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املقدمة
يعي�ش الوطن حلظة زمنية فا�صلة ،ومرحلة تاريخية حا�سمة لرت�سيخ مبد�أ الدميقراطية احلقيقية،
وبناء الدولة املدنية احلديثة ،الأمر الذي يفر�ض على ال�شرفاء املخل�صني من �أبناء هذا الوطن ويف الطليعة
النخبة الواعية امل�ستنرية يف املجتمع م�س�ؤولية الإ�سهام الفعال يف و�ضع معامل امل�ستقبل اجلديد بر�ؤية خالية
من احلقد والكراهية ونظرة مو�ضوعية علمية حمايدة وم�ستقلة تتخطى الذات الفردية وتتجاوز التع�صبات
احلزبية �أو املذهبية �أو املناطقية.
وانطالق ًا من ذلك كله ،ها هو امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني ال�شامل يج�سد هذه الر�ؤية
التكاملية البناءة ،بجهود طوعية متميزة ،ومبادرة فريدة من نوعها� ،أم�سكت بزمامها جامعة امللكة �أروى
�صاحبة الريادة العلمية يف املجتمع املدين الأهلي لتكون النموذج الأمثل يف امل�شاركة املجتمعية الفاعلة،
لتقدمي ر�ؤى علمية نا�ضجة يف كل املجاالت وامليادين ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية واالجتماعية،
لتكون مبثابة امل�صباح املنري ملن ي�شتغل يف احلوار الوطني ،بهدف الو�صول �إىل دولة مدنية جت�سد تطلعات
الأمة و�أحالمها يف التغيري املن�شود والنهو�ض املتجدد الذي دفع ال�شعب يف �سبيله بخرية �أبنائه يف ثورة �شبابية
�شعبية �سلمية ج�سدت �أ�سمى معاين الت�ضحية وال�شرف والبطولة والفداء يف ظروف معقدة ومرحلة ع�صيبة
غاية يف احل�سا�سية وال�صراع الإقليمي والدويل يف املنطقة لتمخ�ض تلك املتغريات عن ت�سوية �سيا�سية برعاية
�إقليمية ودولية التف حولها ال�شعب بكامل �أطيافه.
وها هي احل�صيلة من الأبحاث العلمية بكل توا�ضع بني يدي ذوي االهتمام وكل من له عالقة يف
تقدم الوطن وبناء دولته امل�ؤ�س�سية العادلة امل�ستقلة ويف �صناعة القرار الذي يحقق تلك التطلعات والآمال
بروح امل�س�ؤولية العالية والإخال�ص املتفاين للوطن والأمة.
واهلل املوفق...
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�إعادة بناء القوات امل�سلحة والأمن

"هيكلتها وت�شخي�ص املعوقات التي رافقت املراحل املا�ضية"
د� .إ�سكندر حممد الني�سي ـ جامعة عمران

�أ�ستاذ التاريخ ال�سيا�سي املعا�صر وتاريخ العالقات الدولية وال�سيا�سة اخلارجية
ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية للم�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني

ملخ�ص البحث:

يقدم البحث روية علمية و�أكادميية  ،حول �إعادة بناء القوات امل�سلحة والأمن على الأ�س�س
الوطنية واملهنية يف خمتلف الأ�صناف املتعارف عليها عاملي ًا .ويعرف البحث بالعوامل الأ�سا�سية لبناء
جي�ش وطني  ،ميار�س مهامه وفق ًا للد�ستور والقانون  .ف�ض ًال عن �أهمية الدور املناط بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف احلياة ال�سيا�سية للجمهورية اليمنية  ،وت�أدية واجبها الوطني  ،بعيد ًا عن ال�صراعات احلزبية
والطائفية واملذهبية واملناطقية .كما يناق�ش البحث مو�ضوع الهيكلة يف ظل املتغريات التي عا�شتها
املنطقة العربية �أثناء ثورات الربيع العربي  ،وطبيعة االن�شقاقات داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية ،
التي كادت �أن تودي باليمن �إىل حرب �أهلية طاحنة  ،نتيجة للمعوقات والرتاكمات التي رافقت امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية خالل الفرتة ال�سابقة .منذ قيام ثورة �سبتمرب  1962م و�أكتوبر  1963م  ،مرور ًا بقيام
دولة الوحدة عام 1990م وحرب  94م وحروب �صعده  ،واحلرب على القاعدة و الإرهاب  .و�صو ًال
�إىل الأزمة �أو الثورة ال�شبابية لعام  2011م التي �أحدثت متغريات جديدة على ال�ساحة اليمنية  ،من
حيث املطالبة بالتغري نحو الأف�ضل يف بناء مين جديد ت�سوده العدالة االجتماعية املت�ساوية وتطبيق
النظام والقانون على كافة �شرائح املجتمع  .و �أن ينقل اليمن �إىل م�صفوفة الدول التي تواكب التطورات
العاملية من ناحية .ومن ناحية �أخرى رافق ذلك انق�سام يف املجتمع وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية �إىل
كيانني ومع�سكرين يف مواجهة بع�ضهم ببع�ض  ،حتى جاءت املبادرة اخلليجية لإخراج اليمن من �أزمة
احلرب الأهلية املدمرة للوطن وال�شعب  ،بد ًا بت�شكيل اللجنة الع�سكرية العليا لإعادة الأمن واال�ستقرار
 ،وال�شروع يف �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية� .أي�ض ًا عالج البحث ق�ضية التعيينات والتنقالت
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يف ال�سلك الع�سكري على �ضوء املعاير والقوانني املعمول بهاء يف الدول الأخرى  .مع التنبه من ت�أثري وخطورة
اجلانب الطائفي واملذهبي يف بناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية  ،ويختم البحث بالنتائج والتو�صيات التي
تو�صل �إليها الباحث.

مقدمة البحث:

�إن القوات امل�سلحة تعدُ القوة الفوالذية ال�صلبة التي يقع على عاتقها حماية �سيادة الدولة يف �أي
مكان يف العامل  ،و جت�سد الإرادة احلقيقية ملكونات ال�شعوب التي تنتمي �إليها .فالقوات امل�سلحة هي �صاحبة
احلق واملخولة د�ستوري ًا يف �أي جمتمع كان يف الدفاع عن �سيادة الدولة وم�صاحلها الداخلية والإقليمية
والدولية  .ف�ض ًال عن دورها الوطني يف الت�صدي احلا�سم لكل املخاطر التي حتاك �ضد الوطن ،داخلي ًا وخارجي ًا
 ،كونها متثل القوة احلقيقية لإرادة ال�شعوب من خالل مهامها الوطنية يف حماية احلدود الربية والبحرية
واجلوية على �ضوء الد�ستور والقانون� ،إىل جانب امل�ؤ�س�سات الأمنية يف حتقيق الأمن واال�ستقرار لكافة �شرائح
املجتمع دون متيز .وهذا ما ينطبق �أ�سا�سا على اجلي�ش اليمني ،والأجهزة الأمنية الأخرى ،يف تنفيذ �سيا�سة
الدولة الدفاعية والأمنية على كامل الأرا�ضي اليمنية وفق ًا لد�ستور اجلمهورية اليمنية.

�أهداف البحث:

ي�سعى البحث �إىل حتقيق ومعرفة جملة من الأهداف �أهمها يف الأتي:
•التعرف على �أهم املعوقات التي رافقت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية خالل املراحل املا�ضية.
•التعرف على طبيعة العوامل التي ينبغي �أن تبنى عليها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية بالأ�س�س الوطنية
ـ العلمية.
•التعمق يف معرفة االن�شقاقات والإختالالت الأمنية  ،خالل الأزمة التي تعي�شها اليمن.

م�شكلة البحث:

لقد �أفرزت املتغريات اجلديدة يف املنطقة العربية  ،من خالل الربيع العربي عدة تباينات وحتديات
 ،نتيجة للم�شاكل وال�صعوبات التي عجزت الأنظمة العربية ال�سابقة يف حلها يف حينها.
فنهاك من ك�أن يراوده الأمل �إن ثورات الربيع العربي هي احلل ،نحو الو�صول �إىل حل كل امل�شاكل
التي عانت منها ال�شعوب العربية �أثناء حكم الأنظمة ال�سابقة يف الدول التي �شملها الربيع العربي � .إال �إن
تلك املتغريات التي كان يطمح �إليها ال�شباب يف املنطقة العربية مل تتحقق بعد .ودخول العامل الإقليمي
والدويل بني م�ؤيد و�ضد  ،قد يحول املنطقة العربية و الإ�سالمية �أي�ض ًا � ،إىل مزيد من ال�صراعات املذهبية
والطائفية من ناحية  ،ومن ناحية �أخرى ال�صراع على ال�سلطة من قبل ال�شركاء يف الربيع العربي  ،وهذا
�سي�ؤدي �إىل �إغراق املنطقة العربية بالكثري من امل�شاكل وال�صعب حلها �إذا مل تكن هناك ر�ؤية موحدة من
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القمة �إىل القاعدة  ،والعك�س من �أجل الو�صول باملنطقة العربية �إىل الطريق ال�صحيح  ،نحو البناء واحلداثة
والتطور  ،دون الرجوع �إىل نب�ش املا�ضي  ،الذي يعيق عملية االنتقال االيجابي �إىل امل�ستقبل الأف�ضل.

�أهمية البحث:

تعد �أهمية �إعادة بناء القوات امل�سلحة والأجهزة والأمنية على مبادئ و�أهداف ثورتي � 26سبتمرب
و� 14أكتوبر  ،واملورث التاريخي واحل�ضاري واملوقع اال�سرتاتيجي الذي حتتله اليمن على امل�ستوى الإقليمي
والدويل  ،من �أهم املقومات الأ�سا�سية لبناء م�ؤ�س�سة ع�سكرية قوية ت�ؤمن بالعقيدة الع�سكرية الوطنية .
و�إعادة هيكلتها �ضرورة حتمية حتى تنال مكانتها يف ت�أدية واجبها الوطني بح�سب ما يخولها الد�ستور
والقانون.

منهجية البحث:

يعتمد البحث املنهج الو�صفي والتحليلي والتاريخي  ،و�أي�ض ًا مت الرجوع واالعتماد �إىل كل ما يتعلق
عن مو�ضوع البحث من مراجع ودوريات وكتابات وندوات يف القوات امل�سلحة والأمن حول �إعادة بناء وهيكلة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية من قبل املهتمني  ،و بالأخ�ص القيادات الع�سكرية والنخب الأكادميية مبختلف
التخ�ص�صات يف القوات امل�سلحة والأمن  ،و مت االعتماد على نتاجا تهم العلمية يف الدرجة الأوىل يف �إعداد
وتقدمي هذا البحث  ،نتيجة لعدم وجود مراجع متنوعة ل�سنوات �سابقة .حيث و�أن مو�ضوع �إعادة بناء القوات
امل�سلحة والأمن وهيكلتها (جديد) لأول مره يف اليمن .

تق�سيمات البحث:

ق�سم البحث �إىل �أربعة حماور ،ثم نتائج البحث والتو�صيات واملراجع واحلوا�شي.

9
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

املحور الأول

الأ�س�س الوطنية واملهنية لبناء القوات امل�سلحة اليمنية
ـ �أ�س�س بناء القوات امل�سلحة ( وطني ًا) :

�إن املوقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي الهام للجمهورية اليمنية املتمثل باحلدود الربية واجلوية
والبحرية  ،يتطلب �إعادة بناء وهيكلة القوات امل�سلحة على �أ�س�س وطنية  ،حتى ت�صبح م�ؤ�س�سة �سيادية متعالية
على كل التكوينات الطائفية والقبلية  ،و�أن تكون خارج نطاق النزاعات احلزبية وال�سيا�سية والأيدلوجية
( .)1كما ينبغي �إعادة بناها على �أ�س�س علمية تواكب متطلبات الع�صر من خالل العوامل امل�ؤثرة واملطلوبة
يف بناء جي�ش وطني يعرب عن الن�سيج االجتماعي العام لل�شعب اليمني ،بعيد ًا عن امل�صالح احلزبية والقبلية
والطائفية واملناطقية وال�شخ�صية.

ـ العوامل الأ�سا�سية لبناء جي�ش وطني تتطلب الآتي :
.1
.2

.3

.4
.5

1خلق ر�ؤية وطنية حقيقية وفق ًا للموروث التاريخي واحل�ضاري للمجتمع اليمني على مر الع�صور ،وهذا هو
الأ�سلوب احل�ضاري لبناء جي�ش وطني يت�سلح بالقيم واملفاهيم التاريخية للمجتمع اليمني.
2بناء جي�ش وطني ،ي�أتي انطالق ًا من العقيدة الع�سكرية ،التي من خاللها يتم بناء �أي جي�ش يف العامل.
فبناء اجلي�ش اليمني �أ�سا�س ًا يجب �أن يعتمد على العقيدة الع�سكرية والوطنية  ،املتمثلة يف ن�ضال املجتمع
اليمني عرب املراحل التاريخية �ضد اال�ستعمار الفار�سي و الربتغايل والعثماين والربيطاين  ،و�أي�ض ًا
النظام الأمامي املتخلف الذي �أغلق وعزل اليمن عن العامل اخلارجي  ،مما عجل بزوال هذا النظام بقيام
ثورة �26سبتمرب1962م يف �شمال الوطن  ،وثورة 14اكتوبر 1963م يف جنوب الوطن �ضد اال�ستعمار
الربيطاين  .فمبادئ و�أهداف الثورتني مبثابة البنية الأ�سا�سية لبناء القوات امل�سلحة على �أ�س�س
وطنية(.)2
3غر�س قيم الوالء الوطني والعدالة االجتماعية واحلقوق املت�ساوية بني فئات املجتمع  ،يعزز من بناء
ومكانة القوات امل�سلحة  ،ويعطيها قوة الإرادة يف تنفيذ �سلطة الدولة والقانون  ،وفق ًا للحقوق املت�ساوية
على كل �شرائح املجتمع .
4اختيار الكفاءات العلمية واملتخ�ص�صة يف بناء جي�ش وطني يواكب التطورات املت�سارعة يف اجليو�ش
احلديثة .
5الوحدة الوطنية واالجتماعية لل�شعب اليمني هي الأ�سا�س ،لبناء القوات الدفاعية والأمنية للجمهورية
اليمنية على الأ�س�س الوطنية (.)3
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ـ �أ�س�س بناء القوات امل�سلحة (مهني ًا) :

من املعروف عاملي ًا �أن بناء القوات امل�سلحة ي�أتي انطالق ًا من التق�سيمات والت�سميات التالية:
ـ القوات الربية  :وتتكون من عدة حماور و�ألوية ودوائر ع�سكرية وكتائب  ،وتكون القوات الربية
موزعة على اخلارطة اجلغرافية للجمهورية اليمنية وحدودها الربية مع الدول املجاورة .
�أما الدوائر اخلدماتية والإدارية والأكادمييات والكليات واملراكز العلمية تكون مواقعها يف عا�صمة
الدولة  ،ويف عوا�صم املدن واملحافظات  ،كونها امل�صدر الأ�سا�سي يف ت�أهيل �أ�صناف القوات امل�سلحة الثالثة:
(الربية ،اجلوية ،البحرية) مهني ًا وعلمي ًا و�سيا�سي ًا  ،وفق ًا للإ�سرتاتيجيات واخلطط ق�صرية املدى وطويلة
املدى والتي ينبغي �إعدادها و�إنزالها من قبل وزارة الدفاع ورئا�سة الأركان العامة للقوات امل�سلحة اليمنية
(. )4
ـ القوات اجلوية  :وتتكون من القوة اجلوية و الدفاع اجلوي ومن عدة �أ �سراب ملختلف �أنواع ال�سالح
اجلوي  ،بدء ًا من ال�سرب الأول وحتى ال�سرب العا�شر  ،على �سبيل املثال يف الدول النامية .ومهمة القوات
اجلوية حماية الأجواء اليمنية والبحرية والربية من �أي اعتداء خارجي على اجلمهورية اليمنية .فالبد
من �إعادة بناها مب�ستوى عايل من التكنولوجية الع�سكرية واملهنية  ،لأن �سالح اجلو هو الواجهة احلقيقية
لتعزيز القدرات القتالية للقوات امل�سلحة يف �أي دولة يف العامل (.)5
ـ القوات البحرية  :تتكون من عدة �أ�ساطيل وبوارج حربية بالن�سبة للدول املتقدمة واملتطورة � .أما
البحرية اليمنية وفق ًا ملا متلكه من قدرات ع�سكرية  ،فهي بحاجة �إىل تعزيز وتطوير كل ما يتطلبه القطاع
البحري للجمهورية اليمنية  ،حتى ت�ستطيع القوات البحرية ت�أدية مهامها الوطنية يف حماية احلدود
الإقليمية البحرية  ،نتيجة للموقع اال�سرتاتيجي الهام الذي متتاز به اجلمهورية اليمنية يف املالحة الدولية
 ،املتمثل البحر الأحمر و م�ضيق باب املندب الذي يعترب حلقة الو�صل العاملي بني قارتي �أ�سيا و�أوروبا  ،كممر
لكل الرثوات النفطية من دول اخلليج و�إيران والعراق �إىل �أوروبا و�أمريكا و�شرق �أ�سيا  .بالإ�ضافة �إىل بع�ض
املنتوجات الأخرى التي ت�صدر �إىل العامل (. )6
كل ذلك يتطلب تطوير وحتديث قدرات القوات البحرية للجمهورية اليمنية مبختلف �أ�صنافها
حتى ت�ستطيع ت�أمني كل ما يقع على عاتقها يف حماية م�صالح اليمن يف وقت ال�سلم واحلرب.

ـ دور القوات امل�سلحة يف احلياة ال�سيا�سية :

�إن دور القوات امل�سلحة يف احلياة ال�سيا�سية للجمهورية اليمنية ينطلق �أ�سا�س ًا من �سيا�سة الدولة
الداخلية واخلارجية  ،واملادة ( )39من د�ستور اجلمهورية اليمنية تن�ص على �أن الدولة ووفق ًا مل�صاحلها
الوطنية هي التي حتدد بناء وت�أ�سي�س القوات امل�سلحة وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى  .كون القوات امل�سلحة
جاءت من ن�سيج املجتمع اليمني  ،وهي ملك ال�شعب اليمني كله  ،واجبها الوطني حماية اجلمهورية اليمنية
و�سالمة �أرا�ضيها و�أمنها وا�ستقرارها (.)7
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فالقوات امل�سلحة تقوم بتنفيذ �سيا�سة الدولة املن�صو�ص عليها يف د�ستور اجلمهورية اليمنية انطالق ًا
من �إميانها املطلق بالعقيدة الع�سكرية التي ن�ش�أت القوات امل�سلحة من �أجل تنفيذها  ،وهذا يعود �إىل ثقة
ال�شعب اليمني بقدراتها ومهامها الوطنية التي تقع على عاتقها .
ف�إذا كانت الدولة هي �صاحبة الف�ضل يف �إن�شاء القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى  ،ف�إن
مفهوم الدولة واملتعارف عليه  :هي الأر�ض  ،ال�شعب مبختلف �أطيافه  ،والقوات امل�سلحة هي امل�ؤ�س�سة الوطنية
الكربى التي حتمي الدولة والأر�ض وال�شعب الذي تنتمي �إليه هذه امل�ؤ�س�سة .
فاجلمهورية اليمنية دولة دميقراطية كفلها د�ستور دولة الوحدة عام 1990م مبمار�سة التعددية
احلزبية وال�سيا�سية وحرية الر�أي والر�أي الأخر .فالقوات امل�سلحة تعترب احلامي الأمني لكل مكونات املجتمع
من الأحزاب والتكوينات املختلفة (.)8
حرم د�ستور اجلمهورية اليمنية ت�شكيل �أو تكوين �أي جماعات ع�سكرية لأي حزب �أو قبيلة �أو فرد
حتت �أي م�سمى.
�أكرث النا�س يف املجتمع اليمني يعرفون ب�أن املادة  40من الد�ستور حتظر ومتنع �أن يتم ا�ستغالل
وت�سخري القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ل�صالح �أي حزب �أو �شخ�ص �أو قبيلة �أو طائفة � ،ضمان ًا
حليادية القوات امل�سلحة من �أي �صراعات حزبية و�سيا�سية  ،و�أن تكون ملتزمة وخمل�صة ملهامها الوطنية يف
حماية الد�ستور والقانون  .وكما يحظر االنتماء احلزبي داخل القوات امل�سلحة وكافة الأن�شطة احلزبية
(.)9
و لكن هذا مل ينفذ يف املراحل ال�سابقة ،كون �أكرث القيادات و الأع�ضاء يف الأحزاب اليمنية ،قيادات
ع�سكرية ويحملون رتب عالية ،وهذا يتنافى مع د�ستور اجلمهورية اليمنية وقانون اخلدمة الع�سكرية.
وخال�صة للدور ال�سيا�سي للقوات امل�سلحة  ،لقد غاب االلتزام بالد�ستور والقانون واالبتعاد عن �أي
�صراعات حزبية و�سيا�سية وقبلية وطائفية  ،وكان ينبغي �أال ت�سمح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الخرتاقها و�إخراجها
عن م�سارها الوطني خالل الفرتة ال�سابقة .
فوحدة القوات امل�سلحة هي ال�ضمان احلقيقي ل�سالمة الوطن من �أي خماطر داخلية �أو خارجية .
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املحور الثاين

املعوقات التي رافقت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية يف املراحل املا�ضية
�إن الرتاكمات التي الزمت م�سار االن�شقاقات داخل املكونات الع�سكرية  ،لي�ست وليدة اليوم � ،إمنا
جاءت جذورها بعد قيام ثورة � 26سبتمرب  1962م ـ و� 14أكتوبر  1963م  ،يف ظل نظام ال�شطريني قبل
الوحدة اليمنية .فالنظامان عا�شا �أزمات اقت�صادية و�سيا�سية  ،و�صراعات على ال�سلطة  ،وطبيعة الأحداث
واالنقالبات على م�ستوى ال�شطريني  ،واحلروب وم�سار االتفاقيات بني النظامني والتحوالت الدولية للجغرافية
ال�سيا�سية التي �شهدها العامل بداية الت�سعينيات  ،قد �ساعدت بالو�صول �إىل املخرج الكبري لهما ،هو  ،الهروب
�إىل الوحدة التي نظر �إليها كل من النظامني� ،إنها املنقذ له يف حل م�شاكله املزمنة داخل كل �شطر(. )10
فالوحدة اليمنية التي حتققت عام  1990م هي ت�سخري ونعمة من �أرحم الراحمني لل�شعب اليمني
يف �إعادة اللحمة بني اليمنيني التي غابت لفرتة طويلة من الزمن ( .) 11ومن هنا البد الإ�شارة �إىل �أهم
املراحل التي كانت �سبب يف خلق االن�شقاقات داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية يف الأتي:
ـ املرحلة الأوىل ـ الوحدة اليمنية :جاءت �إىل دولة الوحدة مب�ؤ�س�ستني ع�سكريتني  ،يحمالن
طابعني خمتلفني يف الأيدلوجية  ،ك�أن يعمالن �ضد بع�ض �أثناء ال�صراع الأيدلوجي واحلرب الباردة بني
ال�شيوعية والر�أ�سمالية  ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة جي�ش علي نا�صر حممد الرئي�س ال�سابق يف اجلنوب الذي
غادر عدن بعد �أحداث 1986م امل�شئومة  ،و �أي�ض ًا ملي�شيات القبائل امل�سلحة .
فهذه هي املرحلة الأوىل لطبيعة االن�شقاقات التي �أفرزتها املكونات الع�سكرية الأربعة التي مت
ذكرها  ،و كان ينبغي هيكلة القوات امل�سلحة الأمن بعد الوحدة مبا�شرة  ،ولكن مل تتوفر النوايا ال�صادقة
والإرادة ال�سيا�سية حينها.
ـ املرحلة الثانية ـ حرب  1994م  .من بداية عام  1993م  ،و�إثناء االنتخابات الربملانية  ،وبعدها
�شهدت اليمن املزيد من ال�صراعات واالحتكاكات امل�سلحة وامل�شاحنات ال�سيا�سية التي �أو�صلت الأمور �إىل
تفجري الو�ضع الع�سكري يف  27ابريل  1994م  ،وهذه احلرب التي �أعتربها الكثريون بالظاملة  ،وقال  :اللواء
الدكتور /ح�سني حممد عرب وزير الداخلية الأ�سبق وع�ضو جلنة احلوار الوطني يف مقابلة �صحفية مبنا�سبة
�أعياد الثورة اليمنية يف جملة اجلي�ش نوفمرب  2012م ،
وقال� :أدعو ال�شعب يف ال�شمال �أو اجلنوب �أن يتما�شى مع الو�ضع احلايل  ،و�أن يكون �أكرث �إدراك ًا ملا
مرت به الوحدة اليمنية  ،وقال ب�صراحة كان هناك نوع من الظلم للجنوب وينبغي على الإخوة يف ال�شمال
تقدمي التنازالت �إذا �أرادوا �أن يحافظوا على هذه الوحدة (  .)12الوحدة اليمنية �سلبت يف عمق دارها ،
وتربى �أوالدها على كرهها  ،من عنجهية املتاجرين بها  .من هنا ت�شتت و�أفرغت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و الأمنية
من دورها الوطني  ،نتيجة للأخطاء التي ارتكب بحرب  94م  ،ويدفع الثمن ال�شعب اليمني يف ال�شمال واجلنوب
 .وقال العميد علي ناجي عبيد  ،رئي�س مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف الأكادميية الع�سكرية  :و�صل الأمر
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�إىل �أن ت�صبح الوحدة وب�شكلها احلايل ت�شكل خوف ًا حقيقي ًا على ال�سلم االجتماعي على ال�ساحة الداخلية
ب�شكل عام و ال�سلم الإقليمي والدويل �أي�ض ًا  ،وهذا اخلوف �سيكون حقيقي ًا �إذا مل ي�ؤخذ باالعتبارات واملتغريات
يف اجلنوب  ،نتيجة حرب عام  1994م ( . )13
املرحلة الثالثة ـ حروب �صعده� :أن احلروب ال�ستة التي مور�ست يف �صعده  ،ت�شكل كارثة تاريخية
ب�شكل عام على املجتمع اليمني  ،وب�شكل خا�ص على �أبناء �صعده والقوات الع�سكرية والأمنية  ،كونهم الوقود
لتلك احلروب التي �أكلت الأخ�ضر والياب�س من الطرفني  ،والكل مينيون يف �أخر املطاف  ،وامل�ستفيد العامل
الإقليمي والدويل (.) 14
املرحلة الرابعة ـ احلرب على الإرهاب ما ي�سمى ( بتنظيم القاعدة):
	�إن الأحداث التي وقعت مبركز منظمة التجارة العاملية يف � 11سبتمرب عام  2001م يف �أمريكا،
قد غريت يف �سلوك العالقات الدولية والإن�سانية والدينية بني الدول وال�شعوب ،وت�أثرت الدول وال�شعوب
العربية والإ�سالمية ،بعد �أحداث � 11سبتمرب عام 2001م ،نتيجة للهجمة املربجمة �ضد الإ�سالم وامل�سلمني
من قبل احلملة الأمريكية على ما �أ�سموه بالإرهاب .و�أ�صبحت و�سائل الإعالم العاملية والندوات وامل�ؤمترات
على امل�ستوى الإقليمي والدويل  ،وزعماء الدول وقادتها ينددون بالإرهاب والإرهابيني  ،بل وجهت االتهامات
لدول ب�أنها متار�س الإرهاب (.) 15
اليمن �إحدى الدول التي اكتوت بالإرهاب خالل ال�سنوات املا�ضية ،وحتى اليوم مازال ال�شعب اليمني
يعاين من ظاهرة الإرهاب يف كل املجاالت ،وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية هي امل�ستهدفة من قبل الإرهاب
والإرهابيني ،نتيجة الخرتاقها من قبل الإرهابيني ( .)16ومن �أجل الق�ضاء على الإرهاب يتطلب الأتي:
1 .1توحيد جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية حول العقيدة الع�سكرية القتالية والعمل الوطني امل�شرتك يف
الت�صدي احلازم لق�ضية الإرهاب واجلرمية املنظمة .
2 .2و�ضع اخلطط الأمنية امل�شرتكة من قبل القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية على م�ستوى مناطق اجلمهورية
 ،واالنت�شار ال�سريع يف كل املنافذ بهدف منع ت�سريب وتهريب الأ�سلحة �إىل �أيدي الإرهابيني.
3 .3الك�شف عن م�صادر الإرهاب حتى يعرف ال�شعب اليمني ذلك.
4 .4اال�ستفادة من الدول التي ا�ستطاعت �أن تق�ضي على الإرهاب.
5 .5توفر الإرادة ال�سيا�سية للتخل�ص من الإرهاب  ،يعزز من قدرة القوات امل�سلحة وامل�ؤ�س�سة الأمنية يف حتقيق
النجاحات واالنت�صارات على ظاهرة الإرهاب.
6 .6تزويد قوات مكافحة الإرهاب ب�أحدث الأجهزة املتطورة التي ت�ستطيع من خاللها ك�شف اجلرمية قبل
وقوعها.
7 .7اعتماد موازنة مالية تفي بهذا العمل يحددها خمت�صني يدركون طبيعة العمل.
�8 .8إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية على الأ�س�س الوطنية والعلمية ،يقوي من تالحم وحدتها �ضد
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ظاهرة الإرهاب.
املرحلة اخلام�سة ـ الأزمة ـ �أو ثورة ال�شباب لعام  2011م :لقد تباينت الآراء حول من ي�صفها بالثورة � ،أو
الأزمة التي ع�صفت باملجتمع اليمني وق�سمته �إىل كيانني ومع�سكرين يف مواجهة بع�ضهم ببغ�ض  ،حتى جاءت
املبادرة اخلليجية املدعومة من كافة الأطراف الإقليمية والدولية لت�صبح املخرج واملنقذ احلقيقي من وقوع
كارثة احلرب املدمرة على الكل .
ومن �ضمن بنود املبادرة اخلليجية  ،ق�ضية �إعادة (الهيكلة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية)  ،حتى ت�أن�س
النا�س ويعود لها الأمان وت�صبح الهيكلة ذات معنى حقيقي عندما تكون مبنية على �ألأ�س�س العلمية احلديثة ،
و�أي�ض ًا القرارات الع�سكرية الرئا�سية الأخرية حول �إعادة هيكلة القوات امل�سلحة قد �شكلت البداية احلقيقية
نحو توحيد القوات امل�سلحة و�إنها حالة االنق�سام (.) 17

املحور الثالث

�إعادة هيكلة القوات امل�سلحة
�إن املتغريات التي ع�صفت باملنطقة العربية خالل عام  2011م  ،حتت م�سمى (ثورات الربيع العربي)
 ،قد �أفرزت معطيات جديدة  ،ي�صعب عدم التعاطي معها  ،كونها فر�ضت واقع ًا �أخر من املتغريات الإقليمية ل�شباب
املنطقة العربية ،من �أجل التحول �إىل الأف�ضل  ،و�إىل حياة ي�سودها النظام والقانون والعدالة االجتماعية
املت�ساوية بني خمتلف املكونات يف الوطن العربي.
فاليمن جزء مهم من املحيط الإقليمي املتعط�ش �إىل م�س�ألة التطور واحلداثة  ،والتطلع �إىل م�ستقبل
�أف�ضل .فحديث الأو�ساط االجتماعية اليمنية يدور حول �أهم بند من بنود املبادرة اخلليجية (هيكلة القوات
امل�سلحة والأمن)  ،نتيجة لبع�ض الرتاكمات ال�سابق التي �أو�صلت الأمور �إىل االن�شقاقات داخل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية والأمنية �أثناء الأزمة التي كادت �أن تودي باليمن �إىل حرب �أهلية طاحنة  ،نتيجة لعدم حل تلك
املعوقات التي كانت �سبب وراء االن�شقاقات الع�سكرية (.)18

الهيكلة ـ �إعادة الهيكلة :

هناك من يفهم الهيكلة �أو �إعادة الهيكلة ،ب�أنها تغري قيادة بقيادة �أخرى� ،أو تناقل بني الوحدات
الع�سكرية من مكان �إىل �أخر وهذا لي�س �صحيح.

هناك مفهومان للهيكلة :

املفهوم الأول للهيكلة �( :أ) �إن القوات امل�سلحة اليمنية التي مت بنائها �أو ت�شكيلها بعد قيام ثورة
�26سبتمرب و�14أكتوبر وفق ًا للأعراف الدولية ( :القوات الربية  ،القوات البحرية ،القوات اجلوية) كما
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ذكرنا �سلف ًا حول �أ�س�س بناء القوات امل�سلحة .واحلقيقة هنا نحن بحاجة �إىل �إعادة بناء و هيكلة الثالثة
الأ�صناف وفق ًا للتخ�ص�ص املهني لكل �صنف من �أ�صناف القوات امل�سلحة اليمنية  ،على الأ�س�س واملعاير العلمية
يف بناء القوات امل�سلحة ( ، .)19و�أي�ضا اختيار الكفاءات التخ�ص�صية والإدارية للقيادات  ،حمددة بفرتة
بناء على قانون ينظم ذلك ويحدد املعايري بدء ًا من قائد حظرية يف القوات امل�سلحة  ،حتى قائد حمور.
زمنية ً
(ب) �إذا هناك قوات ع�سكرية مت �أن�شاها خارج نطاق الت�شكيالت �أو الأ�صناف الع�سكرية املتعارف عليها عاملي ًا
 ،تخ�ضع مل�سالة الهيكلة ويتم دجمها بح�سب الت�شكيالت املهنية (الربية ـ اجلوية ـ البحرية ) ،مع احلفاظ
واال�ستفادة من جاهزية وخربة تلك القوات التي �ستكون رافد ًا حقيقي ًا لأ�صناف القوات امل�سلحة الثالثة ،
بحكم حداثة ت�سليحها وتدريباتها الع�سكرية العالية.
املفهوم الثاين للهيكلة � :إعادة هيكلة القوات امل�سلحة  ،املق�صود هنا �إعادة بناء القوات امل�سلحة من
جديد نتيجة للأ�سباب التالية :
1 .1عدم حتديث القوات امل�سلحة بالأ�سلحة احلديثة املواكبة لتطورات الع�صر .
2 .2عدم احلفاظ على اجلاهزية القتالية العالية للقوات امل�سلحة.
3 .3ترهل القوة الب�شرية يف القوات امل�سلحة وافتقارها للروح املعنوية والقتالية .
4 .4تذمر �أفراد القوات امل�سلحة من عدم االهتمام بحياتهم املعي�شية.
5 .5متيز وحدات ع�سكرية عن �أخرى � ،أ�ضعف الوالء الوطني لدى �أفراد القوات امل�سلحة.
6 .6زج القوات امل�سلحة يف ال�صراعات احلزبية وال�سيا�سية  ،انعك�س �سلب ًا على دور و�أهمية القوات امل�سلحة يف
املجتمع اليمني.
7 .7عدم رفد القوات امل�سلحة بالكوادر امل�ؤهلة علمي ًا ومهني ًا  ،بن ًا على خطط وا�سرتاتيجيات مدرو�سة.
8 .8االبتعاد عن املعاير القانونية و�ضياع العدالة املت�ساوية عند ت�أهيل �أفراد القوات امل�سلحة.
9 .9توظيف يف القوات امل�سلحة  ،الذين ال ميلكون م�ؤهالت علمية.
1010هيمنة القبيلة على القوات امل�سلحة من ناحية  ،ومن ناحية �أخر امتالك القبيلة لل�سالح يف �إطار القوات
امل�سلحة  ،وخارج نطاق القوات امل�سلحة  ،قد �أ�ضعف القوات امل�سلحة يف ت�أدية دورها الوطني وفق ًا للد�ستور
والقانون (.)20

التعيينات يف املنا�صب الع�سكرية :

�إن �أهمية العيينات يف املنا�صب الع�سكرية ،تنطلق من خالل الكفاءات العالية واالن�ضباط الع�سكري
وت�أدية املهام التي ت�سند للمعني بتنفيذها بدقة عالية .مع مراعاة الأقدمية بالرتقية (الرتبة الع�سكرية)
وامل�ؤهالت العلمية التي ميتلكها املر�شح لأي من�صب  ،وال يغيب عن ذلك �أهمية التفوق العلمي التخ�ص�صي
الذي ح�صل عليه املر�شح للمن�صب � ،أثناء فرتة درا�سته يف الكليات الع�سكرية �أو الأكادمييات الع�سكرية
مثل (الأوائل) وهذا معمول به يف جيو�ش العامل  ،وفق ًا لقوانني تنظم ذلك يف القوات امل�سلحة  ،وكما ينبغي
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�إعداد والعمل مبثل تلك القوانني يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية يف اجلمهورية اليمنية  ،حتى ي�صبح اجلميع
مت�ساوين باحلقوق والواجبات �أمام القانون (.) 21

التنقالت يف ال�سلك الع�سكري :

هناك قواعد و�أ�س�س يف كثري من دول العامل  ،تنظمها قوانني وخطط يتم �إعدادها والعمل بهاء من
خالل رئا�سة الأركان العامة التي يقع على عاتقها و�ضع اخلطط املدرو�سة  ،واملحددة بالزمان واملكان ب�شان
التنقالت للوحدات الع�سكرية والألوية من منطقة �إىل �أخرى حتدد ب�أربع �أو خم�س �سنوات مبا يف ذلك ًتنقل
القيادات بنف�س الفرتة الزمنية وفق ًا للقانون واملعاير املعمول بهاء .
ولكن يف م�ؤ�س�ساتنا الع�سكرية والأمنية  ،هناك من مكث �أكرث من ع�شرون عام ًا قائد ًا ع�سكري ًا يف
وحدة معينة  ،وهذا يخلق امللل وعدم التجديد يف العطاء  ،وهذا ما �أكده العميد الركن د /قائد العن�سي مدير
�شئون ال�ضباط يف القوات امل�سلحة اليمنية وع�ضو اللجنة الع�سكرية  ،وذلك يف مقابلة يف �صحيفة � 26سبتمرب
� 2أغ�سط�س  2012م  ،العدد � 1651ص وقال :لدينا طموح لإعادة �صياغة القانون الذي كان ينبغي البد فيه
عام  2001م  .و�أكد قائ ًال كنا قد بد�أنا يف تنفيذ بع�ض الإجراءات  ،ولكن �أحداث �صعده والأزمة التي �شهدها
الوطن عام  2011م  ،قد عطلت علينا �أ�شيا كثرية  ،كنا ما�ضني يف تنفيذها  ،و�سنوا�صل من جديد �أعمالنا
يف هذا ال�ش�أن  .و�أ�شار �إن اجلي�ش الرو�سي لديه ن�شرة ت�صدر كل �سنتني بخ�صو�ص التنقالت للقادة والتغريات
واملحالني �إىل التقاعد (.)22
كل ذلك يتطلب ربط �إعادة هيكلة القوات امل�سلحة ب�أ�س�س بنائها وطني ًا ومهني ًا .ف�إذا مت بناء القوات
امل�سلحة على تلك الأ�س�س التي ذكرت  ،فالهيكلة �سوف حتظى بتوافق خمرجاتها  ،عندما تكون �إعادة الهيكلة
مالزمة مل�سار بناء القوات امل�سلحة على تلك الأ�س�س الذي حددها د�ستور اجلمهورية اليمنية  ،وحتى �أي د�ستور
جديد لن يخرج عن نطاق بناء القوات امل�سلحة � ،إذا مل ي�أتي بالأف�ضل يف الد�ستور اجلديد ل�صالح القوات
امل�سلحة والأمن مبختلف ت�شكيالته.
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املحور الرابع

امل�ؤ�س�سة الأمنية كهيئة وطنية نظامية يف خدمة املجتمع
الهرم الهيكلي (التنظيمي) لوزارة الداخلية :من املتعارف عليه يف كثري من بلدان العامل �أن ت�شكيل
�أو ت�أ�سي�س وزارة الداخلية ت�أتي :الوزير ،نائب الوزير ،ثم وكلأ الوزارة ،دوائر ،وحدات خمتلفة و متنوعة يف
التخ�ص�صات  ،و�أكادمييات وكليات ومراكز و�إدارات علمية وخدمية  ،و�أق�سام.
�إن كل املكونات الإدارية التي مت ذكرها ينبغي �أن تعمل وفق ال�صالحيات املحددة لها يف اللوائح
املنظمة يف الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ،والوزير يعرف بالرجل الأول و�صاحب القرار النافذ  ،ولكن
النفاذ بالقرارات والتوجيهات ل�ست فوق القانون  ،كما هو املعمول به يف واقعنا اليمني.
علم ًا �أن تعيني الوزير يف �أي يف دولة ي�أتي �أو ًال بقرار �سيا�سي� ،إ�ضافة �إىل التخ�ص�ص املهني ،وال
يتجاوز �أ�صالحيات الآخرين ،فنائب الوزير هو الذي ي�سري �أمور الوزارة يف �أكرث من دولة على �ضوء اللوائح
والقوانني  ،وهو الذي يكون �أكرب خربة ومهنية يف �ش�ؤون الوزارة املعنية من غريه (.)23
لكن للأ�سف هناك عقدة من ق�ضية النائب يف عاملنا العربي� ،أ�صبح �صوري وغري فعال.

املهام املناطة بامل�ؤ�س�سة الأمنية:

من املتعارف عليه يف جميع البلدان �إن امل�ؤ�س�سة الأمنية ت�شكل القوة الأكرث انت�شارا يف جميع مناطق
الدولة  ،بهدف حفظ الأمن واال�ستقرار والنظام العام  ،وتوفري ال�سكينة العامة لكافة �شرائح املجتمع  ،و�أن
تكون على يقظة عالية يف اكت�شاف اجلرمية قبل وقوعها  ،والت�صدي ملن يحاول زعزعت الأمن واال�ستقرار،
والوقوف بحزم �ضد اجلرمية املنظمة من قبل الإرهابيني واملجرمني وتقدميهم �إىل العدالة حتى ينالوا
جزاءهم وفق ًا للنظام والقانون الذي يحدده د�ستور اجلمهورية اليمنية (.)24
فعندما ي�ستتب الأمن واال�ستقرار يف املجتمع  ،تتطور حركة التنمية يف جميع املجاالت ،وهذا لن
ي�أتي من فراغ  ،ولكن ي�أتي من خالل و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات التي تعد من منطلقات ومعاير وطنية ،
ومقومات مدرو�سة  ،متكنها من مواجهة �أي خماطر وحتديات ت�ستهدف املواطن و�أمن الوطن .
فالأجهزة الأمنية املتمثلة بوزارة الداخلية والوحدات التابعة لها والغري تابعة  ،معنيني بتنفيذ
�سيا�سة الدولة الأمنية املر�سومة من قبل الدولة لكافة الأجهزة الأمنية املختلفة  ،والتي يتوجب عليها العمل
بكل م�س�ؤولية و�أمانة �أمام ق�ضايا ال�شعب الأمنية  .انطالق ًا من امل�س�ؤولية الع�سكرية والوطنية والأخالقية يف
�إجناح تنفيذ املهام الأمنية يف ربوع الوطن .
فاالختالالت الأمنية والتقاطعات وانت�شار الفو�ضى و�ضرب الكهرباء و�أنابيب النفط والغاز وتزايد
اجلرمية واالغتياالت وحمل ال�سالح بطريقة غري �شرعية وبدون �أذن قانوين  ،خالل الفرتة ال�صعبة التي
عا�شتها الدولة اليمنية من عام2011م وحتى يومنا هذا  ،قد ا�ضعف دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأمنية خالل
18
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

الأزمة يف تنفيذ واجبها الوطني  ،بعيد ًا عن االنحياز �إىل �أقطاب ال�صراعات احلزبية وال�سيا�سية (. )25
فامل�ؤ�س�سة الأمنية معنية بحماية الوطن وال�شعب ومكت�سباته التاريخية ،والوطنية من خالل
تنفيذ الوظيفة العامة التي �أ�سندت �إليها  ،من خالل الد�ستور والقانون.
علم ًا ب�أن امل�ؤ�س�سة الأمنية بحاجة �إىل �إعادة هيكلتها على الأ�س�س الوطنية ،مثل امل�ؤ�س�سة الدفاعية،
وتكون امل�ؤ�س�ستني حتت قيادتي وزارة الدفاع وزارة الداخلية.

ت�أثري وخطورة اجلانب الطائفي واملناطقي يف بناء القوات امل�سلحة والأمن :

هناك بع�ض امل�شاكل تعاين منها بع�ض الدول العربية والإ�سالمية يف بناء القوات امل�سلحة والأمن
على الأ�س�س الوطنية والتي ينبغي �أن ت�ضم كل مكونات املجتمع املختلفة .
فم�صر هي الدولة الوحيدة التي مت بناء قواتها امل�سلحة على الأ�س�س الأكرث وطنية و�أكرث تالحم ًا
و�إدراكا للوظيفة الع�سكرية  ،ودورها ومهامها العملية على �ضوء الد�ستور والقانون  ،بعيد ًا عن ال�صراع الطائفي
واملذهبي  ،يف ظل تواجد وتعدد الأديان والطوائف يف م�صر ،والدليل على ذلك �أن القوات امل�سلحة حمت ثورة
 25يناير وحافظت على الدولة وم�ؤ�س�ساتها ب�شكل عام ،و�سلمت ال�سلطة �إىل حكومة مدنية (.) 26
�إال �إن القوات امل�سلحة امل�صرية قد �أثبتت حياديتها من �أحداث الربيع العربي و كانت حم�صنة
من ذلك املر�ض الذي �أ�صبح يهدد املنطقة العربية والإ�سالمية بعد �أنتها احلرب الباردة  ،وغزو املنطقة حتت
ذريعة ن�شر الدميقراطية ومكافحة الإرهاب امل�ستورد وامل�صدر �إىل املنطقة العربية  ،وقد برهن اجلي�ش
امل�صري وقوفه �إىل جانب ال�شعب �أثناء ثورة  25يناير2011م  ،وعمل على حماية كل مكونات املجتمع امل�صري
وم�ؤ�س�سات الدولة املختلفة  ،ومن ثم �سلم ال�سلطة �إىل احلكم املدين .
ولكن للأ�سف مت ن�شر املذهبية والطائفية وتغذيتها بكل الو�سائل من قبل الغرب والأمريكان
وال�صهاينة واليهود  ،بهدف تفتيت املنطقة و�إدخالها يف �صراعات دائمة (.)27
فال�شعب اليمني الذي يوحده الدين الإ�سالمي واعتزازه ب�أ�صل العروبة ظل جمتمع ًا متما�سك ًا وطني ًا
وديني ًا  ،يتميز عن غريه من املجتمعات العربية من حيث الرتكيبة االجتماعية والدينية والقومية على مر
التاريخ  .ولكن املتغريات العاملية والإقليمية بعد ا�ضمحالل الأيدلوجية ال�شيوعية وانهيار االحتاد ال�سوفيتي
 ،وحتول دول �أوروبا ال�شرقية �إىل االحتاد الأوروبي و حلف الناتو ،و حتطيم حلف وار�سو ،قد �أربك الدوائر
االمربيالية الغربية والأمريكية والإ�سرائيلية للبحث عن عدو ًا بدي ًال عن ال�شيوعية  ،التي ظلت �أمريكا جتند
العامل �ضدها �أثناء احلرب الباردة بدعم بالأموال واملقاتلني من قبل الدول العربية والإ�سالمية ( .) 28
فتكرمي ًا للدور العربي واملال العربي الذي قدم يف ذلك ال�ش�أن  ،جاءت الر�ؤية الأمريكية اال�سرائلية
ال�صهيونية  ،ب�أن البديل عن ال�شيوعية هو الإ�سالم  ،والدليل على ذلك �أحداث �11سبتمرب 2001م  ،والتي
لفقت للإ�سالم وامل�سلمني والعرب بهدف التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وغزوها واحتاللها حتت ما يعرف
مكافحة الإرهاب الدويل  .و اال�ستخبارات العاملية التابعة لتلك الدول  ،قد عملت على تفتيت املجتمعات
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العربية والإ�سالمية من خالل زرع ال�صراعات الطائفية واملذهبية  ،والتي كانت غائبة عن املنطقة العربية
الإ�سالمية  ،لعدة قرون  .فاليمن قد عا�ش بعيد ًا عن تلك ال�صراعات  ،فظل ن�سيج ًا وطني ًا موحد ًا خالل
ال�سنوات املا�ضية ( .) 29
ولكن يف الفرتة الأخرية ت�أثرت اليمن مبا يدور يف حميطها الإقليمي من بروز تباينات مذهبية  ،قد
�أثرت �سلب ًا عن م�سار الوحدة االجتماعية الوطنية  ،وهناك من ي�ستغل ذلك يف خلق االنق�سامات الطائفية يف
املجتمع اليمني  ،وهذا ي�شجع ويتيح الفر�صة للقوى اخلارجية �أن تعبث بالأمن واال�ستقرار لل�شعب اليمني  ،و
ينعك�س ذلك �سلب ًا على بناء القوات امل�سلحة على �أ�س�س وطنية وعلمية.

نتائج البحث:

�إن املتغريات التي حدثت يف املنطقة العربية  ،كانت مبثابة جر�س منبه لل�شعوب العربية حتى
ت�صحو من الغيبوبة التي �صابتها و�أ�صابت جممل م�ؤ�س�ساتها يف �أجهزة الدولة املختلفة  ،مبا فيها امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية الدفاعية  ،وم�ؤ�س�سات الأجهزة الأمنية يف تلك الدول التي ابتداء فيها الربيع العربي  .مثل تون�س
ـ م�صر ـ ليبيا ـ اليمن  ،و�سوريا التي مزقها احلرب لأكرث من �سنتني ون�صف ومازالت جمهولة الهوية واالجتاه ،
وفر�سية بني خمالب الأقطاب الدولية والإقليمية.
احلقيقة �إن القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية املختلفة يف دول الربيع العربي  ،قد �أ�صيبت
بالإحباط من خالل الكراهية التي زرعت لدى املواطن العربي �ضدها ،على �أنها قوات حتمي وتدافع عن
تلك الأنظمة التي ال ت�ؤمن مب�س�ألة التغيري نحو الأف�ضل  ،وظلت تلك امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية معزولة
عن �شعوبها  .وكما جهزت وحر�ضت لقمع مواطنيها بد ًال من الدفاع عنهم بح�سب ما جاء يف الد�ساتري العربية
والقوانني التي حددت مهام القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية .
فعادة بناء القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية وهيكلتها  ،لي�ست احلالة اليمنية وحدها ،ولكن هناك
بع�ض الدول انهارت م�ؤ�س�ساتها الدفاعية والأمنية �إىل �أدنى م�ستوى  ،ويتطلب بنائها من جديد مثل (احلالة
الليبية) و�أي�ض ًا ال ن�ستبعد احلالة ال�سورية التي و�صل الأمر �أن العدو ال�صهيوين ي�ضرب بالطريان مواقع
ع�سكرية ومدنية يف منت�صف مايو 2013م حتت ال�سكوت العربي املخزي املنق�سم على �أمره .
�أما القوات امل�سلحة و الأجهزة الأمنية اليمنية املختلفة ت�شكل �أرقى و�أف�ضل يف تعاملها مع الأزمة
واملواطنني  ،رغم ت�شطريها �إىل عدة كيانات ع�سكرية � ،إال �إن هناك الأكرثية ال يرغبوا يف قتال بع�ضهم
البع�ض  ،وهذه حكمة ارحم الراحمني جتنيب ال�شعب اليمني ب�شكل عام الو�صول �إىل املجهول  .وهذه حقيقة
حت�سب لقواتنا امل�سلحة والأجهزة الأمنية  ،و�إعادة بنائها وهيكلتها �سوف يعزز من دورها الوطني يف ا�ستيعاب
�أهمية بنائها وهيكلتها بالأ�س�س ال�صحيحة �إذا ا�ستطاعت القوات امل�سلحة و�أجهزة الأمنية � ،أن تكون حم�صنة
من �أي اخرتاقات وت�أثريات خارجية وداخلية  ،مبا يف ذلك احلزبية والطائفية والقبلية  .وبهذا �ستكون
هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية حممية بالد�ستور والقانون التي �أق�سمت اليمني بحمايتهم والدفاع عنهم (الد�ستور
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والقانون).
�إن القرارات الع�سكرية الرئا�سية الأخرية يف �شهر مار�س2013م التي تناولت اخلطوة الأوىل يف
الهيكلة بتوزيع القوات امل�سلحة على امل�ساحة اجلغرافية للجمهورية اليمنية ب�سبع مناطق ع�سكرية  ،تدخل
�ضمن ذلك الفرقة الأوىل مدرع واحلر�س اجلمهوري وتنفيذ التنقالت الع�سكرية يف التعيينات اجلديدة  ،كان
لها مردودها االيجابي عند عامة النا�س من م�س�ألة جتنيب البالد املواجهات الع�سكرية التي ت�شكل اخلطر
الأكرب على املجتمع اليمني ب�شكل عام.

التو�صيات:
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

1البد من مراجعة وتقييم �أ�سباب الإختالالت التي رافقت مهام القوات امل�سلحة والأمن خالل املراحل
ال�سابقة حتى تتمكن اجلهات املعنية واملتخ�ص�صة يف �إعادة بناء وهيكلة اجلي�ش والأمن على الأ�س�س
العلمية واملهنية والوطنية  ،واخلروج بنتائج �إيجابية مل�صلحة الوطن والقوات امل�سلحة والأمن .
�2إعادة من مت �إق�صاءهم ولديهم م�ؤهالت تخ�ص�صية علمية واال�ستفادة من خربتهم وم�ؤهالتهم.
�3إعادة النظر بالع�سكريني الغري م�ؤهلني مهني ًا وعلمي ًا يف القوات امل�سلحة والأمن .
4ينبغي االبتعاد عن ع�سكرة الأ�شخا�ص الذين ال يحملون تخ�ص�صات مهنية وعلمية بعد الإعدادية
والثانوية.
5تفعيل قانون احلقوق والوجبات يف القوات امل�سلحة والأمن (الرتقيات ) فهناك من ميكث يف رتبة العقيد
�أكرث من �15سنه وتربط الرتقية باملن�صب وهذا خمالف لنظام اخلدمة الع�سكرية املحدد ب�سنوات
الرتقية من رتبة �إىل �أخرى .
6معاجلة غياب قانون امل�ؤهالت العلمية يف القوات امل�سلحة والأمن والذي غيب حقوق حاملي �شهادة
الدكتوراه �أن يعني مدير دائرة �أو نائب مدير دائرة  ،ومن ح�صل على دورة قيادة و�أركان ملدة ثمانية �أ�شهر
يعامل �أف�ضل  ،حتى يف املن�صب وي�صنف ركن ومن در�س � 12سنه وعنده بكالريو�س وماج�ستري ودكتوراه
ي�صنف (�شريف ) مثل الذي مت ترقية �إىل �ضابط ولي�ست لديه �شهادة الثانوية العامة ومل يكن خريج
�أي كلية ع�سكرية �أو جامعية  .لذلك ينبغي و�ضع �إ�شارة حمددة تعرف بنوعية ال�شهادة العلمية الذي
يحملها ال�شخ�ص املعني على زيه الع�سكري على غرار ما ترتاديه التخ�ص�صات الأخرى يف القوات امل�سلحة
والأمن .
7تفعيل عمل ومهام دائرة الرقابة والتفتي�ش يف القوات امل�سلحة بح�سب ما جاء يف القانون.
8معاجلة وحل الق�ضية اجلنوبية بطريقة عادلة وتنفيذ النقاط الع�شرين املقدمة من قبل جلنة الإعداد
مل�ؤمتر احلوار الوطني� ،سيعزز من تالحم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية يف ت�أدية مهامها الوطنية.
9التعمق يف معرفة جذور م�شكلة احلروب يف �صعده ،حتى ال يتم تكرارها ،وو�ضع احللول واملخارج و�إن�صاف
املظلوم حتى ال يظلم مرة �أخرى ،و�إعادة الأمور �إىل جمراها الطبيعي بحلول عادلة للجميع.
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1010ال حتظى القوات امل�سلحة والأمن من احل�صول على ال�سكن املنا�سب مثل ما يح�صل عليه �أبناء القوات
امل�سلحة يف الدول الأخرى .
�1111ضرورة العناية الكاملة باحلياة املعي�شية لأبناء القوات امل�سلحة والأمن  ،حتى ال يكونوا عر�ضة لالرتزاق
والر�شوة .
1212العمل على تثبيت وتعميق هيبة الدولة من خالل الع�سكري الذي يعمل على تنفيذ �سيا�سة دولة القانون
وتكرميه وت�شجيعه .وعلى الدولة �أن حتميه من املتنفذين واملخالفني عندما يعمل الع�سكري بح�سب
النظام القانون .
1313حتديث وتفعيل دور الق�ضاء الع�سكري يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية وحما�سبة املخلني بالأنظمة
واللوائح الع�سكرية  ،و�إن�صاف املظلومني وفق ًا للقانون الذي يحكم اجلميع.
1414العمل على توعية وتعريف الع�سكريني مبواد الد�ستور والقوانني واللوائح وحقوق الإن�سان واملوروث
التاريخي واحل�ضاري لليمن و احلروب الذي عا�شها العامل  ،وطبيعة اال�ستعمار املتنوع الذي عزاء املنطقة
العربية والإ�سالمية  .كل هذا يقع على عاتق �أركانات التوجيه املعنوي الذي ظل هذا العمل غائب ًا يف
ت�أدية مهامه التوعية لأبناء القوات امل�سلحة والأمن خالل املراحل ال�سابق.
1515الت�أكيد على م�س�ألة منع التحزب يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية .
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االختالالت التي �أثرت على �أ�س�س بناء
هيكلـــة اجلي�ش والأمـــــــن
د.جمال يحي حممد احليدري

الأكادميية الع�سكرية العليا  -مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الع�سكرية
باحث يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والع�سكرية و�إدارة الأزمات

خلفية تاريخية عن تكوين اجلي�ش يف �شمال اليمن وجنوبه خالل الفرتة 1918-1990م

�أن القوات امل�سلحة والأمن يف كل زمان ومكان هي� :أداة ا لعمل و�شرط احلركة و�سند الفكر ودرع
ال�سيادة و�أ�سا�س النه�ضة.وتعترب القوات امل�سلحة والأمن من �أهم جوانب الأمن القومي لأي دولة,ويتمثل
ذلك يف حده الأدنى يف وجود قوات م�سلحة قوية قادرة على حماية �أمن الدولة من التدخالت اخلارجية,و
وجود �أجهزة �أمنية مقتدرة حتمي �أمن الدولة من االخرتاق,وحتمي املكت�سبات الداخلية واخلارجية
للدولة من �أي عدوان �أو تهديد حمتمل.
وتعترب الدولة �آمنة �إذا خلت من اال�ضطرابات الع�سكرية والأمنية يف الداخل ومن �أي تهديد
ع�سكري يف اخلارج,وتكون الدولة �آمنة يف احلد الأعلى حينما متتلك من القوة الع�سكرية ما تردع به
الآخرين حتى دون ا�ستخدامها �سواء كان من حيث العدة �أو العتاد �أو حجم وقدرات القوات امل�سلحة وهو
ما ذكره اهلل �سبحانه وتعاىل بقولة “و�أعدو لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو
اهلل وعدوكم و�آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم”(.)1وال �شك ب�أن القوات امل�سلحة والأمن عانت
الكثري من ال�صراعات واحلروب الداخلية باملا�ضي واحلا�ضر كما عانت ومازالت تعاين من اختالالت كبرية
منذ ت�أ�سي�سها ومراحل تكوينها.وان هذه االختالالت هي امتداد وانعكا�س لتلك االختالالت التي حدثت
يف النظام وم�ؤ�س�سات الدولة العليا .كما عانت اليمن من غياب دولة امل�ؤ�س�سات ويف مقدمتها امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية والأمنية التي مل تبنى على �أ�س�س علمية ووطنية مما جعلها تعاين من اختالال وم�شاكل يحتم
علينا الواجب الوطني �سرعة تال�شيها والعمل على حل تلك امل�شاكل ومعاجلتها بعيدا عن املماحكات
ال�سيا�سية والو الءات ال�ضيقة .
و�سيتناول الباحث درا�سة حال واقع القوات امل�سلحة وت�شخي�ص االختالالت والثغرات يف البنية
الع�سكرية وو�ضع املعاجلات واملقرتحات واحللول لذلك وقد تناول الباحث خلفية تاريخية عن تكوين
اجلي�ش يف �شمال اليمن وجنوبه خالل الفرتة1918م1990-م  .كما تناول �أختالالت اجلي�ش والأمن
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يف �شمال اليمن وجنوبه خالل الفرتة1918م1962-م1963-م �,أي�ضا تناول الباحث اختالالت اجلي�ش
والأمن يف �شمال اليمن وجنوبه خالل الفرتة1962م1990-م ,كما تناول اختالالت اجلي�ش والأمن خالل
الفرتة1990-2013م,وطرق معاجلتها�,أي�ضا تناول البحث الأختالالت يف القوانني والنظم واللوائح ومعاجلتها
 ,كما تناول البحث الأختالالت يف الهياكل التنظيمية للقوات امل�سلحة وطرق معاجلتها �أي�ضا تناول البحث
الأختالالت يف نظام االلتحاق يف القوات امل�سلحة والأمن وطرق معاجلتها  ,كما تناول البحث الأختالالت يف
املرتبات والأجور وطرق معاجلتها وتناول البحث الأختالالت يف اال�ستثمار ومعاجلتها.و�سيتناول البحث �أ�س�س
بناء �إعادة هيكلة اجلي�ش والأمن وي�شمل معنى ومفهوم الهيكلة واملعايري الأ�سا�سية لإعادة ترتيب القوات
امل�سلحة وهيكلتها و�أ�سباب وتداعيات �إعادة هيكلة اجلي�ش والأمن وطرق املعاجلات وتناول البحث �أ�س�س بناء
القوات امل�سلحة والأمن مهنيا وو�ضع املقرتحات لذلك  ,كما تناول البحث التحديات والتهديدات التي واجهتها
القوات امل�سلحة والأمن وي�شمل التهديد يف املجال الع�سكري والأمني والتهديد يف املجال ال�سيا�سي وكذلك
الأزمة ال�سيا�سية وحرب �صيف 94م ,وكذلك �أ�سباب وعوامل الأزمة ال�سيا�سية وحرب �صيف 94م كما تطرق
البحث �إىل التمرد امل�سلح يف �صعده  ,والتهديد يف املجال االقت�صادي

�أوال :اجلي�ش يف �شمال اليمن خالل الفرتة 1918-1962م

يف �شمال اليمن مت ت�أ�سي�س وت�شكيل اجلي�ش والأمن على �أ�س�س <<عثمانية-وعراقية -وم�صرية-
ورو�سية>> .على النحو التايل :
1 .1مت ت�أ�سي�س اجلي�ش يف ال�شمال على يد الوايل العثماين �إ�سماعيل حقي با�شا عام(1878م)
2 .2مت ت�شكيل جي�ش الإمام يف �صنعاء عام 1918م بعد ان�سحاب الأتراك من اليمن.
3 .3مت ت�شكيل جي�ش ي�سمى”جي�ش املظفر”عام1919م.
4 .4يف عام1938م قدر قوام اجلي�ش ب””25,000جندي.
5 .5يف عام1936م مت �إر�سال �أول بعثة ع�سكرية �إىل العراق لاللتحاق باملدر�سة احلربية العراقية
مكونة من”�”15شخ�ص)2(.
6 .6يف عام1940م و�صلت �أول بعثة ع�سكرية عراقية �إىل �شمال اليمن مزودة بربامج و�أجهزة تلفونية
وال�سلكية ومهمات �شاركت يف تدريب اجلي�ش وو�ضعت ر�ؤية بت�شكيل اجلي�ش �إىل فوج دفاعي وتولت
تدريبه.
7 .7مت تكوين جي�ش ي�سمى”العكفة”(حر�س خا�ص للإمام)كان قوامه ثالثة �ألف.

•اجلي�ش يف �شمال اليمن عام1962م1990-م

 -1بعد قيام ثورة �26سبتمرب1962م مت تق�سيم اجلي�ش �إىل ق�سمني,الق�سم الأول مت ت�شكيله من املنخرطني
اجلدد”احلر�س الوطني”والق�سم الثاين مت ت�شكيلة من”اجلي�ش امللكي”الذي بقى مع اجلمهوريني.
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� -2أي�ضا بعد قيام الثورة مبا�شرة مت ت�أ�سي�س القيادة الع�سكرية وعملت على �إن�شاء”قوة احلر�س
الوطني”وقامت بافتتاح املركز احلربي بتعز ليقوم مبهام مدر�سة الأ�سلحة على �أيدي اخلرباء الرو�س,
ومن ثم مت افتتاح الكلية احلربية.
 -3يف الثامن من �أكتوبر1964م1965-م مت تكوين �أربعة �ألوية غري مكتملة بلغ عددها””7000رجل
ويف التاريخ نف�سه مت جتميع بقايا وحدات اجلي�ش القدمي من خمتلف املناطق حتت قيادة واحدة
�سميت بالوحدات النظامية(.)3
 -4خالل الفرتة من1974م1975-م مت �إعادة ت�شكيل وتنظيم وحدات املدفعية �إىل �ألوية م�ستقلة
وهي -:اللواء الثالث مدفعية -واللواء الرابع مدفعية -واللواء اخلام�س مدفعية.
 -5يف بداية الثمانينات تو�سعت الت�شكيالت على النحو التايل-:
يف عام1978م مت ف�صل املدفعية امل�ضادة للطائرات و�ضمها حتت قيادة الدفاع اجلوي.
يف عام1980م مت ت�شكيل اللواء الثالث مدرع”حر�س خا�ص” وكان يتبع القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
يف عام1983م مت ت�شكيل �ألوية املدفعية.
يف عام1987م مت ت�شكيل لواء ال�صواريخ اجلديد من نوع تو�شكا.
مت �إن�شاء العديد من الكليات واملعاهد واملدار�س الع�سكرية.
يف عام1989م مت ت�شكيل اللواء الثالث �صواريخ()4يف نهاية عام1989م مت دمج احلر�س
اجلمهوري واحلر�س اخلا�ص وجمموعة �ألوية املدفعية واللواء الثالث مدرع يف ت�شكيل واحد
ي�سمى” احلر�س اجلمهوري”.

ثانيا:اجلي�ش يف جنوب اليمن خالل الفرتة1918-1963م

يف جنوب اليمن مت ت�شكيل اجلي�ش والأمن على �أ�س�س <<اجنليزية -وبريطانية -وهندية-ورو�سية>>.
على النحو التايل:
1 .1يف عام1918-1925م مت �إن�شاء فوجني يف منطقة البحر الأحمر على يد الإجنليز مت توزيعها على
جزيرة ميون وجزيرة كمران.
2 .2يف عام1927م مت ت�شكيل جي�ش حممية عدن على يد وزارة امل�ستعمرات.
3 .3يف عام1928م ت�سلم �سالح الطريان امللكي الربيطاين ال�سيطرة الع�سكرية التامة على عدن ومت
ت�شكيل ال�سرب ال�سابع لقاذفات القنابل
4 .4يف عام1957م كان اجلي�ش يتبع وزارة احلربية الربيطانية مبا�شرة.
5 .5يف عام1934م قام”هاميلتون” ب�إن�شاء ما ي�سمى باحلر�س القبلي ,لغر�ض حرا�سة الطرق ودعم
مراكز ال�سالطني.
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6 .6يف عام1938م �أن�شى االجنليز احلر�س احلكومي ومت ت�شكيل اجلي�ش النظامي اللحجي)5(.
7 .7يف عام1936م مت تكوين وت�شكيل جي�ش املكال النظامي على �أ�س�س هندية وبعد عام1936م كانت
م�س�ؤوليته �أعمال الأمن الداخلي.
8 .8مت ت�شكيل ال�شرطة القعيطية امل�سلحة”اجلندرية”
9 .9يف عام1937م مت ت�شكيل ال�شرطة الكثريية امل�سلحة”اجلندرية” من قبل االجنليز.
1010نهاية عام1939م مت ت�شكيل جي�ش البادية احل�ضرمي وكان يتبع امل�ست�شارية الربيطانية ويعترب
جزء من القوات الربيطانية.
1111بعد �إعالن قيام احتاد �إمارات اجلنوب العربي يف 11فرباير 1959م حتول جي�ش”الليوي واحلر�س
احلكومي” �إىل االحتاد ف�أ�صبحا ي�سميان جي�ش االحتاد واحلر�س االحتادي.
1212يف عام1966م كان عدد اجلي�ش النظامي( )5500مكون من عدت وحدات -واحلر�س االحتادي بلغ
عدده()2500

•اجلي�ش يف جنوب اليمن1967م1990-م

يف عام1967م قامت حكومة اال�ستقالل الوطني ب�إن�شاء وت�شكيل جي�ش وطني مكون من”القواتامل�سلحة -ال�شرطة ال�شعبية -امللي�شيات ال�شعبية -القوات ال�شعبية()6
يف 22يونيو1969م البداية احلقيقية والفعلية لإعادة بناء وتنظيم القوات امل�سلحة ,ويفال�سبعينيات مت ت�شكيل العديد من الوحدات والألوية -والوحدات الفرعية -والدوائر -وال�شعب
بوزارة الدفاع .بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء املن�ش�آت التعليمية واملدار�س الع�سكرية التخ�ص�صية.
يف بداية الثمانينات مت ت�شكيل ثالثة حماور عملياتية رئي�سية وكان كل حمور يتكون من القياداتالع�سكرية والوحدات والألوية من خمتلف الت�شكيالت الع�سكرية.
يف عام1980م مت ت�شكيل �أول لواء �صواريخ من طراز لونا� -أم.يف عام 1981م مت ت�شكيل لواء �صواريخ طراز �أر�”17 -سكود”.مت ت�شكيل اللواء اخلام�س مظالت”قوات خا�صة” البحرية والدفاع ال�ساحلي من �ألوية متعددةالت�صنيفات الع�سكرية والأ�سلحة والعتاد.
يف عام1981م1990-م مت ت�شكيل القوات البحرية والدفاع ال�ساحلي من �ألوية متعددة ومن خمتلف
الت�صنيفات الع�سكرية وال�سالح والعتاد)7(.

ثالثا:اختالالت اجلي�ش والأمن يف �شمال اليمن وجنوبه خالل الفرتة1918-1962-1963م

ال�شك �أن ال�شعب اليمني عانى من حروب داخلية وخارجية طاحنة على طول امتداد تاريخه القدمي
واحلديث�,إذ �إن الأحداث املخلة ب�أ�س�س بناء اجليو�ش يعود �إىل الغزوات املتكررة واال�ستعمار املتعدد �أ�شكاله
و�أنواعه ومل يكتفي قادة اال�ستعمار بالتدابري ال�سيا�سية كو�سيلة لإخ�ضاع �شطري اليمن بل عملت على تكوين
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اجليو�ش حلماية الأنظمة اال�ستعمارية وخلق تبعية اجليو�ش لهذه الأنظمة كما تعمدت على تفكيك الوالء
الوطني لي�ضلوا �أداة قمع لأي مقاومة وطنية مناه�ضة لال�ستعمار وقد ظلت اليمن خالل هذه الفرتة بني
نزاعات متباينة واجتاهات خمتلفة عا�شت خاللها يف فو�ضئ وقالقل وفنت نتج عنها ثورات ع�سكرية وقبلية
متعددة يف �شمال اليمن وجنوبه كما تعمدت الأنظمة اال�ستعمارية على �إن�شاء اجليو�ش ملحاربة الدولة اليمنية
ال�سيما وان امل�ستعمرين قد حر�صوا على ان يكون منت�سبي اجلي�ش من �أبناء اليمن �شماله وجنوبه ليقاتلوا
�إخوانهم كما فعل االتراك يف �شمال اليمن وعلى �ضوء ما�سبق ميكن القول بان اجلي�ش يف �شمال اليمن وجنوبه
تا�س�س حلماية االنظمة اال�ستعمارية واي�ضا لتعزيز نفوذ ال�سالطني واالمراء املواليني للحكومة الربيطانية
والعثمانية واخ�ضاع و�ضرب املقاومة ال�شعبية ا�ضافة اىل ادخال اجلي�ش يف �صراع مع االنتفا�ضات وتق�سيمه
اىل ق�سمني ق�سم موايل لالنظمة اال�ستعمارية وق�سم معار�ض كما اتخذت االدارة اال�ستعمارية جملة من
االجراءات منها :
1 .1ف�صل عدن وحممياتها عن حكومة الهند وربطها بقيادة �سالح اجلو امللكي الربيطاين
2 .2مت �إن�شاء جي�ش ال�سرب ال�سابع قاذفات يف عدن ل�ضرب اجلي�ش االمامي يف ال�شمال و�ضرب
املتمردين يف اجلنوب
3 .3جتزئة ال�شطر اجلنوبي من الوطن اىل العديد من ال�سلطات والإمارات وامل�شايخ (�أي اىل دويالت
�صغرية ممزقة و�ضعيفة )
4 .4قامت ب�إن�شاء العديد من الت�شكيالت الع�سكرية النظامية وغري النظامية بعقيدة قتالية
خمتلفة
اما يف �شمال اليمن وبعد ان�سحاب االتراك بدات اخلالفات بني زعماء اليمن واالئمة ودارت حروب
دامية و�شر�سه ا�ستمرت اكرث من ن�صف قرن بني القبائل واالئمة ومن خالل ذلك يت�ضح لنا بان �شعبنا يف
اجلنوب عانى ما عاناه �شعبنا يف ال�شمال من حكم االئمة وغريها من ال�سالطني وقد انتهت ال�سل�سله من حكم
ال�سالطني واالئمة وجتزئة اليمن اىل مقاطعات وم�شيخات و�سلطنات ومتزيق وحدته وتراب ار�ضه وورث
اال�ستعمار تركةكبرية من املخلفات اولها اخللل البنيوي لت�شكيالت القوات امل�سلحة ادى اىل انعكا�سات �سلبية
يف بنية اجلي�ش و�صعوبة �ضبط هيكلته خا�صة بعد قيام ثورتي �26سبتمرب و14اكتوبر وهذا يو�ضح لنا بان
االن�شقاقات الع�سكرية لي�ست وليدت اليوم بل جاءت جذورها منذو مراحل تكوينها على ايادي خارجية
وت�سل�سلت االختالالت يف التكوين حتى قيام ثورتي �26سبتمرب و14اكتوبر )8(.

رابعا :اختالالت اجلي�ش يف �شمال اليمن وجنوبه خالل الفرتة 1990-ِ1962م)

لقد اثبتت الوقائع واالحداث التاريخية بان القوات امل�سلحة قدمت ل�شعبنا ت�ضحيات ج�سيمة ودماء
زكية وارواح طاهرة دفاعا عن ثورتي �26سبتمرب و14اكتوبر رغم الظروف واملعاناه التي كانت تعانية من
اختالالت وتق�سيم وتفكيك اال انها حققت الكثري من املنجزات ..وان ال�صراعات التي �شهدتها اليمن اثناء
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وبعد ثورتي �26سبتمرب و14اكتوبر ادت اىل العديد من ال�صعوبات واالنتكا�سات واالختالالت يف مراحل
تنظيم اجلي�ش .
أ) أاختالالت اجلي�ش يف �شمال اليمن 1962-1990م)
1 .1مل تتمكن القيادة من تنظيم وت�شكيل اجلي�ش بال�صورة املطلوبة نظرا لالو�ضاع التي كانت
تعي�شها البالد
2 .2كان اجلي�ش عبارة عن جماميع متفرقة يف مواقع خمتلفة و يف و�ضع تنظيمي رديء و�ضعيف
اجلاهزية القتالية
3 .3كانت بنية اجلي�ش وتبعيته متاثرة بالبنية التبعية القبلية وكان الوالء القبلي يف بع�ض
الوحدات الع�سكرية اقوى من الوالء الوطني
�4 .4سوء االدارة وعدم تطوير ا�ساليب العمل وغياب البناء امل�ؤ�س�سي وق�صوره يف القيادات
الع�سكرية
5 .5عدم اتخاذ االجراءات اجلادة لت�شكيل اجلي�ش واالمن وافتقار اخلربات والكفاءات الع�سكرية
املتخ�ص�صة لذلك()9
6 .6ادى عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي اىل اتباع �سيا�سات خاطئة يف تنظيم اجلي�ش بعد
ثورة�26سبتمرب
7 .7التمرد على ال�سلطة من قبل جماميع م�سلحة كانت الدولة يف حينها م�شلوله و�سلطاتها �ضعيفة
وغائبة عن اغلب مناطق البالد
8 .8احلروب الطويلة وال�صرعات الداخلية التي فر�ضت على �شمال اليمن ا�ستنزفت الكثري من
االمكانيات مما ادى اىل �ضعف دور ومهام القوات امل�سلحة
�9 .9ضعف االرادة ال�سيا�سية وال�صرعات بني مراكز القوى ادت اىل تدهور او�ضاع القوات امل�سلحة
واالهمال وعدم االهتمام يف تنظيمها
1010االعتماد على م�صدر واحد يف ت�سليح اجلي�ش (االحتاد ال�سوفيتي) جعل هذا املو�ضوع مرهون
بر�ضى الدولة امل�صدرة لل�سالح عن ال�سيا�سة التي تنتهجها احلكومة يف �صنعاء
�1111ضعف يف عملية التدريب والتاهيل وتردي االحوال املعي�شية للقوات امل�سلحة
�1212سوء االدارة وتغليب امل�صلحة ال�شخ�صية وتنظيم اجلهاز االداري للدولة على ا�سا�س
املحا�ص�صة
1313انت�شار الف�ساد ال�سيا�سي واالقت�صادي والر�شوة واملح�سوبية وهيمنةالقبيلة على م�ؤ�س�سات
الدولة املختلفة
1414ابعاد ال�ضباط امل�ؤهلني من املواقع القيادية يف الوحدات الع�سكرية من قبل النخب التقليدية
1515تاثر بع�ض ال�ضباط يف مواقع �صناعة القرار يف القوات امل�سلحة واالمن
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1616االنقالبات الع�سكرية وحل بع�ض القيادات وابعاد ال�ضباط الذين ينتمون لهذه القيادات
1717اغتيال الرئي�س ابراهيم احلمدي وما �صاحب ذلك من متردات ع�سكرية بعد االغتيال وان�شقاق
القوات امل�سلحة كذلك اغتيال احمد ح�سني الغ�شمي وما �صاحب ذلك من �سيطرة قبلية
ومناطقية على معظم الوحدات الع�سكرية مما افقدها البعد الوطني يف الت�شكيل والتكوين
القيادي
1818مل تب�سط الدولة نفوذها �سوى على املثلث املعروف مبدن �صنعاء-احلديده-تعز اما باقي املناطق
مل تعرتف بقانون الدولة او �سلطاتها.
ب ) اختالالت اجلي�ش يف جنوب اليمن 1963-1990م)
1 .1واجهت حكومة اال�ستقالل الوطني �صعوبة كبرية يف بناء اجلي�ش بعد رحيل امل�ستعمر ب�سبب
تكويناته وت�شكيالته وتنظيماته املختلفة
2 .2كان تكوين اجلي�ش عبارة عن تنظيمات وت�شكيالت متعدده يتبع االنظمة اال�ستعمارية ويدعم
مراكز االمراء وال�سالطني املواليه لهذه االنظمة ومرافقة وحماية ال�ضباط ال�سيا�سيني اثناء
جوالتهم يف املحميات
3 .3مت ت�شكيل اجلي�ش حلماية االنظمة اال�ستعمارية واخ�ضاع القبائل واملقاومات ال�شعبية املناه�ضة
للدول اال�ستعمارية
4 .4ن�شوب ال�صرعات واحلروب الداخلية بني اجلي�ش وال�سلطة وال�سلطنات وامل�شائخ ادى اىل �ضعف مهام
القوات امل�سلحة
5 .5ادى ت�شكيل امللي�شيات امل�سلحة والت�شكيالت �شبه الع�سكرية اىل �ضعف بنية القوات امل�سلحة ()10
6 .6تدين م�ستوى االنظباط الع�سكري و�ضعف الوالء الوطني
7 .7عدم املعاجلة الدقيقة يف تنظيم اجلي�ش نظرا لعدم وجود الكفاءات واخلربات الكافية املتخ�ص�صه
8 .8عدم و�ضع نظام دقيق اثناء جتميع الت�شكيالت والتنظيمات وامللي�شيات ودجمها يف ت�شكيل موحد
9 .9اثرت احداث 1969-1971م تاثريا مبا�شرا على بنية القوات امل�سلحة وما �صاحب ذلك من انق�سام
يف ال�سلطة وما قدمته القوات امل�سلحةيف نف�س العام من قرارات �.شكلت بداية انق�سام حقيقي لل�سلطة
ب�شكل خا�ص اخلالف بني جمل�س ال�شورى الذي �سيطر عليه النخب التقليديةوامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وقد مثلت قرارات الت�صحيح رد فعل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية جتاه الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي
�1010شكلت اجلبهه القومية �سته تنظيمات ع�سكرية على �شكل خاليا �سريه بعد اندالع ثورة 14اكتوبر
وو�صل عدد هذه اخلالياء اىل ثالثني خليه 1966م
1111ادت احداث 1978م اىل معارك طاحنة خرج منها اجلي�ش واملجتمع منق�سمني على نف�سيهما
1212ادت االنقالبات الع�سكرية اىل تفكك اجلي�ش و�ضعف والئه الوطني
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1313ادى اغتيال الرئي�س عبدالفتاح ا�سماعيل وكذلك اعدام الرئي�س �سامل ربيع علي وجمموعة من
ان�صاره واغتيال على عنرت وغريهم من القيادات اجلنوبية هذا باال�ضافة اىل ال�صراعات الداخلية
بني اجلبهة القومية والتحرير وا�شتعال حرب اهليه بينهما للمرة الثانية()11
وعلى �ضوء ما�سبق ميكن القول بان عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف �شمال اليمن وجنوبه خالل الفرتة
1963-1990م ادى اىل اختالالت يف �صفوف القوات امل�سلحةواالمن ..فتقلب احلكومات تتقلب اجهزة اجلي�ش
واالمن وذلك الن احلكومات املتعاقبة اول ما تقوم به هو الغاء كل ما يتعلق بالنظام ال�سابق ويف مقدمتها
اجلي�ش واالمن وطرد الكفاءات واخلربات التي خ�سر البالد الغايل والنفي�س يف �سبيل تدريبها وا�ستيعاب
عنا�صر جديدة تفتقر اخلربة والكفاءة ..لذا تعمدت االنظمة املتعاقبة على ابقاء اجلي�ش على ماهو عليه يف
الت�شكيل ال�سابق وعلى ان يظل �ضعيف االمكانيات ومتدين الت�شكيالت

خام�سا :اختالالت اجلي�ش والأمن خالل الفرتة1990-2013م)

	ال�شك ب�أن القوات امل�سلحة والأمن عانت الكثري من الأختالالت بعد قيام الوحده اليمنية.كما عانت
من �سيطرة قبلية و مناطقية على معظم الوحدات الع�سكرية مما افقدها البعد الوطني يف الت�شكيل والتكوين
القيادي و�صاحب ذلك ف�ساد مايل و�إداري متعدد الأ�شكال والألوان �سو�آ يف جانب توظيف �إمكانيات اجلي�ش
والأمن مل�صالح �شخ�صية �أو يف جانب اال�ستيالء املبا�شر على الأموال من خالل الأ�سماء الوهمية واال�ستقطاعات
غري القانونية و�سيطرة بع�ض القادة على م�ستحقات الأفراد وحرمانهم من اب�سط حقوقهم بالإ�ضافة �إىل حرب
�صيف  94ا لذي زاد اجلي�ش تفكك وت�شتت ملراكز قوى يف ال�سلطة واملعار�ضة وخري برهان على ذلك ان�شقاق
القوات امل�سلحة والأمن يف �أحداث 2011م اىل موايل ومعار�ض والزالت االن�شقاقات اىل وقتنا احلايل ,ومن
�أ�سباب تلك الأختالالت ما يلي-:
1414م�شروع هيكلة القوات امل�سلحة والأمن بعد قيام الوحدة اليمنية كان ارجتاليا ومت دمج بع�ض
الوحدات الع�سكرية بطريقة ع�شوائية
1515ادت ال�صراعات ال�سيا�سية وحرب �صيف  94اىل ت�سريح مئات ال�ضباط وال�صف واجلنود من ذوي
الكفاءات واخلربات املهنية والفنية
1616حرمان القوات امل�سلحة من كوادر وكفاءات �أنفقت البالد �أموال طائلة من اجل �إعدادها وت�أهيلها
1717ت�صارع مراكز القوى من اجل ال�سيطرة على القوات امل�سلحة والأمن مما �أثرت على وحدت متا�سكها
وجتان�سها
�1818إغفال وجتاهل النظام يف عدم م�صداقيته يف �أعادة هيكلة اجلي�ش �إذ ظهرت وك�أنها وحدات مبعرثة
ال يربطها ببع�ضها رباط وثيق
1919عانت القوات امل�سلحة والأمن من �ضعف التنظيم والإمكانيات وتدين ت�شكيالتها ومازالت تعمل �ضمن
هيكلتها ال�سابقة التي �أعدت بطريقة ع�شوائية ومل ت�شهد �أي تطوير وكانت الت�شكيالت حم�صورة يف
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بع�ض الهياكل امل�سماة وحقيقة االمر غري مكتملة
2020العمليات امليدانية لتطبيق الهياكل مل ت�ستوعب اداريا وماليا رغم ايجابياتها يف �إظهار اختالالت
توزيع القوى كما ونوعا
2121حجم االختالالت يف املالكات الب�شرية للهياكل ال�ساريه زادات من حجم الرتاكمات()12
2222املواجهات الع�سكرية بني الوحدات والألوية يف حرب �صيف  94ابتداء من مع�سكر عمران وذمار
وانتهاء يف حمافظة عدن وحرف �سفيان و �شبوة و�أبني ونقل بع�ض الألوية اىل مواقع احلدود
ال�شطريه كما �أدت هذه اىل املواجهات اىل تدمري املن�شئات واملرافق احلكومية واىل مئات القتلى
واجلرحى مما �أدى �إىل انق�سام اجلي�ش و�ضعف �أدائه يف مهامه
�2323إخفاق ال�سلطة يف احتواء الأزمة.
2424بعد قيام الوحدة مت �ضم وحدات على وحدات دون مراعاة مقومات املزج املهني من النواحي
الت�شريعية والتنظيمية والتدريبية.
�2525صراع مراكز القوى والأحزاب على تبعية اجلي�ش.
2626تدخل امل�سئولني ال�سيا�سيني والإداريني املدنيني يف �ش�ؤون اجلي�ش ال�سيما فيما يتعلق بالتعيينات
والرتقيات والنقل وغريها.
2727كانت الت�شريعات توافقية ركزت على الأخذ من القوانني ال�شطرية دون �أن ت�ستوحي ملتطلبات
امل�ستقبل.
�2828أدت احلروب الدامية يف �صعده بني اجلي�ش وال�شباب امل�ؤمن”(احلوثيني) �إىل مئات القتلى واجلرحى
وتدمري املعدات والآليات الع�سكرية.
2929همجية املمار�سة ال�سيا�سية والتبعية العمياء �أدت �إىل انفجار الو�ضع يف بداية عام2011م مما
انعك�س �سلبا على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية ودخلت يف �صراع بني موايل ومعار�ض للنظام
3030ومن خالل ما �سبق ميكن القول �أن القوات امل�سلحة مرت بظروف قا�سية وت�شتت وانق�سام ب�سبب غياب
الر�ؤية ال�سيا�سية لإعادة تنظيمها ومعاجلة االن�شقاقات يف �صفوفها وجتاهل حقوقها مما �أدى �إىل
�ضعف بنيتها و�أداء دورها الوطني )13(.

املعاجلات:
.1

.2
.3
.4

1اعادة كل القيادات التي مت اق�صاها بعد حرب �صيف 94م اىل اعمالهم وم�ساواتهم باملنا�صب
القيادية والرتب والعالوات وغريها
2اعادة كل من احيل اىل التقاعد ق�سرا
�3ضم كل من اعيد للخدمة الع�سكرية اىل الهيكل احلايل
4اعادة هيكلة القوات امل�سلحة واالمن على ا�س�س علميه ووطنية وعقيدة قتالية موحدة وو�ضع خطة
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عمل ملعاجلة االختالالت القائمة بالو�ضع الإداري واملايل وعدم تكرار االخطاء ال�سابقة بالهيكلة
احلالية

�ساد�سا -:الأختالالت يف القوانني والنظم واللوائح

من واقع درا�ستنا للقوانني واللوائح ات�ضح انه يوجد اختالالت ابتد�أ من دخول اجلندي ومرورا
بالرتقيات والتقاعد ومن ابرز هذه الأختالالت ما يلي-:
1 .1جتاهل و�إغفال بع�ض فقرات ومواد قانون القوات امل�سلحة رقم ( )67ل�سنة 1991م وعدم االلتزام
بالأنظمة والقوانني واللوائح واال�ستهانة بها.
2 .2عدم تطبيق قانون التدوير الوظيفي �أدى �إىل ت�سلط بع�ض القادة على �أفرادهم مما �أدى �إىل �ضعف يف
الروح املعنوية و فرار الكثري من اخلدمة لتبقى م�ستحقاتهم يف ت�صرف قائد الوحدة الع�سكرية.
3 .3غياب البناء امل�ؤ�س�سي وعدم تطوير العمل الإداري وعدم فهم الأنظمة والقوانني واللوائح وغياب الرقابة
واملحا�سبة.
4 .4مل يحدد القانون �شروط ومعايري االلتحاق بالقوات امل�سلحة
5 .5عدم التزام بع�ض قيادات القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية باحليادية املطلقة وااللتزام مب�ضامني
الد�ستور واحرتام القوانني .
6 .6عدم تطبيق قانون الرعاية ال�صحية وقانون املرتبات والعالوات وبدل املخاطر وقانون التقاعد ملنت�سبي
القوات امل�سلحة والأمن.
7 .7عدم التزام جلنة ال�ضباط يف تطبيق ماجاء باملادة رقم ()8من مهام واخت�صا�صات يف  :تر�شيح ال�ضباط
للمنا�صب القيادية والوظائف الرئي�سية  ,واختيار امللحقني الع�سكريني وم�ساعديهم  ,واملر�شحني للدرا�سات
العليا  ,والتو�صية بالإحالة للتقاعد ولكننا مل نراها تطبق على الوقع وهذه خمالفة �صريحة ملا ورد يف
املادة ()8
8 .8عدم االلتزام مبا ورد باملادة رقم ( )31من قانون الت�أهيل والرتقية :والتي تن�ص املادة ( )31ال يجوز
ترقية �ضباط ال�صف �إىل �شريحة ال�ضباط  ,و�إمنا يجوز تعيني �أي منهم يف رتبة مالزم ثانٍ يف حال توفر
امل�ؤهالت وال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية
9 .9عدم االلتزام باملادة ( )33والتي تن�ص يتق�ضى االفراد و�ضباط ال�صف بدال ماليا مقابل ال�شهادات
العامة
1010عدم منح الع�سكري جميع البدالت املمنوحة للعاملني باجلهاز االداري للدولة كما جاء باملادة ()76
1111عدم تطبيق املادة ( )77والتي تن�ص يف حالة نقل الع�سكري ال�سباب تتعلق بامل�صلحة العامة للعمل يف �أي
كادر اخر يظل الع�سكري حمتفظا بكافة م�ستحقاته املكت�سبه وفقا الحكام هذا القانون
1212عدم تطبيق املادة ( )88والتي تن�ص ي�ؤمن للع�سكريني الذين ال يتناولون الغذاء يف املع�سكرات يدفع لهم
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بدل غذاء يحدد قدره و�شروطه وزير الدفاع ()14
1313عدم االلتزام مبا ن�صت عليه املادة ( )58والتي حترم على الع�سكريني العاملني يف القوات امل�سلحة والأمن
االنتماء �إىل الأحزاب والهيئات واملنظمات واجلمعيات ال�سيا�سية �أي ًا كان نوعها واجتاهها
1414عدم االلتزام مباورد يف املادة ( )61يحظر على الع�سكري العامل بالذات �أو بالوا�سطة مزاولة الأعمال
التجارية من �أي نوع كانت وخا�صة الأعمال واملقاوالت والعقارات واملناق�صات التي تت�صل ب�أعمال
وظيفته.
1515عدم االلتزام باملادة( )40من د�ستور اجلمهورية اليمنية ما يلي :يحظر ت�سخري القوات امل�سلحة والأمن
وال�شرطة �أية قوات �أخرى ل�صالح حزب �أو فرد �أو جماعة ويجب �صيانتها عن كل �صور التفرقة احلزبية
و العن�صرية والطائفية واملناطقية والقبلية وذلك �ضمان ًا حليادها وقيامها مبهامها الوطنية على الوجه
الأمثل

املعاجلات -:

1 )1تطبيق القوانني والنظم واللوائح وعدم اال�ستهانة بها و�إعادة النظر ببع�ض فقرات ومواد وبنود القوانني
وت�صحيح الأختالالت وا�ستكمال النق�ص والعمل على االلتزام بها
�2 )2ضرورة �إحداث تعديالت د�ستورية يف الباب الرابع اخلا�ص ب�أ�س�س الدفاع والأمن باملواد التي حتدد
ارتباط القيادة الع�سكرية والأمنية بالقيادة ال�سيا�سية املنتخبة يف النظام الربملاين
3 )3تطوير الت�شريعات و الإجراءات امل�ؤ�س�سية الكفيلة بحيادية القوات امل�سلحة وعدم انخراطها يف الأحزاب
ال�سيا�سية والنزاعات املدنية
4 )4تطبيق قانون التدوير الوظيفي يف �صفوف القوات امل�سلحة والأمن
�5 )5إ�صدار لوائح تنفيذية جلميع القوانني الع�سكرية
�6 )6إعداد قانون اخلدمة الع�سكرية مبا يتالءم مع متطلبات املرحلة ومعطيات الواقع بدال عن القانون
احلايل كون القانون احلايل خا�ص بالقوات امل�سلحة والأمن
� 7 )7إعداد قانون خا�ص بقوات ال�شرطة واالمن.
�8 )8إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني .
9 )9الإحالة للمعا�ش التقاعدي وفق قانون �شروط اخلدمة وقانون املعا�شات واملكاف�آت .
1010تعزيز �أ�س�س دولة القانون ب�إقرار مبد�أ امل�ساءلة وعدم الإفالت من العقاب
-1111العمل مبا جاء يف ن�ص املادة رقم ( )36من د�ستور اجلمهورية اليمنية على �أن تكون القوات امل�سلحة
ملك ًا لل�شعب كله و�إبعادها عن �أي تيارات معار�ضة من خالل التوعية امل�ستمرة من خطورة االنتماءات
احلزبية والطائفية والقبلية ,و�صياغة قوانني حتدد العفويات الرادعة ملن يتدخل يف ال�ش�ؤون الع�سكرية
والأمنية.
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1212حتديد وظائف ومهام واخت�صا�صات �أجهزة الأمن مبا ي�ضمن االلتزام ال�صارم بالد�ستور والقوانني ومبا
يكفل تر�سيخ الدميقراطية()15
1313حتديث وتطوير قوانني و�أنظمة اخلدمة الع�سكرية والأمنية مبا يحقق �أف�ضل ال�ضمانات املعي�شية
واالجتماعية والإن�سانية ملنت�سبي القوات امل�سلحة والأمن.
�1414صياغة ن�ص قانوين يحدد عقوبات �صارمة لكل من يزاوال االعمال التجارية او العقارية اوغريها
1515تطبيق قانون املرتبات واالجور والرعاية ال�صحية
1616تطبيق املادة ( )31من قانون التاهيل وعدم اال�ستهانه والتجاهل مبا ن�ص عليه القانون وو�ضع �شروط
ومعايري لذلك
1717االلتزام باملادة ( )33والتي تن�ص على �صرف امل�ستحقات املالية حلملة امل�ؤهالت العلمية
1818تطبيق املادة ( )76والتي تن�ص �صرف جميع البدالت املمنوحه للع�سكريني ا�سوة بزمالئهم العاملني
باجلهاز االداري للدولة
1919االلتزام مبا ورد يف املادة ( )77والتي تن�ص ب�صرف م�ستحقات ال�ضباط املنقوليني اىل الوحدات
االخرى
2020اعادة النظريف املادة ( )88والتي تن�ص ب�صرف بدل غذاء وزيادة املبلغ
�2121صياغة ن�ص قانوين يحدد العقوبات واجلزاءات ال�صارمة اىل كل من ينتمي اىل االحزاب والتنظيمات
ال�سيا�سية
2222تطبيق املادة ( )257التي تن�ص على ان يعامل الباحثني يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية معاملة
نظراهم يف مراكز البحوث يف اجلامعات اليمنية
2323تطبيق املادة ( )35والتي تن�ص مب�ساواة مرتبات ومكافئات اع�ضاء هيئة التدري�س باالكادميية مبرتبات
اع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية()16

�سابعا  -:اختالالت يف الهياكل التنظيمية للقوات امل�سلحة

تعاين القوات امل�سلحة من بع�ض الأختالالت يف الهياكل التنظيمية التي �أثرت على ح�سن �أداء مهامها
و�سري العمل يف دوائرها ووحداتها مما �أدت �إىل حتديات ومعوقات خمتلفة من �أهمها-:
عدم انتهاج الهيكلية التنظيمية وحتديد املالك الب�شري واملادي داخل القوات امل�سلحة والأمن �أدى �إىلعدم توافر االحتياجات الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سيات واخلطط و�ضياع الوقت يف �إعداد خطط و �سيا�سات
قد ت�ؤثر نتائجها على نف�سيات �أبناء القوات امل�سلحة
 عدم تفعيل دور دائرة الرقابة والتفتي�ش باملهام املناطه بها واالكتفاء بالتفتي�ش الدوريغياب العدالة داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتف�ضيل وحدات ع�سكرية على الأخرى يف �صرف امل�ستحقاتواملهمات ...وغريها.
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التو�سعات غري ال�ضرورية يف هياكلها التنظيمية مما �أدى �إىل الت�شتت يف �أداء الأعمال �أو الت�ضارب بع�ضالأحيان ب�سبب هذا التو�سع.
عدم وجود �إدارات خمت�صة بالرقابة والتقييم واملتابعة على عمل القوات امل�سلحة.االزدواج يف االخت�صا�صات بني عدد من اجلهات املت�شابهة نتيجة الأختالالت يف الدمج بعد قيام الوحدةاليمنية.
عدم ا�ستقرار الهياكل التنظيمية ب�سبب �إلغاء بع�ض الت�شكيالت �أو دجمها �أو تق�سيمهاالعجز يف ت�أهيل القادة وال�ضباط والتدريب املنظم لكوادر الوحدات,و�ضعف يف �إعداد املناهج التعليميةيف الكليات واملعاهد واملدار�س واملن�ش�آت التعليمية  ,ونق�ص يف الإمكانيات املادية احلديثة .
اهتمام القيادة باجلهود احلربية للدفاع عن نظام احلكم وتثبيت ال�سلطة .�ضعف العقيدة الع�سكرية واالمنية وتعدد الوالءات و�سوء العالقة بني القائد ومر�ؤو�سيه .�ضعف الإعداد املعنوي والقتايل نتيجة �ضياع حقوق منت�سبي القوات امل�سلحة والأمن حلقوقهم امل�شروعةالراتب الكايف ملعي�شة الفرد ومن يعول  ,و�ضعف التدريب وغياب احلوافز املادية.
 �ضعف الوالء هلل والوطن وللوحدة الع�سكرية والأمنية.غياب الثقافة الع�سكرية والأمنية والقانونية ال�سليمة بطبيعة العمل يف القوات امل�سلحة والأمن.تعدد الأجهزة الأمنية وعدم تبعيتها والتزامها بوزير الداخلية.عدم التزام بع�ض القيادات الع�سكرية والأمنية والتي مٌتت ب�صفة قرابة لرئي�س الدولة بالتبعيةالإدارية لوزيري الدفاع والداخلية.
تبنت القيادة اليمنية ت�شكيل �أجهزة �أمنية متعددة يقودها �أ�شخا�ص والءهم لها ولي�س بناء م�ؤ�س�سة�شاملة وموحدة يقودها فريق وم�سئولة �أمام م�ستوى �سيا�سي .لذا وجب �إعادة النظر يف تنظيم وت�شكيل
امل�ؤ�س�سة الأمنية)17(.
التمييزالقبلي والطائفي واملذهبي واحلزبي يف �صفوف القوات امل�سلحة والأمن.املح�سوبيات واملجامالت يف الرتقيات والعالوات لأفراد ال ي�ستحقونها.-عدم االهتمام بالكوادر امل�ؤهلة من خربات ع�سكرية و�أكادميية وتهمي�شهم و�إق�صائهم.

املعاجلات -:

•ا�ستكمال الهياكل التنظيمية الداخلية و�إعادة النظر يف تنظيم هيكلة اجلي�ش والأمن مبا يتالءم وطبيعة
املهام والأعمال املناطة بها و�إزالة حالة الت�شتت واالزدواج يف بع�ض الهياكل التنظيمية
•و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب ومنع حدوث التجاوزات لذلك
•اعتماد الكفاءة والقدرة و االقدمية يف الرتقيات والتعيينات وغري ذلك من الإجراءات
•االبتعاد عن املعايري املخالفة وترك التمييز والعن�صرية يف القوات امل�سلحة وحماربتها
37
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

•الق�ضاء على الف�ساد يف القوات امل�سلحة وجتفيف منابعه و�إزالة �أ�سبابه وعنا�صره
•�إعادة النظر يف �أو�ضاع �سلك ال�ضباط وتوفيق �أو�ضاع م�ستوياته املختلفة مبا ي�ضمن حتقيق م�ستوى �أعلى
من الكفاءة واالقتدار
•حظر تعيني �أي قريب من �أقارب رئي�س اجلمهورية �أو رئي�س الوزراء من الدرجة الأوىل يف قيادة �أي
وحدة من وحدات القوات امل�سلحة
•منع امل�سئولني ال�سيا�سيني والإداريني املدنيني يف التدخل ب�ش�ؤون اجلي�ش
•�إنهاء االنق�سام يف القوات امل�سلحة ومعاجلة �أ�سبابه
•فر�ض هيبة الدولة وب�سط �سلطتها على جميع املحافظات والق�ضاء على االنفالت الأمني
•�إعادة �صياغة و �ضعية اجلي�ش والأمن يف �إطار عقيدة ع�سكرية و�أمنية موحدة
• منع االنتداب وتفريغ منت�سبي القوات امل�سلحة والأمن من �أداء اخلدمة .
•عدم ت�سيي�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية لقائد �آو حزبان قبيلة �أو طائفة وغريها من النقرات التي
متزق القوات امل�سلحة والأمن
•توطيد العالقة بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية من خالل تبادل الزيارات والندوات وور�ش العمل
واحلفالت
•�إعادة النظر يف تنقالت الوحدات من منطقة �إىل �أخرى وحتديد فرتة زمنية للتنقالت
•�إعادة الثقة بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية واملواطنني من خالل الندوات والتوعية

ثامنا  -:الأختالالت يف نظام االلتحاق يف القوات امل�سلحة.

توجد عدت اختالال يف نظام التجنيد �أو االلتحاق يف الكليات واملعاهد الع�سكرية تتمثل �أهمها:
•مل يحدد القانون �شروط ومعاير االلتحاق بالقوات امل�سلحة.
•جتنيد غري املتعلمني عرب الو�ساطة واملح�سوبية.
•�أ�صبح التجنيد يف القوات امل�سلحة ارجتايل ومزاجي ملراكز القوى والتنظيمات ال�سيا�سية وامل�شايخ
وغريهم.
•دخول اجلي�ش من ال تتوفر فيهم �شروط اخلدمة وحرمان من تتوفر فيهم �شروط اخلدمة.
•حرمان مناطق �أو جهات من التجنيد بعدم �إتاحة الفر�صة �أمامهم مثل غريهم
•ال يتم الإعالن عرب و�سائل الإعالم عن احتياج الدولة للتجنيد.
•حدوث املخالفات يف التجنيد مثل الر�شاوى واملجامالت و�أ�صبح املجند يدفع مبالغ كبرية حتى يح�صل على
التجنيد)18(.
•التجنيد الع�شوائي وعدم تطبيق املعايري وال�شروط يف التجنيد
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املعاجلات -:

1 )1ان�شاء ن�ص قانوين يحدد فيه �شروط ومعايري االلتحاق بالقوات امل�سلحة واالمن ونقرتح ال�شروط واملعايري
التالية :
ان يكون حا�صال على م�ؤهل الثانوية العامة او االعدادية العامة او مايعادلهما من م�ؤهالت فنيةومهنية وتقنية
ان يكون الئقا �صحيا وان اليتجاوز عمر املجند عن � 18سنه2 )2ان يكون التجنيد مركزي ي�شمل املديريات واملحافظات ويحدد للمناطق النائية ن�سبة اكربيف التجنيد
وااللتحاق بالكليات واملعاهد الع�سكرية
3 )3يتم التجنيد عرب دائرة �شئون االفراد العامة
4 )4تعلن الدولة عرب الو�سائل االعالمية عن فتح باب التجنيد وت�شكل جلان عرب الدائرة املخت�صة ويحدد
من قبل اللجان مراكز ا�ستقبال املجندين على م�ستوى املديريات واملحافظات
5 )5ايقاف التجنيد الع�شوائي من قبل الوحدات الع�سكرية ومندوبي الوحدات
6 )6ايقاف التجنيد من قبل مراكز القوى والتنظيمات ال�سيا�سية وامل�شائخ والو�ساطات واملح�سوبيات
7 )7عدم حرمان بع�ض املناطق من التنجيد واتاحة الفر�صة امام اجلميع
�8 )8إيقاف التجنيد بدل الفرار ملا له من م�شاكل وعوائق م�ستقبلية يف القوات امل�سلحة واالمن
9 )9اعادة النظر يف قانون االنتداب
1010ا�ضافة تخ�ص�صات نوعية للكليات الع�سكرية وحتديث وتطوير املناهج الدرا�سية مبا ي�ؤاكب تكنلوجيا
الع�صر ونقرتح ا�ضافة التخ�ص�صات التالية :
علوم احلا�سوب وتكنلوجيا املعلوماتالهند�سة بجميع اق�سامهاالفيزياء والكيمياء-اللغة االجنليزية

تا�سعا -:الأختالالت يف املرتبات والأجور-:

�1 .1ضعف مرتبات منت�سيبي القوات امل�سلحة وعالواتهم عن مرتبات وعالوات �أمثالهم يف اجلهاز الإداري يف
الدولة
2 .2وجود فوارق كبرية يف الأجور والعالوات وبدالت املخاطر وغريها بني القوى والوحدات والدوائر يف
القوات امل�سلحة مما �أدى �إىل بروز العديد من امل�شكالت منها ال�شعور بالإحباط واليائ�س لدى الوحدات
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.3
.4
.5
.6

التي ت�أخذ مرتبات اقل من زمالئهم
3عدم امل�ساواة يف امل�ستحقات من ترقيات وعالوات وغذاء و�سكن وغريها من امل�ستحقات
4عدم حت�سني احلياة املعي�شية ملنت�سبي القوات امل�سلحة والأمن
5عدم �صرف �إ�سرتاتيجية املرتبات والأجور للقوات امل�سلحة �أ�سوة بزمالئهم يف جهاز الدولة
6عدم امل�ساواة يف عالوات املنا�صب القيادية()19

املعاجلات -:

� .1إعادة النظر يف �صرف العالوات وبدل املخاطر
� .2إعادة النظر يف �صرف بدل الغذاء اجلاف والتي كانت مقرره مببلغ ( )600ريال والعمل على زيادة املبلغ
 .3م�ساواة مرتبات وعالوات اجلي�ش واالمن مبرتبات وعالوات �أمثالهم يف اجلهاز االداري للدولة .
 .4رفع العالوات وحتديدها للمنا�صب القيادية على �أن تكون مت�ساوية للجميع .
 .5امل�ساواة يف امل�ستحقات من وقود وغذاء وغريها للمنا�صب القيادية وعدم التمييز يف �صرف امل�ستحقات .
 .6امل�ساواة يف الرواتب والعالوات مبوجب الرتب واملنا�صب وعدم التمييز فيما بينهما .
 .7و�ضع تقدير لزيادة الرواتب مبا ينا�سب احتياجات الفرد و�أ�سرته ومبا يتالئم مع الغالء املعي�شي .
 .8امل�ساواة يف العالج وتطبيق فقرات القانون فيما يخ�ص الرعاية ال�صحية
 .9امل�ساواة يف �صرف املهمات من بدالت وبطانيات وغريها .
 .10رفع عالوات الأكادمييني الع�سكريني واحلا�صلني على م�ؤهالت علمية ( ماج�ستري ـ دكتوراه ) ورفع
رواتبهم �أ�سو ًة بزمالئهم الأكادمييني يف اجلامعات احلكومية و�أكادميية ال�شرطة.
 .11من حق كل منت�سبي القوات امل�سلحة �أن يتعلموا ويعلموا �أوالدهم ومن حق كل �ضابط و�صف وجندي �أن
يلتحق �أوالده بالدرا�سة يف اجلامعات اليمنية ومن حقه �أن ي�صبح �أوالده مهند�سني و�أطباء و�أ�ساتذة لهم
وزنهم وقيمتهم يف املجتمع  ,وعلى وزارة الدفاع �أن حتقق ذلك من خالل خماطبة وزارة التعليم العايل
وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى مبنح �أوالد كل منت�سبي القوات امل�سلحة مقاعد جمانية يف اجلامعات
احلكومية والأهلية ويف خمتلف التخ�ص�صات.
 .12ال�سكن�( :صندوق الإن�شاء الع�سكري).
 .13على وزارة الدفاع ان توفر �سكن البناء القوات امل�سلحة واالمن او منحهم ارا�ضي من امالك وعقارات
الدولة وان تقدم الدعم املادي لل�صندوق .حتى يت�سنى له بدء العمل يف �إن�شاء مدن �سكنية ح�سب
املخطط.

عا�شرا :االختالالت يف اال�ستثمار

يوجد ا�ستثمارات تابعة لوزارة الدفاع ومنها :امل�ؤ�س�سة االقت�صادية الع�سكرية ومنها
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1 )1القطاع ال�صناعي وي�شمل جممع باجل لل�صناعات الغذائية
2 )2ال�شركة اليمنية ل�صناعة وجتارة الأدوية
3 )3القطاع التجاري
4 )4قطاع الوحدات الإنتاجية وي�شمل التنمية الزراعية وتنمية الرثوات احليوانية ومعامل �إنتاج التمور
ومعامل الأملنيوم والأثاث �صنعاء ،عدن،تعز وحفر الآبار االرتوازية
5 )5قطاع الت�سويق واخلدمات الزراعية
6 )6قطاع اللحوم واحلظائر()20
7 )7قطاع ال�سياحة
8 )8قطاع النقل الربي
9 )9قطاع املطاحن و�صوامع الغالل
1010دائرة الأ�شغال الع�سكرية

املعاجلات -:

1 )1ت�شكيل جمل�س ذو ر�ؤية جتارية وا�ستثمارية لإدارة القطاعات اال�ستثمارية وتتبع هذه القطاعات املفت�ش
العام .
2 )2ي�ستفيد من �أرباح هذه القطاعات القوات امل�سلحة يف كافة املجاالت

احلادي ع�شر :اختالالت وم�شاكل اقت�صادية:

 .1ي�ساهم النظام ال�سيا�سي للدولة بقدر كبري يف هذه الأختالالت من خالل عدم االهتمام بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية والأمنية والتي ا�ستغلت كل خرياتها يف نخبة من الع�سكريني وال�سيا�سيني الذين �صالوا وجالوا
يف �إعمال ال�سم�سرة �سوى يف نهب �أرا�ضي الدولة و�شراء �أ�سلحة خرجت من نطاق اخلدمة يف تلك الدول
�أو خ�صخ�صة مملكات القوات امل�سلحة مثل امل�ؤ�س�سة االقت�صادية واملزارع وامل�صانع الع�سكرية وغريها .
 .2عدم وجود القاعدة املادية الالزمة لالرتكاز عليها يف البناء التنظيمي للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.)1(1
 .3املوارد االقت�صادية التي ال ت�ؤمن احل�صول على منظومة ت�سليح متكاملة .
 .4ا�ستغالل �إمكانيات القوات امل�سلحة والأمن من متوين وغذاء وحمروقات وحرا�سة وغريها يف خدمة
ال�شيخ .
 .5عدم االهتمام باملحافظة على ممتلكات القوات امل�سلحة والآمن من و�سائل نقل و�أ�سلحة وغريها والتفريط
مب�صلحة ومقدرات الوطن.
1
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املعاجلات :

•احلفاظ على ممتلكات القوات امل�سلحة واالمن
•منع �صرف �أي م�ستحقات من م�ستحقات القوات امل�سلحة لبع�ض ال�شخ�صيات االعتبارية وغريهم من مراكز
القوى
•ت�شكيل جلنة حل�صر ممتلكات القوات امل�سلحة واالمن
•�إعفاء منت�سبي القوات امل�سلحة والأمن من �ضريبة العمل

اثنا ع�شر :اختالالت اجتماعية و�سيا�سية:

 .1امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية جزء ال يتجز�أ من الن�سيج الوطني واالجتماعي وال�سيا�سي بكل �سماته
ومكوناته ت�أثر مبثل هذه املتغريات الدميقراطية و�أ�ضحى هدفا مبا�شرا لال�ستقطابات احلزبية والعمل
ال�سيا�سي املبا�شر وغري املبا�شر من قبل خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية التي �أراد البع�ض منها �أن ميد من
نفوذه داخل هذه امل�ؤ�س�سة والبع�ض الأخر كان حري�صا �أن ي�صنع لنف�سه موطن قدم والكل يراهن على
الظفر باجلي�ش وا�ستقطابه �إىل �صفه م�ستغلني بذلك الو�ضع الوطني العام وما رافقه من ازمه �سيا�سية
�شكلت �أر�ضية مواتية لن�شاط الأحزاب ال�سيا�سية داخل اجلي�ش حيث ميثل منت�سبي القوات امل�سلحة
والأمن خمتلف �شرائح املجتمع فالفرد يف القوات امل�سلحة والأمن يت�أثر ويوثر مبحيطة االجتماعي
وال�سيا�سي حيث كانت البيئة االجتماعية وال�سيا�سية �سبب وراء �إغراق القوات امل�سلحة والأمن يف
�صراعات �سيا�سية واجتماعية وحروب داخلية كبدت الوطن خ�سائر ج�سيمة  ,و�أعاقت تطور امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وفر�ضت عليها �ستة حروب بالوكالة.او يف حماربة الإرهاب الذي �صدر �إىل الوطن من اخلارج
عن طريق �شخ�صيات اجتماعية م�ؤثرة يف املجتمع)21(.
 .2احلروب التي فر�ضت على القوات امل�سلحة والأمن خالل العقود املا�ضية كانت �أ�سبابها �سيا�سية يف املقام
الأول واجتماعية يف املقام الثاين .

املعاجلات :

•متتنع الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية بالتدخل بال�شئون الع�سكرية
•عدم زج القوات امل�سلحة بال�صراعات احلزبية والقبلية
•تعزيز الروابط الوطنية بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أبناء ال�شعب

الثالث ع�شر �:أ�س�س بناء هيكلة اجلي�ش والأمن

اختلفت الآراء حول معنى ومفهوم ودالالت هيكلة اجلي�ش والأمن وت�ضاربت الآراء لدى الباحثني
حول الهيكلة مع اختالف وجهات النظر فمنهم من ر�أى ب�أن هيكلة اجلي�ش والأمن تعني �إقالة جميع قيادات
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ومراكز وقوى اجلي�ش والأمن املقربة من الرئي�س ال�سابق واملح�سوبة عليه و�آخرون يرون ب�أن هيكلة اجلي�ش
والأمن تعني �إعادة بناء وت�أ�سي�س اجلي�ش والأمن وباعتقادي ب�أن الر�أي الأول قا�صر وناق�ص لأمور الهيكلة
وذا نظرة �ضيقة ملفهوم التغيري الكلي واجلذري التام واملطلق يف البنية التحتية للقوات امل�سلحة والأمن �أما
الر�أي الأخر كان الأرجح الن القوات امل�سلحة والأمن بحاجة �إىل �إعادة ترتيب �أ�س�س بناء اجلي�ش والأمن الن
الأنظمة املتعاقبة مل تتمكن من تنظيم وت�شكيل اجلي�ش بال�صورة املطلوبة نظرا للأو�ضاع التي كانت تعي�شها
البالد حيث كان اجلي�ش عبارة عن جماميع متفرقة وتنظيمات وت�شكيالت متنوعة يف مواقع خمتلفة قبل
وبعد ثورة �26سبتمرب و14اكتوبر ,وقد عانى اجلي�ش من اختالالت كثرية منها االنقالبات الع�سكرية والتمرد
والو الءات ال�ضيقة مما �أدى �إىل �ضعف الإمكانيات وتدين الت�شكيالت وبعد قيام الوحدة اليمنية املباركة
كانت هيكلة اجلي�ش والأمن ارجتاليا حتت ت�أثري العاطفة ومل يتم ت�شكيل اجلي�ش وفق �أ�س�س علمية ووطنية
بل مت دمج القوات امل�سلحة والأمن بطريقة ع�شوائية والدليل على ذلك حرب �صيف 94م وما بعد 94م مت
هيكلة اجلي�ش بطريقة �ضم وحدات على وحدات دون ا�ستلهام مقومات املزج املهني من النواحي الت�شريعية
والتنظيمية والتدريبية )22(.

معنى ومفهوم الهيكلة-:
الهيكل :يعني قوام ال�شيء وعماد ا�ستقامته.

	�أما الهيكلة فمعناها�:إعادة بناء ال�شيء على �أ�س�س قوية ومتينة ومن هنا نفهم �أن �إعادة هيكلة
اجلي�ش تعني التخطيط والت�شكيل وفق ًا للمبادئ وامل�صطلحات وامل�سميات الع�سكرية كما �أنه يحمل عدة مقا�صد
من بينها �إعادة متركز الوحدات وتنظيمها يف مناطق معينة وت�سليحها وفق ًا للتهديدات امل�ستقبلية وطبيعة
املهام التي حتمت �إعادة هيكلتها وجعلت من ذلك �ضرورة ملحة وهذا ما �أكدت الأحداث التي جرت والتي بينت
�أن اليمن بحاجة �إىل جي�ش قوي يكون والئه الأول والأخري هلل والوطن.
لذا كان البد من �إعادة ترتيب القوات امل�سلحة مبا يتالءم مع املهام التي �أوكلت �إليها ومبا يخدم
الأهداف القومية وزيادة الكفاءة القتالية وهذا ال يكون �إال وفق معايري �أ�سا�سية لإعادة هذا الرتتيب ومنها
ما يلي-:
• مبا �أن العن�صر الب�شري هو الأ�سا�س يف كل �شيء ويعترب �أول لبنات لبناء �أي جي�ش ال بد من الرتكيز
عليه من خالل ح�صر القوة الب�شرية ب�شكل دقيق وت�صنيفها وفق ًا ملعايري التخ�ص�صات والكفاءة ويتم
ذلك بوا�سطة جلان موثوق يف نزاهتها وم�صداقيتها ويتم �إدخال نتائج �أعمالها �أو ًال ب�أول �إىل قاعدة
املعلومات اخلا�صة بالكادر الب�شري.
•�إعادة توزيع وانت�شار اجلي�ش وعلى �ضوء ذلك يتم حتديد نوعية املهام ونوعية ال�سالح.
•�أن يتزامن نزول جلان ح�صر القوة الب�شرية مع جلان ح�صر الأ�سلحة والقطع احلربية وجلان تقييم
املباين ودرا�سة املواقع من حيث هل هي منا�سبة لتمركز هذه الوحدات �أم ال.
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•احلر�ص على �إذكاء روح واحدية البناء التنظيمي والتدريبي والعقيدة القتالية واخلروج بر�ؤية
تخدم البلد �أو ًال و�أخرياً.
•اال�ستفادة من جتارب الآخرين �أي الدول التي كانت لها جتارب يف هذا املجال وذلك لتاليف بع�ض
جوانب الق�صور التي قد ت�صاحب عملية �إعادة الهيكلة على �أن تكون الر�ؤى اليمنية هي الأ�سا�س
واملنطلق الوحيد لهذه العملية.
• وحتى تكون الهيكلة عملية مهنية ال بد من تفعيل عملية التدوير الوظيفي يف كافة الوحدات
التابعة للقوات امل�سلحة والأمن.
• �أن تقوم الهيكلة على �أ�سا�س حتديد عملي لالحتياجات التي نريدها من القوات امل�سلحة كم ًا ونوع ًا.
()23
•�أن تركز عملية الهيكلة على القوات قبل القيادات.
•�أن تتزامن هيكلة القوات امل�سلحة والأمن مع هيكلة امل�ؤ�س�سة الإدارية واملالية والق�ضائية وذلك حتى
ن�ضمن جناح هذه العملية وبحيث تكون فيما بعد عملية �سل�سلة وغري مكلفة وتكون خا�ضعة ملفردات
التغيري احلقيقي.
وبناء على حر�صنا يف �إعادة بناء وت�أ�سي�س جي�ش و�أمن باملعنى الوا�ضح وال�صحيح
•ومن هذا املنطلق
ً
و�إعادة ترتيب �صفوفه وعقيدته ووالءه هلل ثم للوطن,وعلى �أن يكون اجلي�ش قائم على الوطنية
احلقة حلماية ال�شعب والدفاع عن �أرا�ضيه ومكت�سباته و�إجنازاته الثورية واجلمهورية و�أن �إعادة
هيكلة اجلي�ش والأمن لن تتم �إال �إذا جردنا �أنف�سنا من الو الءات ال�ضيقة واملح�سوبية واملناكفات
ال�سيا�سية ونزع ثقافة احلقد والكراهية للآخرين ,ف�إذا ا�ستطعنا جتريد �أنف�سنا من ذلك ت�أكدوا
ب�أننا �سنبني جي�ش ًا قوي ًا والءه لليمن �أر�ض ًا و�إن�سان ًا ,هدفه وغايته خدمة ال�شعب وحماية مكت�سباته
الوطنية ,وحماية املواطن والذود والدفاع عن الوطن وهذا لن يتحقق �إال بجهود كل الوطنيني
املخل�صني لهذا الوطن .

�أوال:ـ �أ�سباب وتداعيات �إعادة هيكلة اجلي�ش والأمن-:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

1والء بع�ض القيادات الع�سكرية والأمنية لبع�ض القيادات ومراكز القوى .
2انتماء بع�ض القيادات الع�سكرية والأمنية لبع�ض الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية.
3اختالالت الهياكل التنظيمية للقوات امل�سلحة والأمن وتف�شي الف�ساد امل�ست�شري يف الوحدات
والدوائر.
4عدم تطبيق قانون الرعاية ال�صحية وقانون املرتبات والتقاعد ملنت�سبي القوات امل�سلحة .
5التجنيد الع�شوائي وعدم تطبيق املعايري وال�شروط يف التجنيد.
6عدم امل�ساواة يف امل�ستحقات من ترقيات وعالوات وغذاء و�سكن وغريها من امل�ستحقات.
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7 .7عدم حت�سني احلياة املعي�شية ملنت�سبي القوات امل�سلحة والأمن.
8 .8قلة املرتبات والتمييز يف الرواتب والعالوات .
9 .9التمييز العن�صري والقبلي والطائفي واملذهبي واحلزبي يف �صفوف القوات امل�سلحة والأمن.
1010املح�سوبية واملجامالت يف الرتقيات والعالوات لأفراد ال ي�ستحقونها.
1111عدم االهتمام بالكوادر امل�ؤهلة من خربات ع�سكرية و�أكادميية وتهمي�شهم و�إق�صائهم.
1212عدم امل�ساواة يف املنا�صب القيادية و�أن وجد ذلك هناك متييز بالرواتب والعالوات وال�صالحية
وغريها من امل�ستحقات.
1313تدخل التنظيمات ال�سيا�سية وامل�شايخ وال�شخ�صيات االعتبارية يف تعيني منا�صب قيادية عليا يف
�صفوف القوات امل�سلحة والأمن)24(.
1414تدخل بع�ض القيادات الع�سكرية يف النظام ال�سيا�سي.
1515حرب �صيف 94م وما �صاحب ذلك من �إق�صاء للكوادر واخلربات الع�سكرية ومن اختالالت يف �صفوف
القوات امل�سلحة

ثانيا :املعاجلات :

•�إنهاء االن�شقاقات يف �صفوف القوات امل�سلحة والأمن
• �إنهاء ظاهرة التمييز الع�سكري والنعرات التي ت�ؤدي �إىل متزيق �صفوف القوات امل�سلحة والأمن .
•�إنها ء ظاهرة ت�سيي�س القوات امل�سلحة والأمن .
• توطيد العالقة بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية و�إعادة الثقة وامل�صداقية بني �صفوفها و�إنهاء
ظاهرة االنق�سام فيها .
• �إعادة الثقة بني املواطنني وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية من خالل الندوات وور�ش العمل
واملحا�ضرات التوعوية .
•بناء قوات م�سلحة وطنية الوالء موحدة البنية
•العمل على حتقيق قوام ب�شري نوعي متجدد بروح ال�شباب ومعطيات الع�صر
•�إنهاء ظاهرة التحزب يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية
•امل�ساواة يف املرتبات والعالوات للمنا�صب القيادية
•�إنهاء ظاهرة التجنيد الع�شوائي

�أ�س�س بناء القوات امل�سلحة والأمن مهنيا :

يتم دمج و�إعادة ت�شكيل هيكلة اجلي�ش �إىل ثالث قوى :
 .1القوات الربية :وت�ضم عدد من الألوية املتخ�ص�صة منها م�ستقلة تتبع املناطق الع�سكرية و وزارة
الدفاع.
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والألوية املتبقية تكون حتت قيادة واحدة وحتدد قوة املالك الب�شري للقوات الربية ومن ثم يحدد
املالك الب�شري لكل لواء ,على �أن تكون الألوية مت�ساوية يف القوة الب�شرية على م�ستوى اجلماعة والف�صيلة
وال�سرية والكتيبة و �أن تكون ت�شكيالتها مبوجب التخ�ص�صات واملجاالت الع�سكرية املختلفة واملعمول بها يف
ت�شكيل وتنظيم اجليو�ش العاملية و وفق معايري علمية دقيقة.

.2القوات اجلوية والدفاع اجلوي:

وت�ضم عدد من الألوية املتخ�ص�صة منها م�ستقلة تتبع املناطق الع�سكرية و وزارة الدفاع.
والألوية املتبقية تكون حتت قيادة واحدة وحتدد قوة املالك الب�شري للقوات اجلوية ومن ثم يحدد
املالك الب�شري لكل لواء ,على �أن تكون الألوية مت�ساوية يف القوة الب�شرية على م�ستوى اجلماعة والف�صيلة
وال�سرية والكتيبة و �أن تكون ت�شكيالتها مبوجب التخ�ص�صات واملجاالت الع�سكرية املختلفة واملعمول بها يف
ت�شكيل وتنظيم اجليو�ش العاملية.
.3القوات البحرية والدفاع ال�ساحلي :وت�ضم عدد من الألوية املتخ�ص�صة وتوزع على ال�سواحل البحرية
واجلزر وتتبع وزارة الدفاع وحتت قيادة واحده مع مراعاة ات�ساع امل�ساحة اجلغرافية و�ضيقها وكذالك طول
امتداد ال�سواحل البحرية وظروف املناطق()25

 .4وزارة الدفاع :

	�إعادة النظر يف هيكلة وزارة الدفاع و�ضم بع�ض الدوائر �إىل الوزارة مبا�شرة وا�ستحداث دوائر
�أخرى ودمج بع�ض الدوائر
�5 .5إن�شاء �أكادميية للمعاهد واملدار�س الع�سكرية تتبع وزارة الدفاع

املقرتحات :

على م�ساعدي وزير الدفاع ور�ؤ�ساء الهيئات وجلنة الهيكلة اتخاذ الإجراءات التالية :
1 .1ح�صر ال�ضباط وال�صف واجلنود من واقع البيانات وامللفات امل�ؤر�شفة يف دائرة �شئون ال�ضباط
ودائرة �شئون االفراد العامة
2 .2ا�ستخراج البيانات من واقع ال�سجالت لكل �ضابط و�صف وجندي مع حتديد ـ تاريخ التجنيد ـ �أخر
ترقية ـ م�ؤهالته وتخ�ص�صه العلمي والأكادميي ـ مدة خدمته وتاريخ االلتحاق باخلدمة
�3 .3إحالة ال�ضباط وال�صف واجلنود الذين ا�ستوفت �شروطهم للتقاعد دون ا�ستثناء .
4 .4توزيع ال�ضباط وال�صف واجلنود الفائ�ضني �إىل الوحدات الع�سكرية والأمنية بح�سب االحتياج
والتخ�ص�ص .
5 .5ح�صر ال�ضباط وال�صف واجلنود املفرغني للدرا�سة خارج البالد عن طريق ال�سفارات وامللحقيات
الع�سكرية او الدوائر املخت�صة بذلك .
6 .6ا�ستدعاء ال�ضباط وال�صف واجلنود املفرغني من قبل الوحدات الع�سكرية والأمنية للعمل
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كمرافقني �أو حرا�سات لل�شخ�صيات االعتبارية.
7 .7ا�ستدعاء املنتدبني خارج الوحدات الع�سكرية واملنخرطني يف االحزاب ال�سيا�سية.
8 .8ح�صر القوة الفعلية لل�ضباط وال�صف واجلنود واملتواجدين يف مقرات �أعمالهم.
9 .9ح�صر ال�ضباط وال�صف واجلنود املنقطعني عن اخلدمة ومدة االنقطاع
1010البت يف مو�ضوع املزدوجني وظيفي ًا من ال�ضباط والأفرد
�1111إلغاء االنتداب و�إلزامهم بالدوام و�إحوالتهم �إىل اجلهات املعنية التخاذ الإجراءات القانونية
و�سرعة البت يف �أمرهم .
�1212إحالة ملفات املتوفني �إىل دائرة التقاعد الع�سكري وال�ضمان االجتماعي مع م�ساواتهم يف جميع
م�ستحقاتهم .
�1313إحالة املر�ضى واملعاقني من ال�ضباط وال�صف واجلنود �إىل اللجنة الطيبة الع�سكرية وفق ًا
للإجراءات القانونية املتبعة للبت يف حاالتهم و�إحالتهم بعد ذلك �إىل اجلهات املعنية
1414ت�شكيل جلنة لتقييم املن�ش�آت الع�سكرية يف جميع املناطق واملحاور والوحدات الع�سكرية والأمنية
1515عزل بع�ض القادة املتطورين بق�ضايا ف�ساد �إن ثبت ذلك.
1616ت�شكيل جلنة �أكادميية لتقييم ال�ضباط العاملني يف ال�سلك الع�سكري والأمني مبوجب التخ�ص�صات
وامل�ؤهالت الأكادميية العليا.
1717ت�شكيل جلنة قانونية لإعادة �صياغة بع�ض فقرات القانون الع�سكري والأمني وتعديلها و �أن ال
تكون �صياغة هذه القوانني ارجتاليه .
1818ت�شكيل جلنة لتح�سني احلياة املعي�شية للقوات امل�سلحة والأمن
1919ت�شكيل جلنة ملعاجلة �أي م�سائل �إدارية ترتبط ب�إعادة الهيكلة و�أي موا�ضيع �أخرى ذات �صلة
�2020صياغة خطة لإعادة توزيع الألوية ح�سب احتياجات املناطق واملحاور املت�أثرة باالختالالت
الأمنية.
�2121إيقاف القنوات الإعالمية التي �أثرت وت�ؤثر على وحدة القوات امل�سلحة.
�2222إخراج القوات امل�سلحة من دائرة ال�صراعات ال�سيا�سية واحلزبية .
2323معاجلة تدين م�ستوى الأداء املهني والكفاءة القتالية للقوات امل�سلحة.
2424ت�شكيل جلنة حل�صر الأ�سلحة واملعدات يف كافة املناطق واملحاور والوحدات الع�سكرية

التحديات والتهديدات التي واجهتها القوات امل�سلحة والأمن
�أوال :التهديد يف املجال الع�سكري والأمني :

مرت اليمن يف ظروف حرجة ابتلت بالكثري من اال�ضطرابات الع�سكرية والنزاعات منذ فجر
ا�ستقاللها .فكان احلكم الأمامي الظامل لليمن يف تلك الفرتة التي ات�سمت بعدم اال�ستقرار وانت�شار الظلم
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واجلهل والفقر ،واعتقال وقتل رموز ثورة 1948م ،وثورة 1955م ،وانتفا�ضة 1960م ومن ثم عام 1962م
من �أهم مهددات القوات امل�سلحة والأمن ،والذي ا�ستنزف معظم ثروات البالد ،وخالل الفرتة من عام 1962م
وحتى عام 1990م �شهد �شطر البالد �صراعات دامية ب�سبب احلرب الأهلية التي انتهت عام 1970م ويف
الوقت نف�سه �شهدت عدن �صراع الرفاق بعد ا�ستقالل الوطن عام 1967م والذي بلغ ذروته مع �إحداث يناير
عام 1986م وتتابع على حكم �صنعاء وعدن ع�شرة ر�ؤ�ساء و�صل معظمهم �إىل ال�سلطة بطرق غري دميقراطية
وغري �سلمية ،مما �أدى �إىل تهديد كبري مل�صالح البالد و�أمنه القومي)26( .كما �شهدت اليمن خالل هذه الفرتة
وحتديدا منذ قيام الثورة اليمنية عام 1962م ،وحتى عام 1978م انقالبات ع�سكرية وحروب �أهلية وتدخل
خارجي و�صراع �سيا�سي على ال�سلطة واغتياالت للر�ؤ�ساء ودخلت اليمن يف حالة من الرعب ال�سيا�سي والرعب
الأمني )27(.وبعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990م مرت اليمن ب�أزمة �سيا�سية تطورت �إىل مواجهات ع�سكرية
وحرب مدمرة يف �صيف 1994م  ،فكان لهذه احلرب انعكا�س �سلبي وخطري على القوات امل�سلحة اليمنية � ،أي�ض ًا
من �ضمن املهددات الع�سكرية احلرب الدائرة يف �صعده بني القوات امل�سلحة وحركة التمرد احلوثيني  ،والتي
�شكلت تلك املواجهات �أهم الأحداث الأمنية منذ عام 2004م وحتى الآن ،وقد �أدت احلرب �إىل خ�سائر ب�شرية
�سواء من الدول املجاورة �أو غريها.
ومادية � .أ�ضف �إىل ذلك التدخالت الأجنبية يف ال�ش�ؤون الداخلية للبالد.
ً
بالإ�ضافة �إىل انت�شار ظاهرة حمل ال�سالح يف �أو�ساط ال�شعب اليمني .وبناء على ذلك ميكن القول بان حركة
التمرد يف اجلنوب وحركة التمرد يف �صعده وال�صراعات القبلية وال�صراع ال�سيا�سي والأيدولوجي له ت�أثريات
()28
بالغة على القوات امل�سلحة اليمنية

ثانيا-:التهديد يف املجال ال�سيا�سي:

من �أهم املهددات ال�سيا�سية-:
العنف ال�سيا�سي املتمثل يف تكون ال�سلطة من عدد من الأجنحة غري املتجان�سة ،وخمتلفة التوجهات
ال�سيا�سية �أو الإيديولوجية ،فقد �شهد التاريخ ال�سيا�سي احلديث تكرار قيام حتالفات �سيا�سية تكتيكية بني
عدد من القوى ال�سيا�سية ،وبعد �إجناز الهدف الذي ت�شكل من �أجله التحالف يبد�أ ال�صراع بني �أطراف التحالف
وكثري ًا ما كان ينتهي هذا ال�صراع بقيام حرب �أهلية �أو �صراع ع�سكري ،فقد حدث حتالف تكتيكي يف �أواخر
ال�ستينات بني البعث والأخوان امل�سلمني والكتلة امل�شيخية من �أجل معار�ضة حكم امل�شري عبد اهلل ال�سالل
وبعد �إ�سقاطه بانقالب  5نوفمرب 1967م بد�أ ال�صراع بني هذه الأطراف و�أطراف �أخرى �أي�ضا انتهى بقيام
حرب �أهلية �سميت ب�أحداث �أغ�سط�س وحدث مثل هذا يف اجلنوب عندما ت�شكلت اجلبهة القومية من عدد من
التيارات بهدف حتقيق اال�ستقالل وبعد اال�ستقالل بد�أ ال�صراع بني �أجنحة اجلبهة القومية �أ�سفر عن حركة
يونيو الت�صحيحية 1969م وميكن تف�سري مقتل ال�شهيد �إبراهيم احلمدي و�أحداث يناير 1986م ،بنف�س
هذه املقولة التف�سريية� )29(.أي�ض ًا مرت اليمن ب�سل�سلة من اال�ضطرابات والأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتدخالت الإقليمية والدولية حيث كانت االنقالبات الع�سكرية هي ال�سائدة يف اليمن خالل ال�سبعينيات
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التي نتجت عن جملة الأحداث والتطورات التي �شهدتها البالد يف تلك املرحلة التي كانت تع�صف بها دوامة
العنف والفو�ضى نتيجة ال�صراعات بني القوى ال�سيا�سية داخل ال�ساحة والقالقل واملواجهات امل�سلحة و�أعمال
التخريب التي انت�شرت يف عدد من املناطق وكذلك التوترات التي �أخذت �إ�شكاال و�أبعادا خمتلفة �إ�ضافة �إىل
توتر العالقات بني �شطري اليمن حينها وما كانت ت�ؤدي �إليه من تداعيات على �صعيد اال�شتباكات وال�صدامات
واملواجهات الع�سكرية بني الطرفني� .أي�ضا �شهدت اليمن خالل احلرب الباردة �شمالها وجنوبها �إخفاقات كربى
يف جمال الدفاع واالقت�صاد والتنمية الب�شرية وحروبا �أهلية حمدودة كان �أخطرها �أحداث يناير 1986م،
يف ال�شطر اجلنوبي من الوطن التي تركت �شرخ ًا �أمني ًا كبري ًا مل تلتئم �إال بعد حتقيق الوحدة اليمنية 1990م.
�إ�ضافة �إىل حالة التوتر وال�صراع التي مرت بها ال�شطرين �أدت �إىل ن�شوب احلروب فيما بينهما ابتداء من
حرب 1972م تلتها حرب عام 1979م ،هي الأخرى ،ثم جاءت حرب التخريب يف املناطق الو�سطى و�أزمة
املنطقة النفطية عام 1985م � .أن الظروف امل�أ�ساوية والرتكة الهائلة حلالة التوتر وال�صراع واحلروب التي
خلفتها القوى والقيادات ال�شطرية تركت �أثار ًا �سلبية و�أدخلت البالد يف �أزمات جديدة لها تهديدات خطرية
على القوات امل�سلحة ،والنظام ال�سيا�سي يف اليمن كغريه من الأنظمة ال�سيا�سية يف العامل الثالث يعي�ش حالة
من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي منذ قيامه يف  22مايو 1990م وتعرت�ضه �صعوبات
ومهددات عدة �أدت �إىل ا�ستمرار االختالل يف التوازن ال�سيا�سي ،و�أثرت على الهام�ش الدميقراطي واحلرية
ال�سيا�سية التي رافقت قيام الوحدة حتى الآن ،لأنه قام �أ�صال على التوازن الع�سكري الذي انتهى بعد حرب
�صيف 1994م ،وال�شك �أن النظام ال�سيا�سي يف اليمن مازال متعرثا يف بناء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يف الدولة
التي متار�س �صالحياتها الكاملة با�ستقالل تام عن بع�ضها وما يزال مبد�أ التداول ال�سلمي لل�سلطة جمرد �صيغة
قانونية يف الد�ستور ،وما تزال كثري من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين حبي�سة لهيمنة ال�سلطة والتناف�س احلزبي،
ومل حتدد لها ال�صيغة القانونية الر�سمية حتى الآن� ،أما اجلانب االقت�صادي فالتعرث فيه وا�ضح لأن ال�سلطة
ترى ب�أنها ما تزال حتتاج �إىل مزيد من الوقت لتنفيذ كل �شروط �صندوق النقد والبنك الدوليني والتي ت�ؤثر
�سلبا يف حياة املجتمع ومعي�شته ب�شكل مبا�شر وم�ستمر� ،أما الق�ضاء ،فما يزال يعاين من حماوالت الهيمنة عليه
من قبل ال�سلطة التنفيذية رغم �أن الن�صو�ص الد�ستورية ت�ؤكد ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية �أما الو�ضع الأمني
فقد �شهد اختال ًال كبري ًا منذ قيام الوحدة وزادت مظاهر الف�ساد يف كل �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة حتى الآن
ومل ي�ستطع النظام ال�سيا�سي جتاوز هذه املع�ضلة(.)30وباجلملة ال ميكن القول ب�أن النظام ال�سيا�سي قد جنح
يف جتاوز ال�صعوبات التي واجهته ،لكنه بالت�أكيد جنح حتى الآن يف احلفاظ على �شرعيته من خالل احتواء
نتائج ال�صراع ال�سيا�سي ل�صاحله ،والإبقاء على بع�ض مظاهر احلرية ال�سيا�سية والهام�ش الدميقراطي يف حدها
الأدنى ومنذ قيام الوحدة �شهدت اليمن �أحداثا كبرية �شكلت حتديات و�صعوبات واجهها النظام ال�سيا�سي
والو�ضع الدميقراطي� ،سواء كانت هذه االحداث بفعل مبا�شر �أو غري مبا�شر من �سلطة النظام ال�سيا�سي ف�إنها يف
جمملها قد �أثرت يف عالقة النظام ال�سيا�سي باملجتمع وقواه ال�سيا�سية ،وكان �أبرز هذه الأحداث والتحديات،
انتكا�سة الأ�سعار العاملية للنفط الذي �أدى �إىل �إرباك يف امليزانية العامة للدولة ،و�صدور الأحكام الق�ضائية
49
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

يف املتهمني ب�إ�شعال حرب �صيف 94م  ،والأزمة الوزارية التي ا�ستمرت ثالثة �أ�شهر – فرباير – مار�س – �إبريل
والتي انتهت با�ستقالة رئي�س الوزراء الدكتور فرج بن غامن – وتعيني الدكتور عبد الكرمي الإرياين خلفا له
يف منت�صف �شهر مايو  1998بالإ�ضافة �إىل االحتجاجات ال�شعبية يف �شهر يونيو وما رافقها من �أعمال عنف
و�شغب ومواجهات م�سلحة بني اجلي�ش وبع�ض قبائل م�أرب واجلوف ب�سبب �إجراءات احلكومة التي �أدت �إىل
ارتفاع الأ�سعار ومنها النفط واملواد الغذائية الأ�سا�سية بن�سبة  40%ويف خالل هذه الأعوام تزايدت �أعمال
العنف والتفجريات وعمليات االختطاف للأجانب وال�شخ�صيات ال�سيا�سية يف اليمن ،واالنفالت الأمني ب�شكل
عام بالإ�ضافة �إىل الأزمة بني ال�سلطة وبع�ض �أحزاب املعار�ضة )31(.ويرى الباحث �أن هذه احلالة من عدم
اال�ستقرار والتناف�س ال�سيا�سي بني ال�سلطة واملعار�ضة وال�صراع على ال�سلطة واملنا�صب ال�سيا�سية� ،أوجدت
م�ساحة وا�سعة للتدخالت اخلارجية يف تغذية هذه ال�صراعات التي ت�شكل حتديا لأمن اليمن وا�ستقراره.
ومن �أبرز الأحداث والق�ضايا التي تهدد القوات امل�سلحة يف املجال ال�سيا�سي هي :

 -أ الأزمة ال�سيا�سية وحرب �صيف 1994م:

مرت اليمن ب�أزمة �سيا�سية �أطرافها احلزب اال�شرتاكي اليمني وامل�ؤمتر ال�شعبي العام تتعلق عواملها
الداخلية بال�صراع على ال�سلطة تطورت الأزمة �إىل مواجهات ع�سكرية وحرب مدمرة وقد ا�ستخدمت �أثناء
املعارك كل الأ�سلحة اجلوية والربية والبحرية ومبختلف الأ�سلحة امليدانية الثقيلة واخلفيفة ،وقد �أدت
احلرب �إىل خ�سائر ب�شرية ومادية ،ووفقا للتقديرات الر�سمية واحلكومية تراوحت خ�سائر احلرب بني
ع�شرة و�إحدى ع�شر مليار دوالر وقد كان لهذه احلرب انعكا�س �سلبي وخطري على الو�ضع الع�سكري والأمني
وال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي يف البالد

 -ب �أ�سباب وعوامل الأزمة ال�سيا�سية وحرب �صيف :1994

•�إن العامل الأ�سا�سي يف ن�شوب الأزمة كان يف وجود من انعدام الثقة بني �شريكي الوحدة جعلت كل طرف
منهم يتوج�س من الآخر خ�شية �أن ي�ستوىل على ال�سلطة مبفرده �أو بالتحالف مع قوى �أخرى متواجدة
يف ال�ساحة .
•ف�شل احلزبني معا يف دمج امل�ؤ�س�سات العامة للدولة و�إقامة م�ؤ�س�سات د�ستورية قادرة على �ضبط الإيقاعات
ال�سيا�سية بني خمتلف القوى ال�سيا�سية �ضمن الأطر القانونية �أي�ضا ف�شلهما يف حتديد الوظيفة العامة
واملال العام لذا ن�شبت الأزمة ال�سيا�سية �أ�سا�سها انعدام الثقة بني الأطراف الرئي�سية يف العملية ال�سيا�سية
.
•�أ�سهمت حالة االنفالت الأمني وعدم قدرة الأجهزة الأمنية يف �ضبط الأمن واحلد من االغتياالت
ال�سيا�سية()33
•�إن عمليات االختطاف كانت متثل واحدة من �أدوات تنفيذ هذه ال�سيا�سة التي ات�سعت �آنذاك لت�شمل
عمليات االغتياالت والتفجريات والقالقل وتخريب املمتلكات
•ال�صراع ال�سيا�سي بني احلزبني احلاكمني �أدى �إىل تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية و�إثارة النعرات
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االجتماعية �أي�ضا �إنفاق املال العام بغر�ض الك�سب ال�سيا�سي وتوظيف الكوادر� ،إ�ضافة �إىل اختالل احلالة
الأمنية بانت�شار حوادث االغتياالت واالختطافات وبروز ظاهرة الإعتكافات ال�سيا�سية وا�ستخدام حرب
ال�صحافة ب�صورة �سلبية �أدى ذلك �إىل تهديد الأمن القومي اليمني .
•ومن �أ�سباب الأزمة ال�سيا�سية �أي�ضا ما جاء بعد االنتخابات الربملانية عام 1993م التي �أحدثت �شرخا
يف العالقة بني احلزبني احلاكمني ،و�أفرزت حزب ًا ثالث ًا يف تركيبة احلكم هو ( التجمع اليمني للإ�صالح)
اخل�صم الأيديولوجي للحزب اال�شرتاكي ،لقد كانت هذه النتيجة غري مقنعة للحزب اال�شرتاكي ما جعله
يفكر يف مرحلة االنف�صال نظر ًا لرتاجع مكانته ال�سيا�سية �إىل املرتبة الثالثة بعد �أن كان حزب ًا حاكم ًا
وم�سيطر ًا على دولة يف جنوب اليمن �سابقا ،و�شريك ثاين يف ال�سلطة بعد قيام الوحدة �إن هذه احلالة من
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي والأمني التي �سادت اليمن خالل ال�سنوات الأربع من توحدها ت�ؤكد
عدم قدرة دولة الوحدة يف دمج النظامني ال�سيا�سيني يف ال�شطرين دجما فعليا بدليل قيام حرب �صيف
94م ()34وعليه ميكن القول ب�أن ال�سلطة يف اليمن اقت�سمت بني ثالثة �أحزاب ب�شكل ال يتنا�سب مع متثيلها
يف الربملان مما �أدت �أثناء االنتخابات �صراع ًا �سيا�سي ًا بني احلزب اال�شرتاكي اليمني وامل�ؤمتر ال�شعبي
العام وحليفه التجمع اليمني للإ�صالح وقد تنامي هذا ال�صراع ليتحول �إىل حرب ع�سكرية �أي�ضا ا�ستغلت
بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية ،حالة التناق�ض وعدم االتفاق بني امل�ؤمتر ال�شعبي العام واحلزب اال�شرتاكي يف
بع�ض الق�ضايا وعملت على ت�صعيد هذه اخلالفات والتناق�ضات عن طريق ن�شر الإ�شاعة واملزايدة لإ�شعال
فتيل احلرب بني احلزبني والدليل على ذلك انتخابات 1993م ا�ستطاعت بع�ض الأحزاب �أن تثري الفتنة
ببع�ض ال�شائعات التي �أقلقت املواطن اليمني خالل فرتة االنتخابات.

ج -التمرد امل�سلح يف �صعده :

ونظر ًا لغياب دور الأجهزة الأمنية يف مراقبة هذا التنظيم واجهت احلكومة اليمنية �أحداث دامية
يف حمافظة �صعده وبع�ض مديريات املحافظة حرب ًا �شر�س ًا بني القوات احلكومية من جهة وتنظيم ال�شباب
امل�ؤمن بقيادة ح�سني بدر الدين احلوثي و�شكلت تلك املواجهات �أهم الأحداث الأمنية يف البالد خالل عام
2004م ،بل ميكن القول �إنها الأخطر من نوعها منذ حرب �صيف عام 1994م وكما �أت�سمت حرب 1994م
()35
بت�أجيج النعرات املنطقية – اجلهوية – فقد �أت�سمت �أحداث �صعده بت�أجيج النعرات املذهبية وال�ساللية
وقد مرت �أحداث �صعده �ست مراحل �أدت �إىل �إنهاك الدولة ب�شري ًا ومعنوي ًا ومادي ًا وع�سكري ًا واقت�صادي ًا
و�إ�ضعافها �سيا�سي ًا.

ثاني ًا :التهديد يف املجال االقت�صادي:

منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م مرت اليمن ب�أزمات اقت�صادية حادة ومتالحقة يعود جزء
منها �إىل عوامل خارجية والأخرى حم�صلة طبيعية لتخلف البنية االقت�صادية و�سوء الإدارة العامة وانت�شار
الف�ساد والر�شوة واملح�سوبية يف اجلهاز الإداري للدولة الأمر الذي ت�سبب يف تراجع امل�ؤ�شرات االقت�صادية
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واملالية خالل الفرتة من 1994 – 1990م ب�صورة ال مثيل لها ( )36كما واجهت اليمن �صعوبات ج�سيمة يف
ال�سنوات الأخرية كان لها �أثار ًا �سلبية على �أداء االقت�صاد اليمني ب�سبب الظروف واملتغريات اخلارجية ،و�أهم
هذه املتغريات هي :
•تذبذب �أ�سعار النفط �صعود ًا وهبوط ًا بني فرتة و�أخرى .الأمر الذي يعمل على تذبذب �أداء االقت�صاد
املحلي وبالأخ�ص و�أن النفط ميثل جزء ًا كبري ًا من هيكل الناجت املحلي الإجمايل وال�صادرات واملوازنة
العامة .
•تداعيات �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب 2001م و�آثارها ال�سلبية العديدة على االقت�صاد اليمني
واقت�صاديات املنطقة من خالل ت�أثر اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني واالقت�صادي يف بلدان املنطقة ،الأمر
الذي �أثر على م�ستويات الأداء االقت�صادي �سلب ًا وعمل على تدنى القدرة على ح�شد املوارد االقت�صادية
املتاحة)37(.
•موقف اليمن من �أزمة وحرب اخلليج الثانية ،وانعكا�ساته االقت�صادية التي متثلت يف عودة قرابة مليون
مواطن ميني وما نتج عن ذلك من �أعباء تراكمت على االقت�صاد الوطني من �أجل ا�ستيعابهم ،كما فقدت
اليمن قرابة بليون دوالر �سنويا من حتويالت العمالة.
•م�شكلة ندرة املوارد املائية .حيث تعترب اليمن من �أكرث الدول فقرا يف املياه نتيجة انخفا�ض معدالت
�سقوط الأمطار والتي تتفاوت من منطقة �إىل �أخرى.
•حرب �صيف 1994م وانعكا�سها ال�سلبي واخلطري على الو�ضع الع�سكري والأمني وال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي يف البالد.
•تفاقم م�شكلة البطالة نتيجة ارتفاع معدل البطالة مبفهومها ال�شامل �إىل حوايل  37%من قوة العمل
والذي ي�ضم البطالة ال�سافرة  10.9%والعمالة الناق�صة  25.1%كمح�صلة لنمو قوة العمل بحوايل
� 4.3%سنويا.
•ارتفاع معدل منو ال�سكان والذي يبلغ 5ر� 3%سنويا مقارنة مبوارد اقت�صادية حمدودة مما يرفع ن�سبة
اال�ستهالك يف االقت�صاد ويحد من القدرة على االدخار واال�ستثمار .
•تدين م�ستوى ت�أهيل املوارد الب�شرية والذي يتمثل يف ارتفاع م�ستوى الأمية وانخفا�ض ن�سب االلتحاق يف
التعليم العام والفني .
•تنامي م�ستويات الفقر وزيادة ن�سبته بحدية الأدنى والأعلى �إىل  27.3%و 34.9%على التوايل.
•�ضعف �أن�شطة البحث والتطوير خا�صة يف املجاالت ال�صناعية واخلدمية نتيجة تدين الإنفاق عليها
و�صعوبة نقل التكنولوجيا
()39
•عجز يف املوازنة العامة ،مع تدين م�ستوى الإنتاج املحلي الإجمايل �إىل ن�سب �سالبة.
وعلى �ضوء ما �سبق ،ميكن القول �أن تخلف ر�أ�س املال الب�شري ،وتخلف هيكل الإنتاج املادي ،و�ضعف
االدخار املحلي ب�سبب تدين م�ستوى الدخل وعدم وجود بنية م�ؤ�س�سية ومادية جاذبة لال�ستثمار ،وعدم تنوع
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الإنتاج املحلي لل�سلع ،و�ضعف البنية الأ�سا�سية واهرتاء القائم منها .كل هذه الظروف والت�أثريات ت�شكل قيودا
على التنمية االقت�صادية واالجتماعية وتهديدا على القوات امل�سلحة والأمن� )40(.أ�ضف �إىل ذلك التحديات
الداخلية املركبة من �ضعف واختالل اجلوانب الإدارية والقانونية والق�ضائية ومن ق�صور البنية التحتية
واخلدمات الأ�سا�سية بالإ�ضافة �إىل حتديات خارجية �أبرزها متطلبات العوملة ونظام ال�شرق �أو�سطية
والتحديات املتعلقة بتكنولوجيا الإنتاج و�أ�ساليب الت�سويق والنفاذ للأ�سواق اخلارجية.
اخلال�صة  :ال�شك �أن ال�شعب اليمني عانى من حروب داخلية وخارجية طاحنة على طول امتداد
تاريخه القدمي واحلديث�,إذ �إن الأحداث املخلة ب�أ�س�س بناء اجليو�ش يعود �إىل الغزوات املتكررة واال�ستعمار
املتعدد �أ�شكاله و�أنواعه ومل يكتفي قادة اال�ستعمار بالتدابري ال�سيا�سية كو�سيلة لإخ�ضاع �شطري اليمن بل
عملت على تكوين اجليو�ش حلماية الأنظمة اال�ستعمارية وخلق تبعية اجليو�ش لهذه الأنظمة كما تعمدت على
تفكيك الوالء الوطني لي�ضلوا �أداة قمع لأي مقاومة وطنية مناه�ضة لال�ستعمار وقد ظلت اليمن خالل هذه
الفرتة بني نزاعات متباينة واجتاهات خمتلفة عا�شت خاللها يف فو�ضئ وقالقل وفنت نتج عنها ثورات ع�سكرية
وقبلية متعددة يف �شمال اليمن وجنوبه وقد �أثبتت الوقائع والأحداث التاريخية بان القوات امل�سلحة قدمت
ل�شعبنا ت�ضحيات ج�سيمة ودماء زكية و�أرواح طاهرة دفاعا عن ثورتي �26سبتمرب و14اكتوبر رغم الظروف
واملعاناة التي كانت تعانيه من اختالالت وتق�سيم وتفكيك �إال �إنها حققت الكثري من املنجزات ..وان ال�صراعات
التي �شهدتها اليمن �أثناء وبعد ثورتي �26سبتمرب و14اكتوبر �أدت �إىل العديد من ال�صعوبات واالنتكا�سات
االختالالت يف مراحل تنظيم اجلي�ش كما عانت الكثري من الأختالالت القانونية والإدارية والتنظيمية
واملالية بعد قيام الوحدة اليمنية وخا�صة بعد حرب �صيف 94م �أي�ضا عانت من �سيطرة قبلية و مناطقية
على معظم الوحدات الع�سكرية مما افقدها البعد الوطني يف الت�شكيل والتكوين القيادي و�صاحب ذلك ف�ساد
مايل و�إداري متعدد الأ�شكال والألوان �سو�آ يف جانب توظيف �إمكانيات اجلي�ش والأمن مل�صالح �شخ�صية �أو يف
جانب اال�ستيالء املبا�شر على الأموال من خالل الأ�سماء الوهمية واال�ستقطاعات غري القانونية و�سيطرة
بع�ض القادة على م�ستحقات الأفراد وحرمانهم من اب�سط حقوقهم وقد �أدت حرب �صيف � 94إىل تفكك
وت�شتت ملراكز قوى يف ال�سلطة واملعار�ضة وخري برهان على ذلك ان�شقاق القوات امل�سلحة والأمن يف �أحداث
2011م والتي انق�سمت �إىل ق�سمني:ق�سم موايل لل�سلطة وق�سم موايل للمعار�ضة مما �أدى هذا االنق�سام �إىل
انعكا�س �سلبي على دور ومهام القوات امل�سلحة والأمن
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التو�صيات-:

1 11يو�صي الباحث بالأتي-:
االهتمام ب�إزالة كل املعوقات التي تقف حائ ًال �أمام القوات امل�سلحة وخلق قوات م�سلحة ذات ت�سليحعايل الكفاءة وتدريب راقي ومتطور ومعنويات عالية ليكون يف وجودها ردع وترهيب لكل من
تو�سو�س له نف�سه ب�سوء جتاه اليمن.
�إجراء ح�صر دقيق للقوات امل�سلحة من قبل جلنة �إعادة الهيكلة.تطوير القدرات الع�سكرية من خالل انت�شار قوات م�سلحة كف�ؤة وم�ؤهلة حلماية حدود البالدوثرواتها وم�صاحلها و�أهدافها القومية.
دعم قرارات الأخ/رئي�س اجلمهورية رقم ()104،105ب�شان املكونات الرئي�سية لهيكلة اجلي�شوالأمن وعدم اال�ستهانة بالأوامر
�إنهاء االنق�سامات واالن�شقاقات يف �صفوف القوات امل�سلحة والأمن.�ضرورة �إجراء التعديالت الالزمة يف القوانني والأنظمة واللوائح الع�سكرية مبا يواكب املتغرياتويلبي متطلبات التحول املن�شود يف عملية �إعادة بناء وهيكلة القوات امل�سلحة وخ�صو�صا قانون
املرتبات والأجور والرعاية ال�صحية وقانون اخلدمة والتقاعد
�سرعة معاجلة االختالالت الناجمة عن الت�ضخم احلا�صل يف القوات امل�سلحة يف جمال القوىالب�شرية
تفعيل دور جلنة ال�ضباط العليا و�إعطائها ال�صالحيات الكاملة لت�أدية مهامهاالت�شديد على حيادية القوات امل�سلحة واتخاذ الإجراءات الع�سكرية يف حق من يثبت عليه االنتماءوالن�شاط احلزبي او ال�سيا�سي
�إخراج جميع املع�سكرات من املدن الرئي�سية ونقلها �إىل �أماكن جديدة بح�سب خطة وزارة الدفاعت�شجيع البحث العلمي واالهتمام بالباحثني الع�سكريني�إيقاف التجنيد الع�شوائي.االهتمام بالكادر امل�ؤهل و �إ�سناد الأعمال �إليهم ح�سب تخ�ص�صاتهم.�إعادة هيكلة كافة القوى واملناطق واملحاور.�إعادة توزيع ومتركز القوات امل�سلحة �إىل مناطق و�إنهاء االزدواجية القيادية يف املناطق واملحاورالع�سكرية و�إنهاء الف�ساد امل�ست�شري يف الوحدات الع�سكرية.
العمل على �سرعة تطبيق قانون التو�صيف الوظيفي�ضرورة �إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية ملا لذلك من �أهمية يف �إملام ال�شباب يفاملهام الوطنية الدفاعية والأمنية
االنتقال من الهيكل احلايل �إىل الهيكل اجلديد وذلك من خالل �إجراء املناقلة للموارد الب�شرية54
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واملادية وفق ًا للمالكات واخت�صا�صات كل وحدة ع�سكرية و�إعادة انت�شار و متو�ضع القوات امل�سلحة
وفق ًا الحتياجات البالد الدفاعية.
بناء قوات م�سلحة قوية وموحدة قادرة على �إجناز مهامها الد�ستورية بكفاءة واقتدار وبروحوطنية عالية.
تر�سيخ الوحدة الوطنية يف �صفوف املقاتلني.تعزيز الروابط الوطنية بني منت�سبي القوات امل�سلحة والأمن وبني �أبناء ال�شعب.حت�سني الظروف املعي�شية وال�صحية ملنت�سبي القوات امل�سلحة والأمن ورفع معنوياتهم.درا�سة واقع حال القوات امل�سلحة ومقارنته مع ما تو�صل �إليه الآخرون يف بناء جيو�شهم واال�ستفادةمن خرباتهم وجتاربهم.
ت�شخيـ�ص الأختالالت والثغــرات يف البنـيـة الع�سكرية ،وتقـديـم احللول واملعاجلات املنا�سبـةلت�صـحيـحها.
�أن يكون هناك هيكلة �شاملة غري جزئية وال انتقائية تخدم تعزيز القدرات والكفاءات الدفاعيةللبالد.
�أن ي�ضع املكلفون لهذه املهمة امل�صلحة الوطنية العليا فوق كل امل�صالح واالعتبارات ال�شخ�صيةال�ضيقة.
حتقيق التوازن التنظيمي الذي ي�ؤمن تعزيز القدرات والكفاءات الدفاعية للقوات امل�سلحة.حتديد احلجم الأمثل للقوات امل�سلحة وحتديد ن�سب ا�ستكماله يف ال�سلم واحلرب.و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب من خالل �أنظمة مدرو�سة للتو�صيف الوظيفي والتدويرالوظيفي والعمل على تفعيلها �إداري ًا ومالي ًا.
احلد من املركزية املفرطة بنقل جزء من العمل الإداري واملايل �إىل امليدان.�إلغاء الع�شوائية واملزاجية يف عملية التجنيد التي تتم يف الوحدات با�سم جتنيد بدل فرار والتيكانت �أحد �أ�سباب وجود هذه القوة الفائ�ضة يف الوحدات
احلد من ظاهرة جتنيد الأبناء الغري ملتحقني عملي ًا �سوى يف ك�شف الرواتب .احلد من ظاهرة الفرار والغياب من الوحدات الع�سكرية ،وكذا ظاهرة اال�ستقطاعات التي تتم جراءذلك وما يدور عنها من �إ�شاعات و�أقاويل ت�سيء �إىل �سمعة القوات امل�سلحة
�إن�شاء فروع للدوائر الرقابية على م�ستوى املناطق واملحاور والوحدات الع�سكرية�إن�شاء �إدارات قانونية على م�ستوى املناطق واملحاور والوحدات الع�سكرية�سرعة �إكمال هيكلة دوائر املفت�ش العام و�إعطاء هذه الدوائر ال�صالحية الكاملة للرقابة واملحا�سبةلكل الفا�سدين يف القوات امل�سلحة
يتم تعيني املندوبني املاليني يف الوحدات الع�سكرية من قبل الدائرة املالية55
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�إيقاف �صرف �أي مرتبات �أو منح حكومية متنح لأفراد خارج القوات امل�سلحة�إخ�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للرقابة واملحا�سبة من قبل املفت�ش العام�ضبط ميزانية وزارة الدفاع وحتديد حجم القوات امل�سلحة وحتديد الت�شكيالت املطلوبة�إعادة �صياغة قانون �شروط اخلدمة يف القوات امل�سلحة والأمن�إعادة الطابع الوطني للقوات امل�سلحة والأمن وتوحيد مراكز القيادةمنع �سيا�سة التمييز يف احلقوق والواجبات يف �صفوف القوات امل�سلحة�إعادة �صياغة و�ضعية اجلي�ش والأمن يف �إطار عقيدة ع�سكرية و�أمنية موحدة�أن يكون اجلي�ش ذا طابع �شعبي ويقوم على قاعدة اجتماعية وطنية عري�ضة ت�ضم يف �صفوفهاممثلني لكل �أبناء الوطن من خمتلف املكونات اجلغرافية واالجتماعية والثقافية
�أن يكون والء هذا اجلي�ش للوطن وال�شعب �أوال و�أخريااحلفاظ على الطابع الوطني للجي�ش من حيث مكونه االجتماعي وتطهريه من الو الءات ال�ضيقةغري الوطنية
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•املرجع نف�سه�,ص43
•علي حممد القادري,مرجع �سابق�,ص�,5ص6
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معوقات تطبيق احلكم الر�شيـــد
يف اجلمهورية اليمنية و�سبل معاجلتها
د .حممد من�صور حممد ال�صايدي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�ساعد

مقدمة:

تن�شد كافة املجتمعات حكم ًا ر�شيد ًا لدولها؛ ت�صان حتت ظالله احلقوق ،وي�سود يف ظله القانون،
ويتحقق العدل وامل�ساواة ،وتفعل ال�شفافية وامل�ساءلة واملحا�سبة ،و ُي َكا َفح الف�ساد ،و ُت َو َّ�سع امل�شاركة
ال�شعبية يف �صنع القرار ،ويتحقق الف�صل بني ال�سلطات الثالث التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية،وتتميز
الإدارة العامة بالكفاءة والفاعلية ،ويتحقق الرخاء والنماء .
بيد �أن احلكم الر�شيد يحتاج �إىل تطبيق مقوماته و�أ�س�سه التي ينه�ض عليها ،و�إ َّ
ال كان �شعار ًا ُي َر َّدد،
هدفه �إيهام املجتمعات وخداعها ،وبالتايل النيل من مقدراتها ومقوماتها.
وتقف اجلمهورية اليمنية حالي ًا على �أعتاب مرحلة جديدة  ،يتم فيها نقل ال�سلطة؛ لتخرج البالد
من �أتون �صراعات كادت �أن تودي باليمن �إىل الهاوية ،ويتم فيها االنتقال �إىل عهد جديد ي�سوده النظام
والقانون ،وينعم فيه املواطن باحلياة الكرمية .
واالنتقال املن�شود ال يقت�صر  -يف تقديري – على انتقال ال�سلطة – بل يتعني ان يكون االنتقال من
خمتلف الأو�ضاع التي �ساهمت يف تردي النمو والتقدم واالزدهار للجمهورية اليمنية ،ومن �أبرزها:معظلة
الف�ساد الوظيفي و�سوء الإدارة  ،وعدم تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد.
ولأهمية م�ضامني احلكم الر�شيد فقد خ�ص�ص م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل ،حمور ًا من حماوره
للحكم الر�شيدوم�ضامينه ،ليت�سنى للمتحاورين تقدمي ر�ؤاهم و�أفكارهم مبا يف�ضي للو�صول �إىل تطبيق
�أ�س�س احلكم ومقوماته.
ي�ؤكد ذلك �أن فريق احلكم الر�شيد يف م�ؤمتر احلوار قد �أقر خطة لعمله ،ق�ضت بتوزيع الفريق �إىل
ثالث جمموعات ،الأوىل :جمموعة مكافحة الف�ساد ،وتر�سيخ ال�شفافية وامل�ساءلة ،وكفاءة الإدارة
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العامة وتوازن ال�سلطة وامل�س�ؤولية ،والثانية  :جمموعة العدل وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،والثالثة :متعلقة
بدور الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين وتو�سيع امل�شاركة املجتمعية.
وال ريب �أن تطبيق احلكم الر�شيد ،تقف �أمامه عوائق وحتديات عديدة �أبرزها تف�شي الف�ساد الوظيفي
يف �أجهزة الدولة ،و�ضعف �أو غياب امل�ساءلة واملحا�سبة ،و ق�صور القانون يف مكافحة هذه الآفة ،بل ووقوفه
�أحيان ًا عائق ًا دون م�ساءلة وحما�سبة الفا�سدين .
و�إ�سهام ًا يف تقدمي ر�ؤية �أكادميية ،ترفد وتدعم م�ؤمتر احلوار الوطني بنتائج وتو�صيات ومقرتحات يف
�إحدى املو�ضوعات بالغة الأهمية ،وهي معوقات تطبيق احلكم الر�شيد و�سبل معاجلتها ،وللأهمية الكبرية
التي حتتلها الت�شريعات القانونية و�آلياتها التنفيذية يف مكافحة الف�ساد ،حتقي ًا ملبادئ احلكم الر�شيد التي
من �أبرزها ال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون ،ف�إنه �سيتم تناول هذه الورقة يف ثالثة مطالب على النحو
الآتي:
املطلب الأول :ماهية احلكم الر�شيد و�أ�س�سه .
املطلب الثاين :معوقات تطبيق احلكم الر�شيد .
املطلب الثالث� :سبل معاجلة معوقات احلكم الر�شيد .

املطلب الأول

ماهية احلكم الر�شيد و�أ�س�سه
يقت�ضي احلديث يف هذا املطلب التعر�ض ملاهية احلكم الر�شيد ،ثم بيان الأ�س�س التي ينه�ض عليها يف
فرعني على النحو الآتي:
الفرع الأول :ماهية احلكم الر�شيد.
الفرع الثاين� :أ�س�س احلكم الر�شيد .
الفرع الأول

ماهية احلكم الر�شيد
م�صطلح احلكم الر�شيد له جذور تاريخية ،ذاع �صيته يف الآونة الأخرية  ،وجتلت مقوماته و�أ�س�سه يف
الع�صر الراهن من خالل جتارب البلدان الدميقراطية يف خمتلف مناطق العامل؛ �إذ ال تعد حكر ًا على �أحد،
بل ت�شكلتفي جمملها من خال�صة التجربة الإن�سانية يف جمال احلكم .
وتتعد امل�صطلحات التي ميكن �أن تطلق على احلكم الر�شيد منها :احلكم ال�سديد ،احلكم ال�سليم ،احلكم
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الدميقراطي ال�صالح�..إلخ.
ويف جمتمع الأمم ،يعد احلكم ’’ر�شيداً‘‘ و’’دميقراطي ًا‘‘ مبقدار درجة ال�شفافية التي تت�سم بها م�ؤ�س�سات
البالد وعملياتها .ويراد مبفردة ’’م�ؤ�س�ساتها‘‘ الهيئات مثل الربملان والوزارات املختلفة .وت�شمل مفردة
’’عملياتها‘‘ الأن�شطة الرئي�سية كاالنتخابات ،والإجراءات القانونية ،التي يجب �أن ينظر �إليها على �أنها
خالية من الف�ساد وم�س�ؤولة �أمام ال�شعب .وغدا جناح بلد ما يف حتقيق هذا املعيار مقيا�س ًا رئي�سي ًا مل�صداقيته
.
واحرتامه يف العامل
ويرى البع�ض�أن مفهوم احلكم الر�شيد �أو ال�صالح ينطوي على عنا�صر ثالثة:
�أولها :بعد �سيا�سي متثيلي ،يقوم على حكم القانون وامل�ساواة يف امل�شاركة والفر�ص وعلى امل�ساءلة.
ثانيها :بعد تقني ،يتعلق بالكفاءة والفاعلية.
ثالثها :بعد اقت�صادي اجتماعي ،يتعلق بتحويل النمو االقت�صادي �إىل تنمية ب�شرية م�ستدامة
ل�صاحلالأجيال الراهنة والالحقة.
ومل يربز الرتكيز على مو�ضوع مكافحة الف�ساد -كم�ؤ�شر على تبني مبادئ احلكم الر�شيد� -إال يف
الفرتة املمتدة بني �سنتي  2003و ،2004وذلك يف �إطار مبادرة الإدارة الر�شيدة خلدمة التنمية يف البلدان
العربية امل�شرتكة بني برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي .ومنذ
ذلك احلني ،قام برنامج �إدارة احلكم بدعم حتقيق عدد من النتائج اجل ّيدة التي �ساعدت على زيادة حجم
التعاون ملكافحة الف�ساد يف املنطقة العربية ،وخلقت فر�ص ًا جديدة للقيام باملزيد من اخلطوات الإيجابية يف
هذا املجال ،ودعم جهود البلدان العربية يف جمال تعزيز ال�شفافية والنزاهة وتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد ،وذلك بغية تدعيم ممار�سات احلكم الر�شيد وتعزيز التنمية الب�شرية و�أمن الإن�سان يف
املنطقة.
ويطلق عادة على احلكم ال�سيا�سي الذي ي�سرت�شد مببادئ امل�شاركة ،واحرتام خيارات ال�شعب ،يف �إطار
من التنظيم امل�ؤ�س�سي ،واالن�ضباط ،وحكم القانون ،وامل�ساءلة وال�شفافية ،ا�سم «احلكم الر�شيد» ،وت�سمى �أي�ض ًا
اخت�صار ًا « احلوكمة « ،ومبعنى �آخر ف�إن احلكم الر�شيد هو احلكم الذي يحرتم حقوق الإن�سان ويعطيها طابع ًا
عاملي ًا.
وغني عن البيان ف�إن احرتام حقوق الإن�سان  -ك�أحد مبادئ احلكم الر�شيد -ال يكون يف ظل وجود ف�ساد
و�إف�ساد ،ويف ظل غياب امل�ؤ�س�سات احلكومية الدميقراطية ،وال�سلطة الق�ضائية غري امل�ستقلة وغري النزيهة،
ويف ظل عدم وجود �ضمانات حلرية التعبري ،وال�صحافة�..،إلخ؛ ذلك �أن جوهر احلكم الر�شيد هو العدالة،
وجوهر احلكم الفا�سد هو الظلم واال�ستبداد
وبعيد ًا عن امل�صطلحات املعا�صرة للحكم ،ف�إن التم�سك بقيم ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية قو ًال وعم ًال ً ،
�شعار ًا وممار�سة  ،كفيل بتحقيق م�ضامني احلكم الر�شيد ،والفالح يف �أمور الدنيا والدين.
ذلك �أن حتقيق غايات النظام الإ�سالمي يف احلكم و�إدارة الدولة ،هو �أ�سا�س احلكم الر�شيد ،وثورة على
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الف�ساد الذي �أ�صبح مو�ضوع ًا مهم ًا على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
الفرع الثاين

�أ�س�س احلكم الر�شيد
ينه�ض احلكم الر�شيد على �أ�س�س ومبادئ عديدة ،فوفق ًا للقرار رقم  64ل�سنة 2000م ،ال�صادرعنلجنة
حقوقالإن�سانفياملفو�ضيةال�سامية ،ف�إن �أ�س�س احلكم الر�شيد هي :ال�شفافيةوامل�س�ؤوليةوامل�ساءلةواال�ستجابة
لتطلعاتال�شعبواحتياجاته،والتنميةالب�شريةامل�ستدامة.
كما حددت املفو�ضيةال�ساميةحلقوقالإن�سان�أ�س�ساحلكمالر�شيد بالآتي:ال�شرعيةوالقبوملنطرفال�سكان،
الإن�صافوالعدلوامل�ساواة ،القدرةعلىتنميةاملوار � ،سيادة القانون ،توازن ال�سلطة وامل�سئولية ،حماربة ظاهرة
الف�ساد ،تكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني ،تو�سيع امل�شاركة ال�شعبية ،كفاءة االدارة العامة ،دور منظمات املجتمع
املدين ،الكفاءة ،الر�ؤيةاال�سرتاتيجية.
وقد اعتمدت احلكومة اليمنية عدد ًا من مبادئ احلكم الر�شيد من خالل قرار رئي�س جمل�س الوزراء
رقم ( )304ل�سنة 2012م ب�إ�صدار املدونة اخلا�صة ب�إعمال مبادئ احلكم الر�شيد يف اخلدمة العامة ،حيث
ت�ضمنت تلك املدونة مدخ ًال وم�سوغ ًا لأهمية تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد� ،إذ ورد يف ديباجتها الآتي:
تر�سخت لدى
“ من �أجل الت�صدي للممار�سات غري امل�شروعة وت�صحيح املفاهيم والقناعات اخلاطئة التي ّ
البع�ض نتيجة غياب القدوة واالفتقار �إىل ال�شفافية وانعدام امل�ساءلة ،وبفعل متادي �آخرين يف خرق الد�ستور
والقانون ،ويف �إطار برنامج احلكومة الذي نالت مبوجبه الثقة من جمل�س النواب ووفاء منها مبا ت�ضمنته
املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية.
وبهدف �إر�ساء �أ�س�س الدولة املدنية احلديثة دولة امل�ؤ�س�سات ,دولة احلق والقانون واملواطنة املت�ساوية،
وت�صويب ال�سلوكيات غري ال�سوية وحماية احلقوق واملمتلكات العامة واخلا�صة و�صون حقوق وحريات
املواطنني وكرامتهم الإن�سانية واحلفاظ على �أمن الوطن وا�ستقراره ووحدته.
ولإ�شاعة القيم الإيجابية بني �أفراد املجتمع ,وزرع الأمل يف نفو�سهم ,و�إعادة االعتبار ملبادئ العدل
والإن�صاف ،واجلدارة وتكاف�ؤ الفر�ص ،ومتتني �أوا�صر احلب والت�سامح يف �أو�ساطهم وتعزيز النهج الدميقراطي
القائم على قواعد امل�شاركة وال�شفافية وامل�ساءلة.
فقد ر�أت احلكومة �أن التعامل مع هدف �إر�ساء قواعد احلكم الر�شيد يف اخلدمة العامة ينبغي �أن يتم
وفق ر�ؤية �شاملة ت�أخذ يف االعتبار �أهمية مراعاة ال ُبعد الرتبوي لإجناح هذا التوجه وبلوغ غاياته ،لكون
هذا الهدف ال يخ�ص احلا�ضر فقط لكنه يرتبط �أكرث بامل�ستقبل الذي نن�شده جميع ًا لهذا الوطن ول�شبابه
ولأجياله القادمة.
ولذلك البد من ال�سعي لتعميق الفهــــم ال�صحيح لقيــــم احلرية والعدالـــة ،و�إذكاء الوعي ب�أهمية
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املمار�سة ال�سليمة للتعددية ال�سيا�سية واحلزبية كو�سيلة لإثراء احلياة العامة ,ومتتني روابط الإخاء بني
خمتلف فئات املجتمع و�شرائحه ونخبه الثقافية وال�سيا�سية ،و�إ�شاعة روح التناف�س بني �أبناء الوطن لبناء
اليمن الناه�ض الذي تتوثق فيه عرى املحبة والوحدة الوطنية وت�سوده الثقة والأمل ب�أن القادم �سيكون
�أف�ضل و�أن الغد �سيكون �أجمل ،و�أن احلياة �ستكون �أرغد و�أن ال�شعب �سيكون �أ�سعد� ،إذا ا�ستطاع نبذ الفرقة،
والتفرغ لزرع الأر�ض ،ودرء كل �صنوف املحاباة والو�ساطة واملح�سوبية وجتفيف منابع الف�ساد.
ومن هذا املنطلق ,ف�إن على كافة وحدات اخلدمة العامة والوحدات الإدارية ـ �ضمن حدود االخت�صا�صات
املخولة لها ومبراعاة املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ـ �أن ت�أخذ باعتبارها يف كل ما
يتعلق ب�إدارة �أن�شطتها وت�سيري �أعمالها ويف �إدارة وت�صريف �شئونها ويف عالقتها بجمهورها الداخلي واخلارجي،
ويف كل ما ي�صدر عنها من قرارات وما تتخذه من �إجراءات االلتزام مببادئ احلكم الر�شيد وقواعده الرا�سخة
ب�صفة عامة ,ويف مقدمتها املبادئ التالية:
�أو ًال :مبد�أ �سيادة القانون (االمتثال للد�ستور وحلكم القانون.
ثاني ًا :مبد�أ امل�شاركة.
ثالث ًا :مبد�أي ال�شفافية وامل�ساءلة.
و�سيتم الرتكيز على تلك الأ�س�س و التي ميكن �أن جته�ض الف�ساد الوظيفي يف �أجهزة الدولة على النحو
الآتي:

�أو ًال :امل�شاركة يف احلكم .

امل�شاركة تعني � :أن يكون لكل فرد دور ور�أي يف �صنع القرارات التي ت�ؤثر يف حياته� ،سواء ب�صورة مبا�شرة،
�أم عرب م�ؤ�س�سات �أم منظمات و�سيطة يجيزها القانون.
ال يقوم احلكم الر�شيد �إال بامل�شاركة ،فهي �أحد مبادئه الأ�سا�سية ،وهي من العالمات الدالة على
ر�شاده ،ويف الوقت ذاته م�ؤ�شر على مدى كفاءته ،و ال تكون امل�شاركة �إال بوجود املجتمع املدين ،وبدورية
االنتخاباتوامل�شاركة املجتمعية..الخ.
ويرتبط مفهوم امل�شاركة ارتباط ًا وثيق ًا باملجتمع الدميقراطي ،وقد مت �إدخاله بداللته هذه كمكون
�أ�سا�سي من مكونات التنمية الب�شرية التي يتبناها وي�سعى �إىل حتقيقها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
وجت�سيد ًا ملفهوم امل�شاركة يركز برنامج الأمم املتحدة للتنمية الب�شرية على ثالث مكونات رئي�سة هي:
تنمية الإن�سان ،والتنمية لأجل الإن�سان ،والتنمية بالإن�سان (.)6
حيث يركز املكون الأول  :على �إعداد الإن�سان القادر والكفء وال�سليم للم�شاركة يف جميع مناحي احلياة
بفعالية ون�شاط.
�أما التنمية لأجل الإن�سان فتعني :حق كل فرد يف احل�صول على ح�صة عادلة من خريات التنمية ،وت�أمني
الفر�ص والأطر التنظيمية والإدارية للح�صول عليها.
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�أما التنمية بالإن�سان فتعني :ت�أمني الفر�ص و�إتاحتها جلميع �أفراد املجتمع للم�ساهمة يف تنميته
وتطويره.
و�إذا كانت تنمية الإن�سان ال ت�شكل من حيث املبد�أ مو�ضوع ًا خالفي ًا ًلدى �صانعي ال�سيا�سات التنموية ،من
حيث �ضرورتها للتنمية ،خ�صو�صا يف ظروف الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة ،حيث ي�شكل الإن�سان �أداة
التنمية الأول ،ف�إن مفهوم التنمية من �أجل الإن�سان تظل خا�ضعة للتق�سيمات الطبقية والفئوية يف املجتمع
املعني ،وقدرتها على الت�أثري يف م�سارات التنمية وتوجهاتها.
لذلك ي�شهد املجتمع املعا�صر ا�ستقطاب ًا حاد ًا بني من ي�ستحوذون على الن�صيب الأكرب من نتائج التنمية
بحكم متكنهم االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي ،وبني الأغلبية ال�ساحقة من ال�شعوب يف العامل التي ال
حت�صل �سوى على ال�شيء الي�سري الذي ال يذكر.
فامل�شاركة هنا هي و�سيلة وغاية يف الآن ذاته ،وميكن ممار�ستها ب�صورة فردية عرب القيام بن�شاطات
�سيا�سية �أو اقت�صادية خمتلفة .غري �أنه يبقى ال�شكل الأف�ضل للم�شاركة هو عرب �إن�شاء املنظمات املجتمعية
املختلفة ،التي ميكن �أن تن�ش�أ على �أ�سا�س اقت�صادي �أو نقابي �أو �سيا�سي .املهم يف الأمر هو ت�أمني م�ستويات
مرتفعة من امل�شاركة بحيث يبدع النا�س من خاللها ،ويفجرون طاقاتهم ،وي�شعرون بالر�ضا عما يقومون به يف
النهاية .فال�شعور بالإجناز ي�شكل حافز ًا قوي ًا على موا�صلته وا�ستمراره.
�إن املجتمع القائم على امل�شاركة �شرط م�سبق للتنمية يف عامل اليوم .فامل�شاركة متكن املجتمع من
اال�ستخدام الأمثل لطاقات وقدرات �أفراده وجماعاته املنظمة .فهي تدعو �إىل �إعطاء دور �أكرب للمجتمع
املدين ،وتوجب تطبيق الالمركزية على �صعيد الإدارة العامة �أو احلكومية ،ومتكن املواطنني من امل�شاركة يف
بنية ال�سلطة ومن الت�أثري على ال�سيا�سات االجتماعية.
�إن وجود املجتمع املدين وم�ستوى متكني منظماته م�ؤ�شر بالغ الأهمية على احلكم الر�شيد .فمنظمات
املجتمع املدين تعزز من امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ،وترفع من درجة �شفافية النظام ال�سيا�سي ،وتقوي من
حكم القانون وامل�ساءلة .وف�ض ًال عن ذلك ف�إنه ميكن ملنظمات املجتمع املدين امل�ساهمة يف �صنع ال�سيا�سات
وحماية حقوق �أع�ضائها وتقدمي اخلدمات املختلفة لهم.
وتعترب دورية االنتخابات من �أجل جتديد القيادات ركنا �أ�سا�سي ًا من الدميقراطية ،وم�ؤ�شر ًا على مدى
ر�شاد احلكم ال�سيا�سي .غري �أن اختيار نوع النظام االنتخابي وكيفية تنظيم االنتخابات ت�شكل جماال وا�سعا
للتالعب بخيارات النا�س ،وحتد من م�شاركتهم ،وبالتايل تنتق�ص من درجة الر�شاد يف احلكم.
ال�سمة الأخرى الرئي�سة الدالة على امل�شاركة ،و�أحد مقايي�س م�ستوى الر�شاد يف احلكم ال�سيا�سي تتعلق
بطبيعة النظام الت�شريعي املوجود يف كل بلد.
فكرة الالمركزية يف احلكم �إحدى �صور امل�شاركة ،بل �أ�صبحت �إحدى م�ؤ�شرات احلكم الر�شيد؛ حيث تقوم
فكرة الالمركزية على نقل بع�ض مهام ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة التنفيذية �إىل امل�ستويات املحلية لإدارة
املجتمع والدولة ،وبذلك يتم حتقيق ثالث فوائد رئي�سة على الأقل :الفائدة الأوىل :تتمثل يف و�ضع م�ؤ�س�سات
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احلكم يف متناول النا�س الذين تخدمهم ،وبالتايل تو�سيع م�شاركتهم فيها.الفائدة الثانية :تتمثل يف مراعاة
خ�صائ�ص البيئات املحلية؛ مما يزيد من كفاءة احلكم.والفائدة الثالثة :تتج�سد يف التقليل من العمليات
والإجراءات البريوقراطية؛ مما يقلل من تكاليف احلكم ويزيد يف كفاءته.

ثاني ًا :ال�شفافية وامل�ساءلة

قيل �إن ال�شفافية هي� “ :إحدى نتائج �سيادة القانون والزمة من لوازمه ،فوجودها قرين �سيادة القانون؛
�إذ قد تق�ضي على الف�ساد� ،أو ت�سهم يف التقليل من �إمكاناته؛ فالف�ساد غالب ًا مايتم ممار�سته يف الظالم عند غياب
ال�شفافية.
ً
حقيقة �أم زيف ًا � -أن ت�صرفات
وغالب ًا ما ن�سمع يف �أية دولة على �أل�سنة م�سئوليها� -سواء �أكان ذلك
احلكومة �أو موظفيها تت�سم بال�شفافية ،مبعنى� :أن م�صادر الدخل وا�ضحة ،و�أوجه الإنفاق جلية ،وت�صرفات
امل�سئولني ال لب�س فيها وال غمو�ض ،بحيث ميكن معرفتها ،وهي متاحة للجميع ،وذلك حتى ميكن مراقبة �أي
انحراف وم�ساءلة امل�سئولني عن ذلك.
ال�شفافية تعني ا�صطالح ًا :الت�صرف بو�ضوح وعالنية ،وال�سماح بتدفق املعلومات ،بحيث ي�ستطيع كل
مهتم مبو�ضوع معني� ،أو مب�صلحة معينة �أن يجمع املعلومات ال�ضرورية لتحديد �سلوكه وت�صرفه جتاه املو�ضوع
�أو امل�صلحة .و�أكرث من ذلك تتطلب ال�شفافية حتديد الإجراءات يف جمال اتخاذ القرار العام بكل و�ضوح
وعالنية ،واعتماد قنوات مفتوحة لالت�صال بني �أ�صحاب امل�صالح وامل�س�ؤولني.
�أما امل�ساءلة :فتعني حتمل م�س�ؤولية اتخاذ القرار والنتائج املرتتبة عليه ،و�إتاحة الفر�صة ال�ستجواب
امل�س�ؤولني عن ت�صرفاتهم.
وت�أخذ امل�ساءلة �أ�شكا ًال خمتلفة ،فقد تكون جمرد نقا�ش وا�ستف�سار عن حيثيات اتخاذ قرار ما� ،أو ح�صول
نتيجة معينة ل�سلوك معني ،لكنها قد ت�أخذ �أ�شكا ًال جزائية وقانونية ،ويف الأنظمة الدميقراطية ت�شكل دورية
االنتخابات نوعا من امل�ساءلة عن ال�سيا�سات املطبقة بنجاحاتها �أو �إخفاقاتها.
ال�شفافية وامل�ساءلة جتعالن امل�ؤ�س�سات العامة تعمل بكل ن�شاط وم�س�ؤولية ،وحتد من انت�شار الف�ساد،
وتقلل كثري ًا من الأخطاء.
�إن تطبيق ال�شفافية وامل�ساءلة ينبغي �أن يطال جميع مناحي الدولة واملجتمع بال ا�ستثناء ،بح�سب
طبيعة املجال الذي تطبق فيه ،وقد يكون من �أخطر هذه املناحي التي تتطلب ال�شفافية وامل�ساءلة احلياة
املالية للدولة ،فاملالية بالن�سبة للدولة كالدم للكائن احلي ،ففيها تنعك�س وترتك �آثارها جميع امل�ؤثرات
والتفاعالت الداخلية واخلارجية يف كيان الدولة واملجتمع ،فاملالية ال�سليمة م�ؤ�شر على وجود اقت�صاد �سليم
ومعافى� ،أما املالية غري ال�سليمة فهي م�ؤ�شر على انت�شار الف�ساد يف كيان الدولة.
ويف نظام احلكم الر�شيد تعد مالية الدولة ب�صورة علنية و�شفافة ،وتراجع ب�صورة دورية جميع
احل�سابات العامة ،بل وتكون خا�ضعة �أحيانا ملراقبة الهيئات الدولية.
65
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

ال�شفافية مهمة �أي�ض ًا ملكافحة ظاهرة الف�ساد واحليلولة دون انت�شارها وتف�شيها يف كيان الدولة واملجتمع،
و�إذا كان الف�ساد بدرجات معينة يكاد يكون ظاهرة عاملية ترافق عادة جمهودات التنمية ،غري �أنه يف بع�ض
الأنظمة اال�ستبدادية يكاد يتحول �إىل �أ�سلوب يف الإدارة ،وال�سيا�سة العامة.
ويف الدول املتقدمة والدميقراطية جتري حماربة الظواهر الفا�سدة با�ستمرار من خالل ال�شفافية
وامل�ساءلة وتطبيق القانون ،يف حني �أنه يف الدول النامية  -ومنها الدول العربية  -يجري مكاف�أة كبار
الفا�سدين  ،وحمايتهم من امل�ساءلة.
املطلب الثاين

معوقات تطبيق احلكم الر�شيد
متهيد وتق�سيم:

ال �شك �أن من مقومات تطبيق احلكم الر�شيد احلفاظ على نزاهة الوظيفة العامة والن�أي بها عن
براثن الف�ساد ،وتفعيل مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون .
ذلك �أن نزاهة الوظيفة العامة هي عبارة عن منظومة من القيم واملبادئ ال�سامية ،التي يجب �أن يتحلى
بها املوظف العام ومن يف حكمه ،وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالأمانة والإخال�ص يف العمل وال�صدق يف املعاملة
والرتفع عن امل�صالح ال�شخ�صية غري امل�شروعة ،رافدها الرتبية الدينية الفا�ضـلة ،و�سندها القيم والأخالق
النبيلة ،و�سياجها االلتزام بالنظم والقوانني ،حتقيق ًا لل�صالح العام ،وتعزيز ًا للثقة بجهاز الوظيفة العامة
ممث ًال بالقائمني على �أعبائه.
وال ريب يف �أن ال�شريعة الإ�سالمية الغراء قد جاءت بالقيم واملبادئ الفا�ضلة التي ال غنى للب�شرية
عنها ،كالأمانة والنزاهة وال�صدق يف املعاملة ،والأخالق النبيلة ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واحلر�ص
على ح�سن اختيار املوظفني العموميني الذين تتوافر فيهم الأمانة والقوة والكفاءة حلمل �أمانة الوظيفة
العامة ،وحترمي �أكل �أموال النا�س بالباطل والك�سب غري امل�شروع� ،سواء عن طريق الر�شوة �أو غري ذلك من
جزاء دنيوي ًا ،ف�ض ًال
اجلرائم ،كاالختال�س واال�ستيالء على املال العام ،واعتربت ذلك غلو ًال ،ي�ستحق مرتكبها
ً
عن اجلزاء الأخروي.
	�إن امل�سلم امللتزم بتعاليم ال�شريعة الإ�سالمية ،حري�ص كل احلر�ص على نزاهة الوظيفة العامة؛ لأن
هناك رقابة ذاتية كامنة يف �صدره ،وا�ست�شعاره برقابة املوىل عز وجل قبل رقابة الب�شر ،ف�ض ًال عن وجود
�أجهزة الرقابة ،وتطبيق نظام “ من �أين لك هذا ؟ “  ،كل ذلك كفيل بتعزيز وتطبيق �أ�س�س احلكم الر�شيد.
لقد �أ�صبح الف�ساد بكافة �أنواعه -وعلى وجه اخل�صو�ص الف�ساد الوظيفي  -ظاهرة عاملية ، ،بل
و�آفة ت�ؤ ِّرق الدول وال�شعوب ،وله عوامل دافعة داخلية وخارجية �أهمها :العوامل املتعلقة بالقيم والأخالق،
و�ضعف الوازع الديني ،وعوامل �إدارية و�سيا�سية واقت�صادية وثقافية وق�ضائية ،وله �آثار �سيئة� ،سواء كانت
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اقت�صادية �أم اجتماعية �أم �إدارية �أم �سيا�سية �أم ثقافية؛ �إذ ن�ش�أت �شبكات من امل�صالح بني الفا�سدين� ،سيطرت
على مقدرات ال�شعوب ،وعبثت بالوظيفة العامة واملال العام ،لتحقيق م�صالح �شخ�صية بطرق غري م�شروعة،
وحالت دون تطبيق احلكم الر�شيد ،ومع ذلك ف�إن مقدار تف�شي الف�ساد من بلد �إىل �آخر -متح�ضر �أو نامي -يرجع
�إىل مقدار ما تتمتع به ال�شعوب من ثقافة تنبذه وجتابهه ،وعلى م�صداقية الأنظمة احلاكمة يف مكافحته،
وعلى مقدار ما يتمتع به املوظف العام ومن يف حكمه من �سبل احلياة الكرمية ،وعلى فعالية الأجهزة الرقابية
يف ك�شفه وجمابهته ،وعلى كفاية وكفاءة الت�شريعات ملواجهته ،وعلى قوة وا�ستقالل ونزاهة الق�ضاء يف ردعه
وكبح جماحه.
ويرىالربنامج الإمنائي للأمم املتحدة �أن الف�ساد هو م�شكلة من م�شاكل �سوء �إدارةاحلكم ،فاحلكم
الر�شيد يقوم على امل�شاركة وال�شفافية وامل�ساءلة – وتتحدد �أولوياته االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
بتوافق الآراء وتكون فيه لأفقر ال�شرائح و�أ�ضعفها كلمة يف امل�سائل التي مت�س رفاههم ،ويف تخ�صي�ص املوارد
الإمنائية� ،أما �سوء �إدارة احلكم الذي ت�ست�شري يف ظله الر�شوة والف�ساد و�سوء الإدارة ،فيكون له �أثر نقي�ض
ذلك.
ولإبراز معوقات تطبيق احلكم الر�شيد يف اجلمهورية اليمنية ،ف�إن هناك معوقات �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية وثقافية وغريها ،و�سيتم االقت�صار على املعوقات الت�شريعية التي حتول دون حماية
نزاهة الوظيفة العامة وتكر�س الف�ساد الوظيفي ،وجته�ض تطبيق �أ�س�س احلكم الر�شيد ،ف�ض ًال عن بع�ض
املعوقات التنظيمية �أو الإدارية .
لذلك ف�إنه ميكن القول �أن هناك معوقات مو�ضوعية تتعلق بق�صور يف الن�صو�ص التجرميية
والعقابية التي تعزز من تطبيق �سيادة القانون وامل�ساءلة واملحا�سبة وال�شفافية ،فيما يتعلق بحماية نزاهة
الوظيفة العامة ومكافحة الف�ساد ،كما �أن هناك معوقات �إجرائية تخرق مبد�أ ال�شفافية و امل�ساواة و�سيادة
القانون ،وت�سمح بتكري�س الف�ساد وتنال من تطبيق احلكم الر�شيد ،كل ذلك �سيتم التعر�ض له يف فرعني:
ي�شري �أولهما �إىل املعوقات املو�ضوعية لتطبيق احلكم الر�شيد .
ويبني ثانيهما املعوقات الإجرائية لتطبيق احلكم الر�شيد .
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الفرع الأول

املعوقات املو�ضوعيةلتطبيق احلكم الر�شيد
يق�صد باملعوقات املو�ضوعية لتطبيق احلكم الر�شيد يف هذه الدرا�سة :القواعد الت�شريعية على اختالف
مراتبها� ،سواء كانت ن�صو�ص ًا يف الد�ستور �أم القوانني �أم اللوائح التي حتول دون م�ساءلة مرتكبي جرائم
الف�ساد� ،أو التي ت�ؤخر البت فيها� ،أو التي ال وجود لها وتعد ق�صور ًا يكتنف الت�شريع اليمني ،مما ي�ؤدي �إىل
امل�سا�س والنيل من مقومات احلكم الر�شيد  ،و�شيوع الف�ساد الوظيفي وا�ست�شرائه يف مفا�صل اجلهاز احلكومي .
وتتمثل املعوقات املو�ضوعية لتطبيق احلكم الر�شيد يف عدم كفاية الن�صو�ص الد�ستورية
والتجرميية احلالية ملكافحة الف�ساد الوظيفي ،والتي ميكن ابرازها يف النقاط الآتية-:
عدم وجود ن�ص �صريح يف الد�ستور مل�ساءلة رئي�س اجلمهورية ونائبه عند ارتكاب �أي منهما جرمية
من جرائم الف�ساد الوظيفي .
تن�ص املادة ( )128من الد�ستور اليمني املعدل ل�سنة 2001م ب�أن “ يكون اتهام رئي�س اجلمهورية
باخليانة العظمى �أو بخرق الد�ستور �أو ب�أي عمل مي�س ا�ستقالل و�سيادة البالد بناء على طلب ن�صف �أع�ضاء
جمل�س النواب ،وال ي�صدر قرار االتهام �إ َّ
ال ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ،ويبني القانون �إجراءات املحاكمة ف�إذا كان
االتهام موجه ًا �إىل رئي�س اجلمهورية ونائبه تبا�شر هيئة رئا�سة جمل�س النواب مهام رئا�سة اجلمهورية م�ؤقت ًا
حتى �صدور حكم املحكمة”.
ومن الن�ص الد�ستوري ال�سابق يالحظ التحديد للجرائم التي ي�س�أل عنها رئي�س اجلمهورية وهي
جرائم :اخليانة العظمى وخرق الد�ستور و�أي عمل مي�س ا�ستقالل و�سيادة البالد ،كما بني �إجراءات االتهام
والقيود التي و�ضعها.
ويطرح الت�ســـــــا�ؤل الآتي :هل يخ�ضع رئي�س اجلمهورية �أو نائبه عند ارتكاب �أي منهما جلرمية من
اجلرائم املا�سة بنزاهة الوظيفة العامة � -أو ما يطلق عليها جرائم الف�ســــاد -للعقاب ؟.
وللإجابة عن ذلكف�إنه ميكن �أن يرتكب رئي�س اجلمهورية �أو نائبه �أية جرمية من اجلرائم املا�سة
بنزاهة الوظيفة العامة ،كالر�شوة وا�ستغالل النفوذ والرتبح واالختال�س واال�ستيالء على املال العام لنف�سه
�أو لغريه.
وقد َع َّر َفت املادة ( )1من القانون اليمني رقم ( )6ل�سنة 1995م ب�ش�أن �إجراءات �إتهام وحماكمة
�شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة تلك اجلرائم؛ �إذ َع َّر َفت جرمية اخليانة العظمىب�صورها
بالقول ب�أنها ”:القيام بعمل مجُ ْ َمع على �أنه كفر� ،أو امل�سا�س بوحدة الوطن� ،أو التنازل عن جزء منه� ،أو تغيري
النظام اجلمهوري ومبادئ الثورة اليمنية� ،أو القيام ب�أي عمل من �أعمال التج�س�س� ،أو �إف�شاء الأ�سرار ل�صالح
وع َّرفت خرق الد�ستور ب�أنه ”:خمالفة ن�ص من ن�صو�ص الد�ستور �أو تعليقه �أو
قوى �أجنبية �أو معادية لليمن”َ ،
تهديده دون اتباع الإجراءات املحددة فيه” ،وعرفت امل�سا�س ب�سيادة وا�ستقالل الوطن ب�أنه� “ :أي عمل ي�ؤدى
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�إىل تدخل الغري� ،أو �سيطرته على اليمن� ،أو على جزء منه� ،أو ثرواته� ،أو نظامه الداخلي”.
	�إال �أنهيبدو �أن جرائم الف�ساد الوظيفي ال تندرج �ضمن اجلرائم التي ُي�س�أل عنها رئي�س اجلمهورية
�أونائبه� ،أثناء ممار�ستهما ملهام من�صبيهما ،و�إن كان بالإمكان م�ساءلتهما �أمام الق�ضاء العادي فور خروجهما من
من�صبيهما؛ �إذ ال تنق�ضي -وفق ًا مل�سلك امل�شرع اليمني -جرائم الف�ســـاد بالتقادم.
عدم كفاية الن�صو�ص التجرميية والعقابية احلالية ملكافحة الف�ساد الوظيفي والتي ميكن �إيجازها يف
الآتي:
( – )1ا�شرتاط امل�شرع اليمني حتقق ال�ضرر مب�صلحة الدولة لتجرمي �سلوك املوظف الذي ي�سعى لتحقيق ربح
او منفعة لنف�سه �أو لغريه ،وعد جترمي �سلوك املقاول الذي �أ�ضر مب�صلحة الدولة.
اعترب امل�شرع اليمني جرمية تربح املوظف العام من جرائم ال�ضرر ،بينما اعتربتها كثري من
الت�شريعات من جرائم اخلطر� ،إال �أن املوظف العام -وفق ًا للت�شريع اليمني -قد ال ي�ضر مب�صلحة الدولة ،ومع
ذلك �سيح�صل على ربح �أو منفعة مادية لنف�سه �أو لغريه ،ويف ذلك م�سا�س بنزاهة الوظيفة العامة ،الأمر الذي
يتعني معه جترمي احلالتني.
كما �أن امل�شرع اليمني مل يجرم �سلوك املقاول الذي تعامل مع املوظف العام وح�صل على ربح �أو منفعة
باملخالفة لأحكام القانون.
( - )2عدم جترمي امل�شرع اليمني حلالة قيام املوظف العام �أومن يف حكمه ،ب�أداء عمل �أو االمتناع عن �أدائه
ا�ستجابة للرجاء �أو التو�صية �أو الو�ساطة.
تنكب امل�شرع اليمني عنتجرمي قيام املوظف العام �أو من يف حكمه ،ب�أداء عمل �أو االمتناع عن �أدائه
ا�ستجابة للرجاء �أو التو�صية �أو الو�ساطة ،خ�صو�ص ًا عندما يكون يف ذلك �إخالل بواجبات الوظيفة ،على
الرغم من �شيوع تلك احلاالت يف اجلهاز الإداري للدولة واملجتمع اليمني.
(– )3عدم جترمي امل�شرع اليمني حلالة عر�ض �أو قبول الو�ساطة يف الر�شوة �إذا مل يتعد العمل العر�ض �أو
القبول.
مل يجرم امل�شرع اليمني عر�ض �أو قبول الو�ساطة يف الر�شوة �إذا مل يتعد العمل العر�ض �أو القبول ،ليحد
من �سما�سرة الر�شوة وتقوي�ض الر�شوة يف مهدها.
(– )4مل يجرم امل�شرع اليمني املكاف�أة �أو الهدية التي يتلقاها املوظف العام دون �إخالله بواجبات وظيفته.
مل يجرم امل�شرع اليمني املكاف�أة �أو الهدية التي يتلقاها املوظف العام دون �إخالله بواجبات وظيفته،
بالرغم من �أن ذلك �سيفتح املجال �أمام املوظفني �أو من يف حكمهم لتلقي املكاف�آت والهدايا ،و�ست�صبح
الوظيفة �سبي ًال للإثراء وحماباة لبع�ض الأ�شخا�ص على ح�ساب الآخرين ،وما يرتتب على ذلك من
م�سا�س بنزاهة الوظيفة العامة ،كما �أن العقوبة الت�أديبية �أو الإدارية ال تفي بالغر�ض املطلوب للردع
والزجر .
(– )5ق�صور الت�شريع اليمني يف عدم جترمي م�شاركة املوظف العام بالعمل يف �إحدى ال�شركات اخلا�صة التي
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�سبق و�أن �أ�شرف على عملية من العمليات التي نفذتها تلك ال�شركة حل�ساب اجلهة التي كان يعمل بها ذلك
املوظف .
اقت�صر امل�شرع اليمني يف جرمية �إ�ضرار املوظف العام مب�صلحة الدولة للح�صول على ربح �أو منفعة
مادية من �أعمال وظيفته لنف�سه �أو لغريه حال توليه للوظيفة� ،أما بعد تركه لتلك الوظيفة لأي �سبب
كان ،ف�إنه يف حل من تطبيق ذلك الن�ص ،وذلك ق�صور يف الت�شريع اليمني  ،بينما تداركتهذه احلالة كثري
من الت�شريعات ومنها الت�شريع الفرن�سي عندما تناول بالتجرمي موقف املوظف ال�سابق الذي ي�شارك
بالعمل يف �إحدى ال�شركات اخلا�صة التي �سبق و�أن �أ�شرف على عملية من العمليات التي نفذتها تلك
ال�شركة حل�ساب اجلهة التي كان يعمل بها ذلك املوظف ،وملدة زمنية معينة هي ثالث �سنوات من تاريخ
تركه للوظيفة العامة لأي �سبب كان ،وبذلك ميكن �سد �أي ثغرة ف�ساد ميكن من خاللها تواط�ؤ املوظف
مع ال�شركات التي ُك ِّلف من جهة عمله بالإ�شراف �أو الرقابة عليها -ومل ُيك َ
ْت�شف حينها �أمره  -ليحظى
بامل�شاركة يف العمل فيها فور تركه للوظيفة لأي �سبب كان.
( – )6عدم ر�صد امل�شرع اليمني عقوبة الغرامة الثابتة �أو الن�سبية ،كعقوبة تكميلية وجوبية جلرائم الف�ساد
الوظيفي.
ملير�صدامل�شرعاليمنيعقوبةالغرامةالثابتة�أوالن�سبية،كعقوبةتكميليةوجوبيةجلرائم
		
الف�ساد الوظيفي واقت�صر على العقوبة ال�سالبة للحرية ،رغم �أن هذه العقوبة نقي�ض ملا كان يبتغيه
اجلاين وجزاء جل�شعه وطمعه ،على خالف كثري من الت�شريعات كالت�شريعني الفرن�سي وامل�صري؛ �إذ قرر
�أولهما غرامات ثابتة �إىل جانب العقوبة ال�سالبة للحرية ،بينما قرر ثانيهما عقوبة الغرامة الن�سبية
�إىل جانب العقوبة ال�سالبة للحرية �أي�ض ًا .
(– )7خلو قانون اجلرائم والعقوبات اليمني من ن�ص يتعلق بتطبيق عقوبة �أ�شد من عقوبة الر�شوة على
املرت�شي والرا�شي والرائ�ش� ،إذا كان الغر�ض من الر�شوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة �أ�شد
من عقوبة جرمية الر�شـوة.
مل يت�ضمن قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ن�ص ًا يتعلق بتطبيق عقوبة �أ�شد من عقوبة الر�شوة على
املرت�شي والرا�شي والرائ�ش� ،إذا كان الغر�ض من الر�شوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة �أ�شد
من عقوبة جرمية الر�شـوة ،وخ�صو�ص ًَا �أن الأحكام العامة يف قانون اجلرائم والعقوبات ال ت�سعف يف
مواجهة ذلك.
(– )8عدم ت�شديد امل�شرع اليمني لعقوبة جرمية االرت�شاء من جهة �أجنبية� ،إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو
من يف حكمه� ،أو ارتكابها يف زمن حرب .
مل ي�شدد امل�شرع اليمني العقوبة يف جرمية االرت�شاء من جهة �أجنبية� ،إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا
�أو من يف حكمه؛ على الرغم من خطورتها على امل�صالح القومية ،كما مل يتم اخ�ضاع هذه اجلرمية �إذا
ارتكبت يف زمن احلرب لعقوبة جرمية االت�صال غري امل�شروع بدولة �أجنبية باعتبارها من اجلرائم
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املا�سة ب�أمن الدولة.
(– )9عدم الن�ص �صراحة يف قانون اجلرائم والعقوبات على �أية عقوبة ب�ش�أن مقدم الفائدة �أو و�سيطه يف
جرمية ا�ستغالل النفوذ.
مل ين�ص قانون اجلرائم والعقوبات اليمني �صراحة على �أية عقوبة ب�ش�أن مقدم الفائدة �أو و�سيطه
يف جرمية ا�ستغالل النفوذ� ،أو على اعتبارهما يف حكم الرا�شي ،كما فعال مب�ستغل النفوذ الذي اعترباه
يف حكم املرت�شي ،على الرغم من ا�ستحقاقهما للعقاب.
(– )10عدم ت�شديد امل�شرع اليمني عقوبة جرمية االختال�س عندما يرتكبها موظف عام له �صفة خا�صة.
مل ي�شدد امل�شرع اليمني عقوبة جرمية االختال�س عندما يرتكبها موظف عام له �صفة خا�صة ،كم�أمور
التح�صيل �أو الأمني على الودائع� ،أو حني ارتكابها يف زمن حرب� ،أو ارتباطها بجرمية تزوير لإخفاء
ذلك االختال�س ،كما مل ت�شدد العقوبة عندما ُت ْر َتكب اجلرمية لغر�ض �إرهابي.
( )11عدم تعريف املال العام يف قانون اجلرائم والعقوبات؛ وعدم حمايته جنائي ًا عندما يختلط مبال
خا�ص.
مل ي�ضع امل�شرع اليمني يف قانون اجلرائم والعقوبات تعريف ًا للمال العام حمل االختال�س �أو اال�ستيالء،
�أو حتديد َا موحد ًا ملفهومه؛ ليتفق مع ذاتية قانون العقوبات وامل�صالح التي ي�سعى حلمايتها ،و�إمنا اكتفى
بتحديد بع�ض القوانني اخلا�صة للمال العام ،وتعريف املال ب�صورة عامة يف القانون املدين؛ وتعريف القانون
الأخري ال يلبي حماية امل�صالح املعتربة التي ي�سعى القانون اجلنائي حلمايتها ،كما �أن امل�شرع اليمني مل يب�سط
حمايته على املال العام حمل اال�ستيالء ،عندما يختلط مبال خا�ص؛ حيث اكتفى امل�شرع ب�أن يكون املال مملوك ًا
للدولة ،ومل يف�صح عن حالة ملكية الدولة لبع�ض ذلك املال.
(– )12وجود ت�ضارب يف بع�ض ن�صو�ص قانوين اجلرائم والعقوبات ومكافحة الف�ساد.
هناك ت�ضارب يف بع�ض ن�صو�ص قانوين اجلرائم والعقوبات ومكافحة الف�ساد  ،حيث ت�ضمن الأول:
�إعفاء ال�شريك والرا�شي والرائ�ش من العقوبة� ،إذا بادر �أي منهم ب�إبالغ ال�سلطة الق�ضائية �أو الإدارية
باجلرمية �أو اعرتف بها قبل قفل التحقيق االبتدائي وفق ًا لن�ص املادة ( )151من القانون ذاته ،و�أورد امل�شرع
ن�ص ًا عام ًا هو ن�ص املادة ( )157من القانون ذاته ،يت�ضمن الإعفاء من العقاب لكل من بادر من اجلناة �إىل �إبالغ
ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية باجلرمية �أو اعرتف بها ،...لي�شمل الإعفاء وفق ًا ل�سياق املادة ( )157املوظف
املرت�شي ،وهذا غري مت�صور؛ �إذ ال ي�ستقيم احلال �أن يقارف املرت�شي اجلرمية وعند اعرتافه يعفى من عقوبتها.
وال ي�سري الإعفاء على املوظف املرتكب جلرمية االرت�شاء الالحق؛ على الرغم من �أن ذلك الإعفاء ي�شجع
على ك�شف تلك اجلرمية ،بينما ت�ضمن الثاين تباين ًا يف الن�صو�ص؛ فاملادة ( )40من القانون اليمني رقم ()39
ل�سنة 2006م ب�شـ�أن مكافحة الف�سـاد تطرقت للتخفيف من العقاب لكل من بادر من اجلناة �إىل �إبالغ ال�سلطات
باجلرمية ،ومل تتطرق �إىل �إعفاء كل من اعرتف من اجلناة باجلرمية قبل قفل باب التحقيق االبتدائي،
الذي احتوته املادة ( )157من قانون اجلرائم والعقوبات ،وف�ض ًال عن ذلك ف�إن التخفيف من العقاب املقرر يف
71
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

املادة ( )40من قانون مكافحة الف�سـاد ي�سري على كل من �ساهم يف اجلرمية من غري الفاعلني الأ�صليني ،بينما
االعفاء املقرر بن�ص املادة ( )157من قانون اجلرائم والعقوبات ي�شمل كل من بادر من اجلناة.
(– )13عدم الن�ص على �إعفاء كل من بادر من ال�شركاء  -من غري املحر�ضني يف جرائم االختال�س واال�ستيالء
والرتبح والغ�ش يف حت�صيل املوارد املالية للدولة� -إىل �إبالغ ال�سلطة الق�ضائية �أو الإدارية باجلرمية �أو
اعرتف بها قبل قفل التحقيق االبتدائي.
مل ين�ص امل�شرع اليمني يف قانون اجلرائم والعقوبات على �إعفاء كل من بادر من ال�شركاء -من غري
املحر�ضني يف جرائم االختال�س واال�ستيالء والرتبح والغ�ش يف حت�صيل املوارد املالية للدولة� -إىل �إبالغ
ال�سلطة الق�ضائية �أو الإدارية باجلرمية �أو اعرتف بها قبل قفل التحقيق االبتدائي ،على الرغم من
توافر حكمة الإعفاء وهي الت�شجيع على ك�شف هذه الق�ضايا ،التي تتم غالب َا يف �سرية وخفاء.

الفرع الثاين

املعوقات الإجرائية لتطبيق احلكم الر�شيد
يق�صدباملعوقات الإجرائية لتطبيق احلكم الر�شيد يف هذه الدرا�سة :الآليات القانونية التي و�ضعت
و ينبغي اتباعها عند اتهام وحماكمة املتهمني يف جرائم الف�ساد الوظيفي ،والتي ت�شكل عائق ًا قد يحول دون
حماكمتهم  ،ويدخل يف تلك املعوقات �إتباع �آلية غري حمايدة وغري م�ستقلة النتخاب �أو تعيني �أع�ضاء الهيئات
الرقابية املتخ�ص�صة يف مكافحة جرائم الف�ساد �أو الوقاية منه ،وذلك على النحو الآتي:
)-(1وجود عوائق �إجرائية ب�ش�أن اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة.
يظهر الواقع الت�شريعي اليمني وجود عوائق وقيود قانونية ب�ش�أن �إجراءات اتهام وحماكمة
�شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة� ،سواء يف القانون رقم ( )6ل�سنة1995م ب�ش�أن
�إجراءات اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة� ،أم القانون رقم ()3
ل�سنة 2004م ب�ش�أن جمل�س الوزراء ،وذلك بتمتع �أ�صحاب تلك الفئة باحل�صانة ،التي تتطلب لرفعها
�إجراءات واحل�صول على ن�صاب معني من �أ�صوات �أع�ضاء جمل�س النواب ،مما قد ي�صعب احل�صول على
ذلك الن�صاب ،واحليلولة دون حماكمة املتهمني بارتكاب جرائم ف�ســـاد وظيفي �أثناء مبا�شرتهم ملهام
وظائفهم.
		 واعتربت املادة ( )10من القانون رقم ( )6ل�سنة1995م ب�ش�أن �إجراءات اتهام وحماكمة �شاغلي
وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة �أنه� ”:إذا �أقر جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه طلب
االتهام ،اعترب قرار املجل�س �إحالة �إىل املحكمة املخت�صة “؛ �أي رفع ًا للدعوى اجلزائية من �سلطة
االتهام �أو االدعاء ،وهو جمل�س النواب ،و�إذا مل يحوز قرار االتهام على الن�صاب القانوين يف الت�صويت
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 وهو ت�صويت ثلثي �أع�ضاء املجل�سُ -عد الأمر ك�أن مل يكن ،وبالتايل ال وجه لإقامة الدعوى اجلزائيةعلى الوزير ،وبذلك يفلت من امل�سئولية اجلنائية.
والواقع من الأمر �أن ا�شرتاط امل�شرع ل�صدور قرار االتهام بت�صويت ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب يعترب
مبثابة عائق يحول دون حماكمة الوزراء ،خ�صو�ص ًا �إذا ما نظرنا �إىل املكايدات واملماحكات ال�سيا�سية،
وت�سلط الأغلبية يف املجل�س على القرارات ،والوقوف �إىل جانب �أع�ضائها ،فهي عوائق ال مربر لها ،ال�سيما
�إذا ثبت ارتكاب �أي منهم جلرمية من جرائم الف�ساد الوظيفي؛ �إذ �أن ا�ستمرار متتع املتهم باحل�صانة هو
متتع مبيزة� ،أَ َما و�إنه قد متادى وا�ستغل تلك امليزة و�أخل بواجب الأمانة امللقاة على عاتقه ،فال ينبغي
ا�ستمرار متتعه بها ،و�إمنا يلزم جتريده وحرمانه منها.
		 اجلدير بالذكر �أن امل�شرع الفرن�سي قد حل هذا العائق خ�صو�ص ًا بعد التعديل الد�ستوري عام 1993م؛
�إذ مبوجبه حدث تطور نوعي التهام وحماكمة الوزراء ،وذلك بال�سماح للمواطنني املت�ضررين من عمل
�أي وزير ،باالدعاء على �أي منهم �أمام جلنة املراجعة والتقييم ،امل�شكلة ت�شكي ًال ق�ضائي ًا ،والكفيلة بنزع
ال�شكوك حول اخل�شية من �أي كيد �أو تع�سف عند االتهام ،والتي تقرر مدى �صحة وجدية ذلك االتهام،
وفق ًا للتعديل الد�ستوري املذكور ،و�أزيلت بذلك العوائق التي الزالت متبعة يف كثري من الت�شريعات ومنها
الت�شريع اليمني ،واملتمثلة يف ا�شرتاط �أغلبية معينة عند الت�صويت على االتهام من قبل ال�سلطة
الت�شريعية وقيام ال�سيا�سيني بوظيفة االتهام.
)-(2جعل وظيفة االتهام بيد ال�سيا�سيني ،واجلمع بني وظيفة التحقيق واحلكم ب�ش�أن اتهام وحماكمة
�شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة.
كان امل�شرع اليمني م�صيب ًا من جهة عندما جعل املحكمة املخت�صة مبحاكمة الوزراء هي املحكمة العليا
(الدائرة الد�ستورية) ذات الت�شكيل الق�ضائي ال�صرف والدائم ، ،بيد �أنه قد جانب ال�صواب حينما
جعل وظيفة االتهام بيد (ال�سيا�سيني) �أع�ضاء جمل�س النواب ،وكذلك عندما جمع بني وظيفة التحقيق
واحلكم �أمام املحكمة العليا ،كل ذلك ي�شكل -يف تقديري  -عوائق غالب ًا ما حتول دون حماكمة �أي وزير،
ف�ض ًال عن �إهدار مبد�أ حياد وا�ستقالل ونزاهة الق�ضاء .
) -(3عدم حتديد مدة زمنية لل�سلطة الت�شريعية للرد على طلب رفع احل�صانة عن �أحد �أع�ضائها متهيد ًا
لتحريك الدعوى اجلزائية.
		 يثار ت�سا�ؤل عن حالة عدم الرد من قبل ال�سلطة الت�شريعية على طلب الإذن برفع احل�صانة! فهل
تقف النيابة العامة مكتوفة اليدين ،وتنتظر حتى ي�صدر الإذن �أو حتى تزول ح�صانة النائب لأي
�سبب كان ،وحينها قد تكون الدعوى قد �سقطت بالتقادم ،ويتحلل الع�ضو من امل�سئولية وت�ضيع حقوق
الآخرين� ،أم �أن لها �أن تتخذ �إجراءاتها بعد فرتة زمنية معينة ؟.
		 وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل :ف�إنه مل يعرث يف الت�شريع اليمني على ما ي�شري �إىل معاجلة حالة عدم
الرد على طلب رفع احل�صانة ،و�إن كان هناك من يرى�أن �سكوت املجل�س �أو رئي�سه ال ميكن تف�سريه على
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�أنه موافقة على رفع احل�صانة عن الع�ضو ،حيث ال ين�سب ل�ساكت قول ،كما �أن هذه ال�ضمانة من الأمور
التي تتطلب قرار ًا �صريح ًا من املجل�س �أو رئي�سه ب�ش�أنها ،ولكن ميكن تف�سري �سكوت املجل�س عن الرد على
طلب رفع احل�صانة ب�أنه مبثابة رف�ض الطلب ،باعتبار �أن الأ�صل هو متتع الع�ضو بح�صانته ،واال�ستثناء
هو رفعها عنه.
و�إزاء هذا التف�سري ،و�سواء كان �سكوت املجل�س رف�ض ًا للطلب �أم مماطلة  -لتالعب الأغلبية
احلزبية يف املجل�س والوقوف �إىل جانب الع�ضو ،الذي ينتمي �إىل ذلك احلزب -ف�إن عدم وجود فرتة
زمنية حمددة للرد على طلب رفع احل�صانة يثري كثري ًا من امل�سائل ،منها� :سقوط الدعوى بالتقادم،
و�إفالت الع�ضو من امل�سئولية اجلنائية ،وما ي�شكل ذلك من اعتداء على مبد�أ امل�ساواة �أمام القانون
اجلنائي الذي تنادى به الت�شريعات املختلفة .
		 ووفق ًا للت�شريع اليمني ال تثور �صعوبة من حيث تقادم الدعوى اجلنائية املتعلقة بجرائم الف�ساد؛
�إذ ح�سم ذلك القانون رقم ( )39ل�سنة 2006م ب�ش�أن مكافحة الف�ساد ،والتي ن�صت املادة ( )39منه
على �أن “ :ال ت�سقط بالتقادم الدعاوى املتعلقة بجرائم الف�ساد. ”...
		 وعلى الرغم من الإيجابيات التي ميكن �أن ترتتب على احل�صانة الإجرائية� ،إال �أن ال�سلبيات قد
تكون �أكرث من الإيجابيات؛ فبالن�سبة لأع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية يعترب �صدور الإذن برفع احل�صانة
من املجل�س ككل ،عائق ًا وحرج ًا لأع�ضاء املجل�س الذين يبتون يف �أمر زميل لهم.
وف�ض ًال عن احلرج ف�إن عدم حتديد فرتة زمنية للرد على ذلك الطلب ،ي�شكل عائق ًا قد يحول دون
حتريك الدعوى اجلزائية ِق َبل �أحد منهم ،عندما ترتكب �إحدى جرائم الف�ساد الوظيفي �أو غريها.
وبالرغم من �أن احل�صانة تعد ا�ستثناء� ،إال �أنه مت التو�سع فيها بحيث �أ�صبحت مقررة يف فرتة انعقاد
جمل�س النواب �أو يف غري فرتة انعقاده ،وذلك خروج على الغاية التي من �أجلها تقررت احل�صانة لأع�ضاء
ال�سلطة الت�شريعية ،وهي متكني الع�ضو من ن�شاطه النيابي ،والذي غالب ًا ما ميار�سه �أثناء دورة االنعقاد،
الأمر الذي ت�صبح فيه ح�صانة الع�ضو متيز ًا عن الآخرين ،وحب ًا يف الت�سلط والنفوذ ،وبالتايل تتحول
احل�صانة من �ضمانه لأع�ضاء جمل�س النواب �إىل ميزة يتم ا�ستغاللها اال�ستغالل ال�سيئ ،وهو ما �أفرزه
الواقع العملي يف كثري من احلاالت.
)�-(4إلقاء العبء الكبري على نيابات الأموال العامة بنظر ق�ضايا جرائم الف�ساد.
اجلهة املخت�صة بالتحقيق يف جرائم الف�ساد هي نيابة الأموال العامة يف املحافظات التي تتواجد فيها،
والنيابة العامة يف باقي املحافظات ،ويعد ذلك عبئ ًا ثقي ًال �أُل ِقي على عاتق نيابة الأموال العامة بعد
�صدور قانون مكافحة الف�ساد عام 2006م؛ الذي �أ�سند �إليها االخت�صا�ص بنظر ق�ضايا جرائم الف�سـاد
التي تن�ص عليها القوانني� ،سواء تعلق الف�سـاد باجلهاز احلكومي� ،أم القطاع اخلا�ص� ،أم ر�شوة املوظفني
الأجانب� ،أم موظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية فيما يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية،
ال�سيما يف ظل الو�ضع الراهن وعدم توافر املقومات املادية والب�شرية ملواجهة تلك الأعباء ،وقد ان�شئت
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نيابة واحدة ملكافحة الف�ساد كنواة �أوىل ،مع العلم �أن بقاء ت�سمية نيابة الأموال العامة ال يعرب عن
م�ضمون اخت�صا�صاتها اجلديدة.
)-(5ق�صور وقيود يف مهام واخت�صا�صات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة و�آلية عمله.
للجهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ال�صالحية للقيام بجمع اال�ستدالالت عن املخالفات املالية
والإدارية �أو الوقائع اجلنائية ،كجرائم االختال�س واال�ستيالء على املال العام �أو ت�سهيله للغري ،وله
حتديد املوظفني امل�سئولني عن املخالفات املكت�شفة باجلهات اخلا�ضعة للرقابة ،وحتديد نطاق هذه
امل�سئولية على �ضوء ما يتبني له من خالل ك�شف املخالفات ،ومن خالل التحقيقات الأولية التي يجريها
يف هذا ال�ش�أن ،وطبيعة االخت�صا�صات التي ميار�سها املوظف ،ويكون للجهاز  -عالوة على الرقابة الالحقة
 حق القيام بالرقابة امل�صاحبة �أو امل�سبقة بقرار من رئي�س اجلهاز .ويعد اجلهاز تقرير ًا �سنوي ًا لنتائج مراجعة احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة واملوازنات
امللحقة وامل�ستقلة ،ويرفع ذلك التقرير �إىل رئي�س اجلمهورية وجمل�س النواب وجمل�س الوزراء ،وير�سل
ن�سخ ًا منه �إىل اجلهات املخت�صة �أو املعنية يف الدولة ،كما يعد اجلهاز تقارير دورية منتظمة ،و�أية تقارير
�أو بيانات تُطْ َلب منه من قبل رئي�س اجلمهورية”.
وميكن �إبداء �أوجه الق�صور والقيود ب�ش�أن مهام واخت�صا�صات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة و�آلية
عمله فيما ي�أتي:
�أن تبعية اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة لرئا�سة اجلمهورية ال تلبي اال�ستقاللية وال�شفافية لهذااجلهاز؛ �إذ ال ي�ستقيم الو�ضع �أن تراقب ال�سلطة التنفيذية نف�سها ،ي�ؤكد ذلك �أن اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة ال ي�ستطيع ان يراقب ال�صفقات التي تربم ل�شراء �أ�سلحة ،وما تت�ضمنه من ق�ضايا ف�ساد كبرية،
حيث تكون بعيدة عن الرقابة وال�شفافية وامل�ساءلة بذريعة ال�سرية.
�أن رقابة اجلهاز ال�سابقة وامل�صاحبة مقيدة ب�صدور قرار من رئي�س اجلهاز  ،يجعل من دور اجلهاز الوقائيومكافحة الف�ساد غري فعال .
�أن القانون و�ضع قيود ًا على اجلهاز عند اكت�شافه لفعل يعاقب عليه القانون وي�ضر بامل�صلحة العامةب�إحالةاملو�ضوع للجهة االدارية للبت فيه خالل ثالثني يوم ًا ،وا�ستثنى الن�ص الوزراء ونوابهم واملحافظني
ونوابهم من الإحالة �إىل النيابة ،واكتفى الن�ص بالعر�ض على رئي�س اجلمهورية (.املادة  11/7من
القرار اجلمهوري بالقانون رقم  39ل�سنة 1992م ب�ش�أن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة).
جعل قانون اجلهاز خمالفة القواعد واالجراءات املالية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور واجراءات تنفيذاملوازنة واالهمال والتق�صري و�صرف �أموال الدولة بغري حق �أو تبديدها خمالفات مالية رقم انطوائها
على جرائم يتعني الن�ص عليها يف قانون اجلرائم والعقوبات.
�أن بع�ض مهام واخت�صا�صات اجلهاز تتداخل مع مهام واخت�صا�صات الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد.
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 ال يوجد ن�ص يف قانون اجلهاز يعزز من احلماية لأع�ضائه للقيام مبهامهم وواجباتهم ،كون عملهم ي�شكليف كثري من احلاالت خطر ًا عليهم ،خ�صو�ص ًا عند اكت�شاف ق�ضايا ف�ساد كبرية.
على الرغم من االمكانات الب�شرية واملادية التي يحظى بها اجلهاز �إ َّال �أن خمرجات عمل اجلهاز ال تتنا�سب
مع تلك الإمكانيات.
) -(6ق�صور وقيود يف مهام واخت�صا�صاتالهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد و�آلية ت�شكيلها .
	�أن�شت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )12ل�سنة 2007م،
بناء على تر�شيح جمل�س ال�شورى ،وتزكية جمل�س النواب لأحد ع�شر ع�ضواً ،تنفيذ ًا لن�ص املادة ( )5من
وذلك ً
القانون رقم ( )39ل�سنة 2006م ب�ش�أن مكافحة الف�ساد.
وتتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون لها ا�ستقالل مايل و�إداري ،ويكون املقر الرئي�سي للهيئة
�أمانة العا�صمة �صنعاء ،ويجوز �إن�شاء فروع لها يف بقية حمافظات اجلمهورية عند االقت�ضاء بقرار من رئي�س
الهيئة .
وت�شكل الهيئة وفق ًا للمادة (�/9أ) من القانون رقم ( )39ل�سنة 2006م ب�ش�أن مكافحة الف�ساد من
�أحد ع�شر ع�ضو ًا ممن تتوفر فيهم اخلربة والنزاهة والكفاءة ،على �أن تمُ َ َّثل يف الهيئة منظمات املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص وقطاع املر�أة ،ويكون تزكية الأحد ع�شر ع�ضو ًا من قبل جمل�س النواب ،بعد تقدمي جمل�س
ال�شورى ملجل�س النواب قائمة تت�ضمن ثالثني �شخ�ص ًا ،واختيار قائمة الثالثني مر�شح ًا تخ�ضع لتقدير جمل�س
ال�شورى املُ َعينَّ من ِق َبل رئي�س اجلمهورية.
وميكن �إبداء �أوجه الق�صور والقيود ب�ش�أن مهام واخت�صا�صات الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد و�آلية
ت�شكيلها فيما ي�أتي:
�أحدث �إن�شاء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد �صدى �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا على امل�ستوى الوطني والدويل،ومنذ الوهلة الأوىل لإن�شاء الهيئة ترقب املجتمع اليمني ما ميكن �أن تقوم به هذه الهيئة من دور يف �ضبط
الفا�سدين – خ�صو�ص ًا من ذوي املنا�صب الكبرية -و�إحالتهم �إىل اجلهات الق�ضائية.
كان �إن�شاء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد تلبية لتوقيع وم�صادقة اليمن على االتفاقية الدوليةملكافحة الف�ساد ال�صادرة عام 2003م واملعمول بها عام 2005م.
يوجد عائق د�ستوري وقانوين متمثل يف املادة ( )139من الد�ستور والقانون رقم ( )6ل�سنة 1995مب�ش�أن �إجراءات اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة ،والقانون رقم ()3
ل�سنة 2004م ب�ش�أن جمل�س الوزراء ،وذلك بتمتع �أ�صحاب تلك الفئة باحل�صانة وما ت�شكله من عائق قد
يحول دون حماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة ،و�إذا كان الأمر مي�سور ًا بالن�سبة
لإحالة املوظفني املرتكبني جلرائم الف�ساد ممن ال يتمتعون باحل�صانة؛ ف�إن الأمر يبدو فيه �صعوبة كبرية
ملن يحظى بتلك احل�صانة؛ �إذ ي�صعب يف ظل الو�ضع الد�ستوري والقانوين احلايل م�ساءلة املتهمني بالف�سـاد
على النحو املبني �آنف ًا.
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�أن هناك تداخ ًال يف كثري من االخت�صا�صات ب�ش�أن مكافحة الف�ساد بني الهيئة وبني اجلهاز املركزي للرقابةواملحا�سبة ،ف�ض ًال عن �ضعف التن�سيق بينهما.
�أن املهام واالخت�صا�صات الوقائية للهيئة تتعار�ض مع ذات الدور جلهات �أخرى؛ مما يحدث تداخ ًال يفعملها.
وجود تعار�ض بني عمل الهيئة كجهة جمع ا�ستدالل عن جرائم الف�ساد وبني عمل النيابة كجهة حتقيق�أ�صيلة ،وفق ًا ملا ن�ص عليه قانون مكافحة الف�ساد الذي �أوكل للهيئة بع�ض مهام التحقيق .
وجود عدد من اجلرائم يف قانون مكافحة الف�ساد عدت من جرائم الف�ساد رغم عدم �شمول تعريف الف�ساديف القانون لتلك اجلرائم ،ف�ض ًال عن وجود جرائم ال عقاب عليها يف قانون اجلرائم والعقوبات؛ كجرمية
الإثراء غري امل�شروع ،وجرائم ر�شوة املوظفني االجانب ،والقطاع اخلا�ص وغريها .
عدم تفعيل املرحلة الثانية من قانون الذمة املالية املتعلق بالتحري والرقابة ملا يطر�أ على املمتلكات منزيادة ،واالقت�صار فقط على تقدمي الإقرار بالذمة املالية .
على الرغم من ن�ص القانون ب�أن الهيئة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري �إ َّال �أن
الواقع العملي �أفرز تدخ ًال يف عملها ،بل وو�صل الأمر �إىل ا�صدار حكومة الوفاق قرار ًا بعدم التعامل مع
الهيئة  ،الأمر الذي ي�شكك يف ذلك اال�ستقالل.
�أثبت الواقع العملي �أن �آلية تر�شيح �أع�ضاء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد تفتقر �إىل املو�ضوعيةواال�ستقاللية والكفاءة والنزاهة � ،إذ تتحكم مبقت�ضيات الرت�شيح الأهواء وامليول ال�سيا�سة والوالءات
احلزبية ،دون �أدنى مراعاة للتخ�ص�ص واملهنية والكفاءة واجلدارة والنزاهة ،ودون مراعاة امل�صلحة
الوطنية العليا.
�أن امكانات الهيئة املادية والب�شرية ال ت�ؤهلها للقيام بدورها املن�شود ،خ�صو�ص ًا �أنها ال زالت تقت�صر علىالتواجد يف �أمانة العا�صمة فقط ،وال توجد لها فروع يف حمافظات اجلمهورية ويف �أجهزة الدولة املختلفة
.
(( -(7ق�صور الت�شريع اليمني يف توفري حمايةكاملة للمبلغني وال�شهود يف جرائم الف�ساد.
ت�ضمن قانون مكافحة الف�ساد ن�صو�ص ًا تت�ضمن حماية للمبلغني وال�شهود يف جرائم الف�ساد � ،إال �أنها
غري كافية ،وال ت�شجع على الإبالغ عن تلك اجلرائم .

77
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

املطلب الثالث

�سبل معاجلة معوقات احلكم الر�شيد
ذكرنا يف املطلب ال�سابق معوقات احلكم الر�شيد املو�ضوعية والإجرائية فيما يتعلق بحماية نزاهة
الوظيفة العامة ومكافحة الف�ساد يف �أجهزة الدولة ،ويف هذا املطلب �سيتم ابداء �سبل املعاجلة لتلك املعوقات،
�سواء كانت مو�ضوعية �أم �إجرائية يف فرعني على النحو الآتي:

الفرع الأول

�سبل معاجلة معوقات احلكم الر�شيد املو�ضوعية
ميكن ابراز �سبل معاجلة معوقات احلكم الر�شيد املو�ضوعية يف ما ي�أتي:
�1 )1إخ�ضاع رئي�س اجلمهورية �أو نائبه للم�سئولية اجلنائية عن اجلرائم التي يرتكبها �أي منهما �أثناء
ممار�ستهما ملهام من�صبيهما ،والن�ص على ذلك �صراحة يف املادة ( )128من الد�ستور اليمني املعدل
عام 2001م ،لتت�ضمن جرائم الف�ساد الوظيفي ،وذلك بتعديل املادة املذكورة بحيث تت�ضمن م�سئولية
رئي�س اجلمهورية �أو نائبه عن �أية جرمية جنائية ،و�إ�ضافة فقرة �إىل املادة ( )3من القانون رقم ()6
ل�سنة 1995م ب�ش�أن اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا ،بحيث تكون على النحو
التايل:
“ توجه التهمة �إىل رئي�س اجلمهورية �أو نائبه ب�أية من اجلرائم التالية:
� ،..... -3 ،..... -2 ،.....أية جرمية جنائية �أخرى “ ،حتى ي�س�أل رئي�س اجلمهورية �أو نائبه عن
تلك اجلرائم ،و�إذا كان اخلوف من الكيد والتع�سف واالتهام الباطل ،ف�إن �إجراءات االتهام والت�صويت اخلا�صة
به �أكرب �ضمانة من الكيد والتع�سف ،وكفيلة بنزع تلك ال�شكوك.
)  2جترمي تربح املوظف العام من �أعمال الوظيفة العامة(ال�شاغل ملن�صبه) ،ولو مل يحدث �إ�ضرار مب�صلحة
الدولة ،و�إ�ضافتها كفقرة ثانية للمادة ( )163من قانون اجلرائم والعقوبات ،وجترمي م�شاركة املوظف
العام (ال�سابق) بالعمل لدى �شركة خا�صة كانت خا�ضعة لإ�شرافه �أو رقابته بعد تركه للوظيفة لأي
�سبب كان ،وذلك خالل مدة ثالث �سنوات من تاريخ تركه للوظيفة العامة ،و�إدراجها �ضمن ن�صو�ص جرمية
الرتبح يف املادة ( )163من قانون اجلرائم والعقوبات كفقرة ثالثة ،وذلك درء ًا لأي تواط�ؤ من املوظف
مع ال�شركة التي ُك ِّلف من جهة عمله باال�شراف �أو الرقابة عليها -ومل ُيك َ
ْت�شف حينها �أمره  -ليحظى
بامل�شاركة يف العمل فيها فور تركه للوظيفة لأي �سبب كان.
)  3جترمي �إخالل املوظف بطريق الغ�ش �أو ب�أية و�سيلة �أخرى غري م�شروعة بحرية �أو �سالمة املناق�صات
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�أو املزايدات املتعلقة بالدولة� ،أو �أي من اجلهات املحددة يف القانون �ضمن ن�صو�ص جرمية الرتبح وو�ضع
العقوبات املنا�سبة لهذه اجلرمية ،وباملقابل جترمي �سلوك املقاول الذي �أ�ضر مب�صلحة الدولة وتعامل مع
املوظف للح�صول على ربح بطريقة غري م�شروعة .
4 )4جترمي قيام املوظف العام �أو من يف حكمه ،ب�أداء عمل �أو االمتناع عن �أدائه �إخال ًال بواجبات الو
ظيفة العامة ،وذلك ا�ستجابة للرجاء �أو التو�صية �أو الو�ساطة.
5 )5جترمي املكاف�أة �أو الهدية التي يتلقاها املوظف العام ،دون �إخالله بواجبات وظيفته.
)  6جترمي عر�ض �أو قبول الو�ساطة يف الر�شوة ولو مل يتعد عمل ال�شخ�ص العر�ض �أو القبول.
) � 7إ�ضافة عقوبة الغرامة الن�سبية ،كعقوبة تكميلية وجوبية للجرائم املا�سة بنزاهة الوظيفة العامة.
8 )8ت�شديد عقوبة جرمية االرت�شاء من جهة �أجنبية ،عندما ُت ْر َت َكب من موظف عام �أو من يف حكمه؛ نظر ًا
خلطورتها على امل�صالح القومية للدولة ،فاملرت�شي يف هذه احلالة ُي َعد خائن ًا لواجبات وظيفته بل وخائن ًا
لوطنه ،و�إخ�ضاع هذه اجلرمية عندما ُتر َت َكب يف زمن احلرب لعقوبة جرمية االت�صال غري امل�شروع بدولة
�أجنبية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )128من القانون اليمني رقم ( )12ل�سنة 1994م ب�ش�أن اجلرائم
والعقوبات.
9 )9توقيع عقوبة على املوظف املرت�شي �أ�شد من العقوبة املقررة للر�شوة� ،إذا كان الغر�ض من الر�شوة ارتكاب
فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة �أ�شد من عقوبتها .
	) 10جترمي �سلوك مقدم الفائدة وو�سيطه ل�صاحب النفوذ� ،سواء ُق ِبل عر�ضهما للفائدة من �صاحب النفوذ �أم
مل ُي ْق َبل ،وذلك ب�إ�ضافة فقرة جديدة للمادة(  )159من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني.
	) 11ت�شديد عقوبة جرمية االختال�س عندما يرتكبها موظف عام له �صفة خا�صة ،كم�أمور التح�صيل �أو
الأمني على الودائع� ،أو حني ارتكابها يف زمن حرب� ،أو لغر�ض �إرهابي� ،أو ارتباطها بجرمية تزوير لإخفاء
ذلك االختال�س.
	)� 12إزالة الت�ضارب والتعار�ض بني قانوين اجلرائم والعقوبات وقانون مكافحة الف�ساد .
	) 13تعريف وحتديد املال حمل االختال�س �أو اال�ستيالء ،وفق ًا ملدلول قانون اجلرائم والعقوبات وذاتيته،
وامل�صالح املعتربة التي ي�سعى حلمايتها ،وتعديل املادة ( )162-2فيما يتعلق باملال حمل اال�ستيالء �أو
ت�سهيل ذلك للغري ،ب�أن يكون مملوك ًا كله �أو بع�ضه للدولة.
�1414إ�ضافة مادة جديدة يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمني تتعلق بالإعفاء من العقاب يف جرائم:
االختال�س واال�ستيالء وت�سهيل اال�ستيالء للغري ،والإ�ضرار مب�صلحة الدولة للح�صول على ربح �أو منفعة
مادية لنف�سه �أو لغريه ،والغ�ش يف حت�صيل الأعباء املالية للدولة ،واالرت�شاء الالحق ،واجلرائم املقرتح
�إ�ضافتها ،لكل من بادر من اجلناة �إىل �إبالغ ال�سلطة الق�ضائية �أو الإدارية باجلرمية �أو اعرتف بها قبل
قفل التحقيق االبتدائي ،ب�شرط �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ك�شف اجلرمية �أو �ضبط باقي اجلناة �أو ا�سرتداد
الأموال.
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الفرع الأول

�سبل معاجلة معوقات احلكم الر�شيد الإجرائية
ميكن ابراز �سبل معاجلة معوقات احلكم الر�شيد الإجرائية يف ما ي�أتي:

�أو ًال  :معاجلات عامة.

)1

)2

)

)4

)5
)

)7

1االهتمام ب�إحياء قيم الف�ضيلة التي تزخر بها �شريعتنا الإ�سالمية الغراء بكافة ال�سبل ،وتدعيم�أخالقيات
الوظيفة العامة ،ون�شر مدونات �سلوك للموظفني العموميني يف كل وحدة �إدارية ،والعمل على ن�شر ثقافة
مكافحة الف�ساد وحماية نزاهة الوظيفة العامة� ،سواء يف املناهج الدرا�سية �أم عرب خمتلف و�سائل
الإعالم ،وتدعيم حرية ال�صحافة والتعبري عن الر�أي التي تتقيد باحليادية واملو�ضوعية واملهنية
وال�شرعية الإجرائية ،وتكرمي املوظفني النزهاءوالأكفاء مادي ًا ومعنوي ًا ،تقدير ًا جلهودهم وتفانيهمفي
احلفاظ على امل�صلحة العامة.
2ح�سن اختيار املوظفني العموميني؛ الذين تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة ومقومات ال�صالحية الأخالقية
والأدبية ،وحتييد الوظيفة العامة عن العمل احلزبي ،والتعيني وفق ًَا ملبد�أ الكفاءة واجلدارة وتكاف�ؤ
الفر�ص.
 3العمل على توفري �سبل احلياة الكرمية للموظفني العموميني ،وذلك ب�أن تكون الأجور مواكبة لغالء
املعي�شة التي يواجهها املوظف العام ،مع الأخذ بعني االعتبار بنظام احلوافز املادية واملعنوية لزيادة
كفاءة الأداء لدى املوظفني العموميني.
4تفعيل �أجهزة الرقابة يف اليمن وعدم االكتفاء بالرقابة الرئا�سية ،وال�سعي نحو التحول �إىل نظام
الق�ضاء الإداري �أو ق�ضاء املظامل ،و�إن�شاء حماكم �إدارية م�ستقلة يف عموم حمافظات اجلمهورية ،كما
�أو�صي بتفعيل دور اجلمهور ومنظمات املجتمع املدين يف ازدراء الف�ساد وجمابهته ،وتر�سيخ قيم النزاهة،
ومبادئ احلكم الر�شيد.
5ا�ستكمال تطبيق نظام الب�صمة وال�صورة البيولوجية؛ للتخل�ص من ظاهرة املوظفني املزدوجني والوهميني
يف كل �أجهزة الدولة بال ا�ستثناء ،وتقرير عقوبة جنائية لكل من يجمع بني وظيفتني عموميتني.
 6جتنب الروتني الإداري �أو البريوقراطية ال�سيئة ،وذلك بتوفري اخلدمة للمواطن ب�أي�سر الطرق،
والعمل على تبني اخلدمة الإلكرتونية تدريجي ًا؛ لتخفي�ض عدد مراجعي الدوائراحلكومية ،وذلك
درءا للف�ساد الوظيفي ،وتفعي ًال ملبادئ
لتجنب احتكاك املتعاملني مع املوظفني العموميني ومن يف حكمهمً ،
احلكم الر�شيد.
7اعتماد �سيا�سة التدوير الوظيفي ( ،)Rotation Jobكلما كان ذلك ممكن ًا ،وبخا�صة يف اجلهات التي
تعاين من ارتفاع معدالت الف�ساد ،نتيجة �إبقاء نف�س ال�شخ�ص فيها ملدد طويلة ،كاجلمارك وال�ضرائب
والعطاءات ،حيث ينبغي ت�شجيع التدوير الوظيفي بني العاملني يف هذه الأجهزة للإيجابيات التي يتميز
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بها هذا النظام ،ول�ضمان اطمئنان املُ َب ِّلغ عدم بقاء املُ َبلَّغ عنه فرتة طويلة يف من�صبه ،مع عدم الإخالل
بكفاءة الأداء.
�8 )8إ�ضافة ن�صو�ص يف قانون الإجراءات اجلزائية تت�ضمن حماية املبلغني عن جرائم الف�ساد الوظيفي� ،أو
�إ�صدار قانون م�ستقل بذلك.
�9 )9صياغة ت�سمية للقانون اليمني رقم ( )30ب�ش�أن �إقرار الذمة املالية للموظفني العموميني ليكون العنوان
 ”:قانون الذمة املالية ومن �أين لك هذا؟ “  ،ليكون الإقرار بالذمة املالية للموظف اجلديد �أ�سا�س ًا ل�س�ؤاله
من �أين لك هذا ؟� ،أما املوظف الذي ي�شغل وظيفة عامة ،فيطبق عليه �شطرا العنوان ،كما �أو�صي امل�شرع
اليمني �إ�ضافة عبارة “ :تقدمي املوظف �إقرار ًا بذمته املالية وفق ًا للقانون” �ضمن واجبات املوظف العام
املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية اليمني رقم  19ل�سنة 1991م ،و�أدعو الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد �إىل تطبيق املرحلة الثانية من قانون الذمة املالية املتعلقة ب�إيجاد �آلية ملتابعة الزيادة
التي تطر�أ يف �أموال امل�شمولني ب�إقرارات الذمة املالية ،وعدم االقت�صار على اقرارات الذمة املالية .

ثاني ًا :املعاجلات ب�ش�أن �إجراءات �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف
الدولة ،ورفع احل�صانة عن �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية.

1 )1العمل على �إزالة العوائق الإجرائية �أو التخفيف منها ب�ش�أن �إجراءات �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف
ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة ب�أحد اخليارات الآتية:
الأول� :إ�صدار تعديل يف الد�ستور اليمني ،وقانون �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية
		
العليا يف الدولة ،وذلك تفادي ًا لقيام ال�سيا�سيني بوظيفة االتهام واالدعاء �ضد الوزراء ،واخللط بني الق�ضاء
وال�سيا�سة ،وتعقد �إجراءات االتهام ،وتطلب الت�صويت �أغلبية معينة قد ي�صعب �إن مل نقل ي�ستحيل تطبيقها
يف ظل الأغلبية املطلوبة قانون ًا ،مع فتح املجال للمواطنني املت�ضررين من عمل �أي وزير باالدعاء على �أي منهم
 ،وذلك عن طريق �إن�شاء جلنتني:
	�أحداهما :جلنةاملراجعة والتقييم يتم ت�شكيلها من خم�سة ق�ضاة ينتخبهم جمل�س الق�ضاء الأعلى
باالقرتاع ال�سري ،وينتخب من بينهم رئي�س ًا للجنة وملدة ثالث �سنوات على �أن ال تقل درجاتهم عن رئي�س
حمكمة ا�ستئناف ،وينتخب خم�سة �أع�ضاء �آخرين رديف ًا للأع�ضاء الأ�صليني كاحتياطيني ،وتخت�ص هذه
اللجنة مبراجعة وتقييم كل ما يرد �إليها من عرائ�ض اتهام من قبل رئي�س اجلمهورية �أو �أية جهة خمت�صة
ب�ش�أن اتهام �أي ع�ضو من �أع�ضاء احلكومة (�شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا) بارتكابهم جرائم
ج�سيمة �أو غري ج�سيمة �أثناء �أدائهم ملهام وظائفهم واخت�صا�صاتهم القانونية  ،كما تخت�ص بفح�ص ال�شكاوى
التي ترد �إليها من �أي �شخ�ص يدعي ت�ضرره من جرمية ارتكبها �أحد �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا
�أثناء �أو مبنا�سبة �أدائه لوظيفته ،وللجنة كامل ال�صالحيات يف تقدير مدى جدية �أو عدم جدية االتهام
وت�صدر قراراتها بالأغلبية.
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وثانيهما :جلنة ت�سمى جلنة التحقيق يف اجلرائم التي يرتكبها �شاغلو وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا
يف الدولة ،وت�شكل من خم�سة �أع�ضاء ،ثالثة ق�ضاة ينتخبهم جمل�س الق�ضاء الأعلى واثنني من املحامني
العامني يعينهم النائب العام ملدة ثالث �سنوات ،وتخت�ص هذه اللجنة بالتحقيق يف التهم املحالة من جلنة
املراجعة والتقييم ب�ش�أن اجلرائم التي يرتكبها �شاغلو وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة �أثناء
�أدائهم لوظائفهم واخت�صا�صاتهم القانونية ،ولها كافة ال�صالحيات املقررة ل�سلطات التحقيق وفق ًا لقانون
الإجراءات اجلزائية ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام قانون �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية
العليا يف الدولة.
الثاين�:إجراءتعديللن�صاملادة()26منالقانونرقم()6ل�سنة1995مب�ش�أن�إجراءاتاتهام
		
وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة ،بحيث تت�ضمن الف�صل بني وظائف الق�ضاء
اجلنائي فيما يتعلق باتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة؛ وذلك ب�أن يتوىل
االتهام �أمام النيابة  -ولي�س �أمام املحكمة املخت�صة -ال�سلطة الت�شريعية وفق ًا لن�ص املادة ( )21من ذات
القانون ،وذلك بعد �إلغاء الت�صويت بن�سبة معينة على االتهام  ،واالكتفاء بدور النيابةبالتحقيق وتقدير
الأدلة يف التهمة املن�سوبة �إىل �أي منهم� ،أما نظر الدعوى والف�صل فيها فيرتك للمحكمة العليا املخت�صة
مبحاكمة تلك الفئات �ضمان ًا للحياد والنزاهة وا�ستقالل الق�ضاء.
الثالث�:إنتعذر�إزالةتلكالعوائق،فعلىالأقلالتدرجيفالتخفيفمنتلكاحل�صانة،وذلكب�أن
		
تنح�سر يف رئي�س الوزراء ونوابه فقط ،و�صو ًال �إىل مرحلة تطبيق العمل املت�صل �أو املنف�صل بالوظيفة ،وفتح
املجال لكل فرد ت�ضرر من �أي من الوزراء �أو نوابهم �أثناء ممار�سة �أي منهم وظيفته �أو ب�سببها -برفع �شكوى �إىل
النيابة العامة وحتريك الدعوى ،بناء على ذلك دون اخلو�ض يف �إجراءات معقدة يف جمل�س النواب ال طائل
منها �سوى احليلولة دون حماكمة �أي وزير.
 - )2ح�صر منح الإذن برفع احل�صانة عن �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية يف هيئة رئا�سة جمل�س النواب ور�ؤ�ساء
الكتل الربملانية ،وهيئة رئا�سة جمل�س ال�شورى بالن�سبة ملجل�س ال�شورى ،على �أن حتدد فرتة زمنية ولتكن
�شهر من تاريخ و�صول طلب الإذن برفع احل�صانة للرد على الطلب ،و�إ َّ
ال �أُ ْع ُتبرِ َ عدم الرد مبثابة �إذن ،حتى
ال تتعطل الإجراءات ويتوقف �سري العدالة.

ثالث ًا  :املعاجلات املرتبطة باملحاكم والنيابات و�أجهزة جمع اال�ستدالل املخت�صة بجرائم
الف�ساد الوظيفي .

	�أو�صي امل�شرع اليمني واجلهات ذات العالقة باملعاجلات الآتية -:
1 )1التو�سع يف �إن�شاء حماكم الأموال العامة يف خمتلف حمافظات ومديريات اجلمهورية ،و�إعادة ت�سميتها بـ”
حماكم جرائم الف�ساد الوظيفي “ ،مواكبة لالخت�صا�صاتالتي �أوكلت �إليها مبوجب قانون مكافحة الف�ساد
ل�سنة 2006م ،والرتكيز على ت�أهيل ق�ضاة متخ�ص�صني يف الف�صل يف جرائم الف�ساد الوظيفي ،كما �أدعو
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�إىل �إن�شاء ُ�شعب �أو دوائر متخ�ص�صة داخل املحاكم العادية املنت�شرة يف �أرجاء اجلمهورية وت�سميتها بـ”
ُ�ش َع ْب ق�ضايا الف�ساد الوظيفي” - ،كحل �آين  -حلني التو�سع يف �إن�شاء تلك املحاكم.
) � 2إن�شاء نيابات ابتدائية وا�ستئنافية ملكافحة الف�ساد الوظيفي ،لت�شمل كافة حمافظات ومديريات
اجلمهورية ،على �أن تت�ضمن كل نيابة ُ�ش َعب متخ�ص�صة يف مكافحة الف�ساد الوظيفي ،ك�شعبة حماية
الوظيفة العامة ،وال�شعبة االقت�صادية ،و�شعبة حماية �سري العدالة�..إلخ .مواكبة للقانون اليمني رقم
( )39ل�سنة  2006ب�ش�أن مكافحة الف�ساد؛ الذي �أ�ضفى على هذه النيابات �صالحيات كبرية يف نظر
خمتلف �أنواع جرائم الف�ساد الوظيفي.
)  3دمج هيئة التفتي�ش الق�ضائي بوزارة العدل مع هيئة التفتي�ش على �أع�ضاء النيابة يف هيئة واحدة تتبع
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،لتحظى باال�ستقاللية واحلياد؛ لأن تبعيتهما يف الوقت الراهن -ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة  -لل�سلطة التنفيذية.
4 )4ب�ش�أن الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد �أرى الأخذ ب�أحد اخليارين الآتيني:
اخليار الأول :تعزيز ا�ستقاللية الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد ،ا�ستقال ًال فعلي ًا ولي�س �صوري ًا،
وحظر التدخل يف �أعمالها ،وتغيري �آلية تر�شيح �أع�ضائها ،بحيث تت�ضمن �آلية جمردة عن املحا�ص�صة احلزبية،
واملكايدات ال�سيا�سية ،وتر�شيح ذوي التخ�ص�ص والكفاءة واجلدارة  ،وب�سط نفوذها يف حمافظات اجلمهورية،
و�إلغاء القيود والعوائق الإجرائية واملو�ضوعية التي حتول دون فاعلية �أدائها.
اخليار الثاين :العمل على دمج اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة مع الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد  ،على �أن ي�سمى اجلهاز اجلديد” الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة و مكافحة الف�ساد”،
وبحيث ينظم عملها قانون جديد ،يحدد املهام واالخت�صا�صات اجلديدة للرقابة واملحا�سبة ومكافحة
الف�ساد ،وا�ستغالل االمكانات الب�شرية واملادية املتوفرة ،على �أن حتدد تبعية الهيئة اجلديدة للجهاز
الق�ضائي؛ حتقيق ًا لال�ستقالل واحلياد والنزاهة والكفاءة والفاعلية ،و�أن يعاد ت�أهيل وتوزيع الكوادر
الب�شرية للهيئة اجلديدة؛ بحيث تغطي �أجهزة ومفا�صل الدولة يف عموم حمافظات اجلمهورية ،و�أن تن�ش�أ
بداخل الهيئة اجلديدة نيابة مكافحة الف�ساد ،وحمكمة متخ�ص�صة للبت يف املخالفات املالية .
) � 5إن�شاء فروع للإدارة العامة حلماية الأموال العامة يف خمتلف �أنحاء اجلمهورية؛ لتقوم بدورها يف
جمال جمع اال�ستدالل يف جرائم الف�ساد الوظيفي .
�6 )6أدعو امل�شرع اليمني ت�ضمني القانون اجلديد اخلا�ص بـ “الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة و
مكافحة الف�ساد”� ،آلية لت�شكيل �أع�ضائها؛ لتحظى باال�ستقالل والفاعلية  -والأخذ مبا يلي:
�أو ًال� :أن ت�شكل جلنة لرت�شيح �أع�ضاء الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة و مكافحة الف�ساد،
بحيث تت�ضمن ( )18ثمانية ع�شر ع�ضو ًا موزعني على النحو الآتي:
ثالثة من �أكف�أ و�أنزه الق�ضاة ير�شحهم جمل�س الق�ضاء الأعلى .ثالثة من �أع�ضاء جمل�س النواب امل�ستقلني ير�شحهم املجل�س ب�أغلبية الأ�صوات .83
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ثالثة من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى امل�ستقلينري�شحهم املجل�س ب�أغلبية الأ�صوات .ثالثة من ممثلي املجتمع املدين يتم تر�شيحهم من منظمات املجتمع املدين ب�أغلبية الأ�صوات.ثالث ن�ساء من قطاع املر�أة امل�ستقالت عن احلزبية .ثالثة من القطاع اخلا�ص امل�ستقلني .على �أن ير�أ�سهم �أحد الق�ضاة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء ولفرتة تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء الهيئة الوطنية
		
العليا للرقابة واملحا�سبة و مكافحة الف�ساد.

ثاني ًا�:آلية تر�شيح الأع�ضاء واختيارهم .

�أقرتح �أن يتم الأخذ ب�أحد مقرتحني:
الأول� :أن يتم اختيار �شخ�صني من كل وزارة تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والأمانة ،من قبل اللجنة
		
امل�شكلة وفق ًا ملا هو مو�ضح �آنف ًا  ،ثم تزكية العدد املطلوب وهو ثالثة وثالثني �شخ�ص ًا فقط من املر�شحني من
قبل اللجنة بالأغلبية ،على �أن يعمل منهم �إحدى ع�شر ع�ضو ًا يف املقر الرئي�سي للهيئة ،والباقون ر�ؤ�ساء فروع
الهيئة باملحافظات .
ولعل احلكمة من اختيار املر�شحني من كل وزارة؛ حتى يكون كل �شخ�ص مر�شح على دراية وفهم مبكامن
		
الف�ساد يف الوزارة التي ينتمي �إليها ،مبعنى �أن يغطي ت�شكيل الهيئة معظم التخ�ص�صات لك�شف خمتلف �أنواع
الف�ساد و�أ�شكاله.
الثاين� :أن يقوم جمل�س الق�ضاء الأعلى بانتخاب خم�سة من �أف�ضل الق�ضاة كفاءة ونزاهة ،و�أن تقوم
		
جلنة م�شرتكة من جمل�سي النواب وال�شورى ،يعينها املجل�سان يف جل�سة م�شرتكة بالت�صويت بالأغلبية ،ثم يتم
و�ضع معايري دقيقة و�شفافة تركز على الكفاءة واجلدارة والنزاهة والتخ�ص�ص يف الأع�ضاء املطلوب تر�شيحهم
لع�ضوية الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة ومكافحة الف�ساد.
على �أن تقوم اللجنة املذكورة برت�شيح �أربعني �شخ�ص ًا من �أكف�أ و�أنزه املتخ�ص�صني يف القانون والإدارة
واالقت�صاد ،ومن اجلهات الرقابية ،ومن املنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة مبكافحة الف�ساد ،على �أن يتم
انتخاب �سبعة وع�شرين منهم بالت�صويت يف جل�سة م�شرتكة بني جمل�سي النواب وال�شورى� ،ستة منهم – الذين
ح�صلوا على �أكرث الأ�صوات -يتولون العمل يف املقر الرئي�س للهيئة ،ويتم توزيع واحد َا وع�شرين ع�ضو َا كمدراء
لفروع الهيئة يف املحافظات مبعرفة رئي�س الهيئة؛ الذي يتم انتخابه يف االجتماع الأول لأع�ضاء الهيئة
الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة ومكافحة الف�ساد؛ على �أن يكون الرئي�س من بني اخلم�سة الق�ضاة ل�ضمان
اال�ستقالل والفاعلية ،وملدة �سنتني ،ثم يجرى انتخاب رئي�س جديد من بني الق�ضاة بعد انتهاء املدة الأوىل
وملدة مماثلة .
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اخلامتة

برز يف الآونة الأخرية م�صطلح احلكم الر�شيد ،بالرغم �أن له جذور ًا تاريخية ،فهو خال�صة التجربة
الإن�سانية يف جمال احلكم.
والريب �أن ال�شريعة الإ�سالمية الغراء حتمل درر ًا ل�صياغة وتطبيق حكم ر�شيد ي�سوده العدل
وامل�ساواة ،وتتحقق فيه امل�ساءلة واملحا�سبة ،وي�سمو فيه القانون على احلكام واملحكومني ،ويعم فيه الرخاء
والنماء ،وي�سعد النا�س يف الدنيا والآخرة.
وللخو�ض يف �إعمال مبادئ احلكم الر�شيد ف�إنه يتعني �أن يتم وفق ر�ؤية �شاملة ت�أخذ يف االعتبار �أهمية
مراعاة ال ُبعد الرتبوي لإجناح هذا التوجه وبلوغ غاياته ،لكون هذا الهدف ال يخ�ص احلا�ضر فقط لكنه
يرتبط �أكرث بامل�ستقبل الذي نن�شده جميع ًا لهذا الوطن ول�شبابه ولأجياله القادمة.
وتقف �أمام تطبيق احلكم الر�شيد عوائق وحتديات عديدة �أبرزها تف�شي الف�ساد الوظيفي يف �أجهزة
الدولة ،نتيجة ل�ضعف �أو غياب امل�ساءلة واملحا�سبة ،و ق�صور القانون يف مكافحة هذه الآفة ،بل ووقوفه �أحيان ًا
عائق ًا دون م�ساءلة وحما�سبة الفا�سدين.
وقد مت التو�صل يف هذه الورقة �إىل عدد من النتائج والتو�صيات واملقرتحات على النحو الآتي:

�أو ًال :النتائج

يقوم احلكم الر�شيد على مبادئ و�أ�س�س عديدة ،تعد �أ�سا�س ًا لإر�ساء �أ�س�س الدولة املدنية احلديثة دولة
امل�ؤ�س�سات ,دولة احلق والقانون واملواطنة املت�ساوية ،وت�صويب ال�سلوكيات غري ال�سوية وحماية احلقوق
واملمتلكات العامة واخلا�صة و�صون حقوق وحريات املواطنني وكرامتهم الإن�سانية واحلفاظ على �أمن الوطن
وا�ستقراره ووحدته.
ولعل �أبرز الأ�س�س التي ينه�ض عليها احلكم الر�شيد والتي ميكن �أن جته�ض الف�ساد الوظيفي يف �أجهزة
الدولة ،وحتد من �آثاره� :سيادة القانون ،و امل�شاركة ،وال�شفافية وامل�ساءلة.
وقد تبني �أن املعوقات املو�ضوعية لتطبيق احلكم الر�شيد ترتكز يف عدم كفاية الن�صو�ص الد�ستورية
والتجرميية احلالية ملكافحة الف�ساد الوظيفي ،والتي ميكن ابرازها يف النقاط الآتية-:
1 )1عدم وجود ن�ص �صريح يف الد�ستور مل�ساءلة رئي�س اجلمهورية ونائبه عند ارتكاب �أي منهما جرمية من
جرائم الف�ساد الوظيفي .
)  2ا�شرتاط امل�شرع اليمني حتقق ال�ضرر مب�صلحة الدولة لتجرمي �سلوك املوظف الذي ي�سعى لتحقيق ربح او
منفعة لنف�سه �أو لغريه ،على الرغم من �أن املوظف العام قد ال ي�ضر مب�صلحة الدولة ،ومع ذلك �سيح�صل
على ربح �أو منفعة مادية لنف�سه �أو لغريه ،ويف ذلك م�سا�س بنزاهة الوظيفة العامة ،وف�ض ًال عن ذلك ف�إن
امل�شرع اليمني مليجرمي �سلوك املقاول الذي �أ�ضر مب�صلحة الدولة.
3 )3عدم جترمي امل�شرع اليمني حلالة قيام املوظف العام �أو من يف حكمه ،ب�أداء عمل �أو االمتناع عن �أدائه
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ا�ستجابة للرجاء �أو التو�صية �أو الو�ساطة.
4 )4عدم جترمي امل�شرع اليمني حلالة عر�ض �أو قبول الو�ساطة يف الر�شوة �إذا مل يتعد العمل العر�ض �أو
القبول.
5 )5مل يجرم امل�شرع اليمني املكاف�أة �أو الهدية التي يتلقاها املوظف العام دون �إخالله بواجبات وظيفته.
6 )6ق�صور الت�شريع اليمني يف عدم جترمي م�شاركة املوظف العام بالعمل يف �إحدى ال�شركات اخلا�صة التي
�سبق و�أن �أ�شرف على عملية من العمليات التي نفذتها تلك ال�شركة حل�ساب اجلهة التي كان يعمل بها ذلك
املوظف .
7 )7عدم ر�صد امل�شرع اليمني عقوبة الغرامة الثابتة �أو الن�سبية ،كعقوبة تكميلية وجوبية جلرائم الف�ساد
الوظيفي.
8 )8خلو قانون اجلرائم والعقوبات اليمني من ن�ص يتعلق بتطبيق عقوبة �أ�شد من عقوبة الر�شوة على املرت�شي
والرا�شي والرائ�ش� ،إذا كان الغر�ض من الر�شوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة �أ�شد من عقوبة
جرمية الر�شـوة.
9 )9عدم ت�شديد امل�شرع اليمني لعقوبة جرمية االرت�شاء من جهة �أجنبية� ،إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو من
يف حكمه� ،أو ارتكابها يف زمن حرب .
1010عدم ت�شديد امل�شرع اليمني لعقوبة جرمية االرت�شاء من جهة �أجنبية� ،إذا كان اجلاين موظف ًا عام ًا �أو من
يف حكمه� ،أو ارتكابها يف زمن حرب .
1111عدم الن�ص �صراحة يف قانون اجلرائم والعقوبات على �أية عقوبة ب�ش�أن مقدم الفائدة �أو و�سيطه يف
جرمية ا�ستغالل النفوذ.
1212عدم ت�شديد امل�شرع اليمني عقوبة جرمية االختال�س عندما يرتكبها موظف عام له �صفة خا�صة.
	) 13عدم تعريف املال العام يف قانون اجلرائم والعقوبات؛ وعدم حمايته جنائي ًا عندما يختلط مبال
خا�ص.
1414وجود ت�ضارب يف بع�ض ن�صو�ص قانوين اجلرائم والعقوبات ومكافحة الف�ساد.
1515عدم الن�ص على �إعفاء كل من بادر من ال�شركاء  -من غري املحر�ضني يف جرائم االختال�س واال�ستيالء
والرتبح والغ�ش يف حت�صيل املوارد املالية للدولة� -إىل �إبالغ ال�سلطة الق�ضائية �أو الإدارية باجلرمية �أو
اعرتف بها قبل قفل التحقيق االبتدائي.
كما تبني �أن املعوقات الإجرائية لتطبيق احلكم الر�شيد ترتكز يف الآتي :
1 )1وجود عوائق �إجرائية ب�ش�أن اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة .
2 )2جعل وظيفة االتهام بيد ال�سيا�سيني ،واجلمع بني وظيفة التحقيق واحلكم ب�ش�أن اتهام وحماكمة �شاغلي
وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة.
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)
)4
)
)
)

 3عدم حتديد مدة زمنية لل�سلطة الت�شريعية للرد على طلب رفع احل�صانة عن �أحد �أع�ضائها متهيد ًا
لتحريك الدعوى اجلزائية.
�4إلقاء العبء الكبري على نيابات الأموال العامة بنظر ق�ضايا جرائم الف�ساد.
 5ق�صور وقيود يف مهام واخت�صا�صات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة و�آلية عمله .
 6ق�صور وقيود يف مهام واخت�صا�صات الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد و�آلية ت�شكيلها .
 7ق�صور الت�شريع اليمني يف توفري حماية كاملة للمبلغني وال�شهود يف جرائم الف�ساد.

ثاني ًا :التو�صيات .

وقد خل�صت الورقة �إىل عدد من التو�صيات ب�شان �سبل معاجلة املعوقات املو�ضوعية والإجرائية
لتطبيق احلكم الر�شيد والتي ميكن �إيراد �أهمها يف الآتي:

�أ – التو�صيات ب�ش�أن معاجلة املعوقات املو�ضوعية .
)1

)2

)

)4
)5
)
)

�1إخ�ضاع رئي�س اجلمهورية �أو نائبه للم�سئولية اجلنائية عن اجلرائم التي يرتكبها �أي منهما �أثناء
ممار�ستهما ملهام من�صبيهما ،والن�ص على ذلك �صراحة يف املادة ( )128من الد�ستور اليمني .
2جترمي تربح املوظف العام من �أعمال الوظيفة العامة(ال�شاغل ملن�صبه) ،ولو مل يحدث �إ�ضرار مب�صلحة
الدولة ،و�إ�ضافتها كفقرة ثانية للمادة ( )163من قانون اجلرائم والعقوبات ،وجترمي م�شاركة املوظف
العام (ال�سابق) بالعمل لدى �شركة خا�صة كانت خا�ضعة لإ�شرافه �أو رقابته بعد تركه للوظيفة لأي
�سبب كان ،وذلك خالل مدة ثالث �سنوات من تاريخ تركه للوظيفة العامة ،و�إدراجها �ضمن ن�صو�ص
جرمية الرتبح يف املادة ( )163من قانون اجلرائم والعقوبات كفقرة ثالثة ،وذلك درء ًا لأي تواط�ؤ من
املوظف مع ال�شركة التي ُك ِّلف من جهة عمله باال�شراف �أو الرقابة عليها -ومل ُيك َ
ْت�شف حينها �أمره -
ليحظى بامل�شاركة يف العمل فيها فور تركه للوظيفة لأي �سبب كان.
 3جترمي �إخالل املوظف بطريق الغ�ش �أو ب�أية و�سيلة �أخرى غري م�شروعة بحرية �أو �سالمة املناق�صات
�أو املزايدات املتعلقة بالدولة� ،أو �أي من اجلهات املحددة يف القانون �ضمن ن�صو�ص جرمية الرتبح وو�ضع
العقوبات املنا�سبة لهذه اجلرمية ،وباملقابل جترمي �سلوك املقاول الذي �أ�ضر مب�صلحة الدولة وتعامل
مع املوظف للح�صول على ربح بطريقة غري م�شروعة .
4جترمي قيام املوظف العام �أو من يف حكمه ،ب�أداء عمل �أو االمتناع عن �أدائه �إخال ًال بواجبات الوظيفة
العامة ،وذلك ا�ستجابة للرجاء �أو التو�صية �أو الو�ساطة.
5جترمي املكاف�أة �أو الهدية التي يتلقاها املوظف العام ،دون �إخالله بواجبات وظيفته.
 6جترمي عر�ض �أو قبول الو�ساطة يف الر�شوة ولو مل يتعد عمل ال�شخ�ص العر�ض �أو القبول.
� 7إ�ضافة عقوبة الغرامة الن�سبية ،كعقوبة تكميلية وجوبية للجرائم املا�سة بنزاهة الوظيفة العامة.
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8 )8ت�شديد عقوبة جرمية االرت�شاء من جهة �أجنبية ،عندما ُت ْر َت َكب من موظف عام �أو من يف حكمه؛
نظر ًا خلطورتها على امل�صالح القومية للدولة ،فاملرت�شي يف هذه احلالة ُي َعد خائن ًا لواجبات وظيفته
بل وخائن ًا لوطنه ،و�إخ�ضاع هذه اجلرمية عندما ُتر َت َكب يف زمن احلرب لعقوبة جرمية االت�صال غري
امل�شروع بدولة �أجنبية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )128من القانون اليمني رقم ( )12ل�سنة 1994م
ب�ش�أن اجلرائم والعقوبات.
9 )9توقيع عقوبة على املوظف املرت�شي �أ�شد من العقوبة املقررة للر�شوة� ،إذا كان الغر�ض من الر�شوة
ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة �أ�شد من عقوبتها .
	) 10جترمي �سلوك مقدم الفائدة وو�سيطه ل�صاحب النفوذ� ،سواء ُق ِبل عر�ضهما للفائدة من �صاحب النفوذ
�أم مل ُي ْق َبل ،وذلك ب�إ�ضافة فقرة جديدة للمادة(  )159من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني.
	) 11ت�شديد عقوبة جرمية االختال�س عندما يرتكبها موظف عام له �صفة خا�صة ،كم�أمور التح�صيل �أو
الأمني على الودائع� ،أو حني ارتكابها يف زمن حرب� ،أو لغر�ض �إرهابي� ،أو ارتباطها بجرمية تزوير
لإخفاء ذلك االختال�س.
	)� 12إزالة الت�ضارب والتعار�ض بني قانوين اجلرائم والعقوبات وقانون مكافحة الف�ساد .
	) 13تعريف وحتديد املال حمل االختال�س �أو اال�ستيالء ،وفق ًا ملدلول قانون اجلرائم والعقوبات وذاتيته،
وامل�صالح املعتربة التي ي�سعى حلمايتها ،وتعديل املادة ( )162-2فيما يتعلق باملال حمل اال�ستيالء �أو
ت�سهيل ذلك للغري ،ب�أن يكون مملوك ًا كله �أو بع�ضه للدولة.
	)� 14إ�ضافة مادة جديدة يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمني تتعلق بالإعفاء من العقاب يف جرائم:
االختال�س واال�ستيالء وت�سهيل اال�ستيالء للغري ،والإ�ضرار مب�صلحة الدولة للح�صول على ربح �أو
منفعة مادية لنف�سه �أو لغريه ،والغ�ش يف حت�صيل الأعباء املالية للدولة ،واالرت�شاء الالحق ،واجلرائم
املقرتح �إ�ضافتها ،لكل من بادر من اجلناة �إىل �إبالغ ال�سلطة الق�ضائية �أو الإدارية باجلرمية �أو اعرتف
بها قبل قفل التحقيق االبتدائي ،ب�شرط �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ك�شف اجلرمية �أو �ضبط باقي اجلناة �أو
ا�سرتداد الأموال.

ب – التو�صيات ب�ش�أن معاجلة املعوقات الإجرائية.
�أو ًال  :معاجلات عامة.

�1)1ضرورة االهتمام بالإن�سان باعتباره الركيزة الأ�سا�سية لإقامة �أي حكم ر�شيد؛ فتنمية الإن�سان،
والتنمية لأجل الإن�سان والتنمية بالإن�سان ،ينبغي �إعمالها و�صو ًال �إىل الغايات املرجوة.
2)2االهتمام ب�إحياء قيم الف�ضيلة التي تزخر بها �شريعتنا الإ�سالمية الغراء بكافة ال�سبل ،و�إحياء قيمة
الوالء الوطني  ،وتدعيم �أخالقيات الوظيفة العامة ،ون�شر مدونات �سلوك للموظفني العموميني يف
كل وحدة �إدارية ،والعمل على ن�شر ثقافة مكافحة الف�ساد وحماية نزاهة الوظيفة العامة� ،سواء يف
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املناهج الدرا�سية �أم عرب خمتلف و�سائل الإعالم ،وتدعيم حرية ال�صحافة والتعبري عن الر�أي التي
تتقيد باحليادية واملو�ضوعية واملهنية وال�شرعية الإجرائية ،وتكرمي املوظفني النزهاءوالأكفاء
مادي ًا ومعنوي ًا ،تقدير ًا جلهودهم وتفانيهمفي احلفاظ على امل�صلحة العامة.
3)3ح�سن اختيار املوظفني العموميني؛ الذين تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة ومقومات ال�صالحية الأخالقية
والأدبية ،والتعيني وفق ًَا ملبد�أ الكفاءة وتكاف�ؤ الفر�ص.
) 4العمل على توفري �سبل احلياة الكرمية للموظفني العموميني ،وذلك ب�أن تكون الأجور مواكبة لغالء
املعي�شة التي يواجهها املوظف العام ،مع الأخذ بعني االعتبار بنظام احلوافز املادية واملعنوية لزيادة
كفاءة الأداء لدى املوظفني العموميني.
5)5تفعيل �أجهزة الرقابة يف اليمن  ،والن�ص على ا�ستقالليتها يف الد�ستور ،وعدم االكتفاء بالرقابة
الرئا�سية ،وال�سعي نحو التحول �إىل نظام الق�ضاء الإداري �أو ق�ضاء املظامل ،و�إن�شاء حماكم �إدارية
م�ستقلة يف عموم حمافظات اجلمهورية ،كما �أو�صي بتفعيل دور اجلمهور ومنظمات املجتمع املدين يف
ازدراء الف�ساد وجمابهته ،وتر�سيخ قيم النزاهة ،ومبادئ احلكم الر�شيد.
6)6ا�ستكمال تطبيق نظام الب�صمة وال�صورة البيولوجية؛ للتخل�ص من ظاهرة املوظفني املزدوجني والوهميني
يف كل �أجهزة الدولة بال ا�ستثناء ،وتقرير عقوبة جنائية لكل من يجمع بني وظيفتني عموميتني.
) 7جتنب الروتني الإداري �أو البريوقراطية ال�سيئة ،وذلك بتوفري اخلدمة للمواطن ب�أي�سر الطرق،
والعمل على تبني اخلدمة الإلكرتونية تدريجي ًا؛ لتخفي�ض عدد مراجعي الدوائراحلكومية ،وذلك
درءا للف�ساد الوظيفي ،وتفعي ًال ملبادئ
لتجنب احتكاك املتعاملني مع املوظفني العموميني ومن يف حكمهمً ،
احلكم الر�شيد.
8)8اعتماد �سيا�سة التدوير الوظيفي ( ،)Rotation Jobكلما كان ذلك ممكن ًا ،وبخا�صة يف اجلهات التي
تعاين من ارتفاع معدالت الف�ساد ،نتيجة �إبقاء نف�س ال�شخ�ص فيها ملدد طويلة ،كاجلمارك وال�ضرائب
والعطاءات ،حيث ينبغي ت�شجيع التدوير الوظيفي بني العاملني يف هذه الأجهزة للإيجابيات التي
يتميز بها هذا النظام ،ول�ضمان اطمئنان املُ َب ِّلغ عدم بقاء املُ َبلَّغ عنه فرتة طويلة يف من�صبه ،مع عدم
الإخالل بكفاءة الأداء.
�9)9إ�ضافة ن�صو�ص يف قانون الإجراءات اجلزائية تت�ضمن حماية املبلغني عن جرائم الف�ساد الوظيفي� ،أو
�إ�صدار قانون م�ستقل بذلك.
�1010صياغة ت�سمية للقانون اليمني رقم ( )30ب�ش�أن �إقرار الذمة املالية للموظفني العموميني ليكون
العنوان  ”:قانون الذمة املالية ومن �أين لك هذا؟ “  ،ليكون الإقرار بالذمة املالية للموظف اجلديد
�أ�سا�س ًا ل�س�ؤاله من �أين لك هذا ؟� ،أما املوظف الذي ي�شغل وظيفة عامة ،فيطبق عليه �شطرا العنوان ،كما
�أو�صي امل�شرع اليمني �إ�ضافة عبارة “ :تقدمي املوظف �إقرار ًا بذمته املالية وفق ًا للقانون” �ضمن واجبات
املوظف العام املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية اليمني رقم  19ل�سنة 1991م ،و�أدعو الهيئة
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الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد �إىل تطبيق املرحلة الثانية من قانون الذمة املالية املتعلقة ب�إيجاد �آلية
ملتابعة الزيادة التي تطر�أ يف �أموال امل�شمولني ب�إقرارات الذمة املالية ،وعدم االقت�صار على اقرارات
الذمة املالية .
1111العمل على �إعادة ترتيب �أو�ضاع اجلهاز الق�ضائي،

ثاني ًا :املعاجلات ب�ش�أن �إجراءات �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف
الدولة ،ورفع احل�صانة عن �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية.

) -1العمل على �إزالة العوائق الإجرائية �أو التخفيف منها ب�ش�أن �إجراءات �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف
ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة ب�أحد اخليارات الآتية:
الأول� :إ�صدار تعديل يف الد�ستور اليمني ،وقانون �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية
		
العليا يف الدولة ،وذلك تفادي ًا لقيام ال�سيا�سيني بوظيفة االتهام واالدعاء �ضد الوزراء ،واخللط بني الق�ضاء
وال�سيا�سة ،وتعقد �إجراءات االتهام ،وتطلب الت�صويت �أغلبية معينة قد ي�صعب �إن مل نقل ي�ستحيل تطبيقها
يف ظل الأغلبية املطلوبة قانون ًا ،مع فتح املجال للمواطنني املت�ضررين من عمل �أي وزير باالدعاء على �أي منهم
 ،وذلك عن طريق �إن�شاء جلنتني:
	�أحداهما :جلنةاملراجعة والتقييم يتم ت�شكيلها من خم�سة ق�ضاة ينتخبهم جمل�س الق�ضاء الأعلى
باالقرتاع ال�سري ،وينتخب من بينهم رئي�س ًا للجنة وملدة ثالث �سنوات على �أن ال تقل درجاتهم عن رئي�س
حمكمة ا�ستئناف ،وينتخب خم�سة �أع�ضاء �آخرين رديف ًا للأع�ضاء الأ�صليني كاحتياطيني ،وتخت�ص هذه
اللجنة مبراجعة وتقييم كل ما يرد �إليها من عرائ�ض اتهام من قبل رئي�س اجلمهورية �أو �أية جهة خمت�صة
ب�ش�أن اتهام �أي ع�ضو من �أع�ضاء احلكومة (�شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا) بارتكابهم جرائم
ج�سيمة �أو غري ج�سيمة �أثناء �أدائهم ملهام وظائفهم واخت�صا�صاتهم القانونية  ،كما تخت�ص بفح�ص ال�شكاوى
التي ترد �إليها من �أي �شخ�ص يدعي ت�ضرره من جرمية ارتكبها �أحد �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا
�أثناء �أو مبنا�سبة �أدائه لوظيفته ،وللجنة كامل ال�صالحيات يف تقدير مدى جدية �أو عدم جدية االتهام
وت�صدر قراراتها بالأغلبية.
وثانيهما :جلنة ت�سمى جلنة التحقيق يف اجلرائم التي يرتكبها �شاغلو وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا
يف الدولة ،وت�شكل من خم�سة �أع�ضاء ،ثالثة ق�ضاة ينتخبهم جمل�س الق�ضاء الأعلى واثنني من املحامني
العامني يعينهم النائب العام ملدة ثالث �سنوات ،وتخت�ص هذه اللجنة بالتحقيق يف التهم املحالة من جلنة
املراجعة والتقييم ب�ش�أن اجلرائم التي يرتكبها �شاغلو وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة �أثناء
�أدائهم لوظائفهم واخت�صا�صاتهم القانونية ،ولها كافة ال�صالحيات املقررة ل�سلطات التحقيق وفق ًا لقانون
الإجراءات اجلزائية ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام قانون �إتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية
العليا يف الدولة.
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الثاين� :إجراء تعديل لن�ص املادة ( )26من القانون رقم ( )6ل�سنة 1995م ب�ش�أن �إجراءات اتهام
وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة ،بحيث تت�ضمن الف�صل بني وظائف الق�ضاء
اجلنائي فيما يتعلق باتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة؛ وذلك ب�أن
يتوىل االتهام �أمام النيابة  -ولي�س �أمام املحكمة املخت�صة -ال�سلطة الت�شريعية وفق ًا لن�ص املادة ()21
من ذات القانون ،وذلك بعد �إلغاء الت�صويت بن�سبة معينة على االتهام  ،واالكتفاء بدور النيابة بالتحقيق
وتقدير الأدلة يف التهمة املن�سوبة �إىل �أي منهم� ،أما نظر الدعوى والف�صل فيها فيرتك للمحكمة العليا
املخت�صة مبحاكمة تلك الفئات �ضمان ًا للحياد والنزاهة وا�ستقالل الق�ضاء.
الثالث� :إن تعذر �إزالة تلك العوائق ،فعلى الأقل التدرج يف التخفيف من تلك احل�صانة ،وذلك ب�أن
		
تنح�سر يف رئي�س الوزراء ونوابه فقط ،و�صو ًال �إىل مرحلة تطبيق العمل املت�صل �أو املنف�صل بالوظيفة ،وفتح
املجال لكل فرد ت�ضرر من �أي من الوزراء �أو نوابهم �أثناء ممار�سة �أي منهم وظيفته �أو ب�سببها -برفع �شكوى �إىل
النيابة العامة وحتريك الدعوى ،بناء على ذلك دون اخلو�ض يف �إجراءات معقدة يف جمل�س النواب ال طائل
منها �سوى احليلولة دون حماكمة �أي وزير.
 - )2ح�صر منح الإذن برفع احل�صانة عن �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية يف هيئة رئا�سة جمل�س النواب ور�ؤ�ساء
الكتل الربملانية ،وهيئة رئا�سة جمل�س ال�شورى بالن�سبة ملجل�س ال�شورى ،على �أن حتدد فرتة زمنية ولتكن �شهر
من تاريخ و�صول طلب الإذن برفع احل�صانة للرد على الطلب ،و�إ َّ
ال �أُ ْع ُتبرِ َ عدم الرد مبثابة �إذن ،حتى ال تتعطل
الإجراءات ويتوقف �سري العدالة.

ثالث ًا  :املعاجلات املرتبطة باملحاكم والنيابات و�أجهزة جمع اال�ستدالل املخت�صة بجرائم
الف�ساد الوظيفي .

	�أو�صي امل�شرع اليمني واجلهات ذات العالقة باملعاجلات الآتية -:
•التو�سع يف �إن�شاء حماكم الأموال العامة يف خمتلف حمافظات ومديريات اجلمهورية ،و�إعادة ت�سميتها بـ”
حماكم جرائم الف�ساد الوظيفي “ ،مواكبة لالخت�صا�صاتالتي �أوكلت �إليها مبوجب قانون مكافحة الف�ساد
ل�سنة 2006م ،والرتكيز على ت�أهيل ق�ضاة متخ�ص�صني يف الف�صل يف جرائم الف�ساد الوظيفي ،كما �أدعو
�إىل �إن�شاء ُ�شعب �أو دوائر متخ�ص�صة داخل املحاكم العادية املنت�شرة يف �أرجاء اجلمهورية وت�سميتها بـ”
ُ�ش َع ْب ق�ضايا الف�ساد الوظيفي” - ،كحل �آين  -حلني التو�سع يف �إن�شاء تلك املحاكم.
• �إن�شاء نيابات ابتدائية وا�ستئنافية ملكافحة الف�ساد الوظيفي ،لت�شمل كافة حمافظات ومديريات
اجلمهورية ،على �أن تت�ضمن كل نيابة ُ�ش َعب متخ�ص�صة يف مكافحة الف�ساد الوظيفي ،ك�شعبة حماية
الوظيفة العامة ،وال�شعبة االقت�صادية ،و�شعبة حماية �سري العدالة�..إلخ .مواكبة للقانون اليمني رقم
( )39ل�سنة  2006ب�ش�أن مكافحة الف�ساد؛ الذي �أ�ضفى على هذه النيابات �صالحيات كبرية يف نظر
خمتلف �أنواع جرائم الف�ساد الوظيفي.
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• دمج هيئة التفتي�ش الق�ضائي بوزارة العدل مع هيئة التفتي�ش على �أع�ضاء النيابة يف هيئة واحدة تتبع
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،لتحظى باال�ستقاللية واحلياد؛ لأن تبعيتهما يف الوقت الراهن  -ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة  -لل�سلطة التنفيذية.
•ب�ش�أن الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد �أرى الأخذ ب�أحد اخليارين الآتيني:
اخليار الأول :تعزيز ا�ستقاللية الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد ،ا�ستقال ًال فعلي ًا ولي�س �صوري ًا،
وحظر التدخل يف �أعمالها ،وتغيري �آلية تر�شيح �أع�ضائها ،بحيث تت�ضمن �آلية جمردة عن املحا�ص�صة احلزبية،
واملكايدات ال�سيا�سية ،وتر�شيح ذوي التخ�ص�ص والكفاءة واجلدارة  ،وب�سط نفوذها يف حمافظات اجلمهورية،
و�إلغاء القيود والعوائق الإجرائية واملو�ضوعية التي حتول دون فاعلية �أدائها.
اخليار الثاين :العمل على دمج اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة مع الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد  ،على �أن ي�سمى اجلهاز اجلديد” الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة و مكافحة الف�ساد”،
وبحيث ينظم عملها قانون جديد ،يحدد املهام واالخت�صا�صات اجلديدة للرقابة واملحا�سبة ومكافحة
الف�ساد ،وا�ستغالل االمكانات الب�شرية واملادية املتوفرة ،على �أن حتدد تبعية الهيئة اجلديدة للجهاز
الق�ضائي؛ حتقيق ًا لال�ستقالل واحلياد والنزاهة والكفاءة والفاعلية ،و�أن يعاد ت�أهيل وتوزيع الكوادر
الب�شرية للهيئة اجلديدة؛ بحيث تغطي �أجهزة ومفا�صل الدولة يف عموم حمافظات اجلمهورية ،و�أن تن�ش�أ
بداخل الهيئة اجلديدة نيابة مكافحة الف�ساد ،وحمكمة متخ�ص�صة للبت يف املخالفات املالية .
•�أدعو امل�شرع اليمني ت�ضمني القانون اجلديد اخلا�ص بـ “الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة و
مكافحة الف�ساد”� ،آلية لت�شكيل �أع�ضائها؛ لتحظى باال�ستقالل والفاعلية  -والأخذ مبا يلي:
�أو ًال� :أن ت�شكل جلنة لرت�شيح �أع�ضاء الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة و مكافحة الف�ساد،
بحيث تت�ضمن ( )18ثمانية ع�شر ع�ضو ًا موزعني على النحو الآتي:
ثالثة من �أكف�أ و�أنزه الق�ضاة ير�شحهم جمل�س الق�ضاء الأعلى .ثالثة من �أع�ضاء جمل�س النواب امل�ستقلني ير�شحهم املجل�س ب�أغلبية الأ�صوات .ثالثة من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى امل�ستقلينري�شحهم املجل�س ب�أغلبية الأ�صوات .ثالثة من ممثلي املجتمع املدين يتم تر�شيحهم من منظمات املجتمع املدين ب�أغلبية الأ�صوات.ثالث ن�ساء من قطاع املر�أة امل�ستقالت عن احلزبية .ثالثة من القطاع اخلا�ص امل�ستقلني .على �أن ير�أ�سهم �أحد الق�ضاة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء ولفرتة تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء الهيئة الوطنية العليا
للرقابة واملحا�سبة و مكافحة الف�ساد.
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ثاني ًا�:آلية تر�شيح الأع�ضاء واختيارهم .

�أقرتح �أن يتم الأخذ ب�أحد مقرتحني:
الأول� :أن يتم اختيار �شخ�صني من كل وزارة تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والأمانة ،من قبل اللجنة
		
امل�شكلة وفق ًا ملا هو مو�ضح �آنف ًا  ،ثم تزكية العدد املطلوب وهو ثالثة وثالثني �شخ�ص ًا فقط من املر�شحني من
قبل اللجنة بالأغلبية ،على �أن يعمل منهم �إحدى ع�شر ع�ضو ًا يف املقر الرئي�سي للهيئة ،والباقون ر�ؤ�ساء فروع
الهيئة باملحافظات .
ولعل احلكمة من اختيار املر�شحني من كل وزارة؛ حتى يكون كل �شخ�ص مر�شح على دراية وفهم مبكامن
		
الف�ساد يف الوزارة التي ينتمي �إليها ،مبعنى �أن يغطي ت�شكيل الهيئة معظم التخ�ص�صات لك�شف خمتلف �أنواع
الف�ساد و�أ�شكاله.
الثاين� :أن يقوم جمل�س الق�ضاء الأعلى بانتخاب خم�سة من �أف�ضل الق�ضاة كفاءة ونزاهة ،و�أن تقوم
		
جلنة م�شرتكة من جمل�سي النواب وال�شورى ،يعينها املجل�سان يف جل�سة م�شرتكة بالت�صويت بالأغلبية ،ثم يتم
و�ضع معايري دقيقة و�شفافة تركز على الكفاءة واجلدارة والنزاهة والتخ�ص�ص يف الأع�ضاء املطلوب تر�شيحهم
لع�ضوية الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة ومكافحة الف�ساد.
على �أن تقوم اللجنة املذكورة برت�شيح �أربعني �شخ�ص ًا من �أكف�أ و�أنزه املتخ�ص�صني يف القانون والإدارة
واالقت�صاد ،ومن اجلهات الرقابية ،ومن املنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة مبكافحة الف�ساد ،على �أن يتم
انتخاب �سبعة وع�شرين منهم بالت�صويت يف جل�سة م�شرتكة بني جمل�سي النواب وال�شورى� ،ستة منهم – الذين
ح�صلوا على �أكرث الأ�صوات -يتولون العمل يف املقر الرئي�س للهيئة ،ويتم توزيع واحد َا وع�شرين ع�ضو َا كمدراء
لفروع الهيئة يف املحافظات مبعرفة رئي�س الهيئة؛ الذي يتم انتخابه يف االجتماع الأول لأع�ضاء الهيئة
الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة ومكافحة الف�ساد؛ على �أن يكون الرئي�س من بني اخلم�سة الق�ضاة ل�ضمان
اال�ستقالل والفاعلية ،وملدة �سنتني ،ثم يجرى انتخاب رئي�س جديد من بني الق�ضاة بعد انتهاء املدة الأوىل
وملدة مماثلة .
•�إن�شاء فروع للإدارة العامة حلماية الأموال العامة يف خمتلف �أنحاء اجلمهورية؛ لتقوم بدورها يف جمال
جمع اال�ستدالل يف جرائم الف�ساد الوظيفي .

ثالث ًا :املقرتحات .

ويف الأخري �أرى �أنه من املالئم و�ضع مقرتحات لتعديل بع�ض الن�صو�ص املو�ضوعية والإجرائية
		
لتعزيز مكافحة الف�ساد الوظيفيوتفعي ًال ملبادئ احلكم الر�شيد ،على النحو الآتي:
	�أ -مقرتحات لتعديل بع�ض ن�صو�ص الد�ستور اليمني ب�ش�أن ح�صانة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية
العليا يف الدولة و�أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية لتكري�س احلماية اجلنائية لنزاهة الوظيفة العامة ومكافحة
الف�ساد الوظيفي وتفعيل مبادئ احلكم الر�شيد.
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ب -مقرتحات لتعديل بع�ض ن�صو�ص القانون اليمني رقم  6ل�سنة 1995م ب�ش�أن �إجراءات �إتهام وحماكمة
�شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة .
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ج -مقرتحات لتعديل بع�ض ن�صو�ص قانون اجلرائم والعقوبات رقم  12ل�سنة 1994م و�إ�ضافة ن�صو�ص جديدة
لتعزيز مكافحة الف�ساد وتفعيل مبادئ احلكم الر�شيد.

96
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

97
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

98
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

قائمة باملراجع
�أو ًال :املراجع العربية:

•د� .إ�سماعيل عبد الرحمن اخللفي� ،ضمانات ع�ضو الربملان ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة1999 ،م.
•�أوراق العمل الفرن�سية املقدمة يف الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
اتفاقية “مرييدا” والتي نظمها اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة اليمني ،بالتعاون مع ال�سفارة
الفرن�سية ،والربنامج الإمنائي للأمم املتحدة� ،صنعاء للفرتة من  28-30مايو 2006م.
•بيريالكوم ،الف�ساد ،ترجمة �سوزان خليل،القاهرة ،ط،1عني للدرا�سات والبحوث الإن�سانية
واالجتماعية2003 ،م.
•د.جابرع�صفور ،حم�سن يو�سف ،ق�ضايا الإ�صالح العربي ،ط،1من�شورات مكتبة الإ�سكندرية،
2005م.
•د.ح�سن الكرمي ،كتاب الف�ساد واحلكم ال�صالح يف البالد العربية  ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
بريوت� ،أوراق الندوة الفكرية التي نظمها املركز بالتعاون مع املعهد ال�سويدي بالإ�سكندرية يف
الفرتة من � 20إىل � 23أيلول�/سبتمرب  2004يف بريوت.
•د� .سلوى توفيق بكري ،جرمية الرتبح من �أعمال الوظيفة ،درا�سة مقارنة ،القاهرة،دار النه�ضة
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العربية2001 ،م.
•ع�صام نعمة �إ�سماعيل ،حماكمة الوزراء بني الق�ضاء العديل والق�ضاء ال�سيا�سي ،ط ،1من�شورات
احللبي احلقوقية2006 ،م.
•د  .حممد من�صور ال�صايدي ،احلماية اجلنائية لنزاهة الوظيفة العامة يف الت�شريع اليمني “ درا�سة
مقارنة بالت�شريعني امل�صري والفرن�سي�،صنعاء  ،مكتبة خالد بن الوليد2012 ،م.

ثاني ًا :القوانني.

قانون اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ،ال�صادر بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )39ل�سنة
1992م ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بقرار جمل�س الرئا�سة رقم ( )2ل�سنة .1993
القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )12ل�سنة 1994م ب�ش�أن اجلرائم والعقوبات وتعديالته.
القانون رقم ( )13ل�سنة 1994م ب�ش�أن الإجراءات اجلزائية.
القانون رقم  6ل�سنة 1995م ب�ش�أن �إجراءات اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية
العليا يف الدولة.
القانون رقم  30ل�سنة 2006م ب�ش�أن �إقرار الذمة املالية للموظفني العموميني ،ال�صادر بتاريخ 25
رجب1427/هـ املوافق � 19أغ�سط�س 2006/م.
القانون رقم ( )39ل�سنة 2006م ب�شـــ�أن مكافحة الف�ســــاد.
القانون رقم ( )23ل�سنة 2007م ب�ش�أن املناق�صـات واملزايدات واملخـازن احلكومية ال�صادر بتاريخ
1428/ 8 /1هـ املوافـق 2007/ 8 /14م.
القانون رقم 31ل�سنة 2009م ب�ش�أن التدوير الوظيفي،ال�صادر يف 16رم�ضان 1430هـاملوافق 6
�سبتمرب 2009م.

ثالث ًا :املراجع الأجنبية.

Patrice Gattegno, Droit pénal spécial, 3èéd, Dalloz, 1999.
Valérie MALABAT, Droit pénal spécial, 3èéd, Dalloz, 2007.

رابع ًا :مواقع ال�شبكة العنكبوتية.

	•
	•

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=3745
http://www.un.org/ar/globalissues/governance/
http://www.un.org/ar/globalissues/governance
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�إن الدميقراطية احلقة هي التي تعني ال�صراع ال�سيا�سي املتكافئ بني ال�سلطة والأفراد وال نق�صد هنا
تكاف�ؤ القوة املادية بينهما ،بل وجود �سلطة منظمة حل�ساب املجتمع وب�ضمانات �أكيدة ل�صالح الأفراد.
وهي �ضمانات ممار�سة الفرد لن�شاطاته ال�سيا�سية للت�أثري على ال�سلطة باجتاهاته و�سلوكه الفردي
من ناحية� ،أو باال�شرتاك مع غريه عن طريق الأحزاب ال�سيا�سية لغزو ال�سلطة �أو الت�أثري عليها عن طريق
االنتخابات ك�ضمانة �سلمية ،ولن يت�أتى ذلك �إال مبنحه حقوق ًا وحريات منها احلقوق ال�سيا�سية كحق التعبري
عن الر�أي ،وهو يعني حرية انتقاد ال�سيا�سة العامة للدولة داخلية كانت �أم خارجية بطريقة مو�ضوعية
وب�ضوابط معينة ،وحق التجمع �أو التظاهر ال�سلمي ،ويعني حق
االحتجاج بطريقة �سلمية ومنظمة ،وحق االجتماع والتنظيم ،ويعني حق الفرد يف تكوين الأحزاب
والنقابات واالحتادات
والروابط والنوادي ،وحق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة للدولة �إما مبا�شرة فيمار�سه الفرد
بنف�سه �أو عن طريق ممثلني ينتخبهم هو بحرية ،وهناك حق الت�صويت (االنتخاب) ،النتخاب الربملان ورئي�س
الدولة ...وحق الرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب عند بلوغ �سن الثالثني �أو لرئا�سة الدولة عند بلوغ �سن
الأربعني ،وهو نف�سه حق تويل الوظائف العامة مادام الفرد �أه ًال لها.
ومن هنا ي�صبح ال�صراع يف املجتمع على وجهني� :صراع بني ال�سلطة والأفراد ،حيث ت�أمر ال�سلطة
بالقرار ال�سيا�سي ويتفاعل معها الأفراد من ناحية ...و�صراح بني الأفراد واجلماعات لغزو ال�سلطة �أو الت�أثري
عليها من ناحية �أخرى.
ويت�أتى ال�صراع املتكافئ بني ال�سلطة والأفراد حيث تنظم ال�سلطة بد�ستور م�سبق فت�صبح م�شروعة،
وحني تلتزم بقيم املجتمع الأ�سا�سية و�أهدافه العليا فت�صبح �شرعية ،ومينح الأفراد يف مواجهتها حقوق ًا
وحريات ك�شرط �ضروري لتحقيق الدميقراطية.
وجملة القول هنا ،ف�إن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني الدميقراطية واحلقوق واحلريات للأفراد نظري ًا
وعملي ًا ،فال حياة دميقراطية �سليمة من دون احرتام وتعزيز تلك احلريات واحلقوق.
والدول التي جنحت يف �إجناز عملية التحول الدميقراطي ،كما يف بلدان �أوروبا ال�شرقية وبع�ض بلدان
�أمريكا الالتينية ودول جنوب �شرق �آ�سيا ،قد دفعت مبو�ضوع احلقوق واحلريات للأفراد �إىل الأمام.
�إن للدميقراطية مقومات وركائز عديدة البد من توافرها ،وهي يف النهاية ركائز حلقوق الإن�سان
مبعنى �آخر ركائز للحقوق واحلريات للأفراد ،وتتمثل هذه الركائز على �سبيل املثال ولي�س احل�صر يف النقاط
التالية:
�1 .1أن تكون ال�سلطة النهائية يف يد ال�شعب ،حيث ي�أتي ال�شعب بال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية عن
طريق االنتخابات ،ومن ثم فهو يحدد �سلمي ًا من الذي �سيحكم وملدة زمنية معينة حتى يعود الأمر �إليه
من جديد فيقرر من الذي �سيحكم ،ويف هذا ال�ش�أن البد �أن يقر �أي د�ستور يو�ضع للبلد �أن ال�شعب هو م�صدر
ال�سلطات ،وكما هو معلوم يف الد�ستور اليمني احلايل الذي يقر حق الت�صويت االنتخابي والرت�شيح وحق
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تويل الوظائف العامة �سيتم الإ�شارة �إىل ذلك الحق ًا.
2 .2تفتيت ال�سلطة بني العديد من الهيئات ،حتى ال تقوم هيئة واحدة على كل ال�سلطات فت�ستبد ،ويف هذا
�ضمانة حلريات وحقوق الأفراد.
3 .3وجود ق�ضاء م�ستقل للرقابة على د�ستورية القوانني واللوائح ال�صادرة عن ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية ك�ضمانة لعدم وجود قوانني مقيدة للحريات من ناحية ،وحماية للحريات واحلقوق �إذا ما
اُنتهكت من ناحية �أخرى.
4 .4وجود و�سائل �إعالم حره يعتمد عليها املواطنون يف معرفة الف�ساد وحماربته ،والرقابة على احلكومة
انطالق ًا من حق ال�شعب يف �أن يعرف كيف تعمل احلكومة ،فيحكم على �أدائها ويف هذا �ضمانة �أهلية
لتطبيق الدميقراطية.
5 .5وجود جمتمع مدين قوي ي�ستطيع فيه الأفراد ممار�سة ن�شاطاتهم خارج نطاق ال�سلطة ،بحيث يوفر لهم
م�ساحة كبرية من الإبداع وممار�سة حق التنظيم واالجتماع.
ومن جملة ما �سبق ف�إن الدميقراطية هي نظام حكم وطريقة �سلمية لإدارة �أوجه االختالف يف الر�أي
والتعار�ض يف امل�صالح داخل املجتمع ،ويتم ذلك من خالل �إقرار املجتمع بحماية ممار�سة احلقوق واحلريات
ال�سيا�سية �أو دون متييز بني �أفراد املجتمع ب�سبب دين �أو مذهب �أو عرق.
ويكون االنتخاب كطريقة �سلمية هو الو�سيلة لالختيار بني النخب ال�سيا�سية بحث ًا عن �أكرثها كفاءة
يف رعاية امل�صلحة العامة ،و�أف�ضلها ر�ؤية وقدرة على قيادة املجتمع نحو حياة يتمتع فيها كل مواطن بحقوق
كاملة غري منقو�صة ،وي�ؤدي يف نف�س الوقت واجباته كاملة غري منقو�صة.
ونالحظ مما �سبق �أن هناك عالقة طردية بني الدميقراطية واحلقوق واحلريات للأفراد (حقوق
الإن�سان) ،فات�ساع وتعميق نطاق الدميقراطية من خالل �ضمانات ممار�سة حقوق الإن�سان ،والرتاجع والردة
عن الدميقراطية يهددان حقوق الإن�سان ،ومن ثم فحقوق الإن�سان ترتبط مبدى ما يتم فع ًال يف عملية التحول
الدميقراطي.

احلقوق واحلريات للأفراد ون�ش�أة النظم ال�سيا�سية الليربالية:

لقد هدفت فل�سفات القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر يف غرب �أوروبا لكل من« :لوك ،مونت�سكيو،
ورو�سو) �إىل غاية واحدة هي حماية و�صيانة حقوق وحريات الأفراد ،وهذه الغاية الواحدة هي اخلط
العري�ض لتلك الفل�سفات والتي ان�صهرت يف بوتقة واحدة هي الفل�سفة الليربالية وحمورها حماية حريات
الأفراد وو�ضع ال�ضمانات لذلك.
كما انتهت هذه الفل�سفات الغربية �إىل جمموعة مبادئ للتنظيم ال�سيا�سي ،ومن ثم حتولت تلك الأفكار
الفل�سفية لكل من (لوك ،مونت�سكيو ،ورو�سو) �إىل مبادئ للتنظيم ال�سيا�سي ،ومبعنى �آخر �صيغت تلك الأفكار
�إىل �شكل مبادئ عمل قابلة للتطبيق ،وذلك من ثنايا الإعالنات الثورية ،ويف مقدمة هذه الإعالنات الثورية يف
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الغرب �إعالن اال�ستقالل الأمريكي �سنة 1776م على �إثر قيام الثورة الأمريكية عام 1776م ،و�إعالن حقوق
الإن�سان واملواطن الفرن�سي عام 1789م على �إثر قيام الثورة الفرن�سية عام 1789م.
ولقد ت�ضمنت هذه الإعالنات الثورية �أفكار كل من (لوك ،مونت�سكيو ،ورو�سو) على �أ�سا�س �أنها �أهداف ًا
ينبغي على كل نظام �سيا�سي العمل على حتقيقها ،فلقد �آمن وا�ضعو هذه الإعالنات ب�أن النا�س ولدوا �أحرار ًا
مت�ساوين ،و�أن لهم حقوق طبيعية خالدة يف مقدمتها احلرية ،و�أن كل �سيادة ترتكز يف الأمة ،و�أن القانون
مظهر الإرادة العامة ،و�أن كل هيئة اجتماعية ال تف�صل بني ال�سلطات هي هيئة ال د�ستور لها(.)2
�إن الليربالية هي �أيدلوجية ذات نزعة فردية حرة ت�ستهدف حماية و�صيانة حقوق وحريات الأفراد
الطبيعية.
ولقد ورث العامل الغربي عن الإغريق (فكرة احلرية الفردية) ،حيث اعترب الإغريق احلكومات
اال�ستبدادية وحكومات الأقلية حكومات غري �صاحلة (طاغية) لأنها تع�سف باحلريات ثم تطورت هذه
الفكرة بعد ذلك و�أ�صبحت مذهب ًا �سيا�سي ًا يف النه�ضة الأوروبية ،حيث �أثمر هذا الع�صر عن فكرة الفرد احلر،
الذي لي�س له �سيد ،فالإن�سان اعترب يف هذا الع�صر هو نقطة االلتقاء فيما يتعلق بالآراء والأفكار واحلياة بعد
�أن �أدار الإن�سان الأوروبي ظهره لتقاليد الكني�سة
وهذا املذهب ال�سيا�سي احلر (الليربالية) يقوم على الت�أكيد على حق الإن�سان يف احلرية (حرية
�شخ�صية مدنية) ويف حق امللكية ك�أهم حق يف احلريات االقت�صادية ،مع ارتباط ذلك كله باملنفعة ،فالفرد
ي�سعى �إىل حتقيق م�صاحله اخلا�صة ،وهو يف �سبيل ذلك يوازي بني م�صلحته ال�شخ�صية وامل�صلحة العامة ،لأنه
ال ي�ستطيع �أن يتمتع بها �إال �إذا �أقر ذلك املجتمع ،وهذا �إقرار مببد�أ احلرية من ناحية ،وبامل�ساواة من ناحية
�أخرى.
والنظم ال�سيا�سية الليربالية (التحررية  )Liberalismهي النظم ذات النزعة الفردية (احلرة)
التي تقوم على �أ�سا�س �إعمال وهدف �أ�سمي هو حماية و�صيانة حقوق وحريات الأفراد ،وهو الهدف النهائي
الذي تقوم م�ؤ�س�سات هذه النظم على �إعماله.
نعود على الت�أكيد ب�أن الأفكار ال�سيا�سية لفال�سفة الغرب احلديث من ثنايا الإعالنات الثورية مت
�صياغتها �إىل مبادئ للنظم ال�سيا�سية يف الغرب ،وارتكزت �إليها النظم الغربية يف قيامها  ..وهذه املبادئ هي:
�أو ًال :مبد�أ ال�شرعية ،ثاني ًا :مبد�أ �سيادة الأمة ،ثالث ًا :مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.
ولقد �أفرزت لنا هذه املبادئ الرئي�سية للتنظيم ال�سيا�سي الليربايل ثالثة �أنظمة �سيا�سية ،وهي:
1 .1النظام الربملاين وخ�صائ�صه.
2 .2النظام الرئا�سي وخ�صائ�صه.
3 .3النظام املختلط (�شبه الرئا�سي).

 )2عادل فتحي ثابت ،النظم ال�سيا�سية ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية2007 ،م.
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املبحث الثاين

حقوق الإن�سان يف اليمن بني النظرية والتطبيق
وهنا �سنتطرق �إىل ما و�صلت �إليه اليمن يف جمال حقوق الإن�سان من جانب الإقرار واالعرتاف بحقوق
الإن�سان من ناحية ،ومن جانب توفري ال�ضمانات القانونية وال�سيا�سية ملمار�سة حقوق الإن�سان من ناحية �أخرى،
وذلك من خالل املطلبني التاليني:

املطلب الأول

حقوق الإن�سان يف اليمن يف جانب الإقرار واالعرتاف بها
()3
(اجلانب النظري):
يعترب مو�ضوع حقوق الإن�سان من املوا�ضيع الهامة التي نالت اهتمام اليمنُ ،
منذ قيام اجلمهورية
اليمنية يف  22مايو 1990م ،وي�أتي ان�ضمام اجلمهورية اليمنية ملنظمة حقوق الإن�سان لي�ؤكد التزامها بكل
ما ي�صدر عنها كميثاقها و�إعالنها العاملي حلقوق الإن�سان الذي �أكت�سب �صفة القانون العريف الدويل لأن الدول
قد تفهمت واحرتمت الإعالن و�أعلنت التزامها به كقانون وذلك وفق ًا ملا �أوردته املادة ال�ساد�سة من د�ستور
اجلمهورية اليمنية ما ن�صه( :ت�ؤكد الدولة العمل مبيثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة).
كان الإن�سان وما يزال الركيزة الأ�سا�سية لكل فعل حيوي مبدع يف �شامل حياتنا االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،و�سيظل على الدوام حمور تن�شده املجتمعات ومن دونه ا�ستحالة �إدراك
�شيء ذي قيمة ومعنى ،وقد بات مو�ضوع حقوق الإن�سان من �أ�شد املوا�ضيع ح�سا�سية و�أكرثها �أهمية يف راهن
عاملنا املعا�صر.
ومل تعد �ضرورة احرتام تلك احلقوق اليوم �ش�أن ًا وطني ًا داخلي ًا ،بل �ش�أن ًا عاملي ًا يحظى برعاية املجتمع
مناء �شام ًال (وطن ًا و�إن�سان ًا) حتى �أ�صبح من الأمور ال�شائعة تقييم �سلوك
الدويل و�سائر املجتمعات التي تن�شد ً
احلكومات مبدى احرتامها حقوق الإن�سان داخلي ًا وخارجي ًا.
واليمن واحدة من هذه الدول التي �أخذت على عاتقها م�سئولية �أعمال حقوق �إن�سانها واحرتام ما
التزمت به من قيم ومبادئ د�ستور ًا وقانون ًا و�إ�شاعة مناخاتها والتوعية بها ان�سجام ًا مع اخليار الدميقراطي
الذي �صاغته فكرة ومبد�أ ،وتعهدت مبوجبة وطني ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ب�صون حقوق النا�س وحمايتها من �أي
تطاول �أو اخرتاق.
 )3ف�ؤاد ح�سني �شرهان ،حقوق الإن�سان بني النظرية والتطبيق يف اليمن ،بحث غري من�شور ،جامعة الإ�سكندرية ،الإ�سكندرية2009 ،م.
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ووزارة حقوق الإن�سان كانت قد �أعدت التقرير الوطني واملتجدد �إ�صداره �سنوي ًا يف �سبيل التوعية
والتعريف بجهود اجلمهورية اليمنية يف ميدان حقوق الإن�سان ومدى تنفيذها �أحكام القوانني الوطنية
واالتفاقيات والعهود الدولية التي �صدقت عليها لت�صويب امل�سار ومعاجلة مواطن الق�صور وبلوغ املرام.
وملا كانت جتربة حقوق الإن�سان يف بالدنا حديثة عهد وم�س�ألة انتهاك بع�ضها �أمر ًا وارداً ،فقد جتنبت
التقارير ر�صد حاالت فردية �أو ق�ضايا بعينها وركزت على اجتاهات وظواهر عامة ،كونها جتربة بحاجة �إىل
مزيد من الرعاية والتعهد الدائمني ون�شر الوعي بقيمها ومبادئها حتى ترت�سخ �سلوك ًا وممار�سة يف حياة النا�س
اخلا�صة والعامة.
وتبقى ق�ضية حقوق الإن�سان يف اليمن جمرد ت�صوير عام لواقع حقوق الإن�سان تتطلب الكثري من
املتابعة والت�صويب يف ظل ال�صعوبات واملعوقات القائمة و�أبرزها غياب قاعدة البيانات واملعلومات الدقيقة
والوافية وتقادم املتوافر منها والذي مل يطر�أ عليها �أي حتديث ُ
منذ �إعداد امل�سوحات والدرا�سات املنجزة قبل
�سنوات والتي ي�صعب معها قيا�س مالمح التطور واجتاهاته �أو درجات النكو�ص والرتاجع يف جمال تعزيز حقوق
الإن�سان ف�ض ًال عن تردد بع�ض الهيئات يف توفري املعلومات والبيانات ال�ضرورية.
ف�إننا جندُ �أن اهتمام ًا خا�ص ًا وكبري ًا يجب �أن يوىل يف �سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإن�سان واحرتامها
وجعلها �سبي ًال �أمثل �إىل ازدهار التجربة الدميقراطية و�إحداث التنمية ال�شاملة ،وميكن تناولنا لهذا املطلب
من خالل النقاط الرئي�سية التالية:

حقوق الإن�سان يف الإطار القانوين والد�ستوري:
�أو ًال :حقوق املدنية:

1 .1حق التمتع بالأمن:
•ال�شرطية هيئة مدنية نظامية ت�ؤدي واجبها خلدمة ال�شعب وتكفل للمواطنني الطم�أنينة والأمن
وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة ،مــادة ( )39الد�ستور.
•ال يجوز القب�ض على �أي �شخ�ص �أو توقيفه �أو حجزه �إال يف حالة التلب�س ،مــادة ( )48فقرة “ب”
الد�ستور.
•ال يجوز ت�سليم �أي مواطن ميني �إىل �سلطة �أجنبية ،مــادة ( )45الد�ستور.
2 .2حق املواطنة:
•ينظم القانون اجلن�سية اليمنية وال يجوز �إ�سقاطها عن ميني �إطالق ًا وال يجوز �سحبها ممن �أكت�سبها
�إال وفق ًا للقانون ،مــادة ( )44الد�ستور.
•اجلن�سية اليمنية ال يجوز �إ�سقاطها عن ميني �إطالق ًا طبق ًا للد�ستور ،ولكن يجوز �سحبها ممن
�أكت�سبها وفق ًا للأحكام املبنية يف هذا القانون ،مــادة ( ،)17قانون اجلن�سية اليمنية رقم ( )6ل�سنة
1990م.
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3احلق الطبيعي للإن�سان يف احلياة:
•التعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية �أركان �أ�سا�سية لبناء املجتمع ،مــادة ( )32الد�ستور.
•الرعاية ال�صحية حق جلميع املواطنني وتكفل الدولة هذا احلق ب�إن�شاء خمتلف امل�ست�شفيات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية والتو�سع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتو�سع يف اخلدمات ال�صحية املجانية
ون�شر الوعي ال�صحي بني املواطنني ،مــادة ( )55الد�ستور.
•تكفل الدولة توفري ال�ضمانات االجتماعية للمواطنني كافة يف حاالت املر�ض �أو العجز �أو البطالة �أو
ال�شيخوخة �أو فقدان العقل ،كما تكفل ذلك ب�صفة خا�صة لأ�سر ال�شهداء ،مــادة ( )56الد�ستور.
4حق التعليم:
•التعليم حق للمواطنني جميع ًا تكفله الدولة وفق ًا للقانون ب�إن�شاء خمتلف املدار�س وامل�ؤ�س�سات
الثقافية والرتبوية والتعليم يف املرحلة الأ�سا�سية �إلزامي ،وتعمل الدولة على حمو الأمية وتهتم
بالتو�سع يف التعليم الفني واملهني ،كما تهتم الدولة خا�صة برعاية الن�شء وحتميه من االنحراف
وتوفر له الرتبية العقلية والبدنية وتهيئ له الظروف املنا�سبة لتنمية ملكاته يف جميع املجاالت،
مــادة ( )54الد�ستور.
5حماية الأمومة والطفولة:
•حتمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى الن�شء وال�شباب ،مــادة ( )30الد�ستور.
6احلرية يف ال�سالمة ال�شخ�صية:
•تكفل الدولة للمواطنني حريتهم ال�شخ�صية وحتافظ على كرامتهم و�أمنهم ويحدد القانون احلاالت
التي تقيد فيها حرية املواطن وال يجوز تقيد حرية �أحد �إال بحكم من حمكمة خمت�صة ،مــادة
( )48فقرة (�أ) الد�ستور.
•احلرية ال�شخ�صية مكفولة وال يجوز اتهام مواطن بارتكاب جرمية وال تقيد حريته �إال ب�أمر من
ال�سلطة املخت�صة وفق ما جاء بهذا القانون مــادة ( )11من قانون الإجراءات اجلزئية رقم ()12
ل�سنة 1994م.
7حترمي التعذيب واملعاملة القا�سية:
•وكل �إن�سان تقيد حريته ب�أي قيد يجب �أن ت�صان كرامته ويحظر التعذيب ج�سدي ًا �أو نف�سي ًا �أو
معنوي ًا ويحظر الق�سر على االعرتاف �أثناء التحقيقات للإن�سان الذي تقيد حريته احلق يف االمتناع
عن الإدالء ب�أية �أقوال �إال بح�ضور حمامية ويحظر حب�س �أو حجز �أي �إن�سان يف غري الأماكن
اخلا�ضعة لقانون تنظيم ال�سجون ويحرم التعذيب واملعاملة غري الإن�سانية عند القب�ض �أو �أثناء
فرتة االحتجاز �أو ال�سجن مــادة ( )48فقرة (ب) الد�ستور.
•يحظر تعذيب املتهم �أو معاملته بطريقة غري �إن�سانية و�إيذائه بدني ًا �أو معنوي ًا مــادة ( )6قانون
الإجراءات اجلزائية رقم ( )12ل�سنة 1994م.
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8 .8امل�ساواة �أمام القانون:
•املواطنون جميعهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،مــادة ( )41الد�ستور.
•املواطنون �سواء �أمام القانون وال يجوز تعقب �إن�سان �أو الأ�ضرار به ب�سبب اجلن�سية �أو العن�صرية
�أو الأ�صل �أو اللغة �أو العقيدة �أو املهنة �أو درجة التعليم �أو املركز االجتماعي .مــادة ( )5قانون
الإجراءات اجلزئية رقم ( )12ل�سنة 1994م.
•تكفل الدولة تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا وت�صدر القوانني
لتحقيق ذلك ،مــادة ( )24الد�ستور.
•يقوم املجتمع اليمني على �أ�سا�س الت�ضامن االجتماعي القائم على العدل واحلرية وامل�ساواة ً
وفقا
للقانون ،مــادة ( )25الد�ستور.
9 .9م�ساواة املر�أة بالرجل:
•الن�ساء �شقائق الرجال ولهن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�شريعة وين�ص
عليه القانون ،مــادة ( )31الد�ستور.
1010حق العائلة يف التمتع بحماية املجتمع والدولة:
•الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي
�أو�صالها ،مــادة ( )26الد�ستور.
1111حقوق امللكية الفكرية والأدبية:
•تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإجنازات الأدبية والفنية والثقافية املتفقة وروح و�أهداف
الد�ستور كما توفر الو�سائل املحققة لذلك وتقدم الدولة كل امل�ساعدات لتقدمي العلوم والفنون،
كما ت�شجع االخرتاعات العلمية والفنية والإبداع الفني وحتمي الدولة نتائجها ،مــادة ()27
الد�ستور.
1212احلرية يف ممار�سة العمل:
•العمل حق و�شرف و�ضرورة لتطور املجتمع ولكل مواطن احلق يف ممار�سة العمل الذي يختاره لنف�سه
يف حدود القانون وال يجوز فر�ض �أي عمل جرب ًا على املواطنني �إال مبقت�ضى قانون ولأداء خدمة
عامة ومبقابل �أجر عادل وينظم القانون العمل النقابي واملهني والعالقة بني العامل و�أ�صحاب
العمل ،مــادة ( )29الد�ستور.
•العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه ب�شروط وفر�ص و�ضمانات وحقوق متكافئة
دون متيز ب�سبب اجلن�س �أو ال�سن �أو العرف �أو اللون �أو اللغة ،وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق
احل�صول على العمل من خالل التخطيط املتنامي لالقت�صاد الوطني ،مــادة ( ،)5قانون العمل رقم
( )5ل�سنة 1995م.
1313حق امللكية اخلا�صة:
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ً
وفقا
•حماية واحرتام امللكية اخلا�صة فال مت�س �إال لل�ضرورة ومل�صلحة عامة وبتعوي�ض عادل
للقانون ،مــادة ( )7فقرة “ج” الد�ستور.
1414حرمة ال�سكن:
•للم�ساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ال يجوز مراقبتها �أو تفتي�شها �إال يف احلاالت التي يبينها
القانون ،مــادة ( )52الد�ستور.
•للم�ساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فال يجوز مراقبتها �أو تفتي�شها �إال مبقت�ضى �أمر م�سبب من
النيابة العامة ،مــادة ( )12فقرة “�أ” قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )12ل�سنة 1994م.
1515حرية املرا�سالت و�سريتها:
•حرية و�سرية املوا�صالت الربيدية والهاتفية والربقية وكافة و�سائل االت�صاالت مكفولة وال
يجوز مراقبتها ،مــادة ( )53الد�ستور.
•حرية و�سرية املرا�سالت الربيدية وال�سلكية والال�سلكية وكافة و�سائل االت�صال مكفولة ً
وفقا
للد�ستور وال يجوز مراقبتها �أو تفتي�شها �أو �إف�شاء �سريتها �أو ت�أخريها �أو م�صادرتها �إال يف احلاالت
التي يبينها القانون ب�أمر من النيابة العامة �أو من املحكمة املخت�صة ،مــادة ( )12فقرة “ ”2قانون
الإجراءات اجلزائية رقم ( )12ل�سنة 1994م.
1616حرية التنقل:
•حرية التنقل من مكان �إىل �آخر يف الأرا�ضي اليمنية مكفولة لكل مواطن وال يجوز تقيدها �إال يف
احلاالت التي يبينها القانون ملقت�ضيات �أمن و�سالمة املواطنني وحرية الدخول �إىل اجلمهورية
واخلروج منها ينظمها القانون وال يجوز �أبعاد �أي مواطن عن الأرا�ضي اليمنية �أو منعة من العودة
�إليها ،مــادة ( )57الد�ستور.
1717حرية الن�شاط االقت�صادي:
•يقوم االقت�صاد واملواطن على �أ�سا�س حرية الن�شاط االقت�صادي مبا يحقق م�صلحة الفرد واملجتمع
ومبا يعزز اال�ستقالل للمواطنني ،مــادة ( )7الد�ستور.
1818احلق يف اللجوء �أمام الق�ضاء:
•يحق للمواطن �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء حلماية حقوقه وم�صاحله امل�شروعة وله احلق يف تقدمي
ال�شكاوى واالنتقادات واملقرتحات �إىل �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة،
مــادة ( )51الد�ستور.

ثاني ًا :احلقوق ال�سيا�سية:

1 .1حرية الر�أي والتعبري:
•لكل مواطن حق الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وتكفل الدولة
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حرية الفكر والأعراب عن الر�أي بالقول والكتابة والت�صوير يف حدود القانون ،مــادة ()42
الد�ستور.
•حرية املعرفة والفكر وال�صحافة والتعبري واالت�صال واحل�صول على املعلومات حق من حقوق
املواطنني ل�ضمان الإعراب عن فكرهم بالقول �أو الكتابة �أو الت�صوير �أو الر�سم �أو ب�أية و�سيلة �أخرى
من و�سائل التعبري وهي مكفولة جلميع املواطنني وفق �أحكام الد�ستور ،مــادة ( )3قانون ال�صحافة
واملطبوعات رقم ( )25ل�سنة .1990
2 .2حق ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية:
•يقوم النظام ال�سيا�سي للجمهورية على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية وذلك بهدف تداول ال�سلطة
�سلمي ًا ،وينظم القانون الأحكام والإجراءات اخلا�صة بتكوين التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية
وممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي وال يجوز ت�سخري الوظيفة العامة �أو املال العام مل�صلحة خا�صة بحزب �أو
تنظيم �سيا�سي معني ،مــادة ( )5الد�ستور.
•وفق ًا لأحكام املادة ( )39من د�ستور اجلمهورية تعترب احلريات العامة مبا فيها التعددية ال�سيا�سية
واحلزبية القائمة على ال�شرعية الد�ستورية حق ًا وركن ًا من �أركان النظام ال�سيا�سي االجتماعي
للجمهورية اليمنية وال يجوز �إلغا�ؤه �أو احلد منه �أو ا�ستخدام �أي و�سيلة تعرقل حرية املواطنني يف
ممار�سة هذا احلق كما ال يجوز لأي حزب �أو تنظيم �سيا�سي �إ�ساءة ممار�سة هذا احلق مبا يتعار�ض
مع مقت�ضيات امل�صلحة الوطنية يف �صيانة ال�سيادة والأمن واال�ستقرار والوحدة الوطنية ،مــادة ()3
قانون الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية رقم ( )66ل�سنة 1991م.
3 .3احلق يف االنتخابات:
•للمواطن حق االنتخاب والرت�شيح و�إبداء الر�أي يف اال�ستفتاء وينظم القانون الأحكام املتعلقة
مبمار�سة هذا احلق ،مــادة ( )43الد�ستور.
•يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانية ع�شر �سنة �شم�سية كاملة ،مــادة ( )3قانون
االنتخابات العامة واال�ستفتاء رقم ( )13ل�سنة 2001م.
•يحق لكل ناخب �أن ير�شح نف�سه يف الدائرة التي بها مواطنة االنتخابي ،مــادة ( )56قانون
االنتخابات العامة واال�ستفتاء رقم ( )13ل�سنة 2001م.
4 .4حق ت�شكيل اجلمعيات والنقابات:
ً
�سيا�سيا
•للمواطن يف عموم اجلمهورية مبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص الد�ستور احلق يف تنظيم �أنف�سهم
ومهني ًا ونقابي ًا واحلق يف تكوين املنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالحتادات الوطنية مبا
يخدم �أهداف الد�ستور وت�ضمن الدولة هذا احلق ،كما تتخذ جميع الو�سائل ال�ضرورية التي متكن
املواطنني من ممار�سته وت�ضمن كافة احلريات للم�ؤ�س�سات واملنظمات ال�سيا�سية والنقابية والعلمية
واالجتماعية ،مــادة ( )58الد�ستور.
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.5

•للعمال و�أ�صحاب الأعمال احلق يف تكوين منظماتها واالن�ضمام �إليها طواعية بغية مراعاة م�صاحلهم
والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم وللنقابات العمالية ومنظمات �أ�صحاب الأعمال احلق يف ممار�سة
ن�شاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل يف �ش�ؤونها والت�أثري عليها ،مــادة ( )151قانون العمل رقم
(1997 )25م.
5حق تقلد الوظيفة العامة:
اخلدمة العامة تكليف و�شرف للقائمني بها وي�ستهدف املوظفون القائمون بها يف �أدائهم لأعمالهمامل�صلحة العامة وخدمة ال�شعب ويحدد القانون �شروط اخلدمة العامة وحقوق وواجبات
القائمني بها ،مــادة ( )28الد�ستور.
يقوم �شغل الوظيفة العامة على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص واحلقوق املت�ساوية جلميع املوظفني دون متيز،وتكفل الدولة و�سائل الرقابة على تطبيق هذا املبد�أ ،مـادة ( )2فقرة “ج” قانون اخلدمة
املدنية رقم ( )19ل�سنة 1991م.

االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي �صادقت عليها اجلمهورية
اليمنية:
�o oصكوك عامة.
�o oصكوك متعلقة بالتعذيب والإبادة اجلماعية وجرائم احلرب املرتكبة �ضد الإن�سانية.
�o oصكوك متعلقة مبكافحة التمييز.
�o oصكوك متعلقة باملر�أة والطفل.
�o oصكوك متعلقة بالزواج والأ�سرة وال�شباب.
�o oصكوك متعلقة بالرق والعبودية وال�سخرة والأعراف واملمار�سات املت�شابهة.
�o oصكوك متعلقة باجلن�سية وانعدام اجلن�سية وامللج�أ والالجئني.
�o oصكوك متعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين.
�صكوك عامة (:)4
م

ا�سم ال�صك

تاريخ امل�صادقة

1

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

1994/9/29م

2

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية

1978/2/9م

امل�ضمون
مبوجب تتفق الدول على حق كل �إن�سان بالتمتع
بكافة احلقوق واحلريات دون �أي متييز.
مبوجب تعهد الدول الأطراف باحرتام احلقوق
فيما يتعلق باجلانبني ال�سيا�سي واملدين وكفالتها
جلميع الأفراد دون متييز.

 )4اجلمهورية اليمنية ،املركز الوطني للمعلومات� ،صنعاء ،وللمزيد انظر موقع املركز ب�شبكة االنرتنت الدولية.
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3

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية

1978/2/9م

تركيز مواد العهد على مبد�أ احلق يف تقرير امل�صري
جلميع ال�شعوب وال�سعي لتحقيق منوها االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف مع تعهد الدول بجعل
ممار�سة هذه احلقوق بريئة من التمييز العن�صري.

�صكوك متعلقة بالتعذيب والإبادة اجلماعية وجرائم احلرب املرتكبة �ضد الإن�سانية:

امل�ضمون
تاريخ امل�صادقة
ا�سم ال�صك
م
من �أجل التخل�ص من هذه الآفة البغي�ضة
اتفاقية منع جرمية
واخل�سائر التي �أحلقتها بالإن�سانية �أقرت
1978/2/9م
الإبادة اجلماعية
1
الأمم املتحدة اتفاقية منع جرمية الإبادة
واملعاقبة عليها
اجلماعية واملعاقبة عليها.
مبوجب هذه االتفاقية ال ي�سري �أي
اتفاقية ب�ش�أن عدم تقادم
 2جرائم احلرب واجلرائم 1978/2/9م تقادم على جرائم احلرب واجلرائم �ضد
الإن�سانية.
املرتكبة �ضد الإن�سانية
مبوجب هذه االتفاقية تلتزم الدول
اتفاقية مناه�ضة
الأطراف ب�أن تتخذ كافة الإجراءات
التعذيب وغريه من �ضروب
الت�شريعية �أو الإدارية الفعالة ملنع
1991/11/5م
املعاملة �أو العقوبة
3
التعذيب يف �إقليمها و�أن تقدم مرتكبيه
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
للم�سائلة.
املهنية
�صكوك متعلقة مبكافحة التمييز:

تاريخ امل�صادقة

م

ا�سم ال�صك

1

االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري

1972/10/18م

2

االتفاقية الدولية لقمع
جرمية الف�صل العن�صري
واملعاقبة عليها

1978/8/17م

م�ضمونها
مبوجب هذه االتفاقية تلتزم الدول الأطراف فيها
ب�شجب التمييز العن�صري وتتعهد ب�أن تنتهج بكل
الو�سائل املنا�سبة دون �أي ت�أخري �سيا�سة الق�ضاء
على التمييز العن�صري بكافة �أ�شكاله (توقيع
االتفاقية ال يعني االعرتاف ب�إ�سرائيل).
مبوجب هذه االتفاقية تعلن الدول الأطراف �أن
الف�صل العن�صري جرمية �ضد الإن�سانية .وهي من
اجلرائم التي تنتهك مبادئ القانون الدويل.

�صكوك متعلقة باملر�أة والطفل:
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م

ا�سم االتفاقية

تاريخ امل�صادقة

1

االتفاقية الدولية ب�ش�أن
احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة

1987/2/9م

2

اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة

1984/5/30م

3

اتفاقية حقوق الطفل

1991/5/1م

م�ضمونها
مت توقيع هذه االتفاقية �إعما ًال مببد�أ امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء يف احلقوق الواردة يف ميثاق الأمم
املتحدة.
ت�ؤكد االتفاقية �أن التمييز �ضد املر�أة ي�شكل انتهاك ًا
ملبد�أي امل�ساواة يف احلقوق واحرتام كرامة الإن�سان.
ت�شمل االتفاقية على احلقوق الأ�سا�سية للطفل وتتعهد
الدول الأطراف مبوجبها بحماية تلك احلقوق.

�صكوك متعلقة بالزواج والأ�سرة وال�شباب:
م

ا�سم االتفاقية

تاريخ امل�صادقة

1

اتفاقية الر�ضا بالزواج
واحلد الأدنى ل�سن الزواج
وت�سجيل عقود الزواج

1987/2/9م

م�ضمونها
هي تطبيق للمادة ( )16من الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،وتن�ص �أن للرجل واملر�أة متى �أدركا �سن البلوغ
حق التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة ،و�أي�ض ًا ت�ضمنت االتفاقية
على مبد�أ الر�ضا بني الطرفني حال الزواج بح�ضور
ال�شهود.

�صكوك متعلقة بالرق والعبودية وال�سخرة والأعراف واملمار�سات املت�شابهة:

م�ضمونها

م

ا�سم االتفاقية

تاريخ امل�صادقة

1

االتفاقية الدولية املتعلقة
بالرق

1987/2/9م

مبوجب هذه االتفاقية تعهدت الدول الأطراف
املتعاقدة مبنع االجتار بالرقيق واملعاقبة عليه والعمل
بال�سرعة املمكنة للق�ضاء كلي ًا على الرق بجميع �صوره.

2

اتفاقية حظر االجتار
بالأ�شخا�ص وا�ستغالل
دعارة الغري

1989/4/6م

مت �إبرام االتفاقية ال�ستكمال احلماية التي �أ�ضفتها
الأمم املتحدة على املمار�سات املتنافية مع الكرامة
الإن�سانية ملا للدعارة واالجتار بالأ�شخا�ص ما يتنافى
مع كرامة الإن�سان وقدره.

�صكوك متعلقة باجلن�سية وانعدام اجلن�سية وامللج�أ والالجئني:
م

ا�سم االتفاقية

تاريخ امل�صادقة

م�ضمونها

1

االتفاقية اخلا�صة بو�ضع
الالجئني

1980/1/8م

مبوجب هذه االتفاقية تطبق الدول املتعاقدة
االلتزامات اخلا�صة بحماية الالجئني دون متييز
ب�سبب العرق �أو الدين �أو بلد املن�ش�أ.
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�صكوك بالقانون الدويل الإن�ساين:
م

ا�سم االتفاقية

تاريخ امل�صادقة

م�ضمونها

1

اتفاقيات جنيف الأربع
 1949وبروتوكوليها
الإ�ضافيني لعام 1977م

االتفاقيات يف
1970/7/16م
والربوتوكولني يف
1990/4/17م

مبوجب هذه االتفاقيات الأربع تتعهد الدول
باحرتام طائفة احلقوق الأ�سا�سية للجرحى
واملر�ضى والأ�سرى وكذا املدنيني العاملني يف القوات
امل�سلحة.

م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان احلكومية وغري احلكومية:

يُثل ت�أ�سي�س وزارة م�ستقلة حلقوق الإن�سان مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )105ل�سنة 2003م
ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة وت�سمية �أع�ضائها اجلهاز احلكومي الرئي�سي املعني بحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها،
تتويج ًا جلهود عدة �سبقت ت�أ�سي�س الوزارة يف هذا الف�صل ن�ستعر�ض �أهم مراحل تطور الآليات احلكومية
املعنية بتعزيز حقوق حكومية ركزت جمال اهتمامها على احلقوق املدنية وال�سيا�سية مع ق�ضايا حقوق الإن�سان
زاد الإدراك ب�أهمية مبد�أ تكاملية احلقوق بجميع جماالتها ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة.
و�سيناق�ش هذا املبحث مراحل هذا التطور وي�ستعر�ض جمموعة من الآليات الرديفة لوزارة حقوق
الإن�سان:

�أو ًال :تطور الآليات احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان(:)5
1 .1جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية:

ت�شكلت هذه اللجنة مبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )95ل�سنة 1997م بهدف
حتديد موقف بالدنا من االتفاقيات والعهود الدولية التي �صادقت عليها ،و�أ�سندت �إىل اللجنة مهام
تلقي تقارير مفو�ضية حقوق الإن�سان الدولية والرد عليها.

2 .2اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان:

ت�شكلت مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )20ل�سنة 1998م ،الذي مت تعديله بالقرار
اجلمهوري رقم ( )92ل�سنة 1999م ،وكانت برئا�سة اجلمهورية وع�ضوية عدد من الوزارات هي
اخلارجية ،الداخلية ،العدل ،ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،الإعالم ،ال�ش�ؤون القانونية ،وكذلك ر�ؤ�ساء
عدد من الأجهزة الق�ضائية والأمنية ،كالنائب العام واجلهاز املركزي للأمن ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة �إىل
ممثلي مكتب رئا�سة اجلمهورية ،ومكتب رئا�سة الوزراء ...ا�سند �إىل اللجنة مبوجب قرار ت�شكيلها عدد
من املهام� ،أهمها و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج الكفيلة ب�صيانة حقوق الإن�سان يف اجلمهورية

 )5اجلمهورية اليمنية ،وزارة حقوق الإن�سان� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة الإنرتنت الدولية.
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اليمنية وتعزيز دور اجلهات املعنية يف معاجلة ق�ضايا حقوق الإن�سان وحمايتها بوجه عام وفق ًا
للد�ستور والقوانني النافذة واالتفاقيات واملعاهدات التي متت امل�صادقة عليها ،الإ�شراف على ح�سن
و�سالمة تطبق املعاهدات الدولية املت�صلة بحقوق الإن�سان من قبل اجلهات الوطنية املعنية ،الإ�شراف
على �إعداد التقارير التي ُترفع من اجلهات الوطنية املعنية �إىل املنظمات الدولية عن م�ستوى تنفيذ
املعاهدات واالتفاقيات واملعاهدات والتقارير ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
وقد ت�ضمن قرار ت�شكيل اللجنة الن�ص على ت�شكيل جلنة فرعية دائمة �ضمت يف قوامها ممثلني
عن �أع�ضاء اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة التي تعقد اجتماعاتها مرة كل �شهر �أو كلما دعت
احلاجة ...وقد �أوكلت �إليها جمموعة من املهام منها تلقي البالغات من ال�شخ�صيات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والرد عليها �أو ًال ب�أول.
وفق ًا لل�ضوابط والأ�س�س التي ت�ضعها اللجنة العليا يف هذا ال�ش�أن وتتبع املن�سق العام �سكرتارية
تكونت من عدد من موظفي وزارة اخلارجية تتوىل التح�ضري الجتماعات اللجنة الفرعية الدائمة
والهيئة اال�ست�شارية ،كما ت�ضمن قرار الت�شكيل الن�ص على ت�أ�سي�س هيئة ا�ست�شارية �ضمت عدد ًا من
ال�شخ�صيات االجتماعية والأكادميية واملخت�صني يف جمال حقوق الإن�سان ،وكذلك عدد ًا من ممثلي
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�صلة وممثلي النقابات واالحتادات العمالية واملهنية.
وبعد ا�ستحداث من�صب وزير دولة ل�ش�ؤون حقوق الإن�سان يف عام 2001م مت �إعادة ت�شكيل
اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )89ل�سنة 2001م لريتفع
م�ستوى متثيلها وت�صبح برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء ،م�ضاف ًا �إىل ع�ضويتها وزير الدولة ل�ش�ؤون حقوق
الإن�سان (�أمين ًا عام ًا) و�ألغى هذا القرار ع�ضوية رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي واكتفى بتمثيل وزير
العدل يف اللجنة العليا.
وقد نفذت اللجنة بعد �إعادة ت�شكيلها عدد ًا من املهام املت�صلة مبجال عملها .فقد نظمت العديد
من الفعاليات والأن�شطة يف جمال التوعية بحقوق الإن�سان ويف جمال تدريب وت�أهيل الكادر الوظيفي،
ونفذت اللجنة �أي�ض ًا الربنامج ال�شامل للزيارات امليدانية لكافة ال�سجون ودور الرعاية االجتماعية
وامل�صحات النف�سية يف جميع حمافظات اجلمهورية .ويف جمال ال�شكاوى والبالغات تلقت اللجنة
�أعداد ًا متزايدة من ال�شكاوى الداخلة يف نطاق اخت�صا�صها ور�صدت وتابعت ما تن�شره ال�صحف اليومية
والأ�سبوعية حول االنتهاكات املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والت�أكد من �صحتها واتخذت الإجراءات الكفيلة
مبعاجلتها .وتولت اللجنة م�سئولية �إعداد و�صياغة جمموعة من التقارير الدولية التي �صادقت عليها،
كما نفذت م�شروع “�إدارة ق�ضاء الأحداث” بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان.

3 .3وزارة حقوق الإن�سان:

على الرغم من �أن وزارة حقوق الإن�سان تعترب اجلهاز احلكومي الرئي�س املعني بحماية حقوق
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الإن�سان وتعزيزها ،وهي بحكم طبيعتها القانونية تعد �أحد مكونات هيكل ال�سلطة التنفيذية ،غري �أن
بناءها التنظيمي واملهام واالخت�صا�صات التي تتوىل تنفيذها تتفق مع كثري من املبادئ املت�صلة مبركز
وعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان (مبادئ باري�س) التي �أقرتها جلنة حقوق
الإن�سان مبوجب قرارها رقم ( )54/1992امل�ؤرخ يف  3مار�س 1992م ،و�سريد �إي�ضاح ذلك التوافق بني
مهام الوزراء ومبادئ باري�س عند ا�ستعرا�ض اخت�صا�صات الوزارة ومكونات هيكلها التنظيمي ومهامه
املنفذة.

•�أهداف وزارة حقوق الإن�سان واخت�صا�صاتها:

ن�ص املبد�أ الأول من مبادئ باري�س على �أن «تخت�ص امل�ؤ�س�سات الوطنية بتعزيز حقوق الإن�سان
وحمايتها» ،وهو ما يتوافق مع �أوجبته املادة ( )2من الالئحة التنظيمية التي ن�صت على «تهدف وزارة
حقوق الإن�سان �إىل تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات والهيئات املخت�صة،
وتفعيل �آليات احلماية الوطنية حلقوق الإن�سان وتعزيزها مبا ي�ؤكد التزام بالدنا باالتفاقيات واملواثيق
والعهود الدولية التي �صادقت عليها»  ..ولتحقيق هذا الهدف حددت املادة ذاتها جمموعة من املهام
واالخت�صا�صات التي ت�سعى من خاللها �إىل حتقيق �أهدافها وتتلخ�ص تلك املهام يف:
1 .1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط والربامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها
وتنفيذها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
2 .2درا�سة الت�شريعات والقوانني ومعرفة مدى ان�سجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيات واملعاهدات
الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان وم�صادقة بالدنا على موادها واقرتاح التعديالت الالزمة يف
ن�صو�ص الت�شريعات الوطنية املختلفة وفق ًا للد�ستور والقوانني النافذة.
3 .3تلقي ال�شكاوى املرفوعة من املواطنني والهيئات وامل�ؤ�س�سات ودرا�ستها ومعاجلة ما يدخل �ضمن
اخت�صا�ص الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
4 .4تنمية الوعي القانوين للمواطن ب�إر�شاده �إىل حقوقه املكفولة د�ستور ًا وقانون ًا ون�شر ثقافة حقوق
الإن�سان يف �أو�ساط املجتمع مبختلف و�سائل التوعية وتعزيز جماالت التعاون مع منظمات وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان.
�5 .5إعداد التقارير الدورية حول التزامات بالدنا الدولية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
6 .6التن�سيق مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان وتنمية جماالت التعاون معها.
7 .7جمع املعلومات وحتليلها وتوثيقها فيما يت�صل مبجاالت حقوق الإن�سان و�سيا�سة احلكومة جتاهها.
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4 .4جلنة القانون الدويل الإن�ساين:

مت �إن�شاء هذه اللجنة بقرار جمهوري رقم ( )408ل�سنة 1999م ،وتتوىل مراجعة
الت�شريعات النافذة ذات العالقة وحتديد مدى توافقها مع ن�صو�ص القانون الدويل الإن�ساين وتقدمي
املقرتحات الهادفة �إىل تطوير هذه الت�شريعات مبا يكفل مواكبتها امل�ستجدات والتطورات التي ي�شهدها
القانون الدويل الإن�ساين ،وكذا �إقرار اخلطط والربامج الكفيلة بن�شر �أحكام القانون الدويل الإن�ساين
وتعميمها والعمل على تنمية الوعي القانوين ب�أحكامه بني �صفوف خمتلف �شرائح املجتمع ومتابعة
تنفيذها وحتديد الآليات والتدابري والإجراءات الكفيلة بتنفيذ م�ضامني القانون الدويل الإن�ساين
وو�ضع �أحكامه مو�ضوع التنفيذ العملي والإ�شراف على تنفيذ �أحكام القانون رقم ( )43ل�سنة 1999م
ب�ش�أن تنظيم �شارتي الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر ومنع �إ�ساءة ا�ستخدامهما .كما تتوىل اللجنة
عقد الندوات و�سائر الفعاليات املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين على امل�ستوى الوطني وكذا امل�شاركة
يف امل�ؤمترات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العالقة ،وامل�شاركة يف درا�سة ومراجعة م�شروعات
االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت يف جمال القانون الدويل الإن�ساين وتقدمي املقرتحات املنا�سبة
ب�ش�أنها ،والعمل على تنمية التعاون وتبادل اخلربات مع املنظمات الإقليمية والدولية العاملة يف جمال
القانون الدويل الإن�ساين وم�ساعدة اجلهات احلكومية ذات العالقة على �إعداد الدرا�سات والتقارير
التي تتطلبها تلك املنظمات� ،إىل جانب التن�سيق بني اجلهد احلكومي والدويل يف جمال القانون الدويل
الإن�ساين.
و�أكد التقرير ال�سنوي الثاين عن تطبيق القانون الدويل الإن�ساين على ال�صعيد العربي حتى
العام 2004م �أنه يف جمال ن�شر �أحكام القانون الدويل الإن�ساين مت تدري�س القانون الدويل الإن�ساين
بكليات ال�شريعة والقانون يف كلٍ من جامعتي عدن وتعز ،ويدر�س حالي ًا يف كليات ال�شريعة والقانون يف
�صنعاء واحلديدة.
وتنظم حما�ضرات خا�صة عن القانون الدويل الإن�ساين وم�ضامينه لطلبة ال�سنة اخلام�سة
بكلية الطب .كما مت �إدخال م�ضامني ومفاهيم القانون الدويل الإن�ساين �ضمن املناهج الدرا�سية لتلك
الكليات ومت عقد دورات درا�سية بالتن�سيق مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف �صنعاء �أهمها دورة
عن القانون الدويل الإن�ساين لأع�ضاء النيابة والق�ضاة ،وكذلك مهرجان الطفل الذي �أُقيم يف ثالث
مديريات مبحافظة �إب خ�ص�ص خاللها حيز ًا لإلقاء حما�ضرات عن القانون الدويل الإن�ساين وور�شة
عمل نظمتها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر لأع�ضاء جمل�س النواب يف اجلمهورية اليمنية عن النظام
الأ�سا�س ملحكمة اجلنايات الدولية.

اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الالجئني:

�أولت اجلمهورية اليمنية اهتمام ًا كبري ًا بق�ضايا اللجوء ا�ست�شعار ًا منها بامل�سئولية الإن�سانية
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امللقاة على عاتقها جتاه الالجئني ،ي�أتي هذا االهتمام من خالل ان�ضمام بالدنا �إىل اتفاقية
1951م ،وبروتوكول 1967م اخلا�صني بو�ضع الالجئني مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )24وتاريخ
1978/11/19م ،و�صادقت على بروتوكول 1967م امللحق باتفاقية 1951م ،مبوجب وثيقة
نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية بتاريخ 1979/7/1م ،و�سعي ًا منها نحو التطبيق الفعال مل�ضامني
االتفاقية و�إيجاد �آلية م�ؤ�س�سية لالهتمام بق�ضايا الالجئني على ال�صعيد الوطني قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )64لعام 2000م ب�إن�شاء جلنة وطنية ل�ش�ؤون الالجئني.
ويف �إطار التعاون بني اليمن واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني مت تنفيذ عدة برامج م�شرتكة
كربنامج ت�سجيل الالجئني ال�صوماليني املنت�شرين يف عموم حمافظات اجلمهورية ،وكذلك �إ�صدار وثائق
هوية لهم ،ومت ت�سجيل ( )47.000الجئ ،كما �أن العمل جار لإن�شاء �ستة مراكز ت�سجيل دائمة
بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ال توجد حتى الآن �إح�صاءات دقيقة �أعداد الالجئني ال�صوماليني ،وما
ي�ؤكد هذا االعتقاد هو النزوح املتوا�صل وامل�ستمر ،حيث بلغ عدد الالجئني اجلدد خالل الفرتة من
بناء على �إح�صائيات مركز ميفعة فقط.
1999م حتى �أبريل 2004م حوايل ( )60.857الجئ ًا ً
و�سعت احلكومة واملفو�ضية �إىل رفع م�ستوى وعي كل املتعاملني مع الالجئني بحقوق وواجبات
الالجئني ،حيث قامت احلكومة بتوقيع مذكرة تفاهم م املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،ويف عام 2004م مت �إعادة التوقيع على املذكرة ونفذت العديد من الدورات التدريبية �شملت
خمتلف اجلهات احلكومية العاملة يف جمال اللجوء يف خمتلف املحافظات ،كما قامت املفو�ضية بتوقيع
مذكرة تفاهم �أخرى مع كلية ال�شريعة والقانون بجامعة �صنعاء لتدري�س مواد الهجرة واللجوء وحقوق
الإن�سان .كما قامت وزارة حقوق الإن�سان ب�إر�سال فرق ميدانية متخ�ص�صة للإطالع على و�ضع مراكز
ا�ستقبال الالجئني مبديرية ميفعة مبحافظة �شبوه ومنطقة الب�ساتني مبحافظة عدن ومنطقة خرز.
وتعكف اليمن حالي ًا على �صياغة قانون جلوء وطني تقوم ب�إعداده جلنة فنية متخ�ص�صة تنفيذ ًا
لقرار رئي�س الوزراء رقم ( )46لعام 2003م.

5 .5اللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني:

�أُن�شئت اللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني مبوجب توجيهات رئي�س اجلمهورية
بتاريخ 2000/12/6م برئا�سة رئي�س املحكمة العليا ونيابة مدير مكتب رئا�سة اجلمهورية وع�ضوية
عدد من الوزارات والهيئات ذات العالقة كوزارات الداخلية والعدل وحقوق الإن�سان وال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل ومكتب النائب العام .وتتوىل اللجنة جمموعة من املهام ،منها درا�سة �أو�ضاع ال�سجناء وم�شكالتهم
وو�ضع احللول املنا�سبة لها .اقرتاح امل�ساعدات املالية لل�سجناء املع�سرين.
وقد و�ضعت اللجنة جمموعة من املعايري للإفراج عن ال�سجناء قبل نهاية املدة ،كما �أنها تنفذ
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زيارات ميدانية لل�سجون وكان من نتائج عملها �أن مت الإفراج عن �أعداد كبرية من ال�سجناء خالل
الأعوام القليلة املا�ضية ممن ق�ضوا ثالثة �أرباع املدة املحكومة بها واال�ستفادة من امل�ساعدات التي بها
رئي�س اجلمهورية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املقدمة من فاعلي اخلري ،حيث مت الإفراج عن ()2.274
�سجين ًا يف عام 2001م ،و( )1.500يف عام 2002م ،و( )2.539يف عام 2004م.
�إىل جانب اللجان احلكومية ال�سابقة الذكر توجد جلان يف جهات وهيئات حكومية �أخرى
تدخل اخت�صا�صاتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان عامة ،وتلقي ال�شكاوى املقدمة من الأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات خا�صة ومن �أبرز هذه امل�ؤ�س�سات.

6 .6مكتب رئا�سة اجلمهورية(:)6

يويل مكتب رئا�سة اجلمهورية جانب ال�شكاوى �أهمية كبرية من خالل املراجعات وااللتما�سات
والتظلمات املرفوعة �إىل رئي�س اجلمهورية من املواطنني ،باعتبار �أن ما يرفع من املواطنني واجلهات
ذات العالقة لي�س جمرد طلبات �إن�صاف �أو احل�صول على توجيهات فح�سب بل متثل �أحد امل�ؤ�شرات التي
تعطي تقييم ًا حول مدى وجود الق�صور يف �أداء اجلهات املعنية من عدمه ،وكذا م�ستوى حالة املواطن
االجتماعية واالقت�صادية وكل ما يتعلق بق�ضايا حقوقه وحرياته الأ�سا�سية ،وتوجد مبكتب رئا�سة
اجلمهورية �إدارة عامة للحقوق واحلريات ،تتوىل تنفيذ جمموعة من املهام التي تت�صل باحلقوق
واحلريات العامة ،ووفق ذلك ت�أتي مهام واخت�صا�صات هاتني الإدارتني كما يلي:

•الإدارة العامة للحقوق واحلريات:

وتتوىل جمموعة من املهام واالخت�صا�صات �أهمها( :تلقي ومتابعة التقارير والبالغات
وال�شكاوى املت�صلة بق�ضايا احلقوق واحلريات يف بالدنا وحتليلها و�إبداء املالحظات والتو�صيات
الالزمة ب�ش�أنها ور�صد التجاوزات املخلة باحلقوق واحلريات العامة وغريها من انتهاكات حقوق
الإن�سان ومتابعة الإجراءات املتخذة يف حق مرتكبيها والعر�ض ب�ش�أنها ،ومتابعة وتقييم ال�سيا�سات
والقرارات والإجراءات ذات العالقة بق�ضايا حقوق الإن�سان وتقدمي املقرتحات والتو�صيات التي
ت�سهم يف تعزيز وتفعيل دور اجلهات املعنية يف معاجلة هذه الق�ضايا وحماية احلقوق واحلريات
بوجه عام ،ومراجعة التقارير الدورية املرفوعة عن م�ستوى تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية
ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان التي �صادقت عليها بالدنا بالتعاون والتن�سيق مع الدوائر املعنية باملكتب
ومتابعة وتقييم م�ستوى العالقات التي تربط بالدنا باملنظمات والهيئات الدولية املعنية بحقوق
الإن�سان و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها ودرا�سة م�شروعات القوانني واالتفاقيات واللوائح
والقرارات املتعلقة باحلقوق واحلريات و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها.

•الإدارة العامة لل�شكاوى:

 )6اجلمهورية اليمنية ،مكتب رئا�سة اجلمهورية� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة الإنرتنت الدولية.
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وتتوىل جمموعة من املهام واالخت�صا�صات �أهمها تلقي وفح�ص ال�شكاوى املرفوعة �إىل رئي�س
اجلمهورية �إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة للت�صرف فيها طبق ًا للأو�ضاع القانونية املقررة والرد
على �أ�صحابها بالإجراءات التي متت ب�ش�أنها ،و�إعطاء املواطنني التوجيهات والإر�شادات وتعريفهم
باجلهات التي يجب الرجوع �إليها حلل ق�ضاياهم يف حالة عدم لزوم تقدمي �شكواهم �إىل رئي�س
اجلمهورية ،وعر�ض ملخ�ص لل�شكاوى املطلوب عر�ضها على رئي�س اجلمهورية.

7 .7مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء(:)7

يوجد يف مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء �إدارتان الأوىل خا�صة بتلقي �شكاوي املواطنني وتتعامل
معها وفق �إجراءات حمددة ،والأخرى دائرة املجتمع املدين وحقوق الإن�سان متار�س جمموعة من
االخت�صا�صات املتعلقة مبنظمات املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.

•�إدارة ال�شكاوى:

تتوىل هذه الإدارة تلقي �شكاوى الأفراد املرفوعة من املواطنني �إىل رئا�سة الوزراء وفح�صها
و�إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة طبق ًا للأو�ضاع القانونية املقررة ومتابعة الإجراءات التي متت ب�ش�أنها
والرد على �أ�صحابها بنتائج ما مت فيها.
كذلك تتوىل حتليل اجتاهات ال�شكاوى مبا ي�ساعد على و�ضع احللول املنا�سبة لإزالة �أ�سبابها
وتقوم برفع ال�شكاوى الهامة �إىل مدير مكتب رئا�سة الوزراء ليقوم بدورة بع�ضها على رئي�س جمل�س
الوزراء �أو نوابه التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.

8 .8دائرة املجتمع املدين وحقوق الإن�سان:

وتتوىل جمموعة من املهام املت�صلة بحقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين من املهام متابعة
ق�ضايا حقوق الإن�سان والتقارير التي ي�صدرها املنظمات املحلية والإقليمية والدولية ورفع التقارير
وامللخ�صات ب�ش�أنها ومتابعة اجلهات ذات العالقة عن م�ستوى تنفيذها و�أوامر جمل�س الوزراء ذات
ال�صلة ورفع التقارير ب�ش�أنها ورفع الت�صورات الهادفة �إىل تطوير منظمات املجتمع املدين وتفعيل
دورها.

9 .9وزارة العدل:

تتبع وزارة العدل هيئة التفتي�ش الق�ضائي التي تتوىل الرقابة على ح�سن �أداء الق�ضاء
ووفق ذلك تتبع الهيئة الإدارة العامة لل�شكاوي وتتوىل تلقي ال�شكاوي املقدمة من املواطنني املتعلقة
باملخالفات املن�سوبة �إىل الق�ضاء ودرا�ستها وفح�صها والت�أكد من �صحة ما ورد فيها وترفع النتائج �إىل

 )7اجلمهورية اليمنية ،مكتب جمل�س رئا�سة الوزراء� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة الإنرتنت الدولية.
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رئي�س الهيئة الذي بدورة يحيلها �إىل جلان متخ�ص�صة تخاطب الق�ضاة من خالل مذكرات �إر�شادية.
كما تقوم تلك اللجان بتنفيذ نزول ميداين للتحقيق يف الأحوال التي تت�ضح فيها �صحة ال�شكوى وعدم
ا�ستجابة الق�ضاء للإر�شادات املوجهة لهم من قبل الهيئة.

ثاني ًا :جلان حقوق الإن�سان يف جمل�س النواب وال�شورى:
1 .1جمل�س النواب (:)8

لقد حر�صت ال�سلطة الت�شريعية املتمثلة يف جمل�س النواب على تكوين جلان داخلية تعني
ب�شكاوي وتظلمات املواطنني وق�ضايا حقوق الإن�سان عامة.
ولتحقيق هذا الغر�ض �أن�شئت جلنتان جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان وجلنة العرائ�ض
وال�شكاوي .وتتكون “جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان” من ( )15ع�ضو ًا من �أع�ضاء جمل�س النواب
ومتار�س عدد ًا من املهام تتمثل يف مراجعة ودرا�سة ومتابعة كل ما يتعلق بالق�ضايا اخلا�صة باحلريات
العامة وحقوق الإن�سان والدفاع عنها وفق ًا للد�ستور والقوانني النافذة .الرقابة على اجلهات املعنية
للت�أكد من �ضمان �سالمة تطبيق القوانني املتعلقة باحلريات العامة وحقوق الإن�سان وعدم انتهاكها.
�أما “جلنة العرائ�ض وال�شكاوي” فتتكون من ( )13ع�ضو ًا من �أع�ضاء جمل�س النواب وتتوىل
مراجعة وفح�ص ال�شكاوي والعرائ�ض املرفوعة �إىل جمل�س النواب وتقدمي تقرير ب�ش�أنها �إىل رئي�س
املجل�س �أو من ينوب عنه مت�ضمن ًا ما تراه من مقرتحات و�آراء ملعاجلة مو�ضوعات ال�شكاوي كذلك تتوىل
متابعة اجلهات املعنية بتنفيذ املقرتحات والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س وهيئة رئا�سته ب�ش�أن ال�شكاوي
والعرائ�ض وتقدمي تقارير دورية ب�ش�أنها �إىل املجل�س.

.2

2جمل�س ال�شورى(:)9

واتخذت خطوات مماثلة يف �إطار هيكلية جمل�س ال�شورى فقد ا�شتملت التعديالت الد�ستورية
عام 2001م الن�ص على �إن�شاء جمل�س ا�ست�شاري يتكون من ( )111ع�ضو ًا حتددت �صالحياته وفق املواد
( )127 – 125من الد�ستور ،وت�شكل يف �إطاره عدد من اللجان مبوجب القانون رقم ( )39ل�سنة 2002م
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى منها جلنة حقوق الإن�سان و احلريات العامة واملجتمع املدين
تتوىل تنفيذ جمموعة من املهام املت�صلة بحقوق الإن�سان و منظمات املجتمع املدين ففي جمال حقوق
الإن�سان واحلريات العامة تخت�ص اللجنة مبهام عديدة منها رعاية حقوق الإن�سان واحلريات ومراجعة
وتوثيق حقوق الإن�سان التي ن�ص عليها الد�ستور والقوانني النافذة و�إبداء الر�أي فيما يتعلق بتطبيقاتها
ومدى االلتزام بها من قبل الأجهزة الر�سمية وال�شعبية والنقابية والقطاع اخلا�ص وغريها.
�إبداء الر�أي وامل�شورة �إىل اجلهات املخت�صة يف الدولة بهدف تفعيل الت�شريعات املت�صلة

 )8اجلمهورية اليمنية ،جمل�س النواب� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
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باحلقوق واحلريات وامل�ساهمة يف تقدمي معاجلات لالختالالت التي قد تكون موجودة يف تلك
القوانني وتطبيقها واالهتمام بحقوق املر�أة والطفل وتعزيز م�ساهمة املر�أة يف احلياة العامة.
�أما يف جمال م�ؤ�س�سات املجتمع املدين غري احلكومية فتتوىل اللجنة رعاية م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وتفعيل دورها وتقدمي الر�أي ب�ش�أن تذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض ا�ضطالعها مبهامها وتخت�ص
بتقدمي الر�أي ب�ش�أن الت�شريعات املت�صلة باملنظمات غري احلكومية وتفعيلها وامل�ساهمة يف تطويرها
ور�صد التوجيهات الدولية والإقليمية واملحلية يف جمال املنظمات غري احلكومية وحتليلها وتقدمي
الر�أي ب�ش�أنها وتوطيد العالقة مع املنظمات الدولية والإقليمية املعنية باملنظمات غري احلكومية يف
اليمن وتبادل الر�أي واخلربات معها.

ثالث ًا :الهيئات املعنية بحقوق املر�أة والطفل:

توجد جمموعة من اللجان واملجال�س العليا املتخ�ص�صة تعمل يف جماالت املر�أة والطفل ،و�سيتم هنا
تقدمي ا�ستعرا�ض مقت�ضب لها حيث �سن�ستعر�ض مهام واجنازات هذه الهيئات بالتف�صيل يف الف�صل اخلا�ص
بحقوق املر�أة.

1 .1املجل�س الأعلى للمر�أة:

ت�شكل املجل�س مبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )68ل�سنة 2000م بهدف النهو�ض
ب�أو�ضاع املر�أة يف خمتلف املجاالت و�أعيد ت�شكيلة مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )35ل�سنة 2003م،
برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء وع�ضوية جمموعة من الوزراء الذين تت�صل جماالت عمل وزاراتهم بق�ضايا
املر�أة ب�شكل عام كوزارات (التخطيط والتعاون الدويل ،ال�شباب والريا�ضة ،اخلدمة املدنية والت�أمينات،
الرتبية والتعليم ،ال�شئون االجتماعية والعمل ،ال�صحة العامة وال�سكان ،وحقوق الإن�سان) ،بالإ�ضافة
�إىل رئي�سة اللجنة الوطنية للمر�أة التي �أ�سندت �إليها مهمة مقررة املجل�س  ..كما ي�ضم يف ع�ضويته نائب
رئي�س اللجنة الوطنية للمر�أة وممث ًال عن الغرف التجارية و�ست �شخ�صيات ن�سائية عامة.
ومبوجب هذا القرار �أ�صبحت اللجنة الوطنية للمر�أة جهاز ًا تنفيذي ًا وا�ست�شاري ًا للمجل�س يتمتع
با�ستقاللية �إدارية ومالية.

2 .2اللجنة الوطنية للمر�أة:

ت�شكلت عام 1996م مبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء ا�ستجابة لتو�صيات م�ؤمتر بكني املنعقد
عام 1995م الذي دعا احلكومات �إىل ت�شكيل جلان وطنية خا�صة باملر�أة ومبوجب قرار ت�شكيل اللجنة
حتددت لها جمموعة من الأهداف �أهمها الإ�سهام يف �إعداد واقرتاح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط
اخلا�صة باملر�أة والنهو�ض ب�أو�ضاعها يف املدينة والريف وحتديد �أولويات امل�شروعات التنموية اخلا�صة
باملر�أة.

3 .3املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة:
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ت�شكل املجل�س بداية حتت م�سمى “املجل�س اليمني للأمومة والطفولة” مبوجب قرار رئي�س
اجلمهورية رقم ( )53ل�سنة 1991م برئا�سة وزير الت�أمينات وال�شئون االجتماعية �آنذاك وع�ضوية
عدد من وكالء الوزارات املت�صل جمال عملها مبو�ضوع الأمومة والطفولة كوزارات (ال�صحة ،الإعالم،
والرتبية والتعليم) ،كما �ضم املجل�س يف ع�ضويته �أمني عام جمعية الهالل الأحمر و�أمني عام اليون�سكو
 ..ويف عام 1999م �أُعيد ت�شكيل املجل�س مبوجب قرار جمهوري �صدر يف  20دي�سمرب 1999م لي�صبح
�أ�سمه “املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة” وارتفع م�ستوى متثيله لي�صبح برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء
وع�ضوية ثمانية وزراء ممن تت�صل جماالت عمل وزاراتهم مبو�ضوع الأمومة والطفولة ،منها وزارات
الت�أمينات وال�شئون االجتماعية والرتبية وال�صحة والثقافة واملالية والإعالم.
كما �ضم املجل�س يف ع�ضويته �أمين ًا عام ًا للمجل�س و�أمني عام املجل�س الوطني لل�سكان و�أربعة
ممثلني للمنظمات غري احلكومية  ..كما �صدر قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )20ل�سنة 2000م
مت�ضمن ًا ت�أكيد ال�شخ�صية االعتبارية والذمة املالية امل�ستقلة للمجل�س ،وحدد القرار مهام عدة للمجل�س
�أهمها و�ضع اال�سرتاتيجيات ور�سم ال�سيا�سة العامة فيما يتعلق بالأمومة والطفولة مبا يتفق مع الد�ستور
والقوانني النافذة وا�سرتاتيجيات الدول للتنمية الب�شرية.

رابع ًا :املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان:

�شهدت الأعوام املا�ضية تطور ًا يف �إعداد منظمات املجتمع املدين وبروز دور العديد من املنظمات النوعية
العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،والتي متار�س العديد من الأن�شطة املتعلقة برفع وعي خمتلف �شرائح املجتمع
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واملدنية والتنموية ،كما ي�ؤدي بع�ضها دور ًا هام ًا يف مراقبة
مدى احرتام الأجهزة احلكومية املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان و�إىل جانب دورها يف ن�شر ثقافة حقوق
�سواء من قبل اجلهات احلكومية �أو املنظمات �شبه احلكومية �أو حتى الأفراد
الإن�سان تقوم بر�صد االنتهاكات
ً
وبالتوازي مع الدور املتنامي ملنظمات حقوق الإن�سان بد�أت بع�ض ال�صحف احلزبية تخ�ص�ص �أبواب ًا ثابتة
لر�صد وقائع انتهاك حقوق الإن�سان الفردية واالجتماعية.

•من �أهم املنظمات غري احلكومية(:)10

.

.

أملتقى املر�أة للدرا�سات والتدريب:
وهي منظمة غري حكومية ت�أ�س�ست عام 2000م برتخي�ص �صادر من وزارة الثقافة وتر�أ�سها
الأ�ستاذة� /سعاد القد�سي ويعاونها جمل�س �إدارة وجمموعة من املن�سقني والن�شطاء ومقرها الرئي�سي
مدينة تعز اليمنية وتزاول ن�شاطها يف خم�س حمافظات حتى الآن.
باملركز الوطني حلقوق الإن�سان وتنمية الدميقراطية:
وهو منظمة غري حكومية ال ت�سعى �إىل الربح وتهدف لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان وتنمية

 )10ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان �شبكة االنرتنت الدولية.
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.

.
.
.
.

الدميقراطية ومقرها الرئي�س يف �صنعاء ويجوز �أن يفتح لها فروع يف جميع �أنحاء اجلمهورية.
تاملدر�سة الدميقراطية:
وهي منظمة غري حكومية يف اليمن تهتم بحقوق الإن�سان واحلقوق الدميقراطية وحقوق
الطفل.
ثحركة الدفاع لر�صد ومناه�ضة انتهاكات حقوق املر�أة يف اليمن.
جمنتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان.
حعني على اليمن.
خالهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات (هود).

املطلب الثاين

حقوق الإن�سان يف اليمن يف جانب املمار�سة
(اجلانب التطبيقي)
�أ�شارت تقارير منظمة حقوق الإن�سان يف الوطن العربي �إىل ما يلي:
تراجع اليمن عن مركز ال�صدارة كم�سرح للعمليات الإرهابية بعد �أن تبو�أه طيلة الأعوام املا�ضية حيث
ا�ستمرت التفجريات واال�شتباكات على �أنحاء متفرقة ،كما ا�ستمرت االعتقاالت الع�شوائية ومطاردة مئات من
الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم ،وظل �أكرث من (� )200شخ�ص حمتجزين دون اتهام �أو حماكمة وتابعت ال�سلطات
اعتقال وطرد مئات الأجانب للعام الثاين على التوايل.
وتابعت ال�سلطات القب�ض على مئات من الأجانب �أغلبهم يدر�سون يف املعاهد الدينية والإ�سالمية
وقامت بطردهم خارج البالد ،وو�صل عدد ه�ؤالء املبعدين ُ
منذ بدء هذه الظاهرة يف العام 2002م طبق ًا مل�صادر
حزب امل�ؤمتر ال�شعبي (احلاكم �سابق ًا) ( )2800مبعد.
ويف جمال احلق يف احلياة لقي ع�شرات الأ�شخا�ص م�صرعهم خالل مطاردات قوات الأمن لهم يف �إطار
مكافحة الإرهاب ومن ذلك �أعلنت ال�سلطات يف يونيو 2002م م�صرع �سبعة �أ�شخا�ص و�إ�صابة الع�شرات من
املت�شددين الإ�سالميني الذين ينتمون لقوات جي�ش (عدن – �أبني) الإ�سالمي.
كذلك ا�ستمرت الألغام الأر�ضية املزروعة م�صدر ًا النتهاك احلق يف احلياة فقتل ( )4ن�ساء وطفل
وجرح الع�شرات نتيجة انفجار لغم يف  9دي�سمرب 2002م كان مزروع ًا �أمام منزل يف حمافظة تعز ،و�أُجريت
حتقيقات لك�شف مالب�سات احلادث.
ويف جمال احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي �أعلنت ال�سلطات اليمنية اعتقال عدد من امل�سلحني من
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جي�ش عدن �أبني الإ�سالمي وجهت �إليهم اتهامات مب�سئوليتهم عن الهجوم على فريق طبي �أثناء قيامه بعمل
�إن�ساين �أ�سفر عن �إ�صابة م�سئول طبي باجلي�ش وم�ساعدوه اخلم�سة.
كما اعتقلت القوات اليمنية يف � 9سبتمرب 2002م املواطن ال�سعودي الهارب «بندر الغامدي» �أحد
املطلوبني للحكومة ال�سعودية على قائمة الــ 19امل�شتبه يف تدبريهم هجمات الريا�ض ،كما اعتقلت يف 3
�أكتوبر 2002م ثمانية �أ�شخا�ص ي�شتبه يف انتمائهم لتنظيم القاعدة يف حمافظة عدن وبعد حتذيرات تلقتها
ال�سلطات من ال�سفارة الأمريكية.
ووا�صلت احلكومة مطاردة املتهمني بتفجري املدمرة الأمريكية كول و�ألقت القب�ض على �أحدهم يف 6
�أكتوبر 2002م ،كما �ألقت القب�ض على �آخر منهم وهو حممد الأهدل امللقب «�أبوعا�صم املكي» يف  25نوفمرب
2002م.
كما �أعلنت �أجهزة الأمن اليمنية يف  30نوفمرب  2002عن �إحباط خمطط تخريبي كان ي�ستهدف عدد ًا
من من�ش�آت احلكومة االقت�صادية والإعالمية و�أنها عرثت على كميات من املواد املتفجرة بحوزة �أ�شخا�ص.
ومن ناحية �أخرى و�سعت ال�سلطات الأمنية من �إجراءات ت�سليم وت�سلم امل�شتبه فيهم مع عدة بلدان
عربية و�أجنبية وخا�صة مع م�صر وال�سعودية.
وقد تبنت احلكومة حوار �أيديولوجيا مع املتهمني يف جرائم �إرهابية وقام بهذا احلوار علماء دين
�إ�سالميني وذلك ملحاولة �إعادة تثقيفهم و�إعالن توبتهم وا�ستنكارهم للعمل الإرهابي وتعهدهم باحرتام قوانني
الدولة واحرتام الأديان الأخرى واالمتناع عن مهاجمة الأجانب ،ووفق ًا لهذا احلوار مت الإفراج عن حوايل
( )100حمتجز تعهدوا مبا ُطلب منهم ،وبقي (� )50شخ�ص رف�ضوا كتابة هذه التعهدات.
ويف نوفمرب 2003م ت�ضمن العفو الرئا�سي مبنا�سبة �شهر رم�ضان الإفراج عن حوايل ( )90حمتجز ًا يف
�شبهات �إرهابية ،وذلك لعدم ثبوت االتهامات �ضدهم.
ويف جمال احلق يف املحاكمة العادلة فمازالت احلكومة م�ستمرة يف الربنامج الذي �أعلن عنه عام
1997م لتطوير وحتديث الق�ضاء يف اليمن ،وخالل عام 2003م قرر جمل�س الق�ضاء الأعلى الذي ير�أ�سه
رئي�س اجلمهورية �آنذاك �إنهاء خدمة �أكرث من ( )12قا�ضي وع�ضو ًا يف النيابة العامة لف�شلهم يف تطبيق
القانون ،وكان هذا املجل�س قد اتخذ قرارات مماثلة عام 2002م �شملت ( )35قا�ضي ًا وع�ضو ًا يف النيابة
العامة.
ويف جمال معاملة ال�سجناء وغريهم من املحتجزين مازالت �أحوال ال�سجون �سيئة وال تتفق مع املعايري
الدولية وتعاين من التكد�س و�سوء التغذية وتفتقر �إىل الرعاية ال�صحية وتتف�شى فيها الر�شوة ،ومازالت
�أحوال �سجن الن�ساء �سيئة للغاية.
وقد �شكلت جلنة حكومية من جمل�س الق�ضاء الأعلى ووزارات العدل ،حقوق الإن�سان ،ال�صحة العامة
وال�سكان ،الرتبية والتعليم ،والداخلية للقيام مبراقبة �أو�ضاع ال�سجون يف عدة حمافظات ،و�سجل تقرير هذه
اللجنة العديد من امل�شاكل التي ترجع �إىل ندرة االعتمادات املالية التي ت�سمح بتح�سني �أو�ضاع ال�سجون وو�ضع
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برامج تدريب لل�سجناء مل�ساعدتهم على �إيجاد فر�ص عمل يف امل�ستقبل.
كما بد�أت احلكومة االهتمام مبو�ضوع ال�سجناء املعاقني ذهني ًا ،و�أعلن رئي�س اجلمهورية يف يوليو
2003م الإفراج عن امل�سجونني املعاقني ذهني ًا وو�ضعهم يف م�ؤ�س�سات للأمرا�ض العقلية  ..ومع هذا ف�إن هذا
القرار واجه عدة عقبات لعدم قدرة امل�ؤ�س�سات على ا�ستيعابهم ب�صورة كافية.
وقد �سمحت ال�سلطات خالل عام 2003م لبع�ض منظمات حقوق الإن�سان املحلية والدولية بزيارة
بع�ض ال�سجون ،لكن جهاز الأمن ال�سيا�سي رف�ض متام ًا ال�سماح بزيارة مراكز االحتجاز التابعة له .ومازالت
م�شكلة ال�سجون اخلا�صة التابعة لزعماء القبائل م�شكلة مل جتد احلل املنا�سب فمازال ال�سجناء يف هذه
ال�سجون بدون حماكمة عادلة �أو حتى جمرد حماكمة �صورية وال يعرفون ملاذا �سجنوا ومتى �س ُيفرج عنهم،
ومازالت هناك �إدعاءات بوجود �سجون خا�صة داخل بع�ض املن�ش�آت احلكومية.
وخالل عام 2003م قدم حوايل ( )40من رجال الأمن للمحاكمة الت�أديبية ب�سبب قيامهم بانتهاكات
حلقوق الإن�سان خالل ت�أدية عملهم و�صدرت �أحكام بال�سجن ترتاوح بني ( )20يوم ًا �إىل ع�شرة �أعوام ،كما
ا�ستمرت خالل العام حماكمة ثالثة �ضباط �أمن قاموا بتعذيب �شابني يف مدينة ح�ضرموت وحماكمة مدير
�أمن يف مدينة ذمار قام بتعذيب بع�ض املقبو�ض عليهم وتلقى ر�شوة من ذويهم لوقف التعذيب ،وحتى نهاية عام
2003م مازالت هذه املحاكمات م�ستمرة.
ويف جمال احلريات العامة ا�ستمرت احلكومة يف الت�ضييق على حرية الر�أي والتعبري وال�صحافة،
فبالرغم من �أن الد�ستور ين�ص على حرية التعبري وحرية ال�صحافة ف�إن احلكومة حتد من حرية ال�صحافة
وحتاول الت�أثري على العمل ال�صحفي من خالل فر�ض عقوبة ال�سجن على ال�صحفيني الذين ين�شرون �أخبار ًا
تتعلق ب�إهانة الدولة ملدة ت�صل �إىل خم�س �سنوات وجترم �أي�ض ًا �إهانة احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات الربملانية ون�شر
الأنباء الكاذبة التي تهدد ال�سلم وامل�صالح العامة وكذلك الأنباء الكاذبة التي ت�ؤثر على عالقات الدولة مع
الدول العربية والأجنبية ال�شقيقة وال�صديقة.
ومازالت وزارة الإعالم ت�ؤثر على العمل ال�صحفي عن طريق امتالكها لو�سائل طبع ال�صحف والدعم
الذي يوجه لهذه ال�صحف ،بالإ�ضافة �إىل امتالك الدولة للإذاعة والتلفزيون ،ومازال ال�صحفيون يفر�ضون
على �أنف�سهم رقابة ذاتية عند تعر�ضهم لبع�ض املوا�ضيع احل�سا�سة.
وقد ذكر بع�ض ال�صحفيني �أنهم تلقوا تهديدات من �أجهزة �أمنية �إن مل يغريوا من �أ�سلوب تناولهم لبع�ض
الق�ضايا و�ضرورة البعد عن بع�ض املوا�ضيع احل�سا�سة.
وقامت وزارة الإعالم يف بع�ض الأحيان خالل عام 2003م مب�صادرة بع�ض �أعداد من �صحف املعار�ضة
التي ت�ضمنت نقد ًا للحكومة ،ويف يناير 2003م قررت حمكمة النق�ض يف �صنعاء تربئة «جمال �أحمد عامر»
من التهمة التي وجهت �إليه عام 2000م بكتابة مقاالت نقدية �ضد احلكومة ال�سعودية ،كما مت خالل العام
�إغالق ملف االتهام الذي وجه �ضد رئي�س حترير جملة ال�شموع عام 2001م.
ومازال مركز حرية ال�صحافة وتدريب ال�صحفيني وهو منظمة غري حكومية مل يح�صل حتى الآن على
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ت�صريح بالعمل ُ
منذ �أن تقدم بذلك عام 2002م ويهتم املركز مبتابعة االنتهاكات �ضد رجال الإعالم.
ويف جمال احلق يف التجمع ال�سلمي ف�إن احلكومة حتد عملي ًا من حرية التجمع وتدعي احلكومة ب�أنها
متنع وتفرق بع�ض املظاهرات حتى ال يتطور الأمر �إىل �شغب �أو وقوع �ضحايا وتطلب احلكومة احل�صول على
�إذن م�سبق قبل القيام باملظاهرات ،ويف العادة ف�إنها ت�سمح بذلك فيما عدا حاالت معينة وب�صفة عامة تتم
مراقبة هذه التجمعات وتدعي املعار�ضة �أن احلكومة يف بع�ض الأحيان تلقي القب�ض على بع�ض الن�شطاء
امل�شاركني يف هذه التجمعات وتقوم با�ستجوابهم قبل �إخالء �سبيلهم.
ويف مار�س 2003م ت�سببت قوات الأمن يف قتل و�إ�صابة ( )4من املتظاهرين املحتجني على العدوان
على العراق بينهم طفل يف احلادية ع�شر من عمره ،حيث ا�ستخدمت الأ�سلحة والقنابل امل�سيلة للدموع لتفرقة
املتظاهرين ،كما احتجزت واعتدت بال�ضرب على بع�ض املتظاهرين ،وقد طالبت املنظمة العربية حلقوق
الإن�سان ب�إجراء حتقيق ق�ضائي يف وقائع القتل وحما�سبة امل�سئولني عنه ،وحترتم احلكومة احلق يف تكوين
اجلمعيات ويعد من الأعمال الروتينية ح�صول اجلمعية على �إذن بالعمل من وزارة ال�شئون االجتماعية �أو من
وزارة الثقافة.
ويف جمال احلق يف التنظيم ي�شرتط قانون الأحزاب ال�سيا�سية �أال يقل عدد امل�ؤ�س�سني لتكوين حزب
جديد عن (� )75شخ�ص ًا و�أال يقل عدد الأع�ضاء عن ( )2500ع�ضواً ،وقد ذكرت م�صادر املعار�ضة �أن هذه
ال�شروط ت�ضع العراقيل �أمام الأحزاب نظر ًا لأن بع�ض �أحزاب املعار�ضة جتد �صعوبة يف �أن يكون لديها هذا
العدد من الأع�ضاء.
ويف جمال احلق يف امل�شاركة �شهدت البالد يف � 27أبريل 2003م ثالث انتخابات نيابية ُ
منذ توحيد
البالد عام 1990م وتناف�س يف االنتخابات ( )1536مر�شح ًا على مقاعد املجل�س البالغة ( )301مقعد ًا بينهم
( )11امر�أة فقط رغم �أن الن�ساء ي�شكلن نحو  40%من الناخبني.
و�شارك يف الت�صويت نحو  76%من �أ�صل  7،5مليون ناخب يحق لهم الت�صويت و�أ�شار املراقبون �إىل
عدة خروقات خالل العملية االنتخابية مثل م�شاركة بع�ض الأطفال يف الت�صويت واقرتاع �أ�شخا�ص دون هوية
ووقعت حوادث �إطالق نار متفرقة �أدت �إىل وفاة (� )4أ�شخا�ص و�إ�صابة حوايل (� )10آخرين ح�سب م�صادر
املعار�ضة.
وا�شتكى عدد من املر�شحني امل�ستقلني �إىل املنظمة من حرمانهم من حقهم يف الرت�شيح رغم ا�ستيفائهم
لكل �شروط الرت�شيح الد�ستورية بينهم مر�شحة انتهى فرز الأ�صوات ب�إعالن جناحها يف دائرتها غري �أن اللجنة
املركزية امل�شرفة على االنتخابات �أعلنت جناح مناف�س لها وجرى تهديدها ملنعها من الطعن على النتيجة.
وفاز حزب امل�ؤمتر ال�شعبي (احلاكم �سابق ًا) بعدد ( )214مقعد ًا وتاله التجمع اليمني للإ�صالح حاز
على ( )45مقعداً ،ثم احلزب اال�شرتاكي حاز على �سبعة مقاعد ،وح�صل احلزب الوحدوي النا�صري وحزب
البعث العربي اال�شرتاكي على مقعدين لكل منها ،وفاز امل�ستقلون ب�أربعة ع�شر مقعد ًا وانخف�ضت ح�صة الن�ساء
�إىل مقعد واحد بعد �أن كن ميثلن مبقعدين يف الربملان ال�سابق.
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وقد �أورد تقرير للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية �شكوى بع�ض
املر�شحني من عملية تزوير لنتيجة االنتخابات يف بع�ض الدوائر مبحافظة عدن ،حيث طعنوا يف نتائج الفرز
ل�صناديق يف كلٍ من املعال وخور مك�سر.
ورغم �أن الد�ستور ي�سمح للربملان ب�أن يقرتح قوانني �إال �أن ذلك ال يحدث ويكتفي الربملان مبناق�شة
امل�شاريع وال�سيا�سات التي تقدمها احلكومة.
كما زادت حدة انتقاد الربملان للحكومة وخا�صة يف جمال �سيا�ستها جتاه املحتجزين واملعتقلني كما
وجه النقد ل�سيا�سة احلكومة جتاه حملتها ملناه�ضة الإرهاب.
ورغم �أن انتخابات املحليات �أُجريت عام 2001م �إال �أن هناك جمال�س حملية مل يتم تكوينها للقيام
بدورها حتى نهاية عام 2003م.
ويالحظ �أي�ض ًا �أن بع�ض املجال�س املحلية غري قادرة على القيام بدورها ب�سبب تدخل زعماء القبائل
للت�أثري عليها وعلى قراراتها.
وخالل دي�سمرب 2003م مت حل اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان التي كانت ترفع تقاريرها
�إىل رئي�س الوزراء وحولت اخت�صا�صاتها �إىل وزارة حقوق الإن�سان وذلك مبوجب القرار اجلمهوري الذي حدد
اخت�صا�صات الوزارة.
وتعر�ض م�سئولون مينيون ملحاوالت اغتيال �سقط خاللها بع�ض ال�ضحايا ومن ذلك �أ�صيب حمافظ
�شبوه بجروح بينما قتل �شقيقه «ر�صا�ص �أحمد ر�صا�ص»الذي يعمل �ضابط ًا يف اال�ستخبارات يف  4دي�سمرب،
و�أعلنت جماعة �إ�سالمية م�سئوليتها عن احلادث ،وتعر�ض «العميد /عبدالقادر ال�شامل» ملحاولة الغتياله يف
 4يناير 2004م جنا منها و�أ�صيب حار�سه و�سائق �سيارته  ..كما �سقط ع�شرات الأ�شخا�ص بني قتيل وجريح يف
ال�صراع لل�سيطرة على امل�ساجد يف �أربعة مواقع متفرقة على الأقل بينها م�سجد يف حمافظة حلج وم�سجدان يف
حمافظة ذمار ،وا�ستخدمت يف الهجمات القنابل اليدوية والأ�سلحة الأوتوماتيكية وراح �ضحيتها ( )15قتي ًال
و�أكرث من ( )40جريح ،كما �سقط ع�شرات القتلى يف ا�شتباكات بني القبائل وبني القوات احلكومية وجمموعات
قبلية يف �أنحاء متفرقة من البالد.
ويف  3مار�س 2004م اعتقلت قوات الأمن جمموعة من امل�سلحني يف حمافظة �أبني بينهم «عبدالر�ؤوف
ن�صيب» الذي يو�صف ب�أنه من قيادات القاعدة ،وعلى �صلة مبكافحة الإرهاب �أيدت حمكمة اال�ستئناف يف
�صنعاء يف  5فرباير 2005م حكم ًا ابتدائي ًا بالإعدام على اليمني « حزام �صالح املجلي» املتهم بتزعم املجموعة
التي نفذت تفجري ناقلة النفط الفرن�سية ليمبورغ عام 2002م ،و�شددت املحكمة �أحكام ال�سجن التي �أ�صدرتها
املحكمة اجلزائية االبتدائية املتخ�ص�صة بق�ضايا �أمن الدولة عام 2004م بحق بقية �أفراد املجموعة التي
ت�ضم (� )15شخ�ص ًا.
وا�ستبدلت عقوبة الإعدام بحق املتهم «فواز الربيعي» �إىل ال�سجن ع�شر �سنوات ،و�شددت عقوبة �أثنني
من املتهمني من � 10إىل  15عام ًا ،بينما �أقرت بقية الأحكام التي تراوحت بني ال�سجن ثالثة �إىل ع�شرة
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�أعوام ،كان «الربيعي» اعرتف �أمام املحكمة يف دي�سمرب ب�صلة املتهمني بتنظيم القاعدة ،وقال �أنهم تعهدوا
لزعيمه «�أ�سامة بن الدن» بقتل الأمريكيني يف اليمن ،و�أدانت املحكمة املتهمني بالتورط فيما و�صف ب�أن�شطة
�إرهابية �أخرى منها التخطيط الغتيال ال�سفري الأمريكي ب�صنعاء وتنفيذ هجمات على عدد من ال�سفارات
الغربية.
وثبتت حمكمة اال�ستئناف اليمنية يف  27فرباير 2005م احلكم بالإعدام ال�صادر يف � 29سبتمرب
2004م بحق املتهم «عبدالرحيم النا�شري» الذي ُيحاكم غيابي ًا نظر ًا لأنه معتقل يف الواليات املتحدة بعدما
ت�سلمته من الإمارات.
وق�ضت حمكمة بال�سجن عامني على �ستة مينيني بتهمة تزوير وثائق �سفر يف حماولة لالن�ضمام
للمقاومة يف العراق ،يف حني ق�ضت برباءة خم�سة �آخرين يف نف�س الق�ضية وبرئ املتهمون جميع ًا من تهمة
�أخرى هي ت�شكيل جماعة م�سلحة لتنفيذ هجمات يف اليمن ،و�أنكر املتهمون معظم التهم املوجهة �إليهم ،غري �أن
بع�ضهم �أقر تزوير جوازات �سفر مينية و�سعودية وعراقية ومن بني املدنيني ( )3ت�سلمهم اليمن من ال�سعودية
و( )2ت�سلمهم من �سوريا.
وتنتقد املنظمات احلقوقية عدم جتاوب املحاكم مع طلبات الدفاع والتحقيق فيما يرد على ل�سان
املتهمني من وقوع تعذيب خالل التحقيقات الأمنية  ..ويف �إطار تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية �أقر الربملان
اليمني تعدي ًال على قانون ال�سلطة الق�ضائية ي�صبح مبوجبه رئي�س املحكمة اال�ستئنافية العليا �أعلى هيئة
ق�ضائية يف البالد رئي�س ًا ملجل�س الق�ضاء الأعلى والذي كان يرت�أ�سه رئي�س اجلمهورية.
وختام ًا يت�ضح لنا يف هذا املبحث من خالل ا�ستعرا�ضنا للدرا�سة ال�سابقة حول حقوق الإن�سان يف اليمن
بني الإقرار واملمار�سة �أنه فيما يتعلق بالإقرار ف�إن اليمن قد �أوفت بذلك �ش�أنها �ش�أن باقي الدول العربية ذلك
من خالل ما ت�ضمنته البنود الد�ستورية والقانونية املتعلقة ب�إقرار احلقوق واحلريات يف اجلمهورية اليمنية،
وكذلك قامت اليمن ب�إن�شاء العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية والغري ر�سمية املتخ�ص�صة يف جمال حقوق الإن�سان.
�إال �أنه فيما يتعلق باملمار�سة والتطبيق مل تكن على ال�شكل الأمثل كما هو �ش�أن الدول املتقدمة ،ولذا ف�إنه قد
�شابها بع�ض االنتهاكات والتي من امل�ؤمل �أن تتالفاها يف ال�سنوات القادمة.
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املبحث الثالث

�أنواع احلقوق واحلريات يف دولة النظام والقانون دولة امل�ؤ�س�سات
احلقوق واحلريات العامة �أو ما ُيطلق عليها �أي�ض ًا حقوق الإن�سان ال تظهر وال تنمو وال تتحقق �ضماناتها
ومعناها �إال يف ظل النظام الدميقراطي ال�صحيح ،حيث تتحقق �سيادة ال�شعب العليا يف الدولة ويكون احلكم
لل�شعب �أو ممثليه لأجل ال�شعب ول�صاحله ويف ظل هذا النظام الدميقراطي الد�ستوري ال�صحيح تتحقق على
نحو فعلي حقوق وحريات الأفراد.
�إن احرتام حقوق وحريات الأفراد هو �أحد الأُ�س�س اجلوهرية للنظام الدميقراطي وال تنمو هذه
احلقوق واحلريات �إال يف ظل النظام الدميقراطي ،كما �أن احلرية ارتبطت دوم ًا بالدميقراطية ،ولذا ُت�سمى
الدميقراطية الغربية بالدميقراطية احلرة و ُيف�ضل الكثري من ال ُكتاب املعا�صرين للداللة على احلقوق
واحلريات �أو حقوق الإن�سان ا�صطالح «احلقوق واحلريات العامة»  ..ومن الناحية الدقيقة علمي ًا ُيف�ضل
ا�صطالح «احلقوق واحلريات الفردية» لكل فرد من �أفراد ال�شعب وعلى قدم امل�ساواة وقد اقرتنت احلريات
الفردية بامل�ساواة ،فاحلقوق واحلريات الفردية يتمتع بها كل الأفراد على قدم امل�ساواة ،وقد عربت عن ذلك
املادة الأوىل من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

تق�سيم احلقوق واحلريات العامة:

ميكن معاجلة �أنواع احلريات واحلقوق للأفراد �إىل ق�سمني رئي�سيني هما:

�أو ًال :احلقوق واحلريات التقليدية �أو الأ�سا�سية ،وت�شمل ما يلي :
( )1احلريات ال�شخ�صية:
()11

وهي التي تت�صل ب�شخ�ص الإن�سان و�آدميته وحياته اخلا�صة ،كما �أنها �أ�سا�س �ضروري لإمكانية
التمتع باحلقوق واحلريات الأخرى ،فال جدوى حلق االنتخاب والرت�شح للمجال�س النيابية (الربملان)،
وال حلرية الر�أي �أو حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية ،وال قيمة لهذه احلريات
بدون كفالة و�ضمان هذه احلقوق واحلريات ،وعلى �سبيل املثال ولي�س احل�صر تتمثل يف التايل:
 .أحق الأمن:
وم�ضمون هذا احلق �أن ي�شعر الإن�سان بالأمن والأمان يف حياته اخلا�صة و�سلوكه االجتماعي،
فال ُيقب�ض عليه �أو ُيحب�س �أو ُيعتقل �إال ب�إذن �أو �أمر من هيئة ق�ضائية حمايدة ولي�س مبجرد قرار
�إداري دون رقابة ق�ضائية م�سبقة ،ومن هنا تربز �أهمية و�ضرورة �إقرار الد�ستور حلق كل فرد يف
الأمن.
•�آلية التنفيذ:

 )11حممد رفعت عبدالوهاب� ،أنواع احلقوق واحلريات العامة ،حقوق الإن�سان ،جامعة الإ�سكندرية ،الإ�سكندرية2007 ،م.
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o oبناء م�ؤ�س�سة ال�شرطة والأمن ،بحيث تكون حار�س ًا �أمين ًا مل�صالح املواطنني ت�صون دماءهم
و�أعرا�ضهم و�أموالهم وحرياتهم.
o oحتقيق التعاون بني الأجهزة الأمنية والأجهزة الأخرى كالنيابة العامة واملحاكم وال�سلطات
املحلية.
o oدعم وتطوير �أجهزة البحث اجلنائي ،مبا ميكنها من القيام بدورها يف مكافحة اجلرمية.
o oتطوير نظام الدفاع املدين والإطفاء وخدمات املرور والنجدة وتوفري الإمكانيات الالزمة لتو�سيع
هذه اخلدمات.
�o oإن�شاء �شرطة حماية الآداب.
o oتطوير خدمات ال�سجل املدين والأحوال املدنية واجلوازات وتعميمها على كافة حمافظات
اجلمهورية للت�سهيل على املواطنني وتوفري املعلومات والبيانات ال�صحيحة التي ُت�ساعد على
التخطيط التنموي ومكافحة اجلرمية.
o oتطوير وحتديث القوات امل�سلحة والأمن وتوفري كافة متطلبات الدفاع عن حرية و�سيادة الوطن
و�أمن وا�ستقرار املواطنني ،وتطوير �أجهزة الأمن والتطبيق ال�صارم لقانون حمل ال�سالح.
o oالعمل على االرتقاء بحياة املواطنني وحت�سني م�ستوى معي�شتهم و�إ�شباع حاجاتهم الأ�سا�سية
وتوفري ُ�سبل العي�ش الكرمية ،وذلك من خالل االهتمام مبا يلي:
	توفري احتياجات املواطنني من املواد الغذائية الأ�سا�سية بكميات كافية و�أ�سعار منا�سبة.
	الرتكيز على ا�ستكمال �إ�صدار القوانني والت�شريعات املتعلقة بتنظيم �أجهزة الأمن املختلفة
وتوفري الإمكانات الالزمة لها جتهيز ًا وتدريب ًا وتنظيم ًا.
	بث روح الثقة والتعاون وتقوية ال�صلة بني �أجهزة الأمن واملواطنني ومبا يعزز ويج�سد مبد�أ
الأمن يف خدمة ال�شعب.
	اتخاذ التدابري الالزمة الوقائية حلماية املجتمع من اجلرمية ومعاجلة �أ�سبابها.
 .بحرية التنقل:
وت�سمى �أحيان ًا “حرية الغدو والرواح” وت�سمح هذه احلرية بكل �إن�سان ب�أن يتنقل من مكانٍ
لآخر داخل بالده ،وحقه يف مغادرة البالد والعودة متى �شاء ،فال يجوز �أن ُيفر�ض على الفرد
الإقامة يف مكان معني �أو منعه من العودة �إىل بلده ،وهناك قيود معينة لهذه احلرية وتكون مقررة
بناء على قانون �صادر من الربملان وبحكم من املحكمة اجلنائية لغر�ض حماية الأمن العام �أو
ً
ال�صالح العام.
•�أليـه التنفيذ:
o oالت�أكيد على حرية االنتقال وحرية ال�سفر.
 .تحرمة امل�سكن:
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للم�سكن اخلا�ص للإن�سان حرمة وقدا�سة احرتام ًا للحياة اخلا�صة للأفراد وحقهم يف الهدوء
وال�سكينة يف بيوتهم.
وي�شمل امل�سكن كل مكان ُيقيم فيه الفرد ب�صورة اعتيادية �أو حتى ب�صورة عر�ضية لأيام
حمدودة ،فلهُ ذات احلرمة مثل غرفة الفندق.
•�آلية التنفيذ:
بناء على �أمر ق�ضائي
o oال يجوز لرجال ال�شرطة دخول امل�ساكن �أو تفتي�شها بدون ر�ضا �أ�صحابها �إال ً
�أو �إذن من النيابة لك�شف جرمية معينة �أو جمع �أدلة.
o oاعتبار الت�صنت على الأجهزة الإلكرتونية ل�صاحب املنزل �أو �ضيوفه هو اعتداء على احلرية
ال�شخ�صية ل�صاحب امل�سكن وحق �صاحب امل�سكن يف التعوي�ض املايل.
o oالتو�سع يف �إقامة امل�شاريع ال�سكنية وت�شجيع اال�ستثمار يف جمال الإ�سكان ومعاجلة �أغلب الق�ضايا
املتعلقة بالأرا�ضي وامل�ساكن يف املحافظات اجلنوبية وال�شرقية ،وا�ست�صالح الأرا�ضي للمنتفعني
و�إقامة م�شروعات جديدة لذوي الدخل املحدود.
o oمنع امل�ضاربة غري امل�شروعة يف الأرا�ضي وحماربة الع�صابات التي ت�سطو على الأرا�ضي العامة
واخلا�صة.
�o oسن الت�شريعات املنظمة ملهنة املقاوالت.
o oالعمل على �إ�صدار الت�شريعات املنظمة لأعمال البناء والت�شييد والإ�سكان واجناز املوا�صفات
الفنية العامة ملواد البناء ومقايي�س ومعايري البناء اليمني.
o oالعمل على �إجناز م�شاريع التنمية احل�ضرية ودعم ورعاية اجلمعيات ال�سكنية لذوي الدخل
املحدود.
o oتنظيم العالقة بني املالك وامل�ست�أجر ،من خالل �إ�صدار القانون اخلا�ص بذلك ،ومبا يكفل توازن
امل�صالح للطرفني.
o oحماربة ظاهرة البناء الع�شوائي.
o oتوفري املناخات اال�ستثمارية يف قطاع الإ�سكان.
o oح�صر �أرا�ضي وممتلكات الدولة وتوثيقها ومنع االعتداء عليها �أو متلكها بدون حق �شرعي.
 .ث�سرية املرا�سالت:
وتعني حق الإن�سان يف �أن يحتفظ بر�سائله بطابعها ال�سري واخل�صو�صي ،وكذا املحادثات
التلفونية.
•�آلية التنفيذ:
o oعدم جواز الت�صنت على املكاملات التلفونية و�سن الت�شريعات بذلك.
o oهناك قيود معينة وب�أمر ق�ضائي بغر�ض امل�صلحة العامة.
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 .جحق احرتام الكرامة الإن�سانية:
وي�سميه البع�ض “احرتام ال�سالمة الذهنية للإن�سان”� ،أو حق الوجود الإن�ساين وتعني هذه
احلرية احلق يف احرتام الكرامة الإن�سانية ،فال ُيعذب وال ُيعامل ُمعاملة قا�سية �أو وح�شية عند
مثوله �أمام جهة �إدارية �أو ق�ضائية ،وال يجوز تهديده �أو �إكراهه على االعرتاف من غري �إرادته،
و ُيالحظ �أن العلم احلديث يكت�شف مواد ميكن �أن تعطى للإن�سان فت�ضعف �إرادته �إىل حد فقد
ال�سيطرة على نف�سه “م�صل احلقيقة” فهذه الو�سائل �أو غريها خمالفة الحرتام كرامة الإن�سان
كحق د�ستوري.
ٍ
•�آلية التنفيذ:
o oتطوير دور اال�صالحيات وحماية حقوق ال�سجناء وحت�سني و�ضع كم�ؤ�س�سات للرتبية واال�صالح
وحترمي �أي نوع من انواع التعذيب او املمار�سات التي مت�س كرامة االن�سان.
�o oإن�شاء وتطوير دور الرعاية االجتماعية وت�شجيع اجلمعيات اخلدمية العاملة يف هذا اجلال.

( )2حريات الفكر �أو احلريات الذهنية:

1 )1حرية الر�أي :وهي احلرية الأم بالن�سبة للحريات الفكرية والذهنية ،ولها جانبان:
 أحرية الإن�سان يف التفكري وتكوين املعتقد �إزاء الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية.ً
وكتابة.
 بحرية التعبري عن الر�أي بالأ�ساليب ال�سلمية غري العنيفة قو ًالوم�سلم بها يف النظم الدميقراطية نتيجة الإميان بالتعددية
وحلرية الر�أي مكانة ُعليا
ُ
الفكرية وال�سيا�سية وما يعرب عنها بالتعددية احلزبية ،وي�شرتط �أن ال يكون التعبري عن الآراء
يعر�ض النظام العام للخطر ،وهذا ما �أ�شارت �إليه املادة ( )10من �إعالن حقوق الإن�سان ،مثل الدعوة
للإرهاب �أو الثورة امل�سلحة والع�صيان امل�سلح.
•�آلية التنفيذ:
o oالت�أكيد على حرية ال�صحافة والن�شر والعناية الكاملة بالإعالم اخلارجي.
�o oإقامة م�ؤ�س�سات وطنية للإنتاج االعالمي.
o oتكري�س قيم العلم واملعرفة من خالل و�سائل االعالم املختلفة.
o oان�شاء جمل�س وطني للإعالم ي�ضم نخبة من االقت�صاديني يتوىل �صياغة ال�سيا�سة االعالمية
الوطنية التي تخدم اهداف املجتمع.
o oرعاية املبدعني وحماية حقوقهم الأولية وتوفر مقومات االبداع واالنتاج الثقايف.
2 )2احلرية الدينية :وتتعلق بعالقة الفرد بربه ،وتت�ضمن حريتان:
 أحرية العقيدة ،ال ُيجرب �أي فرد على اعتناقه دين ُمعني. بحرية �إقامة ال�شعائر الدينية �شرط عدم الإخالل يف النظام العام.133
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)3

3حرية التعليم :وتنق�سم �إىل ثالثة �أوجه:

)4

4حرية ال�صحافة وو�سائل الإعالم:

 .أحق الفرد يف �أن ُيعلم وين�شر علمه و�أفكاره على النا�س.
 .بحق الفرد يف �أن يتعلم على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
 .تحق الفرد يف اختيار نوع التعليم واملعهد بحرية.
وقيودها ما يلي:
	التقيد بالربامج التي تعدها الدولة لتوحيد التعليم خلدمة املجتمع.
	ال يجوز �إكراه الآخرين اعتناق ر�أي معني.
	�ضرورة حتقيق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
•�آلية التنفيذ:
o oمراجعة الت�شريعات واللوائح وتوحيد الأ�س�س الرتبوية واملنهجية يف جميع املدار�س الأهلية و
احلكومية.
o oا�صدار الت�شريعات املتعلقة مبحو الأمية واعداد ا�سرتاتيجية وطنيه ملحو الأمية.
o oا�صدار الت�شريعات املنظمة للجامعات والتعليم اخلا�ص.
o oتطوير اداء اجلامعات وما يتالئم مع رفد مهام التنمية والقيام ب�أن�شطة البحث العلمي.

وتت�ضمن حرية الأفراد يف �إن�شاء ال�صحف واملجالت ،مع ُمراعاة �شروط القانون وحق
ال�صحفيني للتعبري عن �آرائهم وعدم جواز الرقابة على و�سائل الإعالم املختلفة �إال بحكم ق�ضائي.
•�آلية التنفيذ:
o oالعمل على حتديث الأجهزة االعالمية وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف حت�سني خدمات البحث
واالر�سال االذاعي والتلفزيوين.
o oتو�سيع فر�ص التدريب والت�أهيل لرفع م�ستوى الكوادر الإعالمية.
o oاالهتمام ال�صحافة الر�سمية واحلزبية وامل�ستقلة و�ضمان حريتها و�صون كرامة ال�صحفيني
وت�شجيعهم على ك�شف الف�ساد وال�سلبيات
o oتوجيه و�سائل االعالم للإ�سهام يف جمال التعليم ومكافحة الأمية.
( )3حرية التجمع :وت�شمل ما يلي:
 أحرية االجتماع :وتعني حق املواطنني يف عقد االجتماعات ،مثل الندوات وامل�ؤمترات للتعبري عن�آرائهم وم�شاكلهم.
 بحرية تكوين اجلمعيات :جمعية اجتماعية �أو �سيا�سية ،مثل الأحزاب لأنها كنوع من اجلمعيات ذاتهدف �سيا�سي ت�سعى للو�صول �إىل ال�سلطة لتطبق برنامج �سيا�سي ُمعني.
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•�آلية التنفيذ:
o oدعم وت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من خالل قوانني جديدة للجمعيات والنقابات واالحتادات
وحماية احلق الد�ستوري لتكوين الأحزاب والتنظيمات والتطبيق ال�سليم لقانون الأحزاب.
o oن�شر الوعي الد�ستوري واحلقوقي والقانوين يف املجتمع.
 )4احلريات االقت�صادية:
وتت�ضمن �إتاحة الفر�صة للأفراد ملمار�سة الأن�شطة االقت�صادية وحرية التملك ،وعدم نزعها �إال
للم�صلحة العامة ولقاء تعوي�ض عادل.
•�آلية التنفيذ:
o oالعمل على حتقيق تنمية متوازنة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا من خالل ت�شجيع امل�شاريع
اال�ستثمارية.
o oتو�سيع التدريب املهني والفني.

( )5احلريات �أو احلقوق ال�سيا�سية:

وتعني حق الأفراد يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية العامة تعبري ًا عن مبد�أ �سيادة الأمة �أو ال�شعب،
باعتباره �صاحب ال�سلطة ،وت�شمل ما يلي:
 أحق االنتخاب لرئي�س الدولة �أو للربملان. بحق الرت�شيح للربملان. تحق اال�ستفتاء و�إبداء الر�أي. ثحق تويل الوظائف العامة للدولة.وهي حقوق قا�صرة على املواطنني فقط ولي�س الأجانب.
•�آلية التنفيذ:
o oتوفري ال�ضمانات القانونية وا�صدار الت�شريعات املنظمة وال�ضامنة للحقوق ال�سابق ذكرها
وو�ضعها مو�ضع التطبيق والت�أكيد عليها يف الد�ستور واللوائح القانونية.

ثاني ًا :احلقوق االجتماعية واالقت�صادية:
.1
.2
.3
.4
.5

1حق توفري العمل للأفراد ،وت�شمل �إلزام الدولة ب�إن�شاء م�شروعات كربى لت�شغيل العاطلني عن العمل.
2حق العمال يف تكوين النقابات العمالية.
3حق التمتع بالت�أمني ال�صحي.
4احلق يف الت�أمينات االجتماعية.
5حق م�شاركة العمال يف الإدارة.
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6 .6حق التعليم املجاين.
7 .7احلق يف معي�شة اجتماعية كرمية.
وقد �أقرت هذه احلقوق اجلمعية العامة للأمم املتحدة 1966م اتفاقية خا�صة بهذه احلقوق
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
•�آلية التنفيذ:
o oا�صدار الت�شريعات والقوانني واللوائح املنظمة واحلريات ال�سابق.
o oان�شاء الهيئات واملجال�س وامل�ؤ�س�سات الالزمة لتحقيقها.
o oالتوعية املجتمعية للمواطنني ب�أهمية احلقوق واحلريات للأفراد.
وختام ًا ومن خالل ا�ستعرا�ضنا للمباحث ال�سابقة يف هذه الدرا�سة ،فقد تو�صل الباحث �إىل �أن الدولة
اليمنية املدنية احلديثة بحاجة �إىل تطوير وحماية احلقوق واحلريات للمواطنني للم�ساهمة يف بناء هذه
الدولة ،ولن يت�سنى ذلك �إال من خالل ت�ضمني الد�ستور اجلديد املزمع �إن�شا�ؤه �ضمانات تكفل احلقوق واحلريات،
وتطبيق امل�صفوفة ال�سابقة لأنواع احلقوق واحلريات التي �أ�شارت �إليها منظمات حقوق الإن�سان العاملية ،ومن
خالل الأمم املتحدة �أي�ض ًا ،وتفعيل ذلك من خالل �آليات التنفيذ من ت�شريعات و�إن�شاء م�ؤ�س�سات وغريها ،وهذا
ما ُيعزز العالقة الطردية القوية بني الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وذلك على النحو التايل:
�1 .1أن ين�ص �صراحة على �أن ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات ،ويف هذا �ضمانة لل�شعب للمحافظة على حقوقه
وحرياته من ع�سف القائمني على ال�سلطة ،مبعنى �أن ين�ص على “�أن �سيادة القانون �أ�سا�س احلكم
يف الدولة”� ،سيادة القانون هي �أ�سا�س م�شروعية ال�سلطة وهي ال�ضمانة الأكيدة حلماية احلقوق
واحلريات.
�2 .2أن ين�ص الد�ستور على �أن ا�ستقالل الق�ضاء وح�صاناته �ضمانان �أ�سا�سيان حلماية احلقوق واحلريات،
وعلى �أن ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،و�أن الق�ضاة م�ستقلون وغري قابلني للعزل.
�3 .3أن يكفل الد�ستور �صراحة حق التقا�ضي للمواطنني ،وي�ؤكد على �أن اجلرائم يف حقوق الإن�سان ال ت�سقط
بالتقادم من خالل و�ضع مواد فيه ت�شري �إىل ذلك.
�4 .4أن يت�ضمن الد�ستور اجلديد �إن�شاء املحكمة الد�ستورية العليا كما هو معمول به لدى الأ�شقاء والأ�صدقاء
يف دول العامل ،وذلك ك�ضمانة قانونية هامة حلماية و�صيانة حقوق وحريات الأفراد من �أي قانون �أو
الئحة تقيدها �أو حتد منها ،مبا معناه �أن ين�ص على �أن املحكمة الد�ستورية العليا هي هيئة ق�ضائية
م�ستقلة قائمة بذاتها وتتوىل الرقابة الق�ضائية دون غريها على د�ستورية القوانني واللوائح.
واهلل من وراء الق�صد ،،،
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قائمة امل�صادر
1 )1اجلمهورية اليمنية ،املركز الوطني للمعلومات� ،صنعاء ،وللمزيد انظر موقع املركز ب�شبكة االنرتنت
الدولية.
2 )2اجلمهورية اليمنية ،وزارة حقوق الإن�سان� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
3 )3اجلمهورية اليمنية ،مكتب رئا�سة اجلمهورية� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
4 )4اجلمهورية اليمنية ،مكتب جمل�س رئا�سة الوزراء� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
5 )5اجلمهورية اليمنية ،جمل�س النواب� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
6 )6اجلمهورية اليمنية ،جمل�س ال�شورى� ،صنعاء ،موقع الوزارة من �شبكة االنرتنت الدولية.
7 )7ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان� ،شبكة االنرتنت الدولية.
8 )8التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2002م ،املنظمة العربية حلقوق الإن�سان القاهرة
2002م.
9 )9التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2003م ،املنظمة العربية حلقوق الإن�سان القاهرة
2003م.
1010التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2004م ،املنظمة العربية حلقوق الإن�سان القاهرة
2004م.
1111التقرير ال�سنوي حلقوق الإن�سان يف الوطن العربي – 2005م ،املنظمة العربية حلقوق الإن�سان القاهرة
2005م.
1212عادل فتحي ثابت ،الدميقراطية وحقوق االن�سان ،اال�سكندرية.2008 ،
1313ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،النظم ال�سيا�سية ،جامعة اال�سكندرية ،اال�سكندرية.2007 ،
1414حممد رفعت عبد الوهاب ،انواع احلقوق واحلريات العامة ،حقوق االن�سان ،جامعة اال�سكندرية،
اال�سكندرية.2008 ،
1515ف�ؤاد ح�سني �شرهان ،حقوق الإن�سان بني النظرية والتطبيق يف اليمن ،بحث غري من�شور ،جامعة
الإ�سكندرية ،الإ�سكندرية2008 ،م.
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�إجـــــــراءات مواءمة حقوق االن�ســــــان
بني القوانــني اليمنية واملواثيق الدوليــــة
د .نبيل حممد �سعد اهلل �أبو هادي

وتظهر م�شكلة البحث يف مدى مواءمة الت�شريعات الوطنية للدول مع االتفاقيات ومعاهدات
حقوق الإن�سان التي ان�ضمت اليها ،وهل الت�شريعات الوطنية ادجمت ما اقرته هذه االتفاقيات من حقوق
وحريات؟ كما تظهر امل�شكلة �أي�ضا عند وجود تعار�ض بني بع�ض ن�صو�ص املعاهدات الدولية مع ن�صو�ص
الت�شريعات الوطنية� ،أي الت�شريعني اوىل بالتطبيق؟
يهدف البحث �إىل بيان عالقة املواثيق الدولية بالقوانني الوطنية ،وكذلك بيان كيفية التعامل
عند تعار�ض املعاهدات الدولية مع القوانني الوطنية ،وبيان اجراءات وطرق مواءمة القوانني الوطنية
مع املعاهدات الدولية .ولعل مامييز هذا البحث ان اليمن هي حالة الدرا�سة ،وانه معزز ب�آراء الفقه
الدويل وال�سوابق الدولية والت�شريع الدويل.
�سلكت يف هذه الورقة العلمية منهج ًا علمي ًا يعتمد على املنهج اال�ستقرائي ال�ستقراء املعلومات،
واملنهج الو�صفي لو�صف الوقائع والأحداث والق�ضايا وال�سوابق الدولية .واملنهج التحليلي لتحليل
املعلومات التي مت ا�ستقرا�ؤها وو�صفها وا�ستخال�ص النتائج.
�أما تق�سيم البحث فقد مت تق�سيمه �إىل مطلبني ،املطلب الأول يدور فيه النقا�ش حول عالقة
املعاهدات الدولية بالقوانني الوطنية ،نناق�ش يف هذه العالقة ال�صفة االلزامية للمعاهدات الدولية
وعالقتها بالقانون الداخلي وتعار�ضها مع الت�شريع الوطني .واملطلب الثاين كيفية مواءمة القوانني
الوطنية مع املواثيق الدولية ،ويناق�ش فيه املواءمة عن طريق اثر املعاهدة بعد الت�صديق عليها ،واملواءمة
ب�إبداء التحفظات على املعاهدات الدولية .ويف ختام البحث تو�صلنا �إىل عدة نتائج وتو�صيات.
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املقدمة

احلمد هلل ويل احلمد والثناء ،و�أهل الكرم والنعماء ،حمد م�ستمتع بدوام نعمه ،وم�ستوزع لل�شكر على
جليل ق�سمه ،وم�ؤد فر�ض حمامده و�آالئه ،وم�ستمد من فوائد كرمه ونعمائه ،و�صلى اهلل على �سيدنا حممد نبيه
املكني ور�سوله الأمني وعلى �آله و�صحبه الكرام اجمعني و�سلم وعظم وجمد وكرم .وبعد:
نظر ًا الن حقوق الإن�سان تعترب الركن اال�سا�سي يف بناء املجتمع احلر ،فقد احتلت اهمية كبرية
للمجتمع الدويل للرقي بالدول يف احرتام وتعزيز حقوق الإن�سان وحرياته وحمايتها ،و�سعى املجتمع الدويل
لتحقيق ذلك ب�إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية واملواثيق والإعالنات التي تقنن احلقوق واحلريات
للإن�سان والتي على الدول احرتامها وحمايتها.
تداعى املجتمع الدويل لالن�ضمام ملثل هذه االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،وكان ذلك ناجت ًا عن املا�سي
والأحداث اجل�سام التي حلت على االن�سانية يف بداية القرن الع�شرين وال�سيما �أثناء احلرب العاملية الثانية،
هذا كان حافز ًا ودافع ًا للمجتمع الدويل �إىل ال�سعي �إىل مكافحة انتهاكات حقوق الإن�سان التي حتدث على
مر�أى وم�سمع من املجتمع الدويل �سواء على امل�ستوى الوطني �أو على امل�ستوى الدويل.
هذه االتفاقيات واملعاهدات مت االن�ضمام اليها من اغلب دول العامل ،لكن املهم هنا هل هذه الدول
املن�ضمة �إىل هذه االتفاقيات التزمت بها ،وهل ت�شريعات هذه الدول ا�ستوعبت هذه احلقوق وكفلتها؟ وقامت
بتطبيقها وحماية احلقوق واحلريات؟ �أم �أن ت�شريعاتها مل تتواءم مع هذه املعاهدات.
ويف االونة االخرية كرثة املناداة من املنظمات الدولية ومن منظمات املجتمع املدين حتى من احلكومة
اليمنية مبواءمة الت�شريعات اليمنية مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان ،ومت املناداة بذلك
يف م�ؤمتر احلوار الوطني ،امام ذلك هل هذا يعني �أن الت�شريعات اليمنية خمالفة ملا ابرمته احلكومات اليمنية
املتتالية من معاهدات و�صادق عليها املجال�س النيابية يف اليمن؟ وماذا يعنون من كلمة مواءمة هل يعني تطابق
الت�شريعات اليمنية مع املعاهدات الدولية بكل مافيها؟ �أم �أن تتوافق الت�شريعات اليمنية مع املعاهدات الدولية
مع احرتام �سيادة اليمن واحرتام ثقافته ودينه.
ولعل البع�ض يفهم �أن احلقوق واحلريات العامة هي مطلقة ،ويف اال�سا�س �أن حق الإن�سان وحريته
مقيدة يف اطار عالقاته االجتماعية يف املجتمع الذي يعي�ش فيه ،وتنتهي احلقوق واحلريات لأي �شخ�ص
عندما تبد�أ حقوق وحريات ال�شخ�ص االخر .ولتنظيم هذه احلقوق واحلريات ملنع �أي جتاوز يف ممار�سة �أي
ان�سان حلقوقه وحرياته؛ فقد و�ضعت القوانني والد�ساتري من اجل تنظيم احلقوق واحلريات ولي�س من اجل
منعها.

اهمية البحث:

تكمن �أهميته يف �أننا نعر�ض ونناق�ش ونعالج مل�سالة عالقة املعاهدات الدولية بالت�شريعات الوطنية،
وهل هناك �سمو للمعاهدات �أو الت�شريعات الوطنية؟ وكيفية معاجلة التعار�ض بني بع�ض ن�صو�ص املعاهدات
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الدولية وبني الت�شريعات الوطنية؟ �أي�ضا تظهر اهمية البحث يف مناق�شة وعر�ض اجراءات مواءمة الت�شريعات
الوطنية مع املعاهدات الدولية ،كما جتلت اهمية هذه الورقة العلمية من االهمية الكبرية حلقوق الإن�سان
وحرياته.

م�شكلة البحث:

تظهر م�شكلة البحث يف مدى مواءمة الت�شريعات الوطنية للدول مع االتفاقيات ومعاهدات حقوق
الإن�سان ،وهل الت�شريعات الوطنية ادجمت ما اقرته هذه االتفاقيات من حقوق وحريات؟
كما تظهر امل�شكلة �أي�ضا عند وجود تعار�ض بني بع�ض ن�صو�ص املعاهدات الدولية مع ن�صو�ص الت�شريعات
الوطنية ،ويزداد اال�شكال بتم�سك الدول ب�سيادتها وتفوق قانونها الداخلي ،ومت�سك النظام الدويل ب�سمو
القانون الدويل ،وفوق هذا وذاك انه قد ال توجد قاعدة عامة يف القانون الدويل تلزم �أي دولة ب�أي معاهدة
مربمة خالف ًا للد�ستور ،والعك�س �صحيح ،وقد وجدت العديد من الد�ساتري تن�ص على �أن املعاهدات املربمة
خالف ًا للقانون الداخلي ال قيمة لها يف القانون الدويل.

اهداف البحث:

يهدف البحث �إىل حتقيق ثالثة اهداف وهي كالتايل:
بيان عالقة القانون الدويل بالقوانني الوطنية.
بيان كيفية التعامل عند تعار�ض املعاهدات الدولية مع القوانني الوطنية.
بيان اجراءات وطرق مواءمة القوانني الوطنية مع املعاهدات الدولية.

منهج البحث:

�سلكت يف هذه الورقة العلمية منهج ًا يعتمد على املنهج اال�ستقرائي ال�ستقراء املعلومات من الكتب
واملراجع ،واملنهج الو�صفي لو�صف الوقائع والأحداث والق�ضايا وال�سوابق الدولية .واملنهج التحليلي لتحليل
املعلومات التي مت ا�ستقرا�ؤها وو�صفها وا�ستخال�ص النتائج ،ذلك من خالل اطالعي على الكتب والقوانني
والر�سائل والأبحاث واملجالت والن�شرات للباحثني يف هذا املجال.

تق�سيم اخلطة:

كل ما �سبق كان دافع ًا يل يف �أن اطرح هذا املو�ضوع يف بحث م�ستقل ملناق�شته عن كثب ،ملعرفة طرق
مواءمة احلقوق واحلريات يف القوانني اليمنية مع املواثيق الدولية ،حماو ًال مناق�شة ذلك يف مطلبني ،وذلك
على النحو التايل:
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املطلب الأول /عالقة املعاهدات الدولية بالقوانني الوطنية:
الفرع الأول /ال�صفة الإلزامية للمعاهدات.
الفرع الثاين/عالقة املعاهدات الدولية بالقانون الداخلي.
الفرع الثالث /تعار�ض املعاهدات مع الت�شريع الوطني.

املطلب الثاين /كيفية مواءمة القوانني الوطنية مع املواثيق الدولية.
الفرع الأول /اثر املعاهدات على القوانني الوطنية بعد الت�صديق.
الفرع الثاين� /إبداء التحفظات على املعاهدات الدولية.
الفرع الثالث� /سوابق دولية على �إبداء التحفظات على املعاهدات الدولية (اتفاقية �سيداو) للموائمة
مع الت�شريعات الوطنية.

املطلب الأول

عالقة املعاهدات الدولية بالقوانني الوطنية
قبل اخلو�ض يف العالقة نعرج قليال على تعريف املعاهدة ،ون�أخذ تعريف اتفاقية فينا ب�ش�أن قانون
املعاهدات املعاهدة يف املادة (�/1/2أ) حيث ن�صت على �أنه�(« :أ) يق�صد بـاملعاهدة :اتفاق دويل يعقد بني
دولتني �أو �أكرث كتابة ويخ�ضع للقانون الدويل� ،سواء مت يف وثيقة واحدة �أو �أكرث و�أي ًا كانت الت�سمية التي
تطلق عليه».
تظهر عالقة املعاهدات بالقوانني الوطنية عندما ت�صبح املعاهدة ملزمة الطرافها ،عندها يظهر اثر
املعاهدة على القوانني الداخلية و�سلطات الدولة ،وعند تطبيق املعاهدات قد تظهر ا�شكاالت يف تعار�ض بع�ض
ن�صو�ص املعاهدات مع بع�ض ن�صو�ص الت�شريعات الوطنية ،نناق�ش هذه العالقة يف ثالثة فروع على النحو
التايل:
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الفرع الأول

ال�صفة الإلزامية للمعاهدات
مبا �أن املعاهدات تعترب امل�صدر الأول للقانون الدويل ،نناق�ش بداية مدى �إلزامية القانون الدويل
باعتبار �أن املعاهدات جزء من هذا القانون ،ثم ال�صفة الإلزامية للمعاهدات ،وذلك كالتايل:
او ًال� :أ�سا�س القوة الإلزامية للقانون الدويل:
من املعروف �أن قواعد القانون الدويل ( )Law International of Rules Theمل تفر�ضها �سلطة
عليا كما يف القانون الداخلي ،و�إمنا مت و�ضعها عن طريق هيئات مت�ساوية وم�ؤمترات دولية ،فمن �أين ت�ستمد هذه
القواعد قوتها الإلزامية؟ اجلواب على ذلك يف الآراء واملذاهب التي نناق�شها كالتايل:

 1)1املذهب الإرادي:

�أ�سا�س الإلزام يف هذا املذهب هو الإرادة التي ُت�ضفي على القانون قوة الإلزام ،فب�إرادة الدولة تقبل
القواعد القانونية والأعراف الدولية وتربم املعاهدات ،وتلزم نف�سها بها .وكما ي�صدق �أن الإرادة هي التي
تخلق القواعد التي حتكم عالقات �أفراد الدولة ،وي�صدق كذلك على القواعد التي تنظم عالقات اجلماعات
املختلفة فيما بينها ( .)1وكما يرى �أن�صار هذا املذهب �أن القانون هو جمموعة من القواعد االجتماعية التي
و�ضعتها الإرادة ،ويقوم القانون الدويل على ر�ضا الدول ب�أحكامه� ،ش�أنه �ش�أن القانون الداخلي الذي يقوم على ر�ضا
مواطنيالدولة(.)2
وجه النقد لهذا املذهب ( )3ب�أنه ي�ؤدي �إىل عدم ثبات ذلك الأ�سا�س للقانون ،حيث �أن القانون يتطلب
تواجد نظام اجتماعي يتمتع بقدر من الثبات واال�ستقرار .وقد انتقد هذا املذهب الفقيه (ديجي) بالقول:
ب�أن الت�صور الإرادي للقانون يتعار�ض مع جوهر القانون ذاته ،ف�ض ًال من عجزه يف �إ�ضفاء ال�صفة الإلزامية على
 )1د/علي �صادق �أبو هيف :القانون الدويل العام ،ط  ،12من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية1975 ،م� ،صـ  .80وانظر :د/حامد �سلطان و د/عائ�شة راتب و د�/صالح
الدين عامر :القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1978 ،م� ،صـ  .18 17-و د/ال�شافعي حممد ب�شري :القانون الدويل يف ال�سلم واحلرب،
من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية2000 ،م� ،صـ  .40و د/حممد عزيز �شكري :القانون الدويل وقت ال�سلم ،ط  ،4دار الفكر ،دم�شق1983 ،م� ،صـ .41 40-
و د/حممد �سامي عبد احلميد� :أ�صول القانون الدويل (القاعدة الدولية) ،ج ،2م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،الإ�سكندرية1972 ،م� ،صـ  .36 35-و د /حم�سن
افكريين :القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2005 ،م� ،صـ  .10و د/عبدالواحد حممد الفار :القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة1994 ،م� ،صـ  .36و د/عبد الكرمي علوان :القانون الدويل العام ،من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية2001 ،م� ،صـ  .48 47-وجمال حمي الدين :القانون
الدويل العام امل�صادر القانونية ،دار اجلامعة اجلديدة ،عدم تدوين مكان الن�شر� ،2009 ،صـ  .46 45-و د/عبد الواحد عزيز الزنداين :ال�سري والقانون
الدويل ،من�شورات اجلامعة اليمنية� ،صنعاء1995 ،م� ،صـ  .74ود�/صالح زيد ق�صيله� :ضمانات احلماية اجلنائية الدولية حلقوق الإن�سان ،الأمني للن�شر
والتوزيع� ،صنعاء2009 ،م� ،صـ .135
)2د/حامد �سلطان� :أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1974 ،م� ،صـ .41 40-
)3حاول البع�ض تدارك االنتقادات وال�صعوبات يف املذهب الإرادي ،وظهرت عدة نظريات م�شتقه من هذا املذهب ،وهي على النحو التايل 1- :نظرية الإرادة املنفردة
( التحديد الذاتي :) Auto limitationالتي تقرر �أن القانون الدويل مرتبط بالإرادة ارتباط ًا فعلي ًا و�ضروري ًا لأنه يدين لها بالوجود ،وي�ستمد قوته امللزمة
من �إرادة كل دولة على انفراد ،وذلك لعدم وجود �سلطة عليا فوق الدول ميكن �أن تفر�ضه عليها 2- .نظرية الإرادة امل�شرتكة ( :)Wereinbarungترى
�أن القانون الدويل ي�ستند �إىل �إرادات الدول جمتمعة ،لعدم وجود �سلطة عليا ي�ستمد منها قوته امللزمة.
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القواعد القانونية (.)4
يرى اجلعلي �أن دعاة املذهب الإرادي يعرتفون �أن ال�صعوبة التي تواجه تطبيق نظريتهم تعود �إىل قواعد
القانون الدويل العرفية ،وانه من امل�ستحيل يف بع�ض الأحيان ،ا�ستخال�ص الر�ضا ال�صريح للدولة من املعاهدات �أو
�أوراق الدولة �أو امل�ستندات الر�سمية �أو املذكرات الدبلوما�سية �أو ما �شابه ذلك ،بحيث ميكن �أن تكون الدولة ملزمة
بقواعد عرفية معينة ،وبالتايل الر�ضا يف مثل هذه احلاالت ُيعد �أمر ًا �ضمني ًا.)5( .

 2)2املذهب املو�ضوعي (:)Objectivism

�سعى هذا املذهب �إىل �إيجاد �أ�سا�س الإلزام لقواعد القانون الدويل خارج نطاق الإرادة .وظهرت يف هذا
املذهب نظريات على النحو التايل:
	)أ( نظرية الت�ضامن االجتماعي (املدر�سة الفرن�سية) :جعلت �أ�سا�س الإلزام للقانون هي العالقات االجتماعية،
واحلاجة �إىل الت�ضامن االجتماعي بني الدول ( .)6ويعترب (دوجي) �أن القانون �سابق على الدولة و�أعلى منها،
لأنها ُتعرب عن �ضرورات الت�ضامن االجتماعي (� .)7أيد هذا التوجه ور�أى بنقله يف جمال العالقات الدولية
(جورج �سل) (.)8
كان لهذه النظرية دور بارز يف �إظهار قيمة الت�ضامن االجتماعي وعالقته بالقانون ،ويف احرتام التعاي�ش بني
الدول ،واحرتام العالقات املتبادلة ملا فيه م�صلحة اجلماعة الدولية ب�شكل عام ،وملا فيه بقاء احلياة الدولية
النابع من الت�ضامن االجتماعي فيما بني الدول ،هذه احلاجة قد تكون مربر ًا لو�ضع قوانني تنظيم تلك العالقات،
�إال �أنها ال ت�صلح �أن تكون هي امل�صدر الوحيد للإلزام نظر ًا لالنتقادات التي وجهت �إليها.
	)ب( نظرية القاعدة الأ�سا�سية (املدر�سة النم�ساوية) :ت�سمى �أي�ضا نظرية (كل�سن  )Kelsenن�سبة �إىل
م�ؤ�س�س هذه النظرية ،ترى هذه النظرية �أن �أ�سا�س الإلزام هو م�صدر واحد يفرت�ض وجوده يطلق عليه
القاعدة الأ�سا�سية ،وذلك لأن كل نظام قانوين يقوم بتعيينه وحتديد �صحته امل�صدر الذي ت�ستمد منه
�أحكامه ،وي�ستمد القانون �أ�سا�سه الإلزامي من هذه القاعدة الأ�سا�سية ( .)9وي�ستند (كل�سن) يف حتليل
)4ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ .41 40-
)( 5د /البخاري عبد اهلل اجلعلي :القانون الدويل العام وفقا للفقه وال�سوابق والت�شريع ،ط  ،10مركز البخاري للدرا�سات القانونية والتدريب ،اخلرطوم،
2011م .غري من�شور� ،صـ .21
�)6أُعيب على هذه النظرية �أنها ال ت�صلح �أن تكون �أ�سا�س ًا لإلزام القانون وت�صلح �أن تكون م�سوغة لوجوده ،وذلك لأن اجلماعة الإن�سانية �سبقت القانون يف الوجود.
ويعاب عليها نكران دور الدولة يف �إن�شاء القواعد القانونية ،وجعل الأ�سا�س يف الإلزام هو �شعور الأفراد بالت�ضامن االجتماعي الذي يرتبط بت�صور مبهم وغري
حقيقي ،ومن جانب �آخر هناك ثمة حاجات اجتماعية ال ترجع فقط للت�ضامن ،ومنها احلاجات املعنوية الل�صيقة بالإن�سانية التي قد ال تتطلب بال�ضرورة فكرة
الت�ضامن�( .سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .21وانظر :ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .48وعبد احلميد :ج ،2مرجع �سابق� ،صـ  .46 45-والزنداين:
مرجع �سابق� ،صـ  .77والفار :مرجع �سابق� ،صـ  .42 41-وق�صيله :مرجع �سابق� ،صـ  .14وعبد الكرمي علوان :مرجع �سابق� ،صـ .)53 52-
�)7سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .90وانظر :عبد احلميد :ج ،2مرجع �سابق� ،صـ  .43وال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .48 47-وافكريين :مرجع �سابق،
�صـ  .14والفار :مرجع �سابق� ،صـ  .41 40-والزنداين :مرجع �سابق� ،صـ  .78وحمي الدين :مرجع �سابق� ،صـ  .53وق�صيله :مرجع �سابق� ،صـ .139
�)8أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .85وانظر� :سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .20وعبد احلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ  .44 42-و�سلطان :مرجع �سابق،
�صـ  .204و�شكري :مرجع �سابق� ،صـ  .45وانظر:الفار :مرجع �سابق� ،صـ  .41 40-والزنداين :مرجع �سابق� ،صـ  .77وحمي الدين :مرجع �سابق� ،صـ .54
وق�صيله :مرجع �سابق� ،صـ .139
)9تلقت هذه النظرية عدة انتقادات منها� :أنها ت�ستند على افرتا�ض وجود قاعدة �أ�سا�سية ،وعلى ا�ستحالة ت�أ�سي�س الواقع على اخليال ،لأن ظاهرة القانون �أم ٌر واق ٌع،
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هذا الأ�سا�س �إىل ما تت�صف به القاعدة بعالقتها وارتباطها مع قاعدة �أخرى لي�ست يف نف�س امل�ستوى ،بل منها
الأدنى ومنها الأعلى ،بحيث ت�شكل يف جمموعها طبيعة ذات هرمية متدرجة ،وكل قاعدة ت�ستمد من التي
�أعلى منها �إىل �أن ت�صل �إىل القاعدة الأ�سا�سية ،التي تعترب امل�صدر الأ�سا�سي لإلزام قواعد القانون ،وهي
قاعدة العقد �شريعة املتعاقدين �أو قاعدة الوفاء بالعهد (.)10
نخل�ص مما�سبق يف هذه النظريات �إىل �أن �أ�سا�س الإلزام لقواعد القانون الدويل كما يبدو عبارة على
عن مزيج من النظريات ال�سابقة ،حيث للإرادة دو ٌر بار ٌز ،وللحاجة يف التعاي�ش مع ًا �ضرورة يف ال�شعور بالإلزام،
وال�ضرورة امللحة يف العالقات االجتماعية هي ال�سبب يف بقاء احلياة ،وكذلك للقاعدة الأ�سا�سية مكان مهم
بالذات يف الأحكام الناجتة عن املعاهدات يف احرتام قد�سيتها والوفاء بالعهود.

ثاني ًا :ال�صفة الإلزامية للمعاهدات:

�إذا ُعقدت املعاهدة م�ستوفية ل�شروطها �صارت نافذة يف نطاق القانون الدويل ،و�أ�صبحت �أحكامها ملزمة
للدول الأطراف .واملبد�أ يق�ضى �أن املعاهدات ال تلزم �إال �أطرافها ،و�أ�سا�س الإلزام يف املعاهدات الدولية ي�ستند
�إىل نظرية القاعدة الأ�سا�سية التي ت�سود يف القانون الدويل ،وهي قد�سية املعاهدات واالتفاقات بني الدول
والوفاء بالعهود ،ويتفرع من هذه القاعدة �أن �أحكام املعاهدة تظل نافذة وملزمة �إىل �أن تنق�ضي (.)11
�سرى على املعاهدات ما �سرى على القانون الدويل ب�ش�أن االختالف يف �أ�سا�س القوة الإلزامية ،فتارة
ي�سندوها �إىل �إرادة الأطراف اجلماعية ،وتارة ي�سندوها �إىل اعتبارات ذات طابع �أدبي ،و�أخرى �إىل القانون
املو�ضوعي ،وكذلك �إىل �ضرورات احلياة ال�سيا�سية ومقت�ضيات احلياة الدولية (.)12
يرى اجلعلي �أن القاعدة الأ�سا�سية احلاكمة لقانون املعاهدات �أن املعاهدة �سارية املفعول ملزمة
لأطرافها ويجب �أن ينفذها الأطراف بح�سن نية ،وهو بذلك يتفق مع اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات
وما ن�صت عليه يف املادة ( )26من �أن« :كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بح�سن نية» .وقد
�أكد ميثاق الأمم املتحدة على �أهمية هذه القاعدة يف ديباجته ،و�أي�ضا كما هو معلوم ف�إن الفقرة الثانية من
املادة ( )2من امليثاق التي ن�صت �صراحة على انه« :يجب على الدول الأع�ضاء يف املنظمة الوفاء وبح�سن نية
ومن ثم ال يت�صور البحث لها عن �أ�سا�س خارج العامل الواقعي امللمو�س ،حيث �أن من �ش�أن قبول هذا الأ�سا�س االفرتا�ضي الت�شكيك يف حقيقة �إلزامه الواقعي.
ومن االنتقادات :عزلها القانون عن املجتمع راف�ضة الربط بني القاعدة القانونية وظروف الواقع املربرة لوجودها ،لأن القانون ما هو �إال انعكا�س لظروف املجتمع
الواقعية ،ومن ثم ال ميكـن فهم �أ�سا�سه وم�ضمونه بغري الربط بينه وبني املجـتمع املنبثق القانون منه( .عبداحلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ  .50 44-وانظر:
�سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .21و�شكري :مرجع �سابق� ،صـ  .49وال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .49والزنداين :مرجع �سابق� ،صـ  .76والفار :مرجع
�سابق� ،صـ  .40وق�صيله :مرجع �سابق� ،صـ  .139وحمي الدين :مرجع �سابق� ،صـ .)52
�)10أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .83وانظر� :سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .20 19-وال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .46و�سلطان :مرجع �سابق� ،صـ
 .204 203و�شكري :مرجع �سابق� ،صـ  .44وعبد احلميد :ج ،2مرجع �سابق� ،صـ  .48 46-والفار :مرجع �سابق� ،صـ  .29والزنداين :مرجع �سابق� ،صـ .76وعبد الكرمي علوان :مرجع �سابق� ،صـ  .51 50-وافكريين :مرجع �سابق� ،صـ  .13 12-وحمي الدين :مرجع �سابق� ،صـ  .52 51-وق�صيله :مرجع
�سابق� ،صـ .138
�)11سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ .256 254-
)12د� /شارل رو�سو :القانون الدويل العام ،ترجمة� :شكر اهلل خليفة ،الأهلية للن�شر والتوزيع ،بريوت1982 ،م� ،صـ .62 61-
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بااللتزامات التي �أخذتها على عاتقها وفق ًا للميثاق» (.)13
يبدو �أن �أ�سا�س الإلزام للمعاهدات جمع بني املذهب الإرادي واملذهب املو�ضوعي ،فلإرادة الدولة �أهمية
يف عقد املعاهدات وكذلك التوافق يف �إرادات الدول ،كما �أن القاعدة الأ�سا�سية بقد�سية املعاهدات والوفاء
بالعهود كان لها �أهمية كذلك يف الأ�سا�س الإلزامي للمعاهدات.
الفرع الثاين

عالقة املعاهدات الدولية بالقانون الداخلي
يكت�سب مو�ضوع عالقة القانون الدويل بالقانون الداخلي �أهمية علمية وعملية كبرية ،وخا�صة لأهميته يف
تو�ضيح قانون املعاهدات ،الذي ميكن و�صفه بالفرع الأهم من فروع القانون الدويل ،ف�ض ًال عن �أن قانون املعاهدات
يربز كثري ًا يف نطاق القانون الداخلي( .)14وعليه اليفرت�ض �أنه مبجرد دخول املعاهدة حيز النفاذ بالن�سبة
للدولة� ،أنها ت�صبح جزء ًا من قانونها الداخلي .لذلك نناق�ش هذه العالقة على النحو التايل:

اوال :نظرية ثنائية القانون (:)Dualism
تقرر هذه النظرية نظامني م�ستقلني مت�ساويني القانون الداخلي والقانون الدويل ،و�أ�سا�س ذلك
ت�ساوي النظم القانونية وعدم متيز بع�ضها عن البع�ض الآخر .وت�ستند نظرية ثنائية القانون �إىل املذهب
الو�ضعي والإرادي ( .)15يف �إطار النظرية الثنائية ،ف�إن د�ستور الدولة اليعطي املعاهدات و�ضع ًا خا�ص ًا ،واحلقوق
وااللتزامات النا�شئة منها لي�س لها �أي ت�أثري يف القانون املحلي ،ما مل تعط لها الت�شريعات املعمول بها قيمة� ،أو �أن
يتم �إعداد ت�شريع خا�ص لهذا الغر�ض ،ثم تدمج هذه احلقوق والواجبات يف القانون املحلي ( .)16هذا النهج
)13د /البخاري عبد اهلل اجلعلي :القانون الدويل العام وفق ًا للفقه وال�سوابق والت�شريع ،ط  ،9مركز الدكتور البخاري للدرا�سات القانونية والتدريب ،اخلرطوم،
2008م� ،صـ .200
)14املرجع ال�سابق� ،صـ .94
)15من �أن�صار هذه النظرية من الفقهاء الأملان (�شرتوب وهرني�ش تريبل) الذي عر�ض مدلول هذه النظرية يف كتابة القانون الدويل والقانون الداخلي املن�شور عام
1899م ،ومن �أن�صارها �أي�ضا الفقهاء االيطاليون (انزليوتي وكافيلجري)( .رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .17وانظر� :أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .89واجلعلي:
القانون الدويل العام وفق ًا للفقه وال�سوابق والت�شريع ،ط  ،9مرجع �سابق� ،صـ  .95و د/حممد حافظ غامن :املعاهدات ،طبعة نه�ضة م�صر ،القاهرة1961 ،م،
�صـ  .110وعبد احلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ  .96 95-و د/ابراهيم احمد �شلبي :مبادئ القانون الدويل العام ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية1985 ،م،
�صـ  .69وعبد الكرمي علوان :مرجع �سابق� ،صـ  .23و د/العـادل عـاجـب يعـقوب :درا�سات يف القانون الدويل العام ،ط  ،2عدم تدوين النا�شر ،اخلرطوم،
2002م� ،صـ  .86و د /عبد الكرمي بو زيد امل�سماري :دور الق�ضاء الوطني يف تطبيق وتف�سري املعاهدات الدولية ،دار الفكر اجلامعي ،الإ�سكندرية2009 ،م،
�صـ  .49و د /احمد عبد العليم �شاكر علي :املعاهدات الدولية �أمام الق�ضاء اجلنائي ،دار الكتب القانونية ،القاهرة2006 ،م� ،صـ  .20 19-و د /م�صطفى
حممد حممود عبد الكرمي :حجية املعاهدات الدولية �أمام القا�ضي اجلنائي ،دار الفكر والقانون ،املن�صورة – م�صر2011 ،م� ،صـ .)144 143-
)16وجه �إىل هذه النظرية االنتقادات منها :اعترب �أن اختالف م�صادر القانونني لي�س �صحيح ًا ،لأنه يجب التمييز بني �أ�صل القاعدة وو�سائل التعبري عنها ،حيث �أن
القانونني ح�صيلة احلياة االجتماعية ،واخلالف يف طريقة التعبري .وبالن�سبة الختالف موا�ضيع القانونني ،ف�إن قواعد القانون قد تخاطب �أ�شخا�ص ًا متنوعني،
مثل تق�سيم القانون الداخلي �إىل قانون عام وخا�ص ،وزد على ذاك �أن الدولة ال وجود لها بدون الأ�شخا�ص ،وعليه ف�إن املخاطبني احلقيقيون يف القانون الدويل
هم الأ�شخا�ص كما يف القانون الداخلي� .أما �صحة اختالف الأنظمة القانونية فهو اختالف حمدود مبني على اختالف ع�ضوي و�شكلي ،ناجت عن االختالف يف
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يعك�س ،من جهة� ،أن ال�سلطة التنفيذية وفق الد�ستور ال ت�ستطيع البت يف املعاهدة دون موافقة م�سبقة من
الهيئة الت�شريعية ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن ال�سلطة العليا للهيئة الت�شريعية مبوجب الد�ستور لإن�شاء القوانني.
ومن الدول التي تنتهج هذه النظرية اململكة املتحدة (.)17
ا�ستند �أن�صار هذه النظرية �إىل اختالف م�صادر القانون الوطني عن م�صادر القانون الدويل ،واختالف
موا�ضيع القانونني ،واختالف �أ�شخا�ص القانونني ،واختالف التكوين ال�سيا�سي للمجتمعني الوطني والدويل،
واختالف الأ�سا�س الإلزامي لكل من القانونني ،وغريها (.)18
يبدو �أن الق�ضاء الدويل كما يرى ال�شافعي مييل قلي ًال �إىل نظرية ثنائية القانون ،ويعترب �أن الن�شاط
القانوين الدويل يختلف عن ن�شاط الدولة الداخلي� ،أيد ذلك حكم جلنة التحكيم الفرن�سية الأمريكية يف ق�ضية
جوزيف �سامي ( )Samy Josephبتاريخ  /21ابريل1882 /م ،عندما قالت�« :أن املحاكم الدولية �أن�شئت
لأن الدعاوي التي تظهر عليها ذات طبيعة حتول دون �إمكان عر�ضها على حماكم �أخرى» (.)19
يرتتب على الأخذ بنظرية ثنائية القانون ،عدم �إمكان وجود تعار�ض بني املعاهدة وبني الت�شريعات
الوطنية ،وعدم اخت�صا�ص املحاكم الوطنية بتطبيق املعاهدات الدولية ،حيث تقوم املحاكم بتطبيق وتف�سري
القانون الداخلي فقط ،وهي ال متلك تطبيق قواعد املعاهدات �أو تف�سريها �إال �إذا حتولت �أحكامها �إىل قواعد
داخلية .وتقرر هذه النظرية �إمكانية تطبيق القانون الدويل العام ونفاذه يف املجال الداخلي للدول ،وذلك
با�ستخدام طريقتني :الطريقة الأوىل :الإدماج :ويق�صد به �أن تقوم الدولة ب�إ�صدار ت�شريع يحتوي على
الأحكام املقررة يف املعاهدة التي �أبرمتها الدولة ،وبهذا ت�صبح املعاهدة �سارية داخل الدولة .من ال�سوابق
على ذلك :املادة ( )4من الد�ستور الأملاين ال�شهري بد�ستور (فيمر) عام 1919م ،التي تن�ص على �أن« :قواعد
القانون الدويل املعرتف بها تعترب جزء ًا متمم ًا لقوانني الدولة الأملانية» .الطريقة الثانية :الإحالة :يق�صد
بها �أن يحيل القانون الوطني على معاهدة معينة لتنظيم م�س�ألة حمددة ،مثل �إحالة القانون الوطني حل�صانات
البعثات الدبلوما�سية على املعاهدات والعرف الدويل (.)20

بيئة ك ًال من النظامني .وكذلك ف�إن حجة �صعوبة �سريان القواعد الدولية من الناحية العملية ميكن تطبيقها �ضمن القانون الوطني مبا�شر ًة دون حاجة �إىل �إجراء
اندماجي ،مثال ذلك :طبق الق�ضاء الفرن�سي املعاهدات� .أما بالن�سبة حلجة اختالف الأ�سا�س الإلزامي للقانونني ،ف�إن القانون �سواء ًا كان دولي ًا �أو داخلي ًا ف�إنه
ي�ستمد �إلزامه �إىل �صدوره من �إرادة �شارعة للفئة امل�سيطرة على اجلماعة التي تعرب عن وجوب احلماية يف نظرها ،وبهذا يظهر �أن �أ�سا�س الإلزام للقانونني واحد
هو تعبريه عن م�صالح اجلماعة بقواعد تنظم ما ي�شاء داخل هذه اجلماعة من عالقات( .رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .18 17-وانظر :عبد احلميد :ج ،2مرجع
�سابق� ،صـ  .104 101-و�شلبي :مبادئ القانون الدويل ،مرجع �سابق� ،صـ  .70وعبد الكرمي علوان :مرجع �سابق ،الهام�ش� ،صـ .)27 26-
.ANTHONY AUST, Op. cit, p 151 )17
)18انظر هذه احلجج بتف�صيل �أكرث يف :رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .18وانظر :غامن :مرجع �سابق� ،صـ  .111 110-وال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .54وعبد
احلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ  .100 99-و�سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .27و�شكري :مرجع �سابق� ،صـ  .49و�شلبي :مبادئ القانون الدويل،
مرجع �سابق� ،صـ  .69ويعقوب :مرجع �سابق� ،صـ  .88 87-وامل�سماري :مرجع �سابق� ،صـ .50
)19ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ .57
)20غامن :مرجع �سابق� ،صـ  .112 111-وانظر :احمد عبد العليم :مرجع �سابق� ،صـ  .30 27-وامل�سماري :مرجع �سابق� ،صـ  .51وم�صطفى عبد الكرمي:
مرجع �سابق� ،صـ .144
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ثانيا :نظرية وحدة القانون (:)Monism
وت�سمى النظرية الأحادية ،وتنطلق من وحدة جمموع القواعد القانونية ،وترى �أن القانون الدويل
والداخلي واحد ،و�أنها �أجزاء تخ�ضع لقانون واحد ( ،)21وهذا النظام قائم على �أ�سا�س مبد�أ التبعية من القواعد
القانونية بع�ضها لبع�ض ،وذلك لأن تف�سري قاعدة من قواعده التتم �إال بالرجوع �إىل القواعد الأخرى ،وهكذا حتى
ت�صل �إىل القاعدة الأ�سا�سية يف هذا الفرع ،وهذه القاعدة ترجع اىل قاعدة �أخرى يف فرع �آخر ،حتى ت�صل �إىل
القاعدة الأ�سا�سية .هذا الت�سل�سل يف ا�ستناد قاعدة على �أخرى يدل على وحدة القانون .ومن �أن�صار النظرية
(ديجي وجورج �سل) من املدر�سة االجتماعية و(كل�سن وفردرو�س) من النم�ساوية ( .)22وي�ستند �أن�صار نظرية
وحدة القانون على تفنيد حجج مذهب النظرية الثنائية (.)23
تعامل املجتمع الدويل مع النظريتني ب�شيء من الرتدد ،ومل ينحز ب�شكل وا�ضح لأي من النظريتني ،فلم
ي�ؤكد االجتهاد الدويل نظرية ثنائية القانون ،حيث لي�س ثمة قاعدة عامة يف القانون الدويل تلزم �أي دولة
ب�أي معاهدة مربمة خالف ًا للد�ستور ،والعك�س �صحيح وقد وجدت العديد من الد�ساتري تن�ص على �أن املعاهدات
املربمة خالف ًا للقانون الداخلي ال قيمة لها يف القانون الدويل .و�أي�ضا نظرية وحدة القانون ال توجد قاعدة
يف القانون الدويل تفو�ض الدول يف حتديد الأجهزة لإبرام املعاهدات الدولية ،بل القانون الد�ستوري لكل دولة
يحدد ذلك (.)24
)21ي�ؤخذ على هذه النظرية ب�شكل عام �أنها تخالف احلقائق التاريخية ،التي تثبت �أن كِ ال القانونني ن�ش�أ م�ستق ًال عن الآخر ،وهما يختلفان لي�س من حيث امل�صدر
فقط و�إمنا من حيث نوع العالقات التي ينظمها القانون ،وي�ؤخذ عليها �أي�ضا �أن ال�سلطات داخل الدولة ت�ستمد �سلطاتها من القانون الداخلي ،والقا�ضي ال ميلك �أن
يحكم �إال وفق ًا لقانون دولته ،و�أنه اليطبق قواعد القانون الدويل (� )The rules of international lawإال يف حدود ما ي�سمح به القانون الداخلي،
وكذلك ُاخذ على هذه النظرية �أن �إلغاء �أو تعديل قاعدة من قواعد القانون الداخلي ال يحدث �إال باتباع نف�س الطريقة الذي �أن�شئت مبقت�ضاه هذه القاعدة� ،أي
ب�إ�صدار ت�شريع يلغي �أو يعدل القانون�( .أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .89وانظر :احمد عبدالعليم :مرجع �سابق� ،صـ .)42 41-
)22رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .22 21-وانظر� :أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .88وغامن :مرجع �سابق� ،صـ  .112و�شلبي :مبادئ القانون الدويل ،مرجع �سابق� ،صـ
 .71وال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .52و�سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .30 29-و د /م�صطفى احمد ف�ؤاد� :أ�صول القانون الدويل العام  -النظام
القانوين الدويل ،ج  ،2من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية2008 ،م� ،صـ  .98و�شكري :مرجع �سابق� ،صـ  .50وعبد احلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ  .104ويعقوب:
مرجع �سابق� ،صـ  .89وعبد الكرمي علوان :مرجع �سابق� ،صـ  .25وحمي الدين :مرجع �سابق� ،صـ  .37واحمد عبد العليم :مرجع �سابق� ،صـ .37 36-
وم�صطفى عبد الكرمي :مرجع �سابق� ،صـ .145 144-
)23من احلجج التي ا�ستند �إليها ان�صار هذه النظرية:
1 .1اختالف م�صادر القانون الدويل عن م�صادر القانون الوطني من حيث ال�شكل ،جند �أنه من الناحية املو�ضوعية تت�شابه القاعدة القانونية الواردة يف املعاهدة
مع القواعد الوطنية من حيث الطبيعة ،فكالهما يت�ضمن قواعد تنظم العالقات االجتماعية ،ومن حيث الغاية ف�إن الهدف من كل هذه القواعد هي حتقيق
ال�صالح العام.
2 .2اختالف مو�ضوع املعاهدة عن مو�ضوع القانون الوطني ادعاء غري �سليم .فالدول جمموعات كبرية من الأفراد وينطبق القانون الوطني على ه�ؤالء الأفراد
مبا�شرة� ،أما املعاهدات فتنطبق على الأفراد بطريق غري مبا�شر ،وذلك �إذا كانت تت�ضمن تنظيم عالقات تت�صل بن�شاط الأفراد �أو م�صاحلهم ،ف�ض ًال عن �أن
كافة املعاهدات التي تربمها الدولة تنعك�س �آثارها على رعاياها �إيجاب ًا و�سلب ًا.
�3 .3إن اال�ستناد �إىل �إمكان وجود تعار�ض بني �أحكام القانون الوطني و�أحكام املعاهدات ،ال ينه�ض دلي ًال عن تعدد الأنظمة القانونية ،لأن الدولة التي ت�صدر ت�شريعاً
يخالف �أحكام معاهدة �صحيحة ونافذة ترتكب عم ًال غري م�شروع ،ويرتتب على ذلك م�سئوليتها �أمام الدول الأخرى.
4 .4ويبدو �أن خري انتقاد ميكن توجيهه لنظرية ثنائية القانون ،هو �أنها ال ميكن �أن تن�سجم مع الظروف اجلديدة للمجتمع الدويل ،وال مع املبادئ اجلديدة التي
حتكم العالقات الدولية يف الوقت احلايل التي تنبعث عن فكرة التنظيم الدويل( .غامن :مرجع �سابق� ،صـ .)114 113-
)24رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .26 24-وانظر� :شلبي :مرجع �سابق� ،صـ .73
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ت�أييد هذه النظرية �أو تلك وترجيح �إحداهما ،لي�س من الأهمية مبكان ،الأهم هو كيف يجري
عليه العمل الدويل يف تن�سيق العالقات الدولية ،مادام �أن الأ�سا�س هو التزام الدول بتنفيذ ما التزمت به،
ومادام �أنها التزمت باملعاهدة بر�ضاها وبالطرق الد�ستورية فيها� ،سواء ًا �سما القانون الداخلي على الدويل
�أو العك�س ،و�سواء احتدا �أو ا�ستقال .ف�إذا �أ�صبح تنفيذ االلتزامات الدولية را�سخ ًا بني الدول ،واحرتام تنفيذ
هذه االلتزامات؛ �سن�صل �إىل الهدف من و�ضع هذه النظريات .مع ذلك نرى �أن هذه القناعة للو�صول �إىل هذا
امل�ستوى ت�صطدم مب�شكلة مت�سك الدول ب�سيادتها وتفوق قانونها الداخلي ،ومت�سك النظام الدويل ب�سمو القانون
الدويل .تظهر م�شكلة �أخرى يف �أن بع�ض د�ساتري الدول مل حتدد �صفة العالقة بني القانون الدويل والداخلي،
و�سوف ندر�س د�ستور اليمن كحالة من هذه الد�ساتري ،وذلك على النحو التايل:
الد�ستور اليمني تعديل ابريل2001 /م� :أغفل حتديد العالقة بني املعاهدات والقانون الداخلي،
حيث تن�ص املادة ( )92من الد�ستور على �أن« :ي�صادق جمل�س النواب على املعاهدات واالتفاقيات ال�سيا�سية
واالقت�صادية الدولية ذات الطابع العام �أي ًا كان �شكلها �أو م�ستواها ،خا�صة تلك املتعلقة بالدفاع �أو التحالف �أو
ال�صلح وال�سلم واحلدود �أو التي يرتتب عليها التزامات مالية على الدولة �أو التي يحتاج تنفيذها �إىل �إ�صدار
قانون»� .أ�شارت هذه املادة �إىل الطريقة التي يتم بها الت�صديق على املعاهدة ،وطبيعة املعاهدات التي ت�ستلزم
الت�صديق من جمل�س النواب� ،إال �أنه ميكننا �أن ن�ست�شف �أن د�ستور اليمن ي�أخذ بثنائية القانون ،لأنه �أ�شار �إىل
�أن هناك معاهدات يتم الت�صديق عليها وهي بحاجة �إىل �إ�صدار قانون ب�ش�أنها .رغم �أن د�ستور اجلمهورية
العربية اليمنية (ال�شطر ال�شمايل من اليمن �سابق ًا) لعام 1970م حدد مرتبة املعاهدات بقوة القانون ،حيث
ن�صت املادة ( )89بان« :رئي�س املجل�س اجلمهوري هو الذي يربم املعاهدات وتكون لها قوة القانون بعد موافقة
املجل�س اجلمهوري وجمل�س الوزراء والت�صديق عليها من جمل�س ال�شورى ون�شرها وفق ًا للأو�ضاع املقررة»� .أي�ضا
د�ستور جمهورية اليمن الدميقراطية (ال�شطر اجلنوبي من اليمن �سابق ًا) لعام 1970م ،الذي ن�ص يف املادة
( )66على �أن« :ي�صادق جمل�س ال�شعب الأعلى على املعاهدات ال�سيا�سية والإقت�صادية العاملية ذات الطابع
العام �سواء تلك املتعلقة بالدفاع �أو التحالف �أو ال�صلح (ال�سلم)� ،أو تعديل حدود اجلمهورية �أو التي يرتتب
عليها �إلتزامات مالية على الدولة �أو التي يحتاج تنفيذها �إىل �إ�صدار قانون .وي�شرتط لنفاذ هذه املعاهدات
�أن ي�صدر بها قانون .وال يجوز تعديلها �أو �إلغا�ؤها �إال بقانون».
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الفرع الثالث

تعار�ض املعاهدات مع الت�شريع الوطني
قد يحدث �أن تتعار�ض بع�ض �أحكام املعاهدات مع بع�ض �أحكام الت�شريعات الوطنية ،الذي قد يثري ذلك
م�شاكل ونزاعات يف تطبيق �أي من الن�صو�ص ،ومبا ي�أخذ القا�ضي عند نظر النزاع؟ فتظهر ا�شكاالت يف �أي من
القانونني ا�سمى؟ وهل للقانون الداخلي الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية امل�صادق عليها؟ جنيب على
هذه اال�سئلة على النحو التايل:

اوال :ايهما ا�سمى القانون الدويل �أم القانون الداخلي؟
اختلف الفقه عند وجود تعار�ض �أو تنازع بني قواعد القانون الداخلي والدويل ،ومن الأهمية مبكان
حتديد �أيهما الأعلى ليت�سنى تطبيق قواعده ،فذهب جانب من فقهاء هذه النظرية �إىل �سمو القانون الداخلي
على الدويل  ،حيث يرون �أنه �إذا تعار�ض القانون الداخلي مع الدويل ف�إن الأولوية للقانون الداخلي ،وذلك لأنه
ال وجود ل�سلطة فوق �سلطة الدولة ،و�أن القانون الدويل ينبثق عن القانون الداخلي ،و�أي�ضا ال�سند الد�ستوري
الذي يعطى للدولة القدرة على �إبرام املعاهدات الدولية وحتمل التزاماتها الدولية (.)25
أمر ال قيمة له بالن�سبة
انتقد هذا اجلانب ب�أن القوة الإلزامية للمعاهدات ت�ستند على د�ستور الدولةٌ � ،
للقواعد الدولية العر�ضية� ،أي�ضا يتعار�ض هذا املذهب مع القانون الدويل لأن االلتزامات الدولية �إذا كانت ت�ستند
�إىل الد�ستور ،ف�إن �سريانها يبقى خا�ضع ًا ل�سريان هذا الد�ستور ،وقد ي�ؤدي التغيري الد�ستوري -بالتعديل �أو الثورة-
�إىل �إبطال املعاهدات الدولية .والو�ضع لي�س كذلك يف التعامل الدويل حيث ال ت�ؤثر التقلبات الطارئة على د�ساتري
الدول من �سريان املعاهدات املربمة من قبل هذه الدول ،لأن ا�ستمرارية االلتزام باملعاهدة مرتبط با�ستمرارية
الدولة �أو بهويتها .و�أن التزام الدول باملعاهدات ال ي�ستند �إىل القانون الداخلي و�إمنا ي�ستند �إىل قاعدة وجوب
احرتام االتفاق (.)26
ويرى اجلانب الآخر من هذه النظرية �أن القانون الدويل �أ�سمى من القانون الداخلي ،وا�ستندوا �إىل
جميع االنتقادات التي وجهت �إىل اجلانب الأول ،ور�أوا �أي�ضا ب�أن القانون الداخلي هو الذي ينبع من القانون
الدويل ،لأن القانون الداخلي يجب �أن يتما�شى مع املبادئ واملفاهيم امل�ستقرة يف القانون الدويل ،وعلو القانون
الدويل �ضرورة عملية لعدم هدم القانون الدويل .والعالقة بينهما عالقة ت�سل�سل حيث �أن القانون الداخلي
)25تزعم هذا االجتاه مدر�سة بون يف �أملانيا فيها مثل (ازرن واريخ كوفمان وماك�س ونزل  .)Zorn, Erich Kaufmann, Max Wenzelواخذ
بهذا االجتاه يف فرن�سا (دي�سن�سري فرندير) ويف رو�سيا (في�شنكي)( .عبد احلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ  .107 106-وانظر :رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ .22
و�شلبي :مبادئ القانون الدويل ،مرجع �سابق� ،صـ  .71وحمي الدين :مرجع �سابق� ،صـ  .38 37-وعبد الكرمي علوان :مرجع �سابق� ،صـ  .26 25-واحمد عبد
العليم :مرجع �سابق� ،صـ .)41 40-
)26رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .23 22-وانظر :ف�ؤاد :مرجع �سابق� ،صـ  .99وحمي الدين :مرجع �سابق� ،صـ  .38وال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .53ويعقوب :مرجع
�سابق� ،صـ  .90 89-وامل�سماري :مرجع �سابق� ،صـ .53
150
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

ينبثق من القانون الدويل ،وكما عرب عن ذلك (كل�سن) �أن القانون الداخلي �صدر عن القانون الدويل بطريق
اال�شتقاق �أو التفوي�ض .وقد اُنتقد هذا اجلانب من عدة وجوه :منها جتاهله لأوجه التمييز واالختالف بني
القانون الدويل والداخلي ،وكذلك جتاهله احلقائق التاريخية ب�أن القانون الدويل قانون حديث الن�ش�أة ،و�أن
القانون الداخلي قدمي .وعليه فمن غري املت�صور ا�شتقاق القدمي من احلديث (.)27
من الدول التي �أخذت بهذه النظرية الواليات املتحدة ،حيث ن�صت املادة ( )2 /6على �أن« :الد�ستور
والقوانني وجميع املعاهدات التي �أبرمتها �أو �ستربمها الواليات املتحدة تعترب القانون الأعلى لهذه الدولة» .من
هذه املادة �أن املعاهدات امل�صدق عليها تكون لها قوة القانون ،وعلى املحاكم االمريكية احرتامها وتطبيقها،
دون حاجة �إىل �إ�صدارها على هيئة قانون داخلي (.)28
ال توجد قاعدة يف القانون الدويل ال ي�ستطيع �إبطالها حكم ق�ضائي داخلي يخالفها ،والق�ضاء الدويل
الي�ستطيع �إبطال حكم ق�ضائي داخلي له قوة الأمر املق�ضي به �أو قاعدة يف النظام الداخلي ،بل يبقى �ساري
املفعول حتى يتم تعديلها �أو �إلغائها ح�سب الإجراءات املتبعة من قبل الدولة (.)29
وقد �أو�ضح الت�شريع اليمني �أن املعاهدات الدولية قد ت�سمو على القانون الداخلي ولكن الترقى �إىل
م�ستوى الد�ستور ،ب�شرط عدم تعار�ضها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،حيث �أو�ضحت ذلك املادة ( )33من
القانون رقم ( )14ل�سنة 2002م ب�ش�أن القانون املدين ،التي تن�ص على �أن« :التخل الأحكام املتقدمة بتطبيق
القواعد التي تن�ص عليها قانون خا�ص �أو اتفاق دويل �أو معاهدة دولية نافذة يف اجلمهورية ،ف�إنها تطبق دون
�أحكام املواد ال�سابقة ،و�إذا مل يوجد ن�ص يف قوانني اجلمهورية بحكم م�س�ألة تنازع القوانني املعرو�ضة على
الق�ضاء فريجع �إىل قواعد القانون الدويل اخلا�ص املتعارف عليها دولي ًا ما مل يتعار�ض �أي من ذلك مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية»� .أي�ضا املادة ( )497التي تن�ص على ان« :العمل بالقواعد املتقدمة ال يخل ب�أحكام
املعاهدات املعقودة والتي تعقد بني اليمن وبني غريها من الدول يف هذا ال�ش�أن» .رغم �أن هذه املادتني تتكلم
حول تنازع القوانني اخلا�صة وتنفيذ ال�سندات التنفيذية الأجنبية� ،إال �أنه ميكننا �أن ن�ستند �إليها يف تقدمي
املعاهدات الدولية على القوانني الداخلية� ،شريطة عدم خمالفتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية والنظام
العام.
�أما �إذا تبني �أن هناك تعار�ض ًا حقيقي ًا ،فينبغي التمييز بني و�ضعني :الو�ضع الأول� :أن تكون املعاهدة
الحقة على الت�شريع املخالف ،هنا يقدم ن�صو�ص املعاهدة على ما يتعار�ض معها من ت�شريعات خمالفة ،وتعترب
تلك الت�شريعات من�سوخة ،لأن هذه املعاهدة تعترب م�صدر ًا مبا�شر ًا للقانون الوطني .وهذا يطبق يف الدول
التي ت�أخذ بنظرية ثنائية القانون �أو وحدة القانون .الو�ضع الثاين� :أن يكون الت�شريع الوطني الحق ًا على
املعاهدة ،هنا منيز بني الدول التي ت�أخذ بنظرية ثنائية القانون ونظرية وحدة القانون:
 )27رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .23وانظر :عبد احلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ  .110 108-وال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .54 53-وحمي الدين :مرجع �سابق،
�صـ  .39 38-و�شكري :مرجع �سابق� ،صـ  .50و احمد عبد العليم :مرجع �سابق� ،صـ .39 38-
)28غامن :مرجع �سابق� ،صـ .115
 )29رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .26 24-وانظر� :شلبي :مرجع �سابق� ،صـ .73
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 أنظرية ثنائية القانون :اليكون هناك حمل للتعار�ض بني املعاهدة وبني الت�شريع ،لأن املعاهدة ت�ستمدلنفاذها يف داخل الدولة �إىل الت�شريع ،والالحق ين�سخ ال�سابق.
 ب نظرية وحدة القانون :يتجاذب هذه النظرية اجتاهان ،الأول :يجعل ال�سمو للقانون الدويل :يرىهذا االجتاه �أن املعاهدة نافذة ،رغم �صدور ت�شريع �أحدث منها وخمالف لها ،وذلك من منطلق �أن املعاهدة
ت�سمو على القانون الوطني .و�أخذ بذلك الد�ستور الفرن�سي لعام 1958م يف املادة ( )55وذلك ب�شرط
املعاملة باملثل .وقد �أيد الق�ضاء الفرن�سي هذا االجتاه ،حيث قررت حمكمة ا�ستئناف (اك�س) بتاريخ /10
نوفمرب1947 /م� ،أن على القا�ضي �أن يقدم ن�صو�ص املعاهدات الدبلوما�سية على الن�صو�ص الت�شريعية
املخالفة لها ،حتى ولو كانت ت�شريعات الحقة على املعاهدة .االجتاه الثاين� :سمو القانون الوطني :يرى
�أن�صار هذا االجتاه �أن الت�شريع الالحق ين�سخ املعاهدة ال�سابقة ،من منطلق �أن ي�ستفاد من نية الدولة
يف التحلل من �أحكام املعاهدة ( .)treaty a of Provisionsوت�أخذ الواليات املتحدة بهذا االجتاه،
وتقرر �أن الت�شريع الالحق ين�سخ ما يتعار�ض معه من معاهدات (.)30
يبدو �أن على القا�ضي �أن ي�سعى يف مثل هذه احلالة �إىل حماولة التوفيق بني ن�صو�ص املعاهدات والقانون
الوطني ،وان يلج�أ �إىل ن�صو�ص الد�ستور والقانون ليحدد العالقة بني الن�صني� ،إال �أن القا�ضي يقدم ن�صو�ص القانون
الوطني املتعلقة بالنظام العام ( ،)31مما يرتب انتهاك ًا لأحكام املعاهدة املتعار�ضة مع هذه القواعد الآمرة يف
القانون الداخلي .والأوىل يف حالة التعار�ض �أن منيز بني الهدف من املعاهدة ،هل تنظم موا�ضيع تعترب من قواعد
ميكن �أن ن�سميها قواعد �آمرة يف القانون الدويل ،مثل معاهدات حقوق الإن�سان املتفق عليها� ،أو قواعد قد �أقرها
العرف والعمل الدوليني ،ف�إذا كانت املعاهدة املتعار�ضة مع القانون الوطني من هذا القبيل ،تقدم �أحكام املعاهدة
على ن�صو�ص القانون الداخلي� .أما �إذا كانت املعاهدة تنظم موا�ضيع خا�صة ميكن االختالف فيها ،فتطبق ب�ش�أنها
قاعدة :الت�شريع الالحق ين�سخ ال�سابق .ويف احلالتني ي�شرتط �أال ي�ؤدي ذلك �إىل التعار�ض مع النظام العام
والقواعد الآمرة يف القانون الوطني.

ثاني ًا :هل للقانون الداخلي احلق يف الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية:
تعني الرقابة على د�ستورية املعاهدات عدم تعار�ضها وخمالفتها للد�ستور والقواعد الآمرة يف القانون
الداخلي .هناك رقابة على د�ستورية املعاهدات قبل الت�صديق عليها ،وذلك من خالل مناق�شة املجال�س
الت�شريعية للمعاهدة والت�صديق عليها ،كما ن�ص على ذلك الد�ستور اليمني يف املادة ( )92على �أن« :ي�صادق
جمل�س النواب على املعاهدات .»...فقيام املجل�س بالت�صديق على املعاهدات ومناق�شتها يعد رقابة على املعاهدة،
وعند وجود حالة تعار�ض �أو خالف مع ن�صو�ص الد�ستور ،فللمجل�س عند ذلك احلق يف رف�ض املعاهدة �أو �إبداء
)30غامن :مرجع �سابق� ،صـ .126 122-
 )31قمت باالنتقال �إىل بع�ض املحاكم االبتدائية يف �صنعاء و�سالت �أكرث من قا�ضي حول �إذا واجه القا�ضي دعوى ي�ستند فيها �أحد املرتافعني على ن�ص يف املعاهدات
الدولية ،وهذا الن�ص يخالف ن�صو�ص القانون الوطني ،ف�أيهما يطبق ن�ص املعاهدة ام ن�ص القانون الوطني؟ فكان جوابهم �شبه متقارب يف تقدمي القانون الوطني
على املعاهدة �إذا خالفت قواعد النظام العام �أو احكام ال�شريعة اال�سالمية� ،أما �إذا مل تخالف ذلك فتطبق املعاهدة وفق مبد�أ الالحق ين�سخ ال�سابق.
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حتفظات على املواد التي تعار�ض ن�صو�ص القانون الداخلي .ونف�س احلال بالن�سبة للد�ستور ال�سوداين الذي
ين�ص يف املادة ( /3 /91د) على �أن« :يكون املجل�س الوطني خمت�ص ًا باالتي( :د) امل�صادقة على املعاهدات
واالتفاقيات الدولية» (.)32
�أما الرقابة الالحقة على املعاهدات الدولية بعد الت�صديق عليها ،ففي الد�ستور امل�صري خولت املادة
( )175املحكمة الد�ستورية العليا بالرقابة على د�ستورية القوانني واللوائح ،ومبا �أن املعاهدات لها قوة القانون
ف�إنها تخ�ضع ملا يخ�ضع له القانون ،وكما ن�صت على ذلك املادة ( )151التي تن�ص على �أن« :رئي�س اجلمهورية
يربم املعاهدات ويبلغها جمل�س ال�شعب م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان ،وتكون لها قوة القانون بعد �إبرامها
والت�صديق عليها ون�شرها وفقا للأو�ضاع املقررة  ،»...وطبق ًا لهذا الن�ص يق�صد باملعاهدة التي تخ�ضع ملجال
الرقابة الد�ستورية :هي كل تعهد دويل مت �إبرامه والت�صديق عليه ون�شرة وفق ًا للأو�ضاع املقررة ،وتتوىل
املحكمة هذا االخت�صا�ص وفق ما حددته املادة ( )29بوا�سطة ثالث طرق:
•الإحالة �إىل حمكمة املو�ضوع.
•الدفع من جانب الأفراد.
()33
•الت�صدي من جانب املحكمة الد�ستورية العليا .
ال�سابقة على الرقابة الد�ستورية على املعاهدات :ق�ضية امل�صرف العربي الدويل ،التي رفع �أحد
العاملني بامل�صرف دعوى ق�ضائية يف حمكمة الإ�سكندرية �ضد امل�صرف ،يطالبه بالإيقاف الفوري لنقله �إىل
القاهرة من الإ�سكندرية ،فدفع مندوب امل�صرف بعدم اخت�صا�ص حمكمة الإ�سكندرية بنظر الدعوى ،كون
املادة ( )15من اتفاقية ت�أ�سي�س امل�صرف ت�ستبعد تطبيق قانون عقد العمل الفردي على العاملني بامل�صرف.
دفع املدعي ثانية بعدم د�ستورية املواد ( ،)13 ،15 ،9 ،12من تلك االتفاقية وكان خال�صة حكم املحكمة
بعدم د�ستورية املواد ( ،)12 ،13 ،9ورف�ض الدعوى بالن�سبة �إىل الطعن بعدم د�ستورية املادة ( )15لأنها
ت�ستبعد تطبيق القوانني والقرارات املنظمة ل�شئون العمل الفردي للعاملني بامل�صرف(.)34
الد�ستور اليمني ن�ص على �أن املحكمة العليا هي املخت�صة يف الف�صل بد�ستورية القوانني واللوائح
والأنظمة والقرارات ،كما يف املادة (« :)153املحكمة العليا للجمهورية هي �أعلى هيئة ق�ضائية ويحدد
القانون كيفية ت�شكيلها ويبني اخت�صا�صاتها والإجراءات التي تتبع �أمامها ومتار�س على وجه اخل�صو�ص يف
جمال الق�ضاء ما يلي� :أ -الف�صل يف الدعاوى والدفوع املتعلقة بعدم د�ستورية القوانني واللوائح والأنظمة
)32ما متيز الد�ستور ال�سوداين عن الد�ستور اليمني هو �أنه ح�صر الت�صديق فقط للمجل�س الوطني ،وله تفوي�ض الرئي�س يف الت�صديق على بع�ض املعاهدات يف حالة
عدم انعقاده كما جاء يف املادة ( ،)4 /109وذلك على خالف الد�ستور اليمني الذي �أجاز للرئي�س الت�صديق على بع�ض املعاهدات التي ال حتتاج �إىل ت�صديق
من جمل�س النواب كما جاء يف املادة (.)12 /119
)33عبد العليم عبد املجيد م�شرف :الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية ،جملة جامعة القاهرة  -كلية احلقوق ،القاهرة ،عدم تدوين تاريخ الن�شر� ،صـ 32-
 .43 42- ،35وانظر :جنيب بو زيد :الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية ،دار الفكر والقانون ،املن�صورة -م�صر2010 ،م� ،صـ 111- ،90 89-
.112
)34انظر احلكم بالتف�صيل :جمموعة الأحكام ،ج ،5املجلد الثاين ،حكم املحكمة الد�ستورية العليا يف الق�ضية رقم ( )10ل�سنة  14-ق�ضائية د�ستورية -جل�سة
 /19يونيو1993 /م ،القاهرة� ،صـ .376
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والقرارات ،»...رغم �أن الد�ستور مل يحدد مرتبة املعاهدات الدولية يف الت�شريع اليمني� ،إال �أنه يبدو �أن
املعاهدات لي�ست مبرتبة الد�ستور ،وذلك لأن تعديل الد�ستور ي�ستلزم �إجراءات د�ستورية حمددة ،ال تنطبق
على الإجراءات التي تتخذ لإقرار املعاهدات ،وبخلو الد�ستور من حتديد �سمو املعاهدات يبدو �أن امل�شرع مييل
�إىل �أن املعاهدات ت�سمو على القانون ،وهي يف مرتبة بني الد�ستور والقانون ،ون�ست�شهد باملادة ( )33من القانون
املدين ( )35التي قدمت املعاهدات على القانون الداخلي يف بع�ض امل�سائل التي تعالج ق�ضايا خا�صة .ومبا �أن
املعاهدات ال ت�صل �إىل مرتبة الد�ستور ف�إنها تخ�ضع لرقابة املحكمة العليا على د�ستورية املعاهدات مثلها مثل
الت�شريعات التي ال ت�صل �إىل مرتبة الد�ستور.

املطلب الثاين

كيفية مواءمة القوانني الوطنية مع املعاهدات الدولية
واء ً
واء ً
ُ
واء َم ُة املُ
مة و ِوئام ًا وهي املُوا َفقة �أَن تفعل
وواء ْم ُته ُم َ
مة واف َقهَ ،
واء َمه ِوئام ًا و ُم َ
وافقة َ
تعني كلمة املُ َ
كما يفعل( .ل�سان العرب)
لعل فكرة املواءمة هي نتاج ما يطرحه البع�ض �أن الد�ستور اليمني الذي ين�ص يف مادته (� )3أن ال�شريعة
الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات ،وان ال�شريعة الإ�سالمية قد تقع عائق ًا امام املواءمة ،و�أن القوانني اليمنية
نتيجة لذلك مل تتواءم مع املعاهدات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان .وميكن االجابة على �أن القانون الدويل
كفل حرية الدين كحق ا�صيل من حقوق الإن�سان وقد تناولته املعاهدات الدولية و�أقرته ،ولذا لأي دولة احلق
يف حريتها الدينية وحق �شعبها �أن ميار�س �شعائره الدينية بدون �أي قيود على ذلك .و�إذا كان د�ستورنا ا�شار �إىل
�أن ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات والإ�سالم هو دين الدولة ،فال يعني ذلك �إال حق ممار�سة احلرية
الدينية لل�شعوب� .أي�ضا مل يكن الد�ستور اليمني هو الوحيد من ا�شار �إىل الدين يف ن�صو�صه ،فهناك د�ساتري كثرية
ذكرت ذلك ،نذكر بع�ض هذه الد�ساتري ونخ�ص بالذكر الدول الغربية ،ومن هذه الد�ساتري:
 1 )1جاء فى التعديل الأول للد�ستور الأمريكى�« :أن لي�س للقوانني �أن ُت�سن بحيث تتدخل فى الدين� ،أو �أن حتول
دون حرية �إقامة �شعائره».
2 )2الد�ستور اليوناين املادة ( )1تن�ص على �أن :الدين ال�سائد فيها هو “املذهب” الأرثوذك�سي ال�شرقي وتعرتف ب�أن
“�إلهها” هو ي�سوع امل�سيح و�أنه ر�أ�س الكني�سة� .أي�ضا يف الد�ستور اليوناين� :أن الكني�سة الأرثوذك�سية اليونانية
تتحد يف الإميان مع كني�سة الق�سطنطينية ومع كل الكنائ�س الأخرى املتفقة معها يف الإميان و�أنها مثلهم تطيع
 )35تن�ص املادة ( )33من القانون املدين على �أن“ :ال تخل الأحكام املتقدمة بتطبيق القواعد التي تن�ص عليها قانون خا�ص �أو اتفاق دويل �أو معاهدة دولية
ت�أخذه يف اجلمهورية ف�إنها تطبق دون �أحكام املواد ال�سابقة ،و�إذا مل يوجد ن�ص يف قوانني اجلمهورية بحكم م�س�ألة تنازع القوانني املعرو�ضة على الق�ضاء فريجع
�إىل قواعد القانون الدويل اخلا�ص املتعارف عليها دولي ًا ما مل يتعار�ض �أي من ذلك مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية».
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بدون �شك قوانني (�شرائع) الر�سل واملجامع والتقاليد املقد�سة.
3 )3الد�ستور الربيطاين :يف الف�صل ( )6الق�سم ( )18املادة ( )4تن�ص على �أن :ال وجود حل�صر منا�صب
عامة يف طبقة دينية با�ستثناء يف حالة “امللك الأعظم” ف�إنه يجب بالقانون �أن يكون بروت�ستانتيا.
الكني�سة الإجنليزية والكني�سة الأ�سكتلندية هي الكنائ�س الر�سمية ملرا�سم الدولة ذات الطابع الديني.
�أع�ضا�ؤها ،مع ذلك ،ال يتميزون ب�أي امتيازات عن الكنائ�س غري الر�سمية� .أي�ضا املادة ( )5تن�ص �أن :التعليم
الديني ينبغي �أن ُيقدم يف كل املدار�س مدعومة ب�أموال ال�شعب وهي جزء من املنهج الدرا�سي الوطني.
4 )4وفى �إ�سبانيا الكاثوليكية ين�ص الد�ستور فى املادة ( )16على�“ :أنه على ال�سلطات العامة �أن ت�أخذ فى االعتبار
املعتقدات الدينية للمجتمع الإ�سباين ،واحلفاظ على عالقات التعاون املنا�سبة مع الكني�سة”.
وقبل �أن نناق�ش اجراءات املواءمة منيل قليال �إىل معنى ال�سيادة وهل كفل القانون الدويل هذا املبد�أ؟ وهل
بناء على �ضغوط خارجية؟
املواءمة قد تخل بهذا املبد�أ خا�صة �إن كانت ً
تعني ال�سيادة كما راءها البع�ض �أن ال�سيادة“ :هي �سمو الدولة يف نطاق حدودها الإقليمية وا�ستقاللها
التام يف عالقاتها اخلارجية “ ( .)36وعرفها �آخر �أنها »:هي حق الدولة مبمار�سة اخت�صا�صاتها الدولية و�إدارة
عالقاتها مع الدول الأخرى بحرية تامة دون اخل�ضوع لأي �سلطة �أجنبية» ( .)37وعرفها عبد الواحد الزنداين
ب�أنها« :انفراد �سلطة عليا واحدة يف ممار�سة وظائفها واخت�صا�صاتها على �إقليم معني مع ا�ستبعاد �أي دولة �أخرى»
(.)38
�أما بالن�سبة لالخت�صا�صات املرتتبة على ال�سيادة ،االخت�صا�ص الداخلي الذي يعترب من طبيعة �سيادة
الدول ،وذلك لأن الدولة هي امل�سئولة داخلي ًا �ضمن حدودها الإقليمية ،وهذا االخت�صا�ص مينع تدخل الدول
الأخرى يف �شئونها الداخلية ،ويحول دون تنظيم القانون الدويل لأن�شطة معينة تقوم بها الدولة ،تعترب خارج
نطاق الرقابة الدولية ،مثل :و�ضع ال�شروط اخلا�صة مبنح اجلن�سية .ومع ذلك فقد بد�أ القانون الدويل مبد نفوذه
�إىل جماالت كانت ُتعترب يف املا�ضي خا�ضعة الخت�صا�ص الدولة ،مثال ذلك :معاملة الدولة لرعاياها ،بد�أ النظر لها
منذ �سنوات يف �إطار حقوق الإن�سان الدولية .ي�شري هذا االخت�صا�ص �إىل �سمو �أجهزة الدولة املعرتف بها د�ستوري ًا،
يف القيام ب�سن قوانني تنظيم الإقليم ،وللدولة فقط حق �سن وت�شريع القوانني ،مثل :للدولة االخت�صا�ص احل�صري
يف و�ضع الطرق والو�سائل الإجرائية يف ت�سيري �أجهزتها ( .)39كفل ميثاق الأمم املتحدة احرتام مبد�أ �سيادة الدول
وممار�ستها الخت�صا�صاتها ون�ص يف املادة (  )7 /2على �أنه »:ال يوجد يف امليثاق ما ي�سمح للأمم املتحدة بالتدخل
يف مو�ضوعات تندرج يف الأ�سا�س يف االخت�صا�ص الداخلي لأي دولة� ،أو ما يقت�ضي من الأع�ضاء رفع تلك املو�ضوعات
لت�سويتها مبوجب امليثاق».
)36د /م�أمون م�صطفى :مدخل القانون الدويل العام ،مطبعة جامعة النيلني ،اخلرطوم ،عدم تدوين �سنة الن�شر� ،صـ .18
)37د� /سموحي فوق العادة ،معجم الدبلوما�سية وال�شئون الدولية� -إجنليزي -فرن�سي -عربي ،مكتبة لبنان ،بريوت1979 ،م� ،صـ .403
)38الزنداين :مرجع �سابق� ،صـ .128 127-
)39د /البخاري عبد اهلل اجلعلي ،قانون البحار وقانون اخت�صا�ص الدولة والقانون الدبلوما�سي ،مركز الدكتور البخاري للدرا�سات القانونية والتدريب ،اخلرطوم،
2005م� ،صـ .152
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وعليه ينبغي احرتام �سيادة الدول وعدم التدخل يف �شئونها الداخلية ،وقد يكون من �ضمن هذه التدخالت
فر�ض �ضغوطات اجنبية ودولية على الدول ملواءمة ت�شريعاتها الوطنية مع املعاهدات الدولية ،مع ذلك ميكن
للدولة نف�سها مواءمة القوانني الوطنية مع املعاهدات الدولية -من منطلق وطني -بطريقتني :الطريقة االوىل:
تظهر يف اثر املعاهدات بعد الت�صديق عليها وا�ستيعاب ن�صو�صها بحيث ت�صبح جزء ًا من ن�صو�ص القانون الداخلي،
وبهذا ت�ؤثر ن�صو�ص املعاهدات على جميع �سلطات الدولة .الطريقة الثانية :تتم املواءمة بطريقة عك�سية عن
الطريقة االوىل وذلك ب�إبداء حتفظات على بع�ض ن�صو�ص املعاهدات التي تخالف الت�شريعات الوطنية ،ويكون
�إبداء التحفظات عند التوقيع على املعاهدة �أو الت�صديق عليها �أو عند االن�ضمام .نناق�ش هذه الطرق على النحو
التايل:
الفرع الأول

اثر املعاهدات على الدول الأطراف بعد الت�صديق
ال يبد�أ اثر املعاهدات على اطرافها �إال بعد الت�صديق عليها من قبل اجلهات املخت�صة د�ستوري ًا يف الدول
الأطراف يف املعاهدات ،وبالت�صديق على املعاهدات تقوم الدول بقبول املعاهدة بعد درا�ستها يف املجال�س النيابية
التي متثل ال�شعوب ،وهذه املجال�س هي التي تواءم املعاهدات مع ت�شريعاتها الوطنية ،لأنها امل�سئولة عن ا�صدار
القوانني وامل�صادقة على املعاهدات الدولية .ومما �سبق نناق�ش بداية الت�صديق على املعاهدات ،ثم كيف ت�ؤثر هذه
املعاهدة على �سلطات الدول الأطراف.
يعترب الت�صديق ( )Ratificationاملرحلة التي تتوج مراحل �إبرام املعاهدات الدولية ،وبه تعترب الدولة
قد ارت�ضت االلتزام باملعاهدة .وعليه نناق�ش هنا مفهوم الت�صديق ،واحلكمة منه ،ومدى حرية الدولة يف الت�صديق
وال�سلطة املخت�صة به و�إيداع الت�صديق ،وذلك على النحو التايل:

اوال :تعريف الت�صديق:
الت�صديق :هو قبول االلتزام باملعاهدة ر�سمي ًا من ال�سلطة التي متلك عقد املعاهدات عن الدولة ،وهو �إجراء
جوهري بدونه ال تتقيد الدولة �أ�سا�س ًا باملعاهدة التي وقعها ممثلها ( .)40ويرى غامن �أن الت�صديق هو« :قبول
املعاهدة بطريقة ر�سمية من ال�شخ�ص �أو الهيئة التي متلك اخت�صا�ص �إبرام املعاهدات نيابة عن الدولة» (.)41
كما ُعرف الت�صديق ب�أنه« :اجراء تعلن مبوجبه الدولة وفق ًا للأو�ضاع الد�ستورية الداخلية ،عن قبولها بااللتزام
ب�أحكام املعاهدة» ( .)42وهذه التعريفات كلها متقاربة يف املعنى وتعرب عن حالة قانونية واحدة.
�) 40أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ .544
)41غامن :مرجع �سابق� ،صـ .62
 )42م�صطفى عبد الكرمي :مرجع �سابق� ،صـ .34
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ويعترب الت�صديق �شرط ًا الزم ًا لنفاذ املعاهدة ،وذلك �إذا اتفق الأطراف على �شرط الت�صديق �أو ذهبت
نيتهم �إىل ذلك ،وقد حددت اتفاقية فينا احلاالت التي تذهب الدول فيها �إىل الت�صديق كما يف املادة ()1/14
( .)43من ال�سوابق على ذلك فتوى حمكمة العدل الدولية ،حيث جاء يف حيثيات احلكم الذي �أ�صدرته يف /1
يوليو1952 /م يف ق�ضية ال�سفينة (امباتييلو�س) بني اليونان واململكة املتحدة وايرلندا ال�شمالية ،الذي جاء
فيه�« :أن الت�صديق على معاهدة يف حالة الن�ص عليها ،يكون �شرط ًا �ضروري ًا لت�صبح املعاهدة نافذة»(.)44

ثاني ًا :احلكمة من الت�صديق:
احلكمة من تعليق نفاذ املعاهدة على الت�صديق هي� :إعطاء الفر�صة حلكومات الأطراف املتعاقدة
( )Parties Contracting Theلإعادة النظر ()Revisionيف املعاهدة قبل التقيد بها نهائي ًا ،وهذا
الإجراء ي�سمح لل�سلطات املخت�صة يف �أن تراقب مدى توافق �أحكام املعاهدة ()Treaty a of Provisions
مع م�صالح وقوانني احلكومة� ،أو قد ت�ستجد ظروف تدعوها �إىل العدول عن ر�أيها الأول ،وبالت�صديق ت�ستطيع
�أن تتالفى الأمر باالمتناع عن الت�صديق (.)45
وقد يفيد الت�صديق يف التقليل من خطورة االلتزامات الدولية التي قد تقع على الدولة نتيجة �إبرام
املعاهدة ،والتاكد من عدم جتاوز املندوبني املفو�ضني حلدود التفوي�ض ،واحرتام مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات يف
النظم الدميقراطية (.)46

ثالث ًا :مدى حرية الدول يف الت�صديق:
من امل�سلم به �أن للدولة كامل احلرية يف الت�صديق من عدمه على املعاهدات التي وقعها ممثلها ،و�إال
لكان الت�صديق �إجراء ًا �صوري ًا .ومن منطلق هذه احلرية نناق�ش عدة ق�ضايا:
 1 )1موعد الت�صديق :ال يوجد موعد حمدد للت�صديق ،فللدولة احلرية الكاملة يف اختيار الوقت املنا�سب
للت�صديق على املعاهدة ،وذلك يف حالة خلو املعاهدة من حتديد للت�صديق.
فالدولة حرة يف اختيار الوقت الذي تراه منا�سب ًا للت�صديق ،فلي�س من املعتاد حتديد موعد نهائي
)43تن�ص املادة ( )1/14بان 1-« :تعرب الدولة عن ارت�ضاءها االلتزام مبعاهدة بالت�صديق عليها وذلك يف احلاالت التالية:
 أ�إذا ن�صت املعاهدة على �أن التعبري عن الر�ضا يتم بالت�صديق �،أو. ب�إذا ثبت بطريقة �أخرى �أن الدول املتفاو�ضة كانت قد اتفقت على ا�شرتاط الت�صديق �،أو. ت�إذا كان ممثل الدولة قد وقع املعاهدة ب�شرط الت�صديق �،أو. ث�إذا بدت نية الدولة املعنية من وثيقة تفوي�ض ممثلها �أن يكون توقيعها م�شروطا ً بالت�صديق على املعاهدة �،أو عربت الدولة عن مثل هذه النية �أثناءاملفاو�ضات».
)44انظر احلكم :موجز الأحكام والفتاوى والأوامر ال�صادرة عن حمكمة العدل الدولية1991 1948- ،م ،مرجع �سابق� ،صـ .30 29-
�)45أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .545 544-وانظر :ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ  .503وف�ؤاد :مرجع �سابق� ،صـ  .155و د /حممد املجذوب :القانون الدويل
العام ،الدار اجلامعية ،القاهرة ،عدم تدوين تاريخ الن�شر� ،صـ .369 368-
) 46م�صطفى عبد الكرمي :مرجع �سابق� ،صـ .38 36-
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للت�صديق عليها ( ،)47وهناك معاهدات مل يتم ت�صديقها �إال يف وقت الحق بعد عقود عديدة .من ال�سوابق على
ذلك� :أن الواليات املتحدة مل ت�صادق على اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية 1948م �إال بعد �أربعني
عام ًا ،عقب تفكك االحتاد ال�سوفيتي .كذلك ليبيا واململكة املتحدة مل ت�صادق على اتفاقية الهاي ب�ش�أن
الت�سوية ال�سلمية للمنازعات 1907م� ،إال بعد فرتة طويلة ،حيث �صادقت ليبيا بعد ( )65عام ًا ،واململكة
املتحدة بعد ( )80عام ًا (.)48
ومن الأمثلة على ذلك :مل ت�صادق م�صر على االتفاقية املوقعة عام 1953م ب�ش�أن احلقوق ال�سيا�سية
للمر�أة �إال يف  /17يونيو1981 /م .غري �أن بع�ض املعاهدات قد تت�ضمن الن�ص �أحيان ًا على موعد حمدد للت�صديق،
ومن قبيل ذلك الت�صريح ال�صيني  -الربيطاين ب�ش�أن م�س�ألة هوجن كوجن ،الذي اتفق فيه تبادل الت�صديقات يف
بكني قبل اليوم الثالثني من �شهر يونيو1985 /م ( .)49من هذه ال�سوابق كان على وا�ضعي م�شروع اتفاقية فينا
�أن يعملوا حلو ًال ل�سلبيات ت�أخر الت�صديق ،ومن هذه احللول �أن ين�ص دائم ًا يف املعاهدات بو�ضع �آلية مزمنة
للت�صديق.
� 2 )2شكل الت�صديق :ال يخ�ضع الت�صديق يف �صورة �شكلية معينة ثابتة واحدة ،فيجوز �أن يكون �صريح ًا �أو �ضمني ًا
( .)50لكن جرى العمل الدويل �أن يتم �إثبات الت�صديق يف وثيقة مكتوبة ت�سمى خطابات الت�صديق ،ت�ضمن
ن�ص املعاهدة �أو الإ�شارة �إليها ،موقع ًا من رئي�س الدولة �أو وزير خارجيتها ،يعلن بها عادة �صاحب ال�سلطة يف
الت�صديق مبوافقته على املعاهدة متعهد ًا بالعمل على تنفيذها (.)51
مل حتدد اتفاقية فينا �شكل وم�ضمون وثيقة الت�صديق .ومع ذلك ف�إنه منذ ذلك احلني يتعني �أن تكون
وثيقة الت�صديق وا�ضحة ال لب�س فيها ،و ُتبني نية الدولة امل�صدقة .وال يكفي �أن نقول �إنه اتخذت اخلطوات
الالزمة لغر�ض امل�صادقة ،بل ينبغي �أن تت�ضمن وثيقة الت�صديق على )1( :حتديد عنوان املعاهدة والتاريخ
واملكان الذي �أبرمت فيه؛ (� )2إعطاء ا�سم ال�شخ�ص الذي يوقع على وثيقة الت�صديق و�صفته )3( .متى و�أين
�صدرت وثيقة الت�صديق .وتعترب الوثيقة غري مقبولة �إذا مل توقع ،حتى لو كانت حتمل ختم رئي�س الدولة �أو
ختم رئي�س احلكومة �أو وزير اخلارجية .ومن املهم �أن يكون الت�صديق وفق الإجراءات الد�ستورية املنا�سبة (.)52

رابع ًا :ال�سلطة املخت�صة بالت�صديق:
تتباين ال�سلطة املخت�صة بالت�صديق من دولة �إىل �أخرى ح�سب اختالف النظام الد�ستوري وال�سيا�سي يف
)47جنيب بو زيد :مرجع �سابق� ،صـ  .40وانظر :م�صطفى عبد الكرمي :مرجع �سابق� ،صـ .40
48) ANTHONY AUST, Op. cit, p 84.
�)49أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .545وانظر� :سلطان وراتب وعامر :مرجع �سابق� ،صـ  .241و�شلبي :مبادئ القانون الدويل العام ،مرجع �سابق� ،صـ  .206وعبد
احلميد وح�سني :مرجع �سابق� ،صـ  .39والدقاق :مرجع �سابق� ،صـ  .44والدقاق وح�سني :مرجع �سابق� ،صـ  .95وعبد احلميد :ج  ،2مرجع �سابق� ،صـ .190
)50الت�صديق ال�ضمني مثل :لو قامت الدولة بتطبيق وتنفيذ بنود ون�صو�ص املعاهدة قبل �أن ت�صدق عليها بطريقة ر�سمية.
�)51أبو هيف :مرجع �سابق� ،صـ  .546وانظر :العناين :مرجع �سابق� ،صـ  .73وافكريين :مرجع �سابق� ،صـ  .58وعبد احلميد وح�سني :مرجع �سابق� ،صـ  .38وعبد
الكرمي علوان :مرجع �سابق� ،صـ  .271وغامن :مرجع �سابق� ،صـ  .71 70-واملجذوب :مرجع �سابق� ،صـ .349
52) ANTHONY AUST, Op. cit, p 87.
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الدولة ،غالب ًا تتجاذب هذا االخت�صا�ص ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية .ويخت�ص بتنظيم هذا الإجراء
القانون الداخلي .وهذا ما �أكده ميثاق الأمم املتحدة يف املادة ( )101التي تن�ص على �أن« :ت�صدق على هذا امليثاق
الدول املوقعة كل منها ح�سب �أو�ضاعها الد�ستورية» (.)53
يتوىل الت�صديق عادة رئي�س الدولة ،وكان �سابق ًا ي�ست�أثر بالبت يف �أمر الت�صديق ،حتى ظهر النظام النيابي
الذي يرجع رئي�س الدولة �أو ًال �إىل الهيئة النيابية ،للح�صول على موافقتها على املعاهدة التي مت التوقيع عليها،
ويكون عملها �أن تبدى قبولها على بنود املعاهدة ،فت�سمح بذلك لرئي�س الدولة مبمار�سة اخت�صا�صه فيما يتعلق
بالت�صديق .وعلى ذلك يجوز لرئي�س الدولة ،بعد موافقة الهيئة النيابية� ،أن ميتنع عن الت�صديق �إذا بدا له من
الأ�سباب ما يقت�ضى عدم موفقته على املعاهدة (.)54
الت�صديق يف الد�ستور اليمني املعدل يف ابريل2001 /م� :أجاز الد�ستور لرئي�س اجلمهورية الت�صديق
على املعاهدات ذات الطابع الب�سيط دون الرجوع �إىل جمل�س النواب ،لكنه ح�صر جميع املعاهدات الهامة التي
يجب الت�صديق عليها مبوافقة وت�صديق جمل�س النواب ،وذلك كما نظمته املادة ( )119من الد�ستور التي ن�صت
�أن« :يتوىل رئي�س اجلمهورية االخت�صا�صات التالية� -12 :إ�صدار قرار امل�صادقة على املعاهدات واالتفاقيات
التي يوافق عليها جمل�س النواب -13 .امل�صادقة على االتفاقيات التي ال يحتاج �إىل ت�صديق جمل�س النواب
بعد موافقة جمل�س الوزراء» ،كما ن�صت املادة ( )92على �أن« :ي�صادق جمل�س النواب على املعاهدات واالتفاقيات
ال�سيا�سية واالقت�صادية الدولية ذات الطابع العام� ،أيا كان �شكلها �أو م�ستواها خا�صة تلك املتعلقة بالدفاع �أو
التحالف �أو ال�صلح وال�سلم واحلدود �أو التي يرتتب عليها التزامات مالية على الدولة �أو التي يحتاج تنفيذها
�إىل �إ�صدار قانون».
ونالحظ �أن املادة ( )119قيدت حق رئي�س اجلمهورية يف الت�صديق على املعاهدات الب�سيطة مبوافقة
جمل�س الوزراء .وكان اال�سلم هو ح�صر الت�صديق يف جمل�س النواب على جميع املعاهدات ،ويكون دور رئي�س
اجلمهورية هو الت�صديق فقط على املعاهدات بعد موافقة جمل�س النواب.

خام�س ًا� :إيداع الت�صديق:
تودع وثائق الت�صديق لدى جهة الإيداع املتفق عليها� ،أو عند الدولة التي دعت لإبرام املعاهدة� ،أو يتم
تبادل وثائق الت�صديق بني الأطراف ،وقد تودع عند املنظمة الدولية التي دعت �إىل �إبرام االتفاقية التي
ُ�صدقت� ،أو يف دولة مقر املنظمة .من ال�سوابق على ذلك :ميثاق الأمم املتحدة ،بعد �أن مت اعتماده يف م�ؤمتر
�سان فران�سي�سكو ،ن�ص على �أن تبقى وثائق الت�صديق مودعة يف حمفوظات حكومة الواليات املتحدة ( .)55وقد
�أ�شارت اتفاقية فينا يف املادة (� )76إىل جهات �إيداع املعاهدات (.)56
)53حممد علوان :مرجع �سابق� ،صـ .151
)54العناين :مرجع �سابق� ،صـ  .72وانظر� :أ�سكندري وبوغزالة :مرجع �سابق� ،صـ  .122 121-وم�صطفى عبد الكرمي :مرجع �سابق� ،صـ .61 59-
 ) 55العناين :مرجع �سابق� ،صـ .263 262- ،81
 )56تن�ص املادة ( )76على �أن”:
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ويختلف الإيداع عن تبادل الت�صديقات ،فالإيداع هو �إجراء يتطلب للت�صديق على املعاهدات اجلماعية
(� ،)Treaty Collectiveأما تبادل الت�صديقات فيكون يف املعاهدات الثنائية (،)Treaties Bilateral
ويتم يف اجتماع يعقد بني وزير خارجية الدولة التي يجري التبادل يف �إقليمها �أو من ميثله وبني املبعوث
الدبلوما�سي للدولة الأخرى ،ويحرر حم�ضر تبادل الت�صديقات ،ويوقع عليه ممثلو الدولتني(.)57
بعد اجراءات الت�صديق على املعاهدة وفق الد�ستور الداخلي للدولة ت�سري �آثار املعاهدة على جممل
الأقاليم التي تخ�ضع ل�سيادة الدولة ،والتزام الدولة باملعاهدات يعني ان�صراف هذا االلتزام �إىل �سلطاتها
التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،وهذا كالتايل:

1 )1ال�سلطة الت�شريعية:

تظهر دور ال�سلطة الت�شريعية يف امل�صادقة على املعاهدات كما تكلمنا على ذلك �سلفا� .إال �أن تنفيذ
بع�ض املعاهدات يفر�ض �أحيان ًا �إ�صدار قانون ما �أمر ًا الزم ًا لكي ترتب املعاهدة �آثارها ،ال�سيما �إذا كانت تتطلب
فتح اعتمادات مالية ،من ذلك الد�ستور اليمني يف مادته ( )92املذكورة اعاله ،وهنا ي�ستلزم على الدولة ب�أن
ت�سن هذا القانون (.)58
�سارت �سوابق العمل الدويل متوافقة مع هذا املبد�أ� ،إذ توجد العديد من املعاهدات التي تتعهد الدول
فيها باتخاذ التدابري الت�شريعية الالزمة لتنفيذ تعهداتها الدولية ،منها :االتفاقية الدولية لإزالة كافة
�أ�شكال التمييز والتفرقة العن�صرية حيث ن�صت املادة ( /2ج) بان« :على كل دولة طرف يف هذه االتفاقية
اتخاذ الإجراءات الفعالة ملراجعة ال�سيا�سات احلكومية والوطنية واملحلية ،وتعديل �أو �إلغاء �أو �إبطال �أية
قوانني �أو لوائح يكون من نتائجها خلق �أو �إبقاء التمييز العن�صري  ،»...هذا ف�ض ًال عن توفري احلماية الق�ضائية
الفعالة كما حتددها املادة ( )6من ذات االتفاقية (.)59
�أيدت ذلك املحكمة الدائمة للعدل الدولية يف ر�أيها ال�صادر يف  /21فرباير1925 /م ،املتعلقة بتبادل
ال�شعوب اليونانية والرتكية حيث قالت�« :أن الدولة التي ارتبطت بارتباطات دولية تكون ملزمة ب�أن جتري
يف ت�شريعها التعديالت الكفيلة بتنفيذ ارتباطاتها» (.)60
كذلك اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات �أقرت ب�أن الدول ال ت�ستطيع �أن ت�ستند �إىل ت�شريعها
الداخلي كمربر لعدم تنفيذها االلتزامات التي تفر�ضها املعاهدة ،ون�صت على ذلك يف املادة ( )27ب�أنه« :ال
يجوز لطرف يف معاهدة �أن يحتج بن�صو�ص قانونه الداخلي كمربر لإخفاقه يف تنفيذ املعاهدة ،التخل هذه
1.1يجوز �أن حتدد جهة �إيـداع املعاهدة من قبل الدول املتفاو�ضة �إما يف املعاهدة ذاتها �أو بطريقة �أخرى .وتكون جهة الإيـداع دولة �أو �أكرث� ،أو منظمة دولية �أو
الرئي�س الإداري للمنظمة.
2.2وظائف جهة �إيداع املعاهدة ذات طابع دويل ،وتلتزم هذه اجلهة بالتزام احلياد يف القيام مبهامها .وعلى نحو خا�ص فيما يتعلق بكون املعاهدة مل تدخل حيـز
التنفيذ بني الأطراف �أو �إذا ما ن�ش�أ بني دولة ما ودولة �أخرى خالف حول قيام الأخرية مبمار�سة وظائفها”.
)57غامن :مرجع �سابق� ،صـ  .72وانظر :املجذوب :مرجع �سابق� ،صـ .347
)58رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .65وانظر :ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ .517
)59عبد العزيز حممد �سرحان :العالقة بني االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان والقوانني الداخلية ،جملة احلقوق وال�شريعة ،ال�سنة الرابعة ،العدد الثالث ،جامعة
الكويت -كلية احلقوق� ،أغ�سط�س1980 /م� ،صـ .113
)60ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ .517
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القاعدة باملادة ( .»)46و�أي�ضا املادة ( )14جعلت الت�صديق على املعاهدة وفق الإجراءات الداخلية للدول
تعبري ًا عن الر�ضا بااللتزام باملعاهدة .وجعلت اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات �أهمية كبرية لإجراءات
التعبري عن الر�ضا للمعاهدات ،وان �أي خمالفة لإجراءات قواعد القانون الداخلي الأ�سا�سية يجعلها م�شوبة
بالبطالن ،املادة (.)61( )46

2 )2ال�سلطة التنفيذية:

لي�ست املعاهدة بحد ذاتها وفق ًا للر�أي ال�سائد يف الفقه م�صدر ًا من م�صادر القانون الداخلي ،و�إمنا دور
املعاهدة �أن تن�شئ التزامات على الدول مراعاتها بالو�سائل املنا�سبة .لهذا ف�إن معظم الدول تلج�أ �إىل �إ�سباغ
املعاهدات ب�صيغة تنفيذية لكي حتدث املعاهدة �آثارها يف القانون الداخلي ،وذلك ب�إ�صدار �صك قانوين داخلي
تدرج فيه �أحكام املعاهدة ( )treaty a of Provisionsويحولها �إىل قواعد داخلية ملزمة (.)62
يف الت�شريع اليمني تعترب املعاهدة نافذة مب�صادقة رئي�س اجلمهورية على املعاهدة بعد موافقة جمل�س
النواب و�صدور قرار جمهوري بذلك ،وتكون ال�سلطة التنفيذية و�سلطات الدولة كلها ملزمة بتطبيق االتفاقية
واحرتامها.

3 )3ال�سلطة الق�ضائية:

ت�صبح املعاهدة الدولية بعد ت�صديقها ون�شرها ملزمة لأجهزة الدولة ،مبا فيها اجلهاز الق�ضائي .ولعل
الو�ضع يف فرن�سا يو�ضح دور ال�سلطة الق�ضائية يف تعاملها مع املعاهدات .فقد ن�صت املادة ( )26من د�ستور
الفرن�سي 1946م على �أن« :املعاهدات الدولية التي مت الت�صديق عليها ون�شرها بالطرق القانونية تكون لها
قوة القانون حتى يف حالة ما �إذا كانت متعار�ضة مع ت�شريعات داخلية فرن�سية ،دون �أن تكون يف حاجة لكفالة
تطبيقها �إىل ن�صو�ص ت�شريعية �أخرى عدا تلك الالزمة للت�صديق عليها» .ومنذ ذلك التاريخ �شرع االجتهاد
الق�ضائي والإداري �إىل �إعالء املعاهدات الدولية على الت�شريعات الداخلية املتعار�ضة معها ،حتى املعقودة منها
قبل 1946م .وقد ُعدلت ال�صيغة ال�سابقة يف د�ستور 1958م يف املادة ( )55حيث ن�صت على �أن« :املعاهدات
واالتفاقيات امل�صدقة �أو املوافق عليها قانون ًا ،تكون لها منذ ن�شرها قوة �أعلى من قوة الت�شريعات ب�شرط �أن
يطبق الطرف الآخر االتفاق �أو املعاهدة» (.)63
اعرتفت املحاكم الداخلية يف بع�ض الدول لأحكام بع�ض اتفاقيات حقوق الإن�سان ،بقوة ال�سريان
املبا�شر يف القانون الداخلي مبجرد الت�صديق عليها ،دون احلاجة �إىل �إدماج �أحكام االتفاقية يف القانون
الداخلي ،من هذه املحاكم :يف �أملانيا �أعطيت لأحكام االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان قوة القانون
الفيدرايل ،الذي يعدل مبا�شرة جميع �أحكام القوانني الفيدرالية ال�سابقة عليه .جتلى ذلك يف حكم املحكمة
الإدارية الفيدرالية يف � /25أكتوبر1956 /م الذي اعرتف بالتطبيق املبا�شر للمادة ( )2من االتفاقية
)61تن�ص املادة ( )46على �أن 1-“ :لي�س للدولة �أن حتتج ب�أن التعبري عن ر�ضاها االلتزام باملعاهدة قد مت باملخالفة حلكم يف قانونها الداخلي يتعلق باالخت�صا�ص
بعقد املعاهدات ك�سبب لإبطال هـذا الر�ضا �إال �إذا كانت املخالفة بينة وتعلقت بقاعدة �أ�سا�سية من قواعد القانون الداخلي”.
)62رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .65 64-وانظر :ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ .517 513-
)63رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ  .66 65-وانظر :ال�شافعي :مرجع �سابق� ،صـ .519 518-
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الأوروبية حلقوق الإن�سان ،وقرر نتيجة ذلك ا�ستبعاد قواعد القانون الأملاين اخلا�صة بالأجانب املخالفة لهذه
املادة .واحلكم الثاين يف �أملانيا :احلكم الذي �أ�صدرته حمكمة ا�ستئناف (برلني) يف  /17فرباير1960 /م،
الذي قرر تعديل �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية تلقائي ًا مبجرد الت�صديق على االتفاقية (.)64
يطبق الق�ضاء اليمني القوانني واملعاهدات التي ي�صادق عليها جمل�س النواب وي�صدر بها قرار من رئي�س
اجلمهورية ،وتعترب نافذة من تاريخ �سريانها املحدد يف القرار وملزمة جلميع اجهزة الدولة مبا فيها االجهزة
الق�ضائية.
الفرع الثاين

�إبداء التحفظات على املعاهدات الدولية
�إبداء التحفظ هو احدى الطرق �أو االجراءات التي ت�ستطيع بها الدول �أن توائم ت�شريعاتها الوطنية
مع ن�صو�ص املعاهدات الدولية ،وذلك ب�إبداء التحفظات على الن�صو�ص التي قد تخالف ت�شريعاتها ،وذلك من
اجل �أال تتعار�ض قوانينها مع املعاهدات .قبل اخلو�ض يف كيفية �إبداء التحفظات ُنعرج قلي ًال على تعريف
التحفظ وا�سبابه ،وذلك على النحو التايل:

اوال :مفهوم التحفظ (:)Reservation
ظهرت م�س�ألة التحفظ على املعاهدات الدولية حديث ًا ،وكان �أول ظهور لها نهاية القرن التا�سع ع�شر
وبداية القرن الع�شرين ،من هذه االتفاقيات :حتفظ فرن�سا على معاهدة بروك�سل لإلغاء الرق عام 1890م.
والتحفظ على اتفاقية احلدود بني الواليات املتحدة وكندا يف يناير1909 /م (.)65
عرف م�شروع (هارفارد  )Harvardاخلا�ص بقانون املعاهدات التحفظ ب�أنه“ :ت�صريح ر�سمي
تخ�ص�ص مبقت�ضاه الدولة عند توقيعها على املعاهدة �أو ت�صديقها �أو االن�ضمام �إليها �أحكام ًا معينة ،حتد من
�أثر املعاهدة يف عالقة تلك الدولة بالدولة �أو بالدول الأخرى الأطراف يف املعاهدة ،وذلك ك�شرط لقبولها �أن
ت�صبح طرف ًا يف املعاهدة” (.)66
وعرفت منظمة الر�صد الدويل حلقوق الن�ساء يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ التحفظ ب�أنه:
«اال�ستثناءات التي تختارها الدولة فيما يتعلق باملعاهدة )�أي التدابري التي ال توافق على االلتزام بها(؛ غري
�أن تلك التحفظات ال يجب �أن تقو�ض املعاين الأ�سا�سية للمعاهدة» (.)67
�)64سرحان :العالقة بني االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان والقوانني الداخلية ،مرجع �سابق� ،صـ .123 119-
)65ف�ؤاد :مرجع �سابق� ،صـ  .167وانظر :د /م�صطفى احمد ف�ؤاد ،القانون الدويل العام  -القاعدة الدولية ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،الإ�سكندرية1997 ،م،
�صـ .277
)66د /حممد طلعت الغنيمي� :أحكام املعاهدات يف ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية1977 ،م� ،صـ .101
)67الن�ضال من �أجل تطبيق اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة من خالل بروتوكولها االختياري ،منظمة الر�صد الدويل حلقوق الن�ساء يف منطقة �آ�سيا
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�أما اتفاقية فينا لقانون املعاهدات فقد عرفت التحفظ يف املادة ( )1/2ب�أنه(« :د) يق�صد بـالتحفظ
�إعالن من جانب واحد� ،أيا كانت �صيغته �أو ت�سميته ،ت�صدره دولة ما عند توقيعها �أو ت�صديقها �أو قبولها �أو
�إقرارها �أو ان�ضمامها �إىل معاهدة ،م�ستهدفة به ا�ستبعاد �أو تغيري الأثر القانوين لأحكام معينة يف املعاهدة من
حيث �سريانها على تلك الدولة».
()68
كما عرف دليل املمار�سة (م�شروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظات على املعاهدات) التحفظ
يف املبد�أ رقم ( )1 -1الذي ين�ص على �أن« :التحفظ �إعالن ًا انفرادي ًا� ،أي ًا كان ن�صه �أو ت�سميته ،ت�صدره دولة �أو
منظمة دولية عند توقيع معاهدة �أو الت�صديق عليها �أو �إقرارها ر�سمي ًا �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام
�إليها �أو عند تقدمي دولة ما �إ�شعار ًا باخلالفة يف معاهدة ،وتهدف تلك الدولة �أو تلك املنظمة من ذلك الإعالن
�إىل ا�ستبعاد �أو تعديل الأثر القانوين لأحكام معينة من املعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه
الدولة �أو هذه املنظمة الدولية» (.)69
يبدو من التعريفات ال�سابقة �أنها متقاربة ،ويالحظ من تعريف اتفاقية فينا لقانون املعاهدات� ،أنه
و�ضع عنا�صر للتحفظ متيزه عن غريه من الإجراءات التي قد ت�شابهه ،تظهر هذه العنا�صر �أن التحفظ �إعالن
ر�سمي �صادر من دولة ،ويجب �أن يعلن التحفظ �إما عند التوقيع �أو الت�صديق والقبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام
للمعاهدة ،و�أن يكون هدف هذا التحفظ هو ا�ستبعاد الأثر القانوين لبع�ض �أحكام املعاهدة �أو تعديلها .ونظمت
االتفاقية حالة التحفظ يف الق�سم الثاين املواد من (.)23 -19
�أما تعريف دليل املمار�سة فيبدو �أنه انبثق من تعريف اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات� ،إال �أنه
كان �أعم و�أو�ضح ،حيث �أنه ا�ضاف �أن للمنظمة الدولية حق �إبداء التحفظ و�أجاز �إبداء التحفظ عند �إ�شعار
الدولة باخلالفة يف املعاهدة ،وكذلك ميز التحفظ عن ما ي�شابهه من الإعالنات ،وجعل الفي�صل يف متييزه عن
غريه يف �أثر التحفظ هل يف�ضي �إىل ا�ستبعاد �أو تعديل الأثر القانوين لأحكام معينة من املعاهدة.
اجازت اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات لعام 1969م يف املادة (� )19إبداء التحفظات ،ون�صت
على �أن« :للدولة ،لدى توقيع معاهدة ما �أو الت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها� ،أن تبدي
حتفظا� ،إال �إذا:
(�أ) حظرت املعاهدة هذا التحفظ؛ �أو
واملحيط الهادئ ،ماليزيا2004 ،م� ،صـ .76
�)68أما دليل املمار�سة ،ف�إنه �سوف يتخذ �شكل م�شروع مبادئ توجيهية م�صحوب بتعليقات ،و�سوف تكون تلك املبادئ التوجيهية ذات عون للدول واملنظمات الدولية
على �صعيد املمار�سة و�سوف ترافقها ،عند ال�ضرورة� ،أحكام منوذجية .وقد �أيدت اجلمعية العامة يف قرارها رقم ( )31 /48امل�ؤرخ يف  /9دي�سمرب1993 /م؛
قرار جلنة القانون الدويل ب�ش�أن �إدراج مو�ضوع (القانون واملمار�سة املتعلقان والتحفظات على املعاهدات الدولية) يف جدول �أعمالها .وقامت اللجنة يف دورتها
ال�ساد�سة والأربعني عام 1994م بتعيني (�آالن بيليه) مقرر ًا خا�ص ًا لهذا املو�ضوع .وتلقت اللجنة يف دورتها ال�سابعة والأربعني عام 1995م ،التقرير الأول
للمقرر اخلا�ص .ونظرت اللجنة يف دورتها من الدورة اخلم�سني عام 1998م �إىل الدورة الثامنة واخلم�سني عام 2006م ثمانية تقارير �أخرى �أعدها املقرر
اخلا�ص ،واعتمدت م�ؤقت ًا ( )76م�شروع ًا من م�شاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها .وا�ستمرت املناق�شات �إىل الدورة ( )62عام 2010م حول هذه
املبادئ التوجيهية ،وقدم يف 2011م التقرير ال�ساد�س ع�شر من املقرر اخلا�ص (�آالن بيليه)( .تقرير جلنة القانون الدويل :الدورة التا�سعة واخلم�سون/7 ،
مايو /5 -يونيو و  /9يوليو� /10 -أغ�سط�س2007 /م ،الأمم املتحدة -نيويورك� ،10/A/62 ،صـ .)13 12-
)69تقرير جلنة القانون الدويل :الدورة التا�سعة واخلم�سون ،مرجع �سابق� ،10/A/62 ،صـ .36
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(ب) ن�صت املعاهدة على �أنه ال يجوز �أن تو�ضع �إال حتفظات حمددة لي�س من بينها التحفظ املعني؛ �أو
(ج) �أن يكون التحفظ ،يف غري احلاالت التي تن�ص عليها الفقرتان الفرعيتان (�أ) و(ب) ،منافيا ملو�ضوع
املعاهدة وغر�ضها».
كما نظمت املادة ( )21الآثار القانونية للتحفظات واالعرتا�ضات عليها ،والتي تن�ص على �أن»:
1 )1يكون للتحفظ املبدى يف مواجهة طرف �آخر وفق ًا للمواد ( )23 ،20 ،19الآثار الآتية:
(�أ) يعدل بالن�سبة للدولة املتحفظة يف عالقاتها بالطرف الآخر ن�صو�ص املعاهدة التي يتعلق بها
التحفظ �إىل احلد الذي ين�ص عليه؛
(ب) يعدل نف�س الن�صو�ص بالقدر نف�سه بالن�سبة لذلك الطرف يف عالقاته بالدولة املتحفظة.
2 )2ال يعدل التحفظ ن�صو�ص املعاهدة بالن�سبة للأطراف الأخرى يف عالقاتها ببع�ضها البع�ض.
�3 )3إذا مل متانع الدولة املعرت�ضة على التحفظ يف دخول املعاهدة حيز التنفيذ بينها وبني الدولة املتحفظة،
فال ت�سري بـني الدولتني الن�صو�ص التي يتعلق بها التحفظ �إىل احلد الذي ين�ص عليه.
�4 )4إذا مل متانع الدولة املعرت�ضة على التحفظ يف دخول املعاهدة حيز التنفيذ بينها وبني الدولة املتحفظة
يكون للتحفظ الآثار املن�صو�ص عنها يف الفقرتني ( )1و(.»)2

ثالث ًا :ا�سباب �إبداء التحفظات:
من �أ�سباب �إبداء التحفظ واملربر له هو احلاجة �إىل �شيء من املرونة يف جمال �إبرام املعاهدات ،وذلك
�أن التم�سك اجلامد مببد�أ املعاهدة وحدة ال تتجز�أ ،وما يرتتب عليه من عدم ال�سماح بالتحفظ من �ش�أنه �أن
ي�ؤثر على عاملية املعاهدة ،لأن عدد ًا حمدود ًا فقط من الدول �سوف ي�صدق �أو ين�ضم �إليها .ومن ناحية �أخرى
ف�إن الدول التي مل ت�شارك يف املفاو�ضات التي جرت و�أ�سفرت عن �إبرام املعاهدات ،ينبغي �أن تعطى لها الفر�صة
لتظهر موقفها بهذا ال�ش�أن ،عن طريق ال�سماح لها باالن�ضمام �إىل املعاهدة مع احلق يف �إبداء التحفظات التي
ترغب فيها .ومن الأ�سباب �أي�ضا كون التحفظ م�ستمد ًا من اعتبارات داخلية ،تتمثل يف �أن ازدياد الرقابة
ال�شعبية على �إبرام املعاهدات ،قد طرح فكرة �إعادة النظر ) (Revisionيف املعاهدات مبنا�سبة الت�صديق
عليها ،عن طريق �إجراء بع�ض التحفظات عليها ك�شرط لقبول االلتزام.
ومن ا�سباب التحفظ خمالفة بع�ض ن�صو�ص االتفاقية للت�شريعات الوطنية للدول الأطراف �أو التي
ميكن ت�سميتها التحفظات الد�ستورية ،من ال�سوابق على ذلك :التحفظ العام الذي تقدمت به الواليات
املتحدة عام 1988م على اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية ،حيث حتفظت على الأحكام التي تخالف
ت�شريعاتها �أو التي يحظرها د�ستور الواليات املتحدة (.)70
الهدف من التحفظ :ا�ستثناء الدولة املتحفظة من املفعول القانوين لواحد �أو �أكرث من مقت�ضيات
املعاهدة� ،أو تغيري هذا املفعول بالن�سبة للدولة املتحفظة �أو تف�سريه من طرفها.
70	) ANTHONY AUST, Op. cit, p 121.
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ثالث ًا :وقت �إبداء التحفظ:
ي�صنف التحفظ �إىل �أنواع ح�سب الوقت الذي تبدي فيه الدولة حتفظها ،عند �إبرام املعاهدة وارت�ضائها
االلتزام بها ،فقد يقدم التحفظ عند التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام ،وكذلك قد يقدم التحفظ عند خالفة
املعاهدات .وهذه الأنواع كالتايل:

1 )1التحفظ عند التوقيع:

يجري هذا التحفظ بعد املفاو�ضة ( )Negotiationوعند التوقيع ،ويكون معلوم ًا للأطراف
امل�شاركة الأخرى ،يف الوقت الذي تعقد فيه املعاهدة ،وله ميزه ب�أنه يبعد عن�صر املفاج�أة عن الأطراف.
لكن هذا الإجراء يتعقد عندما يكون مع التوقيع امل�ؤجل ،مثل :التوقيع على بند االختيار لل�سلطة الق�ضائية
الإلزامية من نظام املحكمة الدائمة للعدل الدولية �أو حمكمة العدل الدولية .ويعترب التحفظ �سه ًال �إذا
ح�صل يف الوقت الذي يتم فيه توقيع جميع الأطراف .وال�سوابق على هذه التحفظات التي ترافق التوقيع
كثرية ،من ذلك عقد م�ؤمتر الهاي الثاين (1907م) كما يقول رو�سو �أن �إحدى ع�شر اتفاقية من �أ�صل ثالثة
ع�شر وقعت مع التحفظ(.)71
�أما اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات فقد نظمت هذه احلالة يف املادة ( )2 /23التي تن�ص على �أن:
«� -2إذا �أبدى التحفظ وقت التوقيع على املعاهدة اخلا�ضعة للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة فيجب �أن تثبته
الدولة املتحفظة ر�سمي ًا لدى التعبري عن ر�ضاها االلتزام باملعاهدة ويف مثل هذه احلال يعترب التحفظ قد مت
من تاريخ تثبيته».
وكان تعليق جلنة القانون الدويل على هذه الفقرة :تتعلق الفقرة ( )2بالتحفظات املبداة يف مرحلة
الحقة -بعد التفاو�ض ) -(Negotiationعند اعتماد الن�ص �أو عند التوقيع على املعاهدة رهن ًا بالت�صديق
�أو القبول �أو الإقرار .وهنا �أي�ضا ر�أت اللجنة �أن من ال�ضروري �أال تدع الدولة ،عندما تقبل نهائي ًا االلتزام
باملعاهدة� ،أية �شكوك حتوم حول موقفها النهائي املتعلق بالتحفظ .ولذلك ف�إن املطلوب يف هذه الفقرة �أن
ت�ؤكد الدولة املتحفظة هذا التحفظ ر�سمي ًا �إذا كانت تريد الإبقاء عليه .وتن�ص الفقرة على �أنه يعترب مثل
هذه احلالة �أن التحفظ ابدي يف التاريخ الذي مت ت�أكيده فيه (.)72
ن�ؤيد هذا التوجه لأنه يحد من اال�شكاالت حول ابداء التحفظات ،وعلى الدول التي ابدت حتفظات
عند التوقيع �أن تقوم بت�أكيد حتفظها عن قبول االلتزام باملعاهدة �أي عند الت�صديق.
من ال�سوابق على حتفظات مت ت�أكيدها عند االلتزام باملعاهدة :حتفظات تركيا على االتفاقية
اجلمركية املتعلقة باحلاويات امل�ؤرخة يف  /2دي�سمرب1972 /م .كذلك حتفظات �إيران وبريو على اتفاقية
)71رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ .58
)72م�شروع تقرير جلنة القانون الدويل :الدورة الثالثة واخلم�سون /23 ،ابريل –  /1يونيو و  /2يوليو – � /10أغ�سط�س2001 /م ،الأمم املتحدة ،جنيف،
1999م� ،A/CN.4/L.609/Add.3 ،صـ .4
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الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،امل�ؤرخة يف  /20دي�سمرب1988 /م.
�إال �أنه ميكن للدولة �أن تبدي حتفظها يف مرحلة املفاو�ضات ،ثم ت�أكده عند التوقيع ،من ال�سوابق على ذلك:
حتفظ اليابان على املادة ( )2من اتفاقية املعونة الغذائية امل�ؤرخة يف  /14ابريل1971 /م ،الذي تفاو�ضت
عليه هذه الدولة مع �شركائها �أثناء التفاو�ض ( )Negotiationعلى الن�ص ،و�أعلنته عند التوقيع ،وقدمته
عند �إيداع �صك الت�صديق لدى حكومة الواليات املتحدة الوديعة يف  /12مايو1972 /م (.)73
ا�شارت �إىل ذلك املادة ( )2 /23من اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات�« :إذا �أبدى التحفظ وقت
التوقيع على املعاهدة اخلا�ضعة للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة فيجب �أن تثبته الدولة املتحفظة ر�سمي ًا لدى
التعبري عن ر�ضاها االلتزام باملعاهدة ويف مثل هذه احلال يعترب التحفظ قد مت من تاريخ تثبيته».
هناك بع�ض املعاهدات تن�ص على جواز �إبداء التحفظ عند االرت�ضاء االلتزام باملعاهدة ،ومن ال�سوابق
على ذلك :ن�صت الفقرة ( )1من املادة ( )8من اتفاقية جمل�س �أوروبا لعام 1963م ،ب�ش�أن خف�ض حاالت
تعدد اجلن�سيات وااللتزامات الع�سكرية يف حالة تعدد اجلن�سيات ،على �أن« :يجوز لكل طرف من الأطراف
املتعاهدة ،عندما يوقع على هذه املعاهدة �أو عندما يودع �صك الت�صديق �أو القبول �أو االن�ضمام� ،أن يعلن �إبداء
حتفظ �أو �أكرث من التحفظات الواردة يف مرفق هذه االتفاقية» (.)74
كما �أ�شار �إىل ذلك دليل املمار�سة يف املبد�أ التوجيهي ( )1 -2 -2الذي نظم الت�أكيد الر�سمي للتحفظات
التي ُتبدى عند التوقيع على املعاهدة�« :إذا اُبدي التحفظ عند التوقيع على املعاهدة مع جعلها مرهونة
بالت�صديق �أو الت�أكيد الر�سمي �أو القبول �أو الإقرار ،وجب على الدولة �أو املنظمة الدولية املتحفظة �أن ت�ؤكد
ذلك التحفظ ر�سمي ًا حني تعرب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة .ويف مثل هذه احلالة ،يعترب �أن التحفظ
قد قدم يف تاريخ ت�أكيده».
ويبدو يف هذه امل�س�ألة رغم �أين اميل �إىل ر�أي اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات مع ذلك �إذا كان
ً
وكتابة �أثناء التوقيع فيكتفى بذلك� ،أما �إذا كان غري ذلك فيلزم �أن يتم الت�أكيد
التحفظ �صريح ًا ووا�ضح ًا
الر�سمي على التحفظ عند الت�صديق على املعاهدة .الن ما قد تبديه ال�سلطة التنفيذية من حتفظات �أثناء
التوقيع؛ فان ال�سلطة الت�شريعية عند الت�صديق على املعاهدة قد ال ترى �إبداء �أي حتفظ ،ولذا �إذا مل يتم
ت�أكيد التحفظ املبدى عند التوقيع يف مرحلة الت�صديق؛ فانه يعترب قد ُ�سحب.

2 )2التحفظ عند الت�صديق:

يكون هذا التحفظ عند الدول التي د�ساتريها الداخلية تخول الت�صديق على املعاهدات جلهاز �آخر غري
اجلهاز الذي قام بالتوقيع ،وعادة ما يكون ممث ًال يف ال�سلطة الت�شريعية �أو املجل�س الت�شريعي.
ولهذا النوع م�ساوئ ،لأنه يتم بعد انتهاء املفاو�ضات والنقا�شات ،وت�صبح الدول الأخرى املوقعة على
املعاهدة �أمام �أمر واقع ،ف�إما �أن تقبل حتفظ هذه الدولة على املعاهدة �أو ترف�ضها برمتها (.)75
)73املرجع ال�سابق� ،A/CN.4/L.609/Add.3 ،صـ .10 ،6
)74املرجع ال�سابق� ،A/CN.4/L.609/Add.3 ،صـ .15 14-
)75رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ .58
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كما يجب �أن ن�شري �إىل �أنه يجوز للدولة التي �أبدت حتفظ ًا عند التوقيع على املعاهدة �أن تبدي حتفظ ًا
�آخر عند الت�صديق عليها ،وال�سابقة على ذلك� :أنه عند ت�صديق الواليات املتحدة على اتفاقية الهاي ل�سنة
1907م اخلا�صة بالت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية؛ ا�شرتطت للت�صديق على املعاهدة �أن يقرتن ت�صديقها
بتحفظ يتعلق باللجوء �إىل املحكمة الدائمة للعدل الدولية لت�سوية اخلالفات ،وذلك بالإ�ضافة �إىل التحفظ
الذي �أبدته الواليات املتحدة عند التوقيع على نف�س املعاهدة (.)76
هنا يكون ملجل�س النواب اليمني احلق يف �إبداء �أي حتفظ على �أي معاهدة ي�صادق عليها ،ولو مل تتحفظ
ال�سلطة التنفيذية على املعاهدة� ،أو ي�ؤيد التحفظ الذي ابدته ال�سلطة التنفيذية.

3 )3التحفظ عند االن�ضمام ملعاهدة مفتوحة:

يعترب هذا النوع من التحفظات هو الأ�شد خطورة ،لأنه يتم يف وقت تكون فيه املعاهدة نهائية ومت
الت�صديق عليها وتعترب ملزمة للأطراف املتعاقدة فيها (.)77
ويظهر التحفظ عند االن�ضمام عن رغبة الدولة التي تريد االن�ضمام يف فر�ض تعديالت منفردة �أو
ا�ستبعاد لبع�ض �أحكام املعاهدة ( )treaty a of Provisionsعلى الأطراف الأ�صليني .ورغم هذا �إال �أن
هناك معاهدات جتيز االن�ضمام لها ولو بتحفظ .من هذا املعاهدات الوثيقة العامة للتحكيم يف عام 1928م
التي مت االن�ضمام �إليها بتحفظ ،لأن �إحدى مواد الوثيقة ت�سمح بذلك (.)78

4 )4التحفظ عند خالفة املعاهدات:

هذا النوع من التحفظات مل تناق�شه اتفاقية فينا لقانون املعاهدات� ،إال �أنه مت مناق�شة ذلك يف املبد�أ
التوجيهي رقم ( )1 -5من دليل املمار�سة ( املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظات على املعاهدات الدولية)
الذي ينظم التحفظات وخالفة الدول ،وين�ص على �أن )1 -1 -5( « :حالة الدولة امل�ستقلة حدي ًثا:
•حني تثبت دولة م�ستقلة حديث ًا ،ب�إ�شعار باخلالفة� ،صفتها كدولة متعاقدة �أو كطرف يف معاهدة متعددة
الأطراف ،يعترب �أﻧها قد �أبقت على �أي حتفظ على املعاهدة كان ينطبق ،يف تاريخ خالفة الدول ،على
الإقليم الذي تتناوله خالفة الدول ،ما مل تقم لدى �إ�صدارها الإ�شعار باخلالفة ،بالإعراب عن نقي�ض
هذا الق�صد �أو ب�صوغ حتفظ يتناول نف�س امل�س�ألة التي كانت مو�ضع ًا للتحفظ املذكور.
• للدولة امل�ستقلة حديث ًا ،لدى �إ�صدارها �إ�شعار ًا باخلالفة يثبت �صفتها كدولة متعاقدة �أو كطرف يف
معاهدة متعددة الأطراف� ،أن ت�صوغ حتفظ ًا ،ما مل يكن من التحفظات التي ال يجوز �صوغها طبق ًا لأحكام
الفقرات (�أ) �أو (ب) �أو (ج) من املبد�أ التوجيهي ( )1 -3من دليل املمار�سة.
• حني ت�صوغ دولة م�ستقلة حديث ًا حتفظ ًا وفق ًا للفقرة ( ،)2تنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات ال�صلة
الواردة يف اجلزء الثاين من دليل املمار�سة (الإجراءات).
• لأغرا�ض هذا اجلزء من دليل املمار�سة ،يعني تعبري) دولة م�ستقلة حديث ًا) دولة خلف كان �إقليمها قبل تاريخ
)76د /عبد الغني حممود :التحفظ على املعاهدات الدولية ،دار االحتاد العربي للطباعة ،القاهرة1986 ،م ،الهام�ش� ،صـ .30
)77رو�سو :مرجع �سابق� ،صـ .58
)78املجذوب :مرجع �سابق� ،صـ .363
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خالفة الدول مبا�شرة� ،إقليم ًا تابع ًا تتوىل الدولة ال�سلف م�س�ؤولية عالقاته الدولية” (.)79
يظهر من ن�ص هذا املبد�أ جواز �إبداء الدولة امل�ستقلة حديث ًا حتفظات على املعاهدة التي خلفتها من
الدولة ال�سلف ،ويظهر �أي�ضا جواز �إبقاء الدولة امل�ستقلة حديث ًا للتحفظات التي �أبدتها الدولة ال�سلف على
املعاهدة� ،شريطة �أن ت�صدر �إ�شعار ًا بخالفة املعاهدة ،وكذا �أال تقوم الدولة ب�إبداء حتفظات جديدة على هذه
املعاهدة� ،إال ب�شرط �أن يكون التحفظ جائز ًا وفق هذه املعاهدة و�أال يكون خمالف ًا لأحكام الفقرات (�أ) �أو (ب)
�أو (ج) من املبد�أ التوجيهي ( )1 -3من دليل املمار�سة ،التي تمُ اثل ن�ص املادة ( )19من اتفاقية فينا ب�شان
قانون املعاهدات 1969م ،و�أي�ض ًا ي�شرتط يف �إقليم الدولة امل�ستقلة حديث ًا �أن يكون هذا الإقليم تابع ًا للدولة
ال�سلف التي كانت تتوىل م�س�ؤولية عالقاته الدولية.
�أما بالن�سبة حلالة احتاد الدول �أو انف�صالها فقد ن�ص املبد�أ التوجيهي رقم ( )2 -1 -5على �أنه”:
•رهن ًا ب�أحكام املبد�أ التوجيهي ( ،)3 -1 -5الدولة اخللف الطرف يف معاهدة نتيجة الحتاد دول �أو
انف�صالها تعترب �أﻧها قد �أبقت على �أي حتفظ على املعاهدة كان ينطبق -يف تاريخ خالفة الدول -على
الإقليم الذي تتناوله خالفة الدول ،ما مل ُت�شعر يف تاريخ اخلالفة ،باعتزامها عدم الإبقاء على حتفظ �أو
�أكرثمنالتحفظاتالتي�صاغتهاالدولةال�سلف.
•ال يجوز لدولة خلف طرف يف معاهدة نتيجة الحتاد دول �أو انف�صالها �أن ت�صوغ حتفظ ًا جديداً.
•عندما توجه دولة خلف نا�شئة عن احتاد دول �أو انف�صالها �إ�شعار ًا تثبت به �صفتها كدولة متعاقدة �أو
كطرف يف معاهدة مل تكن -يف تاريخ خالفة الدول -نافذة جتاه الدولة ال�سلف ،لكن الدولة ال�سلف كانت
دولة متعاقدة فيها ،تعترب هذه الدولة �أﻧها �أبقت على �أي حتفظ على املعاهدة كان ينطبق -يف تاريخ
خالفة الدول -على الإقليم الذي تتناوله خالفة الدول ،مامل ُت�شعر بنقي�ض هذا الق�صد لدى اخلالفة،
�أو ت�صوغ حتفظ ًا يتناول نف�س امل�س�ألة التي كانت مو�ضع ًا للتحفظ املذكور .ويجوز لهذه الدولة �أن ت�صوغ
حتفظ ًا جديد ًا على املعاهدة.
•ال يجوز لدولة خلف �أن ت�صوغ حتفظ ًا وفق ًا للفقرة ( )3ما مل يكن هذا التحفظ من غري التحفظات
التي ال يجوز �صوغها طبق ًا لأحكام الفقرات )�أ) �أو(ب) �أو (ج) من املبد�أ التوجيهي ( )1 -3من دليل
املمار�سة .وتنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات ال�صلة الواردة يف اجلزء الثاين من دليل املمار�سة
(الإجراءات)” (.)80
نالحظ �أن هذا املبد�أ مل يجز �إبداء التحفظات للدولة اخللف نتيجة االنف�صال �أو االحتاد ،على عك�س
املبد�أ ال�سابق الذي �أجاز للدولة اخللف امل�ستقلة حديث ًا �إبداء التحفظات ،ويبدو �أن �سبب اجلواز يف �إبداء
التحفظات للدولة امل�ستقلة حديث ًا هو �أنها حتررت من اال�ستعمار ،ومل يكن لها �أي ر�أي يف املعاهدة التي �أبرمتها
الدولة ال�سلف ،من منطلق ذلك كان �إقرار جواز التحفظ لها� .أما الدولة اخللف نتيجة االنف�صال �أو االحتاد
)79تقرير جلنة القانون الدويل :الدورة الثانية وال�ستون /3 ،مايو /4 -يونيو و  /5يوليو� /6 -أغ�سط�س2010 /م ،الأمم املتحدة -نيويوركA/CN.4/ ،
� ،L.764/Add.7صـ .6 5-
)80املرجع ال�سابق� ،A/CN.4/L.764/Add.7 ،صـ .17 16-
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ف�إنه ُيعتقد انها �شاركت يف �إبرام املعاهدة والتفاو�ض ( )Negotiationعليها ،وكان لها ر�أي يف املعاهدة.
واعتقد �أن الأ�سلم هو �أن يتاح للدولة اخللف نتيجة االنف�صال �أو االحتاد �إبداء حتفظات على املعاهدات التي
ورثتها نتيجة اخلالفة ،من منطلق �أن الدولة اجلديدة لها �شخ�صية جديدة م�ستقلة عن �شخ�صية الدولة
ال�سلف ،ولها توجهات ور�ؤى �أخرى عن الدولة ال�سلف ،تتطلب من الغري احرتامها ،وقد تظهر هذه ال�شخ�صية
والر�ؤى يف �إبداء حتفظات جديدة غري التي �أبدتها الدولة ال�سلف.
ا�ضرب لذلك مثا ًال حالة اجلمهورية اليمنية ،التي هي عبارة عن احتاد دولتني هما اجلمهورية العربية
اليمنية وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ،وكانت توجهات و�سيا�سات الأنظمة ال�سيا�سية للدولتني
خمتلفة ،حيث كان النظام فيما كان ي�سمى اليمن ال�شمايل �شبه را�س مايل ي�سود الدولة حزب واحد ،وكان
النظام فيما كان ي�سمى اليمن اجلنوبي ا�شرتاكي وي�سود الدولة حزب واحد ،وبعد توحد ال�شطرين ظهرت
دولة لها نظام خمتلف قائم على التعددية ال�سيا�سية والدميقراطية ،وورثت هذه الدولة املوحدة معاهدات
من الدولتني ال�سابقتني ،كان ان�ضمام الدولتني نابع ًا من توجهاتهما و�سيا�ستهما ،فيمكن �أن جند معاهدة �صادقت
عليها �إحدى الدولتني فيها ن�صو�ص تخالف الت�شريعات اجلديدة للدولة اخللف �أو توجهاتها� ،أمام ذلك من
املجحف على الدولة اجلديدة عدم ال�سماح لها يف �إبداء حتفظات على الن�صو�ص التي تخالف ت�شريعاتها.

الفرع الثالث

�سوابق دولية على �إبداء التحفظات على املعاهدات الدولية (اتفاقية �سيداو)
للموائمة مع الت�شريعات الوطنية

اعتمدت اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) يف  /18دي�سمرب1979 /م،
و�صادق عليها اليمن يف  /30مايو1984 /م ،ودخلت حيز النفاذ بالن�سبة لليمن يف � /30أغ�سط�س1984 /م(.)81
�صدقت على االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها  182دولة وحتى � /1أبريل2006 /م.
تن�ص املادة ( )28من االتفاقية على حق الدول امل�صا ِدقة واملوا ِفقة عليها �إبداء التحفظات عند
حق �سحب هذه التحفظات يف �أي وقت .ولكن يف الوقت نف�سه ال يجوز �أن تكون التحفظات
الت�صديق ،وعلى ِّ
منافية ملو�ضوع هذه االتفاقية والغر�ض الأ�سا�سي منها الذي يرتكز على الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة.
)81د /يا�سني ال�شيباين ود /علي حممد الن�صريي :االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي �صادق عليها اجلمهورية اليمنية ،اللجنة الوطنية العليا
حلقوق الإن�سان ،اليمن احلديث للطباعة ،ط� ،2صنعاء2002 ،م� ،صـ  .17وانظر :موقع  ،UNDPفهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية ،ت�صديقات اليمن
على االتفاقات الدولية  -اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،على ال�شبكة العاملية (االنرتنت):
http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=22
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كانت هذه االتفاقية من �أكرث اتفاقيات حقوق الإن�سان التي ثار حولها جد ًال كثرياً ،وقد �أبدت الدول
عليها حتفظات كثرية ،ومن بينها الدول العربية التي انح�صرت حتفظاتها باملواد التالية:
 املادة ( )2التي تتعلق بحظر التمييز يف الد�ساتري والت�شريعات الوطنية حتفظت عليها(العراق ،املغرب،م�صر ،اجلزائر ،ليبيا� ،سوريا).
 املادة ( ،)7وتتعلق بحظر التمييز يف احلياة ال�سيا�سية والعامة حتفظت عليها (الكويت). املادة ( ،)9وتتعلق بحظر التمييز يف قوانني اجلن�سية حتفظت عليها (الأردن ،اجلزائر ،العراق ،الكويت،املغرب ،تون�س ،لبنان ،م�صر� ،سوريا) ،مل تتحفظ عليها جزر القمر واليمن وليبيا.
 املادة ( ،)15وتتعلق بامل�ساواة �أمام القانون حتفظت عليها (الأردن ،اجلزائر ،املغرب ،تون�س) .وقد حتفظت�سوريا على الفقرة الرابعة املتعلقة بحرية التنقل وال�سكن.
 املادة ( ،)16وتتعلق بحظر التمييز يف الزواج والعالقات الأ�سرية حتفظت عليها (الأردن ،اجلزائر ،العراق،الكويت ،املغرب ،تون�س ،لبنان ،ليبيا ،م�صر� ،سوريا) ،نظر ًا لأنها تتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية ومع قوانني
الأحوال ال�شخ�صية لتلك الدول( ،مل تتحفظ عليها اليمن وجزر القمر).
 املادة ( )29وتتعلق بالتحكيم بني الدول الأطراف يف حال ن�شوب خالف حول تف�سري االتفاقية �أو تطبيقهاحتفظت عليها (اجلزائر ،العراق ،الكويت ،املغرب ،تون�س ،م�صر ،لبنان ،اليمن� ،سوريا).
�أبدى اليمن حتفظ ًا واحد ًا على املادة ( ،)1 /29وين�ص التحفظ على �أن« :حكومة جمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية تعلن �أنها ال تعترب نف�سها ملزمة مبوجب املادة ( )29والفقرة ( )1من االتفاقية
املذكورة واملتعلقة بت�سوية املنازعات التي قد تن�ش�أ ب�ش�أن تطبيق �أو تف�سري االتفاقية .وهذا التحفظ �أقرته
اجلمهورية اليمنية التي هي دمج للجمهورية العربية اليمنية وجلمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية،
وعا�صمتها �صنعاء ،وكان الدمج يف يوم الثالثاء  /22مايو1990 /م ،واجلمهورية اليمنية �أ�صبحت ع�ضويتها
واحدة يف الأمم املتحدة ،وتكون ملتزمة ب�أحكام امليثاق ،وبجميع املعاهدات واالتفاقيات التي �أبرمتها
اجلمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ،مع الدول �أو املنظمات الدولية وفق ًا
لأحكام القانون الدويل ،تكون �سارية املفعول بعد  /22مايو.)82( »1990 /
نذكر ن�ص حتفظ حكومة دولة قطر ك�أمنوذج على هذه التحفظات ،وكانت حتفظاتها على ن�ص
املادة ( )1من االتفاقية ،ين�ص التحفظ على �أنه يقبل املادة وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية والت�شريعات
القطرية ،ف�إن عبارة (بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية) لي�س املق�صود بها ت�شجيع العالقات الأ�سرية خارج
�إطار الزواج ال�شرعي وذكرت قطر �أنها حتتفظ بحق تنفيذ االتفاقية وفق ًا لهذا الفهم .وحتفظت على املادة
(� / 2أ) لأنها تتعار�ض مع �أحكام املادة ( )8من الد�ستور القطري .وتعلن دولة قطر �أن م�س�ألة تعديل (�أمناط)
امل�شار �إليها يف املادة (� /5أ) ال يجب �أن تفهم على �أنها ت�شجيع للن�ساء على التخلي عن دورهن ك�أمهات ودورهن
) 82انظر :موقع  ،UNDPفهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية ،حتفظات اليمن على االتفاقات الدولية  -اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة ،على ال�شبكة العاملية للمعلومات (االنرتنت):
http://www.arabhumanrights.org/en/countries/reservations.aspx?cid=22
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يف تربية الأطفال ،مما يقو�ض هيكل الأ�سرة .و�أما �سبب اعرتا�ض قطر على املادة ( )2 /9فلأنها تتعار�ض مع
قانون اجلن�سية القطري .وحتفظت على املادة ( )1 /15التي تتعلق مب�سائل املرياث وال�شهادة ،لأنها تتعار�ض مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وحتفظت على املادة ( )4 /15لأنها تتعار�ض مع �أحكام قانون الأ�سرة والأعراف
ال�سائدة .وحتفظت على املادة (� /1 /16أ ،ج) لأنها تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وحتفظت على
املادة ( /1 /16و) لأنها تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وقانون الأ�سرة القطري (.)83
بعد قراءتي لهذه التحفظات اعتقدت �أن ابداء التحفظات هي من اخت�صا�ص الدول العربية ،ولكن بعد
البحث عن حتفظات لدول اخرى؛ وجدت �أن دو ًال اخرى ت�شارك الدول العربية يف ابداء التحفظات ب�سبب خمالفة
بع�ض ن�صو�ص االتفاقية مع ديانة الدولة وت�شريعاتها الوطنية ،نذكر منها على �سبيل املثال:
1 )1حتفظ �إ�سرائيل :ن�ص التحفظ�« :أعربت �إ�سرائيل يف� /3أكتوبر1991/م مبوجب هذا الن�ص عن حتفظها فيما
يتعلق باملادة ( /7ب) من االتفاقية ،وذلك بخ�صو�ص تعيني الن�ساء قا�ضيات يف املحاكم الدينية ،حيث حترم
ذلك قوانني كل الطوائف الدينية يف �إ�سرائيل .وفيما عدا ذلك تنفذ هذه املادة املذكورة متام ًا يف �إ�سرائيل،
بالنظر �إىل �أن املر�أة ت�شارك بدور بارز يف جميع جوانب احلياة العامة .وتعرب �إ�سرائيل مبوجب هذا الن�ص
عن حتفظها فيما بتعلق باملادة ( )16من االتفاقية ،من حيث �أن قوانني الأحوال ال�شخ�صية امللزمة ملختلف
الطوائف الدينية يف �إ�سرائيل ال تتوافق مع �أحكام تلك املادة .ووفق ًا للفقرة ( )2من املادة ( )29من
االتفاقية ،تعلن �إ�سرائيل مبوجب هذا الن�ص �أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة ( )1من تلك املادة» (.)84
من هذه ال�سابقة على �إبداء التحفظ ن�ستنتج �أن الدول الإ�سالمية لي�ست الوحيدة التي ت�ستند على الدين
يف �إبداء حتفظاتها ،فهذه �إ�سرائيل �أبدت حتفظ ًا من منطلق تعار�ضه مع دينها.
2 )2حتفظت �أملانيا يف  /10يوليو1985 /م ،ن�ص التحفظ�« :إن املادة ( /7ب) لن تطبق بالقدر الذي تتعار�ض فيه
مع اجلملة الثانية من املادة (� /12أ )4 /من القانون الأ�سا�سي اجلمهورية �أملانيا االحتادية ( ،)85فبموجب
هذا احلكم الد�ستوري ،ال يجوز للمر�أة ب�أي حال من الأحوال �أن تقدم خدمة تنطوي على ا�ستعمال الأ�سلحة»
(.)86
3 )3النم�سا  /31مار�س1982 /م حتتفظ النم�سا بحقها يف تطبيق �أحكام املادة ( ، )11فيما يتعلق بعمل املر�أة
ليال وباحلماية اخلا�صة للمر�أة العاملة ،وذلك يف احلدود التي يقرها الت�شريع الوطني.
)83انظر :موقع  ،UNDPفهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية ،حتفظات قطر على االتفاقات الدولية  -اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
على ال�شبكة العاملية للمعلومات (االنرتنت):
http://www.arabhumanrights.org/en/countries/reservations.aspx?cid=15&cnv=6
)84اجتماع الدول الأطراف يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،االجتماع احلادي ع�شر ،مرجع �سابق،2/CEDAW/SP/2000 ،
�صـ .17
)85احتدت جمهورية املانيا االحتادية (املانيا الغربية) التي �صادقت على االتفاقية يف  /10يوليو1985 /م ،مع اجلمهورية الدميقراطية االملانية (املانيا ال�شرقية)
التي �صادقت على االتفاقية يف  /9يوليو1980 /م ،اعتبار ًا من � /3أكتوبر1990 /م ،لت�شكال دولة واحدة تت�صرف يف الأمم املتحدة حتت ا�سم جمهورية
املانيا االحتادية.
)86اجتماع الدول الأطراف يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،االجتماع احلادي ع�شر ،مرجع �سابق،2/CEDAW/SP/2000 ،
�صـ .18
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)4

)5

)6

)7

)8

)9

4حتفظات احلكومة الفرن�سية على املادة ( ،)14ون�ص على �أن :تعلن حكومة اجلمهورية الفرن�سية �أن الفقرة
( /2ج) من املادة ( )14ينبغي �أن تف�سر على انها ت�ضمن للمر�أة التي ت�ستويف ال�شروط املتعلقة بالأ�سرة �أو
العمل واملتطلبة يف الت�شريعات الفرن�سية فيما يت�صل باال�شرتاك ال�شخ�صي يف نظام ال�ضمان االجتماعي،
اكت�ساب حقوق خا�صة بها يف �إطار هذا النظام .كما تعلن حكومة اجلمهورية الفرن�سية �أن الفقرة ( /2ج)
من املادة ( )14من االتفاقية ينبغي عدم تف�سريها على انها تعني �ضمنا التوفري الفعلي املجاين للخدمات
املذكورة يف تلك الفقرة .كما حتفظت على الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ( )1من املادة ( )16ت�سجل
حكومة اجلمهورية الفرن�سية حتفظا ب�ش�أن احلق يف اختيار ا�سم الأ�سرة املذكور.
5اعلنت الهند  /9يوليو1993 /م فيما يتعلق باملادة (� /5أ) والفقرة ( )1من املادة ( )16من اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،تعلن حكومة جمهورية الهند انها �ستلتزم بهذه الأحكام وتكفل
تطبيقها مت�شيا مع �سيا�ستها املتمثلة يف عدم التدخل يف ال�ش�ؤون اخلا�صة ب�أي جمتمع ما مل ت�أت املبادرة منه
ومبوافقته.
6حتفظت ماليزيا يف  /5يوليو1995 /م ،ون�ص على �أن :تعلن حكومة ماليزيا �أن ان�ضمام ماليزيا اىل االتفاقية
مرهون بعدم تعار�ض �أحكام االتفاقية مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ود�ستور ماليزيا االحتادي .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ال تعترب حكومة ماليزيا نف�سها ملزمة ب�أحكام املواد � (5/أ ) (7/ب )والفقرة )(2من املادة)(9
والفقرة �(1/أ ،ج ،و ،ز )من املادة ) (16من االتفاقية املذكورة.
7من اهم التحفظات :حتفظت ملديف يف  /23يوليو1999 /م ،ون�ص على �أن :تبدي حكومة جمهورية ملديف
حتفظاتها ب�ش�أن املادة (� /7أ) من االتفاقية� ،إذ �أن احلكم الوارد يف الفقرة املذكورة يتعار�ض مع احلكم الذي
تن�ص عليه الفقرة ( )24من د�ستور جمهورية ملديف .وحتتفظ حكومة جمهورية ملديف بحقها يف تطبيق
املادة ( )16من االتفاقية املتعلقة بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف جميع امل�سائل املت�صلة بالزواج والعالقات
الأ�سرية دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي تنظم جميع العالقات الزوجية والأ�سرية القائمة
بني �سكان ملديف الذين يدينون جميعا بالإ�سالم.
8حتفظت �سوي�سرا  /27مار�س1997 /م ،ون�ص على �أن :الفقرة الفرعية ( /1ز) من املادة ( )16تطبق
الأحكام املذكورة مع مراعاة الأنظمة املتعلقة با�سم الأ�سرة( القانون املدين ،املادة ) (160واملادة � (8/أ)،
الباب اخلتامي ).والفقرة ) (2من املادة  (15)،والفقرة الفرعية  (1/ح )من املادة ) (16تطبق الأحكام
املذكورة مع مراعاة عدة �أحكام م�ؤقتة من نظام الزواج( القانون املدين ،املادتان  (9/ه )و  (10)،الباب
اخلتامي).
9حتفظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية يف � 7/أبريل/ 1986م ،ون�ص على �أن(« �:أ)
تفهم اململكة املتحدة املق�صد الرئي�سي من االتفاقية ،يف �ضوء التعريف الوارد يف املادة  (1)،على �أنه يتمثل،
وفقا لأحكامها ،يف التقليل من التمييز �ضد املر�أة ،وبناء على ذلك ال تعترب �أن االتفاقية تفر�ض �أي متطلب
ب�إلغاء �أو تعديل لأي من القوانني �أو اللوائح �أو الأعراف �أو املمار�سات املوجودة والتي تق�ضي مبعاملة املر�أة
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ب�أف�ضل مما يعامل به الرجل �سواء ب�صفة م�ؤقتة �أو على املدى الأبعد ،ويتعني �أن تف�سر وفقا لذلك تعهدات
اململكة املتحدة مبوجب الفقرة ) (1من املادة ) (4والأحكام الأخرى من االتفاقية...».
من هذه ال�سوابق التي ذكرت يظهر �أن ال�سبب لإبداء التحفظات هي خمالفة بع�ض ن�صو�ص اتفاقية �سيداو
لديانات الدول وت�شريعاتها الوطنية ،وعليه ال�شريعة الإ�سالمية لي�ست عائقا امام مواءمة الت�شريعات اليمنية مع
االتفاقيات الدولية ،لأنه كما ر�أينا يف ال�سوابق الدولية �أن هناك العديد من الدول الإ�سالمية ان�ضمت �إىل بع�ض
املعاهدات مع حتفظ على الن�صو�ص التي تخالف احكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذا التحفظ مل مينعها من االن�ضمام
�إىل هذه املعاهدات ،والدول الأخرى واملجتمع الدويل وافق على ان�ضمام هذه الدول رغم حتفظاتها.
و�أمام ذلك توجد بع�ض الن�صو�ص يف اتفاقية �سيداو تخالف الت�شريع اليمني كانت حم ًال الن يبدي عليها
اليمن حتفظات من اجل مواءمة بني الت�شريعات اليمنية مع هذه االتفاقية ،من هذه الن�صو�ص:
1 )1املادة ( )1و ( )2من االتفاقية التي حتث على عدم التمييز بني الرجل واملر�أة وامل�ساواة بينهما ،بينما ن�ص
الد�ستور اليمني يف مادته ( )26على �أن“ :الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن
يحافظ القانون على كيانها ويقوي �أوا�صرها” .واملادة ( )31التي تن�ص على �أن“ :الن�ساء �شقائق الرجال
ولهن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�شريعة وين�ص عليه القانون” .فكان اخلالف
يف �أن اتفاقية �سيداو دعت �إىل عدم التمييز بني الرجل واملر�أة مطلق ًا ،ويف الت�شريع اليمني حث على عدم
التمييز بني الرجل واملر�أة من منطلق الدين والقانون.
2 )2دعت املادة (� /5أ) تغيري الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة .الت�شريع اليمني كرم
املر�أة وفق اطر ال�شريعة الإ�سالمية ،ون�ص الد�ستور يف املادة ( )31على �أن“ :الن�ساء �شقائق الرجال ولهن
من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�شريعة وين�ص عليه القانون” ،واالتفاقية تدعو
�إىل تغيري مثل هذه االمناط.
3 )3ا�شارت املادة ( )10من االتفاقية �إىل عدم التمييز بني الرجل واملر�أة يف ميدان التعليم ،يف الفقرة
(ج) والق�ضاء على �أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املر�أة على جميع م�ستويات التعليم ،وت�شجيع
التعليم املختلط .ويف الفقرة (ز) كفالة نف�س الفر�ص للم�شاركة الن�شطة يف الألعاب الريا�ضية والرتبية
البدنية .جاء الد�ستور اليمني داعم ًا حلق املر�أة يف التعليم يف جميع م�ستوياته� ،إال �أن ذلك يكون متوافق ًا
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أكد الد�ستور اليمني على رعاية الن�شء وتربيتهم تربية دينية وعقلية
وبدنية ،و�أن تهيئ له الظروف املنا�سبة لتنمية مكانه يف جميع املجاالت ،مادة ( .)54وبالن�سبة للريا�ضة
فتعترب من الرتبية البدنية ،لكن متى وفرت لها الأجواء والظروف املنا�سبة واملتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
4 )4جاءت املادة ( )16من االتفاقية تدعو للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة الأمور املتعلقة بالزواج.
ون�شري هنا �إىل الفقرة (د) التي تن�ص عل �أن“ :نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات بو�صفهما �أبوين ،بغ�ض النظر
عن حالتهما الزوجية ،يف الأمور املتعلقة ب�أطفالهما وفى جميع الأحوال ،يكون مل�صلحة الأطفال االعتبار
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الأول” ،اجلملة التي حتتها خط ت�شري �إىل جواز تكوين ا�سرة خارج اطار الزواج ،الد�ستور اليمني راعى
حقوق املر�أة عند الزواج وبعده وعند ف�سخه ،كل ذلك وفق ما تقره ال�شريعة الإ�سالمية ،ن�ص املادة (،26
.)31
يف االخري يظهر �أن حوايل مايقرب ( )60دولة من الدول الأطراف يف اتفاقية �سيداو ابدت عليها
حتفظات ،منها ( )16دولة عربية حتفظت عليها من اجمايل عدد دول اجلامعة العربية البالغ ( ،)22وحتفظت
عليها ( )11دولة اوروبية من اجمايل عدد دول االحتاد االوروبي البالغ (.)27
حتفظ دول اجلامعة العربية ودول االحتاد االوروبي على اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز �ضد املراة
الدول العربية والأوروبية
Total

دول
اوروبية
0

3

6.1%

.0%

6.1%

3

دول عربية

27

11

16

55.1%

22.4%

32.7%

19

16

3

38.8%

32.7%

6.1%

Count
% of
Total
Count
% of
Total
Count
% of
Total

49

27

22

Count

100.0%

55.1%

44.9%

% of
Total

عدم ان�ضمام
دولة متحفظة
دولة غري
متحفظة

حتفظ دول اجلامعة
العربية ودول االحتاد
االوروبي على اتفاقية
الق�ضاء على جميع ا�شكال
ةالتمييز �ضد املر�أ

Total
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اخلامتة

بحمد الباري ونعمة منه وف�ضل ورحمة ،ن�ضع احلروف والكلمات الأخرية بعد رحلة عرب مطلبني بني عر�ض
ومناق�شة وحتليل ومعاجلة ملو�ضوع اجراءات مواءمة حقوق الإن�سان بني القوانني الوطنية واملواثيق الدولية.
وقد كانت رحلة مفيدة لالرتقاء بعنوان البحث ،فما هذا �إال جهد ال ندعي فيه الكمال ،ولكن عذرنا �أنا بذلنا فيه
ق�صارى جهدنا ف�إن ا�صبنا فمن اهلل وذاك ُمرادنا و�إن �أخط�أنا فلنا �شرف املحاوله والتعلم ،والنزيد على ما قال عماد
الأ�صفهاين« :ر�أيت �أنه ال يكتب �إن�سان كتاب ًا يف يومه �إال قال يف غده لو غري هذا لكان �أح�سن ،ولو زيد كذا لكان
ي�ستح�سن ،ولو قدم هذا لكان �أف�ضل ،ولو ترك هذا لكان �أجمل ،وهذا من �أعظم العرب ،وهو دليل على ا�ستيالء النق�ص
على جملة الب�شر» .ومهما بلغ �أي �إن�سان الدرجات الرفيعة يف �أي جانب من جوانب العلم ،ف�إن فوق كل ذي علم
عليم.
بعد مناق�شة وعر�ض مطالب البحث ،تو�صلنا �إىل النتائج والتو�صيات التالية:

�أو ًال :النتائج:

)1
)2

)3

)4
)5

)6

)7

1ال�شريعة الإ�سالمية لي�ست عائقا امام مواءمة الت�شريعات اليمنية مع االتفاقيات الدولية.
�2أن �أ�سا�س الإلزام للمعاهدات جمع بني املذهب الإرادي واملذهب املو�ضوعي ،فلإرادة الدولة �أهمية يف
عقد املعاهدات وكذلك التوافق يف �إرادات الدول ،كما �أن القاعدة الأ�سا�سية بقد�سية املعاهدات والوفاء
بالعهود كان لها �أهمية كذلك يف الأ�سا�س الإلزامي للمعاهدات.
3اغفل امل�شرع اليمني حتديد مرتبة املعاهدات �ضمن اطار الت�شريع اليمني ،رغم �أن الد�ساتري ال�سابقة
حددت مرتبة املعاهدات بالقانون .ويبدو �أن مرتبة املعاهدات يف الت�شريعات اليمنية ا�سمى من القوانني
وال ت�صل �إىل مرتبة الد�ستور.
4االختالف يف �سمو �أي من القانونني الدويل �أو الوطني ،ادى �إىل ظهور نظريتي ثنائية ووحدة القانون،
لكن ال�سوابق مل تنحاز ب�شكل كلي �إىل ترجيح �إحداهما.
5اجراءات املواءمة :اوال :الت�صديق على املعاهدات ،حيث ت�صبح املعاهدة جزء من ن�صو�ص الت�شريعات
الداخلية وي�سري اثر املعاهدة على �سلطات الدولة .ثانيا� :إبداء التحفظات على بع�ض ن�صو�ص املعاهدات
التي تخالف ن�صو�ص الت�شريعات الوطنية.
6طرق املواءمة يظهر �أن الطريقة االوىل :الت�صديق على املعاهدات طابعها �سلبي ،وقد ي�ؤدي �إىل تعديل
ن�صو�ص القوانني الداخلية ،والطريقة الثانية :التحفظ على املعاهدات طابعها ايجابي ،وذلك ب�إيقاف
نفاذ بع�ض ن�صو�ص املعاهدة على الدولة التي ابدت حتفظات على تلك الن�صو�ص.
7ال�سوابق الدولية يف �إبداء التحفظات اظهرت �أن الدول ابدت حتفظات على بع�ض ن�صو�ص املعاهدات من
منطلق خمالفتها لن�صو�ص الت�شريعات الوطنية �أو ديانات تلك الدول.
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ثاني ًا :التو�صيات:
)1
)2
)3
)4

)5

)6

نو�صي من خالل النتائج ال�سابقة ودرا�سة ومناق�شة هذه الورقة بالتو�صيات التالية:
1نو�صي �أن تكون املواءمة من منطلق احرتام مبد�أ �سيادة اليمن وثقافته التي كفلها ميثاق االمم املتحدة،
واحرتام احلرية الدينية (ال�شريعة الإ�سالمية) التي يدين بها ال�شعب اليمني.
2نو�صي ب�إدراج ن�ص يحدد مرتبة املعاهدات بني الت�شريعات الوطنية.
3عند التعار�ض بني املعاهدات الدولية والت�شريعات اليمنية تقدم املعاهدات الدولية مامل تتعار�ض ن�صو�ص
املعاهدات مع النظام العام يف الدولة و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
4نو�صي بتعديل املادة ( )13 /119من الد�ستور اليمني التي تن�ص على �أن“ :يتوىل رئي�س اجلمهورية
االخت�صا�صات التالية :امل�صادقة على االتفاقيات التي ال يحتاج �إىل ت�صديق جمل�س النواب بعد موافقة
جمل�س الوزراء” ،بحيث ت�صبح على النحو التايل“ :امل�صادقة على االتفاقيات بعد م�صادقة جمل�س
النواب” .لأن �إرجاع الت�صديق �إىل جمل�س النواب هو ال�صحيح ،لأنهم ممثلو ال�شعب ،وال�شعب هو من
�سيت�أثر من �إبرام املعاهدات.
5نو�صي بتعديل املادة ( )92من الد�ستور اليمني والتي تن�ص على �أن“ :ي�صادق جمل�س النواب على
املعاهدات واالتفاقيات ال�سيا�سية واالقت�صادية الدولية ذات الطابع العام �أي ًا كان �شكلها �أو م�ستواها،
خا�صة تلك املتعلقة بالدفاع �أو التحالف �أو ال�صلح وال�سلم واحلدود �أو التي يرتتب عليها التزامات مالية
على الدولة �أو التي يحتاج تنفيذها �إىل �إ�صدار قانون” ،بحيث ت�صبح على النحو التايل“ :ي�صادق جمل�س
النواب على املعاهدات واالتفاقيات الدولية ايا كان �شكلها �أو م�ستواها”.
6نو�صي جمل�س النواب اليمني عند قيامه بالت�صديق على املعاهدات الدولية �أن يقوم بدرا�ستها ومعرفة
مدى مواءمتها مع الت�شريعات اليمنية ،ومعاجلة �أي تعار�ض بني ن�صو�ص املعاهدات الدولية والت�شريعات
اليمنية ،وذلك ب�إبداء التحفظات على هذه الن�صو�ص التي تخالف الت�شريعات الوطنية �أو بتعديل
ن�صو�ص الت�شريعات التي تخالف ن�صو�ص املعاهدة ،وذلك مع مراعاة الن�صو�ص الد�ستورية.
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املراجع
او ًال :املراجع القانونية:
1 )1د /ابراهيم احمد �شلبي :مبادئ القانون الدويل العام ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية1985 ،م.
2 )2د /احمد عبد العليم �شاكر علي :املعاهدات الدولية �أمام الق�ضاء اجلنائي ،دار الكتب القانونية ،القاهرة،
2006م.
3 )3د /العـادل عـاجـب يعـقوب :درا�سات يف القانون الدويل العام ،ط  ،2عدم تدوين النا�شر ،اخلرطوم،
2002م.
4 )4د /البخاري عبد اهلل اجلعلي :القانون الدويل العام وفق ًا للفقه وال�سوابق والت�شريع ،ط  ،9مركز الدكتور
البخاري للدرا�سات القانونية والتدريب ،اخلرطوم2008 ،م.
5 )5د /البخاري عبد اهلل اجلعلي :القانون الدويل العام وفقا للفقه وال�سوابق والت�شريع ،ط  ،10مركز
البخاري للدرا�سات القانونية والتدريب ،اخلرطوم2011 ،م .غري من�شور.
6 )6د /البخاري عبد اهلل �أجلعلي ،قانون البحار وقانون اخت�صا�ص الدولة والقانون الدبلوما�سي ،مركز
الدكتور البخاري للدرا�سات القانونية والتدريب ،اخلرطوم2005 ،م.
7 )7د/ال�شافعي حممد ب�شري :القانون الدويل يف ال�سلم واحلرب ،من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية2000 ،م.
8 )8جمال حمي الدين :القانون الدويل العام امل�صادر القانونية ،دار اجلامعة اجلديدة ،عدم تدوين مكان
الن�شر2009 ،م.
9 )9د/حامد �سلطان� :أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1974 ،م،
�صـ .41 -40
1010د /حامد �سلطان ود /عائ�شة راتب ود� /صالح الدين عامر :القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة1978 ،م.
1111د� /سموحي فوق العادة ،معجم الدبلوما�سية وال�شئون الدولية� -إجنليزي -فرن�سي -عربي ،مكتبة لبنان،
بريوت1979 ،م.
1212د� /شارل رو�سو :القانون الدويل العام ،ترجمة� :شكر اهلل خليفة ،الأهلية للن�شر والتوزيع ،بريوت،
1982م.
1313د�/صالح زيد ق�صيله� :ضمانات احلماية اجلنائية الدولية حلقوق الإن�سان ،الأمني للن�شر والتوزيع،
�صنعاء2009 ،م.
1414د /عبد الكرمي بو زيد امل�سماري :دور الق�ضاء الوطني يف تطبيق وتف�سري املعاهدات الدولية ،دار الفكر
اجلامعي ،الإ�سكندرية2009 ،م.
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1515د/عبد الكرمي علوان :القانون الدويل العام ،من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية2001 ،م.
1616د/عبد الواحد عزيز الزنداين :ال�سري والقانون الدويل ،من�شورات اجلامعة اليمنية� ،صنعاء1995 ،م.
1717د/عبدالواحد حممد الفار :القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1994 ،م.
1818د/علي �صادق �أبو هيف :القانون الدويل العام ،ط  ،12من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية1975 ،م.
1919د /م�أمون م�صطفى :مدخل القانون الدويل العام ،مطبعة جامعة النيلني ،اخلرطوم ،عدم تدوين �سنة
الن�شر.
2020د /حم�سن افكريين :القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2005 ،م.
2121د /حممد حافظ غامن :املعاهدات ،طبعة نه�ضة م�صر ،القاهرة1961 ،م.
2222د/حممد �سامي عبد احلميد� :أ�صول القانون الدويل (القاعدة الدولية) ،ج ،2م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة،
الإ�سكندرية1972 ،م.
2323د/حممد عزيز �شكري :القانون الدويل وقت ال�سلم ،ط  ،4دار الفكر ،دم�شق1983 ،م.
2424د /حممد طلعت الغنيمي� :أحكام املعاهدات يف ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شاة املعارف ،الإ�سكندرية،
1977م.
2525د /م�صطفى احمد ف�ؤاد ،القانون الدويل العام  -القاعدة الدولية ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر،
الإ�سكندرية1997 ،م.
2626د /م�صطفى احمد ف�ؤاد� :أ�صول القانون الدويل العام  -النظام القانوين الدويل ،ج  ،2من�شاة املعارف،
الإ�سكندرية2008 ،م.
2727د /م�صطفى حممد حممود عبد الكرمي :حجية املعاهدات الدولية �أمام القا�ضي اجلنائي ،دار الفكر
والقانون ،املن�صورة – م�صر2011 ،م.
2828جنيب بو زيد :الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية ،دار الفكر والقانون ،املن�صورة -م�صر،
2010م.
2929د /يا�سني ال�شيباين ود /علي حممد الن�صريي :االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان
التي �صادق عليها اجلمهورية اليمنية ،اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان ،اليمن احلديث للطباعة،
ط� ،2صنعاء2002 ،م.
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ثاني ًا :الدوريات واالنرتنت واالجنليزي:
3030اجتماع الدول الأطراف يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،االجتماع احلادي ع�شر،
الأمم املتحدة ،نيويورك� /31 ،أغ�سط�س2000 /م ،البند  6من جدول الأعمال امل�ؤقتة/CEDAW ،
.2000/2/SP
3131الن�ضال من �أجل تطبيق اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة من خالل بروتوكولها االختياري،
منظمة الر�صد الدويل حلقوق الن�ساء يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،ماليزيا2004 ،م.
3232تقرير جلنة القانون الدويل :الدورة التا�سعة واخلم�سون /7 ،مايو /5 -يونيو و  /9يوليو/10 -
�أغ�سط�س2007 /م ،الأمم املتحدة ،نيويورك.62/10/A ،
3333تقرير جلنة القانون الدويل :الدورة الثانية وال�ستون /3 ،مايو /4 -يونيو و  /5يوليو� /6 -أغ�سط�س/
2010م ،الأمم املتحدة ،نيويورك.7.Add/764.L/4.CN/A ،
3434عبد العزيز حممد �سرحان :العالقة بني االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان والقوانني الداخلية ،جملة
احلقوق وال�شريعة ،ال�سنة الرابعة ،العدد الثالث ،جامعة الكويت -كلية احلقوق� ،أغ�سط�س1980 /م.
3535عبد العليم عبد املجيد م�شرف :الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية ،جملة جامعة القاهرة  -كلية
احلقوق ،القاهرة ،عدم تدوين تاريخ الن�شر.
3636جمموعة الأحكام ،ج ،5املجلد الثاين ،حكم املحكمة الد�ستورية العليا يف الق�ضية رقم ( )10ل�سنة -14
ق�ضائية د�ستورية -جل�سة  /19يونيو1993 /م ،القاهرة.
3737م�شروع تقرير جلنة القانون الدويل :الدورة الثالثة واخلم�سون /23 ،ابريل –  /1يونيو و  /2يوليو –
� /10أغ�سط�س2001 /م ،الأمم املتحدة ،جنيف1999 ،م.3.Add/609.L/4.CN/A ،
3838موجز الأحكام والفتاوى والأوامر ال�صادرة عن حمكمة العدل الدولية من عام 1996 -1992م ،ج ،2
الأمم املتحدة ،نيويورك1998 ،م.
3939موقع  ،UNDPفهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية ،ت�صديقات اليمن على االتفاقات الدولية -
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،على ال�شبكة العاملية (االنرتنت):
http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=221 11
4040موقع  ،UNDPفهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية ،حتفظات اليمن على االتفاقات الدولية -
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،على ال�شبكة العاملية للمعلومات (االنرتنت):
http ://www.arabhumanrights.org/en/countries/reservations.2 22
aspx?cid=22
4141موقع  ،UNDPفهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية ،حتفظات قطر على االتفاقات الدولية -
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،على ال�شبكة العاملية للمعلومات (االنرتنت):
http ://www.arabhumanrights.org/en/countries/reservations.3 33
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aspx?cid=15&cnv=6
Dr. ANTHONY AUST, MODERN TREATY LAW AND PRACTICE,4242
CAMBRIDGE, United Kingdom, 2000.

4 .4ثالث ًا :املعاهدات والد�ساتري:
4343اتفاقية فينا ب�شان قانون املعاهدات لعام 1969م.
4444د�ستور اجلمهورية اليمنية تعديل ابريل2001 /م.
4545د�ستور اجلمهورية العربية اليمنية لعام 1970م.
4646د�ستور جمهورية اليمن الدميقراطية لعام 1970م.
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�أهميـــة حل الق�ضية اجلنوبيــــة
لإجناح م�ؤمتر احلـــوار الوطني ال�شامل
باحث دكتوراه /جابر يحيى البواب

مدير عام الدرا�سات والبحوث  -وزارة ال�شباب والريا�ضة

مقدمة
ن�سعى من خالل هذه الدرا�سة امل�صغرة املتعلقة بالق�ضية اجلنوبية �إىل حماولة حتديد ماهية
الق�ضية اجلنوبية  ،وايجاد حل لها يف �إطار الوحدة الوطنية وحتت م�ضلة مبادئ وثوابت اجلمهورية
اليمنية.
ومن �أجل حتقيق هذا امل�سعى البحثي قمنا بتق�سيم البحث او الدرا�سة �إىل ثالثة مباحث ،االول
نتطرق فيه �إىل م�سار حتقيق الوحدة اليمنية والدخول يف حرب االنف�صال عام 1994م.
واملبحث الثاين نتطرق فيه �إىل ن�ش�أة احلراك اجلنوبي او الق�ضية اجلنوبية لتعرف على
طبيعة هذه الق�ضية وا�سباب بروزها.
�أما املبحث الثالث فنتطرق فيه �إىل �أهم الر�ؤى التي تلم�ست معطيات الق�ضية اجلنوبية  ،بهدف
ايجاد حلول ومعاجلات لها.
ويف خامتة هذه الدرا�سة ن�صل �إىل و�ضع التو�صيات واملقرتحات املنا�سبة حلل هذه الق�ضية.

الإ�شكالية:

�ضمن ن�صو�ص املبادرة اخلليجية التي كانت خمرج وحل الزمة العام 2011م التي ع�صفت
باليمن واجرت تغيريا �شبه جذري يف النظام ال�سابق� ،ضمن هذه املبادرة كان �شرط حل الق�ضية اجلنوبية
التي مت تداولها يف اطار حراكي �سلمي وغري �سلمي تت�ضارب الر�ؤى حول نوايا مكوناته وثباتهم على مبد�أ
االنف�صال او الوحدة  ،لذلك فننا نرى ان ايجاد حلول لهذه الق�ضية يكمن يف االجابة عن هذه الت�سا�ؤالت
الآتية- :
•ماذا نعني بالوحدة اليمنية وما �أهميتها؟
•ما هي الق�ضة اجلنوبية او متى ن�ش�أ احلراك اجلنوبي وما ا�سبابه؟
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•كيف ميكن �أن ن�صل �إىل ر�ؤيا موحدة حول الق�ضية اجلنوبية  ،وبالتايل ن�صل �إىل و�ضع حلول
ومعاجلات منا�سبة لهذه الق�ضية؟

الفر�ضيات

الفر�ضية العامة

الوحدة اليمنية را�سخة ومثبتة االركان ،والق�ضية اجلنوبية عبارة عن تركيبة من امل�شاكل ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية...

الفر�ضية اجلزئية

•حل الق�ضية اجلنوبية لن يتم اىل ب�أن ف�صل �شمال اليمن عن جنوبه.
•حل الق�ضية اجلنوبية يكمن يف التم�سك بالوحدة اليمنية.
•الق�ضية اجلنوبية عبارة عن ق�ضايا جمزئه ومت�شابكة تتمثل يف الق�ضايا الآتية ( :ال�سيا�سية –
االقت�صادية – االجتماعية – الثقافية.)...
بهدف التقرب اكرث من الق�ضية اجلنوبية وتلم�س احللول املنا�سبة لها ق�سم هذا البحث �إىل ثالث مباحث
على الآتي:
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املبحث االول

ملحة تاريخية عن الوحدة اليمنية
يف احل�ضارة اليمنية القدمية ،يذكر التاريخ �أن الأقاليم اليمنية املختلفة ،كانت متقاربة ،و�شكلت دولة
مينية واحدة �شملت منطقة جنوب �شبة اجلزيرة العربية كلها (منطقة الوديان ال�شرقية كاملة واملرتفعات
1
الغربية وال�سهل ال�ساحلي الغربي) ،بل وامتدت �إىل املناطق الداخلية من �شبة اجلزيرة العربية.
وبذلك لقب ملوك حمري*� 2أنف�سهم بالقب ملوك �سب�أ وذي ريدان وح�ضرموت ومينة و�أعرابهم طود ًا
وتهامة ،و�سموهم بالإخباريني تبابعة اليمن(التبع اليماين) ،و�ستمرت هذه الدولة �أكرث من مئتي عام� ،إال
�أن القرون الو�سطى قد �شهدت يف فرتات تاريخية معينة متزق هذا الكيان  ،ومل ي�صب اليمانيون بالإحباط
�أو الي�أ�س من جراء ذلك التمزق  ،بل ظلوا يحلمون ب�إعادة اللحمة (الوحدة) �إىل جمتمعهم ليتوحدون
ويتحدون من جديد ،ومع بزوغ فجر ثورتي �سبتمرب 1962و�أكتوبر 1963م يف مطلع �ستينات القرن املا�ضي ،
عادت الوحدة اليمنية حلم ًا يرتدد على كل �شفاه وينب�ض به كل قلب ميني.
فما هي املراحل التاريخية التي مرة بها الوحدة اليمنية؟ ومتى حتققت؟ وماهي االزمات التي مرة
بها حتى مت تثبيتها؟

املطلب االول

ثورتي اليمن والوحدة
يعترب عام  1914م واول تاريخ لف�صل �شمال اليمن عن جنوبه بعد هزمية العثمانيني يف احلرب
العاملية الأوىل ،وبعده مت و�ضع احلدود الوهمية التي فر�ضها امل�ستعمر على اليمنيني ،ومع نهاية احلرب العاملية
الأوىل وان�سحب العثمانيني من اليمن عام 1918م ا�صبح �شمال اليمن اول دولة عربية م�ستقله تعرتف بها
ع�صبة الأمم.
 (1) 1مهيوب غالب �أحمد »:الوحدة اليمنية وحتديات الن�ش�ؤ» ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية  ،العدد ،15بريوت�،2007،ص53
مي (عربية جنوبية قدمية :حمريم ) مملكة مينية قدمية ن�ش�أت يف ظفار يرمي �إىل جانب ح�ضرموت و �سب�أ و قتبان .كانت يف الأ�سا�س
 * 2ملوك حمري :ملكة حِ رَ
تابعة ململكة قتبان و مواطنهم الأ�صلية يف ميفعة مملكة «رعني» �أول املمالك التي �إ�ستوىل عليها احلمرييون و كانت رعني تابعة ل�سب�أ � ,إ�ستطاعوا ال�سيطرة على
ح�صن «ريدان» يف ظفار �سنة  100قبل امليالد و عرفوا بعدها يف الن�صو�ص القدمية ب�إ�سم «ذو ريدن» (ذو ريدان) و جعلوا من ظفار عا�صمة لهم �أطلق
ال�سبئيون عليهم كلمة ولد عم �أيام مملكة قتبان يف �إ�شارة �إىل عالقتهم بتلك اململكة حيث عم هذا كان �إله القتبانيني كانت القوة مرتكزة �أيامها يف �أربعة ممالك
يف جنوب اجلزيرة العربية هي �سب�أ و قتبان و ح�ضرموت و معني ت�سيطر على ممالك و قبائل �صغرية و تدخلها يف حمايتها فكانت «رعني» تبعا ل�سب�أ و «حمري» تابعة
لقتبان بعد �إ�سقاط «رعني» �أخذ احلمرييني ب�إ�سقاط ممالك �صغرية متجنبة �إحتكاكا مبا�شرا مع ال�سبئيني و ف�ضموا �أر�ض «معفرن» (املعافر) و «ده�س» (يافع)
و كونوا �أول حكومة حمريية على �أنقا�ض هذه املمالك و تنبه ال�سبئيني لذلك و بد�أو بت�سميتهم ب�إ�سم «ذو ريدن» و «حمريم» .و �سيطر احلمرييني على طريق البخور
الذي كانت ت�سيطر عليه قتبان.
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وبرغم من رف�ض الإمام يحيى حميد الدين للم�ستعمر الربيطاين3املتواجد يف جنوب اليمن ،اىل �أن
ال�ضغوط وامل�شاكل الداخلية واخلارجية ،اجربته على توقيع اتفاقية �صداقة مع احلكومة الربيطانية عام
1934م ،وافق مبوجبها بالإبقاء على احلدود التي و�ضعها امل�ستعمر لتجزئة اليمن.
و�ستمر الو�ضع على ما هو عليه حتى قيام ثورتي � 26سبتمرب 1962م يف �شمال اليمن �ضد الأمام
وثورة  14اكتوبر 1963م يف جنوب اليمن �ضد امل�ستعمر الربيطاين.
لقد ت�ضمنت �أهداف ثورة � 26سبتمرب يف احدى بنودها ال�ستة بند حتقيق الوحدة الوطنية يف �إطار
الوحدة العربية ال�شاملة ،وهو ما يرتجم �آمال وتطلعات ال�شعب اليمني واحلركات الوطنية املختلفة ،لذا فقد
وفت ثورة � 26سبتمرب بالتزاماتها �إزاء حترير جنوب اليمن املحتل عندما وقفت مع ثورة  14اكتوبر يف العام
4
1963م
وبعد ح�صول جنوب اليمن على ا�ستقالله يف  30من نوفمرب عام 1967م ،وعلى الرغم من اعرتاف
القا�ضي االرياين رئي�س اجلمهورية العربية اليمنية (الذي اطاح بالرئي�س ال�سالل يف انقالب ع�سكر) بحكومة
الدولة اجلديدة يف اليمن اجلنوبي ،والذي كان نتيجة لظروف ومالب�سات اال�ستقالل ،اىل �أن احلكومة يف
ال�شمال وبح�سب ت�صريح الدكتور عبد الكرمي االرياين رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية يف ذلك الوقت الذي
قال لقد عر�ض ال�شطر ال�شمايل على الإخوان يف اجلنوب الوحدة الوطنية قبل ح�صولهم على اال�ستقالل
وقبل مباحثات جنيف فقالوا انهم ذاهبون �إىل جنيف للتفاو�ض على اال�ستقالل و�سينظر يف �ش�أن الوحدة
فيما بعد ،وبعد اال�ستقالل �أر�سلنا وفد ر�سمي و�شرحنا لهم �أهمية و�ضرورة الوحدة لوطنية وكان جوابهم �أن
5
الظروف الراهنة غري مواتية وال ت�سمح بقيام الوحدة
ويف ت�صريح للدكتور جورج حب�ش عن الأ�سباب التي �أدت �إىل عدم �إعادة حتقيق وحدة �شطري اليمن
بعد اال�ستقالل يقول “عندما فرنا يف ت�أ�سي�س حركة القوميني العرب كان يف ذهننا �إن احلركة كتنظيم عربي
�شامل لكل جزء من �أجزاء الوطن العربي مع الرتكيز على �ساحة �أ�سا�سية من ال�ساحات ن�ستطيع خاللها �أن
نحدث تغيري ًا ثوري ًا ،مبعنى �أن نت�سلم �سلطة ،وعندما ا�ستمر الن�ضال من �أجل حتقيق �أهداف القومية العربية
عن طريق �سلطة ثورية وحركة ثورية ت�ساندها الأجزاء العربية الأخرى مرتبطة ع�ضوي ًا يف ال�سلطة
الثورية ،وبالتايل مل يكن متوقع ًا بعد تويل �سلطة اجلبهة القومية يف ال�ساحة املطلوبة �إن يتم ت�سليمها �إىل
�سلطة �أخرى التي متثل منوذج ًا اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وفكري ًا مغايراً ،وقد كان املت�صور بعد ت�سليم ال�سلطة يف
هذه ال�ساحة هو املبادرة �إىل العمل من �أجل تعميم النموذج اجلديد يف بقية ال�ساحات العربية بدء ًا بال�شمال
اليمني 6.فهذه هي طبيعة الثورات ال �سيما و�أن اجلبهة القومية عملت منذ اليوم الأول من �أجل �أن تتخذ
-3
-4
-5
-6

�شاكر اجلوهري ”:ال�صراع يف عدن “ ،مكتبة مدبوىل  ،القاهرة1992 ،م�،ص28-20
د�.صدام عبد اهلل على  »:الوحدة اليمنية – درا�سة لواقع الوحدة يف الفرتة من 1994-1990م» ،ر�سالة ماج�ستري يف العالقات الدولية  ،جلية العلوم ال�سيا�سية
والإعالم –جامعة اجلزائر 2003 ،م �ص30
عبد الكرمي االرياين نقال عن :حممد زين ،على جدار بلقي�س  ،الكويت ،دار ال�سيا�سة1987،م�،ص157
�صدام عبد اهلل على  ”:الوحدة اليمنية – درا�سة لواقع الوحدة يف الفرتة من 1994 – 1990م” ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية العلوم ال�سيا�سية والإعالم – جامعة
اجلزائر،2003،م 43-42
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�سلطتها الثورية مكانتها بني الأنظمة التقدمية يف ال�ساحة العربية ،وهكذا ف�إن الوحدة التي كانت القوى
الوطنية اليمنية تنتظرها مل حتقق رغبة قيادة حركة القوميني العرب يف قيام �سلطة ثورية جديدة يف
ال�شمال دون ت�سليم الدولة اجلديدة �إىل الوطن الأم ،ومع انت�شار حركة القوميني العرب يف �صفوف اجلي�ش
اليمني واملقاومة ال�شعبية فقد �أ�سرع الفريق ح�سن العمري �إىل احتواء هذا املد يف �صنعاء قبل �أن يتطور
مل�صلحة حركة القوميني العرب ،ومتكن من الق�ضاء عليها يف �أحداث  20مار�س  ،1968مما �أدى �إىل مزيد
من اخلالفات يف ال�شمال الذي تبنى اال�شرتاكية العلمية �أ�سوة يف الأخوة يف جنوب الوطن وحينها �أعلنت
قيادة احلركة ال�شمالية �إبالغ قيادة حركة القوميني العرب يف اخلارج ب�إنهاء العالقات التي كانت قائمة معها
7
و�أ�س�ست احلزب الدميقراطي الثوري وتبنت اال�شرتاكية العلمية
ويرى الدكتور عبد الكرمي االرياين” �إن احلكم يف ال�شطر اجلنوبي من الوطن بعد اال�ستقالل
�سيطرت عليه �أفكار مارك�سية مهجنة ن�سبي ًا عندما ح�صل االن�شقاق داخل احلركة ،ومثلما كان القوميني دولة
يرمز لها بجمال عبد النا�صر وللبعثيني دولة ،فقد �أراد املارك�سيني �أن يكون لهم دولة فتحولوا من حركة
القوميني العرب �إىل حركة مارك�سية لينينية ،وكان ال بد من دولة متثل الفكر االممي وكان ال�شطر اجلنوبي
هو هذه الدولة ،فعمل جورج حب�ش ونائف حوامته على ا�ستقالل وجود فرع �إقليمي حلركة القوميني العرب يف
اليمن حيث �إن معظم قيادة اجلبهة القومية هم من حركة القوميني العرب ،وبالتايل ف�أن احلركة قد وجدت
8
امتدادا لها يف ما كان ي�سمى بال�شطر اجلنوبي وان احلكم مل يكن ميني ًا بل كان فيه �شركاء غري مينيني.
ويرى على نا�صر حممد الرئي�س ال�سابق جلنوب اليمن ،ب�أن الثورة اليمنية يف اجلنوب وقادتها كانوا
�أدوات ال�صراع ووقوده ،وان الت�صفيات الدموية الزمت ثورة �أكتوبر من العام 1968م ،حتى احلرب الأهلية يف
اجلنوب عام  ،1986وما حدث بعد الوحدة �أثناء املحاولة االنف�صالية عام ( 1994والتي �سوف ي�أتي ذكرها
بتف�صيل يف املطلب الثالثة من هذا املبحث) ما هو اال نوع من هذه ال�صراعات التي تدخل يف الإطار املحلي
9
والدوافع ال�شخ�صية لهذه ال�صراعات وال�صراع الدويل على املنطقة بحكم املوقع اال�سرتاتيجي لليمن
لقد نظرة قيادة جنوب اليمن اىل ق�ضية الوحدة اليمنية ب�أنها لكي تتحقق ال بد من توفر �شرطني
متالزمني هما-:
االول :ان�سجام الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية.
الثاين  :وحدة الأداة التي و�صفت ب�أنها ثورة تقدمية.
وعندما مل يتوفر هذان ال�شرطان يف مطلع ال�سبعينات ف�أن الوحدة مل تكن قابلة لتحقيق لكن
يجب اال�شارة اىل �أن البعد االجتماعي وال�سيا�سي لثورة  14اكتوبر كان وا�ضح للعيان ومل تخل وثيقة من
وثائقها املعلنة دون الإ�شارة �إىل الوحدة الوطنية ،لذلك كانت هذه الثورة وطنية واجتماعية يف وقت واحد،
وطنية �ضد امل�ستعمر من اجل حتقيق اال�ستقالل الوطني وال�سيادة ال�سيا�سية ،واجتماعية �ضد القوى الطبقية
� -7صدام عبد اهلل على  ،مرجع �سابق� ،ص 43
 -8عبد الكرمي االرياين »:جريدة امليثاق»� ،صادرة عن امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،العدد � ،573صنعاء1993/12/6 ،م،ص4
 -9علي نا�صر حممد  ،جملة الو�سط ،العدد  ،183لندن1995/7/31 ،م� ،ص30
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وال�سيا�سية املرتبطة باال�ستعمار �أو بامل�صالح اخلا�صة به.
و�ضمن هذا الإطار مل ينظر �إىل الوحدة الوطنية باعتبارها ق�ضية وطنية فقط ،و�إمنا باعتبارها
اي�ضا ق�ضية اجتماعية من حيث �إن حتقيقها لن يتم بعملية جمع ح�سابية وامنا بعملية طرح ح�سابية ،
ت�ستبعد القوى االجتماعية وال�سيا�سية التي تتناق�ض م�صاحلها مع �إقامة دولة مينية وطنية دميقراطية
10
موحدة متحررة.
مع ذلك يجب الت�أكيد على �أن كل من القيادتني �سوى يف اجلنوب �أو ال�شمال مل يكن لديهما القناعة
التامة ب�إمتام الوحدة اليمنية واعادة تالحم ال�شعب يف ذلك الوقت ،وهو ما عرب عنة عبد القادر باجمال
رئي�س الوزراء ال�سابق بقولة “ب�أنه مل يكن هناك ا�ستعداد كايف ال يف قيادة ال�شمال وال قيادة اجلنوب حيث
كان الكل م�شغول بتثبيت الو�ضع الداخلي برغم �إن �شعار الوحدة كان مطروحا �سوى كان يف امليثاق الوطني
11
للجبهة القومية �أو يف �إعالن مبادئ ثورة � 26سبتمرب 1962م

 -10حممد على ال�شهاري »:جدل حول الثورة والوحدة اليمنية ودور عبد اهلل باذيب»،ط ،1القاهرة ،مكتبة مدبويل1990 ،م�،ص22-21
 -11عبد القادر باجمال .www.aljazerra.netاليمن بني احلروب والوحدة ،برنامج مرا�سلو اجلزيرة2001/05/12،م
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املطلب الثاين

اتفاقيات الوحدة
حر�صة قيادة ال�شطرين مب�صداقية على الق�ضاء على م�سببات اخلالف واحلروب التي كثريا ما ن�شبت
بني قيادتي ال�شطرين وبني م�ؤ�س�ساتها الع�سكرية والقبلية والتي غالبا ما كانت تقف وراء �إ�شعال نريان احلرب
بني ال�شعب الواحد حفاظا على م�صاحلهما.
لذلك كان البد من التو�صل اىل اتفاق يحد من هذا ال�صراع ويحافظ على وحدة ومتا�سك اليمن
فجاءت جمله من االتفاقيات التي اختتمت باتفاقية الوحدة يف  22مايو عام 1990م ،والتي ن�سرده على
النحو االتي-:

اوال :اتفاقيات الوحدة يف ال�سبعينيات
•اتفاقية القاهرة � 22أكتوبر 1972م �أنظر للن�ص بامللحق

جاءت هذه االتفاقية بعد �أول �صدام م�سلح بني ال�شطرين الذي �أندلع يف � 26سبتمرب 1972م ،عرب
احلدود بني ال�شطري اليمن وقد �ألقي كل طرف امل�س�ؤولية على الطرف الأخر ،حيث اكد اجلنوبيني
�أن القوات القبلية ال�شمالية عربة �صوب اجلنوب مطالبة برا�س النظام فيه نتيجة اتهامه بتن�صيب
.12
كمني يف  20فرباير � ، 1972أدى �إىل مقتل عدد من م�شايخ ال�شمال
خرجة هذه االتفاقية بعد لقاء بني رئي�س وزراء ال�شطر اجلنوبي على نا�صر حممد ورئي�س وزراء
ال�شطر ال�شمايل حم�سن العيني ،اللذان اتفقا على توحيد �شطري اليمن يف دولة واحدة لها علم
و�شعار واحد ود�ستور واحد ،اىل �أن معار�ضة ال�سعودية لهذا االتفاق ادت اىل ا�ستقالة رئي�س الوزراء
حم�سن العيني يف دي�سمرب  ،1972وتعيني القا�ضي عبد اهلل احلجري خلفا له  ،مما �أدى مبنظمة
املقاومني الثوريني وجي�ش ال�شعب �إىل �إعالن الكفاح امل�سلح �ضد حكومة القا�ضي احلجري ،ومن هنا
عاد التوتر واملواجهة امل�سلحة من جديد بني ال�شطرين.

•لقاء اجلزائر � 4سبتمرب 1973م �أنظر للن�ص بامللحق

عقد الرئي�سان �سامل ربيع علي وعبد الرحمن االرياين لقاء يف � 4سبتمرب  1973باجلزائر تناوال يف
ما �أجنزته اللجان امل�شرتكة التي مت ت�شكيلها مبوجب بيان طرابل�س الذي دعا اليه الرئي�س الراحل
معمر القذايف يف  26نوفمرب ،1972والتي كان من املفرت�ض ان تكون قد ا�ستكملت ما هو مطلوب
منها.
لكنها مل تكن قد قدمت �شيئا يذكر على �صعيد توحيد الأجهزة الإدارية املختلفة ،حيث جاء هذا
القاء بناء على حر�ص الرئي�س اجلزائري اال�سبق هواري بومدين على تهيئة الأجواء بني الطرفني،

� -12سمري العبديل  »:الوحدة اليمنية والنظام الإقليمي العربي» ،القاهرة  ،مكتبة مدبويل1997 ،م� ،ص 50
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وخالل لقاء الرئي�سني قرار متديد املدة املحددة ومنح اللجان مدة �إ�ضافية لكي يتمكنوا من �أجناز
م�شروعات التوحيد وتوفر املناخ املنا�سب لتمكينهما من تنفيذ املهام املوكلة اليهم.

•لقاء تعز – احلديدة  12 – 10نوفمرب 1973م �أنظر للن�ص بامللحق

برفقة كبار امل�س�ؤولني يف ال�شطر اجلنوبي قام الرئي�س �سامل ربيع على ب�أول زيارة لل�شطر ال�شمايل يف
 10نوفمرب 1973م ،وقد التقى يف تعز مع الرئي�س االرياين  ،وعقدا اجتماع مغلق  ،ثم عقد اجتماع
ثاين يف اليوم الثاين مبدينة احلديدة �ضم جميع القادة من ال�شطرين مت من خالله مناق�شة اهم
ثالث ق�ضايا وهي :
 أق�ضايا النازحني يف كال ال�شطرين بحوادث الأطراف التي كانت تقع على احلدود13
 -تاملعتقلون ال�سيا�سيني ووقف احلمالت الإعالمية بني ال�شطرين

•لقاء قعطبة  15دي�سمرب 1977م �أنظر للن�ص بامللحق

بعد تويل احلمدي رئا�سة جمل�س قيادة ال�شطر ال�شمايل يف  13يونيو 1974م ،جرى لقاء بني
الزعيمني �سامل ربيع على رئي�س جمل�س قيادة ال�شطر اجلنوبي وابراهيم احلمدي رئي�س جمل�س
قيادة ال�شطر ال�شمايل  ،كان هذا القاء يف قعطبة  15دي�سمرب م1977م وقد ا�سفر هذا القاء �إىل
ت�شكيل جمل�س يظم �إىل جانب الرئي�سني م�س�ؤولني عن الدفاع واالقت�صاد والتخطيط واخلارجية ،
يجتمع مرة كل �ستة �أ�شهر يف �صنعاء ومرة يف عدن ،كما اتفقا على حتقيق التوحيد اجلزئي يف جمال
التمثيل اخلارجي� ،أي �أن ميثل �أحد ال�شطرين الأخر يف البلدان التي ال توجد فيها �سفارة.
كان احلدث املهم يف هذا اللقاء هو االتفاق على اعالن الوحدة يف  14اكتوبر 1977م،هذا الكالم
مل يكن م�ؤثق وال يوجد ما ي�ؤكد ذلك  ،لكن اغتيال احلمدي قبل يوم من موعد زيارته لعدن يف 10
14
اكتوبر 1977م جعل الكثري يتحدث عن هذا االتفاق الغري م�ؤكد.

•اتفاق الكويت 1979م �أنظر للن�ص بامللحق

جاء هذا اللقاء بعد ال�صدام امل�سلح بني ال�شطرين يوم  24فرباير 1979م على اثر اغتيال
الرئي�س احمد ح�سني الغ�شمي (الذي توىل الرئا�سة خلفا للرئي�س املغتال ابراهيم احلمدي) عند
ا�ستقباله ملبعوث مر�سل من الرئي�س اجلنوبي �سامل ربيع على والذي حملته �سلطات اجلنوب م�س�ؤولية
االغتيال وقامت بعملية انقالب عليه و�إعدامه يف  26يونيو 1978م وتوىل احلكم يف جنوب اليمن
عبد الفتاح ا�سماعيل ،يف حني ت�سلم احلكم يف ال�شمال على عبد اهلل �صالح بعد انت انتخبه جمل�س
ال�شعب الت�أ�سي�سي يف  17يوليو 1978م.
على اثر ذلك توترت العالقة بني الطرفني وزاد كل طرف من ح�شوده الع�سكرية على
احلدود ،فتحرك الرئي�س على عبد اهلل �صالح (يف ذلك الوقت) وقام بعدة زيارات للأردن و�سوريا

 -13يحيى ح�سن العر�شي  »:كتاب اليمن الواحد»� ،صنعاء �،سل�سلة وثائقية للوحدة اليمنية ،مكتب �ش�ؤون الوحدة1990،م�،ص53-52
 -14كتاب اليمن الواحد ،مرجع �سابق �،ص 67
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والعراق ،من اجل احتواء املوقف فتمخ�ضت م�ساعي هذه الدول مع جهود جمل�س جامعة الدول
العربية الذي كان منعقد يف الكويت عن اتفاق بني احلكومتني اجلنوبية وال�شمالية ،يتم مبوجبه
وقف اطالق النار يف  4مار�س 1979م ،وبعد ذلك اجتمع الرئي�س على عبد اهلل �صالح مع الرئي�س
عبد الفتاح ا�سماعيل يف الكويت من  30 – 28مار�س 1979م ،بح�ضور �أمري الكويت ،وقد متيز البيان
اخلتامي بعن�صرين �أ�سا�سيني هما:
 أالت�أكيد على االلتزام بتحقيق الوحدة بني �شطري اليمن كهدف ال جمادلة فيه. بت�ضمن عدة نقاط متكاملة حتدد برنامج العمل الوحدوي وم�س�ؤولياتها وتعيد احلياة للجان15
الوحدوية التي ن�صت عليها اتفاقية القاهرة وبيان طرابل�س.

•لقاء �صنعاء اكتوبر 1979م �أنظر للن�ص بامللحق

يف تاريخ  2-4اكتوبر 1979م التقى الرئي�س على عبد اهلل �صالح برئي�س وزراء جنوب اليمن
على نا�صر حممد  ،ومت التو�صل �إىل نقطة مهمة تت�ضمن حتقيق الوحدة بالو�سائل ال�سلمية وعلى
�أ�س�س دميقراطية ،وذلك يعني ب�شكل غري مبا�شر �إطالة زمن احلوارات الوحدوية لكن دون اللجوء
�إىل القوة الأمر الذي �أدى �إىل عقد اجتماعات الحقة بني قيادتي ال�شطرين ال�ستكمال مباحثات
الوحدة.

ثانيا  :اتفاقيات الوحدة يف الثمانينيات
•لقاء عدن يف مايو 1980م �أنظر للن�ص بامللحق

جمع هذا القاء بني رئي�س وزراء ال�شمال يف ذلك الوقت فقيد الوطن ال�شهيد الدكتور عبد العزيز
عبد الغني ورئي�س ال�شطر اجلنوبي على نا�صر حممد الذي توىل احلكم بعد ا�ستقالة الرئي�س
عبد الفتاح ا�سماعيل ومت االتفاق على ان�شاء م�ؤ�س�سة م�شرتكة لإدارة امل�شاريع االقت�صادية
واخلدمات يف القطاعات ال�صناعية واملعادن واملوا�صالت وامل�صارف وال�سياحة واملعار�ض،
16
والإح�صاء وخطط التنمية.

•لقاء �صنعاء 1980م �أنظر للن�ص بامللحق

 أالتقاء الرئي�سان على عبد اهلل �صالح وعلى نا�صر حممد (يف ذلك الوقت) وقد اتفاقا علىاالتي:
 بالتعاون يف توطيد الأمن واال�ستقرار. ت�إزالة املواقع الع�سكرية يف الأطراف واحالل ال�شرطة مكانها وقوات رمزية يحدد موقعهاوزير الدفاع.
 -ثو�ضع خطة م�شرتكة لدفاع على الأر�ض اليمنية واحلفاظ على ال�سيادة الوطنية.

� -15صدام عبد اهلل على  ،مرجع �سابق� ،ص77
 -16كتاب اليمن الواحد ،مرجع �سابق � ،ص 80 - 79
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 جتنظيم لقاء دوري مرة كل اربعة ا�شهر. -حاقامة م�شاريع اقت�صادية م�شرتكة.

•لقاء تعز يف �سبتمرب 1980م �أنظر للن�ص بامللحق

جمع بني الرئي�سني على عبد اهلل �صالح وعلى نا�صر حممد ا�ستعر�ضا فيه ما متخ�ضت عنه
لقاءات �صنعاء  ،وعدن وما اجنزته اللجان امل�شرتكة.

•لقاء تعز � 15سبتمرب 1981م �أنظر للن�ص بامللحق

جمعت مدينة تعز بني الرئي�س على نا�صر حممد والرئي�س على عبد اهلل �صالح ،ومت يف اللقاء ت�شكيل
جلنة لتنفيذ املادة التا�سعة من بيان طرابل�س عام 1972م* ،17واملتعلقة بت�شكيل التنظيم ال�سيا�سي
18
املوحد لكلى ال�شطرين.

•لقاء عدن  30نوفمرب 1981م �أنظر للن�ص بامللحق

يف هذا التاريخ زار رئي�س ال�شطر ال�شمايل �آنذاك على عبد اهلل �صالح مدينة عدن يف اول زيارة
له  ،والتقاء برئي�س ال�شطر اجلنوبي على نا�صر حممد ،التوقيع على اتفاقية التعاون والتن�سيق
بني �شطري اليمن والتي ت�ضمنت الآتي:
 أ�إن�شاء جمل�س م�شرتك ي�سمى املجل�س اليمني الأعلى. بت�أ�سي�س جلنة وزارية م�شرتكة تتكون من رئي�سي الوزراء وعدد من الوزراء من ال�شطرين. تالتن�سيق يف خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية بني ال�شطرين وتوحيد املواقفعلى ال�صعيدين العربي والدويل.
 ثالتن�سيق والتعاون بني ال�شطرين على كافة الأ�صعدة يف املجاالت املختلفة ال�سيا�سيةوالثقافية والإعالمية واالقت�صادية.
19
 -جو�ضع د�ستور دولة الوحدة.

•لقاء تعز يف مايو 1982م �أنظر للن�ص بامللحق

جمع هذا اللقاء بني الرئي�سني على عبد اهلل �صالح وعلى نا�صر حممد ،وقد اتفقا على ازالة كل
العوائق التي كانت تعرت�ض حت�سني العالقات بني ال�شطرين ،وعدم التدخل يف �شئون الطرف
الأخر.

•لقاء عدن – تعز يناير 1985م �أنظر للن�ص بامللحق

مت خالل هذا اللقاء تد�شني اخلط الربي بني �صنعاء وعدن  ،ثم التقاء الرئي�سني يف مدينة تعز

 -17بيان طرابل�س( نوفمرب 1972م  -28نوفمرب 1972م) بيان طرابل�س :يف الفرتة من � 21شوال 1392هـ املوافق  26نوفمرب 1972م �إىل � 23شوال
1392هـ املوافق  28نوفمرب 1972م وفاء لن�ضال ال�شعب اليمني و�شهدائه لبناء مين موحد م�ستقل وحر�صا على �إزالة كل العراقيل التي تقف عقبة يف طريق
وحدة اليمن .و�شعور ًا بامل�سئولية التاريخية جتاه الأمة العربية ..وعمال ب�أحكام املادة ( )4من اتفاقية الوحدة ..للمزيد �أنظر الن�ص بالكامل يف امللحق.
 -18ح�سن ابو طالب »:الوحدة اليمنية درا�سات يف عملية التحول من الت�شطري �إىل الوحدة» ،بريوت  ،مركز درا�سات الوحدة العربية�،1994 ،ص161
 -19كتاب اليمن الواحد  ،مرجع �سابق� ،ص 133 - 127
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20

ومت الت�أكيد على حتديد منطقة اال�ستثمار امل�شرتكة للتنقيب عن الرثوات.

•لقاء تعز �إبريل 1988م �أنظر للن�ص بامللحق

جمع هذا اللقاء بني الرئي�س على عبد اهلل �صالح وعلى �سامل البي�ض �أمني عام اللجنة املركزية
اال�شرتاكية اليمنية ،بعد توقف ب�سبب احداث يناير 1986م ،وقد مت االلتزام على التنفيذ
الكامل ملا مت االتفاق عليه م�سبقا ،كما مت االتفاق على اال�ستثمار امل�شرتك بني حمافظة �شبوة
21
اجلنوبية وحمافظة مارب ال�شمالية.

•لقاء �صنعاء مايو 1988م �أنظر للن�ص بامللحق

جمع بني الرئي�س على عبد اهلل �صالح وعلى �سامل البي�ض الأمني العام للحزب اال�شرتاكي  ،مت
التوقيع يف هذا اللقاء على اتفاقية تنقل املواطنني بني ال�شطرين بالبطائق ال�شخ�صية.

•لقاء عدن  30نوفمرب 1989م

�أهم اجنازات لقاء عدن مايلي:
 أالت�صديق على م�شروع الد�ستور امل�شرتك لدولة الوحدة ،وحتويله �إىل جمل�س ال�شعبوال�شورى يف ال�شطرين للم�صادقة عليه.
 بااللتزام من قبل القيادتني بتحديد فرتة �ستة ا�شهر للم�صادقة على الد�ستور من قبل22
جمل�سي ال�شعب وال�شورى.

•لقاء �صنعاء دي�سمرب 1989م

كان هذا القاء مبثابة املرحلة لتنفيذ مل مت االتفاق عليه يف لقاء عدن وقد تقرر فيه ما يلي:
 أانتظام لقاءات القمة للوقوف �أول ب�أول �أمام �سري تنفيذ االتفاق ومتابعة الإجراءاتالد�ستورية للم�صادقة على م�شروع د�ستور دولة الوحدة.
 بتكليف جمل�س الوزراء يف ال�شطرين بعقد اجتماعات م�شرتكة وو�ضع برنامج موحد لإجناز:23
ما يلي
الوقوف �أمام نتائج عمل اللجان الوحدوية.تقدمي ت�صور ب�ش�أن دمج الوزارات وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات والأجهزة املختلفة.و�ضع درا�سة تقييمية لتجربة ال�شطرين يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سيةواالجتماعية والثقافية.
�إعداد م�شروع قانون االنتخابات اجلديد ونظام �أجراء اال�ستفتاء ال�شعبي على م�شروعد�ستور دولة الوحدة.

 -20اتفاقيات الوحدة  :موقع االلكرتوين حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام www.almotamar.net.22may
 -21كتاب اليمن الواحد ،مرجع �سابق� ،ص 235 - 232
 -22املرجع ال�سابق� ،ص 278 - 276
� -23أنظر البالغ ال�صحفي ال�صادر عن قمة �صنعاء  22ابريل »:1990كتاب اليمن الواحد» ،مرجع �سابق � ،ص  ،280و�سمري العبديل  ،مرجع �سابق � ،ص
148 - 147
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ازالة احلواجز من الطرقات لت�أمني حركة نقل املواطنني بحرية تامة ،والغاءالإجراءات اجلمركية.
 ت�إعالن العفو العام عن جميع املواطنني اليمنيني الذين اتهموا نتيجة لن�شاطهم ال�سيا�سيبحيث ي�شمل احلق العام ذاته جميع املطالب الث�أرية واالنتقامية  ،وتكليف وزراء ال�شطرين
باتخاذ الإجراءات.
 ثتكليف التنظيم ب�إجناز م�شروع االجتاهات ال�سيا�سية لقانون التنظيمات ال�سيا�سية،وم�شروع االجتاهات ال�سيا�سية لقانون االنتخابات  ،وم�شروع امليثاق الوطني ،وتنظيم
احلوار مع التنظيمات وال�شخ�صيات الوطنية و �إ�شراكها يف مناق�شة امل�شاريع املختلة
و�إعداد ت�صور يحدد و�ضع القوات امل�سلحة من العمل ال�سيا�سي يف ظل دولة الوحدة.

•قمة �صنعاء � 22 – 19إبريل 1990م

تو�صل اجلميع يف هذه القمة �إىل �إ�صدار االتفاق الآتي:
 أ�إعالن اجلمهورية اليمنية التي �ستقوم على ا�سا�س التقا�سم واملنا�صفة. بتنظيم الفرتة االنتقالية التي ت�ستمر ملدة �سنتني ون�صف. ت�شكل رئا�سة الدولة اجلماعي ودمج ال�سلطتني الت�شريعيتني يف برملان واحد. ثت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري. -جت�شكيل حكومة واحدة من �أع�ضاء احلكومتني ال�سابقتني.
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املطلب الثالث

الوحدة 22مايو 1990وحرب االنف�صال1994م
اوال � :إعالن الوحدة يف  22مايو 1990م

�ساهمة الظروف والأحداث العاملية والعربية املتالحقة التي كانت �سائدة يف هذا الوقت ،و�أي�ضا
امل�ؤامرات والد�سائ�س التي �شنها �أعداء الوحدة يف الداخل واخلارج ملنع قيام الوحدة اليمنية� ،ساهمة يف
تعجيل القيادتني ال�سيا�سيتني يف ال�شطرين بتقدمي ميعاد �إعالن الوحدة اليمنية الذي كان مقررا يف 30
نوفمرب � 1990إىل  22مايو  ،1990حيث عقد يف  21مايو  1990جمل�س ال�شورى يف �صنعاء جل�سته و�سط
�شائعات عن رف�ض املجل�س امل�صادقة على م�شروع الد�ستور الوحدوي ،وعلى العك�س من ذلك فقد اظهرت نتائج
الت�صويت �أن  75%من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى قد �صادقوا على الد�ستور ،ومل ميتنع ويرف�ض �سوى  25%من
�أع�ضاء املجل�س.
وم�ؤكد �أن الوحدة م�صري حتمي وللحمة البد منها بني �شعبني فرقهم اال�ستعمار ،هو جتمع جماهري
ال�شعب اليمني �أمام جمل�س ال�شورى ويف الطرقات امل�ؤدية �إىل املجل�س منذ بدء اجللية احلا�سمة يف �صنعاء
مرددين هتافات الوحدة ..الوحدة املوت لكل من يعرت�ض طريقها.
وكان جمل�س ال�شعب يف عدن قد �سبق جمل�س ال�شورى يف �صنعاء يف املوافقة على القرارات الوحدوية
)24(1
بالإجماع.
الثاين والع�شرين من مايو عام 1990م كان موعد �إعالن قيام اجلمهورية اليمنية املوحدة ،وبذلك
�أعيدة حلمت اليمن كما قال الراحل يا�سر عرفات*.25و�أ�صبح علي عبد اهلل �صالح رئي�سا لليمن املوحد وعلى
�سامل البي�ض نائبا للرئي�س ،ومت رفع العلم اليمني يف كل امل�ؤ�س�سات الدولة و�سفاراتها يف اخلارج.
والتحم ال�شطرين بلحمة اندماجية كاملة تذوب فيها ال�شخ�صية الدولية لكل من الدولتني ال�سابقتني يف
�شخ�ص دويل واحد ي�سمى اجلمهورية اليمنية  ،وا�صبح اليمن بهذه احلمة ميتلك عنا�صر قوة كبرية مل تكن
متوفرة له قبل حلمت اليمن يف الثاين والع�شرين من مايو 1990م� ،أهم هذه العنا�صر الآتي-:
•املوقع اال�سرتاتيجي لليمن املوحد الذي يقع يف الركن اجلنوبي الغر بي ل�شبة اجلزيرة العربية
الواقع بني خطي عر�ض  20 – 12درجة �شمال خط اال�ستواء وبني خط طول  54 – 41درجة
�شرق جرنت�ش وتبلغ م�ساحته خم�سمائة وخم�سة وخم�سون الف كيلو مرت مربع ( )555000كم ،
با�ستثناء الربع اخلايل� ،إذ تبلغ ما�سحته حوايل �سبعمائة الف كيلو مرت مربع.
•يبلغ تعداد �سكان اليمن حوايل ( )24.771.809ن�سمة طبقا لكتاب االح�صاء ال�سنوي للعام 2010
م ال�صادر يف تاريخ 2011/6/28م عن اجلهاز املركزي اليمني للإح�صاء).26(1
� -24صدام عبد اهلل علي ،مرجع �سابق� ،ص 98
 -25الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات (الوحدة اليمنية تعني �إعادة اللحمة واللحمة اليمنية هدية لأطفال احلجارة وللأمة العربية(1990 .م
 -26كتاب الإح�صاء ال�سنوي www.cso-yemen.org 2010
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•متتلك اجلمهورية اليمنية �ساح ًال بحري ًا ممتد ًا من ميدى يف البحر الأحمر �إىل املكال على البحر
العربي ،وبطول يبلغ 2500كم مربع ،.وقد �أدى هذا االمتداد البحري �إىل امتالك اليمن ملجموعة
كبرية من اجلزر املنت�شرة على امتداد البحري(الأحمر والعربي) ،ويبلغ عدد اجلزر اليمنية 182
جزيرة موزعة على ثالثة قطاعات رئي�سية هي :البحر الأحمر ،وخليج عدن ،والبحر العربي ،حيث
ي�صل عدد اجلزر يف قطاع البحر الأحمر اىل  150جزيرة ،موزعة على �أربعة قطاعات رئي�سية هي:
قطاع ميدي وي�ضم ( )52جزيرة ،وقطاع اللحية وي�ضم ( )48جزيرة ،وقطاع كمران وي�ضم ()17
جزيرة ،وقطاع حني�ش وزقر وي�ضم ( )33جزيرة ،بينما ي�ضم قطاع خليج عدن ( )21جزيرة ،اما
عدد جزر البحر العربي فيبلغ ( )11جزيرة ،مق�سمة �إىل قطاعني :الأول قطاع بئر علي “�شبوة”
27
وي�شمل على ( )4جزر ،والثاين قطاع �أرخبيل �سقطرى وي�شمل ( )7جزر.
•توفري وتهيئة املجاالت خمتلفة للتنمية االقت�صادية يف القطاعني الزراعي وال�صناعي واال�ستثماري
وقدرة اجلمهورية اليمنية على ا�ستثمار النفط والغاز يف خمتلف ربوع اليمن ملا لذلك من فائدة
مادية تعود بنفع على التنمية و البناء يف اليمن.
وبعد �أعادة حلمت اليمن يف الثاين والع�شرين من مايو 1990م ،كان من املتوقع ان يلتفت اجلميع اىل
تنمية وبناء اليمن الواحد  ،وا�ستغالل املوارد الطبيعية والطاقات الب�شرية من �أجل امل�ضي باليمن
نحو التقدم واالزدهار ،لكن حرب �صيف 1994م ، 28قادة ان تعيد اليمن اىل الوراء وتف�صل اجل�سد
الواحد ليعود التمزق والت�شطري لوىل عناية اهلل وا�صرار ال�شرفاء من ابناء هذا الوطن ال�سعيد على
ا�ستمرار حلمتهم وتوحدهم.

ثاني ًا :حرب االنف�صال �صيف 1994م

منذ اليوم الأول للحمة اليمنية التي حتققت عام يف  22مايو 1990م ،واليمن يواجه ازمات �سيا�سية
،واجتماعية  ،واقت�صادية  ،ظهرة فيها �أزمة اللحمة اليمنية وك�أنها �أزمة داخلية يف الأ�سا�س ،قابلة لأن تتحول
�إىل �أزمة �إقليمية �أو دولية ،هذه الزمة كانت نتيجة لثالث عوامل ي�صعب الف�صل بينهما :الطريقة التي مت
بها حتقيق اللحمة اليمنية ،وثانيهما  :جمموعة الق�ضايا التي تفجرت  ،وعربة عملي ًا عن �أوجه الق�صور ،التي
�صاحبت �إجناز او حتقيق اللحمة اليمنية ،وثالثهما ه�شا�شة البناء امل�ؤ�س�سي لدولة الوحدة ،ولتو�ضيح �أكرث
ن�ستعر�ض باخت�صار هذه العوامل على النحو الآتي-:
•العامل الأول :طريقة حتقيق اللحمة اليمنية ،هناك جمموعة من العنا�صر الأ�سا�سية ،التي
ارتبطت بعملية حتقيق اللحمة اليمنية ،والتي كان لها ت�أثري �سلبي وايجابي ،على �أداء الدولة
املوحدة «امللتحمة»  ،خالل الفرتة االنتقالية التي ا�ستمرت حوايل ثالث �سنوات من  22مايو
 -27عبد امللك الفهيدي ”:اجلزر اليمنية واملقومات ال�سياحية” تقرير  ،امل�ؤمتر نت  ،االحد  22فرباير 2004م http://www.almotamar.net
 -28روبرت د.يوروز »:احلرب الأهلية اليمنية 1994م ت�أثريها على دوا اخلليج» ،حرب اليمن 1994م ال�سباب والنتائج»� ،أعداد جمال �سند ال�سويدي ،مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية،ط4،1998م� ،ص89
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1990م حتى  21مايو  1994تاريخ اندلع حرب االنف�صال او �صيف  ،29 94وهذه العنا�صر هي-:
 أالطابع الرتاكمي الذي متثل يف �إعادة �إحياء كل الوثائق  ،التي مت التو�صل اليها من قبل  ،ب�ش�أناللحمة بني �شطري اليمن الواحد ،منذ 1972م  ،وحتى تنفيذ قرار اللحمة اليمنية يف 30
نوفمرب 1989م واملعروف باتفاقية عدن.
 بالدور املحوري الذي لعبه كل من امل�ؤمتر ال�شعبي العام بقيادة الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبداهلل �صالح  ،واحلزب اال�شرتاكي بقيادة نائب الرئي�س اليمني ال�سابق على �سامل البي�ض ،يف
�إجناز الوحدة و�إمتامها ،وهو ما قاد اىل عدة نتائج �سلبية  ،كان �أبرزها غياب امل�شاركة الفعلية،
واملبا�شرة من قبل القوى ال�سيا�سية الأخرى ،وقد تكون هذه النقطة بتحديد هي احد الأ�سباب
التي �أدت اىل تزايد وتعاظم دور املعار�ضة ال�سيا�سية واملماحكات التي تدور بني الأحزاب
الرئي�سية يف حتقيق وتثبيت اللحمة اليمنية ( امل�ؤمتر ال�شعبي العام – احلزب اال�شرتاكي
– حزب الإ�صالح) وهي اي�ضا �سبب ال�صراع الدائر بني الدولة وبع�ض اجلماعات املعار�ضة
للنظام مثل (احلراك يف �صعدة “جماعة احلوثيني “ – احلراك يف اجلنوب – واحزاب اللقاء
امل�شرتك).
 ت تركز م�شاريع الدولة املوحدة منذ العام 1972م ،وحتى حتقيقها وما بعد ذلك  ،على االبنيةال�سيا�سية ،وال�شكل الد�ستوري  ،دون االهتمام باجلوانب االجتماعية ،التي تتطلبها عملية
اللحمة واالندماج مع الت�أكيد على �أن ما مت بني �شطري اليمن هو حلمة خا�صة يف �ضوء التنافر
احلاد ،الذي ي�شهده اليمن� ،إذ متت اللحمة بني نظامني اجتماعيني و�سيا�سيني متباينني يف
نواحي عديدة.
فال�شطر اجلنوبي متبني املارك�سية اللينينية ك�أيديولوجية ر�سمية للدولة ،بينما الدولة يف
ال�شمال مل تخرج عن �إطار الدولة التقليدية ذات النزعة التحديثية ،كما ت�سبب عدم االهتمام
باجلوانب االجتماعية يف ت�أجيج ال�صراع ال�سيا�سي وتزايد الآراء املعار�ضة للنظام وتزايد قوة
اجلماعات املعار�ضة كا حلراك واحلوثيني  ،حتى و�صل املجتمع اىل مرحلة الع�صيان والتمرد
على النظام وادخال البالد يف �أزمة 2011م(ثورة الربيع العربي) التي �سوف يتم تناولها يف
املبحث الثالث من هذا الف�صل.
• العامل الثاين :الق�ضايا ال�شائكة التي ظهرة بعد حتقيق اللحمة ،فقد حدثة بعد الوحدة قفزة
�سريعة للأحداث او الق�ضايا امل�صاحبة لتحقيق الوحدة منها ما هو ايجابي ومنها ما هو �سلبي ،هذه
الأحداث متثل بالفعل جذور الأزمة ال�سيا�سية اليمنية التي �أو�صلت ال�شعب اليمني املوحد �إىل
الدخول يف حرب �صيف 1994م-:
 أالأحداث او الق�ضايا الإيجابية:� -29إعداد /جمال �سند ال�سويدي(مايكل هد�سون ،بول دري�ش ،ت�شارلز دنيار ،روبرت بوروز ،مارك كاتز »:،حرب اليمن 1994م الأ�سباب والنتائج ،مركز
الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ط4،1998م،
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•التم�سك والت�أكيد على حلمة ومتا�سك اجل�سد اليمني الوحد.
•التعددية احلزبية التي نتج عنها ظهور العديد من الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية.
•�أتباع �سيا�سة اال�ستفتاءات واالنتخابات املبا�شرة ،واتاحت الفر�صة لل�شعب اليمني ليعرب
عن حريته  ،و�أريه يف الق�ضايا التي ت�ؤثر على م�سرية حياته.
•اتاحت الفر�صة امام الإعالم من خالل ظهور عدد كبري من ال�صحف واملجالت احلزبية
30
امل�ستقلة واحلكومية.
•ر�صد مظاهر حرية التعبري ،واملمار�سات العملية لها  ،من خالل املناق�شات  ،وحرية
النقد  ،على �صفحات اجلرائد  ،وال�سماح بالإ�ضرابات وامل�سريات  ،واالعت�صامات ،
وامل�ؤمترات.
 بالأحداث والق�ضايا ال�سلبية:•العجز عن ا�ستيعاب مفاهيم الوحدة  ،حيث �أنه يف الغالب كان يتعامل مع الوحدة على
�أنها م�س�ألة �إجرائية ميكن نق�ضها من �أي من الطرفيها� ،إ�ضافة �إىل تعاملهما معها على
�أنها حا�صل جمع �شطرين كل �شطر يحاول فر�ض منوذجه على الأخر  ،وهم بذلك
يتنا�سون ب�أنه حلمة بني �شعب واحد ،ق�سمهما اال�ستعمار والإمامة يف وقت م�ضى ولن
31
يعود.
•�أندلع حرب �صيف 1994م بعد مرور �أربع �سنوات على حتقيق حلمة اليمن  ،نتيجة
لتم�سك كل طرف بتوجهاته  ،ومفهومه اخلا�ص للوحدة  ،وهو اي�ض ًا ما نتج عنه
التعبية امل�ضادة ملواطني ال�شمال واجلنوب  ،كل جهة �ضد الأخرى ،مما ولد نوع ًا
من انعدام الثقة بني االطراف ال�سيا�سية خا�صتا وبع�ض ابناء اجلنوب عامتا  ،وكذا
ترب�ص بع�ض �ضعفا النفو�س وا�صحاب امل�صالح اخلا�صة بالطرف االخر  ،وا�ستغالل
وجود نوع من الف�ساد املايل واالداري يف م�ؤ�س�سات الدولة  ،لدفع بالو�ضع باجتاه ف�صل
حلمة اجل�سد اليمني الواحد.
•العامل الثالث� :ضعف البناء امل�ؤ�س�سي لدولة الوحدة
ميكن �أن نخت�صر �أهم العنا�صر التي ت�سببت يف ا�ضعاف بنيت اللحمة اليمنية على النحو الآتي - :
 أات�سمت دولة اللحمة اليمنية بال�ضعف امل�ؤ�س�سي ال�شديد ،حيث بدا ذلك بد�ستور م�ؤقت ،و�ضعب�سرعة فائقة ،وركز هذا الد�ستور ال�سلطة كلها يف يد رئي�س اجلمهورية  ،مبا يف ذلك ال�سلطة
الت�شريعية.
 بتعرث ا�ستكمال دمج العديد من امل�ؤ�س�سات احليوية بدولة اللحمة اليمنية ،وما مت توحيدهمنها  ،مل يدمج باملعني احلقيقي ،اىل مقبل حرب االنف�صال 1994م ،بعد ذلك متت العديد من
 -30مو�سوعة مقاتل ال�صحراء  “ :الوحدة اليمنية واحلرب الأهلية 1994م” www.moqatel.com ،
 -31مو�سوعة مقاتل ال�صحراء :مرجع �سابق
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الإجراءات التي مهدة الدمج الكامل لكل م�ؤ�س�سات دولة اللحمة اليمنية.
 ت عدم توحيد م�ؤ�س�سات اجلي�ش والأمن  ،باملعنى احلقيقي لتوحيد والدمج  ،وهو ما �شكل خطر�شديد وحقيقي على حلمة اليمن  ،وقد كانت حرب 1994م اكرب دليل على عدم الدمج للجي�ش
والأمن وتوحيدهما بال�شكل احلقيقي والفعلي الذي ي�ؤكد حلمة الو�ضع ال�سيا�سي  ،لكن ذلك ال
يعني ان ال�شعب يف تلك الفرتة مل يتوحد ويعيد حلمته.
 ثق�صر مدة الفرتة االنتقالية  ،والتي مل ت�سمح بوجود م�ساحة كافية لرت�سيخ ح�سن النوايا ،والتفاهم امل�شرتك بني النظامني ال�سابقني ال�شمايل واجلنوبي  ،حيث ا�ستمر كل طرف ينتهج
النهج ال�سيا�سي اخلا�ص به.
 جغياب �أو �ضعف التمثيل احلقيقي للتيارات ال�سيا�سية  ،يف امل�ؤ�س�سات املختلفة و�أجهزة الدولة.)(1
 حت�صاعد الأزمة االقت�صادية  ،وتراكم االعباء على ال�شريحة العظمى من �أبناء اليمن. خ�ضعف م�ستوى التطور ال�سيا�سية  ،حيث ارتبط تفجر الأزمات ال�سيا�سية مبواقف الأ�شخا�ص ،ولي�س لأ�سباب مو�ضوعية  ،ويف هذا ال�سياق ف�أن ال�صدام بني الرئي�س اليمني ال�سابق على عبد
اهلل �صالح  ،ونائبه ال�سابق على �سامل البي�ض  ،قد �أظهر املرارات املتبادلة بني ال�شمال واجلنوب
 ،وقد انعك�س ذلك على اداء امل�ؤ�س�سات يف دولة اللحمة اليمنية  ،وخا�صة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
 دالطابع القبلي الذي متيز به املجتمع اليمني  ،وا�ستناد كل طرف يف الأزمة �إىل وزنه القبلي ،وعدم تقدمي تنازالت من �أجل جتاوز الأزمة يف 1994م  ،وتغليب االنتماء الوطني على
االنتماء القبلي ، 32وكذا عدم تغليب امل�صلحة العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية  ،هذا الطابع
القبلي امل�صحوب بعدم االنتماء للوطن والذي غلبت فيه امل�صلحة ال�شخ�صية على امل�صلحة
الوطنية  ،تكرر يف ما �سوف ن�صل اىل مناق�شته يف الف�صل اخلام�س من هذا البحث واملتعلق ب�أزمة
2011م.

 -32مو�سوعة مقاتل ال�صحراء :مرجع �سابق
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املبحث الثاين

ن�ش�أة احلراك اجلنوبي
هناك ثالث جماعات بارزة داخل اليمن تعيق التقدم واال�ستقرار يف اليمن ذكرنا فيما �سبق جماعتني
هما تنظيم القاعدة  ،واحلوثيني  ،احدثهما هي اجلماعة الثالثة احلراك اجلنوبي الأقل تطرفا من تنظيم
القاعدة وجماعة احلوثيني  ،وجماعة احلراك ال�سلمي التي و�صفها �ستيفن دواى 33يف تناوله لق�ضية احلراك
حتت عنون <التحدي ال�سيا�سي للحراك اجلنوبي يف اليمن> على �أنها ت�ستخدم الو�سائل ال�سلمية �سعي ًا اىل
عالج امل�شاكل املت�أ�صلة يف عملية اللحمة التي متت بني ج�سد اليمن الواحد �شماال وجنوب ًا� ،أبرز هذه امل�شاكل
كما �سبق ذكره يف املبحث الأول من هذ الف�صل ،هي الهوية الوطنية ،والتظلمات االقت�صادية ،والتوزيع العادل
للرثوات  ،وتقا�سم املنا�صب ال�سيا�سية الر�سمية.
من خالل هذا املبحث �سوف نتعرف على البدايات الأوىل لن�ش�أة احلراك اجلنوبي ومراحل حتوله من
حراك �سلمي اىل حراك غري �سلمي ،ثم نتناول املظاهر واال�سباب التي �إدة �إىل بروز احلراك اجلنوبي  ،ودوره
يف ازمة 2011م التي احدثت تغيري يف احلياة ال�سيا�سية اليمنية.
لكن وقبل اخلو�ض يف املوا�ضيع �سالفة الذكر  ،ن�شري �إىل الالعبني يف بروز �أزمة اجلنوب “احلراك
اجلنوبي” وهم-:
•امل�ؤمتر ال�شعبي العام :احلزب احلاكم يف اليمن اىل ما قبل التوقيع على املبادرة اخلليجية
و�آلياتها التنفيذية نهاية العام 2011م.
(الزعيم) على عبد اهلل �صالح رئي�س اجلمهورية اليمنية �سابق ًا  ،رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبيالعام منذ ت�أ�سي�سه عام 1982م.
العميد �أحمد على عبداهلل �صالح قائد احلر�س اجلمهوري �سابق ًا وجنل الرئي�س ال�سابقعلى عبداهلل �صالح.
اللواء على حم�سن حليف الرئي�س ال�سابق على عبداهلل �صالح واملن�شق عن النظام ال�سابقوهو قائد الفرقة االول مدرع واحد افراد قبيلة حا�شد التي ينتمي اليها الرئي�س
ال�سابق.
امل�شري عبد ربه من�صور هادي الرئي�س التوافقي للجمهورية اليمنية ،نائب رئي�س امل�ؤمترال�شعبي العام ،والع�ضو ال�سابق يف احلزب اال�شرتاكي فبل مغادرته جنوب اليمن اىل ال�شمال
على �أثر معركة اندلعت داخل النظام اال�شرتاكي احلاكم يف جمهورية اليمن ال�شعبية
الدميقراطية قبل الوحدة عام 1986م
•التجمع اليمني للإ�صالح :احلزب املعار�ض ومقره ال�شمال.
 -33مو�سوعة مقاتل ال�صحراء :مرجع �سابق
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ت�أ�سه حكيم اليمن وفقيدها ال�شيخ /عبد اهلل بن ح�سني االحمر  ،منذ ت�أ�سي�سه عام 1990موحتى وفاته عام 2007م  ،تزعم ال�شيخ /عبد اهلل قبيلة حا�شد التي ينتمي البها الرئي�س
ال�سابق على عبد اهلل �صالح ،ثم انتقلت الزعامة بعد وفاته �إىل ال�شيخ� /صادق بن عبد اهلل
االحمر.
رئي�س التجمع امل�ؤقت اال�ستاذ  /حممد اليدومي  ،ومن ال�شخ�صيات الرئي�سية يف املجتمعجنل ال�شيخ عبد اهلل  ،ال�شيخ حميد االحمر ،ورئي�س جامعة االميان ال�شيخ  /عبد املجيد
الزنداين ،الذي ا�سمه لفرتة طويلة باحلركات الإ�سالمية املجاهدة ويف املا�ضي ب�أ�سامة بن
الدن وتنظيم القاعدة.
• احلزب اال�شرتاكي اليمني :هو احلزب اجلنوبي احلاكم قبل الوحدة وال�شريك الرئي�سي يف
حتقيق الوحدة مع حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف ال�شمال.
تر�أ�سه على �سامل البي�ض الذي كان ي�شغل من�صب نائب رئي�س اليمن حتى اعالنه لالنف�صاليف 1994م ،وخروجه من اليمن يف نف�س العام ،من ال�شخ�صيات الرئي�سية حيد العطا�س
رئي�س الوزراء ال�سابق  ،والرئي�س اجلنوبي ال�سابق على نا�صر حممد فر من جنوب اليمن يف
العام 1986م اثر ا�شتباك مع ف�صيلة يقودها على �سامل البي�ض العدو ال�سابق له احلليف
احلايل بعد ان جمعتهم امل�صالح ال�سيا�سية يف يناير 2013م بعد قطيعة دامة � 27سنة
املرتتبة على ن�صو�ص املبادرة اخلليجية التي اخرجة اليمن من ازمة 2011م ودعة اىل
حوار وطني �شامل.
يرت�أ�س احلزب حالي ًا  ،الأمني العام للحزب داخل اليمن الدكتور /يا�سني �سعيد نعمان.• احلراك اجلنوبي  :معار�ضة تن�شط يف املحافظات اجلنوبية
�أ�س�سها العميد املتقاعد يف اجلي�ش اجلنوبي نا�صر على النوبه  ،لكن احلراك اليوم ي�شكلمظلة �سيا�سية للعديد من جمموعات املعار�ضة اجلنوبية من بني هذه املجموعات املعار�ضة
( على �سامل البي�ض – وال�شيخ طارق الف�ضلي  ،وهو حليف جنوبي �سابق للرئي�س ال�سابق
34
على عبد اهلل �صالح.

� -34ستيفن داي � :أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة رولنز  ،يف وينرتبارك  ،يف فلوريدا  ،وهو م�ؤلف كتاب “حتديث الوحدة الوطنية اليمنية”.
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املطلب االول

البدايات االول للحراك اجلنوبي
مل مت�ض ثالث �سنوات على الوحدة حتى �شهدت ال�ساحة اليمنية جمددا �صراعا بني �أطراف احلكم،
و�أزمة �سيا�سية حادة انتهت مبطالبة بع�ض االطراف ال�سيا�سية اجلنوبية باالنف�صال.
حيث جرت الوحدة على �ضوء املطالب التي ا�شرتطها اال�شرتاكيون ،والتي كان منها:
 علمانية الدولة واعتبار ال�شريعة الإ�سالمية م�صدرا من م�صادر الت�شريع. اعتماد الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية كمبد�أ للحكم.وبقيت للحزب مطالب �أخرى ظلت عالقة خالل املرحلة االنتقالية ،منها( :نزع ال�سالح من املواطنني،
وجترمي ومعاقبة كل من يحمله بن�ص قانوين ،و�إخراج مع�سكرات اجلي�ش والأجهزة الأمنية من داخل املدن،
و�إيقاف التجنيد الإجباري ،وتقلي�ص حجم القوات امل�سلحة ،و�إغالق مع�سكرات التدريب التابعة للمجاهدين
العرب – بو�صفهم �إرهابيني ومتطرفني يجب ت�سليمهم �إىل دولهم).
وقد ت�شكلت دولة الوحدة من ( :رئا�سة الدولة :ممثلة يف رئي�س اجلمهورية علي عبداهلل �صالح ونائبه
علي �سامل البي�ض -وجمل�س الوزراء :مكونا من جميع �أع�ضاء احلكومتني يف �شطري اليمن �سابقا برئا�سة حيدر
�أبو بكر العطا�س  -واملجل�س الت�شريعي (الربملان) :مكونا من جمل�سي الت�شريع يف البلدين ،برئا�سة يا�سني �سعيد
نعمان.
يف حني ظلت الأجهزة الع�سكرية والأمنية للنظامني غري مدموجتني كما هو احلال مع غالبية الأجهزة
احلكومية.
وعلى اثر ذلك �شهدت الفرتة االنتقالية فو�ضى �سيا�سية وانفالتا �أمنيا ،وغالء يف الأ�سعار ،وبرز على
ال�سطح خالف �سيا�سي بني �شريكي ال�سلطة امل�ؤمتر ال�شعبي العام واحلزب اال�شرتاكي اليمني.
فقد بد�أ احلزب اال�شرتاكي باتهام امل�ؤمتر ال�شعبي العام بتحالفه مع التيارات الإ�سالمية الأ�صولية
35
املتطرفة التي يتهمها احلزب باغتيال كوادره القيادية يف ظل غطاء القيادة ال�سيا�سية له.
وارتفعت وترية اخلالف بني الطرفني� ،إال �أن انتخابات 1993م والتي �أفرزت القوى ال�سيا�سية يف ال�ساحة
على النحو التايل:
يف املرتبة الأوىل امل�ؤمتر ال�شعبي العام بح�صوله على  122مقعدا.يف املرتبة الثانية التجمع اليمني للإ�صالح بح�صوله على  63مقعدا.ويف املرتبة الثالثة احلزب اال�شرتاكي اليمني بح�صوله على  56مقعدا ،جميعها يف اجلنوب.وهذا كان يعني تغري اخلارطة ال�سيا�سية ل�صالح القوى الإ�سالمية التي كان احلزب اال�شرتاكي ينا�صبها
العداء� ،إال �أن حر�ص القيادة ال�سيا�سية يف ال�شمال على ا�ستمرار الوحدة دفع باجتاه التنازل من قبل امل�ؤمتر
 -35التقرير اال�سرتاتيجي اليمني 2009م ،احلراك االحتجاجي اجلنوبي �،صنعاء 2010،م�،ص 42 - 40
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فتم ت�شكيل جمل�س الرئا�سة من قبل امل�ؤمتر
والإ�صالح (احلليفني اال�سرتاتيجيني) ل�صالح اال�شرتاكيَّ ،
واال�شرتاكي والإ�صالح بن�سبة ( )1-2-2على التوايل ،كما تخلى احلزبني (امل�ؤمتر والإ�صالح) لال�شرتاكي عن
رئا�سة احلكومة وعن ن�سب املحا�ص�صة التي تعك�س قوة كل حزب يف جمل�س النواب� ،إال �أنَّ هذه التنازالت مل
تقنع اال�شرتاكي فيما يبدو عقب ت�شكيل حكومة ائتالفية بني هذه الأحزاب.
كما �أنَّ قيادة احلزب �شعرت بالغنب الواقع عليها وهي التي قدمت �أكرب م�ساحة �أر�ضية مع �أكرث ثروة
نفطية و�أقل �شعب لأقل م�ساحة �أر�ضية مع �أكرث �شعب و�أقل ثروة ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن
�أطرافا دولية و�إقليمية فيما يبدو دفعت باجتاه االنف�صال والرتاجع عن الوحدة بالعودة �إىل �شطري الوطن
36
ومتزيق اجل�سد الواحد اىل ق�سمني.
تطور ال�صراع بني احلزبني الرئي�سيني يف حتقيق الوحد لدرجة املناف�سة على املنا�صب الوظيفية و�سطو
على خزينة الدولة ونهبها ،وكذا ع�سكرة املواقف ،خا�صة من قبل احلزب اال�شرتاكي الذي عمل على ا�ستقالل
مع�سكراته وقواته امل�سلحة والأمنية ،ومت �إ�ضعاف �أداء الدولة واحلد من قدرتها على ال�سيطرة  ،حيث كرثت
احلوادث الأمنية و�أعمال التخريب.
ومع مرور الوقت بدء ناقو�س اخلطر ينذر بانفجار الو�ضع ،خا�صة مع وقوع مواجهات حمدودة بني الطرفني
مل تلبث �أن احتويت ،وكان هناك �شعور عام من قبل قيادات اجتماعية وحزبية باجتاه الأزمة نحو الت�صعيد
37
واملواجهة.
فعملت عدة �أطراف حملية وعربية على ر�أب ال�صدع وتقريب وجهات النظر والتو�سط بني الأطراف حلل
الأزمة.
وبد�أ احلزب اال�شرتاكي بتقدمي قائمة مطالب من �أجل جتاوز الأزمة ،حيث عاد على �سامل البي�ض نائب
الرئي�س اىل مدينة عدن واعتكف بها بعد رحلة عالجية باخلارج ،ورغم جهود الو�ساطة املحلية واخلارجية
واالت�صاالت والزيارات الر�سمية لعدد من الوفود لإثنائه عن االعتكاف �إال �أن الأمور كانت تعود �إىل ما هي
عليه وظل على �سامل الب�ض وبع�ض القيادات اال�شرتاكية متم�سكني ب�شروطهم ورف�ضهم العودة اىل �صنعاء.
تدخلت �أطراف عربية �أخرى حلل الأزمة ولكن دون جدوى ،فعقب توقيع طريف الأزمة على ما عرف
بـ”وثيقة العهد واالتفاق” ،38و�سط ح�ضور عربي ودويل كبري يف ع َّمان برعاية امللك احل�سني بن طالل ،بتاريخ
 20فرباير 1994م ،وعقب لقاء بني �صالح والبي�ض يف مدينة �صاللة ب ُعمان لكنه مل ي�سفر عن �شيء ،وعلى
الرغم من ذلك فقد اندلعت املواجهات امل�سلحة بني قوات الطرفني وا�ستمر التوتر حتى �شهر �أبريل 1994م،
حيث خا�ض الطرفان مواجهات ع�سكرية �شاملة ُعرفت بحرب االنف�صال ،وقد وقف التجمع اليمني للإ�صالح
)39(1
يف هذه احلرب �إىل جانب امل�ؤمتر ال�شعبي العام �ضد خ�صمه التقليدي.
-36
-37
-38
-39

�أزمة اجلنوب – القدمي اجلديد يف تق�سيم اليمن ( ،)3-1مركز اجلزيرة العربية للدرا�سات والبحوث،
من ت�صريح �سامل �صالح حممد لربنامج زيارة خا�صة – قناة اجلزيرة ،يف 2004/1/13م
من ت�صريح نائب رئي�س الوزراء �سابقا املرحوم العميد جماهد �أبو �شوارب � ،صحيفة الد�ستور الأردين ،فرباير 1994م.
وثيقة العهد واالتفاق:
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ويف  21مايو 1994م �أعلن علي �سامل البي�ض من عدن عن انف�صال اجلنوب وقيام “جمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية” ،كما جرى الإعالن عن ت�شكيل جمل�س رئا�سة وحكومة م�ؤقتة.
لكن ورغم قرار الأمم املتحدة 40الذي اعترب عدن خطا �أحمر لقوات ال�شمال �إىل �أن القيادة ال�سيا�سية التي
�أعلنت التزامها بالقرار علنا دفعت على �أر�ض الواقع حل�سم املعركة و�إنهاء االنف�صال لكي ال تظل الق�ضية ورقة
معلقة بيد �أطراف خارجية يتم مقاي�ضة النظام ال�سيا�سي بها ،وبالفعل ا�ستطاعت قوات احلكومة اليمنية،
ثم املكال و�إنهاء االنف�صال كليا يف يوليو 1994م.
والتي عرفت حينها بقوات ال�شرعية ،من دخول عدن ومن َّ
كما ان الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح اعترب �أي اعرتاف بالدولة املعلنة تدخال بال�ش�ؤون الداخلية
لليمن ،كما اعترب هذا الإعالن (خيانة عظمى) ،و�أعلن يف مقابل ذلك عن �شعار “الوحدة �أو املوت” كما اعترب
بيان م�شرتك ملجل�س الرئا�سة وهيئة رئا�سة جمل�س النواب وجمل�س الوزراء �أن �أي تعامل �أي ًا كان نوعه من �أي
جهة مع قيادة االنف�صال يعترب عم ًال معادي ًا لل�شعب اليمني ،وتدخ ًال �سافر ًا ومرفو�ض ًا يف ال�ش�ؤون الداخلية
للجمهورية اليمنية ،و�أن لل�سلطات الد�ستورية يف البالد احلق يف التعامل معه بالأ�سلوب املنا�سب ،وحذر وزير
خارجية اليمن ان ذاك حممد �سامل با�سندوه �سفراء الدول العربية والإ�سالمية يف �صنعاء من �أي موقف ي�ؤيد
االنف�صال.
�إن اليمن املوحد بكثافته الب�شرية و�أر�ضه ال�شا�سعة و�سواحله املمتدة لأكرث من 2.400كم على بحر العرب
وخليج عدن والبحر الأحمر وتنوع ثرواته وموقعه اجلغرايف ،وتنامي القوى الإ�سالمية فيه كما �أ�سلفنا ،ال
يطمئن بع�ض القوى الدولية والإقليمية ،كما �أن مواقفه ال�سيا�سية جتاه ق�ضايا قومية و�إ�سالمية ال تريح
القوى ال�صهيونية واملعادية للأمة وترى فيها جتاوزا للحدود املر�سومة للأنظمة .وعليه ف�إن االنف�صال ميثل
عامل �إ�ضعاف و�إ�شغال وخطوة نحو تهديد دول �أخرى لن جتد لها يف ظل الدول املجاورة ال�ضعيفة حليفا يقف
�إىل جانبها.
بعد الق�ضاء على حركة التمرد واالنف�صال التي قادها على �سامل البي�ض نائب رئي�س دولة الوحد �سابق ًا ،
هربت قيادة االنف�صال اال�شرتاكية وكثري من كوادر احلزب امل�شاركة يف احلرب �إىل خارج الوطن ،لت�ست�ضيفهم
بع�ض دول اخلليج وت�شكل لهم ملج�أ ،وبقيت كوادر احلزب يف الداخل يف حالة انكما�ش نتيجة انعكا�س حرب
االنف�صال �أمنيا و�سيا�سيا واجتماعيا على امل�شهد العام.
ومتثلت حالة االنكما�ش هذه يف غياب احلزب عن امل�شاركة اجلادة يف االنتخابات ،ومنها انتخابات 1997م،
�إال �أن احلزب ظل متواجدا على ال�ساحة ال�سيا�سية ومتم�سكن بقيادته االنف�صالية يف الهيئة العليا حلزب.
وعلى الرغم من التهديدات التي كان يوجهه حزب امل�ؤمتر  ،للحزب اال�شرتاكي بتجميد ن�شاطه ومنعه من
املمار�سة ال�سيا�سية �إال �أنه مل يقم ب�أي خطوة بهذا االجتاه .نتيجة لقناعة حزب امل�ؤمتر ب�أن حظر ن�شاط
احلزب قد يعني حتول ن�شاطه �إىل عمل �سري لن ت�سهل مراقبته ،كما �أن احل�ضر ميثل عداء لبقية �أع�ضاء
احلزب الذين رف�ضوا االن�ضمام حلركة التمرد واالنف�صال التي اعالنها على �سامل البي�ض يف حرب 1994م،
� -40أزمة اجلنوب –القدمي يف تق�سيم اليمن ،مرجع �سابق
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اي�ضا ان ح�ضر ن�شاط احلزب اال�شرتاكي قد ي�سهل للتجمع اليمني للإ�صالح اكت�ساح ال�ساحة ال�سيا�سية �ضد
مناف�سة امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،و�أخريا ف�إن حظر احلزب داخليا قد يدفع باجتاه تبنيه كمعار�ضة خارجية من
بع�ض القوى الإقليمية والدولية وهو اخطر على امن وا�ستقرار اليمن.
هذا يف ال�شق ال�سيا�سي واحلزبي �أما يف �شق امل�شهد اليمني يف اجلنوب وعلى �أر�ض الواقع فال�صدمة مل تكن
بال�شيء ال�سهل على قواعد احلزب وكوادره.
فقد �أعلن بعد احلرب عن تكوين (اجلبهة الوطنية للمعار�ضة – موج) ،وكان �أبرز رموزها من �أبناء اجلنوب،
لكنها ما لبثت �أن تال�شت ،نتيجة التفاهم الذي َّ
مت بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اليمنية على
احلدود وتوقيع اتفاقية جدة احلدودية* 41عام 2002م.
ومت ت�شكيل ما ي�سمى باللجان ال�شعبية يف العام 1998م ،حيث كانت اغلبية اع�ضائها من اال�شرتاكيني �أو
موظفي اجلنوب الذين �سرحوا من �أعمالهم �أو �أحيلوا على التقاعد نتيجة احلرب ،كاحتياط �أمني �أو كجزء
من العقاب ،وقد اتخذت هذه اللجان طابع احلراك ال�شعبي دون �أي غطاء قانوين� ،إال �أن الدولة متكنت من
اخمادها بقوة القانون.
بعد ذلك مت اعالن ما �سمي مبلتقى �أبناء املناطق اجلنوبية ،وهي املرة الأوىل التي يربز فيها م�سمى اجلنوب
عقب احلرب ،وكان وراء �إعالن هذا امللتقى �شخ�صيات ا�شرتاكية يف الداخل واخلارج.
لكن هذا امللتقى مل يكن له �أي دور يف تو�ضيح ق�ضية اجلنوب ،و�ساعد بروز حركة موج بزعامة عبد الرحمن
اجلفري يف اخلارج وتبنيها �أعمال تفجري يف الداخل يف �إف�شال امللتقى و�أي حراك با�سم اجلنوب يف ظل �أعمال
التخريب والتفجري التي طالت عددا من املرافق احلكومية واخلا�صة.
بعد ف�شل حركة موج مت الإعالن عن حركة جديد هي حركة تقرير امل�صري(حتم) ،وكان ن�شاطها م�سلحا
ومنطلقا من الداخل حيث تبنت عددا من العمليات التخريبية يف ال�ضالع وعدن.
احلركتان (موج  -وحتم) مل تغريا من واقع الأمر القائم �شيئا ،بل ان ن�شاط احلركتان دفع بالقيادة
ال�سيا�سية ملمار�سة مزيد من الإجراءات الأمنية وتكثيف تواجد الع�سكر االمنيني يف املرافق احلكومية يف
جنوب الوطن حت�سبا لأي عمل م�سلح ،مع تعيني غالبية الكوادر القيادية يف املحافظات اجلنوبية من ال�شمال
)42(1
ل�ضمان عدم العودة باجلنوب �إىل مظلة احلزب حتت �أي م�سمى كان.
وعند توقيع اتفاقية احلدود بني اليمن وال�سعودية انتهى ن�شاط حركة حتمَّ ،
وظل امللف اجلنوبي هادئا
�إىل حدِّ ما ،واعتقد ان توجهات احلركات قد خدمة اململكة العربية ال�سعودية اكرث من خدمتها للجنوب
،بحيث عجلة يف جتديد توقيع االتفاقية احلدودية بني البلدين ب�شروط التي تفيد ال�سعودية اكرث وتفقد
اليمن امليزات واالحقية يف اال�ستفادة من املناطق احلدودية التي تقع حتت �سيطرتها والتي مت ت�أجريها يف
العهد االمامي لل�سعودية.
يف العام 2004م اعلن بلندن عن ت�أ�سي�س (التجمع الدميقراطي اجلنوبي -تاج) ،والذي نادى بعودة
 -41انظر القرار رقم  924والقرار رقم  931بامللحق
 -42اتفاقية احلدود بني اليمن وال�سعودية 2002م:
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ا�ستقالل اجلنوب جمددا عن (احتالل) ال�شمال ،وهذه هي البداية احلقيقية للحراك اجلنوبي املطالب
بتقرير امل�صري او ف�صل اجلنوب عن ال�شمال والعودة اىل ما قبل  22مايو 1990م.
اعتمدت (تاج) على التحرك ال�سيا�سي ال�سلمي للمطالبة با�ستقالل اجلنوب وعرب التوا�صل مع الدول
امل�ضيفة �أوروبيا ويف الواليات املتحدة ،حماولة ت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا احلقوقية واملظامل والف�ساد يف
اجلنوب باعتبارها بلدا حمتال من قبل ال�شماليني ،ويف �سبيل ذلك توجهت احلركة لزيارة عدد من امل�سئولني
والنواب وامل�ؤ�س�سات الر�سمية واملنظمات الدولية للتعريف بـ(ق�ضية اجلنوب) ،و�أطلقت موقعا ملتابعة ملفات
اجلنوب وتناول �أحداثه الدائرة ،واحل�ضور عرب و�سائل الإعالم املختلفة(القنوات والإذاعات وال�صحف
واملجالت).
لقد مثلت تاج منعطفا مهما يف �أزمة اجلنوب حيث تبنت فكرة (اجلنوب اليمني املحتل من ال�شمال)
وعلى �ضوء ذلك جعلت هدفها (التحرير وتقرير م�صري اجلنوب) ،وقد �شهدت عوا�صم بع�ض الدول العربية
والأجنبية ن�شاطا غري م�سبوق بني �أطراف خمتلفة ،بع�ضها غادر اليمن ليلتحق باملعار�ضة يف اخلارج .غري �أن
اجلامع الأغلب له�ؤالء هو انتما�ؤهم للحزب اال�شرتاكي �أو م�شاركتهم �إياه يف حرب االنف�صال.
واجلديد يف هذا احلراك هو حماولته اخلروج من �أزمة اخلالفات املوروثة بني �أبناء اجلنوب ورغبته
يف تغييب �صفة اال�شرتاكية عنه نظرا ل�سقوط �شعبية احلزب تاريخيا و�سيا�سيا .بل �أ�صبح هذا التيار يتهم
احلزب اال�شرتاكي بو�ضعه الراهن وبقيادته احلالية ب�أنه تخال عن للق�ضية اجلنوبية ونحاز وحتالف مع
)(1
ال�سلطة بال�شمال �ضد ابناء اجلنوب.
ويف حني ت�صاعد العمل يف اخلارج �أخذ احلراك الداخلي يتبلور يف جمعيات للمتقاعدين ان�ش�أة يف العام
2004م لكنها مل حت�صل على االعرتاف الر�سمي من الدولة على اعتبار ان ن�شاطها انف�صايل وال يخدم الوحدة
الوطنية ،ولكنها ا�ستمرت يف ن�شاطها ،وقد ت�شكلت من الع�سكريني واملدنيني والدبلوما�سيني بالإ�ضافة �إىل
جمعيات الت�صالح والت�سامح وملتقيات مناطقية ،وتو�سع ن�شاطها لي�شمل يافع وعدن و�أبني و�شبوة وح�ضرموت،
وبالفعل ظهرت ق�ضية اجلنوب كم�س�ألة �سيا�سية باتت تفر�ض نف�سها �إعالميا و�شعبيا يف الداخل واخلارج.
ويف املقابل ف�أن احلزب اال�شرتاكي اليمني ،الذي خ�سر احلرب ،و�أُ�صيب بانتكا�سة كبرية دفعته للمراجعة
وترتيب �أوراقه الداخلية ،فقد بد�أ احلزب ب�إ�صالحات داخلية ومدِّ ج�سور التوا�صل مع الأحزاب الأخرى يف
�سبيل ت�شكيل جبهة معار�ضة قوية ،وا�ستطاع �إقناع “التجمع اليمني للإ�صالح” �،أن يكون �أحد �أقطابها ،ويف
�إطار النظرة جتاه ق�ضية اجلنوب ت�شكل داخل احلزب تيار مطالب بت�صحيح م�سار الوحدة ،وهو بهذا املعنى
يرف�ض نتائج حرب 1994م ويطالب بتطبيق وثيقة (العهد واالتفاق)� ،أو �إعادة الو�ضع �إىل ما كان عليه يف
)(1
عام 1990م.
�إن ما مييز هذه املرحلة هو التوجه بق�ضية احلزب املطالب باالنف�صال �إىل ق�ضية �شعب كامل ووطن
جغرايف كانت له دولة و�سيادة وحتويل الق�ضية من متزيق وطن موحد جغرافيا وعقائديا وفكريا اىل ق�ضية
تقرير م�صري ،بحيث ا�ستطاع اال�شرتاكي تر�سيخ هذه الفكرة يف الوعي اجلماهريي لدى �أبناء اجلنوب ،وهذا
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مل يكن ليتم لوال عوامل �أخرى �ساعدت احلزب يف تر�سيخ هذه الفكرة يف اذهان ابناء اجلنوب ،من بني هذه
العوامل تفرد ابناء ال�شمال باملنا�صب الوظيفية ال�سيادية ،ومنحهم ميزات غري قانونية ،و�سطو بع�ض امل�شايخ
وامل�سئولني من ابناء ال�شمال واجلنوب على ارا�ضي اجلنوب.
لقد تعامل احلزب اال�شرتاكي مع �أزمة اجلنوب ب�سيا�سة قوية ،وتفنن يف �إدارتها وتطوير الأ�ساليب التي
حتقق له �أهدافه  ،فعمد �إىل ت�سيري الأزمة على عدة مراحل وعلى النحو الآتي:
•مرحلة احلراك ال�سلمي :وتعتمد على �آليات د�ستورية وقانونية و�إعالمية ،من خالل املظاهرات
واالعت�صامات واخلطابات والبيانات وت�شكيل اجلمعيات واللجان ال�شعبية الداعية لنيل احلقوق
واملطالبة باحلريات ونقد الأو�ضاع والت�شكيك يف ممار�سات وتعامل الدولة مع ابناء اجلنوب ،ولقد
�شكلت هذه �آليات خطوة �أوىل يف حراك اجلنوب منذ عام 1994م ،و�أ�صبحت �أحزاب اللقاء امل�شرتك
واال�شرتاكي ب�شكل �أخ�ص يعترب ما تقوم به الدولة �ضد هذا احلراك ب�أنها مواجهة م�سلحة ل�شعب
م�ضطهد يطالب بحقوقه وتقرير م�صري بحراك �سلمي ،وهذا التفكري يف رايي يدعو اىل التعجب
واال�ستغراب  ،فكيف ل�شعب وحده الدين والعادات والقيم والأ�صالة والتاريخ بعد ان ومزقة
اال�ستعمار واالمامة  ،ثم ي�أتي االن ليطالب بتمزيق �شعب م�سماه واحد و�صفاته واحده ،وبذريعة
احلرية وحتقيق امل�صري ،و احلقيقة انها حتقيق م�صالح واغرا�ض �سيا�سية ل�شخ�صيات حزبية حتاول
ان تتمزق مبوقعها الت�سلطي على ح�ساب ال�شعب اليمني املوحد.
•مرحلة الع�صيان املدين :ويف هذه املرحلة يتم ال�سري باجتاه �إعالن حالة الع�صيان املدين العام
ومهاجمة ال�سلطة عرب و�سائل الإعالم بنربة �أعلى ومطالب �سيا�سية �أكرب ت�صل اىل حد ال�سماح
للدول ال�صديقة وال�شقيقة بالتدخل يف ال�شئون الداخلية لليمن حتى وان كان ذلك على ح�ساب
�سيادة وامن وا�ستقرار اليمن املوحد  ،وهي البداية لتحويل املطالبة ب�صورة �سلمية اىل مطالبة
بالعنف والقوة وهذا ال�شيء ي�ؤكده لنا الدكتور �صالح با�صرة وزير التعليم العايل والبحث العلمي
�سابق ًا عندما قال�« :أن هناك اجتاه الآن يريد �أن يحرف هذه املطالب ويحولها �إىل �شيء من العنف،
فما حدث يف ال�ضالع واحلبيلني وردفان ويف بع�ض املناطق يف املحافظات اجلنوبية وال�شرقية فيها
�أو ًال :تعزيز للكراهية ،وهذا �أمر خطري جدا»« ،ال�شيء الثاين :من يطالب بحقوق ال يحطم ،ال
ي�شعل النار يف ال�شارع ،ال يحرق دكاكني وال �سيارات ،وال يعتدي على ممتلكات عامة �أو خا�صة ،ويبدو
�أن هناك من يريد �أن يدفع بالوطن �إىل �أتون �صراع ،ومن ثم يتحول ال�صراع �إىل حرب ،مبعنى �أن هذا
43
الوطن �سينتهي ،و�سي�سقط يف م�ستنقع ال�صراعات والتجزئة».
•مرحلة احلراك دوليا :من خالل هذه املرحلة �سوف تقوم املعار�ضة اخلارجية يف ت�صوير
وت�ضخيم �أي مواجه �أمنية قد تقوم به الدولة �ضد الع�صيان املدين بهدف قمعه من �أجل احلفاظ
على امن وا�ستقرار املجتمع اليمني املوحد ،على �أنها حرب �أو �إبادة جماعية �أو ما �إىل هنالك من
� -43أزمة اجلنوب – اجلديد القدمي يف تق�سيم اليمن (،)3-1مرجع �سابق
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الأو�صاف التي قد تدفع باملجتمع الدويل للتدخل يف الو�ضع واتخاذ قرارات �أممية ب�ش�أنها ،و هو ما
حول ان يقوم به على �سامل البي�ض من خالل ا�ستغالله لالزمة التي مرة بها اليمن اثناء ثورة الربيع
العربي يف العام 2011م وحتى بعد توقيع املبادرة اخلليجية والتي تت�ضمن العديد من البنود التي
ت�سعد اليمن على اخلروج من االزمة  ،دون امل�سا�س بالوحدة او التطرق للق�ضية اجلنوبية كمطلب
لالنف�صال وامنا البحث عن احلقوق والتوزيع العادل للرثوات ،وكذا البحث يف امكانية ت�سوية
الق�ضية اجلنوبية على ا�سا�س وحدة فدرالية او كونفدرالية  ،وهو ما �سوف يتم حتديده من خالل
احلوار الوطني الغري حمدد موعد انعقاده اىل تاريخ كتابة هذه اال�سطر2013/1/4( .م)

املطلب الثاين

مظاهر و�أ�سباب ظهور احلراك
خالل الفرتة التي ظهر فيها احلراك اجلنوبي التي �سبق ذكرها يف املطلب االول  ،برزة جمموعة من
املظاهر واال�سباب امل�ؤكدة على ظهور ن�شاط جماعي يف جنوب البالد ،يحاول ان يعود بالوحدة اليمنية اىل ما
قبل 1990م�،سمي باحلراك اجلنوبي وهو احلراك الذي بداء على يد احد �ضباط املتقاعدين وهو نا�صر على
النوبه ،قد متثلت هذه املظاهر والأ�سباب يف النقاط الآتية-:

�أوال :مظاهر ظهور احلراك
•املظاهر ال�سيا�سية:

ظهرة بع�ض امل�ؤ�شرات ال�سيا�سية التي ت�ؤكد على �أن هناك مرحلة قادمة� ،سوف يكون لأطرافها
ت�صورات و�أراء خمالفه للتوجه الوحدوي الذي انتهجته القوتني ال�سيا�سيتني ملا كان ي�سمى ب�شطري اليمن
(ال�شمال واجلنوب) يف الثاين والع�شرين من مايو 1990م ،من هذه امل�ؤ�شرات نذكر الآتي:
 ت�شكل حركات معار�ضة جنوبية �سيا�سية يف اخلارج ،يف كل من( :بريطانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية،وبع�ض دول اخلليج ،م�صر).
 اهتمام الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا بق�ضايا اجلنوب وا�ست�ضافتهما لطالبي اللجوء ال�سيا�سيوفتح املجال لهم لت�أ�سي�س حركات معار�ضة وحراك �سيا�سي معار�ض هناك.
44
 وقوف �أبناء اجلنوب مع مر�شح �أحزاب اللقاء امل�شرتك «في�صل بن �شمالن» يف االنتخابات الرئا�سيةللعام 2006م والتي فاز بها مر�شح امل�ؤمتر ال�شعبي الرئي�س ال�سابق على عبد اهلل �صالح  ،يف �صورة
احت�شاد جماهريي عري�ض.

� -44أزمة اجلنوب – اجلديد القدمي يف تق�سيم اليمن (،)3-1مرجع �سابق
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 عودة احلديث عن اجلنوب واملطالبة بالعودة �إىل االنف�صال �أو �إ�صالح م�سار الوحدة على �أ�سا�س وثيقةالعهد واالتفاق ،املوقعة بني �شركاء الوحدة يف العا�صمة االردنية عمان العام 1993م .وهذا
احلديث �أ�صبح يدار يف او�ساط �أع�ضاء احلزب اال�شرتاكي ،ومنت�سبي احلراك اجلماهريي يف اجلنوب،
45
وال�شخ�صيات املعار�ضة يف اخلارج.
 احلراك الن�شط بني قيادات اجلنوب اال�شرتاكية يف الداخل واخلارج ،مع حماولة بع�ض هذه القياداتالتغطية على خلفيتها اال�شرتاكية وظهورها مبظهر الال منتمي.
 بروز وتزايد ن�شاط الهيئات املتبنية فكرة احلراك اجلنوبي بن�شاطات خمتلف �سلمية وانف�صالية ومنهذه الهيئات-:
 أاجلمعيات واحلركات (جمعيات املتقاعدين –برئا�سة العقيد نا�صر النوبة ،جمعيات ال�شبابالعاطلني عن العمل ،حركة املتقاعدين الع�سكريني ،ملتقيات امل�صاحلة والت�سامح ومنها كما يف
ردفان ،ولقاءات ال�ضالع ويافع وح�ضرموت و�أبني واملهرة ،وجمعية املتقاعدين الدبلوما�سيني،
وحركة املت�ضررين يف ق�ضايا الأرا�ضي بعدن واملكال).
 ب املجل�س الأعلى لتحرير اجلنوب او املجل�س الأعلى ال�ستعادة دولة اجلنوب  ،برئا�سة ح�سنباعوم.
 تالهيئة الوطنية لال�ستقالل ،برئا�سة العميد نا�صر على النوبة. ثالهيئة الوطنية للن�ضال ال�سلمي ت�أ�س�ست يف يناير 2010م ،برئا�سة د� .صالح يحيى �سعيد  ،ا�ستاذعلم االجتماع بجامعة عدن.
 جاملجل�س الأعلى للحراك ال�سلمي اجلنوبي برئا�سة �صالح ال�شنفرة. حجمل�س قيادة الثورة ال�سلمية للجنوب ،والذي �أعلن حينها �أن قادته خم�سة هم ( :ح�سن باعوم– �صالح ال�شنفرة – نا�صر النوبة – طارق الف�ضلي – يحيى �سعيد) لكن بع�ض هذه الأ�سماء مثل
النوبه ،نفى �صلته بالأمر و�أعلن عدم التزامه به.
 خاحتاد �شباب اجلنوب ،بقيادة فادي ح�سني با عوم ،الذي حكمت عليه احد املحاكم اليمنية يف 2146
مار�س  2010بال�سجن ملدة خم�س �سنوات.
 دتيار �إ�صالح م�سار الوحدة ،الذي يعد الدكتور /م�سدو�س رمز ًا له  ،اال ن�شاط هذه ا التيار حمدودوال يتعد �سوى بع�ض املقاالت التي يكتبها الدكتور م�سدو�س.
 تنظيم وت�سيري املظاهرات واالعت�صامات وعقد االجتماع واللقاءات يف املجال�س( الدواوين ) التي يتمفيها مناق�شة وحتديد قائمة املطالب وال�شعارات ال�سيا�سية امل�ستخدمة يف املظاهرات واالعت�صامات.
 �إبراز قيادات جديدة تدعو النف�صال اجلنوب وتتبنى احلراك لهذا ال�شـ�أن خـارج �إطـار احلـزب� -45أزمة اجلنوب – اجلديد القدمي يف تق�سيم اليمن (،)3-1مرجع �سابق
� -46صحيفة الغد 2008/4/13 ،م
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اال�شرتاكـي.

•املظاهر الإعالمية:

�سواء املوالية
ت�صاعدت وتريت املواجهات وال�صراعات الإعالمية ،ومت �إ�صدار العديد من ال�صحف
ً
لل�سلطة او املوالية للحراك اجلنوبي ،وت�أ�س�ست مواقع الكرتونية خمتلفة ت�ؤيد ال�سلطة و�أخرى ت�ؤيد وتدعو
اىل االن�ضمام للحراك.
ومن هذه مواقع �إلكرتونية التي �إن�شاء خ�صي�صا للجنوب ،من اجل طرح ق�ضية اجلنوب ،وت�شر املوا�ضيع
التي تتحدث عن و�ضع اجلنوب ومطالب اجلنوبيني ،ناقدة نظام �صنعاء وحكومة ال�شمال وال�شماليني ب�صفة
عامة ،ومن هذه املواقع-:
�صوت اجلنوب ( ،)www.soutalgnoub.comتاج ( ،)www.tajaden.orgاجلنوب العربي
( ،)www.southarabia.netعدن بر�س ( ،)www.adenpress.comح�ضرموت بر�س (www.
� ،)hadhramoutpress.comشبوة بر�س ( ،)www.shabwahpress.netمين بورتال (www.
 ،)yemenportal.netال�ضالع (.)www.aldhala.com
وقد ركز جماعة احلراك على تفعيل العديد من االن�شطة واالفكار التي ت�ساعد على تعميم ون�شر الق�ضية
اجلنوبية من هذه االن�شطة واالفكار-:
ال�سعي لإن�شاء قناة ف�ضائية خلدمة الرموز املطالبة باالنف�صال ،فالدكتور /عبداهلل �أحمد بن�أحمد -رئي�س التجمع الدميقراطي اجلنوبي -يرى �أن �إن�شاء قناة ف�ضائية با�سم اجلنوب “احللقة
املركزية” يف ن�شاط املعار�ضة “لأن قيامها �سوف يحدث حتوال جذريا يف عمل ون�شاط احلراك
اجلنوبي ويف ا�ستيعاب العامل للق�ضية اجلنوبية.
احلديث يف ال�صحف عن ق�ضية اجلنوب و�أو�ضاع اجلنوب وم�ساوئ الوحدة التي ي�صفها االنف�صاليونب�أنها (وحدة �ضم و�إحلاق) و�آثار حرب 1994م (التي تو�صف ب�أنها احتالل �شمايل) ،و�إثارة املو�ضوع
ب�صورة �أو ب�أخرى.
رفع �شعارات مناوئة للوحدة املفرو�ضة بقوة حرب 1994م ،والدعوة لالنف�صال ،و�إخراج ال�شماليني،وعودة اجلنوب للجنوبيني ،وغريها من الالفتات التي ترفع يف املظاهرات والتجمعات العامة �ضد
الدولة الوحدة  ،التي حققت لليمنني تالحم الأهل واال�صدقاء يف ال�شمال واجلنوب.
رفع علم اجلنوب العربي � ،أو علم دولة جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية من قبل من يدعو اىلاالنف�صال  ،يف املظاهرات وامل�سريات والفعاليات اجلماهريية كتعبري عن الرغبة للعودة �إىل الأو�ضاع
ال�سابقة.
التعبري بامل�صطلحات التالية�“ :شعب اجلنوب” و”دولة اجلنوب” و”ق�ضية اجلنوب” و”اجلنوباملحتل” ..ب�شكل ميحور االهتمام حول جنوب اليمن ،يف اخلطابات والت�صريحات واملقاالت
 -47في�صل بن �شمالن:
208
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

48

ال�صحفية.
اجلدير بالذكر �أن هذه ال�صحف واملواقع الإلكرتونية ،مل يقت�صر وجودها فقط على املحافظات اجلنوبية  ،بل
�أنها عرفت يف املحافظات ال�شمالية وخا�صة العا�صمة �صنعاء  ،وقد ا�ستفاد احلراك �إعالميا من ذلك وب�شكل
كبري ،حيث توفرت للحراك فر�صة كبرية للح�صول على تعاطف �شعبي كبري ،جتاه مطالبهم الغري انف�صاليه.
لكن هذا التعاطف ال�شعبي  ،تراجع وب�شكل كبري اي�ض ًا ،خ�صو�ص ًا بعد �شيوع ال�شعارات االنف�صالية  ،ووقوع
49
�أعمال عنف مناطقية �ضد �أي مواطن من ال�شمال.

•املظاهر االجتماعية:

لقد برزة العديد من املظاهر االجتماعية التي تدعم وتزيد من تو�سع احلراك اجلنوبي منها-:
 الدعوة �إىل جتمع قبائل اجلنوب ،وهي حماولة لر�ص �صفوف �أبناء اجلنوب يف �إطار مناطقي. �أحاديث اجلنوبيني التي تعرب عن متلملهم من الأو�ضاع التي جاءت بها الوحدة ومتنيهم لعودة �أياماحلزب والرجوع �إىل �سابق العهد ،مع �أن هذا ال�شيء غري �صحيح بدل �أن العديد من امل�شاريع التنموية
قد تكاثرت يف املحافظات اجلنوبية بعد الوحدة  ،وخ�صو�صا بعد حرب االنف�صال عام .1994
 تعبري اجلنوبيني عن تذمرهم من هيمنة �أبناء ال�شمال على املنا�صب الإدارية العليا و�أغلب الوظائفاملهمة يف الدوائر احلكومية وانت�شار الأيدي العاملة ال�شمالية يف كافة املهن والأ�سواق ،وهذا التعبري
ي�أخذ عدة �صور :منها النكت ال�سيا�سية واالجتماعية ال�ساخطة على ال�شماليني وعلى �سلوكياتهم،
ومنها الق�صائد والزوامل ال�شعبية ،ومنها رف�ضهم لبقاء ال�شماليني يف هذه الوظائف واملنا�صب واملهن
واملطالبة ب�إعادتها �إىل اجلنوبيني ،عو�ضا عن معاملتهم وفق �سيا�سة (خليك يف البيت) .وهذا احليث
�صحيح نوعا ما  ،وهو ناجت ل�سيا�سة خاطئة اتبعها النظام احلكم يف متكني ال�شماليني  ،من املنا�صب
الإدارية  ،واتاحت الفر�صة امام التجار ورجال االعمال ال�شماليني لال�ستفادة �أكرث من املوارد املتاحة
باملناطق اجلنوبية.

•املظاهر الع�سكرية:

 بروز حركة �سعيد بن �شحتور ،وهي حركة م�سلحة تطالب باالنف�صال والرجوع عن الوحدة وطردال�شماليني عن اجلنوب ،ولها وجودها وحراكها الن�شط يف �أو�ساط اجلنوبيني! ولديها مع�سكراتها التي
تديرها.
 وجود حركة ت�سلح غري مربرة وتوزيع �سالح يف الأو�ساط االجتماعية الراف�ضة للواقع الراهن واملطالبةباالنف�صال! �إىل درجة �أن هناك عرو�ض على تيار اجلهاد يف هذا ال�ش�أن �أي�ضا.
50
 هناك حديث عن ت�شكيل جلان ع�سكرية وعمل �سري م�سلح (ميلي�شيات). -48ما هي الق�ضية الوطنية اجلنوبية؟ قراءة حتليلية وا�ست�شرافية ،وثيقة مكونة من �7صفحات ،مركز �صوت اجلنوب العربي (�صربي) للإعالم والدرا�سات
2012م
 -49نيكول �سرتاكة حممد �سيف حيدر  “ :احلراك اجلنوبى يف اليمن “ ،مركز �سب�أ للدرا�سات اال�سرتاتيجية  ،مركز اخلليج للأبحاث� ،2010 ،ص 3-2
 -50ف�ؤاد اجلنوبي « :احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي واملدين يف اجلنوب بني الن�ش�ؤء والتطور وتطلعات امل�ستقبل درا�سة ميدانية عن احلراك يف اجلنوب» ،بحث
من�شور على االنرتنت2010 ،م.
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ثاني ًا� :أ�سباب ظهور احلراك

الأزمة الراهنة يف اجلنوب لها �أ�سباب عدة ،وهي ت�شكل تراكمات لعدة عوامل �سابقة افرزت واقع
احلراك اجلنوبي  ،ومن هذه الأ�سباب-:
 اقتناع �شريحة من �أبناء اجلنوب ب�أن حرب 1994م كانت حربا ا�ست�أثر ال�شماليون بها على مقدراتاجلنوب وممتلكاته ،وا�ستثمار وموارده الطبيعية ل�صالح فئة كبرية من رجال االعمال وامل�سئولني من
ال�شمال وفية �صغرية جدا من رجال االعمال وامل�سئولني يف اجلنوب .وهي قناعة �أوجدتها ممار�سات
احلكومة جتاه اجلنوب عقب حرب االنف�صال يف العام 1994م ،يف �سبيل �إق�صاء كوادر احلزب ومتكني
الدولة من الأو�ضاع هناك بدافع احلفاظ على الوحدة .وارى ب�أن هذه ال�سيا�سة كانت خاطئة  ،وقد
ت�سببت يف تراكم االحقاد والكراهية لدى ابناء اجلنوب جتاه ابناء ال�شمال  ،بل وعلى العق�ص �شكلت
خطرا حقيقي على م�ستقبل الوحدة اليمنية ،وكان االجدر تطبيق القانون وعدالة التوزيع املتوازن
للرثوات واحلقوق بني ابناء ال�شمال واجلنوب� ،سوء يف اال�ستثمار او يف توزيع املنا�صب احلكومية.
 ذهاب �أحالم الكثري من �أبناء اجلنوب ب�ش�أن حت�سن الأو�ضاع بعد الوحدة وحرب 1994م اقت�صاديا معتوقع عودة �أرا�ضيهم وممتلكاتهم التي �أممت زمن اال�شرتاكي �أدراج الرياح ،فقد �أثقلت احلرب كاهل
الدولة ،و�أدت �إىل حتملها نتائج ما دمرته احلرب على �صعيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والبنى التحتية
واخلدمات وامل�صالح االقت�صادية والتعوي�ضات االجتماعية ،وكان من نتائج ذلك تدهور قيمة العملة
اليمني �إىل �أكرث من ( 100ريال) مقابل الدوالر ، 51و�إىل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،وتراجع
احلراك االقت�صادي وهروب ر�ؤو�س الأموال وجمود املوارد اال�ستثمارية .وهذا �شيء طبيع اذا ما
اخذا يف االعتبار ان اليمن خرجة من حرب عنيف  ،كادة تع�سف باليمن وتدخل ال�شعب اليمني يف
حرب اهلية ت�ستمر ل�سنوات طويلة ،لكن يف املقابل هذا ال يعنيان الدولة مل تق�صر يف واجبها  ،بل انها
ت�أخرت يف �أعادة اعمار املحافظات اجلنوبية  ،وركزة على بع�ض ال�شخ�صيات اجلنوبية وا�ستقطبتها
اىل ال�شمال  ،وفتحت لها جماالت التقدم واال�ستثمار  ،متجاهل ال�سواد االعظم من ابناء اجلنوب،
وهو يف رايي ما اوجد االزمة اجلنوبية وزاد من حدتها.
 ا�ستهداف نظام �صنعاء –ح�سب ر�ؤية اجلنوبيني -لقبائل اجلنوب من خالل تهمي�شها وتفريقها و�إ�شعالفتيل ال�صراع بينها ،وتركيز على قبائل وم�شائخ ال�شمال  ،واعطائهم االولوية يف اال�ستفادة من خريات
اليمن  ،وهو ما يعني فقدان العديد من الرموز ال�سيا�سية واالجتماعية والقبلية اجلنوبية مل�صاحلها
وتغييبها عن ال�ش�أن العام مقارنة برموز ال�شمال .
 ف�شل احلكومات املتعاقبة يف معاجلة �أو�ضاع �أبناء اجلنوب يف ظل التدهور االقت�صادي واملعي�شي امل�ستمر،بالإ�ضافة �إىل بطء وترية العمل يف جمال ت�أ�سي�س البنى التحتية وقيام امل�شاريع اال�ستثمارية
� -51أزمة اجلنوب ..القدمي اجلديد يف تق�سيم اليمن (  ،)3-2مركز اجلزيرة العربية للدرا�سات والبحوث...املوقع
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وتوظيف عائدات البرتول ل�صالح مناطق اال�ستخراج اجلنوبية بالدرجة الأوىل وعلى ا�سا�س التوزيع
العادل لرثوات البالد بني ال�شعب .وكما �سبق وذكرنا ف�أن هذا االمر هيئ املجال للباحثني عن ال�سلطة
وامل�صالح ال�شخ�صية  ،لدفع بعجلة احلراك اىل الن�شوب واثارة التع�صب والغرية على ثروات اجلنوب
بني ابناء اجلنوب ،وهذا ال يعني عدم وجود ا�شخ�ص وطنيني يبحثون عن امل�صلحة العام واحلق العام
لأبناء اجلنوب بطرق ال�سلمية ،بعيدا عن املطالبة باالنف�صال ومتزيق اجل�سد اليمني.
 �إفراط احلكومة يف قمع احلريات وغياب عامل الثقة عنهم والنظر �إليهم بعني الريبة ومعاملتهم وفقالهذا الأ�سا�س .وذلك نتيجة ارتباط �أغلب العنا�صر املتحركة باحلزب اال�شرتاكي ،كما �أن ظهور (موج)
و(حتم) و(تاج) وغريها من امللتقيات واجلمعيات مل تتوجه بخطاب حقوقي عام بل ا�صطبغت يف
معظمها يف حدود جغرافية اجلنوب ،م�ؤكدة بذلك (وفقا لر�ؤى يف ال�سلطة) عن وجود نوايا حقيقية
لالنف�صال حتت مربرات احلقوق واملطالب52.وهذا قد يكون �صحيح حلد ما ،الن هذه العنا�صر التي
تنتمي للحزب قد فقدت الكثري من امل�صالح ال�سيا�سية ،وحلقوق واالمتيازات ال�شخ�صية بعد حرب
�صيف 1994م ،لذلك ف�أن ت�صرفه بتجاه االنف�صال والدفع به عن طريق توجيه ابناء اجلنوب
باجتاه احلراك الغري �سلمي.
 ف�شل امل�ؤمتر يف ك�سب ثقة املجتمع اجلنوبي وتفعيل ن�شاطه يف مناطق اجلنوب ،وتغيري نظرتهم لبع�ضابناء ال�شمال خا�صة ممن لديهم نزعت الهيمنة والت�سلط  ،جتاه ابناء اجلنوب،
 �سوء �أداء الدوائر احلكومية يف اجلنوب وهيمنة ال�شماليني عليها ،رغم اعتماد حكومة امل�ؤمتر على مبد�أانتخاب املحافظني ومديري املديريات كجزء من املعاجلات� ،إال �أن ما جرى يف هذا اجلانب خيب �آمال
�أبناء اجلنوب .فمن توىل هذه املنا�صب مل ي�سعى لتقدمي �أي خدمات اجتماعية لأبناء اجلنوب.
 �إعالن القيادات اجلنوبية يف ال�سلطة عن تذمرها من تعمد �سيا�سة تهمي�ش دورها يف امل�شاركة بالقراروالتخطيط و�إدارة البالد يف املحافل اخلا�صة مع �أبناء اجلنوب ،وفقا لبع�ض الت�سريبات.
 ف�شل القيادة ال�سيا�سية يف احلفاظ على حلفائها ،وممار�سة �سيا�سة الإق�صاء �إزاءهم�( :إ�سالميني ،قوميني،ا�شرتاكيني ،وطنيني) ،والتفرد بالقرار؛ الأمر الذي �أك�سبها عداوتهم ،حيث دخل حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام على �سبيل املثال يف مواجهات م�سلحة مع حزب الإ�صالح يف انتخابات عام 1997م وعمل على
�إ�ضعاف وجوده يف الدولة والإلغاء املعاهد العلمية التي �أن�شائه حزب الإ�صالح.
 تعامل القيادة ال�سيا�سية مع رموز وقيادات اجلنوب وفق لغة الرتغيب والرتهيب للعمل ل�صاحلها بعيداعن دورها ال�سيا�سي واالجتماعي ملناطقهم.
 لعب بع�ض الأطراف الإقليمية والدولية مبلف اجلنوب ،وهناك حديث عن م�ساهمة �إقليمية وبريطانيةو�أمريكية يف حتريك الأزمة و�إبقائها فاعلة يف ال�ساحة.
 ف�شل الدولة يف مواجهة مترد احلوثي والق�ضاء عليه حفز البع�ض لتبني العمل امل�سلح لنيل مطالبهم يف -52التقرير اال�سرتاتيجي اليمني  ”:2009احلراك االحتجاجي يف املحافظات اجلنوبية” ،املركز اليمني للدرا�سات اال�سرتاتيجية� ،صنعاء�،2010 ،ص43
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االنف�صال والعودة �إىل حكم م�ستقل ،خا�صة مع وجود تنب خارجي للق�ضية كما �أ�سلفنا يف النقطة
ال�سابقة.
 غياب رموز بديلة عن رموز احلزب اال�شرتاكي تتبنى هموم املواطنني يف اجلنوب وتعمل حللها بحق معاحلفاظ على الوحدة الوطنية والألفة االجتماعية� ،إ�سالميني �أو وطنيني.
هذه الأ�سباب وفرت �أر�ضية خ�صبة لبذر روح التمرد والثورة على الأو�ضاع يف نفو�س كثري من �أبناء اجلنوب،
وهو ما دفع بتيار االنف�صال يف احلزب اال�شرتاكي للعمل على جني ثمار هذا الو�ضع من خالل �إدارة وتوظيف
الطاقات وتنظيم القدرات وتوفري الإمكانيات واالت�صال مع قوى الداخل واخلارج وترتيب الأدوار بني �أطياف
العمل احلايل ، 53فالتيار االنف�صايل يدفع بهذا الو�ضع باجتاه حتقيق �أهدافه للعودة �إىل ال�سلطة من بوابة
الثورة الأهلية ،بعد �أن خ�سر حرب 1994م نتيجة غياب الدعم الأهلي له يف حينها.

املطلب الثالث

التعامل مع احلراك
اوال  :املوقف الر�سمي من احلراك (الأزمة):

حاولت القيادة ال�سيا�سية �أن ت�ضع عددا من املعاجلات نتيجة �سيا�ساتها من �أجل تفادي تفاكم وات�ساع
ن�شاط احلراك  ،ونتيجة ل�ضغط احلراك اجلنوبي وال�ضغوط اخلارجية املطالبة ب�أن�صاف القيادات اجلنوبية
وابناء اجلنوب .فقد �أعلن الرئي�س عن عفو عام عن قيادات احلزب اال�شرتاكي التي �شاركت يف االنف�صال،
ودعا الفارين منهم خارج البالد للعودة �إىل بالدهم.
كما �سعى امل�ؤمتر ال�شعبي العام لفتح حوار مع احلزب اال�شرتاكي و�إعادة مقراته الر�سمية وممتلكاته يف
�سبيل �إغالق �أي مطالب للحزب.
كما �أطلقت احلكومة اليمنية بع�ض املبادرات من �أجل ا�ستيعاب مطالب القادة الع�سكريني امل�سرحون من
اخلدمة ( املتقاعدين) واملتمثلة يف �إعادة دجمهم �ضمن م�ؤ�س�سات الدولة الع�سكرية والأمنية  ،وزيادة رواتبهم
 ،لذا حاولت احلكومة التعامل بجدية مع هذه املطالب ،و�أعادت ما يقارب (� )2.106ضابط ًا �سابق ًا �إىل �صفوف
اجلي�ش ،ومت ترقيت البع�ض ع�سكري ًا ،ورفع رواتب البع�ض منهم.
وفتحت احلكومة اليمنية قنوات حوار مع احلراك اجلنوبي ،عن طريق ت�شكيل “جلنة معاجلة ق�ضايا
54
اجلنوب” كجزء من التح�ضري لبدء احلوار الوطني ال�شامل.
كما قامت احلكومة بت�شكيل جلان �شعبية لدعمها� ،سميت باللجان الوطنية للدفاع عن اللحمة
اليمنية(الوحدة اليمنية) ،وقد �أعلن ت�شكيلها يف جميع املحافظات اجلنوبية ،جاء ذلك بهدف ح�شد �أبناء
 -53د .حممد ح�سني جلبوب  “ :ما هي الق�ضية اجلنوبية”  ،مركز �صوت اجلنوب العربي ( �صرب) للإعالم والدرا�ستwww.soutalgnob.net ،
� -54أزمة اجلنوب ..القدمي اجلديد يف تق�سيم اليمن (  ،)3-2مركز اجلزيرة العربية للدرا�سات والبحوثhttp://www.aljazeera-online.net،
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)55(2

اجلنوب ملواجهة ت�أثري املعار�ضة ،و�إ�شراك م�ؤيدي املعار�ضة يف الرتويج ل�سيا�سة احلكومة.
لقد حولت احلكومة تلبية اغلب مطالب ابناء اجلنوب التي ميكن حتقيقها ،والتي كان معظمها ذو طبيعة
اقت�صادية ومالية ،وبغر�ض حتقيق الأهداف التالية-:
توجيه ن�سبة �أعلى من دخل الإنتاج النفطي يف املناطق اجلنوبية ،لتنمية هذه املناطق.تخ�صي�ص وظائف يف �شركات النفط لأبناء املحافظات اجلنوبية.التوزيع العادل للأرا�ضي ،و�إعادة الأرا�ضي امل�صادرة يف اجلنوب بعد حرب عام 1994م.املطالبة ب�سن قوانني متنع رجال الأعمال ال�شماليني من احتكار ا�ستثمار القطاع اخلا�ص يف اجلنوب.توفري فر�ص وظيفية للمتعلمني وامل�ؤهلني اجلنوبيني يف القطاع احلكومي.حت�سني البنية التحتية الأ�سا�سية يف املحافظات اجلنوبية ال �سيما يف قطاعات املياه والكهرباء،)56(1
وال�صحة والتعليم ،مبا يف ذلك بناء املدار�س ومعاهد التدريب واجلامعات وامل�ست�شفيات.
مطلع العام 2010م ،بداءة احلكومة يف الإعداد والتنفيذ للعديد من امل�شاريع يف البنية التحتية ،هذه امل�شاريع
فتحت الكثري من فر�ص العمل اجلديدة امام ابناء املحافظات اجلنوبية ،يف �أبريل من العام 2010م ،و�أثناء
تواجد الرئي�س ال�سابق على عبد اهلل �صالح يف حمافظة ح�ضرموت ،وقام وبو�ضع حجر الأ�سا�س لعدد ()163
)57(2
م�شروع بتكلفة تقديرية بحوايل ( 32مليار ريال ميني).
من خالل التعامل الداخلي مع احلراك اجلنوبي  ،ميكننا �أن نر�صد بع�ض �أ�ساليب العالج �أو املواجهة التي
اعتمدها احلكومة جتاه �أزمة اجلنوب ( احلراك اجلنوبي) يف املجاالت الآتية:

يف املجال ال�سيا�سي:

يقول �ستيفن داي “ �إن اخلطوات املطلوبة لتحقيق مزيد من اال�ستقرار يف اليمن وا�ضحة  .فاحلكومة
اليمنية يجب �أن ت�صبح �أكرث �شفافية و�أقل ف�ساداً .والبد من مراعاة حقوق الإن�سان ،وال�سماح للمعار�ضة
ال�سيا�سية ب�أن تنظيم نف�سها �سلمي ًا .يجب الإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني ،مبن فيهم املئات ممن اعتقلوا خالل
)59(1
مظاهرات ال�شوارع يف اجلنوب .وحملة احلكومة على ال�صحافة يجب �أن تنتهي”.
�أن هذا الطرح الذي جاء على ل�سان �ستيفن داي  ،ي�ؤكد ب�أن هناك خالل يف �سيا�سة احلكومة اليمنية وق�صر
نظر جتاه الأزمة اجلنوبية ،وي�ؤكد اي�ضا ب�أنه مل يكون للحكومة خطة معلنة ومعروفة ب�ش�أن حل �أزمة احلراك
اجلنوبي ،وب�أن القيادة ال�سيا�سية تتحا�شى احلديث عن اجلنوب باعتباره كيانا م�ستقال يف �إطار الوطن ،ومن
ثم فهي حتاول طرح ق�ضايا اجلنوب يف �إطار احلديث عن �أو�ضاع اليمن عامة ،وهذا يجعل تعاطي احلكومة
َّ
*58

 -55مرجع �سابق �،أزمة اجلنوب ..القدمي اجلديد يف تق�سيم اليمن ( .)3-2
 -56عبد اهلل غامن (رئي�س الدائرة ال�سيا�سية للم�ؤمتر ال�شعبي وع�ضو احلزب اال�شرتاكي �سابقا) ،حوار مع �صحيفة اخلليج الإماراتية ،من�شور ب�صحيفة امليثاق
يف 2008/4/11م
� -57صحيفة �إيالف “اليمن”  26كانون الثاين /يناير 2010م
 -58التقرير اليمني اال�سرتاتيجي 2009م ”:احلراك االحتجاجي اجلنوبي” ،املركز اليمني للدرا�سات اال�سرتاتيجية�،2010 ،ص
 -59مرجع �سابق “ :احلراك االحتجاجي اجلنوبي”�،ص
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مع الو�ضع قا�صرا كما �أنه مت�أثر بنظرة الت�شكك والريبة ملطالب �أبناء اجلنوب على تنوع م�شاربهم وفئاتهم
ثم فقد ف�شل النظام احلاكم يف توجيه خطاب �سيا�سي متزن ومعتدل ومن�صف لأبناء اجلنوب،
و�شرائحهم .ومن َّ
يف حني ف�شل يف ت�سكيت �أ�صوات اخلارج من خالل تقدمي خطة عملية ور�ؤية وا�ضحة حلل �أزمات البلد ،وعلى
العك�س من ذلك �سعى النظام �إىل االت�صال ببع�ض رموز اخلارج املعار�ضة يف �سبيل ال�صلح من خالل التنازل عن
60
خطابها ال�سيا�سي وحتقيق مكا�سب مادية لها ومقاي�ضتها بذلك
كما �أن النظام عمل على توزيع �أموال و�أرا�ضي ووظائف حكومية يف �سبيل ا�ستقطاب عنا�صر املعار�ضة
الداخلية وتغيري مواقفها ،كما �سعى النظام ال�ستقطاب رموز وقيادات اجتماعية للوقوف �إىل �صفه للم�ساهمة
يف ت�سكني احلراك اجلنوبي ،وذلك من خالل تعيينها يف جلان حكومية بهدف درا�سة امل�شاكل املطروحة وتقدمي
اقرتاحات ب�ش�أنها.
كما �أن حزب امل�ؤمتر ال�شعبي احلاكم �سابق َا ،عمم على فروعه يف املحافظات للقيام بفعاليات جماهريية
تعرب عن ت�ضامنها مع الوحدة ورف�ضها لدعوات االنف�صال� ،إال �أنها مل جتد قبوال حافال بني �أبناء اجلنوب
فظهرت ب�شكل هزيل ،وهو ما عك�س �ض�آلة حجم القاعدة اجلماهريية للم�ؤمتر يف اجلنوب.
ومن بني هذه اللجان جلنة حل م�شاكل املتقاعدين برئا�سة با�صرة ،وجلنة حل م�شاكل مت�ضرري الأرا�ضي
والعقارات ،وجلان حل �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�صناعية املرتدية ،وغريها.
كما �أن حمافظي املحافظات اجلنوبية يعملون على التوا�صل مع �شخ�صيات جنوبية م�ؤثرة :اجتماعية
ودينية ورجال �أعمال ال�ستقطابهم وتوجيههم لإطفاء ثورة الغ�ضب لدى �أبناء اجلنوب.

يف املجال االقت�صادي:

من الناحية االقت�صادية فقد ظل النظام احلاكم عاجزا �أمام حل م�شكلة البطالة والفقر التي يعاين منها
كثري من �أبناء اجلنوب يف ظل حركة اال�ستثمار البطيئة وغياب فر�ص العمل والبنى التحتية للإنتاج ال�صناعي
والزراعي واخلدمي ،وعو�ضا عن ذلك �أ�ضافت �سيا�سة النظام ب�ش�أن تقاعد وف�صل عدد من �أبناء اجلنوب �أزمة
�أخرى لظروف العوائل اجلنوبية يف ظل الغالء املعي�شي وق�صور قدرة العمل اخلريي والت�أمينات االجتماعية
عن ا�ستيعاب كافة الأ�سر املت�ضررة والفقرية واملحتاجة.61
لكن النظام مع ذلك قام ببع�ض الإجراءات ،التي ت�ساعد على حت�سني الو�ضع االقت�صادي ،منها حت�سني
البنى التحتية للكهرباء والهاتف والطرق واملاء �إىل حد ما ،كما �أنها حثت املانحني و�صناديق التنمية لبناء
html/4/www.elaph.com/web/news/2010551977 )2( 60
� * 61ستيفن داي� :أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة رولنز ،يف وينرت جارك ،يف قلوريد ًا  ،وجامعة �سانت لورن�س يف نيويورك ،وهو م�ؤلف كتاب “ حتديث الوحدة الوطنية
اليمنية  :هل ميكن لالنق�سامات الإقليمية امل�ستمرة �أن تت�سبب بانهيار النظام؟
Updating the Yemeni National Unity : Could the lingering Regional Divisions Bring down the
?Regime
وكتاب «اليمن مق�سم من جديد  :ع�شرون عام من �سيا�سات الوحدة يف حقبة القاعدة.
Yemen Redivided : Twenty years of National Unity in the era of Al- Qaeda.
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املدار�س وامل�ستو�صفات ال�صحية وحفر الآبار يف املناطق اجلنوبية ،و�إ�ضافة �إىل ذلك َّ
مت فتح فروع عديدة
للم�ؤ�س�سة االقت�صادية يف مدن ومناطق اجلنوب لتوفري ال�سلع الغذائية ال�ضرورية.
و�سعت احلكومة جاهدة على ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي �إىل اجلنوب لت�شغيل وتوظيف القوى العاملة
والكوادر الفنية واخلربات العلمية يف امل�شاريع املقامة� ،إ�ضافة �إىل �سعيها يف ِّ
حل الق�ضايا العالقة ب�ش�أن
املمتلكات والأرا�ضي والعقارات والأحكام الق�ضائية املتعلقة باخلالفات القائمة يف هذه الق�ضايا.

املجال القانوين والأمني:

�إن �أي حماولة لرف�ض ظاهرة الف�ساد الإداري واملايل املتف�شية يف مرافق الدولة –مبا يف ذلك اجلنوب-
ينظر لها على �أنها مكايدة �سيا�سية ويتهم �أهلها بالوقوف وراء دعاوى االنف�صال ،وكثريا ما ي�شتكي �أبناء
اجلنوب من غياب القانون وظلم الق�ضاء والتالعب بالأحكام رغم احلديث عن �إ�صالحات �إدارية ومالية
ورقابية وق�ضائية يف الدولة.
ويف رايي ان هذا التعامل مع من ينتقد الف�ساد املايل والإداري ،الذي كانت تعاين منه الدولة  ،هو احد
اال�سباب التي ادت اىل تفاقم الغ�ضب وال�سخط لدى املواطن اليمني جتاه النظام  ،كما �أن عدم اهتمام النظام
مب�ؤ�شرات اخلطر الناجتة عن الف�ساد املايل والإداري ،الذي تف�شى يف م�ؤ�س�سات الدولة ،اخرجها من دائرة
ال�سيطرة على االو�ضاع االمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وبالتايل ا�ضعف موقفها القانوين او �شرعيتها
القانونية  ،لتمنح معار�ضيها الفر�صة ال�ستغالل هذه الو�ضع لت�أجيج ال�شارع اليمني �ضدها.
ومما غذى حالة الغ�ضب والعداء يف اجلنوب التعاطي الإعالمي حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام جتاه ق�ضايا
اجلنوب يف �إطار الكيد ال�سيا�سي ،حيث يتم �إنكار احلقائق وتزوير الواقع وتوجيه �أ�صابع االتهام لكل من
يتحدث عن احلقوق واملظامل والأو�ضاع ،ف�إعالم امل�ؤمتر يتجاهل �صوت �أبناء اجلنوب ويغيب ق�ضاياهم ب�شكل
ثم ف�إن التعاطي الأمني والإعالمي واالقت�صادي للنظام احلاكم مع الأزمة ال يرقى �إىل
م�ستهجن) ، (1ومن َّ
م�ستوى املعاجلة واحلل لها ،بل على العك�س من ذلك هناك ق�صور وخلل وت�صعيد �أحيانا لأ�سباب الأزمة.
مقابل اجلمود يف التعاطي القانوين مع �أزمة اجلنوب من خالل ايجاد احللول واملعاجلات ملتطلباتهم
القانونية ،بادرة الدولة اىل ت�صدت للتظاهرات والتجمعات التي وقفت خلفها رموز الأزمة بنزول اجلي�ش
و�أجهزة الأمن يف ا�ستعرا�ض للقوة ،وهو ما بدا جليا يف مواجهتها ملظاهرات ال�ضالع وعدن وغريها.
كما اجتهد حزب امل�ؤمتر ال�شعبي احلزب احلاكم �سابق ًا يف �إقرار« قانون حماية الوحدة ،»62وهو قانون
بح�سب املعار�ضني له �سيكون �سيفا م�سلط على �أي حراك حقوقي ،ون�شاط �شعبي مدين يف اجلنوب ،فهو يجرم
الإخالل بالوحدة الوطنية �أو اخلروج عن الثوابت الوطنية« �أو الدعوة �إىل ال�ساللية واملناطقة و�إثارة
النعرات.
ويف رايي �أن هذا القانون  ،له �أثر كبري يف احلفاظ على اهم مك�سب حتقق لل�شعب اليمني واالمة العربية
� -62ستيفن داي ”:اليمن على �شفا الهاوية -التحدي ال�سيا�سي للحراك اجلنوبي يف اليمن” ،م�ؤ�س�سة كارنيغي ،بريوت،العدد � 108أذار /مار�س� ،2010ص18
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ب�شكل عام  ،وهو الوحدة  ،كما ان هذا القانون �سوف مينح الثوابت الوطنية �سياج امني ،ال ي�سمح الحد بامل�سا�س
بها او الإ�ساءة اليها ،ويوقف الدعوة اىل املناطقية والتع�صب ال�سائدتان يف او�ساط املجتمع اليمني.
لقد حتدث البع�ض من املفكرين واملحللني ال�سيا�سيني ،عن وجود من يدفع القيادة ال�سيا�سية والأو�ضاع
يف اجلنوب بالأخ�ص لال�شتعال ،و�أن ه�ؤالء يحققون من وراء ذلك �إعادة هيكلة القوى التقليدية النافذة يف
احلكم والتي �أعاقت م�شروع التحديث ،واللربالية* 63يف اليمن ،وهم يتوزعون على م�ؤ�س�سات الدولة ومفا�صل
حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام احلزب احلاكم اىل غاية نوفمرب 2012م

ثاني ًا  :املوقف احلزبي
•موقف امل�ؤمتر ال�شعبي العام:

يعترب امل�ؤمتر ال�شعبي العام  ،احلزب احلاكم �سابق ًا واحلزب االكرث �شعبية يف اليمن وبالأخ�ص يف املحافظات
ال�شمالية ،و�أغلبية �أع�ضائه من ال�شمال  ،وهناك القليل من �أبناء اجلنوب ،وهذا ما يف�سر املوقف الوحدوي
البارز للحزب ،يف حني �أن �أبناء اجلنوب ال يبدون حما�سة ظاهرة �ضد فكرة االنف�صال باعتبار انتمائهم
االجتماعي واملناطقي ،ومع هذا فهناك من يتحدث عن وجود �شخ�صيات جنوبية انف�صالية يف امل�ؤمتر لكنها ال
تعلن عن موقفها �إال يف �أطر �ضيقة بني �أبناء اجلنوب وذلك كونها معطلة عن مهامها و�صالحياتها يف احلكومة
واحلزب.
مبعنى �أن الدعوة لالنف�صال نابعة من دوافع �شخ�صيه وم�صالح ذاتيه � ،أكرث من �أنها م�صلحة وطنية ،ويعتقد
البع�ض ب�أن اجلنوبيني املنطويني حتت مظلة حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف حال قيام حركة مترد جنوبية لن
يقفوا مع الوحدة.

•موقف �أحزاب املعار�ضة من الأزمة:

احلزب اال�شرتاكي اليمني:
ي�ضم احلزب اال�شرتاكي يف �إطاره حاليا ثالثة تيارات رئي�سة:
•تيار انف�صايل :يدعو �إىل االنف�صال ويطالب بالرجوع عن الوحدة ،ويرت�أ�سه الرموز الفارة منذ
حرب 1994م والتي ال تزال ترف�ض العودة �إىل الوطن ،وي�ضاف �إىل هذا التيار الداعني �إىل �إقامة
اجلنوب العربي واملدعومني من بريطانيا ،وهم التيار الغالب يف احلزب.
•التيار املطالب بت�صحيح :ويدعو اىل ت�صحيح م�سار الوحدة وفق وثيقة العهد واالتفاق ،وير�أ�سه
حيدرة م�سدو�س وح�سن باعوم.
•التيار الوحدوي املعار�ض :والذي ير�أ�سه يا�سني �سعيد نعمان*� ،64إال �أنه التيار الأ�ضعف ،كما �أن �أغلب
رموزه �شمالية يف الأ�صل.
 -63مرجع �سابق “�أزمة اجلنوب -القدمي اجلديد يف تق�سيم اليمن (.)3-2
 -64املرجع نف�سة� ”:أزمة اجلنوب-القدمي اجلديد يف تق�سيم اليمن (.)3-2
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وهناك �شخ�صيات ورموز ا�شرتاكية �أخرى يف الداخل واخلارج لها ت�أثريها وح�ضورها يف امل�شهد �إال �أن
موقفها من االنف�صال غام�ض ،فالرئي�س اليمني اجلنوبي ال�سابق علي نا�صر مثال كان موقفه غام�ض وغري حمدد
بن�سبه للوحدة اىل ما قبل �أزمة 2011م ،اما بعد انتقال ال�سلطة عن طريق االنتخابات التوافقية وانتخاب
الرئي�س التوافقي عبد الربه من�صور هادي رئي�سا لليمن يف فرباير 2012م  ،وبعد قطيعه بينه وبني نائب
رئي�س اجلمهورية اليمنية ال�سابق على �سامل البي�ض دامت �سبع وع�شرون عام ،فقد التقى به واعلن رغبته
الوا�ضحة يف االنف�صال ،كما �أن �سامل �صالح حممد ،القيادي اال�شرتاكي البارز الذي عاد من اخلارج وعني
م�ست�شارا للرئي�س ال�سابق على عبد اهلل �صالح ،ال يزال يحتفظ بع�ضويته يف احلزب و�صلته بقياداته،
وبغ�ض النظر عن هذا التف�صيل يجب التذكري ب�أن احلزب هو من �أ�شعل حرب االنف�صال عام 1994م،
وب�أن غالبية رموز املعار�ضة يف حركة موج وتاج وغريها هم من كوادر احلزب ال�سابقة ،وب�أن رموز احلراك
اجلماهريي والعمل امل�سلح اليوم هم �أي�ضا من املنت�سبني للحزب.
فقيادات احلزب ورموزه مل ت�أت للوحدة طيعة مقتنعة ،وهذا ما �أ�شار �إليه حيدر �أبو بكر العطا�س رئي�س
الوزراء ال�سابق والقيادي اال�شرتاكي البارز يف حواره مع قناة« احلرة ،»65حني �أ�شار �إىل �أن الوحدة متت بقرار
�سيا�سي ال با�ستفتاء �شعبي! و�أنه عار�ض الوحدة االندماجية يف حينه! و�سبق �أن كان العطا�س ع�ضوا يف حركة
«موج» ،لكنه ا�ستقال من اللجنة التنفيذية لها عام 1995م.
وارى هنا انه حتى وان متت الوحدة بقرار �سيا�سي ،كما ذكر ذلك حيدر ابو بكر العطا�س رئي�س الوزراء
ال�سابق ،فقد ح�صلت الوحدة على ت�أييد �شعبي يف حينه عندما خرج ماليني اليمنيني يف جميع املحافظات
اجلنوبية قبل ال�شمالية ،حمتفلني ومعربين عن فرحتهم بتحقيق حلمتهم وااللتقاء ب�أهلهم واقاربهم
املتواجدين �سوى يف املحافظات اجلنوبية او املحافظات ال�شمالية ،وهذا يف حد ذاته يعترب ا�ستفتاء وا�سع
النطاق و�شامل للحمت اجل�سد الواحد.
لقد �سبق للحزب �أن �أبدى ت�أييده مللتقيات الت�سامح والت�صالح ،بل �أنه يدعم وي�ساند هذه امللتقيات وخري
دليل على ذلك م�ساهمته الغري معلنه يف تنظيم وح�شد منا�صري احلزب يف م�ؤمتر الت�سامح والت�صالح الذي
نظم يف حمافظة عدن يف 2013/1/13م ب�ساحة العرو�ض ،ولقد تواجدت االعالم الت�شطريية بكرثة التي
كان يحملها املواطنون  ،وهو اليوم حا�ضر بقياداته وكوادره و�شعاراته �ضمن حراك االحتجاجات يف اجلنوب
ظاهرا ،كما �أ�صبح احلديث عن ق�ضية جنوبية وجنوب مت�أزم هو ال�سمة الغالبة على عنا�صره.
�إن �أقل ما ميكن �أن يك�سبه احلزب اال�شرتاكي اليمني من هذا احلراك هو بناء ا�ستحقاقات �سيا�سية يف
ظل هذا الأزمة حتت ذريعة �أن ما يجري اليوم يف اجلنوب هو انعكا�س لنتائج حرب 1994م التي ي�صفها
بالإق�صائية ،والتمييزية �ضد املواطن اجلنوبي الذي ي�شعر ب�أن التعامل معه يتم على �أ�سا�س �أنه مواطن
(درجة ثانية) ،والنظرة للجنوب على �أنه �أر�ض وثروة ،وبالتايل فهو يحاول �أن يح�صد من وراء هذا احلراك
مكا�سب �سيا�سية.
 -65املرجع نف�سة� ”:أزمة اجلنوب-القدمي اجلديد يف تق�سيم اليمن (.)3-2
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ويرى يا�سني �سعيد نعمان �أن احتجاجات اجلنوب ينبغي �أن تدعم ،و�أنه ينبغي �أال يفر�ض �أ�شخا�ص �أنف�سهم
�أو�صياء عليها حتى ال يقتلوها ،كونها �ستفر�ض زعامتها من داخلها ،و�أن على امل�شرتك �أال يقف بعيد ًا عنها ،بل
عليه �أن يدعمها ،وبد ًال من قيادتها ب�شكل مبا�شر ،ال بد من تن�سيق فعاليات خمتلفة �شعبية واجتماعية يكون
امل�شرتك طرف ًا فيها.

التجمع اليمني للإ�صالح:

يتوزع التجمع اليمني للإ�صالح على ثالثة تيارات رئي�سية:
التيار ال�سلفي :وهو تيار يقوده علماء ودعاة ملتزمون مبرجعية الكتاب وال�سنة وفهم �سلف الأمة ،وهذا
التيار مع بقاء الوحدة ،وال يزال يتبنى الت�صدي لأي نية لالنف�صال ،وقد كان حا�ضرا بفعالية يف حرب
1994م� ،إال �أن هذا التيار مل يعد هو املوجه احلقيقي لفكر التجمع وقراره التنظيمي يف الوقت الراهن.
التيار القبلي :وهو يتخذ موقف امل�ساندة للوحدة من منظور بقاء م�صالح نفوذ هذه القبائل �سيا�سيا
واقت�صاديا ،وهو ما دفعها يف حرب 1994م للوقوف �إىل جانب نظام �صنعاء ،حيث تعاملت مع ق�ضية اجلنوب
من منطلق (ثقافة الفيد) ،لكن هذا الوقوف اىل جانب نظام �صنعاء وبالأ�صح اىل جانب حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام احلزب احلاكم �سابقا ،مل يطم طويال فقد بدء اخلالف بني حزب اال�صالح وحزب امل�ؤمتر يتزايد ،خ�صو�صا
بعد انتخابات 2006م التي ت�صارع فيها احلزبا بقوة من خالل مر�شحيهم  ،فحزب اال�صالح كان مر�شحه في�صل
بن �شمالن لذي كان يحظى ب�شعبية كبرية يف اجلنوب ،ا�ضافة اىل دعم منا�صري اال�صالح ،ومر�شح حزب امل�ؤمتر
كان على عبد اهلل �صالح  ،وكان له �شعبية كبرية لكنه �ضعفت نوعا ما يف انتخابات 2006م  ،لدرجة انه �شعر
بذلك واعلن عدم رغبته بالرت�شح لالنتخابات ،اال ان احل�شد اجلماهريي الذي قام به حزب امل�ؤمتر وجتمع
منا�صريه ومطالبتهم لعلي عبد اهلل �صالح بالعدول عن قراره ،جعله يغري رائيه ويدخل املناف�سة االنتخابية
التي فاز فيها الرئي�س ال�سابق على عبد اهلل �صالح.
لكن حزب اال�صالح مل ي�ست�سلم ،وظل ينتقد �سيا�سة احلزب احلاكم ،و�شكل تكتل م�شرتك مع جمموعة
من االحزاب املعار�ضة  ،حتت مظلة احزاب اللقاء امل�شرتك ،لي�ستمروا يف معار�ضتهم للنظام اىل ان جاءت
�أزمة 2011م او ما ي�سمى بثورة ال�شباب ،والتي انظمت اليها احزاب اللقاء امل�شرتك ،كما انظم اليها �أهم
�شخ�صية ع�سكرية و�أهم ا�صدقاء �صالح اللواء على حم�سن قائد الفرقة االول ،ولذين دعم ما ا�سموه بثورة
ال�شباب بقوة بهدف ا�سقاط نظام �صالح  ،وقد حتقق ذلك ولو انه مل ي�أخذ ال�شكل الذي كان يتمناه منتقدي
نظام �صالح ،وتدخلت اطراف اخرى حملية واقليمية والدولية ،لتخرج اليمن من االزمة من خالل املبادرة
اخلليجية ،وبانتخابات توافقية اختار ال�شعب من خاللها الرئي�س التوافقي عبد الربه من�صور هادي ،الذي
اجمعت عليه ال�شريحة العظمى من ال�شعب وال�سيا�سيني ،ب�أنه املخرج الوحيد من االزمة وبانه االن�سب خلالفة
الرئي�س �صالح.
التيار العقالين وال�سيا�سي يف التجمع :والذي تغريت لديه النظرة الإ�سالمية للحكم وال�سيا�سة واالجتماع
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و�أ�صبح ي�سود عليه منطق النظرة الغربية لهذه امل�سائل ،فهو يحاول م�سايرة الإرادة الدولية ،ويف ظننا �أن
هذا التيار �سوف يتنبى مواقف غري مت�صادمة معها ،من باب �إثبات ح�سن النوايا والتما�شي مع مقررات املجتمع
الدويل ،وهو يتعاطى مع ق�ضية االنف�صال وفق �سيا�سة املمكن.
حاليا تقف قيادة حزب« التجمع اليمني للإ�صالح »�إىل جانب بقية �أحزاب اللقاء امل�شرتك ،وهي احلزب
اال�شرتاكي اليمني وحزب احلق وحزب احتاد القوى ال�شعبية والتنظيم الوحدوي النا�صري ،يف موقفه من
�أزمة اجلنوب.
66
يقول الدكتور حممد ال�سعدي -الأمني العام امل�ساعد حلزب التجمع اليمني للإ�صالح �»:إن« �أو�ضاع اجلنوب
احلالية هي نتيجة لرتاكم �سيا�سات احلكومات املتتالية للم�ؤمتر ال�شعبي العام »..وي�ضيف و�آراء احلزب يف
هذا ال�ش�أن وا�ضحة ومعلنة وال تخرج عن موقف« اللقاء امل�شرتك »الذي ميثل الإ�صالح جزءا منه ،و�أن ر�ؤية
احلزب لتهدئة االحتقان القائم يف اجلنوب تقوم على« االعرتاف من قبل النظام بوجود �أزمة» ،و»دعوة
القوى ال�سيا�سية امل�ؤثرة لت�شخي�ص هذه الأزمة ،وو�ضع احللول ب�شراكة وطنية بني كل القوى امل�ؤثرة مبا فيها
الأحزاب ال�سيا�سية والقوى االجتماعية.
لكن الإ�صالح بدون �شك ال يقر الدعوات القائمة لالنف�صال ،يقول الأ�ستاذ عبدالوهاب الآن�سي ،الأمني
العام للتجمع اليمني للإ�صالح« :نحن يف التجمع اليمني للإ�صالح ،وك�أحزاب اللقاء امل�شرتك للمعار�ضة ،جنرم
وندين و�سنقف �ضد �أي ت�صرف مت يف ال�سابق �أو ت�صرفات قد تتم الحق ًا قد ت�ؤدي �إىل �إخراج هذه الق�ضية من
�إطارها الوطني �إىل �إطار خارجي �إقليمي كان �أو دوليا » 67.لكنه يف املقابل لن يكرر موقفه الذي �أبداه يف حرب
1994م بعد �أن تنكر الرئي�س �صالح لدماء مقاتلي التجمع وجهود رموزه الدينية واالجتماعية لتجيي�ش
ال�شعب �إىل جانبه! وقد يحدث يف و�سط الإ�صالح ت�صدع جديد يف حال كان لزاما عليه اتخاذ موقف حمدد من
الأزمة �إذا ما بلغت حدَّ ال�سعي �إىل االنف�صال.

 -66قانون حماية الوحدة:
 -67الليربالية:
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املبحث الثالث

الر�ؤى املتعددة لق�ضية اجلنوبية
يف هذا املبحث ارت�أ الباحث �أن يتناول بال�سرد والتحليل ملخ�ص لر�ؤى االحزاب الثالثة امل�ؤتلفة بعد حتقيق
الوحدة( احلزب اال�شرتاكي –حزب امل�ؤمتر ال�شعبي – حزب اال�صالح)
املطلب االول

ر�ؤية احزاب اللقاء امل�شرتك و�شركائها
او ًال :ملخ�ص ر�ؤية احلزب اال�شرتاكي

نلخ�ص ر�ؤية احلزب يف الق�ضية اجلنوبية يف النقاط التي وردة يف ر�ؤيتهم وهي كاالتي :
�1 .1أن احلوار ال�سيا�سي داخل هذا الفريق يجب �أن ال ينزلق �إىل جمرد مناظره فكريه �أو ندوة �سيا�سيه ال
تنتج فع ًال وال حتقق نتائج ( كما ي�شري مرار ًا �إىل ذلك الأخ خالد بامدهف ) بل يجب للحوار �أن يكون
حمدد ًا بالظروف ال�سيا�سية ومعطياتها املادية املج�سدة يف الواقع بعيد ًا عن خدمة �سيا�سات �إحرتافية
تتواجد خارج ا�سرتاتيجية حمددة وتبقى حم�صورة يف حدود م�صالح فئوية �أو �شخ�صية  ،مغلقه على
�أ�صحابها فقط .
�2 .2أن نتجنب ال�سف�سطة يف النظر �إىل الأحداث بعيد ًا عن �سياقاتها � ،أو ا�ستعارة وعي راهن مبفاهيم م�ستجده
ومعا�صره لتطبيقها على �أو�ضاع فرتة تاريخية �سابقة.
�3 .3أن نعمل على بلورة مواقف فكريه و�سيا�سيه مو�ضوعيه ملواجهة التحديات و�إنتاج احللول لتفكيك العقد
والق�ضاء على امل�شكالت �إن �أ�سو�أ �أنواع املواقف �أو القرارات  ،تلك التي ت�صدر عن تفكري رغبوي يداهن
املرء بها ذاته وينافقها  ،فيبتعد عن التقييم الر�صني واملتزن ملو�ضوعاتها  ،ويف هذا ال�صدد منيل دائم ًا �إىل
الر�ؤى الفكرية ال�سيا�سية التي نتيح م�ساحة من النقد الذاتي يف قراءتها � ،إذ لي�س من �أحداث جمتمعيه
حتدث من دون �أن يكون وراءها فاعل ما � ،أو �صانع لها  ،ناهيك عن �أن تكون تلك الأحداث �سيا�سيه ذات
ت�أثريات وا�سعة على حياة النا�س والأوطان وال�شعوب  ،فيتوجب على هذا حتديد امل�سئول عنها من
منطلقات العدالة والأخالق الإن�سانية.
كما ي�شري احلزب �إىل عدد من احلقائق الذاتية ال املو�ضوعية التي ت�صنع التعقيدات يف احلياة
	 
ال�سيا�سية يف بالدنا وتكون �صادرة من الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات ال�سيا�سية وخا�صة املتنفذة منها  ،والتي
�شكلت اال�صطفاف ال�سيا�سي الذي فجر احلرب يف العام 1994م عندما يتعلق الآمر بتحديد مواقفها من
الق�ضية اجلنوبية.
1 .1دائم ًا ما ت�ساور هذه القوى الهواج�س ب�ش�أن م�سئولياتها يف امل�شاركة يف �صناعة حرب 1994م والنتائج
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التي �أ�سفرت عنها.
�2 .2إن مواقفهم جتاه م�شكالت الق�ضية اجلنوبية تتخذ دوم ًا م�سلك ًا وحيد ًا  ،هو ترجيح �أو تعطيل �أو فر�ض
قرارات �أو قواعد �أو ترتيبات  ،باملقاربة مع م�صاحلهم االقت�صادية املكت�سبة من نتائج حرب 1994م كان
ذلك يف اجلنوب �أو يف ال�شمال.
3 .3ويف مقاربتها الفكرية التربيرية ل�سيا�ستها احلاكمة تعمل على ت�أكيد التوجهات االيديولوجية
امل�ستنتجة من ر�ؤى ال وجود لها ب�شان املكانة التاريخية لل�شمال جتاه اجلنوب  ،وحتويلها �إىل �شروط
تبني عليها عالقة ر�أ�سيه تراتبيه  ،يتبني فيه اجلنوب ملحق ًا بال�شمال م�ست�ضعف ًا بح�سب التو�صيفات
(الأ�صل – الفرع ) (،الأم – البنت ) �أو �أن العالقة بينهما �أ�شبه ماتكون بزواج كاثوليكي لي�س فيه طالق
والع�صمة هنا طبع ًا بيد ال�شمال.
4 .4النظرة التب�سيطية واالختزالية لتعقيدات تطور هوية اجلنوب اليمنية وعزلها عن جممل معطيات
مراحل التاريخ ال�سيا�سي الوطني للجنوب املعا�صر يف �سياق الن�ضال �ضد اال�ستعمار من اجل حترره
وا�ستقالله ووحدته  .ومازلنا حتى اليوم ن�شهد ب�أن ال�صراع على هوية اجلنوب وك�أنه مل يح�سم بعد وكان
هذا �أي�ضا من نتائج حرب � (1994سنتو�سع يف تناول هذا البعد يف الق�ضية اجلنوبية عندما نقدم ر�ؤيتنا
حول حمتوى الق�ضية).

بذور اجلذور

ان الق�ضية اجلنوبية وتطور �أحداثها  ،و�إذ هي ذات ارتباط وثيق ومت�شابك بالوحدة اليمنية يف
�صورتها احلالية  ،من بعد حرب �صيف 1994م بعد �إفراغها من م�ضمونها ال�سلمي وال َنّدي بني ال�شمال واجلنوب
 ،فثمة �أر�ضية غر�ست فيها بذور تلك اجلذور نود هنا الإ�شارة �إليها بحكم ال�ضرورة  ،وتتكون هذه من الوقائع
التالية وما انطوت عليه من �أحداث وممار�سات يف حينه -:
1 .1الطريقة اال�ستعجالية يف حتقيق الوحدة و�إعالن اجلمهورية اليمنية  ،قبل القيام ب�إجراء �إ�صالحات
�سيا�سيه واقت�صاديه كان يجب حتقيقها بامللمو�س يف داخل كل من الدولتني على حده وعلى وجه
اخل�صو�ص فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقد متزق ن�سيجها الداخلي بفعل ال�صراعات ال�سيا�سية والتي
انتجت االق�صاء والتهمي�ش لقوى �سيا�سيه واجتماعيه معار�ضه داخل كل �شطر ،ما �أدى اىل النزوح املتبادل
من واىل احدى الدولتني ال�سابقتني ،ليكون واقع الوحدة خالي ًا من جملة العنا�صر على امل�ستويني الذاتي
واملو�ضوعي التي ميكن لها �أن ت�صنع الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية وت�ؤدي �إىل ف�شل الوحدة .
2 .2عند �إعداد الوثائق والأدبيات الت�أ�سي�سية للوحدة وقيام اجلمهورية اليمنية  ،مت الرتكيز فيها على
البحث والت�أكيد على التجان�س فقط ومل يتم التفكري مطلق ًا يف الفوارق بني جمتمعي الدولتني يف حينه ،
وكان يجب �إعطائها حيز ًا منا�سب ًا للعناية بها وجعلها من ابرز مهام املرحلة االنتقالية من اجل ت�سويتها
�أ�ضافه �إىل �أن اتفاقية الوحدة مل تت�ضمن نقاط القوه لدى اجلنوب ومزاياه اجليوا�سرتاجتية وال�سيا�سية
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وماكان ملواطنيه من مزايا حقوقيه
3 .3و�أخذ ًا يف االعتبار  ،ملا جاء يف �ألنقاط املذكورة يف �أعاله فقد متت الوحدة بني اجلنوب والذي كان �سلمه
بالهم العام والتالحم من اجل الق�ضايا الكربى وكان ان بنيت تلك على التنمية
�ألقيمي يتمثل بال�شعور
ّ
الب�شرية ونهج التطور احل�ضاري والروح اال�ستقاللية  ،وبني ال�شمال مع النخبة ال�سيا�سية احلاكمة فيه
وكان ال�شعب اليمني يف ال�شمال حينذاك معزو ًال متار�س �ضد قواه االجتماعية املعربة عن م�صاحلها
�سيا�سي ًا يف الأحزاب ال�سيا�سية الوطنية �ألدميقراطيه التي كانت متثل �أملعار�ضه ال�سيا�سية يف ظل حترمي
احلزبية والقمع الأمني يف ال�شمال .
بينما كان ال�سلم �ألقيمي لتلك النخبة ال�سيا�سية املتنفذة واحلاكمة �ضاجا وم�شحونا مبفاهيم الك�سب
والرتبح وتفتيت الق�ضايا الكربى والتفكري بالرثاء بدون جهود متار�س ومن دون اية �ضوابط �أخالقية  ،فكانت
الفجوة بني طريف الوحدة كبريه ومائلة بو�ضوح للعيان من �أول حلظة.

اجلذور

تعود جذور الق�ضية اجلنوبية � ،إىل اللحظة التي مت فيها اتخاذ القرار من قبل القوى ال�سيا�سية
واالجتماعية التقليدية املتنفذة يف ال�شمال والتي كانت ممثلة بخليط من التحالف القبلي الع�سكري اجلهادي
الإ�سالموي ال�سلطوي باجتياح اجلنوب وا�ستباحته  ،وت�صميم وجتهيز متطلبات هذا االجتياح والأعداد
للحرب التي �أعلن عنها يوم 27ابريل 1994م يف اخلطاب امل�شئوم الذي القي يف ميدان ال�سبعني يف العا�صمة
�صنعاء� ،أن ا�ستعادة م�شهد املن�صة االحتفالية يف ذلك اليوم كفيل بالإف�صاح عن مهند�سي وم�صممي حرب �صيف
1994م والتي كان الهدف من ورائها  ،الإلغاء التام والكلي للوجود ال�سيا�سي للجنوب و�إنهاء �شراكته الوطنية
الندية ،وحتجيم موقعه ومكانته وتقزمي ح�ضوره يف اجلمهورية اليمنية .
وكان التحالف ال�سيا�سي الذي �شكل �سلطة 7يوليو ب�أطرافه الع�سكرية والتقليدية والدينية
واملناطقية ومنذ العام 1993وحتى انفجار التظاهرات ال�شعبية واالعت�صامات اجلماهريية يف اجلنوب وبروز
احلراك ال�سلمي ال�سيا�سي قام باخلطوات والأعمال التالية التي �شكلت جذور الق�ضية اجلنوبية� ،أ�ستعر�ضها
�أمامكم يف ثالث عناوين رئي�سية -:

� -1إق�صاء احلزب اال�شرتاكي اليمني

كان الهدف ال�سيا�سي الرئي�سي من �إق�صاء احلزب اال�شرتاكي اليمني �إلغاء اتفاقيات الوحدة
والتن�صل عنها و�أبعاد طرف �سيا�سي ميثل اجلنوب من ناحية وب�شكل احلامل الوطني مل�شروع الدولة اليمنية
املدنية احلديثة من ناحية �أخرى  ،وتكتلت جمموع تلك القوى ال�سيا�سية واالجتماعية الراف�ضة للم�شروع
الوطني احلداثي وبنا الدولة املدنية � ،ضده  ،وعملت على حما�صرته ب�أفعال عنفيه ماديه ولفظيه بدء ًا
مبحاوالت اغتيال قادته واغتيال الع�شرات من كوادره املدنية والع�سكرية وال�سيا�سية يف ال�شمال واجلنوب.

 -2ت�صفية الإرث املادي واملعنوي للوجود ال�سيا�سي للجنوب
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	�أن الإطاحة باحلزب اال�شرتاكي اليمني عن موقع ال�شراكة يف ال�سلطة مل يكن ليفي وحده بتحقيق
الهدف الرئي�سي من احلرب املوجهة �إىل اجلنوب لإلغاء وجوده ال�سيا�سي وكان البد من ا�ستكمال هذا امل�شروع
بتدمري الإرث ال�سيا�سي واملعنوي وامل�ؤ�س�سي للدولة يف اجلنوب وتخريب تراثها ال�سيا�سي والإداري ونظامها
املايل والقانوين والق�ضائي  ،والعمل على التخل�ص من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية والقطاع العام من خالل عمليات
ممنهجة حل�ساب املتنفذين الع�سكريني وال�سيا�سيني والزعامات والوجاهات القبلية كما �صودرت ل�صالح ه�ؤالء
مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية واخلدمية وكانت هي عماد اجلنوبيني يف حياتهم املعي�شية .

 -3تفكيك البنية الوطنية للجنوب

	�أن تفكيك البنية الوطنية املعا�صرة للجنوبيني ظلت املهمة الرئي�سية ل�سلطة 7يوليو وحتالفاتها
ال�سيا�سية التقليدية القبلية والدينية وكان الهدف الأول لها على هذا ال�صعيد طم�س الهوية احل�ضارية
للجنوب مبعنى �ضرب كل توا�صالنه مع الع�صر احل�ضاري الراهن وم�ضمونه «احلداثة « وكان الهدم يطال كل
منجزاته املادية واملعنوية ذات ال�صلة باحلداثة .
كما اتخذت �سلطة  7يوليو الإجراءات العملية كافة والتي ت�ضمن لها تفكيك البنية الوطنية
للجنوب مبا يف ذلك قولبة الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية واملعي�شية مبا يتنا�سب وعقلية وهيمنة ال�سلطة
على اجلنوب بقب�ضة حديدية ويف هذا ال�صدد �أمعنت ال�سلطة يف املمار�سة املمنهجة لتحويل املواطنني يف
اجلنوب �إىل رعايا وتوابع واتخذت يف �سبيل ذلك �أربعة �أ�ساليب عمليه                                                                 -:
الأول  :زرع الروح االنهزامية لدى اجلنوبيني وزعزعة الثقة ب�أنف�سهم من خالل �أهانه تراثهم الن�ضايل
وحتقري رموزهم الن�ضالية وال�سيا�سية عمد ًا وانتزعت املعامل التاريخية املج�سدة لوجودهم ال�سيا�سي
واملميزة ل�شخ�صيتهم الوطنية يف �أطار م�شاركتهم يف الوحدة اليمنية.
الثاين  :فر�ض املنظومة ال�سيا�سية واالجتماعية والتقليدي الرتاتيبيه للجمهورية العربية اليمنية يف
احلياة اليومية يف اجلنوب بتعميم ثقافة املنت�صر اال�ستعالئية وعقليته ال�سيا�سية التي حتتكم للموروث
االجتماعي الذي يحدد مكانة الإن�سان باالنتماء العائلي وال�ساليل والعرقي �أو بالغنى مبقدار ما ميلك
من املال والعقار
الثالث ُ :حكم اجلنوب بقوانني حالة الطوارئ من دون الإعالن عنها والتي جتيز لل�سلطة �إطالق يدها يف
ممار�سة العنف الر�سمي وا�ستغلت ذلك يف �إ�شاعة الفو�ضى واالنتهاكات القانونية وتق�سيم النا�س �إىل
كثري من امل�ست�ضعفني وقلة من الأقوياء املتنمرين          .
الرابع � :أالمعان يف ت�صوير اجلنوبيني عاجزين عاله على غريهم من خالل التنكر الإعالمي امل�ستدمي يف
ال�سيا�سة الإعالمية للنظام القدمي ملا ي�سهم به اجلنوب يف الدخل القومي ورفد اخلزانة العامة للدولة
،وبالت�ضخيماملبالغفيهحدالكذبال�صريحب�ش�أنامل�صروفاتالتنمويةعلىاملحافظاتاجلنوبية                                           .
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موقع احلراك ال�سيا�سي ال�سلمي من الق�ضية اجلنوبية

موقع احلراك ال�سيا�سي ال�سلمي يف الق�ضية اجلنوبية والعملية ال�سيا�سية اجلارية اليوم يف البالد تتمثل يف
احلقائق املبينة �أدناه وهي -:
1 .1احلراك ال�سيا�سي ال�سلمي ا�سقط من نفو�س املواطنني يف اجلنوب وال�شمال اخلوف وك�سر حاجزه عندما
وجتاوز تقييد ال�سلطة وامل�ؤ�س�سات الأمنية وغريها من الأجهزة التنفيذية احلكومية لالعت�صامات
والتظاهرات وامل�سريات اجلماهريية  ،وفتح بذلك �أفاق رحبة �أمام ن�ضال قطاعات و�أ�سعه من ال�شعب
للح�صول على حقوقها ورف�ض الت�سلط عليها ومثل منوذج ًا النطالق الثورة ال�شبابية ال�شعبية ال�سلمية
2 .2ك�شف احلراك اجلنوبي ال دميقراطية النظام بل وا�ستبداديته وزيف �إدعاءاته باحلر�ص على الوحدة
اليمنية والوطنية عندما واجه الن�ضاالت ال�شعبية بالأ�ساليب القمعية معرب ًا بذلك عن اال�ستمرار يف
نهج احلرب
� 3 .3إن �إ�صرار احلراك ال�سلمي اجلنوبي على موا�صلة ن�ضاله ال�سيا�سي و�صموده �أمام عنف ال�سلطة وخياراته
الأمنية بالقدر الذي ك�شف عجز ال�سلطة يف تقدمي �أية حلول �أو�ضح مبا اليدع جما ًال لل�شك ب�أن َّحل
م�شكالت الق�ضية اجلنوبية يتعدى احللول ال�شكلية �إىل احللول اجلذرية ف�أالزمه الوطنية �أزمة بنيوية
تتطلب حلها حتوالت �سيا�سات تغيرييه كربى .
�4 .4ساعد احلراك ال�سيا�سي ال�سلمي وبعد �أن حقق لنف�سه مكانة احلامل والرافع للق�ضية اجلنوبية على
�أن تقوم �أحزاب اللقاء امل�شرتك ب�إعادة ت�صوراتها ب�شان الق�ضية اجلنوبية وتعديل مواقفها ب�ش�أنها نحو
مرونة اكرب وتفهم مو�ضوعي مبتعدين عن ال�صياغات واملراوغة ملواقفهم جتاهها .
 5 .5و�أخذ ًا يف االعتبار للأبعاد �سالفة الذكر من الأهمية مبا كان اليوم �أكرث من �أي وقت التعامل مع احلراك
بف�صائله املختلفة وهي متثل قطاعات و�أ�سعه من ال�شعب يف اجلنوب وال�سعي من خالله احلراك �إىل
ك�سب ثقة ال�شعب هناك خا�صة ومن بعد الثورة ال�شبابية ال�شعبية التي �أوجدت مناخات وطنيه و�أفاق
مفتوحة وتغيرييه نحو امل�ستقبل والعمل على تطبيع جميع القوى ال�سيا�سية عالقاتها باحلراك ال�سلمي
يف اجلنوب.
وعلى كل ما �سبق ميكن لنا �أن ن�ؤكد على �أن الق�ضية اجلنوبية جاء نتاج ًا لكل تلك الأفعال واملمار�سات
التي �شكلت جذور ًا لها وعلى ذلك نرى يف احلزب اال�شرتاكي اليمني �أن جميع احلروب ال�شطرية بني الدولتني
ال�سابقتني يف كل من ال�شمال واجلنوب والتي متت با�سم الوحدة �أو با�سم العقيدة وكذا احلروب وال�صراعات
ال�سيا�سية الداخلية ال�شمالية ال�شمالية واجلنوبية اجلنوبية يف كل من الدولتني جميعهما مل تنتج ق�ضيه
جهوية ق�ضيه �شمالية �أو ق�ضيه جنوبيه فكل تلك ال�صراعات جرت يف �سياقات و�ضمن �شروط �سيا�سيه داخليه
خمتلفة يجمعهما ويوحدهما � ،أن الطابع ال�سيا�سي لكل من الدولتني �شمويل وكل منهما بطريقته اخلا�صة
تراوحت بني �أال�ستبداديه والتوتاليتارية  ...وعلى ذلك فمن غري املمكن قراءة التاريخ وتو�صيف �إحداثه
ب�أثر رجعي كما ال ميكن حماكمة ونقد التجربة ال�سيا�سية يف ما�ضي البالد قبل قيام اجلمهورية اليمنية ،
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باملنطق الفكري ال�سيا�سي لليوم  ،لأننا لو فعلنا ذلك ف�سنجد �أنف�سنا �أمام قراءه ال مو�ضوعيه ال تاريخيه ولن
نتمكن من �أية �إ�ضافة نقدية للواقع ولن نخرج ابد ًا بحلول مو�ضوعيه مل�شاكلنا .
	�إن الق�ضية اجلنوبية وجدت وت�شكلت وتبلورت م�شكالتها  ،داخل تاريخ الوحدة بال�شكل الذي عربت
عنه اجلمهورية اليمنية من بعد حرب 1994م  ،وهي بذلك نتاج مو�ضوعي �سيا�سي وتاريخي للحرب التي
ا�ستهدفت �إلغاء الوجود ال�سيا�سي للجنوب ولي�س لأي �سبب �أخر  ،ذي �صلة بالوحدة اليمنية �أو بر�سالة دينيه
68
�أو مب�شروع وطني حترري ليربايل وحداثي.

املطلب الثاين

ملخ�ص ر�ؤية حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام
اعتربت ر�ؤيا حزب امل�ؤمتر �أن مرحلة ما قبل الوحدة يف ال�شطرين مت�شابهه ومت�شابكة من وجوه
عدة منها :
•النزوح املتبادل للخ�صوم ال�سيا�سني يف االجتاهني من اجلنوب �إىل ال�شمال غالبا ،ومن ال�شمال �إىل
اجلنوب �أحيانا .
•عمل ه�ؤالء اخل�صوم على �إذكاء النزاع بني نظامي ال�شطرين �أحيانا� ،أو ا�ستخدامهم وقودا لهذا
النزاع .
•هناك ت�شابة جزئي يف ال�صراع الدموي على ال�سلطة ,وما يرتتب عليه من موجات العنف والت�شريد
واالعتقال والإق�صاء واملالحقة للخ�صوم ال�سيا�سيني و�ضيق رحابة الت�سامح وال�صفح ال�سيا�سي .
•التدخالت الأجنبية و�أثرها يف ا�ستعمال الأر�ض اليمنية لتحقيق مكا�سب �سيا�سية وثقافية معينة
(احلرب البادرة).
•حالة الرتب�ص التي ن�ش�أت عند كل طرف لالنق�ضا�ض على الطرف الآخر يف �أقرب فر�صة �سانحة
با�ستخدام الو�سائل العنيفة وامل�سلحة .

م�سار الق�ضية بعد الوحدة

وجاءت الوحدة اليمنية املباركة وكان املفرت�ض �أن تكون منا�سبة لطي كل �صفحات ال�صراع القدمي
داخل كل �شطر على حدة ،وبني ال�شطرين مبا يخلق وئاما تاما يف نطاق الدولة اليمينة املوحدة .لكن �شاءت
بع�ض الأطراف والقوى ال�سيا�سية – كالعادة� -أن ال حتل ما ُي�ش ِكل بينها بالطرق ال�سلمية واحلوار ،فلج�أت
�إىل العنف واالغتياالت والت�آمر على بع�ضها بع�ضا .و�أخذت نخب �سيا�سية ترتب  -كل بطريقته  -لال�ستيثار
 -68يا�سني �سعيد نعمان:
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بالقرار بعيدا عن �أي ا�ست�شعار امل�صلحة العليا لليمن وبعيدا عن �أي �إدراك ملا حتقق بف�ضل الوحدة من رحابة
و�إخاء و ما يقت�ضيه هذا من م�شاركة وتعاون بني كل الأطراف العملية ال�سيا�سية .
ال�شقاق
وجاءت االنتخابات الت�شريعية عام 1993م ومل تر�ض نتائجها طرف �سيا�سي بعينه ،ف�أخذت بذرة ِّ
تنمو وكانت تغذيها الأزمة الإقليمية التي عقبت حرب اخلليج واملوقف اليمني منها .كما �أن و�صول قوى
�سيا�سية جديدة ،على �إثر هذه االنتخابات� ،إىل املرتبة الثانية والتحالف الذي ُن�سج معها رغم موقفها من
الوحدة ود�ستورها ،و�إتهام بع�ض املح�سوبني عليها يف �أعمال عنف واغتياالت  ،كل هذا زعزع الثقة بني الأطراف
ال�سيا�سية ،وبالأخ�ص بني �شريكي الوحدة (امل�ؤمتر ال�شعبي العام واحلزب الإ�شرتاكي اليمني) .وحدث حتارب
�ض حتى لدى �أولئك الذين خا�ضوه بحكم الأمر
عام 1994وهو حتارب كان له �أثر نف�سي م�ؤمل  ،و َو ْق ٌع غري ُم ْر ٍ
الواقع وهو الدفاع عن الوحدة .غري �أنه يبدو �أن الأطراف ال�سيا�سية املتنازعة وهي ت�ستح�ضر دورات ال�صراع
التي �سبق عر�ضها هنا ما كانت لت�ؤمن ببديل غري ا�ستعمال العنف .وف�شلت م�ساعي ال�صلح بعد �أن �أُف ِْرغت وثيقة
العهد واالتفاق من فحواها قبل �أن يجف حربها؛ بعدم نية بع�ض الأطراف املوقعة عليها العمل بها .
و مل تكن هذه احلرب مو�ضع ر�ضى عند معظم النا�س يف اجلنوب وال�شمال على حد �سواء ك�أي حرب .كما �أن
النا�س مل تن�س ما تركته يف النفو�س من �شعور بالأ�سى وخا�صة �أنها �أقرنت ببع�ض الفتاوى املثرية .وهي دورة من
دورات العنف ال�سيا�سي املتتالية التي �ضربت اليمن ولكن هذه املرة على امل�ستوى الوطني ال�شامل.
وبعد هذه احلرب �صدر قرار العفو العام �إال �أن بع�ض املحافظات اجلنوبيه تعر�ضت ال �سيما عدن �إىل �أعمال
النهب الفو�ضوي لبع�ض املمتلكات العامة واال�ستيالء على بع�ض املقرات وبع�ض بيوت القادة .وميكن عر�ضه
يف حمور مكونات الق�ضية ب�شيء من التف�صيل .وكذلك انتع�شت – يف عدن وحلج بع�ض مظاهر “الب�سط” على
بع�ض الأرا�ضي وانتقال بع�ض رجال املال والأعمال �أو املتقم�صني لهذه املهنة يف هذا املجال �إىل عدن وح�ضرموت
وغريها واحل�صول على �أرا�ضي �سواء مت ال�شراء من مدعي امللكية �أو �صرفت لهم من اجلهة املخت�صة حتت غطاء
اال�ستثمار الذي مل يتحقق حتى الآن يف معظمه .
وكان من نتائج هذه احلرب �أن الفئة التي اعتادت التفرد بالأمر قد وجدت نف�سها يف تزاحم مع كوادر كانت
مق�صية �أو كوادر جديدة ف�س ّمت ذلك �إق�صاءا �أو �إبعادا  .و�أي ًا كان الأمر ف�أن ما جرى مل يكن مبنظور مناطقي
(�شمال -جنوب) �أبدا .لكنه ي�شبه ما يجري الآن يف بع�ض �أجهزة الدولة �إىل حد معني ب�ش�أن الكوادر التي مت
�إق�صا�ؤها �أو املهدده بالإق�صاء ولكن يف هذه املره من فئة معينة �أخرى � .أي �أن عجلة الإق�صاء مل تقف ،والعربة
مل حت�صل ،واخلطر يت�شكل من جديد .وهو ما يتناق�ض مع التجربة التي نحن ب�صدد عر�ضها واالعتبار بها .
وتفاقمت �شكاوى النا�س حني �أ�ضرت املركزية ال�شديدة مب�صاحلهم ومعا�شهم  .رغم �أن القانون وا�ضح ب�ش�أن نقل
ال�صالحيات لل�سلطة املحليه  ,غري �أن ذلك عمليا مل يرافق مبوارد ماليه وب�صالحيات �إدارية متوازية  .وتف�شى
الف�ساد و�سوء �إدارة املمتلكات العامة وال �سيما �أرا�ضي الدولة ب�سبب تعدد جهات الإ�شراف وال�صرف ,و�أحيان ًا
تعدد من قاموا بال�شراء من مدعي امللكية �أو من �صرفت لهم على �أر�ض بعينها .كما برزت ق�ضية التقاعد و
التباط�ؤ يف التعامل مع بع�ض املطالب التي مل يكن املت�ضررون منها فقط من اجلنوب و�إمنا من اليمن كلها وذلك
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�إثر ا�سرتاتيجيه الأجور عام .2006التي منحت املتقاعدين اجلدد معا�شات �أكرث مما يح�صلون عليه من
تقاعدوا قبل هذا التاريخ من زمالئهم  ,وزاد الطني بله ن�شوء ب�ؤرة �صراع جديدة يف �صعدة له طابع عنيف
�أغرى برفع �سقف املطالب تدريجيا �إىل �أن �صارت �إىل ما �صارت �إليه .
وبان امليل الوا�ضح لدى القوى ال�شريكة وامل�ؤثرة يف �صنع القرار بالإ�ستيثار بالقرار ال�سيا�سي
دون مراعاة لل�شراكة وامل�صلحة الوطنية وامل�صلحة العليا� .إىل �أن الحت بوادر خالفاتها يف �أزمة
�صامتة يف البدء ثم تطورت رويدا رويدا حتى �صادفت قدوم ما �صار يعرف بالربيع العربي .
وهكذا حلت �أزمة عام 2011م لتجد فيها الق�ضية اجلنوبية مكانا هاما .وجاء احلوار وم�ؤمتره ال�شامل
هذا لتت�صدر الق�ضية اجلنوبية �أجندته بو�صفها “جنوبية” َم ْو�ضع ًا ،ووطنية بامتياز َم ْو ُ�ضوع ًا� .أي �أن فهمها يف
جذورها ،وتفح�ص مكوناتها واقعيا ،ثم ت�صور حلول لها ال ميكن �أن يكون �سوى يف �إطار وطني ميني �شامل .وهذا
هو احلال الذي �صرنا �إليه اليوم .فدورات العنف التي عر�ضناها لي�ست خا�صية “جنوبية” وامل�شاكل الناجتة
عنها مل يكن اجلنوب وحدة هو من عاين منها ،و�إمنا تكاد �أمناط العنف ال�سيا�سي �أن ت�شمل اليمن برمته ،و�أثره
يعم كل �أرجائه و�أن كان يبدو حادا يف بقاع بعينها وهو الآن حاد يف ا�ستهداف فئة بعينها.
�أخريا لعل العر�ض التاريخي هذا ميهد لتفكيك املكونات ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية لهذه
الق�ضية يف طريق ت�شخي�صها �أوال ،ثم ت�صور حل منظومي �شامل ومتكامل ي�ضرب �صفحا عن الأمناط الثقافية
للعنف والتطرف والأَ َثرة .وي�ؤكد حقيقة مو�ضوعية هي �أن حل الق�ضايا اخلالفية – كهذه الق�ضية -يجب �أن
يتم يف �إطار حواري �سلمي يبتغي درء املفا�سد وجلب املنافع يف �آن معا .و �إيقاف عجلة الإق�صاء حتت �أي م�سمى .

خال�صة

�إن اال�ستعرا�ض التاريخي من �ش�أنه �إظهار املحددات التالية والتي ميكن  -بعد ا�ستعرا�ض مكونات
الق�صية� -أن تكون �ضمن حزمة احللول امل�ستقبلية :
•�إن الق�ضية اليمنية الكربى هي �أمن وا�ستقرار ووحدة هذا الوطن .والق�ضية اجلنوبية جزء ال
يتجز�أ من ق�ضية اليمن الكربى ال ميكن النظر �إليها يف معزل عنها �أبدا ،حتى ال تتكرر م�آ�سي
االنتهاكات والت�شرد والإق�صاء وامل�صادرات والت�صفيات لأ�سباب �إيديولوجية �أو مناطقية �أو
حزبية �أو انتقامية من �أي نوع كان ولأي فئة �أو جمموعة كانت  ,ونظل ندور يف نف�س الفلك .
•�إن ما جرى يف كل املراحل ال�سابقة مما عر�ضنا له هنا �أو مل نذكره هو يف حكم التاريخ،
و�أن العربة والدر�س منه يجب �أن ت�ؤكد على عدم تكرار دورات العنف والإق�صاء والت�شريد
وامل�صادرة حتت �أي م�سمى.
•�إن دورات العنف يف اليمن قد بادلت مواقع الأطراف املتورطة يف هذه الدورات بحيث ي�صعب
اتهام طرف وترب�أة طرف �آخر .وبالتايل ال ميكن �أن يدعي �أي طرف ب�أنه براء مما �أ�صاب البالد
من وابل النزاع ودورات ال�صراع.
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•�إن �أهم خا�صية لل�شخ�صية اليمنية هي القدرة على الت�صالح ،وعلى الت�سامح ،وال�سمو على
اجلراح من �أجل العي�ش امل�شرتك والإخاء الدائم .و�أن ما ميكن تعوي�ضه و�إ�صالحه يجب البدء
به فورا وعلى النحو املطلوب .وما ال ميكن ينظر يف �آلية م�ستقبلية الجتنابه وعدم تكراره
البتة .
و هكذا نخل�ص �إىل �إن جذور الق�ضية اجلنوبية ناجتة عن دورات العنف وال�صراع التي �شهدتها
اليمن جنوبا و�شماال ونتج عنها جملة من املظامل متثل بع�ضها يف التهمي�ش ،واملالحقة ،والإق�صاء
والإبعاد وغري ذلك حتت �شعارات خمتلفة وذرائع متنوعة .وهذا كله يجب �أن يكون مو�ضع نقد
تاريخي بناء� .أي نقد يبني على اخلط�أ التاريخي م�سارا �صحيحا م�ستفيدا من الدر�س جمتنبا تكرار
الأ�سباب ومعاودة الدواعي .ذلك �أن فهم اجلذور مدعاة لو�ضع نهاية لالنتقام وم�شاعر الكراهية
التي ُتعمي عن ر�ؤية رحابة الت�سامح والت�صالح احلقيقني وفوائدهما من �أجل �إعالء قيم وممار�سات
احلق والعدل وامل�ساواة يف جو من حرية يحر�سها القانون وي�صونها النظام الدميقراطي يف دولة
مدنية حديثة. 69

املطلب الثالث

ملخ�ص ر�ؤية حزب التجمع اليمني للإ�صالح
تتلخ�ص ر�ؤية حزب التجمع اليمني للإ�صالح يف ما يلي :ـ
•�إن احلديث عن جذر الق�ضية اجلنوبية ال يعني بحال من الأحوال �إدانة طرف �سيا�سي �أو اجتماعي
�أو حماكمة هذه الفرتة التاريخية �أو تلك فالبحث عن ويف تلك اجلذور �إمنا يهدف �إىل ت�سهيل
و�صولنا كفريق واحد �إىل التوافق على ت�شخي�ص �صحيح لهذه الهامة واملركزية متهيدا لالتفاق
على املعاجلات واحللول للق�ضية اجلنوبية ب�أبعادها احلقوقية وال�سيا�سية  ،ح ًال عاد ًال و�شام ًال،
ي�ضع اجلنوب يف مكانه الوطني الطبيعي كطرف يف املعادلة الوطنية ،وك�شريك حقيقي يف ال�سلطة
والرثوة·.
•وجود الرتابط العميق بني جذر الق�ضية اجلنوبية وبني حمتواها ومظاهرها  ،ولن ي�ستويف هذا
اجلانب حقه من الو�ضوح يف خمتلف االبعاد �إال عند احلديث عن حمتوى ومظاهر الق�ضية اجلنوبي
بكل �أبعادها ،والذي �سيتم طرح وجهة نظر التجمع اليمني للإ�صالح ور�ؤيته لهذا اجلانب عند تقدمي
ورقتنا يف هذا املحور.
بعد هذا اال�ستعرا�ض املجمل واملوجز واملت�ضمن و�إن ب�صورة غري مفقرة للعديد من الأبعاد التي مت حتديدها يف
 -69حور حيدر ابو بكر العطا�س يف قناة احلرة
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خطة العمل �سوف ن�شري وب�إيجاز �شديد اىل اهم وابرز الأبعاد جلذور الق�ضية اجلنوبية:ـ
�1 .1إن احلديث عن البعد ال�سيا�سي جلذر الق�ضية اجلنوبية �سيقود بال�ضرورة اىل فرتة تاريخية
�سابقه لقيام دولة الوحدة وحتديدا اىل فرتة اال�ستقالل فرغم متكن احلركة الوطنية يف اجلنوب
من خلق كيان وهوية وطنية جامعة كنجاح يح�سب لها  ،ومتكن احلركة الوطنية يف ال�شمال من
دحر فلول امللكيني وتثبيت النظام اجلمهوري � ،إال �أن ما ال ميكن �إغفاله �أو جتاهله �أن النظامني
قد اخفقا يف بناء الدولة التي ت�ستوعب يف هيكلها خمتلف القوى االجتماعية بحيث حت�صل كل
منها على دورها وم�شاركتها يف ال�سلطة ويف عملية اتخاذ القرار ال�سيا�سي بتلقائية ودومنا عنف ،
وقد �أدى هذا االخفاق وغياب التجربة ال�سيا�سية النا�ضجة لدى النظامني ال�سيا�سيني يف ال�شمال
ويف اجلنوب وما رافق جتربتهم العملية يف ادارة الدولة من تغييب لقيم الدميقراطية ومنظومة
احلقوق واحلريات  ،عك�ست نف�سها يف الف�شل الذريع خالل الفرتة االنتقالية يف بناء الدولة الوطنية
املج�سدة مل�ضامني وحدة  /22مايو1990/م ال�سلمية جراء غياب ال�شراكة الوطنية الالزمة لبنا
كتلة تاريخية تر�سي املداميك الالزمة لإقامة الدولة وت�شييد بنيانها امل�ؤ�س�سي ب�صورة تتكامل فيه
�أركان الالمركزية و�أركان الدميقراطية التعددية  ،واللتان ت�شكالن �أهم �أ�س�س ومقومات بناء الدولة
املدنية احلديثة.
�2 .2ساهمت تعقيدات امل�شهد ال�سيا�سي يف اجلنوب يف ن�شوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي
�أثرت ب�شكل مبا�شر يف بروز الق�ضية اجلنوبية حيث فتحت عملية االق�صاء  ،وا�ستجرار �صراعات
املا�ضي  ،وتغييب امل�صاحلة الوطنية � ،إىل االخفاق يف ترتيب البيت اجلنوبي من الداخل ع�شية
الإعالن عن قيام اجلمهورية اليمنية  ،الأمر الذي فتح الباب م�شرعا �أمام توظيف هذه احلالة من
الت�شظي يف:ـ
ا�ضعاف ال�شراكة الوطنية للطرف اجلنوبي خالل الفرتة ما بني 1994-90م.تقوي�ضها ب�شكل كامل يف فرتة ما بعد 1994م  ،حيث حتول اجلميع من �شركاء �إىل موظفني .3 .3تتمثل �أهم عنا�صر البعد االقت�صادي جلذر الق�ضية اجلنوبية بعدم مراعاة طبيعة التجربة
االقت�صادية يف اجلنوب والتي كان من �أبرز �سماتها:
 أ�إدارة الدولة للقطاع االقت�صادي وغياب �أي وجود للقطاع اخلا�ص �أدى بدوره �إىل عدم تراكم قاعدةر�أ�سمالية قادرة على املناف�سة يف احل�صول على فر�ص ا�ستثمارية ومبا يحقق العدالة يف الفر�ص التي
خلقتها دولة الوحدة.
 بكانت الدولة يف اجلنوب هي الكافل اال�سا�سي خللق فر�ص العمل عرب القطاع العام وهي التي تتكفلبتوفري احتياجات النا�س اال�سا�سية وحتديد ا�سعارها ب�صورة تتنا�سب مع دخولهم  ،الأمر الذي �ضاعف
من الآثار الكارثية لل�سيا�سة التي انتهجتها ال�سلطة فبدال من �أن تقوم بتوفري امل�صالح واخلدمات
التي تطلع املواطنون �إىل نيلها يف ظل دولة الوحدة ،راحت ت�ضرب �شبكة تلك امل�صالح التي اعتاد
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مواطنو املحافظات اجلنوبية على قيام الدولة بتوفريها ل�شرائح وا�سعة منهم ،وتراجعت الكثري
من اخلدمات التي كانوا يح�صلون عليها ،و�أهني تراث املواطنني اجلنوبيني ورموزهم عمدا ,وطم�ست
املعامل املج�سدة ل�شراكتهم يف الوحدة كجزء رئي�سي من �شراكتهم الوطنية ,وحتولت الوحدة من
ق�ضية وطنية نبيلة ربطوا �أحالمهم وتطلعاتهم بها �إىل تهمة يومية تالحق الكثريين منهم يف حلهم
وترحالهم بينما مل يتوقف الإعالم الر�سمي عن ا�ستخدامها كو�سيلة لتوجيه الإهانات وممار�سة
القتل املعنوي �ضد املواطنني يف اجلنوب بدون ا�ستثناء.
جغياب الف�ساد املايل حيث مل يعرف اجلنوب بروز ظاهرة الف�ساد املايل ب�شكل وا�ضح للعيان ب�سبب
طبيعة النظام االداري و�صرامة االجراءات الرقابية يف القطاع احلكومي االمر الذي جعل
ال�ستفحال ظاهرة الف�ساد بعد قيام دولة الوحدة اثار �سلبية على املواطنني يف املحافظات اجلنوبية
والذي كان من ابرز مظاهره:
منح العقود واالمتيازات للمتنفذين واملقربني وخ�صو�صا يف القطاعات النفطية.70
�-صرف االرا�ض للمتنفذين واملوالني بحجة دعم اقامة امل�شاريع اال�ستثمارية.

 -70حور ل�صحيفة اخلليج االماراتية  ،نقال عن  www.alwatanye.netيف 2008/4/10م
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اخلامتة

بعد هذا الو�صفي التحليلي ملكونات الق�ضية اجلنوبية ،والذي جاء نتيجة ملحاولة حتديد ماهية
هذه الق�ضية والتعرف على جذورها التاريخية ،عرب فرتة زمنية حمددة باالعتماد بدرجة االوىل على �سرد
م�سار حتقيق الوحدة اليمنية ،ثم وقائع حرب االنف�صال ،والتعرف على ابعاد ن�ش�أة احلراك اجلنوبي ال�سلمي
وغري ال�سلمي من اجل تلم�س اال�سباب والدوافع ،لن�صل يف نهاية هذا البحث �إىل ا�ستعرا�ض �أهم الر�ؤى التي
تناولت الق�ضية اجلنوبية وبحثت يف جذذ1ورها بهدف ايجاد احللول واملعاجلات الناجعة لهذه الق�ضية.
هذا ما اتاح يل التو�صل اىل بع�ض االجابات على الت�سا�ؤالت والفر�ضيات التي �صيغت لهذا البحث ،فامن خالل
املعطيات واملعلومات والبيانات التي مت جمعها وحتليلها  ،اقتنعت ب�أن االجابة على هذه الفر�ضيات تكون على
النحو الآتي:
• حل الق�ضية اجلنوبية لن يتم اىل ب�أن ف�صل �شمال اليمن عن جنوبه.
تو�صلت اىل �أن هذه فر�ضية خاطئة جدا ..الن ف�صل اجلنوب عن ال�شمال �سوف يزيد كثريا من تعقيد
االمور االقت�صادية واالجتماعية  ،ويراكم امل�شاكل الرئي�سية التي تعني الدول منها وحتاول اجاد
حلول لها وهي ( ال�ضعف االقت�صاد وتدهور العملة املحلية وتزايد البطالة يف او�ساط ال�شباب ....
الخ).ا�ضافة اىل تزايد وظهور العديد من احلركات ال�سيا�سية املعا�ضة لنظام احلكم والتي بالتايل
تعيق عملية التنمية والتطور.
•حل الق�ضية اجلنوبية يكمن يف التم�سك بالوحدة اليمنية.
اعتربنا ان هذه الق�ضية �صحيحة ..لكن ب�شرط ازالت كل اال�سباب والدوافع التي ادة اىل ظهور
الق�ضية اجلنوبية ومعاجلة االختالالت يف او�سط جمتمع ابناء اجلنوب الذي ي�شعر بالظلم
واال�ضطهاد  ،عن طريق التوزيع العادل للرثوات ورجاع املمتلكات املنهوبة وحتقيق التوازن يف توزيع
العادل للوظائف واملنا�صب والدرجات الوظيفية.
•الق�ضية اجلنوبية عبارة عن ق�ضايا جمزئه ومت�شابكة تتمثل يف الق�ضايا الآتية ( :ال�سيا�سية
– االقت�صادية – االجتماعية – الثقافية .)...هذا الفر�ضية �صحيحة اىل حد كبري جدا ،الن
الق�ضية اجلنوبية لي�ست فقط مطالب �سيا�سية تتمثل يف املنا�صب القيادية يف الدولة ولكنها
مطالب اقت�صادية ،ذات عالقة بدخل الفرد وم�ستواه املعي�ش كما ا�سلفنا �سابقا ،ومطالب ثقافية
واجتماعية تكمن يف الفروق يف امل�ستويات التعليمية والفكرية التي جاءت نتيجة لتحرر اجلنوب يف
عهد اال�ستعمار الربيطاين  ،وانغالق وت�أخر ال�شمال نتيجة لت�سلط االمامة يف ال�شمال.
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مدى مواءمة احلقوق املدنية وال�سيا�سية
يف الت�شريع اليمني مع االتفاقيات الدولية
د� .سـارة مــحمـود العـرا�سي

�أ�سـتاذ القـانــون الــدويل العـام امل�سـاعـد
كلـية الــ�شريعـة والقانــون -جامـعـة �صنعاء

مقدمة:

ال �شك يف �أن حقوق الإن�سان ،وما يت�صل بها من حريات �أ�سا�سية ،قد �أ�صبحت اليوم من بني املو�ضوعات
�سواء من جانب الباحثني� ،أو من جانب املمار�سني للعمل العام على اختالف
التي حتظى باالهتمام الكبري
ً
مواقعهم ،لي�س على امل�ستوى الوطني للدولفح�سب �إمنا على م�ستوى العالقات الدولية عموم ًا .وال �شك
�أي�ض ًا �أن هذا االهتمام املتزايد بحقوق االن�سان وحرياته الأ�سا�سية على امل�ستويني الوطني والدويل
ي�أتي العتبار �أن الفرد �أو االن�سان الذي ُقررت هذه احلقوق واحلريات من �أجله هو امل�ستهدف الأ�صل من
وراء كل تطور �إيجابي يرجى حتقيقه�،أو الو�صول �إليه بالن�سبة �إىل �أي جمتمع من املجتمعات؛ ولذلك
تعتربقوانني وقواعد دولية �أمره ال يجوز االتفاق دولي ًا على خالفها ،كما ال يجوز الن�ص داخلي ًا على ما
يناق�ضها� ،أو يعطل �أعمالها ،وهذا الأمر يتطلب �ضرورة �إيجاد مواءمة بني القوانني الوطنية واالتفاقيات
الدولية امل�صادق عليها؛ ومن �أجل ذلك يتوجب على امل�شرع الوطني �أن يلتزم بتلك االتفاقيات املتعلقة
باحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان امل�صادق عليها من خالل �إدماجها يف القوانني الوطنية ،الأمر الذي �سي�سهل
على العاملني يف جمال �إنفاذ القانون من التعامل مع الق�ضايا واحلاالت التي تتعلق بحقوق الإن�سان.

�أهمية البحث:

ت�أتي�أهمية هذا البحث كون اليمن م�صادقة على عدد كبري من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق
الإن�سان ومن �ضمنها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق الدينية وال�سيا�سية لعام1966م والذي �صادقت
عليها اليمن يف  9فرباير 1987م ،ومن خالل هذا نحاول �أن نتو�صل �إىل مدى موائمة الت�شريعات والقوانني
اليمنية لالتفاقيات املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
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م�شكلة البحث :

هناك بع�ض الت�شريعات والقوانني مت مواءمتها مع بع�ض الإتفاقيات الدولية املتعلقة باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية �إال �أن هناك بع�ض الن�صو�ص القانونية مل تتم مواءمتها ونحاول من خالل هذاالبحث ا�ستخراج
تلك الن�صو�ص القانونية غري املتوائمة ،كما نحاول خالل البحث �أي�ضا ا�ستخال�ص الن�صو�ص التميزية التي هي
بحاجة مواءمة مع االتفاقيات امل�صادق عليها.

منهجية البحث:

املنهجية املتبعة يف هذاالبحث املنهج التحليلي ملاورد يف الت�شريعات والقوانني اليمنية ،ومدى مواءمتها مع
االتفاقيات الدولية املتعلقة باحلقوق اليمنية وال�سيا�سية.

تق�سيم البحث:

�سيق�سم هذاالبحث على النحو الآتي:
•املطلب الأول :ماهية املواءمة بني القوانني الوطنية ،واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان.
•املطلب الثاين :مكانة االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان يف الت�شريعات والقوانني اليمنية.
•املطلب الثالث :احلقوق املدنية الواردة يف الت�شريعات اليمنية ،ومدى مواءمتها مع االتفاقيات الدولية.
•املطلب الرابع :احلقوق ال�سيا�سية الواردة يف الت�شريعات اليمنية ،ومدى مواءمتها مع االتفاقيات
الدولية.

املطلب الأول

ماهية املواءمة بني القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان
من املو�ضوعات الأ�سا�سية التي �أهتم خمت�صون القانون الدويل حلقوق الإن�سان على �إثارتها هي م�س�ألة
املواءمة بني االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان والنظم القانونية الوطنية للدول.
فاملق�صود هنا من هذه املواءمة لي�س جمرد �إلزام الدول بالتزامات تطبق على ال�صعيد الدويل ،و�إمنا
الهدف الأ�سا�سي هو حماية الأفراد يف مواجهة الدول و�سلطاتها العامة �ضمن والية هذه الدول و�أقاليمها؛
فحماية حقوق الإن�سان يف الأ�سا�س داخل الدول ،ولي�س خارجها(.)1
فالدولة هي املعنية بحماية حقوق الإن�سان ،والنظام القانوين الوطني هو املعني بحماية هذه احلقوق
واحرتامها؛ وذلك من خالل نطاق واليتها الق�ضائية و�سيادتها الإقليمية ،ويعد التطبيق املبا�شر لهذه
االتفاقيات يف النظم القانونية الوطنية الو�سيلة الأكرث كفاية وفعالية لت�أمني احرتام احلقوق املحمية.
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�إال �أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان ال يلزم الدول الأطراف باتفاقيات حقوق الإن�سان بتطبيق هذه
االتفاقيات ب�صورة مبا�شرة؛ فلكي تكون الدول الأطراف ملزمة بالتطبيق املبا�شر اللتزاماتها الدولية يف
جمال حقوق الإن�سان ال بد من حتقيق �شروط و�ضوابط حمددة تتعلق ب�إدماج االتفاقية يف النظام القانوين
للدول املعنية ،الأمر الذي ميكن العاملني على �إنفاذ القانون من التعامل مع الق�ضايا ،واحلاالت املتعلقة بحقوق
الإن�سان وفق ًا للقوانني الوطنية النافذة ،بحكم �أن تلك القوانني قد تواءمت مع االتفاقيات الدولية املتعلقة
بحقوق الإن�سان التي �صادقت عليها الدول الأطراف ،و�أدجمتها يف قوانينها بحيث ي�صبح العاملني يف جمال
�إنفاذ القانون وحتديد ًا القا�ضيالوطني هو اجلهة الأوىل امل�سئولةعن احرتام وت�أمني احلقوق املحمية مبوجب
اتفاقيات حقوق االن�سان من جانب الدولة ذاتها ،ومن قبل الأ�شخا�ص الآخرين داخل الدولة ،وتتمثل مهمة
القا�ضي الوطني النافذ ب�صورة تتفق مع االلتزامات االتفاقية لدولته.
املطلب الثاين

مكانة االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان يف الت�شريعات والقوانني اليمنية
تختلف قيمة ومكانة اتفاقيات حقوق االن�سان من دولة لأخرى؛ وبح�سب موقفها من العالقة بني
القانون الدويل والقانون الوطني ،فهناك دول تعطي اتفاقيات حقوق الإن�سان �أولوية ال�سمو على د�ساتريها
الوطنيةمثل هولندا� ،أو مكافئة للد�ستور مثل النم�سا� ،أو قيمة �أعلى من ت�شريعاتها العادية،و�أقل من الد�ستور
مثل فرن�سا و�أ�سبانيا و�سوي�سرا� ،أو قيمة م�ساوية لت�شريعاتها العادية مثل �أملانيا و�إيطاليا وم�صر،وبالإ�ضافة �إىل
الفئات الأربع ال�سالفة الذكر ،هناك دولة مل تت�ضمن د�ساتريها حتديد ًا لقيمة ومكانة االتفاقيات الدولية
يف نظامها القانوين مثل الأردن؛ حيث �أكتفى الد�ستور الأردين يف املادة ( )33على بيان �آلية �إنفاذ االتفاقيات
الدولية دون �أن يحدد قيمتها يف النظام القانوين الأردين �إىل �أن ح�سمت حمكمة التمييز الأردنية ،وا�ستقر
ً
تالية
�سواء �أكانت �سابقة لها �أو
اجتهادها على ال�سمو للمعاهدات واالتفاقيات الدولية على القوانني الوطنية
ً
عليها(.)2
�أما فيما يتعلق بالدول العربية فاتفاقيات حقوق الإن�سان الأ�سا�سية تواجه بع�ض العقبات ،فهناك دول
�صادقت دولي ًا على هذه االتفاقيات املتعلقة بحقوق الإن�سان� ،إال �أنها مل تتخذ التدابري الد�ستورية والت�شريعية
الالزمة لإدماجها ،و�إنفاذها يف القانون الوطني فمث ًال :الأردن ملتزمة دولي ًا ب�أحكام العهدين الدوليني حلقوق
الإن�سان منذ فرتة زمنية طويلة ،ولكنها مل تقم ب�إدماجها يف قانونها الوطني ،ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية؛
حتى يتمكن الأفراد من التم�سك بها ق�ضائي ًا �إال عام2006م.
�أما فيما يتعلق مبكانة االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان يف الت�شريعات والقوانني اليمنية؛ فقد كانت
هناك داللة وا�ضحة يف د�ستور اجلمهورية اليمنية ،وحتديد ًا املادة ال�ساد�سة منه على التزام اجلمهورية
اليمنية بتنفيذ التزاماتهاجتاه االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي �صادقت عليها ،حيث ن�صت هذه املادة
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على الآتي:
“ت�ؤكد الدولة العمل مبيثاق الأمم املتحدة ،والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وميثاق جامعة الدول
العربية ،وقواعد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة”.
فمن خالل الن�ص ال�سابق ن�ستدل ب�أن اليمن ملتزمة مبا �أبرمته من اتفاقيات دولية ،و�صادقت عليها عرب
قنواتها ال�شرعية؛ فقد �أكد الد�ستور اليمني على ذلك عندما حدد اجلهات الر�سمية التي يناط بها م�س�ألة
امل�صادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،حيث حددت املادة ( )91من الد�ستور على الآتي:
“ ي�صادق جمل�س النواب على املعاهدات واالتفاقيات ال�سيا�سية واالقت�صادية ذات الطابع العام �أي ًا كان
�شكلها �أو م�ستواها خا�صة تلك املتعلقة بالدفاع� ،أو التحالف� ،أو ال�صلح� ،أو ال�سلم� ،أو تعديل احلدود� ،أو التي
يرتتب عليها التزامات مالية على الدولة� ،أو التي يحتاج تنفيذها �إىل �إ�صدار قانون”.
كما �أ�شارت املادة ( )118من الد�ستور يف الفقرات ( )12-13على �أن لرئي�س اجلمهورية �إ�صدار قرار
امل�صادقة على املعاهدات واالتفاقيات التي يوافق عليها جمل�س النواب ،وكذا امل�صادقة على االتفاقيات التي
ال حتتاج �إىل ت�صديق جمل�س النواب بعد موافقة جمل�س الوزراء.
�أما من حيث كيفية االلتزام بتطبيق هذه االتفاقيات؛ ف�إن امل�شرع اليمني قد �أدمج هذه االتفاقيات يف
جميع القوانني اليمنية ذات العالقة؛ بحيث تتواءم القوانني اليمنية مع االتفاقيات الدولية امل�صادقة اليمن
عليها،ونرى ذلك جلي ًا يف قانون العقوبات رقم ( )12ل�سنة 1994م،وكذلك القانون رقم ( )13ل�سنة1994م
ب�ش�أن الإجراءات اجلزائية الذي جاءت مواده من ( )3-15جميعها متوافقة مع االتفاقيات الدولية امل�صادق
عليها،وكذلك الأمر بالن�سبة لبقية القوانني الأخرى مثل قانون الأحوال ال�شخ�صية ،وقانون اجلن�سية ،ولكن
يف حالة �إذا ما �أردنا �أن نعرف مكانة االتفاقيات الدولية يف القانون اليمني �سنجد ب�أنه ال يوجد ن�ص �صريح يدل
على هذه املكانة مثل بع�ض الدول العربية كم�صر ،وال جند �أي�ض ًا �أحكام ق�ضائية تدل على مكانة االتفاقيات
الدولية يف القوانني الوطنية ،ف�إذا ما اطلعنا على قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم ( )1ل�سـ1991ـــنة� ،سنجد يف
هذا القانون مواد تت�ضمن حقوق واردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية مثل ا�ستقاللية
الق�ضاء ،وامل�ساواة �أمام الق�ضاء ،وعلنية املحاكمة ،وحق الدفاع ،و�سرعة البث يف احلكم ،وحتديد موعد للنطق
به ،وعلى الرغم من �أنه مت �إدماج بع�ض مواد االتفاقيات الدولية امل�صادق عليها من قبل اليمن يف قانون
ال�سلطة الق�ضائية؛ �إال �أنه ال يوجد ن�ص �صريح ي�شري �إىل �إمكانية جلوء القا�ضي لالتفاقيات امل�صادق عليها
من قبل اليمن يف حال عر�ضت عليه ق�ضايا فيها تعار�ض بني ن�ص داخلي واتفاقية دولية ،وما يفهم �ضمن ًا �أن
القا�ضي ملزم مبا هو �أمامه من قوانني وطنية �إال يف حال اجتهاده ،ولكن ذلك ال يعفي القا�ضي من �أن يلج�أ �إىل
االتفاقيات الدولية امل�صادق عليها من قبل اليمن �إذا ما ا�ستدعى الأمر ذلك.
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املطلب الثالث

احلقوق املدنية الواردة يف الت�شريعات اليمنية ومدى موائمتها مع االتفاقيات الدولية
تتمثل احلقوق املدنية التي يجب �أن يتمتع بها الإن�سان -رج ًال كان �أم �إمر�أة  -بح�سب ن�ص العهد الدويل
اخلا�ص للحقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م يف احلق يف احلياة ،وال�سالمة اجل�سدية ،واحلق يف اجلن�سية،
واحلق يف حماية احلياة اخلا�صة ،واحلق يف احلرية ال�شخ�صية ،واحلق يف اللجوء �إىل الق�ضاء ،و�ضمان حماكمة
عادلة ،واحلق يف امل�ساواة �أمام القانون ،وعدم التمييز.
و�أغلب هذه احلقوق كفلها د�ستور اجلمهورية اليمنية للمواطنني جميع ًا على قدم امل�ساواة بح�سب ن�ص
املادة ( )41حيث ن�صت على الآتي:
“املواطنون جميعهم مت�ساوون يف احلقوق واحلريات”.
و�سوف نتطرق يف هذا املطلب �إىل بع�ض هذه احلقوق املدنية؛ بح�سب ما وردت يف الوثائق واالتفاقيات
الدولية ،ومعرفة مدى مواءمة الت�شريعات اليمنية لتلك االتفاقيات.

احلق يف احلياة(:)3

حر�صت الوثائق واالتفاقيات الدولية بالن�ص على حق احلياة؛ باعتباره �أغلى ما ميلكه الإن�سان ،وهو
�أ�صل معظم حقوق الإن�سان الأخرى ،فقد ن�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر  10دي�سمرب 1948م يف
مادته الثالثة على ما ي�أتي:
“ لكل فرد حق يف احلياة ،واحلرية ،ويف الأمان على �شخ�صه”.
كما ن�صت املادة ال�ساد�سة من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادرة يف 1966م على �أن:
“1 .احلق يف احلياة مالزم لكل �إن�سان ،وعلى القانون �أن يحمي هذا احلق ،وال يجوز حرمان �أحد من
حياته تع�سف ًا”.
جزاء على �أ�شد اجلرائم
2 .2ال يجوز يف البلدان التي مل تل ِغعقوبة الإعدام �أن يحكم بهذه العقوبة �إال
ً
خطورة وفق ًا للت�شريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية ،وغري املخالف لأحكام هذا العهد ،والتفاقية
منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،وال يجوز تطبيق هذه العقوبة �إال مبقت�ضى حكم
�صادر عن حمكمة خمت�صة.
3 .3لأي �شخ�ص حكم عليه بالإعدام حق التما�س العفو اخلا�ص �أو �إبدال العقوبة ،ويجوز منع العفو
العام� ،أو العفو اخلا�ص� ،أو �إبدال عقوبة الإعدام يف جميع احلاالت.
4 .4ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�شرة من العمر ،وال
تنفذ هذه العقوبة باحلوامل.
5 .5لي�س يف هذه املادة �أي حكم يجوز التذرع به ،لت�أخري �أو منع عقوبة الإعدام من قبل �أي دولة طرف
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يف هذا العهد”.
وجتدر الإ�شارة هنا �أن د�ستور اجلمهورية اليمنية احلايل مل ين�ص �صراحة على احلق يف احلياة؛ رغم
�أن هذا احلق يعد �أ�صل معظم حقوق الإن�سان ،وهو حق مالزم لكل �إن�سان بغ�ض النظر عن جن�سيته� ،أو لونه،
�أو دينه ،وقد كفلت ال�شريعة الإ�سالمية هذا احلق للإن�سان باعتباره �إن�سان ،وحرمت االعتداءعليه بن�صو�ص
قطعية الثبوت ،وقطعية الداللة ،وجعلت قتل نف�س كقتل النا�س جميع ًا كما �أو�ضحه ال�شرع يف قوله تعاىل
{من �أجل ذلك كتبنا على بني �إ�سرائيل �أنه من قتل نف�س ًا بغري نف�س �أو ف�ساد يف الأر�ض فك�أمنا قتل النا�س جميع ًا
ومن �أحياها فك�أمنا �أحيا النا�س جميع ًا } �سورة املائدة من الآية ()32
وقد و�ضع القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )12ل�سنة 1994م ب�ش�أن اجلرائم والعقوبات �أ�شد العقوبات
على من يعتدي على احلق يف احلياة ،حيث ورد يف املادة ( )234من قانون اجلرائم والعقوبات �أنه “ من قتل
نف�س ًا مع�صومة عمد ًا يعاقب بالإعدام ق�صا�ص ًا �إال �أن يعف َوويل الأمر”.
ً
وج�سامة
وبناء على ذلك فقد تقرر �أن تكون عقوبة الإعدام يف القانون اليمني على �أ�شد اجلرائم خطور ًة
ً
ً
خا�صة؛ و�أن عقوبة الإعدام تعترب يف الفقه ال�شرعي الإ�سالمي من جوهر النظام العقابي الإ�سالمي ،ولإدراك
امل�شرع اليمني بج�سامة عقوبة الإعدام ،وخطورتها كعقوبة ا�ستئ�صالية ال �سبيل معها لإعادة احلال �إىل ما
كان عليه قبل تنفيذه ،فقد �ألزم الق�ضاء على الت�أكد من ثبوت الإدانة ،وا�ستيفاء كافة ال�شروط ال�شرعية
والقانونية الالزمة للحكم بها.
�أما قانون هيئة ال�شرطة رقم ( )15لعام 2000مفقد جعل من واجبات ال�شرطة حماية الأرواح،
ومكافحةاجلرمية ،وجعل الأ�صل يف عدم جواز ا�ستخدام ال�سالح� ،أو �إطالق النار كو�سيلة وحيدة لتحقيق
الغر�ض من قبل �أفراد ال�شرطة ،و�إلزام رجل ال�شرطة �أن يبذل جهده يف �أن ال ي�صيب �أحد ًا �إ�صابة قاتلة،
وذلك يف عدة �أحوال حددها القانون.
وعلى الرغم من �أن امل�شرع قد وائم احلق يف احلياة يف الت�شريعات والقوانني اليمنية مع االتفاقيات
كاف ،فال بد �أن يكون هناك ن�ص �صريح يف الد�ستور اجلديد على كفالة
الدولية نالحظ مما �سبق �أن ذلك غري ٍ
احلق يف احلياة للإن�سان.

احلق يف حماية احلياة اخلا�صة (:)4

حماية احلياة اخلا�صة للإن�سان هي ذلك احلق الذي يحقق له الأمان ،والطم�أنينة ،والكرامة الإن�سانية،
وممار�سة احلرية الإن�سانية يف �أدق جماالتها ،وبدونها يفقد الإن�سان ا�ستقالله الذاتي ،وقد �أكد على ذلك
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1984م ،حيث ن�صت املادة ( )18منه على الآتي-:
“ال يجوز تعر�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة� ،أو �شئون �أ�سرته� ،أو م�سكنه� ،أو مرا�سالته،
وال حلمالت مت�س �شرفه و�سمعته ،ولكل �شخ�ص حق يف �أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل �أو تلك
احلمالت”.
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كما ن�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادر يف 1966م يف املادة ( )17على �أنه:
  “1ال يجوز التدخل ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين بخ�صو�صيات �أحد� ،أو بعائلته� ،أو بيته� ،أو مرا�سالته،كما ال يجوز التعر�ض ب�شكل غري قانوين ل�شرفه �أو �سمعته.
2 2لكل �شخ�ص احلق يف حماية القانون �ضد التدخل �أو التعر�ض”.وقد ن�ص د�ستور اجلمهورية اليمنية احلايل يف املادة()48الفقرة(�أ-ب) على هذا احلق حيث ن�صت
الفقرة (�أ) على الآتي-:
“تكفل الدولة للمواطنني حريتهم ال�شخ�صية ،وحتافظ على كرامتهم ،و�أمنهم ،ويحدد القانون احلاالت
التي تفيد فيها حرية املواطن ،وال يجوز تقييد حرية �أحد �إال بحكم حمكمة متخ�ص�صة”.
�أما الفقرة (ب) فقد ن�صت على الآتي-:
“ال يجوز القب�ض على �أي �شخ�ص� ،أو تفتي�شه� ،أو حجزه �إال يف حالة التلب�س �أو ب�أمر توجبه �ضرورة
التحقيق،وحياته الأمن ي�صدره القا�ضي �أو النيابة العامة ،كما ال يجوز مراقبة �أي �شخ�ص� ،أو التحري عنه
�إال وفق ًا للقانون”.
كما ن�صت املادة ( )53من الد�ستور على �أن-:
“حرية و�سرية املوا�صالت الربيدية ،والهاتفية ،والربقية ،وكافة و�سائل االت�صاالت مكفولة ،وال يجوز
مراقبتها� ،أو تفتي�شها� ،أو �إف�شاء �سريتها� ،أو ت�أخريها� ،أو م�صادرتها� ،إال يف احلاالت التي يبينها القانون ،وب�أمر
ق�ضائي”.
وقد جرم القرار اجلمهورية بالقانون رقم ( )12ل�سنة 1994م انتهاك حرمة املرا�سالت ،واالعتداء
على احلياة اخلا�صة.

احلق يف اجلن�سية:

اجلن�سية هي نقطة البداية احلتمية للحياة القانونية للفرد ،وال كيان له بدونها( ،)5فهي تكفل له التمتع
داخل الدولة التي ينتمي �إليها بجن�سيته بكل حقوق املواطنة؛ كاحلق يف الإقامة ،وتويل الوظائف العامة،
وامل�شاركة يف العمل ال�سيا�سي برت�شيح نف�سه للمجال�س النيابية املختلفة ،والإدالء ب�صوته يف االنتخابات،
واال�ستفتاءات العامة.
كما تكفل له خارج دولته احلماية الدبلوما�سية من قبل دولته يف مواجهة الدول الأخرى؛ ولذلك ي�ضمن
له قانون حقوق الإن�سان حماية هذا احلق ،وذلك من خالل ما ورد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام
1984م يف املادة ( )15حيث ن�صت على الآتي-:
 “1لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.2 2ال يجوز تع�سف ًا حرمان �أي �شخ�ص من جن�سيته وال من حقه”.241
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كما ن�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م على هذا احلق يف املادة ()34
الفقرة ( )3حيث ن�صت على الآتي-:
“ لكل طفل احلق يف �أن تكون له جن�سية”.
كما ن�صت املادة ( )7من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م على الآتي-:
“ ي�سجل الطفل بعد والدته فوراً ،ويكون له احلق منذ والدته يف ا�سم واحلق يف اكت�ساب جن�سية ،ويكون
له قدر الإمكان احلق يف معرفة والديه ،وتلقي رعايتهما”.
وجاء يف املادة ( )9من اتفاقية ال�سيداو لعام 1979م الآتي-:
  “1متنح الدول الأطراف للمر�أة حق ًا م�ساوي ًا حلق الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها� ،أو االحتفاظ بها� ،أوتغيريها ،وت�ضمن بوجه خا�ص �أال يرتتب على الزواج من �أجنبي �أو تغيري جن�سية الزوج �أثناء الزواج �أن
تغري تلقائي ًا جن�سية الزوجة� ،أو �أن ت�صبح بال جن�سية� ،أو �أن تفر�ض عليها جن�سية الزوج.
2 2متنح الدول الأطراف املر�أة حق ًا مت�ساوي ًا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها”.ولأن اليمن قد �صادقت على االتفاقيات الدولية ال�سالفة الذكر؛ فقد قامت مبواءمة ت�شريعاتها
وقوانينها مع تلك االتفاقيات؛ حيث ن�ص الد�ستور يف املادة ( )44على الآتي-:
ميني �إطالق ًا ،وال يجوز �سحبها ممن اكت�سبها �إال
“ينظم قانون اجلن�سية اليمنية ،وال يجوز �إ�سقاطها عن ٍ
وفق ًا للقانون”.
و�صدر القانون رقم ( )6ل�سـ1990ــنة ب�ش�أن اجلن�سية اليمنية الذي �أكد على ما ورد يف الد�ستور ،ونظم
كل ما يتعلق ب�أحكام اجلن�سية ،ومنح وفق ًا للتعديل رقم ( )25ل�سـ2010ـــنة بتعديل القانون رقم ()6
ل�ســ1990ــنة املعدل بالقانون رقم ( )17ل�ســـ2009ــنة �أوالد اليمنية املتزوجة من �أجنبي احلق يف اكت�ساب
اجلن�سية اليمنية.

احلق يف اللجوء �إىل الق�ضاء ،و�ضمان حماكمة عادلة:

جمن عليهم �أو مدعيني
يعد احلق يف التقا�ضي حق مكفول لكل املواطنني ذكور ًا و�إناث ًا
�سواء كانوا جناه �أم ٍ
ً
�أم مدع ًا عليهم ،ويعد هذا احلق ال�ضامن لباقي احلقوق املدنية ،وقد �أكد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على
هذا احلق يف املادة ( )8منه حيث ن�صت على الآتي-:
“ لكل �شخ�ص احلق يف �أن يلج�أ �إىل املحاكم الوطنية لإن�صافه من �أعمال فيها اعتداء على احلقوق
الأ�سا�سية التي مينحها القانون”.
كما ن�صت املادة ( )10من الإعالن على الآتي-:
نزيهة
م�ستقلة
حمكمة
“ لكل �إن�سان احلق على قدم امل�ساواة التامة مع ًا لأخرين يف �أن تنظر ق�ضيته �أمام
ٍ
ٍ
ٍ
نظر ًا عاد ًال للف�صل يف حقوقه ،والتزاماته ،و�أية تهم جنائية توجه �إليه”.
وقد �أكد على هذا احلق �أي�ض ًا العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة ( )14حيث
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ن�صت على الآتي-:
“ جميع الأ�شخا�ص مت�ساوون �أمام الق�ضاء ،ولكل فرد احلق عند النظر يف �أيه تهمة جنائية �ضده� ،أو
متخ�ص�صة
حمكمة
وعلنية بوا�سطة
عادلة
حماكمة
يف حقوقه والتزاماته يف �إحدى الق�ضايا القانونية يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
قائمة ا�ستناد ًا �إىل القانون”.
وحيادية
وم�ستقلة
ٍ
ٍ
�أما فيما يتعلق بالت�شريعات والقوانني اليمنية فقد �أكدت جميعها على ما ورد يف بنود االتفاقيات ال�سالفة
الذكر؛ حيث ن�صت املادة ( )51من د�ستور اجلمهورية اليمنية على حق املواطنني يف اللجوء �إىل الق�ضاء؛ حيث
ن�صت على الآتي-:
“ يحق للمواطن �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء حلماية حقوقه وم�صاحله امل�شروعة ،وله احلق يف تقدمي ال�شكاوي
واالنتقادات واملقرتحات �إىل �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة”.
وقد �ضمنت القوانني النافذة امل�ساواة يف ممار�سة حق التقا�ضي ،و�ألزمت القا�ضي ب�أعمال مبد�أ امل�ساواة،
وكفلت حق الدفاع املدين باملواد( )16-17من القانون رقم ( )40ل�سـ2002ــنة ب�ش�أن املرافعات ،والتنفيذ
املدين ،وكذلك احلماية الإجرائية يف مرحلة التحقيق ،واملحاكمات؛ وذلك يف القرار اجلمهوري بالقانون رقم
( )13ل�سـ1994ـــنة يف املواد (.)230 ،225 ،194 ،63 ،9 ،4

احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز:

تعترب امل�ساواة هي الأ�سا�س يف حقوق الإن�سان بو�صفه كائن ًا اجتماعي ًا ،يعي�ش يف جماعة قد تختلف
عنا�صرها العرقية �أو الدينية �أو اللغوية وال�سيا�سية ،وقد �أكد قانون حقوق الإن�سان على حق امل�ساواة ،وعدم
التمييز ب�صورة تكاد �أن تكون مطلقة ،وذلك كمان�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف مادته ( )1على هذا
احلق ب�أنه:
“يولد جميع النا�س �أحرار ًا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ،وقد ذهبوا عق ًال و�ضمري ًا �أو عليهم �أن يعامل
بع�ضهم بع�ض ًا بروح الإخاء”.
كما ن�ص الإعالن يف مادته ( )2على �أن:
“لكل �إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعالن دون متييز؛ كالتمييز ب�سبب
العن�صر� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي� ،أو �أي ر�أي �أخر� ،أو الأ�صل الوطني� ،أو
االجتماعية� ،أو الرثوة� ،أو امليالد� ،أو �أي و�ضع �أخر ،دون �أي تفرقة بني الرجال والن�ساء”.
كما ن�ص الإعالن يف املادة ( )7على حق امل�ساواة ،وعدم التمييز الذي يجب �أن تكفله كل دولة داخلي ًا ملن
يعي�ش� ،أو يتواجد على �إقليمها؛ حيث ن�صت على الآتي:
“ كل النا�س �سوا�سية �أمام القانون ،ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة منه دون �أي تفرقة ،كما �أن لهم
جميع ًا احلق يف حماية مت�ساوية �ضد �أي متييز يخل بهذا الإعالن ،و�ضد �أي حتري�ض على متييز كهذا”.
من خالل املواد ال�سابقة جند �أن الإعالن قد ن�ص على حق امل�ساواة ،وعدم التمييز كحق للإن�سانية جمعاء،
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وكحق للدول تتمتع بها يف مواجهة بع�ضها البع�ض على امل�ستوى الدويل.
كما ن�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على احلق يف امل�ساواة ،وعدم التمييز يف املادة ()2
الفقرة ( )1حيث ن�صت هذه املادة على الآتي:
“ تتعهد كل دولة طرف من االتفاقية احلالية باحرتام وت�أمني احلقوق املقررة يف االتفاقية احلالية
�سواء كان ذلك ب�سبب العن�صر� ،أو
لكافة الأفراد �ضمن �إقليمها ،واخلا�ضعني لواليتها دون متييز من �أي نوع؛
ً
اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الديانة� ،أو الر�أي ال�سيا�سي� ،أو غريه� ،أو الأ�صل القومي� ،أو االجتماعي�،أو امللكية،
�أو �صفة الوالدة ،وغريها “.
�أما فيما يتعلق بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة فقد ن�صت املادة ( )3من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية على الآتي:
“ تتعهد الدول الأطراف يف االتفاقية احلالية ب�ضمان م�ساواة الرجال والن�ساء يف حق اال�ستمتاع بجميع
احلقوق املدنية وال�سيا�سية املدونة يف االتفاقية احلالية”.
كما ن�صت املادة ( )14الفقرة ( )1من العهد على امل�ساواة �أمام الق�ضاء حيث جاء فيها �أن:
“جميع الأ�شخا�ص مت�ساوون �أمام الق�ضاء”...
�أما املادة ( )26من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية فقد ن�صت على �أن:
“جميع الأ�شخا�ص مت�ساوون �أمام القانون ،ومن حقهم التمتع دون �أي متييز ،ويكفل جلميع الأ�شخا�ص
�سواء كان ذلك على �أ�سا�س العن�صر� ،أو اللون� ،أو اللغة� ،أو اجلن�س� ،أو
حماية مت�ساوية وفعالة �ضد �أي متييز،
ً
الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي� ،أو غريه� ،أو الأ�صل القومي� ،أو االجتماعي� ،أو امللكية� ،أو �صفة الوالدة� ،أو غريها”.
�أما فيما يتعلق بالأقليات فقد �أ�شار العهد �إىل احلقوق التي تتمتع بها يف البالد التي تتواجد فيها ،حيث
ن�صت املادة ( )27من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على الآتي:
“ ال يجوز �إنكار حق الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل �أقليات عن�صرية� ،أو دينية� ،أو لغوية قائمة من
دولة ما يف اال�شرتاك مع الأع�ضاء الآخرين مع جماعتهم يف التمتع بثقافتهم� ،أو الإعالن عن ديانتهم،و�إتباع
تعاليمها� ،أو ا�ستعمال لغتهم “.
ولأن اليمن �صادقت على تلك االتفاقيات املذكورة �آنف ًا ،واملتعلقة بامل�ساواة ،وعدم التمييز ،فقد كان
موقف د�ستور دولة الوحدة لعام1990م قبل تعديله يف املادة ( )27ين�ص على �أن-:
“املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون ،وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،وال متييز بينهم
ب�سبب اجلن�س� ،أو اللون� ،أو الأ�صل� ،أو املهنة� ،أو املركز االجتماعي� ،أو العقيدة”.
يت�ضمن هذا الن�ص �إقرار ًا وا�ضح ًا و�صريح ًا مببد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني ،وهو ما يتواءم مع ما جاء يف
املواثيق الدولية التي �صادقت عليها اليمن ،وخا�صة اتفاقية مناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �إال �أنه
عام1994م مت تعديل الد�ستور مع تعديل املادة ( )27حيث �أ�صبح الن�ص بعد التعديل يف املادة ( )41ين�ص
على الآتي:
244
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

“املواطنون جميعهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة “.
كما ن�صت املادة ( )31من الد�ستور املعدل على الآتي:
“الن�ساء �شقائق الرجال ،فلهن من احلقوق ،وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�شريعة ،وين�ص
عليه القانون”.
وبناء على تلك التعديالت؛ ف�إنه من املالحظ �أن الن�صو�ص املعدلة ال�سالفة الذكر ال تفي مب�ضمون املادة
ً
ً
( )27من الد�ستور قبل التعديل ،واعترب �إلغاء ن�ص املادة ( )27من الد�ستور ي�شكل تراجعا عن التزامات اليمن
بتعهداتها الدولية يف جمال حقوق املر�أة.

احلق يف �ضمان حماكمة عادلة:

العدالة م�س�ألة مبدئية ت�ضع �إىل جانب الإن�سان قرينة ل�صاحله؛ مفادها �أنه برئ حتى ي�صدر حكم عادل
ب�إدانته ,كما ي�ضمن حق العدالة �إجراء حماكمة عادلة تتوافر فيها ال�ضمانات الكافية حلقوق الدفاع ،و�شرعية
العقوبة؛ فقد �أكد االعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م على كفالة هذا احلق يف عدة ن�صو�ص ،حيث
ن�صت املادة ( )8على الآتي:
“ لكل �شخ�ص احلق يف �أن يلج�أ �إىل املحاكم الوطنية لإن�صافه من �أي �أعماملنها االعتداء على احلقوق
الأ�سا�سية التي مينحها له القانون”.
كما ن�ص الإعالن يف مادته ( )10على �أن:
نزيهة
م�ستقلة
حمكمة
“ لكل �إن�سان احلق على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين يف �أن تنظر ق�ضيته �أمام
ٍ
ٍ
ٍ
نظر ًا عاد ًال للف�صل يف حقوقه والتزاماته ،و�أية تهم جنائية توجه �إليه”.
وقد ن�صت املادة ( )11من الإعالن على الآتي:
علنية ت�ؤمن له فيها
مبحاكمة
“ كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئ ًا �إىل �أن تثبت �إدانته قانون ًا
ٍ
ٍ
ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه”.
�أما العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م ،فقد ن�صت املادة ( )14الفقرة ( )2على �أن:
“من حق كل متهم بارتكاببجرمية �أن يعترب بريئ ًا �إىل �أن يثبت عليه اجلرم قانون ًا”.
ومن�صفة ،الأمر الذي
عادلة
حماكمة
حيث �أكدت هذه املادة على �أن ثبوت اجلرم قانون ًا يتطلب �إجراء
ٍ
ٍ
ٍ
يتطلب �أن تكون املحاكمة علنية وم�ستقلة وحيادية.
كما �أكدت املادة ( )15من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على كفالة مبد�أ �شرعية اجلرائم
والعقوبات ،وعدم رجعية العقوبة على �ضوء قواعد القانون الدويل والوطني ،وتطبيق القانون اجلنائي
الأ�صلح للمتهم حيث ن�صت هذه املادة على الآتي:
جنائية نتيجة فعل� ،أو امتناع عن فعل ما مل ي�شكل وقت ارتكابه جرمية
بجرمية
“ ال يجوز �إدانة �أحد
ٍ
ٍ
جنائية مبوجب القانون الوطني �أو الدويل ،كما ال يجوز توقيع عقوبة �أ�شد من العقوبة واجبة التطبيق يف
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وقت ارتكاب اجلرمية ،وي�ستفيد املتهم من �أي ن�ص قانوين ي�صدر بعد ارتكاب اجلرمية �إذا جاء مت�ضمن ًا لعقوبة
�أخف”.
�أما فيما يتعلق بحق �ضمان املحاكمة العادلة يف الت�شريعات والقوانني اليمنية؛ فقد �أكدت املادة ( )51من
د�ستور اجلمهورية اليمنية على احلق يف اللجوء �إىل الق�ضاء ،حيث ن�صتعلى الآتي:
“يحق للمواطن �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء حلماية حقوقه ،وم�صاحله امل�شروعة ،وله احلق يف تقدمي ال�شكاوي،
واالنتقادات ،واملقرتحات �إىل �أجهزة الدولة ،وم�ؤ�س�ساتها ب�صورة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة”.
كما �ضمنت القوانني النافذة امل�ساواة يف ممار�سة حق التقا�ضي ،و�ألزمت القا�ضي ب�إعمال مبد�أ
امل�ساواة،وكفلت حق االدعاء ،والدفاع يف املواد ( )16-17من القانون رقم ( )40ل�سنة 2002م ب�ش�أن
املرافعات ،والتنفيذ املدين ،كما �أكد القرار اجلمهوري يف القانون رقم ( )13ل�سنة 1994م يف املواد (– 9 – 4
 )230 – 225 – 194 – 63على احلماية الإجرائية يف مرحلة التحقيق ،واملحاكمة.
املطلب الرابع

احلقوق ال�سيا�سية الواردة يف الت�شريعات اليمنية ومدى مواءمتها مع االتفاقيات الدولية
يت�ضمن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م ،وكذا العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية لعام1966م ،وكذلك الت�شريعات والقوانني اليمنية على العديد من احلقوق ال�سيا�سية التي يجب
�أن يتمتع بها الإن�سان ،ولعل �أهم تلك احلقوق ال�سيا�سية تتمثل يف حرية الر�أي والتعبري ،وحق االنتخابات،
وحق التجمع ال�سلمي ،وحق تكوين اجلمعيات والأحزاب(.)6

حرية الر�أي والتعبري:

تعد حرية والتعبري الو�سيلة الأ�سا�سية لت�شكيل �شخ�صية الإن�سان اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا ،وهذه احلرية
ت�ساعد على بناء ال�شخ�صية الإن�سانية الإيجابية ،فقد ن�صت املادة ( )19من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية لعام 1966م على �أنه:
“1 .لكل فرد احلق يف اتخاذ الآراء دون التدخل.
2 .2لكل فرد احلق يف حرية التعبري ،وهذا حق ي�شمل البحث عن املعلومات� ،أو الأفكار من �أي نوع،وا�ستالمها
ً
ً
ً
و�سواء كان ذلك يف قالب فني� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى
طباعة،
كتابة �أو
�شفاهة �أو
ونقلها ،وذلك �إما
ً
يختارها.
3 .3تربط ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة بواجبات وم�سئوليات خا�صة،
وعلى ذلك تخ�ضع لقيود معينة وذلك باال�ستناد �إىل ن�صو�ص القانون التي تكون �ضرورية”.
أ .أمن �أجل احرتام �سمعة الآخرين.
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ب .بمن �أجل حماية الأمن الوطني� ،أو النظام العام� ،أو ال�صحة العامة� ،أو الأخالق.
لقد كفل د�ستور اجلمهورية اليمنية حرية الر�أي والتعبري ،حيث ن�صت املادة ( )27من الد�ستور على
الآتي:
“ تكفل الدولة حرية البحث العلمي ،واالجنازات الأدبية والفنية� ،أو الثقافية املتفقة وروح و�أهداف
الد�ستور ،كما توفر الو�سائل املحقة لذلك ،وتقدم الدولة كل م�ساعدة لتقدم العلوم والفنون ،كما ت�شجع
االخرتاعات العلمية والفنية ،والإبداع الفني ،وحتمي الدولة نتائجها”.
من خالل املادة ال�سابقة جند �أن امل�شرع اليمني حر�ص على �إدماج حق حرية الر�أي والتعبري الواردة يف
االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،والتي �صادقت عليها اليمن �ضمن الت�شريعات والقوانني اليمنية،
ومل يتوقف هذا الدمج عند حد هذه املادة فقط بل مع تنامي دور و�سائل الإعالم ،والأخذ بنظام التعددية
ال�سيا�سة واحلزبية�أ�صبحت الأجواء م�شجعة حلرية ال�صحافة؛ حيث برزت ال�صحافة احلزبية ،و�أ�صدرت
العديد من النقابات واملنظمات النا�شطة �صحف ًا وجمالت ون�شرات ومطبوعات للتعبري عن �أهدافها وبراجمها،
كما وجدت ال�صحافة الأهلية مناخات وا�سعة من احلرية مكنتها من التعاطي مع خمتلف املتغريات والق�ضايا
املحلية والإقليمية والدولية ،كما �أكدت مواد وقانون ال�صحافة واملطبوعات رقم ( )25لعام1990م على
حرية الر�أي والتعبري ،والفكر ،وحرية املعرفة واالت�صال.
كما كفل القانون حماية حقوق ال�صحفيني واملبدعني كحقهم يف التعبري والر�أي ،واحل�صول على
املعلومات من م�صادرها ،و�إلزام اجلهات التي متتلك املعلومات �إطالعها عليها،و لل�صحفي حق ن�شرها� ،أو عدم
ن�شرها،واالحتفاظ ب�سرية م�صادرها ،وال يجوز �إجبار ال�صحفي على �إف�شائها �أو م�ساءلته �إال يف حدود
القانون.

حق تكوين اجلمعيات والأحزاب:

يعد هذا احلق �إقرار ًا بحق كل �شخ�ص يف االن�ضمام �أو امل�شاركة مع الآخرين ،واجلمعيات العامة� ،أو
االن�ضمام �إليها حلماية م�صاحله ،كما ال يجوز للدولة و�ضع القيود على ممار�سة هذا احلق غري تلك الن�صو�ص
الواردة يف القانون ،والتي ي�ستوجبها �أي جمتمع دميقراطي.
وقد �أكدت املادة ( )22من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م على �أنه:
“ لكل فرد احلق يف حرية امل�شاركة مع الآخرين ،مبا يف ذلك حق ت�شكيل النقابات� ،أو االن�ضمام �إليها
حلماية م�صاحله”.
من املالحظ �أن العهد الدويل للحقوق املدنية ،وال�سيا�سية مل يرد فيه تعبري �صريح عن الأحزاب ال�سيا�سية،
ولكنه كان مفهوم ًا عند الن�ص على حرية تكوين اجلمعيات؛ �أن ذلك ي�شمل احلق يف ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية
حزب جمعية ذات طابع �سيا�سي يف جمتمع دميقراطي ،كما �أعترب ن�ص املادة ( )22من العهد �أن
باعتبار �أي
ٍ
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�إن�شاء النقابات �صورة من �صور �إن�شاء اجلمعيات ،فن�صت عليها �صراحة ،واعتربت �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية
�ضمن ًا يف ا�صطالح اجلمعية ،وعلى هذا الأ�سا�س مت تف�سري الن�ص.
وقد كر�ست الت�شريعات اليمنية حرية تكوين اجلمعيات ،و�إن�شاء وتكوين الأحزاب ،وامل�ؤ�س�سات
ً
ً
عملية لت�أمني م�شاركة وا�سعة للعمل الأهلي يف احلياة املدنية
خطوات
الأهلية،واتخذت اليمن بهذا ال�صدد
وال�سيا�سية واالجتماعية ،ومن هذه الإجراءات التعديل الكامل ملنظومة القوانني املت�صلة بهذا القطاع،
و�إ�صدار قوانني ،وت�شريعات جديدة تن�سجم مع ما ت�ضمنه الد�ستور من ن�صو�ص م�شجعة ب�ش�أن حرية املواطنني
يف ت�شكيل منظماتهم مواءمة بذلك القوانني املتعلقة بهذا ال�ش�أن مع االتفاقيات امل�صادقة عليها بخ�صو�ص
ت�شكيل وتكوين مثل هذه اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية .ومن هذه القوانني:
 -القانون رقم ( )66لعام 1991م ب�ش�أن الأحزاب ال�سيا�سية والتنظيمات ال�سيا�سية. -القانون رقم ( )1لعام 2001م ب�ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.- -القانون رقم ( )35لعام 2002م ب�ش�أن تنظيم النقابات.

حق الرت�شح واالنتخاب:

يعد حق الرت�شح واالنتخاب من �أبرز احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،و�أحد الركائز الأ�سا�سية للدميقراطية
احلديثة ،فقد تناول الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م هذا احلق حيث ن�صت املادة ( )21على
الآتي:
“1 .لكل فرد حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة لبلده� ،إما مبا�شرة ،و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون
بحرية.
�2 .2إرادة ال�شعب هي مناط �سلطة احلكم ،ويجب �أن تتجلى هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى
دوري ًا باالقرتاع العام ،وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني ،وبالت�صويت ال�سري� ،أو ب�إجراء مماثل
ي�ضمن حرية الت�صويت”.
�أما املادة ( )3من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية فقد ن�صت على الآتي:
“ تتعهد الدول الأطراف يف هذه االتفاقية ب�ضمان م�ساواة الرجل واملر�أة يف حق التمتع بجميع احلقوق
املدنية وال�سيا�سية”.
كما ن�صت املادة ( )25من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية على ما ي�أتي:
“لكل مواطن احلق ،والفر�صة دون �أي متييز مما ورد يف املادة الثانية ،ودون قيود غري معقولة يف:
�1 .1أن ي�شارك يف �سري احلياة العامة� ،إما مبا�شرة �أو عن طريق ممثلني يختارون بحرية.
�2 .2أن َينتخب �أو ُينتخب يف انتخابات دورية عامة على �أ�سا�س من امل�ساواة على �أن تتم االنتخابات
بطريق االقرتاع ال�سري ،و�أن ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة الناخبني”.
�أما فيما يتعلق بالت�شريعات والقوانني اليمنية فقد واءمت بينها وبني االتفاقيات الدولية املتعلقة
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بحقوق الإن�سان ،وحتديد ًا املتعلقة بحق الرت�شح واالنتخاب؛ حيث كفل د�ستور اجلمهورية اليمنية للمواطنني
حق االنتخاب ،و�إبداء الر�أي يف اال�ستفتاء ،ونظم كذلك كل ما يتعلق بال�سلطة الت�شريعية القائمة على غرفة
واحدة،وهي جمل�س النواب.
كما ن�ص القانون رقم ( )13ل�سنة 2001م ب�ش�أن االنتخابات العامة واال�ستفتاء ال�شعبي ،والذي �أجريت
عليه عدة تعديالت على احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،وهو ما ي�ضمن م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ،و�صنع
القرار ،وذلك من خالل الرت�شح واالنتخابات ،وامل�شاركة يف الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ،وامل�شاركة يف تقلد
الوظائف العامة ،وتويل املنا�صب الق�ضائية.
وفيما يتعلق بحق الرت�شيح واالنتخاب فقد ن�صت املادة ( )4من الد�ستور اليمني على الآتي:
“ال�شعب مالك ال�سلطة ،وم�صدرها ،وميار�سها ب�شكل مبا�شر عن طريق اال�ستفتاء واالنتخابات العامة ،كما
يزاولها بطريقة مبا�شرة عن طريق الهيئات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،وعن طريق املجال�س املحلية
املنتخبة”.
ول�ضمان م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية؛ فقد ن�صت املادة ( )7من قانون االنتخابات رقم ( )13لعام
2001م على �أنه:
“تقوم اللجنة العليا لالنتخابات باتخاذ الإجراءات التي ت�شجع املر�أة على ممار�سة حقوقها االنتخابية،
ً
ن�سائية تتوىل ت�سجيل وقيد �أ�سماء الناخبات يف جداول الناخبني ،والت�أكد من �شخ�صياتهن عند
وت�شكل جلان ًا
االقرتاع؛ وذلك يف �إطار املراكز االنتخابية املحددة يف نطاق كل دائرة من الدوائر االنتخابية”.
�إن الن�ص ال�سابق يكفل للمر�أة م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية وم�ساواتها بالرجل ،كما �أن هذا الن�ص
يتواءم مع اتفاقية احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وكذا اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
امل�صادقة عليها من قبل اليمن(.)7
وعلى الرغم من االلتزامات التي متليها القوانني الوطنية ،واالتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها
اليمن ،واجلهود الوطنية الهادفة �إىل ت�شجيع دخول الن�ساء �إىل املجال�س املنتخبة �إال �أن وجود املر�أة يف هذه
الهيئات ما يزال دون م�ستوى الطموح،وخا�صة �أن هناك ن�صو�ص متيزية تن�ص املادة ( )27من الد�ستور قبل
تعديله على الآتي:
“ �أن املواطنني جميعهم �سوا�سية �أمام القانون ،وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،وال متييز
بينهم ب�سبب اجلن�س� ،أو اللون� ،أو الأ�صل� ،أو املهنة� ،أو املركز االجتماعي� ،أو العقيدة”.
علم ًا �أن يف املادة ( )41من الد�ستور بعد تعديل املادة ( )27من الد�ستور نوع من التمييز ،وهو ما يخالف
االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها اليمن؛ حيث ن�صت املادة ( )41من الد�ستور على الآتي:
“ الن�ساء �شقائق الرجال ،ولهن من احلقوق ،وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�شريعة ،وين�ص
عليها القانون”.
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اخلامتة:

بعد االنتهاء من �إعداد البحث املو�سوم بـ( مدى مواءمة احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف الت�شريع اليمني مع
االتفاقيات الدولية) تو�صلنا �إىل النتائج الآتية:
�1 .1أن اليمن �صادقت على عدد كبري من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان.
�2 .2أدجمت اليمن بع�ض هذه االتفاقيات الدولية يف الت�شريعات والقوانني اليمنية.
3 .3هناك بع�ض من ن�صو�ص االتفاقيات امل�صادق عليها املتعلقة بحقوق الإن�سان مل يتم مواءمتها مع
الت�شريعات والقوانني اليمنية ،الأمر الذي �أدى �إىل وجود هوة بني االتفاقيات والقوانني.
4 .4ما زالت هناك بع�ض التميزية يف الت�شريعات والقوانني اليمنية فيما يخ�ص حقوق املر�أة.
5 .5تتطرق ن�صو�ص الد�ستور ب�شكل �أو�ضح مكانة االتفاقيات الدولية بالن�سبة للت�شريعات والقوانني
اليمنية.
�6 .6أغفلت الت�شريعات والقوانني اليمنية لبع�ض احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ملثل احلق يف احلياة.

التو�صيات:
-

-

�إيجاد ن�ص د�ستوري �صريح يحدد مكانة االتفاقيات الدولية من الت�شريعات والقوانيناليمنية.�ضرورة مواءمة الت�شريعات والقوانني اليمنية مع االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان التي�صادقت عليها اليمن.
�إزالة كافة الن�صو�ص القانونية التميزية التي ال تتواءم مع االتفاقيات الدولية امل�صادقة اليمنعليها.ال بد �أن يكون هناك تن�سيق بني اجلهات املعنية عند و�ضع م�شروع قانون بحاجة �إىل مواءمة؛ حتى التكون اجلهود فردية ،والت�صل يف نهاية الأمر اىل الغاية املن�شودة.
�إن االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق االن�سان التي �صادقت عليها اليمن هي التزام دويل يقععليها ،والبد من موائمة القوانني اليمنية مع االتفاقيات الدولية امل�صادق عليها مبا ال يخالف
ال�شريعةالإ�سالمية.
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الهوام�ش:

•وزارة حقوق الإن�سان :تقرير عن موائمة الت�شريعات اليمنية مع االتفاقيات الدولية اخلا�صة
بحقوق االن�سان2010،م.
•نقابة املحامني اليمنيني:ندوة بعنوان االلتزام بال�صكوك الدولية يف الت�شريعات اليمنية والواقع
العملي2009 ،م.
•د /ال�شافعي حممد ب�شري:قانون حقوق الأن�سان ،مكتبة اجالء اجلديدة ،املن�صورة2004 ،م � ،ص
.123
•د /حممد يو�سف علوان:القانون الدويل حلقوق الإن�سان (احلقوق املحمية) ،دار الثقافة عمان،
ط2006 ،1م� ،ص .288
•د /ف�ؤاد عبد املنعم ريا�ض:اجلن�سية كحق من حقوق الأن�سان ،مطبوعات �سرياكوزا ،جملد( ،)3دار
العلم للماليني ،ط1989 ،1م� ،ص.450
•د /طارق عزت رخا :قانون حقوق الأن�سان بني النظرية والتطبيق ،دار النه�ضة العربية2004 ،م.
•مركز املر�أة:ندوة بعنوان التعديالت القانونية املتعلقة بنظام الكوتا ،مركز املر�أة للبحوث
والدرا�سات ،جامعة عدن2012،م.
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ال�صياغـــــة الد�ستورية الأكـادمييــــــة
مل�شروع الد�ستور اليمنـــي
�أ.د .عبداهلل �سعيد الكانده

�أ�ستاذ القانون الد�ستوري بجامعة �صنعاء

مقدمة:

�أهمية ال�صياغة الد�ستورية� :إن �أهم مميزات الدولة القانونية التي ت�سعى معظم الدول ،واملجتمعات
للو�صول �إليها،وحتقيقها على �أر�ضالواقع النت�شالها من براثن الت�سلط ،والظلم الذي تعج به كثري من
الدول؛ فت�سلب املواطن حقوقه ،عندما تتداخل اخت�صا�صات ال�سلطات فيها ،وي�سيطر احلكام على معظم
مفا�صل الدولة،وي�صبحون هم ومقربيهم حمور ال�سلطات فيها ،وت�صبح الدولة ملك ًا خا�ص ًا بهم.
لهذا كانت ثورات ال�شعوب ،و�صيحاتها للخال�ص من تلك الأو�ضاع ،واملطالبة ببناء الدولة القانونية
التي من خ�صائ�صها االلتزام بالقواعد القانونية يف جميع �أن�شطتها ،وعالقتها بالأفراد ،ولعل �أهم تلك
القواعد القانونية ،و�أ�سماها القواعد الد�ستورية ،فهذه القواعد تتناول يف تنظيم حركة ،وديناميكية
هذا اجلهاز العظيم الذي يطلق عليه الدولة.
وهي حتدد �شكل الدولة ،وتبني لنا طبيعة نظام احلكم ،وحتدد �أي�ض ًا اخت�صا�صات �سلطات الدولة
ال�سيما ال�سلطة الت�شريعية ،وعالقتها ببقية ال�سلطات الأخرى ،كما �أن تلك القواعد الد�ستورية تقرر
حقوق الأفراد ،واحلريات العامة.
من هنا برزت م�شكلة ال�صياغة الفنية للقواعد الد�ستورية ،وا�ستحوذت على حيز كبري يف الدرا�سات
الفقهية احلديثة ،..وغدت ت�ؤرق العديد من الفقهاء؛ ملالها من �آثار هامة يف �صياغة �أ�سمى القواعد
القانونية يف حياة الدول ،وكان التفكري اجلاد من قبل الفقهاء للبحث عن �آليات ،وعنا�صر �صناعة
الد�ساتري ،وبد�أوا يعر�ضون لهذه امل�شكلة يف درا�ساتهم؛ فتطرق ق�سم كبري منهم �إىل تو�ضيح مفهوم
ال�صياغة ،و�آلياتها ،وحمتوياتها..؛ فلذا ما كانت �صياغة الن�ص الد�ستوري تتطلب جهد ًا كبرياً ،وعنا�صر
حرفية كف�ؤة ،و�إجراءات حمددة؛ من �أجل �أن ن�صل �إىل ال�صياغة املطلوبة لن�صو�ص الد�ستور التي ت�سمو
على بقية الن�صو�ص القانونية العادية� ،أو الفرعية ...
فكلما كانت جلان ال�صياغة القانونية للد�ستور من قبل عنا�صر كف�ؤة ،وذات خربة ،وباع طويل يف
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جمال ال�صياغة الد�ستورية،وذات معرفة بفروع القانون املختلفة ،وتتميز بال�صرب ،والت�أين ،والدقة ،وعدم
الت�سرع ،والفهم الوا�سع بتاريخ البلدان املراد �صياغة الد�ستور لها ،ومعرفة جتارب ال�شعوب يف هذا امليدان،...
ومع ذلك تواجه العديد من دول العامل هذه امل�شكلة يف ال�صياغة بدرجات خمتلفة ...
وت�شكل اليوم م�شكلة ال�صياغة الد�ستورية ،وعدم وجود اللجان الفنية املتخ�ص�صة يف هذا املجال فر�صة
للدول الكربى للعبث ب�أمن ال�شعوب ،وحتويلها �إىل دول مهلهلة ،وجمز�أة ،ومفككة ،وقابلة لالنفجار؛ ب�سبب
م�ساهمة الدول الكربى يف �صياغة د�ساتري تلك البلدان ،كما حدث يف العراق عندما كلفت الواليات املتحدة
الأمريكية جلنة من اخلرباء الد�ستوريني الأمريكيني؛ لو�ضع د�ستور مفخخ ومليء بالألغام ،ينطلق من حتقيق
غايات ،و�أهداف تلك الدولة الكربى؛ لعدم وجود العنا�صر الوطنية الكف�ؤة بتلك املهمة.

مطلب متهيدي
وي�ضم هذا املطلب فرعني هما:
الفرع الأول :مفهوم ال�صياغة الد�ستورية.
الفرع الثاين�:صور ال�صياغة الد�ستورية وعيوبها.

الفرع الأول

مفهوم ال�صياغة الد�ستورية
�إن مفهوم ال�صياغة الد�ستورية يتكون من:
•املفهوم ال�شكلي لل�صياغة الد�ستورية :الذي يهتم بالألفاظ ،واملباين ،وترتيب العبارات ترتيب ًا فني ًا
دقيق ًا ،ويهتم بتنظيم الإطار العام�،أو الهيكل العام للد�ستور مبا يحويه من �أبواب ،وف�صول ،وفروع ،ومواد،
وترتيبها ح�سب العدد ،وح�سب الأحرف  ...الخ.
•املفهوم املو�ضوعي لل�صياغة الد�ستورية :الذي يعني بالأفكار ،واملبادئ الد�ستورية ،و�سنتناول هذين
املفهومني على النحو التايل:
�أو ً
ال– املفهوم ال�شكلي لل�صياغة الد�ستورية�:أن املفهوم ال�شكلي لل�صياغة الد�ستورية ين�صرف
�أحيان ًا كثري ًة�إىل االعتناء باجلانب اللغوي ،وهو �أحد العنا�صر الأ�سا�سية يف املفهوم ال�شكلي لل�صياغة ،فال بد
من الإملام الكامل باللغة العربية من قبل اللجنة التي تتوىل ال�صياغة الفنية للد�ستور؛�إذ ال يكفي املعرفة
العابرة باللغة ،بل البد من امتالك نا�صية اللغة ،واملعرفة الدقيقة بكل العبارات التي �سوف يتم ا�ستخدامها
يف الن�صو�ص القانونية؛ فال�صياغة تكون بلغة ب�سيطة؛ جتمع بني ب�ساطة الألفاظ واملباين ،وبني عمق الفكرة
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التي تكون يف ثنايا املواد؛ حيث تكون هذه العبارات ،والألفاظ من ال�سهل املمتنع؛ حتى تكون مفهومة للجميع،
ً
واليلج �إىل �أعماقها �إال اخلبري ،..فاللغة التي يجب �أن يحويها الد�ستور يجب �أن تكون ً
راقية ،ومبا �أن
لغة
اليمن هي الدولة التي جتمع �أ�صول العرب ،فبكل ت�أكيد يجب �أن يعك�س د�ستورها هذه الأ�صالة يف كلمات،
ومباين ،وعبارات عربية مب�ستوى هذه الأ�صالة.
وي�أتي يف هذه املفهوم عن�صر هام �آخر ،وهو ترتيب �أفكار ،وحمتويات ،ومواد هذا الد�ستور على هيئة
�أبواب ،وف�صول ،وفروع ،ثم ترتيب املواد ح�سب الأرقام ،واحلروف ،والتن�سيق الفني الدقيق لهذه الأبواب،
والف�صول ،والفروع ،وو�ضع العناوين املنا�سبة لها؛ حتى ي�سهل على الباحث والدار�س ،وكل املتعاملني مع مواد
الد�ستور ،و�أبوابه وف�صوله ،وفروعه الرجوع �إليها.
ثاني ًا – املفهوم املو�ضوعي لل�صياغة الد�ستورية�:أن املفهوم املو�ضوعي لل�صياغة الد�ستورية يحظى
بالأولوية يف �صياغة الد�ساتري حيث ي�ضم هذا املفهوم الآتي-:
1 .1املبادئ ،والأفكار الد�ستورية ،والقانونية ب�شكل عام.
�2 .2شكل الدولة ب�سيطة �أو مركبة ،ف�إن كانت مركبة ماهو نوع االحتاد الذي �ستعتمده الدولة؟
3 .3طبيعة نظام احلكم هل هو نظام فردي ملكي �أم نظام جمهوري دميقراطي وما نوع احلكم الذي �سيعتمده
هل هو نظام برملاين �أم رئا�سي �أو جمل�س �أو خمتلط ..الخ.
4ال�سلطات الثالث يف الدولة:
.4
 .أالت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية.
 .بالعالقة بني هذه ال�سلطات.
5احلقوق واحلريات العامة.
.5
و�سنتناول هذه املو�ضوعات بو�صفها الركيزة الأ�سا�سية للد�ستور ،بعد �أن نعرج على املوا�صفات الأ�سا�سية
للجنة ال�صياغة الد�ستورية التي �سوف تقوم ب�صياغة الد�ستور من الناحية املو�ضوعية�،أما ال�صفات الأ�سا�سية
للجنة ال�صياغة الد�ستورية من حيث املفهوم املو�ضوعي وهذه ال�صفات هي:
عال،
�1 )1أن يتكون �أع�ضاء جلنة ال�صياغة الد�ستورية بوجهها املو�ضوعي من عنا�صر �أكادميية كف�ؤة مب�ستوىً ٍ
متتلك اخلربة الأكادميية ،واخلربة واملمار�سة القانونية يف احلياة العملية وال�سيا�سية.
2 )2املعرفة الكاملة بالنظريات القانونية ب�شكل عام ،والنظريات الد�ستورية ب�شكل خا�ص.
3 )3املعرفة الكاملة بالنظريات ال�سيا�سية.
4 )4الإملام الكامل بالد�ساتري املقارنة.
5 )5الإملام الكامل ب�إحدى اللغات الأجنبية احلية.
6 )6املعرفة الكاملة بتاريخ اليمن ،وح�ضاراته ،والدول التي ن�ش�أت فيه.
7 )7الإملام الكامل بال�سيا�سة ،والتجارب ال�سيا�سية املوجودة يف العامل.
8 )8التم�سك بالثوابت الوطنية ،والقومية ،والإ�سالمية.
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9 )9االطالع الكامل على الواقع ال�سيا�سي لليمن ،وامل�شكالت التي مر بها ،وكيفية التعامل معها مبا يخدم
�أهداف ،وم�صالح ال�شعب اليمني.
1010الإملام بالنظريات االقت�صادية ،وعنا�صر البنى التحتية لالقت�صاد اليمني ،كما �إن ع�ضو جلنة ال�صياغة
الد�ستورية مبفهومها املو�ضوعي يجب �أن يتحلى بهذه ال�صفات؛ لأن التعامل مع مو�ضوعات القانون
الد�ستوري ال ميكن �أن تفهمها جلنة م�ؤقتة ،وعابرة ،وال متلك ظهرياً ،و�سند ًا �سيا�سي ًا ،واقت�صادي ًا ،وقانوني ًا،
وتاريخي ًا يرقى �إىل م�ستوى فهم الواقع اليمني ،والتنظري لو�ضع د�ستوره.

الفرع الثاين

�صور ال�صياغة الد�ستورية وعيوبها
تقت�ضي درا�سة ال�صياغة القانونية �أول ماتقت�ضي معرفة طرق التعبري عن القيم القانونية التي ي�صبها
امل�شرع يف الن�صو�ص القانونية ،ومدى ماحتدثه هذه الطرق�،أو الأدوات من تعديل�،أو حتريف لهذه القيم التي
يحر�ص امل�شرع على �صبها يف القانون ،كما تقت�ضي هذه الدرا�سة التعرف على و�سائل امل�شرع التي هي جزء من
مقت�ضيات القانون؛ من حيث مدى ماتكفله للقيم من حتديد ،و�ضبط ،وو�ضوح كما يتطلب ذلك الفن القانوين.
يف �ضوء هذا الإدراك املعريف �ستدور �صور هذه ال�صياغة القانونية حول حمورين:
الأول :من حيث الأ�سلوب -:يتبني لنا �أن ثمة �صياغة جامدة ،و�أخرى مرنة.
الثاين:من حيث الو�سيلة -:يتبني لنا �أن ثمة و�سيلة مادية ،و�أخرى معنوية.
ونعر�ض ذلك على النحو الآتي:

الأول :من حيث الأ�سلوب-:

تتعدد الطرق اخلا�صة بال�صياغة ،وتختلف يف مدى ت�أثريها على جوهر القيم التي يحملها القانون،
وبعبارة �أخرى قد تتحدد الفكرة القانونية التي تتناولهاالقاعدة القانونية حتديد ًا جامد ًا حا�سم ًا ،ال يرتك
للقا�ضي �أي جمال للتقدير عند تطبيقها .وقد تتحدد الفكرة حتديد ًا مرن ًا يف�سح املجال لهذا التقدير عند
التطبيق  ،...ويطلق على ال�صياغة يف احلالة الأوىل ال�صياغة اجلامدة،كما يطلق على ال�صياغة يف احلالة
الثانية ا�سم ال�صياغة املرنة(.)1
ولتف�صيل القول بني ال�صياغتني الأوىل والثانية كما ي�أتي:

�أ .ال�صياغةاجلامدة:

هي ال�صياغة التي حتقق التحديد الكامل للحكم القانوين� ،أومايخـ�ضع له من �أ�شخا�ص ،ووقائع على نحو
�سواء بالن�سبة للمخاطب بالقانون؛ عندما يريد التعرف على ما �إذا كان احلكم ينطبق
اليرتك جما ًال للتقدير
ً
 -1د .انور�سلطان :املبادئ القانونية العامة ،الطبعةالرابعة ،دارالنه�ضة ،بريوت 1983م� ،ص .94
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عليه� ،أوبالن�سبة �إىل القا�ضي؛ عندما يريد �إنزال احلكم القانوين على مايعر�ض �أمامه من وقائع و�أ�شخا�ص،
وجند ال�صياغة تكون بهذه احلالة عندما :حتدد القاعدة املخاطب بالقاعدة القانونية� ،أوعندما حتدد
القاعدة القانونية الواقعة القانونية التي يكون ب�ش�أنها اخلطاب(.)2

ب .ال�صياغةاملرنة:

تختلف ال�صياغات املرنة عن ال�صياغات اجلامدة؛ يف �أنها الت�ضمن القاعدة القانونية حكم ًا ثابت ًا اليتغري
بالنظر الغري الظروف لكل حالة ،بل ت�ضفي عليها نوع ًا مـن املرونة ي�ستجيب ملتغريات الظروف؛ مما يرتك
للقا�ضي حرية التقدير وفق ًا لواقع ومالب�سـات كل حالة(.)3
وبعبارة �أدق ف�إن ال�صياغة املرنة هي ال�صياغة التي ال حتدد احلكم�،أو ما يخ�ضع له من �أفراد ،ووقائع
حتديد ًا من�ضبط ًا جامع ًا مانع ًا ,و�إمنا جندها تقت�صر على و�ضع الفكرة يف هذا�،أو ذاك تاركة حتديد ما يدخل
فيها لتقدير من يقوم بتطبيق القاعدة القانونية ،فهي تقت�صر على حتديد ،وبيان املعايري دون حتديد
املفردات(.)4
ولكلٍ من ال�صياغة اجلامدة،واملرنة مزاياها وعيوبها ,ولهذا ف�أن جلان ال�صياغة جتمع بينهما حتقيق ًا
ملزايا كل منهما.

ثانيا :من حيث الو�سيلة:

الو�سيلة القانونية؛ هما و�سيلتان :مادية ومعنوية ,فهناك �صياغة مادية ،و�صياغة معنوية.
 )1ال�صياغة املادية :وتنق�سم اىل ق�سمني� :صياغة كمية و�صياغة �شكلية.
 .1ال�صياغةالكمية:
( �إحالاللكممحاللكيف) ،ويق�صد ب�إحالل الكم حمل الكيف ،وهو مايطلق عليه البع�ض م�صطلح الرتقيم
ً
ً
رقمية تقطع
�صياغة
�أي التعبري بالأرقام� ,أي �صياغة املعنى الكيفي الذي يت�ضمن جوهر القاعدة القانونية
دابر كل خالف يف �ش�أن �إدراك هذا املعنى(.)5
فهي تعني التعبري عن القيمة �أو القيم التي حتملها القاعدة القانونية تعبري ًا رقمي ًا ثابت ًا؛ مما ي�سهل
تطبيق القاعدة القانونية يف العمل ،ويحول دون اخلالف على ما يتبع لها من فرو�ض ..مثال ذلك القاعدة التي
تقرر �أن �سن الر�شد التي تخول الفرد مبا�شرة حقوقه املدنية هي ثماين ع�شرة �سنة ,فالقيمة التي حتملها
هذه القاعدة هي �إناطة مبا�شرة،احلقوق املدنية بتمام متييز الفرد ،وتوافر القدرة على �إدراك م�صلحته ،وما
يجلب له ال�ضرر.
واملالحظ �أن هذا التمييز ،وهذه القدرة تكون منعدمة لدى الفرد عند والدته ،ثم تتولد لديه ،وتنمو
مع تقدمه يف ال�سن حتى تكتمل ،واملالحظ �أن متام التمييز ،ومتام القدرة على الإدراك ال يتحقق لدى جميع
2
3
4
5

 د .عبدالقادر ال�شخيلي :فنال�صياغة القانونية ،مكتبة دارالثقافة ،عمان � ,1995ص .22,23 د .توفيق ح�سن فرج ،املدخل للعلوم القانونية ،ط ،3الدار اجلامعية ،بريوت1988 ،م� ،ص .166و الدكتوران م�صطفى حممد اجلمال وعبداحلميد حممداجلمال :النظرية العامة للقانون ،الدار اجلامعية ،بريوت1987 ،م� ،ص.96
 والدكتوران م�صطفى حممد اجلمال وعبداحلميد حممد اجلمال :امل�صدرال�سابق� ,ص .73 د.انور �سلطان :امل�صدر ال�سابق� ,ص.98257
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

النا�س يف �سن واحدة،و�إمنا يختلف من �شخ�ص �إىل �آخر باختالف الظروف ،..ف�إذا ما �أريد التعبري عن القيمة
التي حتملها القاعدة املحددة ل�سن الر�شد تعبري ًا �أمين ًا؛ ف�أنه يتعني القول ب�أن �سن الر�شد هو ال�سن التي يبلغ
فيها الفرد وفق ًا لظروفه متام التمييز ،والقدرة على الإدراك ،ولكن �صياغة القاعدة على هذا النحو من �ش�أنها
�أن تثري �صعوبات عملية تعقد القاعدة عن حتقيق هدفها.
 .2ال�صياغة ال�شكلية:
ال �شك �أن عيوب ال�صياغة ال�شكلية جعلت الفقه يبحث عن معيار �أخر هو ال�صياغة ال�شكلية ،ويق�صد
بال�شكل �ضرورة �إفراغ الت�صرف القانوين يف �شكل خارجي معني حتى يرتتب عليه �أثره القانوين ،وي�ستلزم
امل�شرع ال�شكل حتقيق ًا لإحدى الغايات التالية:
•�إما التنبيه �إىل خطورة الت�صرف.
•و�إما تي�سري اثباته.
•و�إما لإمكان االحتجاج به على الغري.
ذلك �أنه �إذا كان الأ�صل يف القوانني احلديثة هي الأخذ مببد�أ الر�ضائية يف تكوين العقد؛ �أي االكتفاء
مبجرد الرتا�ضي لتمام الت�صرف ،فااللتزام �إال �أن هناك من الت�صرفات ما قد يكون خطر ًا على املت�صرف ،فيقوم
امل�شرع بتنبيهه �إىل خطورته؛ عن طريق ا�ستلزام�إفراغ الت�صرف يف �شكل معني ،و�إال وقع باط ًال(.)6
 .3ال�صياغة املعنوية:
الو�سيلة املعنوية يف ال�صياغة القانونية تتمثل يف القرائن القانونية ،واحليل القانونية .والتي �سيتم
تف�صيلها كما ي�أتي:
 أالقرائن القانونية:معلوم؛ على �أ�سا�س �أنه �إذا حتقق وجود هذا
أمر
أمر
ب�صفة
القرينة
ٍ
ٍ
ٍ
جمهول من � ٍ
عامة هي ا�ستخال�ص � ٍ
ٍ
الأمر املعلوم كان الغالب وجود الأمر املجهول ،فهي تقوم على �أ�سا�س فكرة االحتمال والرتجيح� ،أي على �أ�سا�س
ً
جمهول.
أمر
معلومة
واقعة
فكرة الراجح الغالب الوقوع  ،..فامل�شرع ي�ستنبط من
ٍ
ٍ
ٍ
داللة على � ٍ
باحليل القانونية:هي افرتا�ض خمالف للحقيقة والواقع تو�ص ًال ،لرتتيب �أثر قانوين معني ،و�إذا كانت احليل تعد من طرق
ال�صياغة القانونية ذات ال�صفة املعنوية كالقرائن القانونية �إال �أن القرائن تقوم على �أ�سا�س الغالب الراجح
ٌ
ٌ
خمالف للحقيقة والواقع خمالفة �صريحة …
افرتا�ض
يف الواقع ..؛ فهي
مناق�ض له ،ويعيطه
آخر
فهنا يلج�أ امل�شرع �إىل هذا النوع من ال�صياغة؛ عندما يريد �أن يلحق �شيئ ًا ب�شيءٍ � ٍ
ٍ
احلكم ذاته … ،مثال ذلك نظام املوت املدين الذي كان معروف ًا يف القوانني القدمية باعتباره نوع ًا من �أنواع
العقاب.
�إذ كان يفرت�ض موت ال�شخ�ص مع �أنه يف احلقيقة حي ،وتبع ًا لذلك ترتتب الآثار التي يرتبها القانون
 - 6د.انور �سلطان :امل�صدر ال�سابق� ,ص .99
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على اعتبار �شخ�صية من حكم مبوته موت ًا مدني ًا منتهية.

عيوب ال�صياغة:

هناك عيوب تلحق الن�ص �أثناء ت�شريعه�،أو طبعه منها ما يكون عيب ًا يف ال�شكل كعدم التدقيق اللغوي�،أو
وجود �أخطاء لغوية،ونحوية�،أو مطبعية ،وقد يكون اخلط�أ يف امل�ضمون ،و�أبرز الأمثلة على ذلك هي :النق�ص،
والغمو�ض ،والتعار�ض يف الن�صو�ص ،والأحكام القانونية .ونعر�ض لها على النحو الآتي:

 .1اخلط�أ املادي:

ويرجع اخلط�أ املادي �إىل �أ�سباب متعددةحتدث خالل املراحل التي مير بها الت�شريع منذ حلظة �إعداده،
حتى ن�شرهفي اجلريدة الر�سمية ،وقد ت�ؤثر تلك الأخطاء يف املعنى الذي يق�صده الن�ص  ،..وحتدث الأخطاء
عاد ًة�إما يف �أ�صل الن�ص� ،أو يف م�سودته عندما تعدها اجلهة املكلفة ب�إعداد الد�ستور.
وال�شك �أن تلك الأخطاء تزداد خالل الفرتات التي ين�شط فيها ال�شارع ،ك�أن ي�ضيق الوقت املحدد؛ بحيث
يتعذر معه التدقيق يف املراجعة خا�صة يف احلاالت العاجلة(.)7

 .2اخلط�أ القانوين:

واملق�صود باخلط�أ القانوين هنا اخلط�أ الوا�ضح غري املق�صود الذي تدل عليه القواعد العامة؛ بحيث ال
يوجد �أدنى �شك يف وجوب ت�صحيحه .ومن �أمثلة ذلك :ن�صت املادة ( )371من القانون املدين الأردين على �أن
“ال حتل امل�س�ؤولية املدنية ،بامل�س�ؤولية اجلنائية متى توافرت �شرائطها”.
�أن القواعد العامة ،و�سياق الن�ص يفرت�ضان العك�س ،وال�صحيح �إذن �أن ين�ص امل�شرع على �أن “ ال حتل
امل�س�ؤولية اجلزائية بامل�س�ؤولية املدنية”.
•النق�ص:
والنق�ص ي�أتي من خالل �إغفال لفظ يف الن�ص الت�شريعي؛ بحيث ال ي�ستقيم احلكم بدونه،ومنه مث ًال
ما ورد يف املادة ( )151مدين م�صري حيث جاء فيها ”:كل فعل ن�ش�أ عنه �ضرر للغري يوجب ملزومية فاعله
بتعوي�ض ال�ضرر ..الخ “ ،و كان ق�صد ال�شارع الفعل اخلاطئ.
•الغمو�ض :
الن�ص الغام�ض هو �أن الن�ص غري وا�ضح الداللة ،فهو ال يدل على ما فيه ب�صيغته.
•التعار�ض :
وهنا قد ي�صطدم ن�ص مع �آخر؛ بحيث ال ميكن اجلمع بينهما؛ ملا بينهما من تعار�ض على الرغم من و�ضوح
كل منهما.

 - 7د .توفيق ح�سن  :امل�صدر ال�سابق � ،صفحة ..426
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املطلب الأول

املحتويات املو�ضوعية
الفرع الأول

املحتويات املو�ضوعية ،وتطبيقها يف الواقع اليمني:
والآن نعود �إىل حمتويات املفهوم املو�ضوعي ل�صياغة م�شروع الد�ستور اليمني ...
فما هي هذه املحتويات ؟�إن هذه املحتويات هي كما ذهبت �إىل ذلك معظم كتب الفقه()8الد�ستوري،وت�ضم:
�1 )1شكل الدولة :هل هي دولة موحدة ب�سيطة �أم دولة مركبة احتادية؟
2 )2طبيعة النظام :هل هو ملكي غري دميقراطي �أم جمهوري دميقراطي ؟
�3 )3سلطات الدولة  ..ال�سلطة الت�شريعية (الربملان) ،ال�سلطة التنفيذية ،رئا�سة الدولة وجمل�س الوزراء،
وال�سلطة الق�ضائية.
4 )4احلريات واحلقوق العامة.
و�سنعر�ض لهذه املحتويات على النحو التايل م�سقطني تلك املحتويات على واقعنا اليمني املراد تطبيق
م�شروع الد�ستور على �أر�ضه:

�أو ًال – �شكل الدولة :واملق�صود هنا ب�شكل الدولة:

هل هذه الدولة اليمنية ب�سيطة وموحدة� ،أم مركبة واحتادية ؟وما هي حدود هذه الدولة ؟وما هي هوية هذه الدولة ؟وهل ترتبط بواقع قومي و�إ�سالمي ؟�أم �أنها دولة معلقة يف الهواء ،ولي�ست على عالقة بغريها� ،أي دولة منعزلة ،ولكن البد لنا يف البدء �أن
نتعر�ض لكيفية ن�شوء الدولة:
�أو ًال -هناك ت�سا�ؤالت يجب الإجابة عنها؛ حتى ن�صل �إىل الهدف وهي:
كيف ظهرت الدولة اليمنية ؟وهل وجدت هذه الدولة يف اليمن يف املا�ضي؟وكيف كانت ؟ - 8د .عبداحلميد متويل  :القانون الد�ستوري و الأنظمة ال�سيا�سية �سنة � 1976/1975ص  .69و د� .سعيد ع�صفور  :القانون الد�ستوري و النظم ال�سيا�سية ،
 1980م � ،ص .29
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وما هو الواقع الفعلي لها ؟وما هي حدودها ؟وما هي هوية هذا ال�شعب؟دولة معني� :شهد اليمن عرب التاريخ القدمي والدة دولة قوية موحدة كدولة “معني” العظيمة يف
منطقة اجلوف( ،)9وكان نظام احلكم فيها وراثي ًا ،وكان يجب �أن يتوىل امللك� ،أو يحمل لقب امللك،الأخ ،واالبن
يف �آنٍ واحد.
�أما يف الواليات التابعة لتلك الدولة اليمنية القدمية ،فقد كان نظام احلكم القائم على الالمركزية؛
حيث كان ميثل امللك يف كل مقاطعة ممثل يحمل لقب “كرب” ،ولكل والية جمل�س نيابي يقال له “�سود” يدير
�ش�ؤونها ،حيث يجتمع فيه الأ�شراف للحكم بني النا�س ،وتقرير القوانني وال�ضرائب و�إعالن حالة احلرب(.)10
ومن الدول اليمنية القدمية املوحدة�إىل دولة �أخرى:
دولة �سب�أ :وقد جاء ذكرها يف �آثار “�سرجون” ملك �آ�شور (705 – 724ق.م) ،وكان يطلق على احلاكم
فيها “مكرب” يف بداية الأمر ،ثم �أطلق احلكام بعد ذلك على �أنف�سهم لقب “ملك”؛ حيث جتردوا من �صفتهم
الكهنوتية ،و�أقامت هذه الدولة م�ؤ�س�سات متثيلية مع جمل�س قبلي ي�ساهم يف الوظيفة الت�شريعية(.)11
دولة حمري :قامت خالل هذه املرحلة التاريخية ال�سالفة الذكر دولة “حمري” ( 525 – 115ق.م)
يف ريدان ،وظفار ،وكان كبريهم ي�سمى “ذو ريدان “ ،و�أ�صبح لقبه �أواخر عهد دولتهم ملك �سب�أ ،و ذو ريدان،
وح�ضرموت.
دول وممالك مينية �أخرى موحدة :وعا�صرت هذه الدول العظيمة مملكة “قتبان” ،و�أو�سان ،وكذلك
الدولة احل�ضرمية ،فالتاريخ منذ القدم كما مربنا �شهد قيام دول مينية قائمة على �أ�سا�س وحدة اليمن الطبيعي،
وقد حفلت كتب التاريخ بذلك ،وقد احتفظت اليمن بوحدتها الطبيعية جم�سدة يف دولها املتعاقبة،وت�شهد
على ذلك ح�ضاراتها ،وا�ستمرت كذلك حمافظة على و�ضعها ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،واالقت�صادي؛ حتى برزت
الدويالت الطائفية ،و�أحتل الإجنليز عدن 1839م ،ثم تو�سع نفوذهم ال�سيا�سي �إىل املناطق املجاورة لعدن.
وميكن القول ب�شكلٍ �أ�سا�س ٍي�أن اليمن �أ�صبح �شطرين عندما ح�صل الأئمة على احلكم يف ال�شطر ال�شمايل،
وا�ستفردت القوات الربيطانية باحلكم يف ال�شطر اجلنوبي ،وا�ستمر ذلك الو�ضع يف ال�شطر ال�شماليحتى قامت
ثورة � 26سبتمرب1962م�،أما ال�شطر اجلنوبي فقد تغري الو�ضع �أي�ض ًا بعد قيام ثورة 14اكتوبر1963م ،وجالء
امل�ستعمر الربيطاين يف 30نوفمرب1967م يف ال�شطر اجلنوبي؛ عندما تكونت هناك دولة ب�سيطة �سميت ب
“جمهورية اليمن اجلنوبية ال�شعبية” بناء ًا على اتفاقية جنيف يف 29نوفمرب1967م.
وبعون اهلل حتققت الوحدة اليمنية املباركة يف22مايو1990م ،بعد لقاء عدن التاريخي بني قيادة
ال�شطرين يف 30نوفمرب عام1989م الذي �أحدث نقلة حا�سمة باجتاها�ستعادة حتقيق الوحدة اليمنية
 - 9د .ح�سن �سليمان حممود  :تاريخ اليمن ال�سيا�سي يف الع�صر اال�سالمي  ،بغداد 1969م � ،ص .12-13
 -10امل�صدرال�سابق�،ص .14-15
 -11راجع .Robert Stookey: Yemen , Colorado, 1979, page 13 :
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ال�شاملة ،واتخذت الدولة اليمنية بعد اال�ستفتاء على د�ستور دولة الوحدة �شكل الدولة املوحدة الب�سيطة،
�سواء من الناحية اخلارجية؛ حيث �أ�صبحت تدير �ش�ؤونها يف املجال
فتميزت هذه الدولة بالوحدة ال�سيا�سية
ً
الدويل هيئة واحدة ،ولها متثيل خارجي واحد� ،أما من الناحية الداخلية ف�أ�صبحت تتميز بوحدة يف نظام
احلكم الد�ستوري� ،أو ال�سيا�سي ،ويف جمال ال�سلطة الت�شريعية ،فقد ن�صت املادة ()40من د�ستور دولة الوحدة
على� “ :أن جمل�س النواب هو الهيئة الت�شريعية للدولة � ،..أما رئا�سة اجلمهورية فقد ن�صت املادة ( )82من
الد�ستور على �أن رئا�سة اجلمهورية اليمنية ميار�سها جمل�س الرئا�سة املكون من خم�سة �أع�ضاءٍ  ،ينتخبهم جمل�س
النواب” ،ون�صت املادة ( )102من الد�ستور ذاته على� “ :أن جمل�س الوزراء هو حكومة اجلمهورية اليمنية ،وهو
الهيئة التنفيذية والإدارية العليا ،ويتبعها بدون ا�ستثناء جميع االدارات ،والأجهزة ،وامل�ؤ�س�سات التنفيذية
التابعة للدولة.
وبهذا جند �أن د�ستور دولة الوحدة كان من�سجم ًا مع امل�سرية التاريخية ل�شعب اليمن حينما انطلق من
م�س�ألة الوحدة اليمنية؛ ملعاجلة الأو�ضاع يف اليمن ،وبذلك ف�إن هذه امل�س�ألة يجب �أن تو�ضع بعني االعتبارعند
قيام �أي جلنة �صياغة مل�شروع د�ستور اليمن اجلديد ،فالنهج الوحدوي مل يكن جمرد �أمنية فح�سب ،بل كان
قراءة �صحيحة ملا�ضي اليمن ،وحا�ضره ،وم�ستقبله ،و�أي �أطروحات خارج هذا النطاق �ستكون غري قادرة
على تلبية طموح �شعب اليمن  ،...ومع ذلك فقد �شهد تاريخ اليمن والدة دولة احتادية ناق�صة ،وم�سخ �أيام
اال�ستعمار الربيطاين؛ لكي يكر�س التجزئة والت�شطري يف ميننا احلبيب.
و�ضياء يف حركة التقنني ،وال�صياغة الد�ستورية
وهكذا ميكن النظر�إىل عدة حقائق؛ لتكون نربا�س ًا،
ً
ا�ستقراء ملا حدث يف التاريخ:
ً
ثاني ًا – ن�ش�أة الدولة اليمنية :يف الوقت الذي يرى بع�ض الفقهاء �أن ن�ش�أة الدولة ب�شكل عام تعتمد على
اجلانب الديني فقط؛ حيث كان امللك هو �إله� ،أو خمتار من الإله يف احلكم االلهي املبا�شر� ،أو غري املبا�شر،
حينئذ كان امللك هو “املكرب”� ،أو املقرب �إىل الإله يف احلكومات اليمنية القدمية�،إال �أن اجلانب الدنيوي كان
طاغي ًا يف فرتات معينة من تاريخ الدولة اليمنية حيث مترد احلكام على اللقب الديني ،و�أ�صبح ق�سم كبري منهم
يحمل لقب “امللك”.
الفرع الثاين

املحتويات املو�ضوعية لل�صياغة الد�ستورية لعنا�صر الدولة اليمنية
كان للجانب القبلي ،والتحالفات القبلية دور كبري يف ن�ش�أة الدولة اليمنية ،وكل ذلك ي�ؤكد حقيقة �أن
ثمة عدة عوامل �ساعدت يف ن�شوء الدولة اليمنية ،ومل تكن ن�ش�أتها وليدة عامل واحد ،ولهذا يجب �أن ت�ضع
اللجان املعنية ب�صياغة الد�ستور م�س�ألة وجود عنا�صر هذه الدولة ،وتطويرها باحل�سبان ،وو�ضع الأ�س�س
القانونية اجلوهرية لهذه الدولة بكل م�ؤ�س�ساتها ،و�أال جتعل �أي هيئة �أخرى فوق �سلطة الدولة ،و�أخذ �أركانها
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الأ�سا�سية بعني االعتبار وهي:

 .1ال�سكان �أو ال�شعب:

�إن لعن�صر ال�سكان� ،أو ال�شعب �أهمية ق�صوى يف بناء الدولة احلديثة ،وعرب التجارب التاريخية للدولة
واحد،
اليمنية يف التاريخ القدمي جند �أن اليمن كان �شعبها واحد يف جميع �أرجاء اليمن؛�أي �شعب ينتمي لأ�صلٍ
ٍ
وكان هذا ال�شعب م�صدر قوته ،ورخائه االقت�صادي ،وذلك ي�ؤكد �أن الن�سيج ال�سكاين للمجتمع كان ن�سيج ًا
متما�سك ًا ،وهذه ميزة قد الجندها يف العديد من دول العامل  ،..فال ن�أخذ بتجارب تلك الدول ذات الن�سيج
االجتماعي غري املتجان�س ،ونطبقها على �شعب موحد الأعراق.

 .2الوحدة الإدارية لليمن:

يف التاريخ اليمني القدمي كانت الوحدة الإدارية قائمة يف اليمن ،وا�ستمرت عندما جاء الإ�سالم عندما
كانت الدولة املركزية ،...و�أ�صاب اليمن ال�ضعف عندما قامت فيه الدويالت الطائفية التي فرطت بوحدة
�شعب اليمن؛ كالدولة الر�سولية ،والدولة الفاطمية ،والدولة الإ�سماعيلية ،والدولة الزيدية  ،...و�شجعت
بريطانيا على ن�شوء وقيام الدويالت امل�شيخية ،وال�سالطينية ،والإماراتية يف ال�شطر اجلنوبي؛ بهدف ال�سيطرة
على ال�شطر اجلنوبي ،وحتويله �إىل كيانات هزيلة تقدم لها بريطانيا الدعم ،وامل�شورة؛ ل�ضرب بع�ضها البع�ض
م�ستغلة النزعات املناطقية ،والطائفية.

� .3إقليم الدولة:

لقد حبا اهلل اليمن م�ساحة وا�سعة ،ومنحها رقعة جغرافية فيها �إطاللة وا�سعة على بع�ض البحار
املهمة يف املالحة ،والتجارة العاملية ،و�أعطاها ميزة التحكم يف منافذ هامة ت�سيطر على مواقع ا�سرتاتيجية
يف بحار ،وحميطات ،...ولهذا كانت عرب التاريخ حمط �أنظار الدول الكربى ،فعلى �صعيد الإقليم الأر�ضي:
عندما ن�ستعر�ض التاريخ جند �أن حدود اليمن �أي الطبيعية هي م�ساحة ت�صل �إىل ثالثة �أ�ضعاف امل�ساحة
احلالية ،فلقد ق�ضمت من قبل ال�شقيقة الكربى م�ساحات وا�سعة؛ كجيزان ،وع�سري ،وجنران ،والربع اخلايل..
الخ� ،أما على �صعيد الإقليم البحري ف�إن لليمن �إطاللة وا�سعة على البحر الأحمر ،والبحر العربي ،واملحيط
الهندي ،وهذه الإطاللة جتعل لليمن ال�سيطرة على التجارة العاملية ،واملالحة الع�سكرية ،بجانب ما متلكه
هذه امل�ساحة الوا�سعة من املياه من ثروة �سمكية فيها ،ومات�ضمه هذه امل�ساحة حتت �أعماقها من ثروات نفطية،
وموارد �أخرى.
لهذا ف�أن م�س�ؤولية جلنة �صياغة م�شروع الد�ستور يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار كل هذه امليزات ،وال جتعلها
نهب ًا للغري؛ واملق�صود الغري هنا لي�س الدول الكربى التي بحكم كونها متلك �أ�ساطيل بحرية تعربد ،وت�صول،
وجتول يف مياه حباها اهلل لليمن ،فعلى اللجنة �أن جتعل من الد�ستور �أداة للحماية على �إقليم هذه الدولة
�سواء على �صعيد الإقليم الربي� ،أو الإقليم البحري� ،أو اجلوي.
اليمنية الفتية
ً
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 .4احلكومة:

�إن طبيعة نظام احلكم يف الدولة يعد حجر الأ�سا�س الذي تعتمد عليه الدولة ،والذي يعك�س جتارب
ال�شعوب ،والدول على طريق �إقامة الدولة الدميقراطية احلديثة ،فاحلكومة كجزء من �سلطات الدولة
العامة تعد من مكونات املحتوى املو�ضوعي لل�صياغة الد�ستورية ،فلقد �شهدت اليمن جتارب عديدة بع�ضها
انتهج فكرة اجلمهور� ،أو امل�شاركة اجلماهريية ،وبع�ضها ذهبت �إىل خلق جتارب غري دميقراطية  ،..فاليمن
عرب التاريخ القدمي �شهد �أ�شكاال خمتلفة من امل�شاركة اجلماهريية يف احلكم وان كانت يف حدود معقولة ..؛
فنجد يف التاريخ القدمي يف دولة �سب�أ ،ومعني �أمناط ًا من تلك امل�شاركة ،وقد ذكر يف القر�آن الكرمي التجربة
الدميقراطية التي �أخذت بها دولة �سب�أ؛ حيث وجدت هناك جمال�س نيابية متثيلية كمجل�س “�سود” و”مزود”،
اللذين كان ال�شعب فيهما يعرب عن �آرائه يف كثري من ق�ضايا الدولة ،ويقر فيها القوانني ،وال�ضرائب ..الخ،
ويف ظل الدولة الإ�سالمية كانت هناك م�شاركة جماهريية تنبع من احلكم الإ�سالمي الر�شيد الذي �أكد عليه
الإ�سالم قو ًال وعم ًال� ،أما بعد �أن �ضعفت الدولة الإ�سالمية،وبرزت الدويالت ال�ضعيفة ،والطائفية يف اليمن،
فقد غابت الدميقراطية ،وجاء االحتالل الرتكي ،والربيطاين فلم تعد ثمة م�شاركة جماهريية.

 .5الد�ستور:

يعد الد�ستور منظم للعالقة بني هذه ال�سلطات ،وحتديد �شكل الدولة ،وطبيعة نظامها ،وهو من �أهم
مكونات املحتوى املو�ضوعي لل�صياغة ،وهكذا جند �أن م�شروع الد�ستور لدولة القانون يجب �أن ينطلق من فهم
هذه اجلذور الدميقراطية ال�ضاربة يف عمق التاريخ اليمني ،فبد ًال من ا�سترياد جتارب الدول الغربية ،علينا
�أن نعود �إىل الأ�س�س التحررية التي وجدت على هذه الأر�ض الطيبة لن�أخذ منها العرب ،والدرو�س ،..كما علينا
�أن نغور بعيد ًا يف �أعماق التاريخ العربي؛لننهل منه ما يالئم واقعنا املعا�صر ،فتلك احل�ضارات العظيمة التي
�شهدها وطننا العربي الكبري مليئة بالعرب ،والدرو�س يف جمال املمار�سة للحرية على �أر�ض الواقع ،وبجانب كل
ذلك التاريخ العربي جند �أن الإ�سالم كان منوذج ًا �صاحل ًا ملعظم الأزمان يف ر�سالته التاريخية العظيمة على
�صعيد امل�شاركة يف احلكم ،واالعرتاف بحقوق االن�سان ،واملواطن ،فعلى جلنة �صياغة الد�ستور �أن تنهل من هذا
الرتاث العظيم بد ًال �أن ت�ستورد من ح�ضارة رعاة البقر.
والد�ساتري تعد يف عاملنا املعا�صر هي حجر الأ�سا�س يف بناء الدول ،والرقي مب�ؤ�س�ساتها ،وهي مبثابة
البو�صلة التي ت�ؤ�شر لنا اجتاه �سيا�سة الدول ،وجهودها ،وقد �شهدت اليمن تطور ًا د�ستوري ًا طوي ًال باملخرجات
�سواء �أكانت يف �شكل قواعد عرفية د�ستورية هدفت �إىل و�ضع قواعد قانونية
الد�ستورية التي �سبقت الثورة
ً
عرفية؛ لتنظيم �سلطات الدولة الرئي�سية� ،أو الوثائق الد�ستورية التي �أعقبت حركة1949م الد�ستورية� ،أو
وانتهاء بقيام د�ستور دولة
املخرجات الد�ستورية التي �أعقبت مراحل قيام النظم اجلمهورية يف �شطري اليمن،
ً
اجلمهورية اليمنية مع كل ما طر�أ عليه من تعديالت.
لقد كانت طموحات الفقهاء ،وال�سا�سة اليمنيني ت�سعى للو�صول �إىل د�ستور يلبي طموح كل ال�شعب اليمني
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يف النهو�ض ،والتقدم ،وكان لغياب �صناع ال�صياغة الد�ستورية العلمية �أثر ًا كبري ًا يف اجلري وراء تقليد
احلركات ال�سيا�سية يف العامل دومنا الأخذ بعني االعتبار �سمات ،وخ�صائ�ص الواقع اليمني ،وهويته القومية،
والإ�سالمية ،فجاءت النتائج ناق�صة ،ومقلدة ،وكنا �أمام نظام د�ستوري م�سخ ،فكانت الأهداف اال�سا�سية ،وما
تتطلبه �أحيان ًا من جهود ،وما يعرتي امل�سرية ال�سيا�سية ،والد�ستورية من �أرباك على طريق حتقيق الهدف
الوطني ،وقلة اخلربة التي حتدد امل�سار الد�ستوري ب�شكل وا�ضح؛ قد �أدى �إىل وقوع بع�ض من قام ب�صياغة
الد�ساتري اليمنية يف احلرية،والإرباك ،وعدم القدرة على الإم�ساك كمتطلبات ال�صياغة التي ت�ؤدي �إىل تقدم
ثابتة ،فالرغبة الأ�سا�سية يف الو�صول �إىل بناء دولة النظام ،والقانون �شيء ،والرتجمة الفعلية
بخطى
الهدف
ٍ
ً
لها يف �شكل ن�صو�ص �شيء �آخر.
� .6سلطات الدولة ،والعالقة بينها:
لعل من حمتويات �صياغة الد�ستور املو�ضوعية حتديد �سلطات الدولة ب�شكل عام ،والعالقة بينها؛ ف�أن
الدولة كما نعرف تتكون من ثالث �سلطات هي:
�أ .ال�سلطة الت�شريعية:
وهي �أعلى �سلطة يف الدولة ،فهي التي تقر ،وت�شرع القوانني ،وتوافق على االتفاقيات ،واالرتباط بها مع
الدول الأجنبية ،وتقر املوازنة العامة للدولة ،وتعلن احلرب ،وغريها من الوظائف امل�صريية يف حياة الدولة،
وقد تتكون هذه ال�سلطة من غرفة واحدة� ،أو غرفتني ،ويتم عادة انتخابها من قبل ال�شعب مبا�شرة ،وقد
ينتخب �أع�ضاء غرفة من قبل ال�شعب ،والغرفة الأخرى بالتعيني ،وقد عرف اليمن نظام الغرفة الواحدة يف
الع�صر احلديث يف �شطري اليمن بعد قيام ثورتي� 26سبتمرب1962م ،و� 14أكتوبر1963م.

ب .ال�سلطة التنفيذية:

وهي املعنية بتنفيذ القوانني ،وتتكون من جمل�س الوزراء ،والوزارات التابعة له ،ورئا�سة الدولة ،واجلهات
املرتبطة بها.

ج .ال�سلطة الق�ضائية:

وهي املخت�صة بتطبيق القوانني ،وعلى الأغلب تكون م�ستقلة عن ال�سلطتني التنفيذية ،والت�شريعية؛ لذلك
تو�ضح الد�ساتري العالقة بني هذه ال�سلطات الثالث؛ حتى ال تطغى �سلطة على ال�سلطات الأخرى؛ فتتدخل
يف ممار�سة اخت�صا�صاتها ،...ويف ظل النظم امللكية يف ع�صرنا احلديث يف اليمن �سيطر الأمام حتت الغطاء
الديني على كل �سلطات الدولة ،وكذا كان احلال يف ال�شطراجلنوبي عندما �سيطر ال�سالطني ،واالمراء،
وامل�شايخ على �سلطات الدويالت التي كانوا يحكمون فيها حتت الو�صاية الربيطانية ،وكان لكل �شطر د�ستور
خا�ص ،فكان د�ستور1970م يحكم ال�شطر ال�شمايل ،بينما كان د�ستور1971م يحكم ال�شطر اجلنوبي ،وكانت
لكل من الد�ستورين خ�صائ�صهما التي تختلف من حيث الإيديولوجية التي يعتنقها النظام ،ومن حيث تنظيم
ال�سلطات العامة؛ مما جعل منهما غري �صاحلني لتنظيم احلكم يف دولة واحدة ،وعندما بد�أت املفاو�ضات بني
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ال�شطرين؛ لقيام الوحدة�ُ ،شكلت جلنة م�شرتكة من ال�شطرين لإعداد م�شروع د�ستور دولة الوحدة ،والتي كانت
ثمرة من ثمار اللقاءات ال�سيا�سية بني ال�شطرين؛ لتحقيق هدف �إعادة الوحدة اليمنية ،وقد قامت اللجنة
ب�إعداد م�شروع الد�ستور ،وقامت بعر�ضه على القيادتني ال�سيا�سيتني لل�شطرين ،لدرا�سته واملوافقة عليه(.)12
ويف لقاء عدن التاريخي  -للفرتة من 29نوفمرب �إىل دي�سمرب1989م � -أقرت القيادتني يف ال�شطرين
م�شروع د�ستور دولة الوحدة ،و�أحالته �إىل ال�سلطتني الت�شريعيتني يف ال�شطرين للموافقة عليه ،ويف30
نوفمرب1989م �أحيل الد�ستور �إىل جمل�س ال�شورى ،وال�شعب يف ال�شطرين لإقراره ،وتنفيذ ًا ملا جاء يف االتفاق
املذكور ،فقد مت الإعداد ملرحلة اال�ستفتاء الد�ستوري من قبل ال�شعب ،وقد �أن�شئت جلنة على اال�ستفتاء ،ومرت
عملية اال�ستفتاء مبرحلتني:
املرحلة الأوىل :خ�ص�صت لعملية ت�سجيل املواطنني الذي تتوفر فيهم �شروط التمتع باحلقوق
ال�سيا�سية.
املرحلة الثانية :وقد خ�ص�صت لإبداءر�أي ال�شعب اليمني يف الد�ستور.
وقد �أعلنت اللجنة العليا لال�ستفتاء نتيجة اال�ستفتاء يوم االثنني 20مايو1990م؛ حيث بلغت ن�سبة
املوافقني على الد�ستور( ،)98.24%وبعدها �أ�صبح الد�ستور نافذاً ،و�أ�صبح ملزم ًا للكافة من تاريخ �إعالن
نتيجة اال�ستفتاء(.)13
املطلب الثاين

تطور القواعد الد�ستورية اليمنية
الفرع الأول

تطور القواعد الد�ستورية اليمنية يف عهد االئمة
�إذا ما �أردنا ا�ستعرا�ض م�سرية القواعد الد�ستورية التي عرفتها اليمن خالل املراحل التاريخية جند
الآتي:
�إن القواعد الد�ستورية العرفية التي كان معمو ًال بها يف عهد الأئمة الذين حكموا اليمن منذ القرن
الثالث ،وحتى1948م� ،أي بعد �صدور امليثاق الوطني كان احلاكم يطلق عليه لقب “�أمام” ،وكان الأمام يجمع
ال�سلطتني الدينية ،والزمنية ،وكان �أمري ًا للم�ؤمنني ،وقائد ًا �أعلى للجي�ش  ،..فكان الأمام هو الذي يعني املوظفني
وهو الذي يعلن احلرب ،ويعقد ال�صلح ،وهو امل�صدر الأعلى للقوانني( .)14وهكذا ف�إن الأمام يجمع كل ال�سلطات
الت�شريعية ،والتنفيذية ،والق�ضائية؛ فالأمام كان القا�ضي الأعلى ،وهو الذي يعني الق�ضاة الذين يرتبطون
 -12د .مظهرالعزي :املبادئ الد�ستورية العامة والنظام الد�ستوري يف اجلمهورية اليمنية الطبعة الثانية 2005 – 2004م ،مطبعة الفاروق �صنعاء.
 -13امل�صدرال�سابق� ،ص .264 – 626
 -14د .ح�سن �أبراهيم ح�سن :اليمن البالد ال�سعيدة ،القاهرة بال تاريخ� ،ص .143
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به مبا�شرة بو�صفه القا�ضي الأعلى ،ثم غلب على الأئمة الطابع الديني ،فحولوا الإمامة�إىل وراثة( ،)15وكان
الأمام ينتخب من جانب جمعية حمدودة من الأفراد املنتمني �إىل طائفة معينة هي الطائفة الزيدية ،الذين
يقومون مببايعته( ،)16كما يوجد جمل�س ا�ست�شاري ي�ست�شريه الإمام عند اجتهاده يف ق�ضايا ال�شريعة يعد
مبثابة جمل�س �شورى ،وكان هناك بع�ض القواعد الد�ستورية العرفية التي و�ضعت بع�ض ال�شروط التي يجب
�أن تتوفر يف الإمام حيث يجب �أن يكون:
 )1جمتهد ًا ي�ستطيع ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية ،ور�أيه واجب االتباع ،فهو م�صدر كل �سلطة يف الدولة.
 )2ذكر ًا  )3 ---مكلف ًا  )4 ---حر ًا  )5---علوي ًا  )6 ---قا�ضي ًا  )7 ---عاد ًال.
� )8سخي ًا  )9 ---ورع ًا � )10---سليم العقل � )11 ---سليم احلوا�س � )12 ---سليم الأطراف
� )13صاحب ر�أي وتدبري  )14 ---مقدام ًا فار�س ًا.
فهذه ال�شروط هل مت االلتزام بها؟ وهل كان الأئمة فع ًال تنطبق عليهم هذه ال�شروط؟ ول�سنا هنا ب�صدد
مناق�شة �شاملة ،وجذرية لها ،ولكن ن�ؤكد �أن ثمة �شروط ،لو توفرت يف رئي�س الدولة فع ًال؛ لتخل�ص اليمن من
�سواء يف ظل نظام الأئمة� ،أو النظام اجلمهوري.
كثري من الأزمات
ً
ف�شرط �أن يكون الإمام مقدام ًا وفار�س ًا تخلف عند عديد من الأئمة ،ور�ؤ�ساء اجلمهوريات خالل مرحلة
طويلة من تاريخ اليمن ال�سيا�سي ،فالإمام املقدام والفار�س ما كان ميكن له �أن يتخلى عن �أجزاء هامة من
اليمن ،ويرتكها فري�سة للأعداء بدء ًا مبا مت التنازل عنه من مناطق الربع اخلايل ،وجيزان ،وع�سري ،وجنران،
وغريها،التي امتدت �صفقات التفريط بها حتى يف ظل النظم اجلمهورية ،...فرئي�س الدولة �إذا ما كان فار�س ًا
مقدام ًا ما كان له �أن يفرط ب�أرا�ضي دولته ،وكذا احلال يف �شرط �أن يكون حراً ،فاحلر �أي�ض ًا ال ميكن له �أن يبيع
�أر�ضه ،وكذلك �شرط العدل ،و�سالمة العقل ،وكالهما اليعنيان �أن يفرط رئي�س الدولة ب�أرا�ضي بلده ،و�إال كان
غري عادل ،وغري �سليم العقل ،وجبانال هو بفار�س،وال مقدام ،طبع ًا هناك �سلبية يف هذه ال�شروط من �أن يكون
رئي�س الدولة من طائفة معينة؛فهذا يعني حجب هذا احلق الوطني ،والد�ستوري عن بقية �أفراد الطوائف
الأخرى ،وهو مناق�ض لتعاليم الإ�سالم التي جاءت �شاملة بحقوقها لكل امل�سلمني.
الفرع الثاين

تطور القواعد الد�ستورية بعد حركة 1948م
امليثاق الوطني املقد�س :كانت �أوىل الوثائق الد�ستورية؛ التي و�ضعت يف اليمن يف الع�صر احلديث هي
امليثاق الوطني املقد�س الذي و�ضعته حركة  48الد�ستورية التي كانت مناه�ضة للأمام يحيى حميد الدين،
والتي �أدت �إىلالإطاحة بالإمام يحيى ،ففي ظهر يوم الثالثاء � 18شباط عام 1948م �أعلن عن اغتيااللإمام
 -15د .حممد �سعيد العطار  :اليمن � ،ص .77
 -16علي الأمام يحيى �أبن �أحمد خليفة له عام 1927م ملزيد من التفا�صيل راجع Fred Halliday : Arabia without Sultans, :
.London 1974 , page 93
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يحيى حميد الدين ،ومت تن�صيب عبداهلل بن �أحمد الوزير(�)17أمام ًا �شرعي ًا كما �أُلفت حكومة جديدة ،وو�ضعت
احلكومة اجلديدة ميثاق ًا وطني ًا مقد�س ًا ،و�أخذت على عاتقها مهمة ال�سري مبوجبه ملنع اال�ستبداد ،والطغيان،
ويعد �صدوره خطوة متقدمة على طريق بناء احلياة الد�ستورية يف اليمن ،وهو �أول عمل د�ستوري ع�صري قام
يف اجلزيرة العربية،واخلليج العربي ،وقد جاء يف ديباجته �أنه �صدر بعد �أن �أجتمع “ممثلو ال�شعب اليمني
على اختالف طبقاتهم يف هيئة م�ؤمتر للنظر يف و�ضع نظام �شرعي �صالح و�إقامة من ينفذه ،ويحفظ الأمن،
وي�ضبط م�صالح الأمة”.
وت�ألف امليثاق الوطني من ( )39مادة ،وملحق ي�ضم �أربع مواد ،كما �أُحلقت به �أربع قوائم ،ب�أ�سماء الوزراء،
ومديري الوزارات ،واملوظفني ال�شورويني ،وغريهم من كبار املوظفني ،وقد تناول امليثاق عدد ًا من امل�سائل
الرئي�سية نتناولها على النحوالتايل(:)18

�أو ًال – الإمامة:

•لقد ظل طابع الدولة مرتكز ًا علىالطابع القدمي للدولة من حيث الإبقاء على نظام الإمامة كنظام
�سيا�سي للدولة ،وكمعادلة �سيا�سية قائمة على ت�سيري الدولة من منطلق طائفي ،حيث بويع عبداهلل
الوزير “�أمام ًا �شرعي ًا” املادة ( )1من امليثاق.
•�ألزم الإمام اجلديد بالتقيد بالد�ستور ،وال�شورى ،فلم يكن الإمام حاكم ًا مطلق ًا ،كما كان عليه احلال يف
ال�سابق ،بل �إمام ًا �شرعي ًا �شوروي ًا د�ستوري ًا املادة (.)1
اختيار �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية:ترك الد�ستور احلرية يف اختيار �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية ملجل�س
ال�شورى بني طريقة االنتخاب،وطريقة التعيني ،ويف حال اختياره طريقة االنتخاب؛ فعليه �أن ي�ضع قانون ًا
النتخابهم� ،أما يف حالة التعيني ف�أنه ترك له مهمة تعيينهم بالت�شاور مع الإمام،وو�ضع امليثاق ال�شروط
اخلا�صة بال�شخ�ص الذي �سيتقدم للرت�شيح �إىلاجلمعية الت�أ�سي�سية.
جمل�س ال�شورى:ن�ص امليثاق على تعيني جمل�س �شورى م�ؤقت ،نظر ًا للأو�ضاع التي كانت تعي�شها البالد �أذ
من ال�صعوبة دعوة اجلمعية الت�أ�سي�سية التي �ستناط بها مهمة و�ضع الد�ستور وحددت �صالحيات املجل�س.
الإدارة املحلية:نادى امليثاق بتكوين جمال�س للألوية والبلديات على نحو ما هو موجود يف البلدان
العربية،ون�ص امليثاق على تكوين جمل�س �شورى م�ؤقت مادة ( ،)8وعده �أعلى �سلطة يف الدولة ،وحدد �صالحياته،
وحدد �أع�ضائه بـ( )70ع�ضواً ،وهم بني �أع�ضاء حمددين ب�صفاتهم ،و�أع�ضاء حمددين ب�أ�شخا�صهم(.)19
ال�سلطة التنفيذية:ن�ص امليثاق على �أن يت�ألف جمل�س الوزراء على النحو الوارد يف القائمة رقم ()1
امللحق مع امليثاق مادة ( ،)11وعند االنتهاء من �إقرار الد�ستور على احلكومة القائمة �أن تقدم ا�ستقالتها
للأمام ،وعلى الإمام �أن يدعو �إىل ت�أليف حكومة جديدة من قبل من يرغب يف تكليفه بذلك.
� -17أنظر� :أحمد ح�سني �شرف الدين :اليمن عرب التاريخ ،القاهرة 1964م� ،ص .319 – 318
 -18التطور الد�ستوري يف اجلمهورية العربية اليمنية 1968 - 1904 ،م  ،ر�سالة ماج�ستري لعبداهلل �سعيد الكانده � ،ص .-117 109
 -19عبداهلل �سعيد الكانده ،امل�صدر ال�سابق � ،ص .112 – 111
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ون�ص امليثاق على �ضرورة احرتام احلريات اخلا�صة ،والعامة للمواطنني مادة ( ،)27غري �أن هذا امليثاق،
والقواعد الد�ستورية مل يكتب لها النجاح ،ومل تعمر طوي ًال؛ حيث ظلت يف حيز التنفيذ لب�ضعة وع�شرين يوم ًا
فقط.
•احتفظ الإمام يف ظل العهد اجلديد برئا�سة الدولة ،ومت االعرتاف له بنف�س ال�شخ�صية التي يتمتع بها
�سائر امللوك،والر�ؤ�ساء.

ثاني ًا -اخت�صا�صاتالإمام:

حددت اخت�صا�صاتالإمام يف املادة ( )2من امليثاق.

ثالث ًا  -الد�ستور:

كان الطابع الغالب على حركة 1948م حر�صها على �إقامة حياة د�ستورية؛ حتى �أ�صبح يطلق على
احلركة:احلركة الد�ستورية؛ لذلك كان للد�ستور �أهمية ق�صوى لدى هذه احلركة؛ حيث ن�ص امليثاق على �أن
يكون نظام احلكم “�شوروي ًا د�ستوري ًا” مادة (.)3
كما ن�ص امليثاق على وجوب املبادرة �إىل و�ضع الد�ستور اليمني يف مدة ال تزيد على �سنة واحدة؛ لكي
ت�ستقر الأمور نهائي ًا مادة ( ،)17وترك امليثاق تنظيم امل�سائل وفق ًا ملا كان �سائد ًا من قواعد تنظيم ال�سلطة
بني امللك ،واحلكومة ،واملجل�س النيابي يف كل من م�صر ،والعراق مادة (.)17
طريقة و�ضع الد�ستور:تطرق امليثاق الوطني �إىل طريقة و�ضع الد�ستور؛ فن�ص على �أن تقوم بو�ضع
الد�ستور جلنة خا�صة،يعينها جمل�س ال�شورى من �أهل الكفاءة،والإ�صالح علم ًا ،وعم ًال  ...مادة ( ،)4وبعد
�أن ت�ضع اللجنة هيكل الد�ستور ترفعه �إىلالإمام؛ ليحيله �إىلاجلمعية الت�أ�سي�سية ملناق�شته ،والنظر فيه
مادة مادة ،ويتم التعديل على كل مادة بعد املناق�شة بالأكرثية ،ثم يعر�ض مرة �أخرى على الإمام لالطالع
عليه،وللإمام احلق يف �أن يعيده �إذا ر�أى فيه �أوجه نق�ص ،وبعد �أن ترفعه �إليه اجلمعية �أخر مرة؛ ي�صبح واجب
النفاذ مادة ( ،)5ون�ص امليثاق على �أن يكون �ضمن اجلمعية الت�أ�سي�سية �أع�ضاء جمل�س ال�شورى مادة (.)20()6
وعندما جاء امليثاق الوطني املقد�س يف عام 1948م بعد الق�ضاء على نظام الإمام يحيى ،والذي مل يعمر
�سواء مما �أوردته ن�صو�ص امليثاق من حقوق� ،أو من خالل
طوي ًال ،وبد�أت فكرة الد�ستور تربز �إىل حيز الوجود
ً
املناداة بو�ضع د�ستور للبالد ،ورغم �أنه �أكد على “فكرة الإمام ال�شوروي” �أال �أنه حافظ على فكرة الإمامة
ب�شكلها الطائفي؛ فجاء ناق�ص ًا يف �أبعاده الدميقراطية التي �أخذ بها ،ولكن جاء د�ستور عام 1963م بعد قيام
النظام اجلمهوري؛ ف�أكد على الأخذ بالنظام اجلمهوري ،والدميقراطي ،والأجدر بلجنة ال�صياغة �أن ت�ستفيد
من هذه التجربة ب�أبعادها الدميقراطية ،وتكوين جلنة ال�صياغة التي وردت بني ثناياها.

 -20عبداهلل �سعيد الكانده  ،املرجع ال�سابق � ،ص .109-111
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املطلب الثالث

�أ�ساليب و�ضع الد�ساتري:
الفرع الأول

�أ�ساليب و�ضع الد�ساتري ب�شكل عام
ين�ش�أ الد�ستور املكتوب عن طريق ال�سلطة اخلا�صة التي متلك و�ضعه وت�سمى بال�سلطة الت�أ�سي�سية
الأ�صلية وال�سلطة الت�أ�سي�سية املن�ش�أة كما ي�أتي:
الأوىل� :أي ال�سلطة الت�أ�سي�سية الأ�صلية ملتنظمها ن�صو�ص خا�صة ,وهي تتدخل لو�ضع د�ستور تكون
فيه البالد خالية متام ًا من د�ستور نافذ ،ومثالها �أن تكون الدولة وليدة حديث ًا ،ويراد و�ضع د�ستور لها� ،أو يكون
للدولة د�ستور ا�سقطته ثورة قامت يف البالد.
الثانية:هي ال�سلطة املن�ش�أة ،فهي على العك�س تثبت لها اخت�صا�صاتها من ن�صو�ص د�ستورية قائمة،
ونافذة؛ وبالتايل يكون اخت�صا�صها حمدد ًا( ،)21ويختلف ت�شكيل تلك ال�سلطة ،ومدى اخت�صا�صها من دولة
�إىل �أخرى تبع ًا لنظام احلكم الذي توجد يف ظله ،وتتحدد ظروف ن�ش�أة الد�ساتري تبع ًا لطبيعة نظام احلكم
ال�سائدة هذا من ناحية ،ووفق ًا ملا تقرره ال�سلطة الت�أ�سي�سية من ناحية �أخرى.
ومن هنا ميكن القول ب�أن ن�ش�أة الد�ساتري تعك�س املراحل التي متر بها نظم احلكم يف الدول املختلفة،
وب�صفة عامة ف�إن الفقه يرد الأ�ساليب ،والطرق ،والآليات التي تن�ش�أ بها الد�ساتري �إىل �أ�سلوبني رئي�سني هما:
1 )1الأ�ساليب امللكية التي حتتوي على �أ�سلوب املنحة ،والعقد.
2 )2الأ�ساليب الدميقراطية :وهي حتتوي على:
•طريقة اجلمعية الت�أ�سي�سية.
•طريقة اال�ستفتاء الد�ستوري.
و�سنعر�ض لهذين الأ�سلوبني وعلى النحو التايل:

�أو ًال :الأ�ساليب امللكية لن�ش�أة الد�ساتري:

تنح�صر الأ�ساليب امللكية�،أو غري الدميقراطية يف و�ضع الد�ساتري يف طريقتني؛ هما املنحة �أو العقد.

1 .1املنحة:

كانت �أغلب الد�ساتري التي ت�صدر يف البلدان التي ي�سودها النظام امللكي تظهر يف �شكل منحة من امللك �إىل
�شعبه ،فالد�ستور يف هذه احلالة ي�صدر وفق ًالإرادة امللك وحده ،..فهو �صاحب ال�سيادة يف الدولة ،فهو يرى عن
طواعية ،واختيار �أن يحد من �سلطته املطلقة؛فبات مينح رعيته د�ستور ًا يتخلى فيه عن بع�ض �سلطاته لأفراد
رعيته ولكن الدخل لإرادة ال�شعب فيه.
 -21راجع د .رمزي ال�شاعر :النظرية العامة للقانون الد�ستوري �سنة 1970م� ,ص .96
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والعادة �أن امللوك عندما يتنازلوا عن بع�ض �سلطاتهم لل�شعب�،إمنا يكون بدافع اخلوف على زوال �سلطاتهم
كلها ،و�شعور امللوك عاد ًةبات ثمة تذمر ،وا�ستياء ،ونقمة �ضد امللوك من ت�صرفاتهم؛ فيلج�ؤوا �إىل مثل ذلك
الأ�سلوب ،ومنح ال�شعب تلك الوثيقة الد�ستورية م�ؤثرين �أن يظهروا �أمام ال�شعب مبظهر املتف�ضل عليهم
فيقيدوا ،ويحدوا ،من �سلطاتهم؛ لكي ي�ضمنوا االحتفاظ بكربيائهم ،وبقاء ملكهم.
وتعد هذه الطريقة � -أي طريقة املنحة -مرحلة و�سطى بني امللكية املطلقة ،وامللكية املقيدة؛ فامللك
م�ضطر �أن يحد ،ويقيد من �سلطاته املطلقة؛ حتى ال يفقد ملكه ،و�سلطاته كلها( ،)22ومن �أمثلة تلك الد�ساتري
الد�ستور امل�صري ال�صادر بالأمر امللكي رقم ( )42يف  19ابريل1923م.

2 .2العقد:

تو�ضع الد�ساتري بهذه الطريقة �أي �أ�سلوب العقد يف مرحلة من مراحل كفاح ال�شعوب يف حمل امللوك على
االعرتاف بحقها يف امل�شاركة يف �ش�ؤون احلكم ،وت�ضغط على امللوك لالعرتاف بحقها يف امل�شاركة يف احلكم.
ويقوم هذا الأ�سلوب على �أن �إ�صدار الد�ستور يتم نتيجة تالقي �إرادتني هما�:إرادة امللك ،و�إرادة ال�شعب,
و�إرادة ال�شعب هنا يعرب عنها عاد ًة جمعية �أو جمل�س ينوب عن ال�شعب يف و�ضع الد�ستور.
ومن �أقدم البالد التي انتهجت هذا الأ�سلوب يف و�ضع وثائقها الد�ستورية اجنلرتا حني قام ال�شعب عن
طريقة طبقة اال�شراف ورجال الدين بالثورة على امللك ب�شانتري ،و�أجربوه على التوقيع على الوثيقة امل�سماة
بالعهد الأعظم ( ،)Carta Magnaوكان ذلك يف عام1215م(.)23

ثانيا :الأ�ساليب الدميقراطية يف و�ضع الد�ساتري:

تعتمد هذه الأ�ساليب الدميقراطية يف و�ضع الد�ساتري على انفراد ال�شعب؛ بو�صفه �صاحب ال�سيادة
بو�ضع د�ستوره دون م�شاركة احلكام ,فيقرر هو نظام احلكم ،وكيفية ممار�سة مظاهر ال�سيادة ،وتنح�صر هذه
الو�سائل يف:

1 .1اجلمعيةالنيابيةالت�أ�سي�سية:

اجلمعية النيابية الت�أ�سي�سية :مبقت�ضى هذا الأ�سلوب�أن ال�شعب نظر ًا ال�ستحالة جمعه يف �صعيد واحد
يقوم بانتخاب هيئة تكون مهمتها و�ضع الد�ستور؛ الذي ترت�ضيه ،وما ي�ستقر عليه ر�أيها ي�صبح د�ستور ًا واجب
النفاذ؛ وك�أنه �صادر من ال�شعب مبا�شرة( ،)24فال�شعب قد فو�ضها تفوي�ض ًا ال حاجة معه لإعادة عر�ض الد�ستور
عليه ،وا�ستفتائه فيه ،ومن الدول التي �أخذت ب�أ�سلوب اجلمعية النيابية الت�أ�سي�سية الواليات املتحدة
االمريكية عام 1776م وعام 1787م.

2 .2اال�ستفتاءالد�ستوري:

وفقا لهذه الطريقة تقوم جلنة حكومية�،أو جمعية ت�أ�سي�سية ب�إعداد م�شروع الد�ستور ،و�صياغته ،ثم

 -22د .ثروت بدوي :القانون الد�ستوري 1971م� ,ص .49
 -23د .مطهر حممد ا�سماعيل العزي :امل�صدر ال�سابق� ,ص .31-32
 -24د� .سعدع�صفور :القانونالد�ستوري -النظمال�سيا�سية1980 ,م� ,ص .98
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يعر�ض هذا الد�ستور على ال�شعب؛ ليقول ر�أيه فيه من خالل ا�ستفتاء عام ،ف�إذا وافق عليه كانت كلمته هي
العليا ،و�أ�صبح د�ستور ًا نافذ ًا من تاريخ هذه املوافقة ،وقد ينفذ الد�ستور من تاريخ الحق يحدد يف الد�ستور�،أو
يف اال�ستفتاء ،وال يكون للد�ستور قيمة قانونية قبل هذه املوافقة.
�أما يف حالة عدمموافقة ال�شعب عليه؛ ف�إن م�شروع الد�ستور القيمة له قانونيا ،وهذا الأ�سلوب يف
و�ضع الد�ساتري �أمثل الأ�ساليب تطبيق ًا للدميقراطية؛ فال�شعب هو الذي يبا�شر بنف�سه و�ضع الد�ستور ،ودومنا
و�ساطة ،فاال�ستفتاء هو �أحد �صور الدميقراطية املبا�شرة التي يديرها ال�شعب بنف�سه دون و�سيط.
يح�صل �أحيان ًا�أن ت�ضع الد�ستور جلنة حكومية فنية تكلف بو�ضع م�شروع د�ستور ,ولي�ست جمعية ت�أ�سي�سية,
وهي جلنة حكومية لي�ست منتخبة ,ثم تعر�ض م�شروع د�ستورها على ال�شعب يف ا�ستفتاء عام ,ف�إذا وافق ال�شعب
عليه �أ�صبح م�شروع الد�ستور نافذ ًا من تاريخ �إعالن نتيجة املوافقة عليه ،وهذا الأ�سلوب هو الأ�سلوب الذي اتبع
يف د�ستور دولة الوحدة اليمنية الذي �أعلنت اللجنة العليا لال�ستفتاء عليه نتيجة اال�ستفتاء يوم االثنني
20/05/1990م ،والذي �صدر عام1991م.
الفرع الثاين

طرق و�ضع الد�ساتري يف اليمن
�أخذ امليثاق الوطني املقد�س بطريقة و�ضع الد�ساتري خمتار ًا منها �أ�سلوب اللجنة التي يعينها جمل�س
ال�شورى من �أهل الكفاءة ،واال�صالح ،علم ًا وعم ًالمادة ( )4من امليثاق ,وبعد �أن ت�ضع اللجنة هيكل الد�ستور
ترفعه �إىلالإمام؛ الذي يحيله �إىل اجلمعية الت�أ�سي�سية؛ لتناق�شه ،وتنظر فيه مادة مادة ،ويتم الت�صديق على
كل مادة بعد املناق�شة بالأكرثية ،ثم تعر�ض مرة �أخرى على الإمام لالطالع عليه،وللإمام احلق يف �أن يعيدها
مرة �أخرى �إىل اجلمعية الت�أ�سي�سية �إذا ر�أى �أن فيها �أوجه نق�ص ,وبعد �أن ترفعه اجلمعية �إليه�آخر مرة ,ي�صبح
حينئذ واجب التنفيذ مادة ( )5من امليثاق ,ون�ص امليثاق على �أن يكون �ضمن �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية
الأ�سا�سيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى مادة ( )6من امليثاق.

اختيار �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية:

ترك امليثاق ملجل�س ال�شورى احلرية يف اختيار ه�ؤالء الأع�ضاء بني طريقة التعيني ،وطريقة االنتخاب،
ويف حالة االنتخاب�أناط ملجل�س ال�شورى و�ضع قانون انتخابهم�،أما يف حالة التعيني فانه ترك للمجل�س مهمة
تعيينهم باال�شرتاك مع الإمام ،وحدد �ضوابط معينة يف حال االنتخاب هي ح�سب املادة ( )7من امليثاق ،والذي
ن�ص على:
�1 .1أن يكون لكل ذكر ميني بالغ من العمر� 20سنة غري حمكوم عليه حق االنتخاب.
�2 .2أن اليقل عدد ممثلي املدن عن الثلثني.
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�3 .3أن تكون القبائل ،والأق�ضية ممثلة.
�4 .4أن يكون للمهاجرين اليمنيني يف �أي بلد يوجد ونفيه حق �إر�سال ممثليهم يف املجل�س.
و�سنتحدث هنا عن ا�ساليب و�ضع الد�ساتري اليمنية يف مرحلتني:
�1 .1أ�ساليب و�ضع الد�ساتري اليمنية قبل ثورة � 26سبتمرب و 14اكتوبر.
2 .2و�ضع الد�ساتري اليمنية بعد قيام ثورتي � 26سبتمرب و 14اكتوبر.
املرحلة الأوىل و�ضع الد�ساتري قبل ثورتي � 26سبتمرب و 14اكتوبر:
و�ضع الد�ساتري اليمنية قبل ثورة � 26سبتمرب1962م ،و� 14أكتوبر1963م ,بالطبع مل يكن ثمة د�ستور
ب�شكل مكتوب يف اليمن يف العهود القدمية ،وحتى يف الع�صر احلديث يف ظل نظام الإمامة ،و�إمنا يف عهد الأئمة
الزيديني كان هناك تطبيق لبع�ض القواعد التي تنظم رئا�سة الدولة ،وانعقاد الإمامة( ،)25و�شروط الإمام
وفق ًا للمذهب الزيدي( ،)26و�أخذ البيعة له ،واعتمدت على بع�ض القواعدالعرفية؛ التي تعارف عليها م�ستمدة
من املذهب الزيدي؛ حتى ميكن �أن نطلق عليها بالد�ستور العريف الذي كان ينظم بع�ض �سلطات الدولة ،وا�ستمر
احلال كذلك حتى قيام حركة 1948م الد�ستورية التي �صدر يف ظلها امليثاق الوطني املقد�س على �شكل وثيقة،
ورغم �أن عمر هذه الوثيقة مل ي�ستمر �أكرث من ثالثة �أ�سابيع تقريب ًا؛�إال �أن من �أهم �أهدافها هو �أنها حركة
د�ستورية دميقراطية ،ت�ؤمن ب�أن االمة م�صدر ال�سلطات ،وب�أن احلكومة خا�ضعة لإرادة ال�شعب؛ فهي تعمل
على �إقامة حكم وطني نيابي دميقراطي( ،)27وقد كان امليثاق الوطني املقد�س خطوة متقدمة على طريق بناء
احلياة الد�ستورية يف اليمن ،ويعترب �صدوره عام 1948م �أول عمل د�ستوري ع�صري قام يف اجلزيرة العربية،
واخلليج العربي ،وقد جاء يف ديباجته� :أنه �صدر بعد �أن اجتمع ممثلو ال�شعب اليمني على اختالف طبقاتهم يف
هيئة م�ؤمتر؛ للنظر يف و�ضع نظام �شرعي �صالح ،و�إقامة من ينفذه ،ويحفظ الأمن ،وي�ضبط م�صالح الأمة.
ف�إذا كان و�ضع الد�ستور من قبل م�ؤمتر اجتمع من ممثلي ال�شعب اليمني،واملق�صود بامل�ؤمتر هو �أن هذا
الد�ستور قد مت و�ضعه من قبل جلنة خا�صة.
املرحلة الثانية :و�ضع الد�ساتري بعد ثورتي � 26سبتمرب و 14اكتوبر:
•د�ستور  13ني�سان 1963م يعد هو �أول د�ستور بعد الثورة ،بعد �أن حكم البيان الأول طوال املدة من 26
�سبتمرب 1962م ،وحتى  13ني�سان 1963م؛ �أي تاريخ �صدور هذا الد�ستور .ومت و�ضع هذا الد�ستور من
قبل جلنة من اخلرباء القانونيني امل�صريني( ،)28وكان على ر�أ�س تلك اللجنة امل�ست�شار القانوين امل�صري
الأ�ستاذ �أحمد �أبوالعيون.
•الإعالن الد�ستوري ال�صادرعام 1964م؛ لتنظيم �سلطات الدولة العليا ،وقد جاء و�ضعه نتيجة النعقاد
م�ؤمتر عمران الذي �شاركت فيه فئات وا�سعة من جماهري ال�شعب اليمني من رجال دين ،وم�شائخ ،وقبائل،
 -25يو�سف ايب�ش :ن�صو�ص الفكر ال�سيا�سي اال�سالمي ،بريوت1966 ،م� ،ص .15-151
 -26ال�سيد حممد ابوزهرة :االمام زيد ،القاهر1959 ،م� ،ص .188
 -27ا .عبداهلل �سعيد الكانده ،التطورالد�ستوري يف اجلمهورية اليمنية العربية ،بغداد1980 ،م� ،ص .107
� -28أ .عبداهلل �سعيد الكانده :امل�صدرال�سابق� ،ص .132
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و�ضباط ،و�شباب طالب فيه امل�ؤمترون رئي�س اجلمهورية ب�إ�صدار د�ستور ،وقد �صدر نتيجة ال�ضغط ال�شعبي
الإعالن الد�ستوري لعام 1964م ،من قبل نف�س اللجنة من امل�ست�شارين امل�صريني برئا�سة امل�ست�شار �أحمد
�أبوالعيون يف ال�ساد�س من كانون الثاين 1964م.
•الد�ستور الدائم الأول للثورة ال�صادر يف  27ني�سان 1964م� ،أ�صدر رئي�س اجلمهورية امل�شري عبداهلل
ال�سالل الد�ستور الدائم الأول يف  27ني�سان 1964م ،وقامت بو�ضع هذا الد�ستور جلنة حكومية على
ر�أ�سها امل�ست�شار امل�صري �أحمد �أبوالعيون.
•الد�ستور امل�ؤقت الثاين ال�صادر يف � 18أيار 1965م؛ نتيجة للمطالبات ال�شعبية التي نادى بها امل�ؤمترون
يف م�ؤمتر خمر الذي انعقد يف املدة بني � 2-5أيار من عام  1965مطالب امل�ؤمترون بتعديل د�ستور ني�سان
لعام 1964م ،وقد قامت بو�ضعه جلنة منبثقة من اللجنة الدائمة؛ ملتابعة قرارات م�ؤمتر خمر ،واعترب
د�ستور ًا م�ؤقت ًا وانتقالي ًا.
•الد�ستور امل�ؤقت الثالث ال�صادر يف  25ت�شرين الثاين 1967م� ،صدر هذا الد�ستور يف  25ت�شرين الثاين
1967م دون �أن يحمل ا�سم ،وتوقيع اجلهة التي ا�صدرته ،...ولكن يحتمل �أن يكون املجل�س اجلمهوري
الثالثي هوالذي ا�صدره.
•الد�ستور الدائم لعام 1970م :وقد با�شرت جلنة ت�أ�سي�سية �شكلت مبوجب القرار اجلمهوري رقم ()38
ل�سنة 1968م ،اعمالها ب�إعداد م�شروع د�ستور ،ثم �صدر القرار رقم ( )2ل�سنة 1968م بت�شكيل املجل�س
الوطني امل�ؤقت املمثل لل�سلطة الت�شريعية ،ومن اخت�صا�صاته �إعداد م�شروع الد�ستور ،وتنفيذ ًا للمادة
الثانية منه �أن يقوم املجل�س الوطني بو�ضع د�ستور اجلمهورية العربية اليمنية.
•ويف ال�شطر اجلنوبي بعد �أن جنحت ثورة  14اكتوبر 1963م ،من طرد امل�ستعمر الربيطاين ،و�إقامة
النظام اجلمهوري �صدر د�ستور عام 1968م بوا�سطة جلنة حكومية ،ثم �أعقب ذلك د�ستور 1971م �أي�ض ًا
من قبل جلنة حكومية.
املطلب الرابع

املقومات الأ�سا�سية ل�صياغة م�شروع الد�ستور
الفرع الأول

املقومات ال�شكلية
�إن املقومات ال�شكلية تعتمد على املدلول ال�شكلي� ،أو اللغوي للد�ستور ،فالد�ستور من الناحية ال�شكلية هو
عبارة عن الأ�سا�س� ،أو القاعدة؛ ولذلك يحاول بع�ض الفقهاء ال�سيما من فقهاء القانون الد�ستوري يف �إجنلرتا
تعريف القانون الد�ستوري من هذه الزاوية ،ويرون �أنه جمموعة القواعد التي حتدد �أ�س�س الدولة(.)29
 -29د .مطهر حممد ا�سماعيل العزي :املباديء الد�ستورية العامة والنظام الد�ستوري يف اجلمهورية اليمنية� ،ص  ،11ط 2004-2005 ،3م� ،صنعاء،
مركزال�صادق.
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فالد�ستور وفق ًا للمعيار ال�شكلي 30تلك القواعد الأ�سا�سية التي حتتويها الوثيقة املعروفة بالد�ستور؛
وعليه ف�إن مقومات القانون الأ�سا�سية وفق ًا للمدلول ال�شكلي تكون هي الد�ستور الكائن فع ًال يف دولة ما ،ويف
ني ،واملدون يف وثيقة مكتوبة؛ فاملقومات الأ�سا�سية للد�ستور ال تخرج عن هذا الفلك ،...فهي �شرح
ٍ
وقت مع ٍ
تف�سري ن�صو�ص الد�ستور ،وحتليل �أحكامه ،وبنوده.
ويف �إطار هذا املفهوم ال�شكلي يتم الرتكيز على اللغة ب�شكل وا�سع يف ن�صو�ص الد�ستور ،وبنوده يجب �أن
تكون مكتوبة طاملا هي عبارة عن قواعد مكتوبة يف وثيقة ،...وهنا ن�ستعر�ض املقومات الأ�سا�سية للوثيقة
الد�ستورية من وجهة نظر �شكلية...؛ فاللجان التي تكلف ب�صياغة مواد ،وبنود الد�ستور يجب �أن تكون
عال من الثقافة ،فالد�ستور يتطلب:
مب�ستوىً ٍ
•العمل يف �صياغته تتطلب عقل مرتب ،ومنظم ي�ستطيع �أن ي�ضع اخلطة الالزمة� ،أو الإطار العام الذي
�ستنزل مبوجبه الأفكار املو�ضوعية من حيز التفكري �إىل حيز الواقع ب�شكل مربمج ،وممنهج.
•االعتناء ب�صياغة عبارات الد�ستور يف �شكل لغوي راقي ترتبط فيه اجلوانب اللغوية بفروعها املختلفة
بينها ،وبني الن�صو�ص القانونية؛ فاللجنة اللغوية ملراجعة الن�صو�ص الد�ستورية يجب �أن ت�ضم جمموعة
متخ�ص�صة يف جمال اللغة العربية.
•فهم الن�صو�ص القانونية فهم ًا �صحيح ًا ،وو�ضعها يف املوا�ضع الوا�ضحة؛ التي الت�ؤدي �إىل اللب�س يف
طرح الأفكار القانونية ،وحتويلها �إىل بنود ،ومواد،وهنا يجب �أن تكون ثمة جلنة من �أ�ساتذة القانون
الد�ستوري ،والدويل ،و�أ�صول� ،أو مبادئ القانون ،ومن �أ�ساتذة كلية التجارة خ�صو�ص ًا يف الف�صل اخلا�ص
باجلوانب املالية،ومنها:

�صياغة م�شروع الد�ستور اجلديد:
املرحلة الأوىل :ت�شكيل اللجنة الفنية من �أجل �صياغة الد�ستور ،حيث يجب �أن تتوىل ال�صياغة

جلنة فنية ت�ضم �أ�صحاب اخلربة يف التخ�ص�صات الأتية:
� )1أن �صياغة م�شروع الد�ستور اجلديد يجب �أن تبد�أ بالعنا�صر �أو امل�ضامني ال�شكلية  ..فما هي هذه العنا�صر
�أو امل�ضامني ال�شكلية ؟
�أن �أول هذه امل�ضامني �أو العنا�صر هو اللجنة الفنية لل�صياغة وهي هنا جزء اليتجز�أ من امل�ضامني
االجتماعية فاللجنة الفنية ت�ضم جمموعة من �أ�صحاب اخلربة واملعرفة يف:
•اللغة العربية التي �ستكون عماد عمل اللجنة الفنية ،وت�ستطيع �أن تختار العبارات واملفردات اللغوية،
وتعرف فروع اللغة من �صرف ،ونحو ،وجنا�س ..الخ.
•الرتتيب الفني للد�ستور�،أي كيف توزع املو�ضوعات الرئي�سية للد�ستور �إىل �أبواب ،وف�صول ،وفروع،
والأرقام اخلا�صة بكل مادة ،وو�ضع اخلطة اخلا�صة بكل باب ،وف�صل وفرع.
 -30ثروت بدوي  :القانون الد�ستوري وتطور الأنظمة الد�ستورية يف م�صر� ،سنة 1971م� ،ص .21-23
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ولذا فال بد �أن توكل مثل هذه املهمة بلفيف من �أ�ساتذة اللغة العربية بفروعها املختلفة،وي�صدر بهذه
اللجنة قرار من رئا�سة اجلمهورية.
الفرع الثاين

امل�ضامني املو�ضوعية مل�شروع الد�ستور اجلديد

�إن م�شروع الد�ستور اجلديد يجب �أن يعر�ض على جلنة تتكون من:

•�أ�ساتذة من كلية ال�شريعة والقانون لكل فروع القانون املختلفة ال�سيما القانون الد�ستوري.
•�أ�ساتذة من كلية التجارة واالقت�صادلكل الفروع املختلفة ال�سيما ال�سيا�سة.
•�أ�ساتذة من كلية اللغات ال�سيما اللغة االجنليزية.
•�أ�ساتذة من كلية الآداب ق�سم التاريخ.
وهكذا تكون جلنة �صياغة فنية ل�صياغة الد�ستور من كل هذه العنا�صر؛ لتقوم ب�إعداد م�شروع الد�ستور،
و ُتعطى وقت كايف لإعداد هذا العمل الد�ستوري.
وبعد �أن تنتهي اللجنة من �إعداد ال�صياغة الفنية بجانبيها ال�شكلي ،واملو�ضوعي تبد�أ املرحلة الثانية.
•واملرحلة الثانية :هي تقدمي م�شروع الد�ستور �إىل رئا�سة اجلمهورية ،ورئا�سة اجلمهورية تبدي
مالحظاتها على م�شروع الد�ستور ،ثم حتول م�شروع الد�ستور �إىل الربملان بغرفتيه؛ ليبدي مالحظاته
عليه ،ثم يحيله �إىل اجلمعية الت�أ�سي�سية.
•املرحلة الثالثة :مرحلة انتخاب اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وهذه اجلمعية الت�أ�سي�سية يتم انتخابها من قبل
ال�شعب مبا�شرة.
•املرحلة الرابعة :وتقوم فيها اللجنة الت�أ�سي�سية بدرا�سة م�شروع الد�ستور ،وتقدم �آرائها ،ومالحظاتها
حول امل�شروع ،وبعد �أن تعدل ،وت�ضيف ماتراه منا�سب ًا.
•املرحلة اخلام�سة :مرحلة اال�ستفتاء ،وفيها يعر�ض م�شروع الد�ستور علىال�شعب؛ لي�ستفتي عليه.
•املرحلة ال�ساد�سة :مرحلة �إعالن نتيجة اال�ستفتاء ،ويعد م�شروع الد�ستور د�ستور ًا نافذ ًا يف مواجهة
ال�شعب ،وكل �سلطات الدولة بعد �إعالن نتيجة اال�ستفتاء.
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ر�ؤى �شرعية وقانونية عن الطفولة و�أحكامها
د .حمود �أحمد حممد عبده الفقيه

رئي�س ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ـ بكلية الرتبية ـ �سقطرى

املقدمة:

�إن احلمد هلل نحمده تعاىل ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ،ومن �سيئات �أعمالنا،
من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد
�أن حممد ًا عبده ور�سوله.

مفهوم الطفولة:

الطفولة عند الإن�سان هي املرحلة الأوىل من مراحل عمره  ...حيث تبد�أ منذ ميالده وتنهي
ببلوغه �سن الر�شد حيث يكمل منو عقل الإن�سان ويقوى ج�سمه ويكتمل متيزه وي�صبح خماطبا بالتكاليف
ال�شرعية()1قال تعاىل ( ُث َّم نُخْ ِر ُج ُك ْم ِط ْفلاً ُث َّم ِل َت ْب ُل ُغوا �أَ ُ�شدَّ ُك ْم) ( �سورة احلج الآية رقم.) 5:
فواجب الوالدين ال�سيما الأم يف هذه املرحلة من �أكرب الواجبات امللقاة على عاتقهما؛ �إذ ال بد �أن
يهتما بطفلهما يف جميع جوانبنموه؛لأن توجيه الوالدين يف هذه املرحلة له �أثره العظيم يف ح�سن تقومي
الطفل ،و�صقل مواهبه ،وا�ستعداده ،وملا كانت مرحلة الطفولة من املراحل املهمة ،والأ�سا�سية يف بناء
�شخ�ص َّية الفرد �إيجاب ًا �أو �سلب ًاوفق ًا ملا ُيالقيه من اهتمام ،جاء الإ�سالم ل ُيقرر �أن حقوق ًا وواجبا ٍتله�ؤالء
الأطفال ال ميكن �إغفالها �أو التغا�ضي عنها ،وذلك قبل �أن ُتو�ضع حقوق ومواثيق الطفل ب�أربعة ع�شر قر ًنا
من الزمان.
والطفل يف الإ�سالم هو من مل يبلغ احللم (حد البلوغ) ،وال يتجاوز �سنه اخلام�س ع�شرة� ،أما حتديد
عمره مبا ال يتجاوز الثامن ع�شرة كما يف وثيقة حقوق الطفل الدولية ،فرتى �أن هذا التحديد غري
�صحيح ،وربط الإ�سالم �سن الطفولة بالبلوغ �أحفظ للطفل ،واملجتمع والدولة.
وقد متيزت حقوق الطفل يف الإ�سالم على حقوقه يف القانون الدويل والو�ضعي بالعديد من املميزات
تعرفها وتعلُّمها و�إدماجها يف براجمنا الرتبوية ،والتعليمية ،والتدريبية؛ حتى نف ِّعلها
التي يجب علينا ُّ
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يف حياتنا تفعي ًال عقلي ًا �شرعي ًا ،وحتى ندافع عن ديننا يف ظل الت�شويه العاملي واملحلي لهذا الدين ،و�شريعته
ال�سمحة الغراء ،وو�سطيته العادلة الفريدة يف عامل غابت فيه الو�سطية ،ومعايري العدالة املطلقة.
�أ�سباب اختيار املو�ضوع و�أهميته:
•�أهمية املو�ضوع بالن�سبة للفرد وللأ�سرة واملجتمع؛ باعتبارها العامل الأ�سا�سي يف ت�شكيل �شخ�صية الطفل
الذي يك ِّون الأ�سرة ،وبالأ�سرة يتك َّون املجتمع.
•غياب ا�ست�شعار امل�س�ؤولية التي تقع على عاتق الوالدين ،والأمانة التي يحمالنها،وجهل كثري من الآباء
والأمهات بحقيقة حقوق الطفل.
•تعامل الوالدين اخلاطئ جتاه تقومي �أخطاء الأوالد وت�صرفاتهم.
•اجلرائم واالنحرافات التي حتدث يف املجتمع يعترب العامل الأ�سا�سي فيها اجلهل يف تربية الطفل الرتبية
ال�صاحلة التي تنفعه يف دنياه و�آخرته.
•الرغبة يف البحث العلمي عموم ًا ،ويف هذا البحث خ�صو�ص ًا ملا فيه من الفوائد ،واملنافع يل �أو ًال واملجتمع
واملربني ثاني ًا.

الف�صل الأول

حقوق الطفل الرتبوية يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانوناليمني
املبحث الأول

مفهوم احلق والطفل يف اللغة واال�صطالح والقانون اليمني
�أو ًال:احلق ً
لغة-:احلق خالف الباطل ،واحلق واحد احلقوق( )1وقال �أبن منظور « :احلق نقي�ض الباطل
وجمعه حقوق وحقاق(�.»)2إذ ًا احلقوق جمع حق ،واحلق له �إطالقات عديدة يف اللغة منها ما ذكره الفريوز
�أبادي حيث قال« :احلق من �أ�سماء اهلل تعاىل �أو �صفاته ،واحلق �ضد الباطل وواحد احلقوق ،وا َ
حل ُ
قة(�)3أخ�ص
منه وحقيقة الأمر».
ومن خالل ما تقدم من معاين ملفهوم احلق ميكن القول ب�أن املعنى اللغوي الأقرب ملو�ضوع البحث من
تلك الإطالقات هو �أن احلق معناه :الأمر الواجب وال�شيء الثابت ،ويدل على �صحة هذا املعنى اللغوي قول
اجلوهري « :وحق ال�شيء يحق بالك�سر� ،أي وجب ،و�أحققت ال�شيء �أي �أوجبته ،وا�ستحققته �أي ا�ستوجبته)
 -1خمتار ال�صحاح ،حممد بن �أبي بكر عبد القادر الرازي ،ط :بدون ،مكتبة لبنان1415 ،هـ 1995 -م ،حتقيق :حممود خاطر ، 1460 / 4 ،.الرازي
حممد ابن �أبي بكر  1995 ،م
 -2ل�سان العرب :لنب منظور  2008 ،م  ،ط  ،بريوت  ،دار �صادر 255 / 3 ،
 -3القامو�س املحيط  :الفريوز �أبادي 228 / 3 ،
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( ،)4وي�ؤيد قول ابن منظور »:وحق ال�شيء يحق بالك�سر حق ًا �أي وجب......،وا�ستحق ال�شيء �أ�ستوجبه «
وقال الفيومي « :احلق خالف الباطل وهو م�صدرحق ًا ل�شيء من باب �ضرب وقتل �إذا وجب وثبت ،ولهذا يقال
()6
ملرافق الدار حقوقها  ..وفالن حقيق بكذا مبعنى خليق وهو م�أخوذ من احلق الثابت

()5

ثاني ًا :مفهوم حق الطفل ا�صطالح ًا-:

تطلق احلقوق ا�صطالح ًا على معاين عدة،واعتبارات خمتلفة ،وترجع تلك �إىل معنيني:
املعنى الأول :باعتبار مادتها هي :جمموعة القواعد ،والن�صو�ص الت�شريعية التي تنظم على �سبيل
الإلزام عالئق النا�س من حيث الأ�شخا�ص والأموال( .)7وهي بهذا املعنى تقارب معنى احلكم يف ا�صطالح
الأ�صوليني ومعنى القانون يف ا�صطالح القانونيني(.)8
املعنى الثاين :باعتبار �أثرها ومن جتب له ،فتكون هي املطلب الذي يجب لأحد على غريه()9وهي بهذا
املعنى تقارب تعريف احلكمفي ا�صطالح الفقهاء(.)10
وقد عرف احلق بمعناه العام ب�أنه :اخت�صا�ص يقرر به ال�شرع �سلطة ( .)11قال اجلرجاين“ :احلق يف
اللغة هو الثابت الذي ال ي�سوغ �إنكاره ،ويف ا�صطالح �أهل املعاين هو احلكم املطابق للواقع  /يطلق على الأقوال
والعقائد والأديان واملذاهب باعتبار ا�شتمالها على علي ذلك”(.)12
ثالث ًا  :مفهوم حق الطفل يف القانون اليمني:
•تعريف الطفل :لقدعرف القانون اليمني الطفل ب�أنه :الطفل هو كل �إن�سان مل يتجاوز ثماين ع�شرة
�سنة من عمره مامل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك (.)13
•مفهوم حقوق الطفل :يهدف قانون حقوق الطفل �إيل “ :حتديد حقوقه ال�شرعية،والقانونية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�صحية،والرتبوية ،والريا�ضية ،والثقافية التي يجب �أن يتمتع بها
جنين ًا وطف ًال منذ والدته”(”،)14ويكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه ال�شرعية ،وعلى
الأخ�ص حقه يف ثبوت ن�سبه ،والر�ضاعة ،واحل�ضانة ،والنفقة ،ور�ؤية والديه وفق ًا لأحكام هذا القانون
والقوانني النافذة”(”.)15وتكون حلماية الطفل وم�صاحله الأولوية يف كافة القرارات والإجراءات
 -4الرازي م�صدر �سابق 1461 / 4
� -5أبن منظور م�صدر �سابق 258 / 3
 -6امل�صباح املنري  :للفيومي � ،أحمد بن حممد ( ، ، ،د  ،ط )،بريوت  ،مكتبة لبنان �صـ55
 -7املدخل الفقهي العام  :الزرقاء م�صطفى �أحمد  ،ط  ، 9دار الفكر � ،3 ،صـ109
 -8الت�شريع والفقه الإ�سالمي :القطان مناع خليل  1407 ، ،هـ ط ، 2م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت � ،صـ 13
 -9الزرقاء م�صدر �سابق 109 /3 ،
 -10خالف م�صدر �سابق � ،صـ 100
 -11الزرقاء م�صدر �سابق 10 / 3 :
 -12كتاب التعريفات  :اجلرجاين  ،ال�شريف على بن حممد  1416 ،هـ  ، ،بريوت  ،دار الكتب العلمية � ،ص ـ ــ89
 -13املادة رقم ( )2من القانون رقم ( )45ل�سنة 2002م ب�ش�أن حقوق الطفل
 -14املادة رقم ( )2من قانون حقوق الطفل مرجع �سابق
 -15املادة رقم( ) 12املرجع ال�سابق
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املتعلقة بالطفولة ،والأمومة ،والأ�سرة� ،أو البيئة �أي ًا كانت اجلهة التي ت�صدرها �أو تبا�شرها”(”.)16وال
تخل �أحكام هذا القانون بحق الطفل يف التمتع بكافة احلقوق واحلريات العامة ،و�أوجه احلماية
التي تكفلها القوانني النافذة للإن�سان عامة ،والطفل خا�صة دون متييز ب�سبب اجلن�س� ،أو اللون،
�أو املعتقد”(”.)17ولكل طفل احلق يف تكوين اجلمعيات والنوادي التي ميار�س من خاللها ن�شاطاته
االجتماعية والثقافية؛ مبا ينا�سب و�سنه ،ودرجة ن�ضجه وفق َا للقوانني النافذة”(”.)18وللطفل على
الدولة الرعاية ال�صحية �أثناء احلمل ،والوالدة ،وما بعدها ،وكذلك تكفل الدولة جمانية التعليم
وفق َا للقوانني النافذة”(”.)19وتكفل الدولة تلبية حاجات الطفل الثقافية يف �شتى جماالت الأدب،
والفنون ،واملعرفة ،واملعلومات؛ مبا ي�سهل عليهم االنطالق من وحي الرتاث الإ�سالمي ،والعربي ،واليمني،
واال�ستفادة من التطورات العلمية ،والثقافية احلديثة ،يف �إطار احرتام قيم املجتمع الدينية”(.)20
املبحث الثاين

�أهمية الرتبية يف ال�شريعة الإ�سالمية،والقانون اليمني
�أو ًال� :أهمية الرتبية يف ال�شريعة الإ�سالمية:

�إن من حقوق الأبناء على الآباء الرتبية احل�سنة ،وهي واجبة على الآباء؛ حيث تعترب الرتبيةاليوم
�أ�سا�س ًا يف بناء الأفراد وال�شعوب واملجتمعات ،ولها �أثرها يف ذلك ،ومن �أجلها جعل املوىل -عز وجل -مهمة
ر�سالة الأنبياء والأمم الرتبية ،التي ُتك ّون هذه الأمم عقائدي ًا ،و�سلوكي ًا ،وفكري ًا؛حلمل الر�سالة ،والقيام
مبهمة اال�ستخالف يف الأر�ض ،وموا�صلة الدعوة للنا�س ،وذلك يتبني لنا من خالل قوله تعاىلَ (:يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
َك َف ُروا لاَ َت ْع َت ِذ ُروا ا ْل َي ْو َم �إِنمَّ َ ا تجُ ْ َز ْونَ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ ) التحرمي]6:
�إذ ًا �أن الرتبية تزكية ،وتعهد الهدف منه �إ�صالح الفرد ،ووقايته من الف�ساد يف الدنيا الذي يرتتب عليه
عقوبة يف الآخرة ،ولهذا جاء ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يحمل للب�شرية منهج احلياة ،وقد تنزل
عليه كتاب اهلل العزيز ،فكانت �أول �آيةْ (:
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق) العلق� ،1:إن ر�سالة جوهرها الرتبية،
اق َر�أْ ِب ْ
وطريقها الإ�صالح لر�سالة �سامية ،ت�ضع على عاتق املربني مهمة عظيمة ،وم�س�ؤولية ج�سيمة ،وتقع م�س�ؤولية
الرتبية بالدرجة الأوىل على الوالدين ،فالوالدان يف ثغرة عظيمة حتتاج �إىل ح�شد الطاقات ،وبذل اجلهود،
بل �إن هذه الرتبية هي التي متنحهما النجاح والفالح يف الآخرةوالدنيا ،وتظل ُت ِدر عليهما الثواب والف�ضل
حتى بعد املمات(.)21
 -16املادة رقم ( )6املرجع ال�سابق
 -17املادة رقم ( )9املرجع ال�سابق
 -18املادة رقم ( )8املرجع ال�سابق
 -19املادتني رقم ( )81 - 68من قانون حقوق الطفل مرجع �سابق.
 -20املادة رقم ( )92من قانون حقوق الطفل مرجع �سابق.
 -21حممد ح�سني بريغ�ش :الرتبية وم�ستقبل الأمة ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة1424 ،هـ 2004 -م ،بريوت – لبنان� .ص.69
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والرتبية لي�ست بالأمر الهني� ،أو ال�شيء املعتاد كما يظنه البع�ض من الآباء والأمهات� ،إجناب وم�أكل،
وملب�س ،وم�شرب ،وانتهى عندهم الأمر ،بل هي �أعظم من ذلك بكثري.
ولذا تبد�أ هذه الرتبية من الأيام الأوىل للمولود ،لأن ما ُيربى عليه الطفل يف ال�صغر يظل معه ،وي�صعب
التخل�ص منه عندما يكبرُ  ،وينبه علماء النف�س واملربون على �أهمية ال�سنوات الأوىل من الطفولة ،فالإن�سان
هو نتاج وح�صاد تلك ال�سنوات من الرتبية �أو الإهمال .وقدمي ًا قال احلكماء :ما �أ�شد فطام الكبري ،و�أع�سر
ريا�ضة الهرم( .)22فتكوين العادة يف ال�صغر �أي�سر بكثري من الكرب ،ذلك لأن اجلهاز الع�صبي الغ�ض للطفل �أكرث
قابلية للت�شكيل و�أي�سر حفر ًا على م�سطحه� ،أما يف الكرب ف�إن اجلهاز الع�صبي يفقد كثري ًا من مرونته في�صبح
احلفر عليه �أ�شق( .)23بل ت�ؤثر ال�سنوات الأوىل للطفل على نف�سيته يف امل�ستقبل �سلب ًا و�إيجاب ًا.
ولقد �أثبتت الدرا�سات ،وثبت لدى الباحثني ت�أثري ال�سنوات الأوىل من العمر ،يف حياة الإن�سان ،وقد وجد
�أنه �إذا ما لبيت حاجات ورغبات الطفل يف الأ�شهر الأوىل من الطعام والراحة واملحبة ،وغري ذلك �أن يكون
حظه يف حياة م�ستقبلية �سعيدة( .)24يقرر علماء النف�س واملربون �أن كثري من الإ�ساءة للوا لدين من الأوالد
هي �أ�ص ًال ناجمة عن الرتبية الغري �صحيحة �أو الرتاكمات التي كانت يف فرتة طفولة الوالد ،فالأب والأم الذي
عانيا من �سوء معاملة والديهما قد يحمال نف�س هذه الإ�ساءة �إىل �أوالدهما .فهناك من يرى �أن دورة �إ�ساءة
معاملة الطفل ترتبط بفر�ضية انتقال �إ�ساءة معاملة الطفل عرب الأجيال ،والتي ت�شري �إىل �أن الأفراد الذين
ُي�ساء معاملتهم يف الطفولة من املحتمل �أن يكونوا م�سيئني لأطفالهم يف مرحلة الر�شد ،وذلك مقارنة بالأفراد
الغري م�ساء معاملتهم يف الطفولة مبعنى �أن امل�شكالت ال�سلوكية والنف�سية التي تن�شا عن الإ�ساءة يف الطفولة
تزيد من احتمالية �أن ي�صبح ه�ؤالء الأطفال م�سيئني يف مرحلة الر�شد مع �أطفالهم وزوجاتهم( .)25فال بد �إذ ًا
من االهتمام بالأوالد منذ �سنواتهم الأوىل؛ فال�سنوات الأوىل تعد عام ًال مهم ًا يف ت�شكيل �شخ�صية متوازنة،
قوية وم�ؤثرة ،والرتبية اهتمام بكافة النواحي الإميانية وال�صحية والعلمية والأخالقية ،فال بد �أن يراعي
الوالدان كل هذه اجلوانب ،ليخرج الأوالد ب�شخ�صيات متوازنة وواعية كما ينبغي جتنب الإفراط والتفريط
يف هذه اجلوانب ،فال�شخ�صية املتزنة ذات �أثر فعال يف حياة الأفراد واجلماعات ،وال تتكامل �إال عندما تكون
قد وجهت من كل جوانبها و ُر ِّبيت من كل �أقطارهاِّ ،
وهذبت من كل �أطرفها(� .)26إن االهتمام بتن�شئة الأوالد منذ
ال�صغر ليخرجوا �إىل املجتمع نافعني م�صلحني ،خري من �إهدار القوى والطاقات يف معاجلة النتائج ال�سلبية
للإهمال والتفريطو�أيهما �أوىل باالهتمام والتقدمي� :إعداد �أجيال �صحيحة الن�ش�أة ،قومية البنيان� ،أم بذل
اجلهود يف �إ�صالح الرا�شدين؟ و�إذا كان كال الأمرين �ضروري ًا ،ف�إن �أولوية تربية الأطفال والنا�شئني تفر�ض
 -22العقد الفريد� ،أحمد بن حممد بن عبد ربه الأندل�سي ،2/279 ،ط ،1 :دار الكتب العلمية1404 ،هـ 1983 -م ،بريوت – لبنان ،حتقيق :عبد املجيد
التزحيني.
 -23منهج الرتبية الإ�سالمية ،حممد قطب ،383 /1 ،ط ،16 :دار ال�شروق1425 ،هـ 2004 -م  ،القاهرة.
 -24امل�شكالت النف�سية وعالجها ،بطر�س حافظ بطر�س� ،ص ،137 :ط ،1:دار امل�سرية1428 ،هـ 2008 -م ،عمان – الأردن.
� -25سيكولوجيا العنف العائلي واملدر�سي ،طه عبد العظيم ح�سني� ،ص ،174 ،173ط :بدون ،دار اجلامعة اجلديدة2007 ،م ،الإ�سكندرية.
 -26منهج الرتبية النبوية للطفل مع مناذج تطبيقية من حياة ال�سلف ال�صالح� ،ص.79 :
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نف�سها(� .)27إن التمزق الذي ي�صيب جمتمعاتنا ،وال�ضياع الذي تعي�ش فيه �أجيالنا نتيجة لهذا التق�صري� ،أو
الغياب الكبري مل�س�ؤولية الرتبية وت�أثري الأ�سرة(.)28وعلى هذا فالرتبية هي عملية بناء و�إ�صالح ورعاية حتى
�سوي ال ُب َّد من تربيته وتن�شئته على الإ�سالم ،فالنظرة الرتبوية الإ�سالمية
التمام ،ولكي ن�ضمن �إخراج طفل ِّ
حق
تهتم بكل جماالت احلياة ال�صح َّية والنف�س َّية والأخالق َّية واالجتماع َّية وما �إىل ذلكوالرتبية فري�ضة يف ِّ
�ض
ال�س َما َو ِ
ات َوا َلأ ْر ِ
الآباء ،وهي م�سئولية و�أمانة ال يجوز التخ ِلّي عنها ،قال تعاىل�(:إِ َنّا َع َر ْ�ض َنا الأَ َما َن َة َع َلى َّ
َوالجْ ِ َبالِ َف�أَبَينْ َ �أَ ْن َي ْح ِم ْل َن َها َو�أَ�شْ َفقْنَ ِم ْن َها َو َح َم َل َها الإِن َْ�سانُ �إِ َنّهُ َكانَ َظ ُلو ًما َج ُهو ًال) الأحزاب72. :
فال ُب َّد�أن ي�شعر ِكال الأبوين �أنهما م�سئوالن عن �أطفالهما ،وهما حما�سبان على التق�صري يف تربيتهما،
النبي(:ك ُّل ُك ْم َرا ٍع َو َم ْ�س ُئ ٌ
ُ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ،)....وقد �أمرنا اهلل �أن نحمي �أنف�سنا ،و�أبنائنا
وعن هذه امل�سئولية يقول
ّا�س َوالحْ َِجا َرةُ)
من النار يوم القيامة ،فقال تعاىلَ (:يا �أَ ُّي َها ا َل ِّذينَ �آَ َمنُوا ُقوا �أَنْفُ َ�س ُك ْم َو�أَ ْه ِلي ُك ْم َنا ًرا َو ُقودُهَ ا ال َن ُ
التحرمي.6

ثاني ًا� :أهمية الرتبية يف القانون اليمني-:

نظر ًا ملا للرتبية الإميانية من �أهمية يف ن�ش�أة الطفل فقد ن�صت املادة رقم ( )7من قانون حقوق الطفل
رقم ( )45ل�سنة 2002م على �ضمان تن�شئة الطفل على االعتزاز بعقيدته الإ�سالمية ،كما ن�صت املادة رقم
( )10من القانون ال�سابق ذكره علىتن�شئة الطفل على الأخالق الفا�ضلة ،والعمل املثمر ،وتنمية الوعي
لديه ب�ضرورة احرتام والديه ،وحميطه العائلي ،واالجتماعي ،واحرتام التك�سب الكرمي ،وروح االعتماد علي
النف�س.

 -27مالمح ال�سعادة يف تربية الطفل على العبادة ،عبد املجيد البيانوين� ،ص ،10 :ط ،1 :بدون دار 1428 ،هـ 2007 -م ،جده -ال�سعودية.
 -28الرتبية وم�ستقبل الأمة ،مرجع �سابق �ص.71 :
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الف�صل الثاين

حق الطفل يف التعليم وال�صحة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والقانون اليمني
املبحث الأول

حق الطفل يف التعليم يف ال�شريعة الإ�سالمية والفانون اليمني ،وفيه مطلبان
املطلب الأول
حق الطفل يف التعليم يف ال�شريعة الإ�سالمية
يجب على الآباء االهتمام بتعليم �أبنائهم لكي ينتفع من تعليمهم يف حياتهم وبعد مماتهم؛ نظراًملا
للعلم من قيمة من القيم العليا ،التي جاء بها الإ�سالم ،و�أقام عليها حياة الإن�سان املادية واملعنوية ،الأخروية
والدنيوية ،وجعله اهلل طريق ًا للإميان وداعي ًا للعمل ،وهو املر�شح الأول للخالفة يف الأر�ض ،وبه ِّ
ف�ضل �آدم �أبو
الب�شر على املالئكة ،الذين تطلعوا �إىل من�صب اخلالفة(.)29ويف القر�آن �آيات كثرية حتث على طلب العلم ،ورفع
ات ) املجادلة11:؛
الدرجات لأ�صحاب العلم قال تعاىلَ ( :ي ْر َف ِع اللهَّ ُ ا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوا َّل ِذينَ �أُو ُتوا ا ْل ِعل َْم َد َر َج ٍ
بولد عليم قال تعاىلَ ( :ف�أَ ْو َج َ�س ِم ْن ُه ْم ِخي َف ًة
ولأهمية العلم ف�إن املالئكة ملا ب�شرت �إبراهيم بالولد ب�شرته ٍ
َ
يم)
يم) (الذاريات)28:وقال
تعاىل(:قا ُلوا ال َت ْو َجلْ �إِنَّا ُن َب ِّ�ش ُر َك ِب ُغ ٍ
الم َع ِل ٍ
َقا ُلوا لاَ َت َخ ْف َو َب َّ�ش ُرو ُه ِبغُلاَ ٍم َع ِل ٍ
احلجر.53:قيل :ب�شروه بغالم يكمل علمه �إذا بلغ( ،)30وقيل :ب�شروه بغالم يولد له كثري العلم عند �أن يبلغ
مبالغ الرجال( .)31فهذه الب�شارة حملت يف طياتها ب�شارة الولد ،وب�شارة كونه يف امل�ستقبل �صاحب علم؛ وو�صفه
بالعلم لأنها ال�صفة التي يخت�ص بها الإن�سان الكامل ال ال�صورة اجلميلة ،والقوة ،ونحوها( .)32فرتكوا �سائر
الأو�صاف من احل�سن واجلمال ،والقوة وال�سالمة ،واختاروا العلم� ،إ�شارة �إىل �أن العلم ر�أ�س الأو�صاف ورئي�س
النعوت(.)33فللعلم �أهمية كبرية؛ ولهذا كانت �أول �سورة تنزل على معلم الب�شرية هي قوله تعاىلْ (:
ا�س ِم
اق َر�أْ ِب ْ
َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق) العلق ،1:بل ومن �شرف العلم �أن ذكرت الأداة املو�صلة �إليه وهي القلم؛ ولأن اهلل عز وجل
َّا�س َوالحْ َِجا َر ُة َع َل ْي َها َملاَ ِئ َك ٌة ِغلاَ ٌظ ِ�شدَ ادٌ لاَ
يقول� (:أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا ُقوا �أَ ْنف َُ�س ُك ْم َو�أَ ْه ِلي ُك ْم َنا ًرا َو ُقودُهَ ا الن ُ
َي ْع ُ�صونَ اللهَّ َ َما �أَ َم َرهُ ْم َو َي ْف َع ُلونَ َما ُي�ؤْ َم ُرونَ )التحرمي ،6 :فمن وقاية الأهل تعليمهم ما ُيهمهم من �أمور دينهم
ودنياهم؛ حتى ال يقعوا فري�سة الظالل واالنحراف ،ويكون م�صريهم �إىل النار ب�سبب �إهمالهم تعليم �أبناءهم؛
 -29مالمح املجتمع امل�سلم الذي نن�شده ،يو�سف القر�ضاوي� ،ص ،122 :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط :بدون ،ت :بدون ،ال�شركة املتحدة للتوزيع ،بريوت – دم�شق –
عمان.
 -30تف�سري البي�ضاوي امل�سمى �أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل� ،ص.691 :
 -31فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية ،حممد بن علي ال�شوكاين ،ط ،2 :دار الفكر ،بريوت .5/88 ،
 -32تف�سري البحر املحيط ،حممد بن يو�سف ال�شهري ب�أبي حيان الأندل�سي ،8/138 ،ط ،1 :دار الكتاب العلمية1422 ،هـ 2001 -م ،بريوت – لبنان،
حتقيق :عادل �أحمد عبد املوجود و�آخرون.
 -33ا التف�سري الكبري �أو مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي ،ط ،1 :دار الكتب العلمية1411 ،هـ 1990 -م .8/184 :
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وال �شك �أن هذه امل�س�ؤولية بالغة اخلطورة والأهمية؛ لأن الإ�سالم حمل الآباء واملربني م�س�ؤولية كربى يف
تعليم الأوالد ،وتن�شئتهم على املعرفة والعلم والإدراك النا�ضج؛ لتتفتح املواهب ،وتن�ضج العقول(.)34ومن هنا
كان اهتمام املربني جي ًال بعد جيل برتبية الأوالد ،واالعتناء بتعليمهم ،وتوجيههم ،وتقييم اعوجاجهم(.)35

ومن احلقوق الواجبة على الآباء والأمهات جتاه �أوالدهم حق التعليم.

تعليم الأوالد ما يقيهم من ال�ضياع يف الدنيا ،واخل�سران يف الآخرة؛ وذلك بتعليمهم �أمور دينهم ،وهذا
التعليم �أمانة يف �أعناق الآباء والأمهات؛ ف�إن ق�صر الآباء والأمهات فيه ووقع الأوالد يف املعا�صي؛ ف�إن الآباء
والأمهات ُيعذبون يوم القيامة؛ ولذا كان عليهم تعليم �أوالدهم ،وتعريفهم بربهم ،وكتابهم ،ونبيهم ،واليوم
الآخر،ويجب على الوالدين �أن ال ي�ؤخرا تعليم �أوالدهما ،ف�أف�ضل املراحل للتعليم مرحلة الطفولة؛حيث يكون
الولد �أ�صغر ذهن ًا ،و�أقوى ذاكر ًة ،و�أن�شط تعليم ًا(.)36
املطلب الثاين

حق الطفل يف التعليم يف القانون اليمني
اهتم امل�شرع اليمني بحقوق الطفل يف جمال التعليم اهتمام ًا بالغ ًا ،ويت�ضح ذلك االهتمام يف قوله(:تكفل
الدولة جمانية التعليم وفقا للقوانني النافذة ،ويجب �أن تهدف املناهج التعليمية �إليالطفل تكوين ًا علمي ًا،
وثقافي ًا ،وتنمية �شخ�صيته ومواهبه ومهاراته ،وتعريفه ب�أمور دينه ،وتربيته على االعتزاز بذاته وكرامته،
واحرتامه للآخرين وكرامتهم ،والت�شبع بقيم اخلري واحلق والإن�سانية ،مبا ي�ضمن �إعداده �إعداد ًا متكام ًال
يجعل منه �إن�سان ًا م�ؤه ًال م�ؤمن ًا بربه ووطنه قادر ًا على الإ�سهام بكفاءة يف جماالت الإنتاج واخلدمات�،أو مهيئ ًا
ال�ستكمال التعليم العايل علي �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني( .)37تعمل الدولة علي �إن�شاء املدار�س ،ومراكز
حمو �أمية الأطفال يف كل املحافظات ،ويجب �أن تكون م�ستوفية ال�شروط الرتبوية لكل املراحل الدرا�سية؛ و�أن
ت�ستوعب الأطفال يف �سن القبول للدرا�سة ،و�أن توفر لها امل�ستلزمات ،والو�سائل املطلوبة ،وتعمل الدولةعلي
حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص يف التعليم ،وم�ساعدة الأ�سر التي متنعها الظروف االقت�صادية واالجتماعية من �إحلاق
�أطفالها بالتعليم الإلزامي(.)38

 -34تربية الأوالد يف الإ�سالم ،عبد اهلل نا�صح علوان ،ط ،3:دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت – لبنان.1/251 ،
 -35امل�صدر ال�سابق� ،ص.143 :
 -36تربية الأوالد يف الإ�سالم م�صدر �سابق .1/267
 -37املادتني  82 ، 81من قانون حقوق الطفل مرجع �سابق
 -38املادتني ر قم ()91 ، 86من قانون حقوق الطفل املرجع ال�سابق
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املبحث الثاين

حق الطفل يف الرعاية ال�صحية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والقانون اليمني،وفيه مطلبان
املطلب الأول

حق الطفل يف الرعاية ال�صحية يف ال�شريعة الإ�سالمية
لو ت�أملنا يف ن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية لر�أينا حر�ص ال�شريعة الإ�سالمية على بناء اجل�سد ال�صحي
القوي قال تعاىلَ ( :وا ْل َوالِدَ ُ
اع َة َو َع َلى المْ َ ْو ُلو ِد َلهُ
ات ُي ْر ِ�ض ْعنَ �أَ ْولاَ دَهُ نَّ َح ْو َلينْ ِ َكا ِم َلينْ ِ لمِ َ ْن �أَ َرا َد �أَنْ ُي ِت َّم ال َّر َ�ض َ
ْ�س �إِلاَّ ُو ْ�س َع َها) ( ،)39و�إر�ضاع الطفل من الواجبات على الوالدين لرعايته،
ِرز ُْقهُنَّ َو ِك ْ�س َو ُتهُنَّ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف لاَ ُت َكلَّ ُف َنف ٌ
واحلافظ على حياته ،ففي هذه الفرتة ال ي�ستطيع الطفل تناول الطعام كالكبار ،وت�ستمر هذه الر�ضاعة حتى
يتمكن الطفل من تناول الأغذية ،وهذا الإر�ضاع واجب ،ت�أثم الأم برتكه �إن تعينت.
وقد قرر الأطباء �أن �إر�ضاع الأم اللنب لولدها يفيده �إفادة كبرية ،كما قرروا �أن الر�ضاعة الطبيعية من
لنب الأم �أف�ضل من ال�صناعية ،ومن الر�ضاعة من مر�ضعة �أخرى؛ وذلك لتنا�سب الرتكيب الغذائي والع�ضوي بني
الأم وولدها بالإ�ضافة �إىل �أن عملية الإر�ضاع الطبيعي تن�شط اجلهاز اله�ضمي للمر�أة ،وحتمله على احل�صول
على املواد الغذائية الالزمة لنمو املولود( ،)40و�إذا ثبت �أن لنب الأم �أنفع له ف�إن نزعه من ثدي �أمه يف وقت
ٌ
وعزل له عن م�صدر قوته ومنعته،
ري يف حقه،
مبكر حفاظ ًا على ن�ضارة الأم ،واال�ستغناء بغذاء جملوب تق�ص ٌ
يف وقت تنمو فيه �أع�ضا�ؤه ،وتت�شكل طباعه(.)41وتقوم حالي ًا الدعوة الطبية العاملية بعقد امل�ؤمترات ال�صحية
ً
ً
طبيعية،
ر�ضاعة
العلمية ،واحللقات والندوات التي تهدف �إىل �ضرورة العمل على �إيجاب الر�ضاعة من الأم
و�أال تلج�أ الأم �إىل املر�ضعات �أو الر�ضاعات ال�صناعية؛ �إذ �إن طبيعة لنب الأم تطابق طبيعة تكوين ج�سد
طفلها ،وال تتطابق مع غريه ،وال تن�سجم مع �سواه؛ ولذا يو�صي العلماء بهذه الر�ضاعة بعد �أن ت�أكد �أن لنب
الأم فيه الوقاية والعالج من �أمرا�ض كثرية ت�صيب الأطفال؛ ب�شرط �أن ير�ضعه من �أمه مبا�شرة ويف �أيامنا
الأخرية؛ فلقد تو�صل العلم �إىل تقرير �أن حاالت الذبحة ،وال�سكتة القلبية ،و�أمرا�ض ت�صلب ال�شرايني بني
ال�شباب التي راجت يف ع�صرنا احلديث �إمنا �سببها الرئي�سي هو الر�ضاعة ال�صناعية( .)42وقوله عليه ال�صالة
وال�سالم(:امل�ؤمن القوي خري ،و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف ،ويف كلٍ خري� ،أحر�ص على ما ينفعك ،وا�ستعن
باهلل ،وال تعجز ،و�إن �أ�صابك �شيء فال تقل :لو �أين فعلت كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل وما �شاء فعل ،ف�إن لو
تفتح عمل ال�شيطان )(�.)43أي �أن كالهما فيه خري� ،إال �أن امل�ؤمن القوي �أحب ،فهو الأقدر على القيام بواجباته
جتاه ربه ،ونف�سه ،و�أ�سرته ،وجمتمعه ،ومن هنا حر�ص الإ�سالم على التن�شئة ال�صحية ال�سليمة ،واهتم الإ�سالم
 -39البقرة.233 :
 -40مو�سوعة الأ�سرة حتت رعاية الإ�سالم ،عطيه �صقر ،ط ،11:مكتبة وهبة1424 ،هـ 2003 -م.124 ،4/123 ، .
 -41تربية الأوالد يف الإ�سالم ،من الكتاب وال�سنة ،حممد حممود عمارة ، ،ط :بدون ،مكتبة الإميان� .ص106 :
 -42معجزة الأرقام والرتقيم ،عبد الرزاق نوفل ،ط :بدون ،دار الكتاب العربي1403 ،هـ 1983 -م ،بريوت� .ص،42 :
 -43رواه م�سلم ،كتب القدر ،باب يف الأمر بالقوة وترك العجز واال�ستعانة باهلل وتفوي�ض املقادير هلل ،16/431 ،رقم ،)6716( :برواية �أبي هريرة.
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بالأوالد ،وحث الأبوين على االهتمام بهم يف كافة اجلوانب ،ومنها اجلانب ال�صحي،ومن هذه الن�صو�ص يتبني
لنا وجوب العناية بال�صحة اجل�سدية للأوالد ،ووقايتهم من الأمرا�ض بتوفري ما يلزمهم لذلك ،والإ�سالم يحث
على رعاية الأوالد رعاية طبية يف حال مر�ضهم ،ت�ستهدف وقايتهم من الأمرا�ض ،وعالجهم منها(.)44وعلى
الوالدين �أي�ض ًا االهتمام بريا�ضة الأوالد الريا�ضية البدنية ،وتعلم ال�سباحة ،والرماية ،وركوب اخليل ،وهو
ما حثنا على تعلمه ر�سولنا الكرمي و�صحابته الكرام ر�ضي اهلل عنهم(.)45ومن واجبات الأب تبع ًا لقوامته
على من حتت واليته من زوجة ،وبنني ،وبنات ،وغريهم ،و�أن يلبي حاجاتهم ال�صحية ،فال ي�صح �إهمالهم حال
املر�ض ،وال التقتري يف عالجهم بخ ًال و�شحا �أو � ً
أنفة وبغ�ض ًا.
املطلب الثاين

حق الطفل يف الرعاية ال�صحية يف القانون اليمني
اهتم امل�شرع اليمني بالرعاية ال�صحية للطفل اهتمام ًا بالغ ًا ،ويت�ضح ذلك من خالل املادة رقم ( )68من
قانون حقوق الطفل رقم ( )45ل�سنة2002م على �أن :للطفل على الدولة حق الرعاية ال�صحية �أثناء احلمل
والوالدة ،وما بعد الوالدة من خال:
1 )1توفري اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية ،وت�أهيل الكوادر ال�صحية املدربة لإدارة وتقدمي اخلدمات
ال�صحية الأولية ،والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه اخلدمات.
2 )2جمانية املعاجلة لل�أطفال غري القادرين ،و�إلزام جميع امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،ومرافق خدمات الرعاية
ال�صحية الأولية ،ومرافق �إعادة ت�أهيل الأطفال بتقدمي الرعاية ال�صحية للأطفال كل يف جمال
تخ�ص�صه ،و�ضمن متابعة املعاجلة للأمرا�ض املزمنة.
3 )3تعميم التوعية ال�صحية ال�شاملة املتخ�ص�صة ب�صحة الأم والطفل.
ون�صت املادة رقم ( )69من القانون نف�سه على �أنه(:للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الإجراءات
والتدابري الفعالة لإلغاء املمار�سات ال�ضارة ب�صحته ،).كما ن�صت املادة رقم ( )70من نف�س القانون على
�أن( :تلتزم الدولة ،وتلزم القطاع اخلا�ص عرب الأجهزة ال�صحية ب�إجراء الفح�ص الكامل للأطفال حديثي
الوالدة ،والر�ضع ،و�إجراء ما يلزم من عالج� ،أو تدخل جراحي مبكر لتاليف ن�شوء �أي �إعاقة �أو �إ�ضرار ب�صحة
الطفل م�ستقب ًال) ون�صت املواد رقم ( )76، 75 ، 74على �أنه ( :يجب تطعيم الطفل ،وحت�صينه جمان ًا يف
مكاتب ال�صحة ،والوحدات ال�صحية وفق ًا للنظم واملواعيد التي حتددها وزارة ال�صحة العامة ،وذلك لوقايته
من الأمرا�ض املعدية وال�شائعة -.يقع واجب تقدمي الطفل للتطعيم ،والتح�صني علي عاتق والديه� ،أو و�صيه،
�أو وليه� ،أو ال�شخ�ص الذي يكون الطفل يف ح�ضانته� ،أو ُدور الرعاية االجتماعية املعنية برعاية الأيتام-.
يجب �أن يبا�شر عملية التطعيم ،والتح�صني كادر فني م�ؤهل مرخ�ص له مبزاولة ذلك من وزارة ال�صحة).
 -44مو�سوعة الأ�سرة حتت رعاية الإ�سالم  ،مرجع �سابق .4/171
 -45تربية الأطفال يف �ضوء القر�آن وال�سنة ،مرجع �سابق .1/421
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الف�صل الثالث

حق الطفل يف احل�ضانة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والقانون اليمني وفيه�أربعةمباحث
املبحث الأول

معنى احل�ضانة يف اللغة وال�شريعة والقانون وحكمها
احل�ضانة ً
لغة:احل�ضانة لغة (بفتح احلاء وك�سرها ) معناها احل�ضن ،واجلنب� ،أو ال�صدر ،والع�ضدان وما
بينهما ،يقال ح�ضن الطائر بي�ضه �إذا �ضمه �إىل نف�سه حتت جناحه ،وح�ضنت الأم ولدها �إذا �ضمته �إىل جنبها
ي�ضم
�أو �صدرها ،وقامت برتبيته ،وت�سمى حينئذ حا�ضنته( .)46وقيل ُح�ضانة :جمع حا�ضن؛ لأن املربي الكافل ُ
الطفل �إىل ِح�ضنه وبه �سميت احلا�ضنة ،وهى التي تربي الطفل بالفتح فعلها( ،)47ويف معجم لغة الفقهاء
احل�ضانة بفتح احلاء م�صدر( ح�ضن ال�صبي ) حتمل مئونته وتربيته (.)48
احل�ضانة يف ال�شريعة الإ�سالمية :تربية الطفل ،ورعايته ،والقيام بجميع �ش�ؤونه ملن له حق احل�ضانة،
�أو هي تربية ،وحفظ من ال ي�ستقل ب�أمر نف�سه عما ي�ؤذيه لعدم متيزه ،كطفل ،وجمنون وكبري،ومعتوه،واملعتوه
وهو خمتل العقل ،وذلك برعاية �ش�ؤونه ،وتدبري طعامه ،وملب�سه ،ونومه ،وتنظيفه ،وغ�سله ،وغ�سل ثيابه
يف �سن معينة ،ونحوها مما يلزم لراحته املعنوية والبدنية،وذلك ممن له حق تربيته �شرع ًا من الأقارب
املحارم(.)49
مانع للح�ضانة ،وهو حفظ الطفل الذي ال ي�ستقل
ومن خالل ما �سبق ن�ستطيع �أن نخرج
ٍ
جامع ٍ
بتعريف ٍ
ب�أمر نف�سه ،وكل من ال ي�ستقل ب�أمر نف�سه عن الأ�شياء التي ت�ؤثر عليه ،وت�ضره ،والقيام بكل م�صاحله،
ورعايته،واالهتمامبكل احتياجاته الالزمة كالطعام ،واللبا�س ،والنوم،والرتبية والتعليم،والت�أديب ،وغريها،
وكذلك االهتمام بجميع �ش�ؤون حياته ال�صحية والنف�سية واالجتماعية بدني ًا و�أخالقي ًا.
احل�ضانة يف القانون اليمنيُ :عرفت احل�ضانة يف القانون اليمني كما ن�صت عليه املواد رقم()27من
قانون حقوق الطفل ،ورقم( )45ل�سنة 2002م،ورقم ( )138،139من قانون الأحوال ال�شخ�صية،ورقم
( )20ل�سنة 1992م ب�أن احل�ضانة :هي حفظ ال�صغري الذي ال ي�ستقل ب�أمر نف�سه ،وتربيته ،ووقايته مما
يهلكه� ،أو ي�ضره ،ومبا ال يتعار�ض مع حق وليه ،وهي حق لل�صغري ،فال يجوز التنازل عنها ،و�إمنا متتنع مبوانعها،
وتعود بزوالها،ومدة احل�ضانة ت�سع �سنوات للذكر ،واثنتا ع�شرة �سنة للأنثى مامل تقدر املحكمة غري ذلك
مل�صلحة الطفل.
 -46ل�سان العرب  :لنب من�ضور ،مادة (ح�ضن )
 -47النهاية يف غريب احلديث والأثر :ابن الأثري ،جمد الدين �أبي ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ،د ،ط بريوت :املكتبة العلمية.401 /1،
 -48د  .حممد روا�س قلعجي  ،د .حامد �صادق قنيبي ( )1408ـ 1988م معجم لغة الفقهاء ط  ، 2بريوت  :دار النفا�ش � ،صـ 181 :
 -49مغني املحتاج اىل معرفة معاين الألفاظ ال�شيخ �شم�س الدين حممد بن اخلطيب ال�شر بيني  ، ،ط ، 1دار املعرفة بريوت  ،جـ �،3ص 592الفقه الإ�سالمي
و�أدلته  :د .وهبة الزحيلي  ، ،ط  1409، 3 ،هـ  1989م  ،دار الفكر بدم�شق  ،ج ــ� ،7صـ  ، 718د�.صالح بن امللخ�ص الفقهي :فوزان بن عبد اهلل
(1421هـ  2001 -م ط ،1دار العا�صمة  -الريا�ض جـ�/ 2صـ439
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وباملقارنة بني التعاريف ال�سابقة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والقانون اليمني ،يت�ضح �أن القانون اليمني
ح�صر احل�ضانة يف حفظ ال�صغري الذي ال ي�ستقل ب�أمر نف�سه فقط�،أما تعريفها يف ال�شريعة الإ�سالميةفهي
حفظ من ال ي�ستقل ب�أمر نف�سه عما ي�ؤذيه لعدم متيزه ،كطفل ،وجمنون ،وكبري،ومعتوه ،واملعتوه هو خمتل
العقل.
حكم احل�ضانة:حكمها واجبة؛لأن الطفل املح�ضون ،ومن يف حكمه يهلك برتكها ،فوجب حفظه من
الهالك ،كما يجب الإنفاق عليه ،و�إجنا�ؤه من املهالك (.)50

املبحث الثاين

�شروط احلا�ضن واملح�ضون يف ال�شريعةالإ�سالمية ،والقانوناليمني وفيه مطلبان
املطلب الأول

�شروط احلا�ضن واملح�ضون يف ال�شريعة الإ�سالمية،والقانون اليمني
�أو ًَ
ال� :شروط املح�ضون -:املح�ضون هو الذي ال ي�ستقل ب�أمور نف�سه مما ي�ؤذيه؛ كونه ال مييز كالطفل،
واملجنون ،واملعتوه،والكبري ،فال تثبت احل�ضانة �إال على الطفل� ،أواملجنون ،واملعتوه ،والكبري� ،أما البالغ الر�شيد
فالح�ضانة عليه ،وهو الذي يختار الإقامة عند من �شاء من �أبويه؛ ف�إن كان ال�شخ�ص رج ًال فله االنفراد بنف�سه
ال�ستغنائه عن �أبويه ،وي�ستحب �إال ينفرد عنهما ،وال يقطع بره عنهما ،و�إن كانت �أنثى مل يكن لها االنفراد،
ولأبيها منعها منه؛ لأنه ال ي�ؤمن �أن يدخل عليها من ي�ؤذيها ،ويلحق العار بها وب�أهلها ،و�إن مل يكن لها �أب ،فلوليها
و�أهلها منعها من االنفراد(.)51
ثاني ًا� :شروط احلا�ضن :ي�شرتط فيمن يتوىل تربية الطفل ال�شروط التالية:
�1 )1شروط عامة يف الرجال والن�ساء.
�2 )2شروط خا�صة بالن�ساء فقط.
�3 )3شروط خا�صة بالرجال.
وهذه ال�شروط بع�ضها متفق عليه كاحلرية،والعقل ،والبلوغ ،والقدرة،والأمانة ،وعدم كون الأنثى متزوجة
ب�أجنبي عن ال�صغري ،وكون احلا�ضن ذات رحم من ال�صغري ،وبع�ضها خمتلف فيه كالر�شد ،والإ�سالم.)52(،
�أو ًال :ال�شروط العامة يف الرجال ،والن�ساء-:ي�شرتط يف احلا�ضن من الرجال والن�ساء ما ي�أتي:
 -50املرجع ال�سابق � ،صـ718 ، 592
 -51الفقه الإ�سالمي و�أدلته د  .وهبة الزحيلي  ،مرجع �سابق جـ�، 7صـ725
 -52مغني املحتاج مرجع �سابق  ،ج� 3صـ  594ـ  ، 597الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبة الزحيلي  ،جـ� ، 7صـ725
288
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

•العقل :فال ح�ضانة لطفل ،وال ملعتوه،وال ملجنون؛ لأنهم ال يقدرونعلى القيام باحل�ضانة؛ كونهم يف
حاجة �إىل من يرعى �أمورهم ،وم�صاحلهم؛ فهمال يح�سنون القيام مب�صاحلهم ،فمن باب �أوىل عدم
القيام بح�ضانة غريهم(.)53
•البلوغ :فال ح�ضانة لغري بالغ ،ولو كان مميزاً؛ لأنه يف حاجة �إىل من يرعى �ش�ؤونه فمن الأوىل عدم
رعاية �ش�ؤون غري.
•القدرة على تربية املح�ضون:وهى اال�ستطاعة على �صون ال�صغري يف ُخلقه و�صحته ،فال ح�ضانة للعاجز
لكرب �سن� ،أو مر�ض� ،أو�شغل؛ لأن العاجز كامل�سن الذي �أقعده ال�سن عن القيام ب�ش�أنه ال ي�ستطيع القيام
ب�ش�أن املح�ضون كذلك من به مر�ض� ،إال �أن يكون عنده من يح�ضن ،ف�إذا كان املر�ض طارئ ًا يرجى زواله
مل مينع من ا�ستحقاق الكفالة ،و�إذا كان املر�ض مالزم ًا لل�شخ�ص ،وال يرجى �شفائه،وله ت�أثري �شديد مما
يجعله يت�شاغل ب�شدة �أمله ،فال ح�ضانة له لق�صوره يف مراعاة حقوق الطفل وتربيته ،والح�ضانة ملن
به مر�ض منفر كاجلذام( )54والرب�ص( ،)55فاملر�أة املحرتفة �أو العاملة �إن كان عملها مينعها من تربية
ال�صغري والعناية ب�أمره ال تكون �أه ًالباحل�ضانة ،و�إن كان عملها ال يحول دون رعاية ال�صغري ،وتدبري
�ش�ؤونه ،ال ي�سقط حقها يف احل�ضانة(.)56
•العدالة والأخالق احلميدة :فال ح�ضانة لفا�سقة �أو ف�سق؛ لأنه ال يوثق بفا�سق بالقيام بح�ضانة
الطفل؛ لأنه قد ين�ش�أ على �أخالقه ،ويقتدي به يف ت�صرفاته.
وا�شرتاط العدالة هو مذهب اجلمهور( ،)57وقال بع�ض الفقهاء :ال ت�شرتط العدالة يف احلا�ضن؛لأن هذا
ال�شرط ي�صعب تطبيقه ،وي�ؤدي �إىل �ضياع الأطفال ،وفيه حرج ال �سيما يف الوقت الذي انت�شر الف�سق يف النا�س،
ومل ينجو منه �إال القليل(.)58
والظاهر �أن ت�شرتط العدالة والأمانة؛ عندما يكون للطفل حا�ضنان �أحدهما �أبعد ،والأخر �أقرب ،وهو
فا�سق في�سقط حق الأقرب لف�سقه ،وتنتقل �إىل الأبعد �إذا كان عد ًال� ،أما �إذا مل يوجدللطفل �إال حا�ضن واحد،
فال ي�شرتط فيه العدالة؛ لتعذر من يقوم مقامه يف رعاية الطفل وحفظه.
موقف القانون اليمني :ن�صت املادة ( )28من قانون حقوق الطفل رقم( )45ل�سنة 2002م ،ورقم ()140
من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم ( )20ل�سنة 1992معلى �أن ي�شرتط يف احلا�ضن البلوغ ،والعقل ،والأمانة
 -53املرجع ال�سابق � ،أحكام الأ�سرة د .علي �أحمد القلي�صي  ،ط 1425 7هـ ــ 2004م دار الن�شر للجامعات �صنعاء جـ 1ـ247، 2
 -54اجلذام  :هو داء ،تت�ساقط منه الأطراف ،ويتناثر اللحم من �شدة التقيح .د.قلعجي  ،د .قنيبي مرجع �سابق �صـ 161
 -55الرب�ص  :مر�ض ُيحدث يف اجل�سم ق�شرا �أبي�ض وي�سبب للمري�ض حك َا .م�ؤمل َا
 -56الفقه الإ�سالمي و�أدلته د  .وهبة الزحيلي  ،مرجع �سابق جـ�، 7صـ726
 -57مغني املحتاج مرجع �سابق  ،ج� 3صـ  595ـ  ، 597الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبة الزحيلي  ،جـ� ، 7صـ� ، 727أحكام الأ�سرة د .علي �أحمد القلي�صي ،
مرجع �سابق جـ 1ـ247، 2
 -58وهذا قول ابن القيم رحمة اهلل عليه وقال � :أنه مل يرد هذا ال�شرط عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم والأ�صل يف ذلك اجلواز .انظر زاد املعاد يف هدي خري
العباد البن القيم اجلوزية مطبعة  :م�صطفى �ألبابي احللبي  :ط � 2سنة 1369هـ  ، 132 / 4ويف مذهب احلنفية �أن الأم الفا�سقة �أحق بالولد مامل يعقل
ذلك منها  ،انظر :حا�شية ابن عابدين امل�سماة برد املحتار يف الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار للفقيه العالمة حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز ال�شهري بابن
عابدين املتوفى �سنة 1252هـ مطبعة  :م�صطفى �ألبابي احللبي  :ط 1386 2هـ 556 /3
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على ال�صغري،والقدرة على تربيته ،و�صيانته بدني ًا و�أخالقي ًا ،وكذلك ن�صتاملادة ( )143من قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،واملادة ( )31من قانون حقوق الطفل.
على �أنه من م�سقطات احلق يف احل�ضانة:اجلنون ،ونحوه من املنفرات كاجلذام ,والرب�ص ,وكذا
العمى,والإهمال ,والف�سق ،وترك حفظ ال�صغري.

 .1الإ�سالم:اختلف الفقهاء يف ح�ضانة الكافر للم�سلم على قولني:

القول الأول :ذهب �أ�صحابه �إىل �أنه تثبت ح�ضانة الكافر على امل�سلم ،وقال بذلك احلنفية واملالكية ،
�سواء �أكانت �أم ًا �أم غريها؛لأنه �-صلى اهلل عليه و�سلم-
في�صح عندهم كون احلا�ضنة كتابية� ،أو غري كتابية،
ً
خري غالم ًا بني �أبيه امل�سلم ،و�أمه امل�شركة ،فمال �إىل الأم ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( :اللهم �أهده فعدل
�إىل �أبيه )( ،) 60ولأن مناط احل�ضانة ال�شفقة ،وهي ال تختلف باختالف الدين.
لكن اختلف ه�ؤالء يف مدة بقاء املح�ضون عند احلا�ضنة غري امل�سلمة:فقالت احلنفية� :إنه يبقى
عندها �إىل �أن يعقل الأديان ،ببلوغه �سن ال�سابعة� ،أو يت�ضح �أن يف بقائه معها خطر ًا على دينه؛ ب�أن
بد�أت تعلمه �أمور دينها� ،أو تذهب به �إىل معابدها� ،أو تعوده على �شرب اخلمر ،و�أكل حلم اخلنزير.
وقال املالكية� :إنه يبقى مع احلا�ضنة �إىلانتهاء مدة احل�ضانة �شرع ًا؛ ولكنها متنع من تغذيته
باخلمر ،وحلم اخلنزير ،ف�إن خ�شينا �أن تفعل احلرام� ،أعطى حق الرقابة �إىل �أحد امل�سلمني؛ ليحفظ
الولد من الف�ساد(.)61
واختلفوا �أي�ض َا يف �إ�سالم احلا�ضن:فر�أت احلنفية� :أنه ي�شرتط �إ�سالم احلا�ضن ،واحتاد الدين،
بخالف احلا�ضنة؛ لأن احل�ضانة نوع من الوالية على النف�س ،وال والية مع اختالف الدين،ولأن حق
نب على املرياث ،وال مرياث بالتع�صيب للرجال مع اختالف الدين ،فلو كان الطفل
احل�ضانة عندهم م ٍ
م�سيحي ًا �أو يهودي ًا ،وله �أخوان �أحدهما م�سلم،والأخر غري م�سلم ،كان حق احل�ضانة لغري امل�سلم.
ور�أت املالكية� :أنه ال ي�شرتط �إ�سالم احلا�ضن �أي�ضا كاحلا�ضنة؛ لأن حق احل�ضانة للرجل
ال يثبت عندهم �إال �إذا كان عنده من الن�ساء من ي�صلح للح�ضانة كزوجة� ،أو �أم� ،أو خالة� ،أو عمة،
فاحل�ضانة يف احلقيقة حق للمر�أة(.)62
الر�أي الراجح:الراجح واهلل �أعلم ا�شرتاط �إ�سالم احلا�ضن حفاظ ًا على دين املح�ضون؛ حتى ال
يخرج عن الإ�سالم ،ولأن ا�ستدالل من مل ي�شرتط الإ�سالم مردود بعدم ثبوت نقله وا�ضطرابه.
� .2أال يكون احلا�ضن �أعمى كما �أفتى به عبدامللكنب �إبراهيم املقد�سي()63؛ لأن الأعمىال ي�ستطيع �أن يقوم
()59

 -59املدونة الكربى للإمام مالك بن �أن�س الأ �صبحي (1415هـ 1994م ويليها مقدمة ابن ر�شد ط ، 1بريوت  :دار الكتب العلمية 260 / 2 ،
 -60رواه �أبو داوود وغريه  ،و�أجيب عنه من قبل الفريق الأول ب�أنه من�سوخ �أو حممول على �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم عرف �أنه ي�ستجاب دعا�ؤه  ،و�أنه يختار الأب
امل�سلم  .وق�صده بتخيريه ا�ستمالة �أمه .
 -61الفقه الإ�سالمي و�أدلته  ،د  .وهبه الزحيلي ،مرجع �سابق . 728 /7
 -62املرجع ال�سابق �صـ 728
 -63مغني املحتاج مرجع �سابق  ،ج� 3صـ 597
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مب�صاحله ،فمن باب �أوىل عدم ا�ستطاعته القيام مب�صالح املح�ضون.
موقف القانون اليمني :ا�شرتط نف�س ال�شرط بقوله (وكذا العمى,والإهمال ,والف�سق ،وترك حفظ
ال�صغري ).يف املادة ( )143من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،واملادة ( )31من قانون حقوق الطفل،
فالقانون اعترب العمى من موانع احل�ضانة.

ثاني ًا� :شروط خا�صة بالن�ساء-:ي�شرتط يف املر�أة احلا�ضنة �أي�ض َا بع�ض ال�شروط
التالية:

حمرم منه باتفاق()64؛ لقوله �صلى اهلل عليه
� .1أال تكون متزوجة ب�أجنبي عن ال�صبي �أبو بقريب غري ذي
ٍ
أنت �أحق به مامل تنكحي)()65؛ولأنه يعامل ال�صغري بق�سوة وكراهية ،ولأنها م�شغولة عنه بحق الزوج.
و�سلم (� ِ
ف�إن كانت متزوجة بقريب حمرم للمح�ضون كعمه ،وابن عمه ،وابن �أخيه ،فال ي�سقط حقها يف احل�ضانة؛ لأن
من تزوجته له حق يف احل�ضانة ،و�شفقته حتمله على رايته ،فيتعاونان على كفالته(.) 66
موقف القانون اليمني :ن�صت املادة رقم ( )29الفقرة ( �أ) من القانون اليمني رقم ( )45ل�سنة 2002مب�ش�أن
حقوق الطفل على �أنه ي�سقط حق الأم يف احل�ضانة �إذاتزوجت ب�أجنبي(�أن ال تكون متزوجة من زوج �أجنبي
بالن�سبة للمح�ضون �إال �إذا ر�أت املحكمة خالف ذلك).
وال يختلف قول اجلمهور يف ذلك �إن تزوجت بذي رحم؛لأن احلديث مل ُيف�صل� ،أما احلنفية مل يبطلوا حق
بعمه؛ لأنه ال يلحقه اجلفاء منهما لوجود
الأم يف احل�ضانة �إن تزوجت بذي حمرم من ال�صبي ك�أن تزوجت
ِ
املانع من ذلك وهو القرابة على ال�شفقة(.)67
الر�أي الراجح ح�سب ما يبدو يل واهلل �أعلم �أنه ي�سقط حق الأم يف احل�ضانة �إذا تزوجت؛ لأن احلديث مل
ُيف�صل �إن كان بذي رحم محُ ًرم �أو غريه.
� .2أن تكون احلا�ضنة ذات رحم محُ َرم من ال�صغري ك�أمه ،و�أخته ،وجدته.
موقف القانون اليمني :ن�صت املادة رقم ( )29الفقرة ( �أ ) من القانون اليمني رقم ( )45ل�سنة2002م ب�ش�أن
حقوق الطفل على �أنه (ي�شرتط يف احلا�ضن زيادة على ال�شروط املذكورة يف املادة ( )28من هذا القانون ما
يلي (�أ) �إذا كانت امر�أة �أن تكون ذات رحم حمرم للمح�ضون �إن كان ذكراً).
� .3أال تكون قد امتنعت عن ح�ضانته جمان ًا ،والأب مع�سر ًا ال ي�ستطع دفع �أجرة احل�ضانة ،ف�إن كان الأب مع�سراً،
وقبلت قريبة �أخرى تربيته جمان ًا �سقط حق الأوىل يف احل�ضانة عند احلنفية(.)68
 -64ابن عابدين مرجع �سابق ، 557 / 3مغني املحتاج مرجع �سابق 596 / 3
� -65أبو داود ن الإمام احلافظ �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستانيالأردي (د.ت) �سنن �أبي داود (د .ط) ( ،د.م)  :دار �إحياء الرتاث العربي .مكة املكرمة  :دار
عبا�س �أحمد �ألباز 283 /2،
 -66الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبه الزحيلي مرجع �سابق 728 / 7
 -67بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع  :الكا�ساين احلنفي الإمام عالء الدين �أبي بكر بن م�سعود ( د .ت)  ( ، ،د.ط)  ،بريوت  :دار الكتب العلمية / 4 ،
42
 -68املرجع ال�سابق 42 /4
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� .4أال تقيم احلا�ضنة بال�صغري يف بيت يبغ�ضه ويكرهه ،ولو كان قريب ًا له؛لأن �سكنها مع املبغ�ض يعر�ضه للأذى
وال�ضياع ،فال ح�ضانة للجدة �إذا �سكنت مع بنتها �أم الطفل �إذا تزوجت� ،إال �إذا انفردت بال�سكنى عنها عند
املالكية.
موقف القانون اليمني :ن�صت املادة ( )28من قانون حقوق الطفل على( :و�أن ال مت�سكه يف بيت يبغ�ضه ) ،فهو
مطابق ملا جاء يف ال�شريعة الإ�سالمية ب�أنه ال يجوز �أن يبقى الطفل مع �أمه يف بيت يبغ�ضه.
 .5وا�شرتطت املالكية �أال ي�سافر وىل املح�ضون� ،أو احلا�ضنة �ستة برد()69ف�أكرث،وهي م�سافة الق�صر ،ف�إن �أراد
�سواء
�أحدهما ال�سفر �أخذ املح�ضون من حا�ضنته( ،)70وقال بع�ض الفقهاء� :إن املقيم �أوىل باحل�ضانة مطلق ًا،
ً
كان قريب ًا �أم بعيداً� ،أو خموف ًا �أم �آمن ًا؛ لأن ال�سفر �إ�ضرار بالولد(.)71

ثالث ًا� :شروط خا�صة بالرجال-:ي�شرتط يف الرجال الذين يقومون باحل�ضانة ما ي�أتي:

� .1أن يكون احلا�ضن محَ رم ًا ملح�ضون �أنثى م�شتهاة،وهى التي حددت احلنفية واحلنابلة �سنها ب�سبع �سنوات؛حذر ًا
من اخللوة ،وانتفاء املحرمية بينهما� ،إن مل تبلغ حد ال�شهوة �أعطيت له باالتفاق؛ لأنه ال فتنة .فال يكون البن
العم ح�ضانة ابنة عمه امل�شتهاة ،و�أجازت احلنفية �إذا مل يكن للبنت ع�صبة غري ابن عمها �إبقاءها عنده ب�أمر
القا�ضي �إذا كان م�أمون ًا عليها ،وال ُيخ�شى عليها الفتنة منه.
حمرم ً
ثقة �إذا تعذر غريه ،و�أجازت ال�شافعية لغري حمرم �إن رافقته بنته،
وكذلك �أجاز احلنابلة ت�سليمها لغري
ٍ
�أو نحوها ك�أخته الثقة ،وت�سلم لها ال له� ،إن مل تكن يف رحله ،كما لو كان يف احل�ضر� ،أما لوكانت بنته �أو نحوها
يف رحله ،ف�إنها ت�سلم �إليه ،فت�ؤمن اخللوة.
� .2أن يكون عند احلا�ضن من �أب� ،أو غريه من ي�صلح للح�ضانة من الن�ساء كزوجة� ،أو �أم� ،أو خالة� ،أوعمة؛ �إذ ال
قدرة وال �صرب للرجال على �أحوال الأطفال كما للن�ساء ،ف�إن مل يكن عند الرجل من يح�ضن من الن�ساء فالحق
له يف احل�ضانة عند املالكية.
وا�شرتطت املالكية �أي�ض ًا �أال ي�سافر وىل املح�ضون� ،أو ت�سافر احلا�ضنةُ ،نقْلة �ستة برد ف�أكرث ،ف�إن �أراد الويل� ،أو
احلا�ضنة ال�سفر املذكور كان له �أخذ املح�ضون من حا�ضنته �إال �أن ت�سافر معه ،ب�شرط كون ال�سفر ملو�ضع م�أمون
الطريق ،وهو �شرط يقيد �شروط احل�ضانة عند الن�ساء(.)72

 -69الربد العربي  12 :مي َال �أو �أربعة فرا�سخ  ،وت�ساوي 22176م وامليل 1848م  ،وال�ستة برد133كم
 -70الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبه الزحيلي مرجع �سابق 729 / 7
 -71وهذا مذهب احلنابلة ،مغني املحتاج لأبن قدامه � ،أبي حممد عبد اهلل بن �أحمد بن حممود بن قدامه املقد�سي املتوفى �سنة 620هـ  ،املطبعة اليو�سفية ،
النا�شر  :مكتبة اجلمهورية العربية  ،ومكتبة الريا�ض  ،املدينة 618 / 7 ،
 -72الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبه الزحيلي مرجع �سابق 730 / 7
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املبحث الثالث

�صاحب احلق يف احل�ضانة،ومدتها،ومكان احل�ضانة ،واالنتقال باملح�ضونفي ال�شريعة
الإ�سالمية،والقانون اليمني
�أو ً
ال� :صاحب احلق يف احل�ضانة-:هناك اختالف بني الفقهاء()73فقيل� :إن احل�ضانة حق للحا�ضن
ولو بغري عو�ض ،وهو ر�أي املالكية واحلنفية على امل�شهور وغريهم؛ لأن له �أن حقه ولو بغري عو�ض ،ولو كانت
احل�ضانة حق ًا لغريه ملا �سقطت ب�إ�سقاطه،وقيل� :إنها حق للمح�ضون ،فلو �أ�سقطها هو �سقطت.
والظاهر لدى العلماء املحققني �أن احل�ضانة تتعلق بها ثالثة حقوق مع ًا :حق احلا�ضنة ،وحق املح�ضون،
وحق الأب� ،أو من يقوم مقامه ،ف�إن �أمكن التوفيق بني هذه احلقوق وجب امل�صري �إليه ،و�إن تعار�ضت قدم حق
املح�ضون على غريه ،وتفرع عن ذلك الأحكام الآتية (:)74
 .1جترب احلا�ضنة �إذا تعينت عليها ،ب�أن مل يوجد غريها.
 .2ال جترب احلا�ضنة على احل�ضانة �إذا مل تتعني عليها؛ لأن احل�ضانة حقها ،وال�ضرر على ال�صغري لوجود
غريها من املحارم.
� .3إذا اختلعت املر�أة من زوجها على �أن ترتك ولدها عند الزوج ،فاخللع عند احلنفية �صحيح ،وال�شرط
باطل؛ لأن هذا حق الولد�أن يكون عند �أمه مادام حمتاج ًا �إليها.
 .4ال ي�صح للأب �أن ي�أخذ الطفل من �صاحبة احلق يف احل�ضانة ،ويعطيه لغريها �إال مل�سوغ �شرعي.
()75
� .5إذا كانت املر�ضعة غري احلا�ضنة للولد ،فعليها �إر�ضاعه عندها حتى ال يفوت حقها يف احل�ضانة .
ثاني ًا :مدتها-:اختلف الفقهاء يف مدة احل�ضانة �إىل ثالثة �آراء:
الر�أي الأول:تنتهي ح�ضانة الغالم حتى ي�ستغني عن اخلدمة ،واجلارية حتى حتي�ض عند احلنفية()76؛
لأن ال�صبي �إذا ا�ستغنى يحتاج �إىل الت�أديب ب�آداب الرجال ،والتخلق ب�أخالقهم ،وتعليم القر�آن ،والعلم،
واحلرف ،والآداب،ويتميز بقوة الر�أي مع ال�شفقة ،والت�صرف ي�ستدعي قوة الر�أي� ،أما اجلارية؛ فلأنها بعد
اال�ستغناء حتتاج �إىل الت�أ ًدب ب�آداب الن�ساء ،وتعلم �أ�شغالهن ،والأم على ذلك �أقدر ،ف�إذا بلغت كان الأب�أحق بها؛
لأنها حتتاج �إىل احلفظ وال�صيانة ،واملر�أة تعجز عن حفظ نف�سها ،وحتتاج �إىل من يحفظها ،فكيف تقدر على
حفظ غريها؟ (.)77
 -73الدر املختار ورد املحتار  871 / 2 :ــ ، 875ال�شرح ال�صغري 763 / 2 :
 -74الأحوال ال�شخ�صية للأ�ستاذ ال�شيخ عبد الرحمن تاج �صـ  457وللأ�ستاذ ال�شيخ زكي الدين �شعبان � :صـ 614
 -75الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبه الزحيلي مرجع �سابق 718 / 7
 -76ابن مودود احلنفي  ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املو�صلي  ،تعليقات  :ال�شيخ حممود �أبو دقيقة (د  .ت) ،الإختيار لتعليل املختار  ( ،د  .ط )  ،بريوت
لبنان  :دار الكتب العلمية  ، 15 /4دامادافندي املوىل الفقيه املحقق عبد اهلل بن ال�شيخ حممد بن �سليمان ( ،د.ت) ،جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر ،
(د.ط) بريوت  :دار �إحياء الرتاث العبي .مرجع �سابق  481 /1ـ 482
 -77ابن مودود املرجع ال�سابق  ،15 / 4البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ابن نجُ يم احلنفي  ،العالمة زين الدين (1413هـ ـ 1993م) ، 4/185 ،
(الطبعة الثانية ) ( ،د.م)  :دار الفكر .
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الر�أي الثاين :تنتهي ح�ضانة الغالم حتى يبلغ ،واجلارية حتى تنكح ويدخل بها زوجها عند املالكية()78؛
لأن اجلارية حتتاج �إىل احلفظ واملراعاة �أكرث مما يحتاج �إليها االبن ،وبلوغها ال يزيل ذلك؛ لأنها م َّع ً
ر�ضة
للأزواج ،وبنف�س بلوغها ال تعرف م�صالح نف�سها ،والأزواج ال يرغبون يف املختلية بنف�سها ،فكانت امل�صلحة لها يف
تبقية حق احل�ضانة عليها(.)79
الر�أي الثالث� :إذا بلغ الغالم �سبع �سنني ُيخري بني �أبويه عند ال�شافعية واحلنابلة(ُ ،)80
وقيد بال�سبع؛ لأنها
�أول حال �أمر ال�شارع فيها مبخاطبته بالأمر بال�صالة؛ لقوله عليه ال�صالة وال�سالمُ ( :م ُروا ال�صبي بال�صالة �إذا
بلغ �سبع �سنني)()81رواه �أبو داود ،كما �أن الغالم �إذا بلغ حد ًا ُيدافع عن نف�سه ،ومييز بني الإكراه و�ضده ،فمال
فقدم بذلك( ،)82والأم ُق ِدمت يف حال ال�صغر؛ حلاجته
�إىل �أحد الأبوين؛ دل ذلك على �أنه �أرفق به �أ�شفق عليه ِ
�إىل حمله ،ومبا�شرة خدمته ،ولأنها �أعرف بذلك و�أقوم به ،ف�إذا ا�ستغنى عن ذلك ت�ساوى والديه لقربهما
فرجح باختياره(.)83
موقف القانون اليمني :تعد مدة احل�ضانة ت�سع �سنوات للذكر ،واثنتا ع�شرة �سنة للأنثى مامل يقدر
القا�ضي خالفه مل�صلحة املح�ضون،املادة ( )39من قانون الأحوال ال�شخ�صية،و( )27من قانون حقوق
الطفل.
الر�أي الراجح:الر�أي الراجح واهلل �أعلم البحث عن م�صلحة الولد ،ف�إن كان الأف�ضل للولد يف تعليمه
وت�أديبه عند �أحدهما ُحكم له؛ لأنه لغلبة هواه مييل �إىل اللذة احلا�ضرة من الفراغ ،والك�سل ،والهرب من
الكتاب ،وتعلم �آداب النف�س ،ومعامل الدين؛ فيختار الذي يهمله ،وال ي�ؤدبه(.)84
ثالث ًا :مكان احل�ضانة -:هو املكان الذي تقيم فيه �أم الطفل مع �أبيه �إذا كانت الزوجية قائمة بينهما،
وعلى هذا �إذا كانت احلا�ضنة الأم ،والزوجية قائمة ال يجوز للأم �أن تنتقل من مكان الزوجية �إىل غريه قبل
�سواء كان ال�صغري معها� ،أو ال ،ف�إن
�أن ي�ستغني عن �أمه ،وتنتهي مدة احل�ضانة� ،إال �إذا �إذن لها الزوج يف االنتقال
ً
الزوجة يلزمها �أن تتبع زوجها ،وتقيم معه يف املكان الذي يقيم فيه ،وللزوج �أن يحول بينها ،وبني االنتقال،
ف�إن مل تكن الزوجية قائمة ،وكانت مطلقة ف�إن كانت يف العدة فمكان ح�ضانة ال�صغري هو مكان ق�ضاء العدة،
وهو املكان الذي وقعت فيه الفرقة ،وال يجوز خروجها ،وال �إخراجها منه؛ لقوله تعاىل( :ال تخرجوهن من
بيوتهن وال يخرجن �إال �أن ي�أتني بفاح�شة مبينة) الطالق.
 -78املدونة الكربى  :الإمام مالك مرجع �سابق 258 / 2
 -79القا�ضي عبدا لوهاب البغدادي 1415 ( ،هـ ) ــ 1995م ) املعونة على مذهب عامل املدينة ( الإمام مالك ابن �أن�س )  ،حتقيق ودرا�سة  :حمي�ش عبد
احلق ( ،د .ط)  ،بريوت  :دار الفكر . 941 /2
 -80كتاب الأم :الإمام ال�شافعي � ،أبي عبد اهلل حممد بن �إدري�س  1410( ،هـ ــ 1990م ) ( ، ،د  .ط) ،بريوت  :دار الفكر 99 / 3
� -81أبي الطيب  ،حممد �شم�س احلق العظيم �آبادي مع �شرح احلافظ �شم�س الدين ابن قيم اجلوزية  1410 ( ،هـ ــ1990م )  ،عون املعبود �شح �سنن �أبي
داود  ( ،الطبعة الأوىل )  ،بريوت  :دار الكتب العلمية 114 / 2 .
 -82املجموع �شرح املهذب  :النووي  ،الإمام �أبو زكريا حمي الدين بن �شرف ( ،د .ت) ( ، ،ط( ، ) 2د.م)  :دار الفكر 340 /18
 -83املرجع ال�سابق �341 /18س
 -84الكا�ساين مرجع �سابق 44 / 4
294
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

وبعد انق�ضاء عدتها من �أبي ال�صغري يجوز لها �أن تنتقل به �إىل بلد هو مدينة ال قرية؛ ب�شرط �أن
يكون قريب ًا من البلد الذي كانت تقيم فيه بحيث ي�ستطيع الأب �أن يذهب �إليه لر�ؤيته،ويعود �إىل بلده يبيت
فيه ،لأنه لي�س يف هذا �ضرر� ،أو م�شقة على الأب� ،إذ تعترب هذه النقلة ك�أنها انتقال من طرف �إىل �آخر يف
البلد الكبري الواحد�،أما �إذا كانت احلا�ضنة امر�أة �أخرى غري الأم كجدة ال�صغري� ،أو �أخته� ،أوخالته �أو عمته،
فمكان احل�ضانة هو بلد �أبي الطفل،فال يجوز لها �أن تنتقل باملح�ضون �إىل غريه �إال بر�ضاه ،وللأب �أن مينعها من
االنتقال �إىل بلد �آخر بدون ر�ضاه ،ولوكان هذا البلد وطن ًا للحا�ضنة؛ لأن جواز االنتقال للأم �إىل بلدها كان
ب�سبب العقد� ،أما غري الأم فال يوجد عقد بينها وبني �أبي الطفل.

املبحث الرابع

�أجرة احلا�ضنة ،وتوابعها من ال�سكنى ،واخلدمة
�أو ً
�سواء �أكانت
ال�:أجرة احلا�ضنة-:لي�س للحا�ضن �أجرة على احل�ضانة يف ر�أي اجلمهور غري احلنفيةً ،
احلا�ضن �أم ًا �أم غريها؛ لأن الأم ت�ستحق النفقة �إن كانت زوجة ،وغري الأمنفقتها على غريها وهو الأب ،لكن �إن
احتاج املح�ضون �إىل خدمة كطبخ طعامه ،وغ�سل ثيابه ،فللحا�ضن الأجرة.
وقالت احلنفية :ال ت�ستحق احلا�ضنة �أجرة على احل�ضانة �إذا كانت زوجة� ،أومعتدة لأبي املح�ضون يف
�سواء عدة الطالق الرجعي� ،أوالبائن يف الأوجه ،كما ال ت�ستحق �أجر ًا على الإر�ضاع؛ لوجوبها
�أثناء العدة،
ً
ً
ديانة ،ولأنها ت�ستحق النفقة يف �أثناء الزوجية ،والعدة ،وتلك النفقة كافية للح�ضانة�،أما بعد انق�ضاء
عليها
العدة ،فت�ستحق �أجرة احل�ضانة؛ لأنها �أجرة على عمل.
وت�ستحق احلا�ضنة غري الزوجة �أجرة احل�ضانة؛ مقابل قيامها بعمل من الأعمال ،وتلك الأجرة غري
�أجرة الإر�ضاع ،ونفقة الولد ،فهي ثالثة واجبات.
موقف القانون اليمني :ن�صت املادة رقم ( )33من القانون اليمني رقم ( )45ل�سنة2002م ب�ش�أن حقوق
الطفل على �أنه :ي�ستحق احلا�ضن �أجرة ح�ضانة من مال الطفل �إن كان له مال� ،أو ممن تلزمه نفقته ،كما هو
مبني يف النفقات ،وتقدر �أجرة احلا�ضن بقدر حال من تلزمه ،وال ت�ستحق احلا�ضن �أجرة �إذا كان يف ع�صمة �أب
ال�صغري ،و�إذا كان الأب مع�سر ًا تكون �أجرة احل�ضانة من مال الأم ،وال رجوع لها ،و�إن كانت من مال غري الأم،
فب�إذن املحكمة ،وله الرجوع بها .وكذلك ن�صت املادة رقم ( )146من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم ()20
ل�سنة1992م على نف�س ماذكر يف املادة ال�سابقة من قانون حقوق الطفل.
()85
ثاني ًا� :أجرة م�سكن احلا�ضنة ،واخلادم:اتفقت احلنفية على املختار ،واملالكية على امل�شهور
على وجوب �أجرة م�سكن احل�ضانة للحا�ضن واملح�ضون �إذا مل يكن لهما م�سكن؛ لأن �أجرة امل�سكن من النفقة
 -85الدر املختار ورد املحتار  ، 877 / 2 :ال�شرح ال�صغري  ،764 / 2 :مغني املحتاج ، 452/ 3 :ك�شاف القناع  ، 576 / 5 :ال�شرح الكبري مع الد�سوقي :
533 / 2
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الواجبة لل�صغري ،فتجب على من جتب عليه نفقته ،باجتهاد القا�ضي �أو غريه ح�سب حال الأب ،وكذلك اتفقوا
على وجوب �أجرة للخادم �إذا احتاج ال�صغري �إىل خادم؛ لأنه من لوازم املعي�شة ،والظاهر �أن املذاهب الأخرى
متفق مع هذا الر�أي.
املكلف بنفقة احل�ضانة :اتفق الفقهاء �أي�ض ًا على �أن م�ؤنة (نفقة) احل�ضانة تكون يف مال املح�ضون ،ف�إن
مل يكن له مال ،فعلى الأب نفقته؛ لأنها من �أ�سباب الكفاية،واحلفظ،والإجناء من املهالك( ،)86و�إذا وجبت �أجرة
احل�ضانة فتكون دين َا ال ي�سقط مب�ضي املدة ،وال مبوت املكلف بها� ،أو مبوت املح�ضون� ،أو مبوت احلا�ضنة.
موقف القانون اليمني -:ن�صت املادة ( )33من قانون حقوق الطفل ،واملادة ( )146من قانون الأحوال
ال�شخ�صية على �أنه:ي�ستحق احلا�ضن (الأم) �أجرة احل�ضانة من مال الطفل �أن كان له مال� ،أو ممن تلزمه
نفقته (الأب) ،كما هو مبني يف باب النفقات ،وتقدر �أجرة احلا�ضنة بقدر حال من تلزمه وهو الأب.
الف�صل الرابع

حق الطفل يف الر�ضاعةوالنفقة ،وفيه مبحثان
املبحثالأول

حق الطفل يف الر�ضاعة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والقانون اليمني
�أو ًال :حق الطفل يف الر�ضاعة يف ال�شريعة الإ�سالمية:عملية الر�ضاعة عملية ج�سمية ،ونف�سية لها
�أثرها البعيد يف التكوين اجل�سدي ،واالنفعايل ،واالجتماعي يف حياة الإن�سان وليد ًا ثم طف ًال،ولقد �أدركت
ال�شريعة الإ�سالمية ما لعملية الر�ضاعة من �أهمية للطفل؛ حيث يكون مب�أمن من الأمرا�ض اجل�سمية واجلدب
النف�سي التي يتعر�ض لها الطفل الذي يتغذى بجرعات من احلليب ال�صناعي،فقد فر�ض املوىل �سبحانه على
الأم �أن تر�ضع طفلها حولني كاملني ،وجعله حق ًا من حقوق الطفلقال تعاىلَ ( :وا ْل َوالِدَ ُ
ات ُي ْر ِ�ض ْعنَ �أَ ْولاَ دَهُ نَّ
اع َة) البقرة.332 :
َح ْو َلينْ ِ َكا ِم َلينْ ِ لمِ َ ْن �أَ َرا َد �أَنْ ُي ِت َّم ال َّر َ�ض َ
ولقد �أثبت البحوث ال�صحية والنف�سية يف الوقت احلا�ضر �أن فرتة عامني �ضرورية لنمو الطفل منو ًا
�سليم ًا من الوجهتني ال�صحية والنف�سية ،بيد �أن نعمة اهلل وكرمه على الأمة الإ�سالمية مل تنتظر نتائج
البحوث والتجارب التي جترى يف معامل علم النف�س وخالفها من قبل العلماء النف�سيني والرتبويني بل �سبقت
ذلك كله،)87( ،ونالحظ مدى اهتمام ال�شريعة بالر�ضاعة ،وجعلها حق ًّا من حقوق الطفل �إال �أن ذلك احلق
مل يكن مقت�صر ًا على الأ ِّم فقط� ،إذ �إن هناك م�سئولية تقع على كاهل الأب ،وتتمثل هذه امل�سئولية يف وجوب
�إمداد الأم بالغذاء ،والك�ساء؛ حتى تتف َّرغ لرعاية طفلها وتغذيته ،وبذلك فكل منهما ي�ؤ ِّدي واجبه �ضمن
الإطار الذي ر�سمته له ال�شريعة ال�سمحة ،حمافظ ًا على م�صلحة الر�ضيع امل�سندة �إليه رعايته ،وحمايته ،على
يتم ذلك يف حدود طاقتهما ،و�إمكانيتهما،فالطفل يف �أيامه الأوىل ،وبعد خروجه من حم�ضنه الدافئ الذي
�أن َّ
 -86املراجع ال�سابق
 -87الإ�سالم وحقوق الطفل ،ر�أفت فريد �سويلم :رابطة اجلامعات الإ�سالمية ،القاهرة عام2002م
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اعتاد عليه فرتة طويلة يحتاج �إىل التغذية اجل�سمية ،والنف�سية؛ ليعو�ض ما اعتاد عليه ،و�ألفه ،وهو يف وعاء
�أمه؛ لذلك جند �أن �أول ما تبد�أ به الأم بعد الو�ضع هو ممار�سة عملية التغذية عن طريق الر�ضاعة� ،أي �إر�ضاع
الطفل من ثديها ،تهديها فطرتها التي فطرها الباري عليها؛ ملا يتميز به لبنها من تكامل عنا�صره ،وخلوه من
امليكروبات ،ومناعته �ضد الأمرا�ض ،وملا يحتويه على ن�سبة من الربوتينات امل�ساعدة لعملية اله�ضم ال�سريع،
وكمية املعادن ،والأمالح كالبوتا�سيوم ،وال�صوديوم ،ون�سبتها بع�ضها لبع�ض امل�ساعدة على �إراحة الكليتني،
بالإ�ضافة �إىل تواجد فيتامني ((ث))وفيتامني((�أ))� ،أما الفوائد النف�سية ،واالجتماعية من هذه العملية
فتنعك�س على الوليد يف �شعوره بالدفء ،واحلنان والأمان ،وهو ملت�صق بوالدته يح�س نب�ضات قلبها.
لقد �أكد علماء النف�س �أن الر�ضاعة «لي�ست جمرد �إ�شباع حاجة ع�ضوية� ،إمنا هو موقف نف�سي اجتماعي
�شامل ،ت�شمل الر�ضيع والأم ،وهو �أول فر�صة للتفاعل االجتماعي»« ،ولل�سائل �أن ي�س�أل ملاذا حددت فرتة
الر�ضاعة بعامني  ...؟»يف الواقع �أن العلم الإلهي يف �إدراك مدى حاجة الطفل �إىل هذه الفرتة ،والتي يت�سم
فيها منو الطفل باال�ستمرار ،فهي تعترب مرحلة انطالق القوى الكامنة؛ حيث �إنا نالحظ على الطفل منو ًا
ج�سمي ًا �سريع ًا ،وتزايد ًا ح�سي ًا وحركي ًا ملحوظ ًا يف ال�سيطرة على احلركات( حيث تبدو حركات القدمني ثم
اجللو�س ،فاحلبو ،فالوقوف ،ثم امل�شي) ،بالإ�ضافة �إىل تعلم الطفل الكالم ،واكت�ساب اللغة ،ومنو اال�ستقالل،
واالعتماد الن�سبي على النف�س ،واالحتكاك االجتماعي بالعامل اخلارجي،ثم تنتهي هذه املرحلة بالفطام
الذي يتطلب من الأم التدرج ،وال�صرب،واحللم ،وعدم القيام بهذه العملية فج�أة� ،إذ �أن ذلك ي�سبب للطفل
�صدمة نف�سية قا�سية ال�سيما �إذا جل�أت الأم �إىل ا�ستخدام الو�سائل البدائية يف عملية الفطام،ومن املمكن �أن
تتم عملية الفطام بطريقة �أكرث فعالية ،ك�أن ت�ستبعد ر�ضعة �أو ر�ضعتني خالل الأ�سبوع ،وحتل مكانها وجبة
غذائية� ،أو تقدمي كوب من احلليب بدال من الزجاجة.
ونالحظ مدى اهتمام ال�شريعة بالر�ضاعة ،وجعلها حق ًا من حقوق الطفل �إال �أن ذلك احلق مل يكن
مقت�صر ًا على الأم فقط� ،إذ �أن هناك م�س�ؤولية تقع على كاهل الأب ،وتتمثل هذه امل�س�ؤولية يف وجوب �إمداد
الأم بالغذاء ،والك�ساء؛ حتى تتفرغ لرعاية طفلها ،وتغذيته ،وبذلك فكل منهما ي�ؤدي واجبه �ضمن الإطار
الذي ر�سمته له ال�شريعة ال�سمحة ،حمافظ ًا على م�صلحة الر�ضيع امل�سندة �إليه رعايته ،وحمايته على �أن يتم
ذلك يف حدود طاقتهما و�إمكانيتهما.
ثاني ًا :املكلف ب�أجرة الر�ضاع ،ومقدار الأجرة :الأب هو املكلف ب�أجرة الر�ضاع :لأنه هو امللزم
بالنفقة عليه ،وتكون �أجرة الر�ضاع على من جتب عليه النفقة ،لقوله تعاىلَ ( :وا ْل َوالِدَ ُ
ات ُي ْر ِ�ض ْعنَ �أَ ْولاَ دَهُ نَّ
ْ�س �إِلاَّ ُو ْ�س َع َها)
اع َة َو َع َلى المْ َ ْو ُلو ِد َلهُ ِرز ُْقهُنَّ َو ِك ْ�س َو ُتهُنَّ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َح ْو َلينْ ِ َكا ِم َلينْ ِ لمِ َ ْن �أَ َرا َد �أَنْ ُي ِت َّم ال َّر َ�ض َ
وف لاَ ُت َكلَّ ُف َنف ٌ
]البقرة .332 :وعلى الأب خم�س نفقات للولد ال�صغري �أجرة الر�ضاع ،و�أجرة احل�ضانة ،ونفقة املعي�شة،
و�أجرة م�سكن احل�ضانة الذي حت�ضنه فيه الأم ،و�أجرة خادم له �إن احتاج �إليه ،وتلزم الأب نفقة ال�صغري و�إن
خالفه يف دينه ،كما جتب نفقة الزوجة على الزوج ،و�إن خالفته يف دينه ،لكن �إلزام الأب بالنفقة ب�أنواعها
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�إذا مل يكن لل�صغري مال ،ف�إن كان له مال فالأ�صل �أن نفقة الإن�سان يف مال نف�سه �صغري ًا كان �أو كبري ًا(،)88ف�إن
كان الأب فقرياً ،ومل يكن لل�صغري مال �أجربت الأم يف ر�أي احلنفية على �إر�ضاعه ،وتكون الأجرة دين ًا على الأب
يطالب بها عند ي�ساره وجترب الأم على الر�ضاعة يف ر�أي املالكية ،ولي�س لها الرجوع بالأجرةعلى الأب �إذا
�أي�سر.
مقدار الأجرة:الأجرة التي ت�ستحقها الأم هي �أجرة املثل:وهي التي تقبل امر�أة �أخرى �أن تر�ضع الولد
يف مقابلها .وتقديرها مرتوك للقا�ضي  ،فلو طلبت الأم �أكرث من �أجر املثل ال جتاب �إيل طلبها (.)89
ثالث ًا :حق الطفل يف الر�ضاعة يف القانون اليمني :ن�صت املوادرقم ( )24-26من قانون حقوق
الطفل على �أن :للطفل حق �إر�ضاعه �سنتني كاملتني ،وتر�ضع الأم طفلها مامل يكن يف �إر�ضاعه �ضرر بها �أو
بطفلها بناء على تقرير طبيب خمت�ص فرت�ضعه �أخرى ممن ُيقبل الر�ضاعة منها ولو مبقابل � -إذا �أر�ضعت
الطفل امر�أة �أخرى يجب �أن تكون ذلك مبوافقة �أبيه ب�إ�شهاد �شخ�صني من �أقاربهما ،وتر�ضعه عند �أمه ر�ضاعة
طبيعية ،مامل ت�سقط حقها يف احل�ضانة  -يتحمل الأب تكاليف �إر�ضاع ولده �إذا تعذر على الأم �إر�ضاعه ويعترب
ذلك من قبيل النفقة ،ويكون دين ًا ال ي�سقط �إال بالأداء �أو بالإبراء.
املبحث الثاين

حق الطفل يف النفقة يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون اليمني
�أو ًال:حق الطفل يف النفقة يف ال�شريعة الإ�سالمية:
معنىالنفقة و�أ�سبابها :النفقة من الإنفاق وهو الإخراج ،وال ي�ستعمل �إال يف اخلري ،وجمعها نفقات ،وهي
لغة :ماينفقها الإن�سان على عياله ،وهي يف الأ�صل :الدراهم من الأموال .و�شرع ًا :هي كفاية من ميونه من
الطعام ،والك�سوة ،وال�سكنى )90( ،وعرف ًا هي الطعام .والطعام :ي�شمل اخلبز،والأدمي ،وال�شرب .والك�سوة:
ال�سرتة ،والغطاء .وال�سكنى :ت�شمل البيت ،ومتاعه ،ومرافقه من ثمن املاء ،ودهن امل�صباح ،و�آلة التنظيف،
واخلدمة ،ونحوها بح�سب العرف .والنفقة ق�سمان(:)91
1 .1نفقة جتب للإن�سان على نف�سه �إذا قدر عليها ،وعليه �أن يقدمها على نفقة غريه ،لقوله عليه ال�صالة
وال�سالم( :ابد�أ بنف�سك ثم مبن تعول �أي مبن جتب عليك نفقته )(.)92
2 .2ونفقة جتب على الإن�سان لغريه ،و�أ�سباب وجوبها ثالثة :الزوجية ،والقرابة ،وامللك(.)93
 -88فتح القدير مرجع �سابق  ، 246 /3 :حا�شية ابن عابدين 931 / 2 :
 -89الفقه الإ�سالمي و�أدلته مرجع �سابق 7/704
 -90الدر املختار 886 /2 :
 -91مغنى املحتاج 425 /2 :
 -92هذا مركب من حديثني  ،فال�شق الأول رواه �أحمد وم�سلم و�أبو داود والن�سائي عن جابر بلفظ �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال لرجل ( :ابد�أ بنف�سك
فت�صدق عليها  ) ...وال�شق الثاين رواه �أحمد والدار قطني ب�إ�سناد �صحيح (نيل الأ وطار ٍ 324 ، 321 / 6 :
 -93الدر املختار  ،ومغنى املحتاج مرجع �سابق
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مدى �إلزام والد الطفل بالنفقة�:ألزم النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -والد الطفل بالإنفاق عليه فقال
عليه ال�صالة وال�سالم :اليد العليا خري من اليد ال�سفلى،وابد�أمبنتعول،».وعن ثوبان �أن ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم-قال�»:أف�ضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله ،ودينار ينفقه على دابته يف �سبيل اهلل،
ودينار ينفقه على �أ�صحابه يف �سبيل اهلل» .قال �أبو قالبة :بد�أ بالعيال ،و�أي رجل �أعظم �أجراً!مرنجل ينفق
علىعيال �صغار يعفهم� ،أو ينفعهم اهلل به،بل �إن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم� -أذن للمر�أة �أن ت�أخذ من مال
زوجها دون علمه؛ لتنفق على نف�سها وولدها� ،إذا كان الرجل مق�صر ًا يف ذلك.

ثاني ًا :حق الطفل يف النفقة يف القانوناليمني:

موقف القانون اليمني من نفقة الطفل:نفقة الولد املع�سر ال�صغري� ،أو املجنون علي �أبيه ،و�إن على الأقرب
املو�سر� ،أو املع�سر القادر على الك�سب ،ف�إن كان الأب مع�سرا غري قادر علي الك�سب فعلى الأم املو�سرة ،ثم على
�سائر الأقارب بال�شروط املبينة يف املادة ( )164من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،والتي ن�صها »:جتب نفقة
القريب املع�سر العاجز عن الك�سب على قريبه املو�سر الوارث لو فر�ض موته ،و�إذا تعدد الورثة املو�سرون تكون
النفقة عليهم جميعا ك ًال بقدر ح�صته باملرياث واخلدام للأقارب ال يجب �إال للعجز»واملادة ( )36من قانون
حقوق الطفل ،واملادة ( )164من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
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اخلامتة
)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

1ملا كانت مرحلة الطفولة من املراحل املهمة ،والأ�سا�سية يف بناء �شخ�صية الفرد �إيجاب ًا �أو �سلب ًا وفق ًا
ملا ُيالقيه من اهتمام ،جاء الإ�سالم ل ُي َقرر �أن له�ؤالء الأطفال حقوق ًا ،وواجبات ال ميكن �إغفالها� ،أو
التغا�ضي عنها ،وذلك قبل �أن ُت َ
و�ضع حقوق ،ومواثيق الطفل ب�أربعة ع�شر قرن ًا من الزمان.
2الطفل يف الإ�سالم هو من مل يبلغ احللم؛ حد البلوغ ،وال يتجاوز �سنة اخلام�س ع�شرة� .أما حتديد عمره
مبا ال يتجاوز الثامن ع�شرة ،كما يف وثيقة حقوق الطفل الدولية؛ فرتى �أن هذا التحديد غري �صحيح،
وربط الإ�سالم �سنَّ الطفولة بالبلوغ �أحفظ للطفل ،واملجتمع ،والدولة.
3متيزت حقوق الطفل يف الإ�سالم على حقوقه يف القانون الدويل ،والو�ضعي بالعديد من املميزات التي
تعرفها ،وتعلُّمها ،و�إدماجها يف براجمنا الرتبوية ،والتعليمية ،والتدريبية؛ حتى نفعلها
يجب علينا ُّ
يف حياتنا تفعي ًال عقلي ًا �شرعي ًا ،وحتى ندافع عن ديننا يف ظل الت�شويه العاملي ،واملحلي لهذا الدين،
و�شريعته ال�سمحة الغراء ،وو�سطيته العادلة الفريدة يف عامل غابت فيه الو�سطية ،ومعايري العدالة
املطلقة.
4حق الطفل يف تربية ح�سنة :لقد حمل الإ�سالم الوالدين م�س�ؤولية تربية الطفل ،وتعليمه ،وتهذيب
�أخالقه ،وغر�س القيم الدينية لديه ،وتنمية قدراته العقلية ،واجل�سمية ،يقول الر�سول الكرمي{ :
�أكرموا �أوالدكم ،و�أح�سنوا �أدبهم } (رواه �أحمد والرتمذي) ،ويقول �أي�ض ًا { :ما نحل والد ولد ًا من نحل
�أف�ضل من �أدب ح�سن } (رواه �أحمد والرتمذي).
5احل�ضانة هي حفظ الطفل الذي ال ي�ستقل ب�أمر نف�سه ،وكل من ال ي�ستقل ب�أمر نف�سه عن الأ�شياء التي
ت�ؤثر عليه ،وت�ضره ،والقيام بكل م�صاحله ،ورعايته ،واالهتمام بكل احتياجاته الالزمة كالطعام،
واللبا�س ،والنوم ،والرتبية والتعليم ،والت�أديب ،وغريها ،وكذلك االهتمام بجميع �ش�ؤون حياته
ال�صحية ،والنف�سية ،واالجتماعية بدني ًا ،و�أخالقي ًا،وهذا ما ن�ص عليه القانون اليمني يف املواد
رقم( )27من قانون حقوق الطفل رقم()45ل�سنة2002م ،ورقم ( )138،139من قانون الأحوال
ال�شخ�صية رقم ( )20ل�سنة1992م.
6اهتم امل�شرع اليمني بحقوق الطفل يف جمال التعليم اهتمام ًا بالغ ًا ،يت�ضح ذلك جلي ًا بقوله (:تكفل
الدولة جمانية التعليم وفق ًا للقوانني النافذة ،ويجب �أن تهدف املناهج التعليمية �إيل تكوين الطفل
تكوين ًا علمي ًا ،وثقافي ًا ،وتنمية �شخ�صيته ،ومواهبه ،ومهاراته ،وتعريفه ب�أمور دينه ،وتربيته على
االعتزاز بذاته ،وكرامته ،واحرتامه للآخرين ،وكرامتهم ،والت�شبع بقيم اخلري ،واحلق ،والإن�سانية.
7اهتم امل�شرع اليمني بالرعاية ال�صحية للطفل اهتمام ًا بالغ ًا ،ويت�ضح ذلك من خالل ن�ص املادة رقم
( )68من قانون حقوق الطفل رقم ( )45ل�سنة2002م على �أن(:للطفل على الدولة حق الرعاية
ال�صحية �أثناء احلمل ،والوالدة ،وما بعد الوالدة.
�8إن من حقوق الأبناء على الآباء الرتبية احل�سنة ،وهي واجبة على الآباء ،حيث تعترب الرتبية اليوم
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�أ�سا�س ًا يف بناء الأفراد ،واملجتمعات ،ولها �أثرها يف بناء ال�شعوب ،واملجتمعات.
9 )9نظر ًا ملا للرتبية الإميانية من �أهمية يف ن�ش�أة الطفل ،فقد ن�صت املادة رقم ( )7من قانون حقوق الطفل
رقم ( )45ل�سنة 2002م على (�ضمان تن�شئة الطفل على االعتزاز بعقيدته الإ�سالمية ) ،كما ن�صت
املادة رقم ( )10من القانون ال�سابق ذكره على (تن�شئة الطفل على الأخالق الفا�ضلة ،والعمل املثمر،
وتنمية الوعي لديه ب�ضرورة احرتام والديه ،وحميطه العائلي ،واالجتماعي ،واحرتام التك�سب
الكرمي ،وروح االعتماد علي النف�س.
1010والرتبية هي �أ�سا�سر�سالة الأنبياء التي بعثوا بها ،وبالرتبية ي�صلح الأجيال ،والرتبية تبد�أ مع الأوالد
من مراحلهم الأوىل ،فهي عامل مهم يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد ،و�سلوكه يف امل�ستقبل ،و�إهمال تربية
الأوالد معناه جناية على فرد ،و�أ�سرة ،وجمتمع.
1111حق الطفل يف الرتبية ،والت�أديب،وهذا من �أعظم حقوق الطفل على والديه؛ لأن �إهمال هذا احلق
ي�ؤدي �إىل ف�ساد الأطفال ،و�ضياعهم عند الكرب ،ولذلك روي �أنه � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال (:ما
نحل والد ٌولد ًا من نحل �أف�ضل من �أدب ).
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قائمة املراجع
 / 1د .على �أحمد القاعدي ،مبادئ الثقافة الإ�سالمية ،ط  2012 ،م �،صـ  / 1322حممد بن يو�سف ال�شهري
ب�أبي حيان الأندل�سي ،تف�سري البحر املحيط ،8/138 ،ط ،1 :دار الكتاب العلمية1422 ،هـ 2001 -م،
بريوت – لبنان ،حتقيق :عادل �أحمد عبد املوجود خرون.
 / 3فخر الدين الرازي ا التف�سري الكبري �أو مفاتيح الغيب  ،ط ،1 :دار الكتب العلمية1411 ،هـ 1990 -م
.8/184 :
� /4أحمد بن على  ،ابن حجر الع�سقالين 1410( ،هـ ـ 1998م ) �شرح �صحيح البخاري( ،الطبعة الأوىل )
 ،بريوت  :دار الكتب العلمية 474 /5 ،
 / 5حممد بن �أبي بكر عبد القادر الرازي ،خمتار ال�صحاح ،ط :بدون ،مكتبة لبنان1415 ،هـ 1995 -م،
حتقيق :حممود خاطر، 1460 / 4 ،.
 / 6الرازي حممد ابن �أبي بكر  1995 ،م
 / 7ابن منظور  2008 ،م  ،ل�سان العرب ط  ،بريوت  ،دار �صادر 255 / 3 ،
 / 8الفريوز �أبادي القامو�س املحيط 228 / 3 ،
 / 9الفيومي � ،أحمد بن حممد  ، ،امل�صباح املنري ( ،د  ،ط )،بريوت  ،مكتبة لبنان �صـ55
 /10الزرقاء م�صطفى �أحمدالقطان املدخل الفقهي العام ط  ، 9دار الفكر � ،3 ،صـ109
11مناع خليل القطان (،الت�شريع والفقه الإ�سالمي)  1407هـ ط 2م /الر�سالة بريوت�ص،139
 / 12اجلرجاين  ،ال�شريف على بن حممد  1416 ،هـ  ،كتاب التعريفات  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية ،
�صــــ89
/13د .حممد ح�سني بريغ�ش  ،نحو منهج تربوي �أ�صيل ، ،ط ،1:م�ؤ�س�سة الر�سالة1424 ،هـ 2003 -م،
بريوت – لبنان�.صـ103
 / 14د .حممد ح�سني بريغ�ش  ،الرتبية وم�ستقبل الأمة  ،ط ،1 :م�ؤ�س�سة الر�سالة1424 ،هـ 2004 -م،
بريوت – لبنان� .ص69 :
"� / 15أحمد بن حممد بن عبد ربه الأندل�سي ،العقد الفريد ،2/279 ،ط ،1 :دار الكتب العلمية،
1404هـ 1983 -م ،بريوت – لبنان ،حتقيق :عبد املجيد التزحيني.
 / 16حممد قطب،منهج الرتبية الإ�سالمية ،383 /1 ،ط ،16 :دار ال�شروق1425 ،هـ 2004 ،م ،
القاهرة.
"/ 17د .بطر�س حافظ بطر�س،امل�شكالت النف�سية وعالجها� ،ص ،137 :ط ،1:دار امل�سرية،
1428هـ 2008 -م ،عمان – الأردن.
18د / .طه عبد العظيم ح�سني� ،سيكولوجيا العنف العائلي واملدر�سي� ،ص ،174 ،173ط :بدون ،دار
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اجلامعة اجلديدة2007 ،م ،الإ�سكندرية.
 / 19د .عبد املجيد البيانوين ،مالمح ال�سعادة يف تربية الطفل على العبادة� ،ص ،10 :ط ،1 :بدون دار ،
1428هـ 2007 -م ،جده -ال�سعودية.
 / 20د .عبد الرب نواب الدين �آل نواب ،م�س�ؤولية الآباء جتاه الأوالد ،ط ،1:من مطبوعات وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،الريا�ض� ،ص.66 ،65 :
 /21رواه م�سلم ،كتاب الف�ضائل ،باب ف�ضائل �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه .16/257 ،رقم،6322 :
برواية� :أم �سليم ،والدعاء لأن�س بن مالك.
 / 22د� .أحمد خليل جمعه ،الطفل يف �ضوء القر�آن وال�سنة والأدب ،دار اليمامة ،دم�شق – بريوت� ، .ص:
.109
 / 23مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن حممد بن خلدون� ،ص ،494 ،493 :ط ،3 :دار الكتاب العربي،
1422هـ 2001 -م ،بريوت.
 / 24حممد بن علي ال�شوكاين ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية ،ط ،2 :دار الفكر ،بريوت ،
.5/88
25د .عطيه �صقر / ،مو�سوعة الأ�سرة حتت رعاية الإ�سالم ،ط ،11:مكتبة وهبة1424 ،هـ 2003 -م، .
.124 ،4/123
 / 26د .حممد حممود عمارة ،تربية الأوالد يف الإ�سالم ،من الكتاب وال�سنة ،ط :بدون ،مكتبة الإميان.
�ص106 :
 / 27رواه م�سلم ،كتب القدر ،باب يف الأمر بالقوة وترك العجز واال�ستعانة باهلل وتفوي�ض املقادير هلل،
 ،16/431رقم ،)6716( :برواية �أبي هريرة.
 / 28د .جمد الدين �أبي ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن الأثري  ،النهاية يف غريب احلديث
والأثر ،د  ،ط بريوت :املكتبة العلمية 401 /1،
 /29د  .حممد روا�س قلعجي  ،د .حامد �صادق قنيبي ( )1408ـ 1988م معجم لغة الفقهاء ط  ، 2بريوت
 :دار النفا�ش � ،صـ 181 :
 /30ال�شيخ �شم�س الدين حممد بن اخلطيب ال�شر بيني ،مغني املحتاج اىل معرفة معاين الألفاظ  ،ط ، 1دار
املعرفة بريوت  ،جـ �، 3صـ 592
 / 31د .وهبة الزحيلي  ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته  ،ط  1409، 3 ،هـ  1989م  ،دار الفكر بدم�شق  ،جـــ،7
�صـ ، 718
 /30الإمام مالك بن �أن�س الأ �صبحي املدونة الكربى (1415هـ 1994م ويليها مقدمة ابن ر�شد ط، 1
بريوت  :دار الكتب العلمية 260 / 2 ،
 / 32الأ�ستاذ ال�شيخ عبد الرحمن تاج الأحوال ال�شخ�صية �صـ  457وللأ�ستاذ ال�شيخ زكي الدين �شعبان :
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�صـ 614
/ 33د.دامادافندي املوىل الفقيه املحقق عبد اهلل بن ال�شيخ حممد بن �سليمان ( ،د.ت) ،جممع الأنهر يف
�شرح ملتقى الأبحر ( ،د.ط) بريوت  :دار �إحياء الرتاث العربي .
 / 34القا�ضي عبدا لوهاب البغدادي 1415 ( ،هـ ) ــ 1995م ) املعونة على مذهب عامل املدينة ( الإمام
مالك ابن �أن�س  ،حتقيق ودرا�سة  :حمي�ش عبد احلق ( ،د .ط)  ،بريوت  :دار الفكر . 941 /2
 / 35الإمام ال�شافعي � ،أبي عبد اهلل حممد بن �إدري�س  1410( ،هـ ــ 1990م )  ،كتاب الأم ( ،د  .ط)
،بريوت  :دار الفكر 99 / 3
� /36أبي الطيب  ،حممد �شم�س احلق العظيم �آبادي مع �شرح احلافظ �شم�س الدين ابن قيم اجلوزية ( ،
 1410هـ ــ1990م )  ،عون املعبود �شح �سنن �أبي داود  ( ،الطبعة الأوىل )  ،بريوت  :دار الكتب العلمية
114 / 2 .
 / 37النووي  ،الإمام �أبو زكريا حمي الدين بن �شرف ( ،د .ت)  ،املجموع �شرح املهذب ( ،ط( ، ) 2د.م)  :دار
الفكر 340 /18
 / 38د .يو�سف القر�ضاوي ،مالمح املجتمع امل�سلم الذي نن�شده�،ص ،122 :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط :بدون ،ت:
بدون ،ال�شركة املتحدة للتوزيع ،بريوت – دم�شق – عمان.
 / 39د�.صالح بن فوزان بن عبد اهلل (1421هـ ـــ  2001م امللخ�ص الفقهي ط ،1دار العا�صمة ــ الريا�ض
جـ�/ 2صـ.439
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معايري احلكم الر�شيد يف النظام الإ�سالمي
د .عادل �صالح نا�صر طماح

رئي�س ق�سم التدريب التخ�ص�صي بكلية التدريب �أكادميية ال�شرطة
ا�ستاذ القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية امل�ساعد وع�ضو هيئة التدري�س بالأكادميية

مقدمة

ي�سعى هذا البحث �إىل بيان املعايري التي تمُ يز نظام احلكم الإ�سالمي الر�شيد عن غريه من �أنظمة
احلكم املختلفة ،وذلك من خالل تو�ضيح اجلوانب امل�ضيئة يف مبادئ الإ�سالم ال�سيا�سية ومدى مالءمتها
لع�صرنا احلا�ضر ،باعتبار �أن �شريعة الإ�سالم وتراثه ،مرياث هائل ينظم �أمور النا�س ،مبا يف ذلك املجاالت
املتعلقة بال�سيا�سة واحلكم ،كما يهدف البحث �إىل بيان بع�ض الر�ؤى والأفكار التي ميكن اعتبارها �أ�سا�سا
مقبوال وعمليا لنظام حكم �إ�سالمي �أ�صيل ،ينبع من قيم الإ�سالم النبيلة وتعاليمه ال�سمحة التي ت�سود بها
ومعها مبادئ احلكم الر�شيد.
كما ي�سعى البحث �إىل الت�أكيد على �أن هذه الأفكار لي�ست جمرد �أحالم وردية غري قابلة للتطبيق
على �أر�ض الواقع ،بل هي مناذج مميزة عا�شتها الأمة الإ�سالمية ردحا من الزمان ،عرف امل�سلمون الأوائل
خاللها كل مبادئ احلكم الر�شيد التي تتحدث عنها الن�صو�ص الأدبية وال�سيا�سية احلديثة ،ومار�سوها
حكام ًا وحمكومني فى احلقبة التى حكم فيها الر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلمفى جمتمع
املدينة املنورة وتبعه على �سنته فى ذلك اخللفاء الرا�شدون من بعده� ،أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ،ومن
بعدهم عمر بن عبد العزيز.
والفر�صة مواتية �أمام هذه الأمة لأن تعاود الكرة وحتقق احلكم الر�شيد يف واقعها املعا�صر� ،إن
هي انتهجت نف�س النهج الذي انتهجه امل�سلمون الأوائل و�سادوا به على �سائر الأمم ،كون ر�سالة الإ�سالم
ر�سالة عاملية تت�صف بال�شمول والعموم و�صالحية التطبيق يف كل زمان ومكان حتى يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها ،وهذا ما �أكده اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب بقوله“ :نحن قوم �أعزنا اهلل بالإ�سالم ومهما
ابتغينا العزة يف غريه �أذلنا اهلل”.
وقد ا�سرت�شدت دول الغرب يف نهو�ضها بتلك املبادئ الإ�سالمية يف احلكم الر�شيد ،حتى بدت
�أقرب للر�شد من دولنا العربية والإ�سالمية ،يف الوقت الذي راوحت �أمتنا العربية والإ�سالمية مكانها،
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ب�سبب تعطيل قادتها لقيم الإ�سالم العظيمة ,و�إهمالهم ملبادئه ال�سامية يف احلكم.
لذلك جاءت الثورات ال�سلمية لل�شعوب العربية فى العام 2011م معلنه الوقوف يف وجه الظلم واجلهل
واال�ستبداد ،حتى تعيد للأجيال امل�سلمة حقها الذي كفله لها منهج اال�سالم فى حتقيق احلكم الر�شيد ،وبناء
الدولة على ا�سا�س مبادئ ال�شورى وامل�شروعية والعدل وامل�ساءلة التى جاء بها ديننا احلنيف.

متهيد
�أوال :تعريف احلكم الر�شيد

تباينت تعريفات احلكم الر�شيد بتباين املنظورات الفكرية لهذا امل�صطلح� ،سيا�سية كانت �أو
اجتماعية �أويدا�صتقا ة ،وفيما يلي بيان لبع�ض هذه التعريفات:
ففي علم ال�سيا�سة يتحدد احلكم الر�شيد باعتباره« :عملية تن�سيق للفاعلني يف جمموعات اجتماعية
�أو م�ؤ�س�سات داخل وخارج احلكومة ،للو�صول �إىل الأهداف احلقيقية واملحددة جماعيا يف بيئات جمز�أة وغري
( )
�أكيدة»1 .
تعريف تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2002م« :هو احلكم الذي يعزز ويدعم وي�صون
رفاه الإن�سان ،ويقوم على تو�سيع قدرات الب�شر وخياراتهم وفر�صهم وحرياتهم االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،وي�سعى �إىل متثيل كافة فئات ال�شعب متثيال كامال ،وتكون م�س�ؤولة �أمامه ل�ضمان م�صالح جميع
�أفراد ال�شعب”.
تعريف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي »:هو ن�سق من امل�ؤ�س�سات املجتمعية ،املعربة عن النا�س تعبريا
�سليما ،وتربط بينها �شبكة متينة من عالقات ال�ضبط وامل�ساءلة بوا�سطة امل�ؤ�س�سات ،ويف النهاية بوا�سطة
( )
النا�س «2 .
تعريف البنك الدويل“ :تلك التقاليد وامل�ؤ�س�سات التي من خاللها تتم ممار�سة ال�سلطة يف الدول من
�أجل ال�صالح العام».
تعريفنا للحكم الر�شيد من منظور �إ�سالمي ”:هو احلكم ال�شوروي امل�شروع ،القائم على العدالة
وامل�ساءلة”.

ثانيا :معايري احلكم الر�شيد يف الإ�سالم

بالنظر �إىل التعريف الذي اقرتحناه للحكم الر�شيد من منظور ا�سالمي ،ميكن ا�ستخال�ص �أربعة
معايري �أ�سا�سية للحكم الر�شيد يف الإ�سالم� ،أوىل هذه املعايري هو معيار ال�شورى ،التي ت�ستلزم تفعيل مبد�أ
امل�شاركة وجعل احلكم �شورى بني الأمة ،قال تعاىل“ :و�أمرهم �شورى بينهم” (ال�شورى  ،)38وقال عز وجل:
“و�شاورهم يف الأمر” (�آل عمران  ،)159وثاين هذه املعايري هو امل�شروعية وهو ما يعرب عنه بـ”�سيادة
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القانون” ،ويتمثل هذا املعيار يف موافقة الن�صو�ص ال�شرعية القطعية الواردة يف القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية املطهرة ،واحرتام الن�صو�ص الت�شريعية مبراتبها املختلفة� ،أما املعيار الثالث فيعد الأ�سا�س الذي يقوم
عليه �أي ملك �أال وهو العدل ،فقد ورد يف الأثر �أن“ :العدل �أ�سا�س امللك”� ،أما املعيار الرابع فهو امل�ساءلة ،قال
تعاىلَ “ :و ِقفُ وهُ ْم �إِ َّن ُهم َّم ْ�س ُئو ُلونَ « (ال�صافات  ،)24وقال الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم« :كلكم راع
وكلكم م�س�ؤل عن رعيته» ،و�سوف نخ�ص�ص مطلبا لكل معيار من هذه املعايري على النحو التايل:
املطلب الأول

ال�شورى يف النظام الإ�سالم
يعترب النظام ال�شوروي الإ�سالمي نظاما ربانيا عامليا و�شامال ،خال ًفا للأنظمة الو�ضعية املقيدة
باجلغرافيا والقومية والعرقية ،فيف هذا النظام ال�سلطة مرتبطة بعقيدة دينية جتمع الأمة الإ�سالمية
وتعمل على توحيدها ،فمن حق الأمة الإ�سالمية �أن تراقب احلاكم ،و�أن ت�شري عليه مبا ترى فيه اخلير،
وعليه �أن ي�شاورها و�أن يحرتم �إرادتها ،و�أن ي�أخذ بال�صالح من �آرائها ،وقد �أمر اهلل احلاكمني بذلك بقوله
تعاىل« :و�شاورهم يف الأمر» (�آل عمران .)159
ولقد جت�سد هذا املبد�أ يف عهد الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم يف كثري من املواقف ،فقد �شاور
�أ�صحابه يف خمتلف املواطن ،وب�صدد مع�ضالت متنوعة� ..شاورهم يف اختيار موطن القتال يوم بدر ..ويف
املوقف من �أ�سرى بدر ..ويوم غزوة الأحزاب ..ويف اتخاذ و�سيلة للإعالم ب�أوقات ال�صالة ...حتى �أن الإجماع
قد ا�ستقر على �أن جميع �أمور الدنيا وم�صالح النا�س قد خ�ضعت على عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ملبد�أ
( )
ال�شورى و�سلطانها3 .
ولعل �أهم و�أبرز تلك املواقف ،ذلك املوقف العظيم يف بيعة العقبة الثانية ،فبالرغم من �أن بيعة
العقبة الثانية ت�ضمنت بع�ض القيم والواجبات الدينية التي ت�شكل �إىل درجة كبرية جوهرا لقانون ال�شريعة
الذي �ست�سري عليه دولة املدينة ،التي �أر�سى �أ�س�سها النبي الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم فيما بعد� ،إال �أن
هذه البيعة �شكلت بالدرجة الأوىل تطبيقا عمليا ملبد�أ ال�شورى يف الإ�سالم ،وعقدا �سيا�سيا وا�ضحا بني الإمام
والرعية ،حيث �أنها �أ�س�ست لعالقة تعاقدية  -عالقة �أمر وطاعة  -بني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وبني
م�سلمي املدينة ،وبهذا ف�إن هذه البيعة حددت وب�شكل ر�سمي و�صريح دور الر�سول�صلى اهلل عليه و�سلم  ،ومركزه
يف دولة املدينة كقائد �سيا�سي �إىل جانب دوره كر�سول هداية.
ولل�شورى جماالت متعددة يف النظام الإ�سالمي من �أهم هذه املجاالت ما يلي:

�أوال :اختيار الإمام

تعترب ال�شورى النظام الإ�سالمي الوحيد الذي ي�أتي عن طريقه الإمام �أو احلاكم �أو الأمري �أو
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اخلليفة.
وقد جت�سد هذا املبد�أ بعد وفاة الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم يف الإجراءات التي �سارت عليها
الأمة يف انتقال ال�سلطة خالل العهد الرا�شدي ،حيث �أر�ست تلك الإجراءات مبادئ �سيا�سية هامة �أ�صبحت
فيما بعد �أ�سا�سا للنظرية ال�سيا�سية الإ�سالمية ،ومعيارا منوذجيا للحكم الر�شيد يف الإ�سالم ،ون�ستطيع القول
ب�أن فل�سفة احلكم يف دولة اخلالفة قد ارتكزت على ال�شورى ،و�أنها قد عرفت طريقها �إىل احلياة ال�سيا�سية،
( )
كفل�سفة للدولة يف ع�صر �صدر الإ�سالم4 .
فامل�صادر التاريخية املعتمدة ت�ؤكد �أن زعماء امل�سلمني من مهاجرين و�أن�صار ،اجتمعوا بعد وفاة النبي
عليه ال�صالة وال�سالم يف �سقيفة بني �ساعدة للت�شاور حول م�س�ألة اخلالفة ،ومن الذي �سيتم تر�شيحه لهذا
املن�صب ،وحول �إمتام �إجراءات انتقال ال�سلطة.
وقد �سعى �أولئك الزعماء �إىل احل�صول على موافقة وقبول عامة النا�س ،من خالل البيعة العامة،
�إميانا منهم �أن الأمة مبجموعها تعترب م�صدر ال�شرعية ال�سيا�سية النعقاد اخلالفة ،وعلى هذا ف�إن ح�سم م�س�ألة
اخلالفة قد مت من خالل �إجراءات �شورى تداولية بني �أهل احلل والعقد ،و�إجماع وا�سع بني امل�سلمني.

ثانيا� :سيا�سة الأمة يف ال�سلم واحلرب

حتتاج �سيا�سة الأمة يف ال�سلم واحلرب �إىل درا�سة وافية لقوتها وقوة �أعدائها ،وال�شروط التي
ينبغي �أن توقع العهود بها ،ومتى جتنح لل�سلم ،ومتى تن�شط يف احلرب ،وهذا كله ال يحتمله عقل واحد ،وال
يحوطه ر�أي واحد ،وال ي�ستطيع رجل واحد مهما بلغ علم ًا وتقوى �أن ي�صدر فيه عن احلق دائم ًا.
ولذلك كان من �أهم جماالت ال�شورى يف النظام الإ�سالمي تنظيم وتخطيط �سيا�سة الأمة يف ال�سلم
واحلرب ،ولأهمية هذا املجال من جماالت ال�شورى ح�صر كثري من علماء ال�سلف ال�شورى فيه ،فقالوا :قوله
تعاىل لر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم“ :و�شاورهم يف الأمر” هو يف احلروب ما جرى جمراها ،وذلك �أنهم ر�أوا
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يكرث من ا�ست�شارة �أ�صحابه يف هذا املجال ،كما ا�ست�شارهم يف بدر و�أحد ويف فداء
( )
الأ�سرى ،ويف م�صاحلة غطفان على ثلث ثمار املدينة� ،إىل غري ذلك من الأمثلة5 .

ثالثا :النظر فيما ا�ستجد من املعامالت

يف كل يوم ت�ستجد للنا�س معامالت و�أق�ضيات مل تكن يف �أ�سالفهم ،وقد �أمت اهلل �سبحانه وتعاىل دينه
يف حياة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،فال �شرع �إال ما �شرع ،وبع�ض هذه املعامالت احلديثة قد تكون م�شتبهة بني
احلل واحلرمة ،لذلك �شرع للحاكم االجتهاد لإحلاق كل معاملة ب�أ�صولها من احلل واحلرمة ،فاهلل عز وجل قد
ريا من �أمور دنيانا ،ننظمها ح�سبما تهدينا �إليه عقولنا يف �إطار مقا�صد عامة ،وغايات حددها لنا
ترك لنا كث ً
�سبحانه وتعاىل ،و�أمرنا بتحقيقها ،وب�شرط �أال نحل حرا ًما �أو نحرم حاللا ،ذلك �أن الأفعال يف ال�شريعة �إما
فر�ض �أو حرام �أو مباح� ...أما املباحات ،ف�إن للم�سلمني �أن يت�شاوروا ب�ش�أنها ويجتهدواةمظنألا نم اهيف اون�سيو
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.ةماع د�صاقم قيقحت ةرور�ضب تدرو �صو�صنل اًذيفنت ،ةجاحلا هي�ضتقت ام 6
ومن �أركان هذا االجتهاد �أن ي�س�أل �أهل العلم ،و�أهل العلم يجب �أن يكونوا �أهل �شورى ،وكذلك كان
القراء  -وهم احلفاظ الفقهاء  -هم �أ�صحاب ال�شورى يف عهد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وب�س�ؤال �أهل
العلم ي�صل احلاكم �أو الأمري �إىل ما يظن �أنه حكم اهلل يف هذه احلادثة �أو املعاملة اجلديدة.
ومتغريات الع�صر وم�ستجدات احلياة تواجه امل�سلمني ب�أق�ضية جديدة حتتاج الجتهاد جماعي،
عالوة على �أنهم يف جتديدهم لأمر الدين يحتاجون �إىل ت�أ�صيل �سائر مناهج احلياة و�أن�ساق القوانني والنظم،
�سواء يف ن�شاط الدولة �أو حركة املجتمع ،وذلك بردهما جميع ًا �إىل
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وثقافيةً ،
�أ�صول الدين و�أحكام ال�شريعة  ..وهذا يقت�ضي تنظيم االجتهاد اجلماعي بت�أ�سي�س املجال�س وعقد املجامع،
( )
وهي ت�ضم العلماء واخلرباء ،والذين يهتدون مبنهاج االجتهاد ،وفقه املقا�صد ،وفقه امل�صالح7 .
وهكذا كان عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �إذا نزل به �أمر ال يعرف حكمه بالن�ص من الكتاب
وال�سنة ،جمع له املهاجرون ف�س�ألهم ،ثم الأن�صار ف�س�ألهم ،فما كان عند �أحدهم من ن�ص حكم به ،ف�إن اجتمعوا
على �شيء ق�ضى به ،ف�إن اختلفوا اجتهد ر�أيه ر�ضي اهلل عنه.
	�إذن فال�شورى يف النظام اال�سالمي مييزها عن الدميقراطية بكل �صورها وتطبيقاتها� ،أن ال�شورى
�إلزام قر�آين ت�شريعي د�ستوري داخل يف مفهوم كمال الإميان ،وحمقق لإحدى خ�صو�صيات الأمة يف النظام
الإ�سالمي ،كما �أن ال�شورى متثل ال�ضمانة احلقيقية لتطبيق املنهج الإ�سالمي املتكامل ،الذي يعطي �أكرب م�ساحة
للم�ساهمة اجلماعية وللم�شاركة فيما هو حق وعدل يف �سيا�سة الأمة.
ثم ف�إن الأمة تكون قادرة على رقابة الدولة ،مبوجب التكليف القر�آين الوارد يف قوله تعاىل
ومن ّ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ ” ،فعلى الأمة
َ ”:و ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعونَ �إِلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
تقع م�س�ؤولية رقابة تطبيق �أحكام ال�شريعة ،ورقابة االنحراف يف �سلوك املجتمع الظاهر ،فتحت�سب على
املنكرات ب�شتى الو�سائل امل�شروعة واملقدور عليها.
( )

املطلب الثاين

امل�شروعية يف النظام الإ�سالمي
من املعلوم �أن امل�شروعية مبعناها ال�شامل تعني �سيادة حكم القانون� ،أي وجوب مطابقة �أي ت�صرف
او عمل قانوين لأحكام القانون� ،سواء �أكان ذلك الت�صرف فى جمال القانون العام ،او القانون اخلا�ص ،فيندرج
حتت ذلك خ�ضوع القوانني والقرارات على درجاتها للقانون ،وكذلك الأحكام الق�ضائية والعقود و�أعمال
التنفيذ(.)8
ويقود مبد�أ امل�شروعية �إىل ظاهرة تدرج القواعد ,ومقت�ضاها �أن الت�شريعات والت�صرفات يخ�ضع
بع�ضها لبع�ض على مدى تدرجها ،فالأدنى يجب �أن يكون فى حدود الأعلى ،وفى قمة هذا التدرج تهيمن قواعد
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الد�ستور على ما عداها من القواعد الت�شريعية ،فيجب �أن ي�صدر القانون الذى ت�صدره ال�سلطة الت�شريعية فى
()9
حدود الد�ستور ،و�إال كان معيبا بعيب عدم الد�ستورية.
وعلى هذا ف�إن النظرية العامة للقانون تقوم على �أ�سا�س و�ضع �إطار ت�شريعى عام فى الدولة هو
الد�ستور ،بحيث تكون له ال�صدارة والهيمنة على غريه من الت�شريعات ،بهدف خلق االت�ساق بني تلك الت�شريعات،
وعدم خروج القوانني والأحكام والقرارات عن ذلك الإطار ،ويتم ذلك بو�ضع املبادئ الد�ستورية الآتية:

�أوال� :سمو الد�ساتري

مبد�أ �سمو الد�ساتري يف الأنظمة الو�ضعية يق�صد به� ،أن الد�ستور ميثل الوثيقة القانونية العليا
واجبة االحرتام من ال�سلطات الأ�سا�سية الثالث يف الدولة  ,بحكم �أنه يت�ضمن املبادئ القانونية التي تتعلق
ب�شكل الدولة ونظام احلكم فيها وعالقته باملواطنني ,وينظم ال�سلطات العامة يف الدولة ,وحقوق وحريات
الأفراد.
ويقابل هذا املبد�أ يف النظام الإ�سالمي مبد�أ �سمو الن�ص القطعي الثبوت والداللة يف القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ،وهيمنته على كل ما فى ال�ش�أن الإ�سالمى ،وعلى كل ما �سبق من الر�ساالت ال�سماوية ،قال
نز َل اللهّ ُ
اح ُكم َب ْي َن ُهم بمِ َ ا �أَ َ
تعاىلَ “ :و�أَ َ
نز ْل َنا �إِ َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
اب ِبالحْ َ قِّ ُم َ�صدِّ ًقا لمِّ َا بَينْ َ َيدَ ْي ِه مِنَ ا ْل ِك َت ِ
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َع َل ْي ِه َف ْ
َو َ
ال َت َّت ِب ْع �أَ ْه َواءهُ ْم َع َّما َج َ
احدَ ًة َو َل ِكن
اجا َو َل ْو َ�شاء اللهّ ُ لجَ َ َع َل ُك ْم �أُ َّم ًة َو ِ
اءك مِنَ الحْ َ قِّ ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِمن ُك ْم ِ�ش ْر َع ًة َو ِم ْن َه ً
ا�س َت ِبقُوا ا َ
يه َتخْ َت ِلفُونَ ” (املائدة
ات �إِلىَ اهلل َم ْر ِج ُع ُك ْم َجمِي ًعا َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بمِ َ ا ُكن ُت ْم ِف ِ
خليرْ َ ِ
ِّل َي ْب ُل َو ُك ْم فيِ َم�آ �آ َت ُاكم َف ْ
 ،)48وقال تعاىل“ :وما �آتاكم الر�سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا” (املجادلة .)7

ثانيا :تدرج القوانني

يق�صد بتدرج القوانني يف الأنظمة الو�ضعية� ،أن القواعد القانونية تتدرج مبراتب متباينة بحيث
ي�سمو بع�ضها على البع�ض الآخر.
يقابل هذا املبد�أ يف النظام الإ�سالمي ما ثبت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فى حديثه �إىل
معاذ بن جبل عندما �أر�سله عام ًال على اليمن فقال له« :مب حتكم ؟ قال :بكتاب اهلل تعاىل ،قال :ف�إن مل
جتد ،قال :فب�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال  :ف�إن مل جتد ،قال� :أجتهد ر�أيي ،فقال عليه ال�صالة
وال�سالم :احلمد هلل الذي وفق ر�سول ر�سول اهلل ملا ير�ضي ر�سول اهلل»(.)01
فهذا احلديث يو�ضح بجالء �أ�س�س الت�شريع الإ�سالمى ،وت�سل�سلها ،وكيفية الق�ضاء مبا فى القر�آن
الكرمي �أو ًال ،ثم ب�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم باالجتهاد.

ثالثا :رقابة االمتناع ورقابة الإلغاء

ويق�صد بهذا املبد�أ� ،أن ال ي�صدر �إي قانون خالف �أحكام الد�ستور ،و�إال عد ذلك غري د�ستوري ،ويجب
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على الق�ضاء االمتناع عن تطبيقه �أو �إلغائه ح�سب الأحوال .
يقابل هذا املبد�أ يف النظام الإ�سالمي مبد�أ موافقة �أوامر ال�شارع احلكيم ،حيث ي�ؤكد اهلل �سبحانه
ً
متوافقة مع كل
زئيات من الكتب ،بل البد من �صدور الأحكام
وتعاىل على عدم قيام الأحكام والفقه على ُج
ٍ
اب َو َت ْكف ُُرونَ
الآيات املحكمات  ،ومحُ َّر ٌم على امل�ؤمن �أن يفعل غري ذلك ،قال تعاىل�( :أَ َف ُت�ؤْ ِمنُونَ ِب َب ْع ِ
�ض ا ْل ِك َت ِ
�ض َف َما َج َزاء َمن َي ْف َع ُل َذ ِل َك ِمن ُك ْم �إِ َّ
اب َو َما
ِب َب ْع ٍ
ال ِخزْ يٌ فيِ الحْ َ َيا ِة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُي َر ُّدونَ �إِلىَ �أَ َ�شدِّ ا ْل َع َذ ِ
َ
ُ
نز َل هّ
ولٰ ِئ َك هُ ُم َّ
الل َف�أُ َ
ل َي ْح ُكم بمِ َ ا �أَ َ
اللهّ ُ ِب َغافِلٍ َع َّما َت ْع َم ُلونَ ) (البقرة  ،)85وقال تعاىلَ ( :و َمن مَّ ْ
الظالمِ ُونَ )
(املائدة .)45

املطلب الثالث

العدل يف النظام الإ�سالمي
يعترب العدل من القواعد الأ�صيلة التي �أقامها الإ�سالم ،ال يف نظام احلكم فح�سب ،و�إمنا يف عالقة
الفرد مع نف�سه ،ويف عالقة الفرد مع النا�س ،ويف عالقة احلاكمني واملحكومني مع بع�ضهم( ،)11وقد عده
القدماء �أ�سا�س احلكم.
ومفهوم العدل فى الإ�سالم �شام ًال لكل ميادين احلياة كقيمة عليا ،وك�أ�سا�س للتعامل فى املجتمع
الإ�سالمى فى خمتلف �أوجه التعامل والعالقات ،وكونه قوام الدولة ونظام احلكم فيها ،و�أ�سا�س والية الق�ضاء،
ووالية املال العام ،وغريها من الواليات( ،)21فالنظام الإ�سالمي يتعاطى مع العدل بو�صفه ركنا ا�سا�سيا ودائما
لهذه الدولة ولهذا احلكم حتى يعد حكما ر�شيدا.
وعلى هذا فالعدل يف الإ�سالم لي�س وقفا على ميدان �أو جمال دون �آخر ،و�إمنا هو عدل ممتد ي�شتمل
كل �أ�شكال و�صور العدالة يف ميادين احلكم والإدارة ،وعلى كافة امل�ستويات وبني جميع الأفراد ،ويف كل
املجاالت ،مبا يحقق م�صالح امل�سلمني يف عمومها وخ�صو�صها( ،)31وهذا يبني بجالء عظمة النظام الإ�سالمي،
وتفوقه على الكثري من الأمم يف هذا اجلانب.
	�أما ما تدعيه الأمم الدميقراطية اليوم من �أن العامل مدين لها مببادئ العدل وامل�ساواة ،فيناق�ضها
واقعها و�سيا�ستها وقوانينها ،فحقوق الإن�سان التي تت�صارع الأمم على تنازع �شرف و�ضعها ،هي �أوىل احلقوق
انتهاكا من قبل بع�ض تلك الأمم.
وعلى هذا ف�إن العامل ينبغي �أن يدين بالف�ضل لل�شريعة الإ�سالمية التي �أتت لإحقاق احلق ،و�إقامة
العدل ،و�إر�ساء قواعده ،و�إخراج الإن�سان عن الظلم؛ فالعدل ميثل دعامة وطيدة وميزة حقيقية لل�شريعة
الإ�سالمية ،وي�شهد لذلك ما جاء فى كتاب ربنا ،و�سنة نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذا ما �سنبينه فيما يلي:
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�أو ًال :العدل يف القر�آن الكرمي

يعترب العدل من الأمور التي �أكد عليها اهلل �سبحانه وتعاىل فى كتابه الكرمي� ،إذ به ت�ستقيم الأمور
وت�سري فى م�سارها ال�صحيح  ،وبه تطمئن النفو�س �إىل نيل حقوقها وا�ستيفائها والوفاء بها.
 -1قال تعاىل»�إِنَّ اللهّ َ َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َع ْدلِ َوالإِ ْح َ�سانِ َو�إِي َتاء ِذي ا ْلق ُْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شاء َوالمْ ُن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي
َي ِع ُظ ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ » (النحل .)90
يقول �سيد قطب فى تف�سري هذه الآية :جاء العدل الذى يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم
قاعدة ثابتة للتعامل ،ال متيل مع الهوى ،وال تت�أثر بالود والبغ�ض ،وال تتبدل جماراة لل�صهر والن�سب والغنى
والفقر ،والقوة وال�ضعف� ،إمنا مت�ضى فى طريقها تكيل مبكيال واحد للجميع ،وتزن مبيزان واحد للجميع،
و�إىل جوار العدل الإح�سان يلطف من حدة العدل ال�صارم اجلازم ،ويدع الباب مفتوح ًا ملن يريد �أن يت�سامح فى
بع�ض حقه �إيثار ًا لود القلوب ،و�شفاء لغل ال�صدور(.)41
ني للِهّ ِ ُ�ش َهدَ اء ِبا ْل ِق ْ�س ِط َو َ
 -2قال تعاىلَ “ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا ُكو ُنو ْا َق َّوا ِم َ
ال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن�آنُ َق ْو ٍم َع َلى
�أَ َّ
ري بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ ” (املائدة .)8
اع ِد ُلو ْا هُ َو �أَ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى َوا َّتقُو ْا اللهّ َ �إِنَّ اللهّ َ َخ ِب ٌ
ال َت ْع ِد ُلو ْا ْ
فقد �أمر اهلل تعاىل عباده يف هذه الآية �أن يكونوا مبالغني فى حترى العدل ،ودعاهم �أن يكونوا
�شهداء باحلق والعدل دون الت�أثر بهوى النف�س من عداوة �أو مودة ،فقط �أن يقيموا ال�شهادة اخلال�صة لوجه
اهلل �سبحانه وتعاىل والتزام ًا لتعاليمه حتى ولو على �أنف�سهم �أو �أقرب النا�س �إليهم.

ثاني ًا :العدل يف ال�سنة النبوية

 -1عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن املق�سطني
عند اهلل على منابر من نور عن ميني الرحمن عز وجل وكلتا يديه ميني الذين يعدلون فى حكمهم و�أهليهم وما
ولوا»(.)51
 -2عن �أبى هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبى �صلى اهلل عليه و�سلم قال�“ :سبعة يظلهم اهلل يف ظله
يوم ال ظل �إال ظله ،الإمام العادل ،و�شاب ن�ش�أ يف عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق يف امل�ساجد ،ورجالن حتابا يف
اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل دعته امر�أة ذات من�صب وجمال فقال �إين �أخاف اهلل ،ورجل ت�صدق
ب�صدقة ف�أخفاها حتى ال تعلم �شماله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهلل خاليا ففا�ضت عيناه”(.)61
 -3عن �أبى هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبى �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :إمنا الإمام جنة يقاتل من ورائه
ويتقى به ف�إن �أمر بتقوى اهلل عز وجل وعدل كان له بذلك �أجر و�إن ي�أمر بغريه كان عليه منه”(.)71
والعدل قرين امل�ساواة ،حيث تعد امل�ساواة من قواعد االعتقاد الديني اال�سالمي ،التي جتعل ميزان
التفا�ضل بني النا�س هو التقوى ،وبذلك فهي تلغي كل الفوارق املتعلقة باللون واجلن�س واال�صل والع�شرية
والن�سب والطبقة االجتماعية والطبقة االقت�صادية وغريها ،بل وت�ساوي بني احلاكم واملحكوم يف امل�س�ؤولية
وامل�ساءلة ،وفيما يلي تو�ضيح ملدى اهتمام الإ�سالم مببد�أ امل�ساواة:
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امل�ساواة يف النظام الإ�سالمي

جاءت ال�شريعة الإ�سالمية مقررة مبد�أ امل�ساواة منذ �أكرث من �أربعة ع�شر قرن ًا وجعلته يف مقدمة مبادئ
نظام احلكم يف الدولة امل�سلمة ،يف وقت كان العرب معروفني بالتباهي بالألقاب والأن�ساب ،فكان �إقرار هذا
املبد�أ نذير ًا بهدم دعوى الأن�ساب والأعراق ،وتكري�س ًا لهذا املبد�أ ورد يف القر�آن الكرمي العديد من الآيات التي
تقرر مبد�أ امل�ساواة ،كما جاءت ال�سنة النبوية املطهرة م�ؤكدة عليه ،وهذا ما �سيتم بيانه فيما يلي:

�أوال :امل�ساواة يف القر�آن الكرمي

�إن املت�أمل يف ن�صو�ص القر�آن الكرمي يجد �أنها قد �أكدت على مبد�أ امل�ساواة يف كثري من الآيات ،ومن ذلك
قوله تعاىل“ :يا �أيها النا�س �أنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل
اتقاكم �إن اهلل عليم خبري” ،فقد بينت هذه الآية �أن من حكمة اهلل تبارك وتعاىل �أنه ق�ضى بالت�ساوي بني
النا�س يف عن�صرهم الرتابي وجوهرهم املائي ،كما ق�ضى �سبحانه بعدم �صالحية اختالف الألوان والأل�سنة
معايري للتفا�ض بني النا�س ،بل جعلها �سبحانه مدعاة للتعارف.
كما بني القر�آن الكرمي يف مو�ضع �آخر �أن مرتبة التكرمي الربانية املتاحة لكل �أفراد الآدمية،
واملفا�ضلة بينهم لي�ست بالعن�صر و�إمنا بف�ضيلة التقوى والأعمال ال�صاحلة ،قال اهلل تعاىل“ :ولقد كرمنا بني
�آدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضيال” ،وقال تعاىل:
“�إن �أكرمكم عند اهلل اتقاكم” ،لهذا �صارت دائرة التقوى والإح�سان هي العروة الوثقى والدائرة الوا�سعة
اجلامعة ملختلف القبائل وال�شعوب والألوان ،بحيث يعي�ش اجلميع يف ظلها يف �سعادة و�أمان ،ف�إذا خلت هذه
العروة لدى �أي �إن�سان �صار �إح�سا�سه و�شعوره �أل�صق �شيء بحب ن�سبه وحب ماله ،و�أ�صبح �سلوكه مطبوع ًا على
اال�ستبداد والطغيان ،وعلى حب ال�سلطان الذي يذل به الرقاب ،ويقهر به العباد.
ويقرر القر�آن الكرمي �أن اهلل عز وجل ي�صطفي من ي�شاء من النا�س بح�سب ما يرثون من قيم الدين
وبقدر ما يبذلون يف �سبيله من اجلهد والبالء ،قال تعاىل“ :اهلل ي�صطفي من املالئكة ر�س ًال ومن النا�س”،
واال�صطفاء هنا ال يكون بح�سب ما ي�ؤتون من املال والدنيا ،وال بقدر ما يفخرون به من الن�سب واالنتماء،
واجلاه وال�سلطان ،فامللك وال�سلطان يعطيه اهلل تعاىل من يحب ومن ال يحب ،فيتقلده عندئذ اخلري وال�شرير،
الطيب واخلبيث ،م�صداق ًا لقوله تعاىل“ :قل اللهم مالك امللك ت�ؤتي امللك من ت�شاء وتنزع امللك ممن ت�شاء
وتعز من ت�شاء وتذل من ت�شاء بيدك اخلري �إنك على كل �شيء قدير” (�آل عمران .)26

ثانيا :امل�ساواة يف ال�سنة املطهرة

بعث اهلل نبيه حممد عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم م�ؤكد ًا على مبد�أ امل�ساواة ،حيث قال:
“النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط الواحد ،ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى”( ،)81وقال عليه ال�صالة
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وال�سالم يف احلديث ال�صحيح الذي �أخرجه الرتمذي عن حذيفة ر�ضي اهلل عنه“ :كلكم بنو �آدم ،و�آدم من
تراب ،لينتهني قوم يفتخرون ب�آبائهم �أو ليكونن �أهون على اهلل من اجلعالن” ،وقال �أي�ض ًا يف احلديث احل�سن
الذي �أورده الرتمذي عن عمر ر�ضي اهلل عنهما“ :يا �أيها النا�س �إن اهلل �أذهب عنكم عبية اجلاهلية وتعاظمها
ب�آبائها ،فالنا�س رجالن :رجل بر تقي ،كرمي على اهلل ،وفاجر �شقي ،هني على اهلل ،والنا�س بنو �آدم ،وخلق اهلل
()91
�آدم من تراب”.
وعلم عليه ال�صالة وال�سالم هذا املبد�أ لأ�صحابه و�أمته من بعده ،و�ضرب املثل بنف�سه ،حيث مل مييز
نف�سه ب�شئ على �أ�صحابه ،فقد اعترب نف�سه فرد ًا عادي ًا من �أفراد املجتمع الب�شري ،ومل يحط ذاته ال�شريفة
بح�صانة خا�صة ،بل على العك�س من ذلك ،فعندما كان �صلى اهلل عليه و�سلم مري�ض ًا اعتلى املنرب قائ ًال “�أيها
النا�س من كنت قد جلدت له ظهر ًا فهذا ظهري فلي�ستقد منه ،ومن كنت �شتمت له عر�ض ًا فهذا عر�ضي فلي�ستقد
منه ،ومن �أخذت له ما ًال فهذا مايل فلي�أخذ منه ،وال يخ�شى ال�شحناء من قبلي ف�إنها لي�ست من �ش�أين� ،أال و�إن
�أحبكم �إيل من �أخذ مني حقا �إن كان له� ،أو حللني فلقيت ربي و�أنا طيب النف�س” ،فقام �سوادة ابن قي�س وقال:
“يا ر�سول اهلل �إنك ملا �أقبلت من الطائف ،ا�ستقبلتك و�أنت على ناقتك الق�صباء وبيدك الق�ضيب ،فرفعته و�أنت
تريد الراحلة ف�أ�صاب بطني” ف�أمره الر�سول �أن يقت�ص منه ،فقال“ :اك�شف يل بطنك يا ر�سول اهلل” فك�شف
له عن بطنه  ،فقال �سوادة�“ :أت�أذن يل يا ر�سول اهلل �أن �أ�ضع فمي على بطنك” ف�أذن له ،ثم قال له الر�سول
�“ :أتقت�ص �أم تعفو” فقال �سوادة“ :بل �أعفو” فقال الر�سول“ :اللهم �أعفو عن �سوادة �أبن قي�س كما عفا عن
()02
نبيك حممد”.

ثالثا :امل�ساواة يف عهد اخللفاء الرا�شدين

وجاء خلفاء ر�سول اهلل من بعده ف�ساروا على نهجه واهتدوا بهديه ،فهذا �أمري امل�ؤمنني �أبو بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه اخلليفة الأول لر�سول اهلل ،ي�صعد �إىل املنرب فيكون �أول خطاب له بعد �أن بويع
باخلالفة ت�أكيد ًا ملعنى امل�ساواة ،حيث قال “�أيها النا�س قد وليت عليكم ول�ست بخريكم� ،إن �أح�سنت ف�أعينوين
و�إن �أ�س�أت فقوموين” ،ويف ختام خطابه يعطي احلق للأمة يف عزله ،فيقول�“ :أطيعوين ما �أطعت اهلل ور�سوله،
()12
ف�إذا ع�صيت اهلل ور�سوله فال طاعة يل عليكم”.
وهذا �أمري امل�ؤمنني اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يقرر �أنه ال امتياز للخليفة على
�أحد من الأفراد ،فعندما تداعى مع �أبي بن كعب عند زيد بن ثابت� ،أتى مع خ�صمه زيد ًا يف منزله ،فلما دخال
عليه ،قال عمر“ :جئناك لتق�ضي بيننا”  ،فتنحى زيد عن �صدر فرا�شه و�ألقى بو�سادة �إىل عمر  ،وقال:
“هاهنا يا �أمري امل�ؤمنني” فقال عمر“ :جرت يا زيد يف �أول ق�ضائك  ،ولكن �أجل�سني مع خ�صمي” فجل�سا بني
()22
يديه.
وهذا اخلليفة الرابع �أمري امل�ؤمنني الإمام علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه وكرم اهلل وجهه يعلم
الأمة در�س ًا عملي ًا يف م�ساواة اخلليفة مع الرعية �أمام الق�ضاء  ،عندما فقد درعه �أثناء خالفته ووجده عند
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يهودي يدعي ملكيته  ،فرفع �أمر اليهودي �إىل القا�ضي  ،فحكم ل�صالح اليهودي �ضد اخلليفة.
وغري ذلك من النماذج امل�شرقة والوقائع الكثرية التي ت�ؤكد �أن امل�ساواة يف تطبيق الأحكام �أ�ص ًال
عام ًا من �أ�صول النظام الإ�سالمي الواجبة التطبيق بني الأفراد ،دون اعتبار لرئي�س �أو مر�ؤو�س.
()32

املطلب الرابع

امل�ساءلة يف النظام الإ�سالمي
يعد مبد�أ امل�ساءلة من �أهم مبادئ احلكم الر�شيد التي تهدف �إىل حتقيق مقا�صد احلكم يف رعاية
�ش�ؤون النا�س والقيام عليها وحتقيق حاجاتهم وتنميتهم وتقدمهم ,وتوفري كافة الفر�ص لهم جميعا للقيام
ب�شئون حياتهم باح�سن �صورة ممكنة ,وكذلك حتقيق مقا�صد احلكم يف اجلمع بني طاعة ويل الأمر وم�ساءلته،
فاال�سالم عندما �أوجب على الرعية طاعة االمري �أو احلاكم مل ي�أمرهم بان تكون هذه الطاعة عمياء �أو
مطلقة ،وامنا حددها يف اطار معني ال تخرج عنه ،فطاعة احلاكم واجبه ما دام قائم ًا بالق�سط بني الرعية
وم�ؤمن ًا مببادئ ال�شريعة اال�سالمية وعام ًال بها ،و�إال ف�إن النا�س يف حل من طاعته)42( .
وبذلك يقف احلاكم يف نظام احلكم الإ�سالمي الر�شيد امام ال�شعب ليتحمل م�س�ؤولية الف�شل كما
يقف ليقطف ثمار النجاح ,وميكن لعملية االختيار احلر للحاكم عرب �صناديق االقرتاع وب�شفافية مطلقة ان
حتقق ا�سا�سا �شرعيا لتطبيق هذه القاعدة.
ويعترب نظام احل�سبة الذي �أر�سى قواعده ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم تطبيقا جليا ملبد�أ
امل�ساءلة يف الرتاث الإ�سالمي ،وهو ما �سار عليه اخللفاء الرا�شدون بعد وفاته عليه ال�صالة وال�سالم ،وهذا ما
�سنبينه فيما يلي:

�أوال :امل�ساءلة يف ال�سنة النبوية

جتمع امل�صادر على �أن �أ�صل احل�سبة و نظامها م�ستلهم من �سنة نبوية �شريفة تتلخ�ص يف موقف
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من تاجر يف ال�سوق  ،عندما قام الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بفح�ص جزء من
ب�ضاعته فوجدها غري �صاحلة ،وال تطابق �شروط البيع ال�صحيحة  ،فدعى �صاحب الب�ضاعة �إىل عر�ضها على
امللأ كيما ي�شرتوا �شيئا ي�ستطيعون ر�ؤيته وفح�صه قبل �شرائه)52(.
فقد روى عن �أَبي هُ َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه �أَنَّ َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َم َّر َع َلى ُ�صبرْ َ ٍة ِم ْن َط َع ٍام
ول اللهَّ ِ َق َ
اء َيا َر ُ�س َ
الط َعا ِم َما هَ َذا ؟ َق َ
َف�أَ ْد َخ َل َيدَ ُه ِفي َها َف َنا َلتْ �أَ َ�صا ِب ُعهُ َب َللاً َف َق َ
اح َب َّ
ال
ال َ :يا َ�ص ِ
ال�س َم ُ
ال� :أَ َ�صا َبتْهُ َّ
َّا�س ُ .ث َّم َق َ
�:أَ َف َال َج َع ْل َتهُ َف ْو َق َّ
ال “ َم ْن َغ َّ�ش َف َل ْي َ�س ِمنَّا ”.ويف هذا احلديث داللة على تطبيق
الط َعا ِم َحتَّى َي َرا ُه الن ُ
مقرون بالت�أ�صيل للقيم الإ�سالمية يف املعامالت.
كما روي يف الرتمذي عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه خرج �إىل امل�صلى فر�أى النا�س يتبايعون فقال
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ا�س َت َجا ُبوا ِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َو َر َف ُعوا �أَ ْع َن َ
اق ُه ْم َو�أَ ْب َ�صا َرهُ ْم �إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
ال� :إِنَّ
َ “ :يا َم ْع َ�ش َر الت َُّّجا ِر َف ْ
َ
الت َُّّجا َر ُي ْب َع ُثونَ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُف َّجا ًرا �إ َّ
ال َم ْن ا َّت َقى اللهَّ َو َب َّر َو َ�صدَ َق”.
وعن قي�س بن �أبي غرزة قال  :خرج علينا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال َ “ :يا َم ْع َ�ش َر الت َُّّجا ِر
�إِنَّ َّ
ال�صدَ َق ِة”.
ال�ش ْي َطانَ َوالأِث َْم َي ْح ُ�ض َرانِ ا ْل َب ْي َع َف ُ�شو ُبوا َب ْي َع ُك ْم ِب َّ
وبهذا التوجيه النبوي الت�شريعي ابتد�أت احل�سبة يف املجتمع الإ�سالمي الأول ويرجع هذا االهتمام
من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أنه كان يومئذ يف مرحلة ت�أ�سي�سية ير�سخ فيها �أن ر�سالته غري حم�صورة
على ال�شعائر التعبدية وحدها  ،و�أن هذا الدين الذي بعثه اهلل للنا�س كافة  ،قيم على كل �ش�ؤون الدين والدنيا
 ،ومن ثم نزل الذكر احلكيم ب�آيات كثرية يف ال�ش�ؤون الدنيوية  ،ومن بينها املعامالت التجارية  ،مبا قد تكون
عليه من منكر الغ�ش والتدلي�س يف التعامل بالأخذ والعطاء  ،ومن الأخذ بالربا  ،ومن التطفيف يف املكاييل
واملوازين ،وما هو من هذا القبيل الذي من �ش�أنه �إن ي�ضر مب�صلحة الفرد املتعامل بداية وبال�صالح العام يف
النهاية)62( .
ولذلك بني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مهمات احل�سبة قوال وفعال ف�ضال عن �أنه قد �أناط ب�أعالم
ال�صحابة مهمة الرقابة  ,فقد �أناط بعمر بن اخلطاب مهمة مراقبة �سوق املدينة ،كما ا�ستعمل �سعيد بن �سعيد
بن العا�ص على �سوق مكة بعد الفتح.)72(.
ومل يكن �أمر احل�سبة مراقبة فح�سب بل كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يحا�سب عماله على “
ما �أخذه العمال وغريهم من مال امل�سلمني بغري حق  ،فكان عليه ال�صالة وال�سالم ي�ستويف احل�ساب على العمال
ويحا�سبهم على امل�ستخرج وامل�صروف.
اع ِد ِّي ر�ضي اهلل عنه َق َ
ا�س َت ْع َم َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل
ال�س ِ
ومما يروى عنه يف هذا َع ْن �أَ ِبي ُح َم ْي ٍد َّ
الْ :
ا�س َبهُ َ
ال هَ َذا َما ُل ُك ْم َوهَ َذا هَ ِد َّي ٌة َف َق َ
.ق َ
ال
عليه و�سلم َر ُجلاً َع َلى َ�صدَ َق ِ
اء َح َ
ات َب ِني ُ�س َل ْي ٍم ُي ْد َعى ا ْبنَ ا ْللَّ َت ِب َّي ِة  ،لمَ َّا َج َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َف َه َال َج َل ْ�ستَ فيِ َب ْي ِت �أَ ِب َ
َر ُ�س ُ
يك َو�أُ ِّم َك َحتَّى َت�أْ ِت َي َك هَ ِد َّي ُت َك �إِنْ ُكنْتَ َ�صا ِد ًقا ُث َّم َخ َط َب َنا
َ
ُ
للهَّ
للهَّ
ال �أَ َّما َب ْعدُ َف�إِنيِّ �أَ ْ�س َت ْعم ُِل ال َّر ُج َل ِم ْن ُك ْم َع َلى ا ْل َع َملِ ممِ َّ ا َو َ
َف َحمِدَ ا َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه ُث َّم َق َ
النيِ ا َف َي�أْ ِتي َف َيق ُ
ُول هَ َذا
يه َو�أُ ِّم ِه َحتَّى َت�أْ ِت َيهُ هَ ِد َّيتُهُ َواللهَّ ِ َ
ال َي�أْ ُخ ُذ �أَ َحدٌ ِم ْن ُك ْم َ�ش ْي ًئا
َما ُل ُك ْم َوهَ َذا هَ ِد َّي ٌة �أُ ْه ِد َيتْ ليِ �أَ َف َال َج َل َ�س فيِ َب ْي ِت �أَ ِب ِ
ِب َغيرْ ِ َحق ِِّه �إ َّ
اء �أَ ْو َب َق َر ًة َل َها ُخ َوا ٌر
ال َل ِق َي اللهَّ َ َي ْح ِم ُلهُ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ْع ِر َفنَّ �أَ َحدً ا ِم ْن ُك ْم َل ِق َي اللهَّ َ َي ْحم ُِل َب ِع ً
ريا َلهُ ُر َغ ٌ
ا�ض �إِ ْب ِط ِه َيق ُ
�أَ ْو َ�شا ًة َت ْي َع ُر ُث َّم َر َف َع َيدَ ُه َحتَّى ُر ِئ َي َب َي ُ
ُول اللَّ ُه َّم هَ لْ َبلَّغْت)82( ”.

ثانيا :امل�ساءلة يف دولة اخلالفة الرا�شدة

حا�ضرا �أي�ضا يف ذهن َّية وفكر حكام امل�سلمني يف دولة اخلالفة الرا�شدة
لقد كان مبد�أ امل�ساءلة
ً
على منهاج النبوة ،ف�أول ما خاطب به �أبو بكر ال�صديق “ر�ضي اهلل عنه” امل�سلمني يف خطاب التكليف ،هو:
“�أطيعوين ما �أطعت اهلل ور�سوله ،ف�إذا ع�صيت اهلل ور�سوله فال طاعة يل عليكم”(.)92
ُ
فللحاكم الطاعة ما التزم �أمام امل�سلمني مبنهاج اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله �ص َلّى اهلل عليه و�س َلّم ،ولن
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يتم تقييم ذلك من دون ُعن�صري املحا�سبة وامل�سئول َّية ،بناء على �شفافية احلاكم يف كل �أمور احلكم� ،أمام
�شعبه.
وبعد ذلك ظهر هذا التوجيه يف ت�أ�صيل امل�ساءلة يف الإ�سالم وا�ضحا يف عهد خالفة عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل حيث �أن�شئت الدواوين ومنها ديوان احل�سبة وهو جهاز يهدف �إىل تفعيل وظيفة الرقابة على الأ�سواق
ونظافة الطرقات والبيع وال�شراء ،وتفعيل امل�س�ؤولية وامل�ساءلة عن الت�صرفات والق�صور فيها( ،)03وكذلك
�أ�شتهر عنه بالإحاطة املبا�شرة ب�ش�ؤون الرعية ومتابعة الوالة ،فقد �أ�ستحدث مبد�أ « من �أين لك هذا؟«.
ومما ي�ؤثر عن عمر بن اخلطاب “ر�ضي ُ
اهلل عنه” يف جمال امل�ساءلة وحما�سبة النف�س قوله“ :حا�سبوا
�أنف�سكم قبل �أن تحُ ا�سبوا ،وزنوا �أعمالكم قبل �أن ُتوزن عليكم ،واعلموا �أن ملك املوت قد تخطاكم �إىل غريكم
و�سيتخطى غريكم �إليكم ،فخذوا حذركم”( ،)13وهو الذي قال من فوق املنرب�« :إذا �أ�صبت ف�أعينوين ،و�إذا
اعوجاجا لقومناك ب�سيوفنا»،
�أخط�أت فقوموين» ،فقام له رجل من بني النا�س يقول له« :واهلل لو ر�أينا فيك
ً
فقال عمر« :احلمد هلل الذي جعل يف �أمة حممد»�ص َلّى ُ
اهلل عليه و�س َلّم» من ُيق ِّوم عمر ب�سيفه»(.)23
وللفاروق � ً
أي�ضا واقعة تربز م�س�ألة ال�شفافية مع الرعية ،التي هي على ر�أ�س معايري احلكم الر�شيد..
ذات يوم وقف عمر خطي ًبا بعد تق�سيم بع�ض الفيء على امل�سلمني ،وكان عمر طويل القامة ،وقد ارتدى ثو ًبا
جديدً ا من هذا الفيء ،يغطي ج�سده ب�أكمله ،وهو ما مل يكن ن�صيب �أمري امل�ؤمنني من الفيء ليكفيه لذلك ،فقال
له �أعرابي« :من �أين لك ثوبني ،ولكل واحد منا ثوب واحد؟».
مل يع ِنّفه الفاروق ،ومل يتجاهله ،ولكن من ح�س امل�سئول َّية لديه ،ومن �إدراكه �أن ذلك من �صميم
حقوق الرعية على حاكمهم يف الإ�سالم ،بل �أن ر�سولنا الكرمي قد جعل من متام دين امل�سلم الن�صيحة لأئمة
امل�سلمني ،وذلك مبعاونتهم على احلق وتذكريهم به وتنبيههم يف رفق ولطف )33(،فقال عمر�“ :أيها امل�صلون هل
فيكم عبد اهلل بن عمر؟” ،ويق�صد ابنه ،فوقف عبد اهلل بن عمر “ر�ضي اهلل عنهما” ،وقال“ :ر�أيت �أن ثوب
ريا عليه ف�أهديته ثوبي” ،وبعدها وا�صل عمر خطبته!.
�أمري امل�ؤمنني ق�ص ً
كما عرف عن علي �أبن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه حما�سبته للوالة  ،والرتكيز على احلقوق العامة
وحقوق الأفراد� ،أما عمر بن عبدالعزيز فقد كان مثا ًال حي ًا للحاكم العادل فيما بعد ع�صر النبوة واخللفاء
الرا�شدين  ،فقد كانت �إدارته �شاهد ًا على الإدارة الأمنية  ،حيث عمد �إىل رد املظامل �إىل �أهلها وتطبيق مبد�أ
“ من �أين لك هذا ؟ “ ،فها هو عمر بن عبد العزيز “ر�ضي اهلل عنه” كان ي�ضيئ �شمعة من بيت امل�سلمني ،لينظر
على �ضوئها �شئونهم ،وعندما كان يكتب �أمو ًرا خا�صة به �أو يقر�أ القر�آن الكرمي ،كان ي�ضيئ �شمعة من ماله(،)43
ال�ست�شعاره امل�س�ؤلية العظمى �أمام اهلل �سبحانه وتعاىل ،القائل“ :وقفوهم �إنهم م�س�ؤلون” ،و�إداركه ب�أنه �إن
�أفلت من اجلزاء يف الدنيا على �إهدار �أموال الأمة ،ف�إنه لن يفلت من اجلزاء يف الآخرة.
وهكذا ف�إن مبد�أ امل�ساءلة يف النظام الإ�سالم ،نظاما فريدا يتميز على غريه من الأنظمة بثنائية
امل�س�ؤلية وثنائية اجلزاء ،ف�إذا كان من خ�صائ�ص القانون الو�ضعي �أن يكون مقرتنا بجزاء توقعه الدولة عند
االقتدار على من يخرج على �أحكامها  ،ف�إن ال�شريعة تتفق مع القوانني الو�ضعية يف �أن قواعدها و�أحكامها
317
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

تقرتن بجزاء يوقع على املخالف  ،ولكنها تختلف معها يف �أن اجلزاء فيها �أخروي ودنيوي بل �إن الأ�صل يف
�أجزيتها هو اجلزاء الأخروي ،ولكن مقت�ضيات احلياة و�ضرورة ا�ستقرار املجتمع  ،وتنظيم عالقات الأفراد
و�ضمان احلقوق كل ذلك ا�ستدعى �أن يكون مع اجلزاء الأخروي جزاء دنيوي.

النتائج والتو�صيات
النتائج

•�أن مبادئ النظام الإ�سالمي بحكم م�صدرها الت�شريعي لها غاياتها من التطبيق ،وهي التعبد �إر�ضاء هلل
تعاىل واحت�ساب الأجر عنده ،وهذه الغاية الوجود لها يف القوانني الو�ضعية.
•�أنّ ال�شورى يف الإ�سالم �سمة من �سمات احلكم الإ�سالمي الر�شيد ،وركن ًا �أ�سا�سي ًا يف �سلطان الأمة الإ�سالمية،
فاحلاكم يف الإ�سالم وكيال عن الأمة يف مبا�شرة ال�سلطان وال�سيادة ،ويف هذا ع�صمة له من االنحراف
والطغيان وامليل عن جادة احلق.
•يت�صف مبد�أ ال�شورى يف الإ�سالم باملرونة ،حيث جاء هذا املبد�أ بدرجة كافية من العموم ليت�سع لكل
تنظيم بح�سب احلاجة �إليه ،فلم حتدد ال�شريعة �أ�سلوب ًا معين ًا ملمار�سة ال�شورى ،بل قررت املبد�أ العام،
وتركت كيفية التطبيق والتف�صيالت وفق حاجاتنا ومقت�ضيات الظروف والأحوال.
•�أن خ�ضوع الدولة امل�سلمة فى جميع �سلطاتها والهيئات التابعة لها ملبد�أ امل�شروعية هو �أف�ضل احللول
املمكنة للتوفيق بني ما تتمتع به هيئات الدولة من �سلطات الغنى عنها النتظام حياة الأفراد فى املجتمع،
وبني املحافظة على حقوقهم وحرياتهم.
•مبد�أ �سمو الد�ساتري يف الأنظمة الو�ضعية يقابله يف النظام الإ�سالمي مبد�أ �سمو الن�صو�ص القطعية
يف القر�آن الكرمي وال�سنة وهيمنتها على كل ما فى ال�ش�أن الإ�سالمى وعلى كل ما �سبق من الر�ساالت
ال�سماوية.
•مبد�أ تدرج القوانني الو�ضعية يقابله يف الإ�سالم ما ثبت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فى حديثه
�إىل معاذ ابن جبل عندما �أر�سله عام ًال على اليمن ،حيث �أو�ضح �أ�س�س الت�شريع الإ�سالمى وت�سل�سلها.
•�أن الإ�سالم قد قرر مبد�أ امل�ساواة كواحدة من �صور مبد�أ العدالة ،وذلك يف �أرقى و�أكمل �صورة عرفتها
الب�شرية ،ومل يجعل امل�ساواة قا�صرة على جانب بذاته من جوانب احلياة� ،أو يف ق�ضية دون غريها ،بل
جعلها ركيزة �أ�سا�سية من ركائز احلكم الر�شيد ،وقاعدة من القواعد التي تنظم عالقات النا�س بع�ضهم
ببع�ض.
•�أن ما تدعيه الأمم الدميقراطية اليوم من �أن العامل مدين لها مببادئ العدل وامل�ساواة ،يناق�ضها واقعها
و�سيا�ستها وقوانينها ،فحقوق الإن�سان التي تت�صارع الأمم على تنازع �شرف و�ضعها ،هي �أوىل احلقوق
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انتهاكا من قبل بع�ض تلك الأمم.
• �أن مبد�أ امل�ساءلة يف النظام الإ�سالمي واملتمثل يف نظام احل�سبة يهدف �إىل حتقيق مقا�صد ال�شارع احلكيم
يف ن�شر العدل يف حياة املجتمعات الإ�سالمية ،و�صوال �إىل حتقيق احلكم الر�شيد يف واقع الأمة.
•�أن احل�سبة يف جماالت تطبيقاتها العامة ت�شرتك مع فري�ضة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ك�ضابطة
للقيم الدينية والدنيوية من االنحراف ،وتوجيه املجتمع ،بالرغبة والرهبة �إىل التطبيقات ال�شرعية،
ف�إذا ما خالفت الرعية القيم �ألزمها احلاكم ب�أحكام ال�شريعة وحدودها ،و�إذا ما خالف احلاكم ال�شريعة
�ألزمته الأمة بامتثالها وهذه هي قمة امل�س�ؤولية يف النظام الإ�سالمي .

التو�صيات

•�ضرورة درا�سة الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي من منابعه الأ�صلية ،واالنطالق منه �إىل ت�أ�سي�س فقه �سيا�سي
جديد يجمع بني �ضوابط ال�شرع ومقت�ضيات الع�صر.
•�أهمية العمل على تطبيق ال�شورى يف كل جمال من جماالت احلياة ،وفيما هو مباح ومل يرد فيه ن�ص ،فهي
ال�سبيل الأقرب �إىل �صواب الر�أي والبعد عن اخلط�أ.
•تفعيل دور اجلهة الق�ضائية التي تتوىل الرقابة على م�شروعية عمل الإدارة ،وهي املحاكم الإدارية التى
لها اخت�صا�ص النظر فى دعوى الطعن فى القرار الإداري ،وتفعيل دور اجلهة التي تتوىل فح�ص د�ستورية
الأعمال القانونية كلها �سواء القوانني او اللوائح ،وهي الدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا.
• ال�سعي �إىل حتقيق مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء ا�ستقالال تاما ،لكي ي�ؤدي عمله يف من�أى عن �أي تدخل �أو ت�أثري
من �أي جهة كانت ،والعمل على �إلغاء فكرة التعيني يف منا�صب املجل�س الأعلى للق�ضاء واملحكمة العليا.
• تفعيل مبد�أ امل�ساواة ،مع �ضرورة التنبه �إىل �ضوابط وحدود هذا املبد�أ ،فامل�ساواة مل ت�شرع على �إطالقها
بل لها حدود و�ضوابط ينبغي �أخذها بعني االعتبار.
•�أهمية تفعيل مبد�أ احل�سبة ،القائم على ثنائية اجلزاء وثنائية امل�س�ؤولية ،الأمر الذي يجعل �إمكانية
نقل تلك املبادئ من النظرية �إىل التطبيق ،ومن املخالفة �إىل االلتزام� ،إما خوفا من العقوبات الدنيوية
العاجلة� ،أو العقوبات الأخروية الآجلة.
•تفعيل مبد�أ ال�شفافية يف كافة املجاالت ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على املعلومات ،وال�شفافية
يف توزيع الدرجات الوظيفية ،وال�شفافية يف الت�صرف بعائدات الدولة املالية.
•العمل على عدم ا�ستغالل املال العام و�أجهزة الدولة املدنية والع�سكرية� ،أوت�سخري الإعالم احلكومي
ل�صالح حزب �أو جماعة �أو �شخ�ص بعينه.
•ال�سعي �إىل �إبراز ما يف ديننا من مبادئ �سامية ،وما فيه من قيم عظيمة �سبقت ع�صرنا احلايل مبراحل،
وتبيان الفارق ما بني �صحيح الإ�سالم ،وبني ممار�سات امل�سلمني ،حتى يعلم العامل كله �أي ح�ضارة عادلة
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يحملها الإ�سالم له.
•درا�سة التاريخ اال�سالمي بعناية ،وخا�صة فرتة اخلالفة الرا�شدة التي �شهدت انتعا�ش نظام حكم �سيا�سي
�شوروي ارتكز على املبايعة واالنتخاب املبا�شر ،بعيدا عن �سلوك التوريث ومتليك احلكم ،وذلك من �أجل
اال�ستفادة من هذه التجربة والبناء عليها يف ع�صرنا احلا�ضر.
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العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية يف اليمن
د .حميد حممد علي اللهبي

مقـدمـة:

ظهرت العدالة االنتقالية كم�صطلح قانوين و�سيا�سي يف �إطار منظمة الأمم املتحدة حلماية حقوق
الإن�سان يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع من �أ�شكال و�أمناط االنتهاكات التي حتدث �أثناء وبعد
ال�صراعات ،وتوفر العدالة االنتقالية تلك احلماية من خالل العديد من الأهداف والربامج والآليات التي
تعالج من خاللها �آثار ونتائج ال�صراعات على الأفراد وعلى املجتمع ،ويف الوقت ذاته تدر�س ال�صراعات
وجذورها وم�سبباتها للحد من حدوثها ومنع تفجرها يف امل�ستقبل .وقد �أ�صبحت معرفة احلقيقة حقا
من حقوق الإن�سان واملدخل الأ�سا�س ملعاجلة �آثار ونتائج ال�صراع ،ولذا ،ف�إن العدالة االنتقالية تعمل
على �أن يفهم جمتمع ال�صراع وما بعد ال�صراع حقيقة ال�صراع وطبيعته و�أ�سبابه وجذوره التاريخية،
و�أن يجري التحقيق فيما حدث �أثناء وبعد ال�صراع من انتهاكات وجتاوزات ومعرفة املتورطني فيها
وحتديد م�سئولياتهم ،وح�صر ال�ضحايا وكافة الأ�ضرار املادية واملعنوية التي خلفها ال�صراع ،ليمكن لتلك
املجتمعات �أن تتجاوز تلك املرحلة بكافة �أبعادها ،ومعاجلة �آثار ال�صراع املادية واملعنوية التي خلفها
على املجتمع عموما وعلى الإن�سان كفرد ،وهذا هو ما ت�سعى العالة االنتقالية ب�أهدافها وبراجمها و�آلياتها
�إىل حتقيقه .وتعترب امل�صاحلة الوطنية جزء ال يتجز�أ من العدالة االنتقالية وهدفا رئي�سا من �أهدافها
ونتيجة هامة من نتائجها� ،إذ �أن كافة �آليات وعمليات وبرامج العدالة االنتقالية التي تتخذ يف جمتمع
ال�صراع وما بعد ال�صراع متهد لإجراء امل�صاحلة الوطنية يف ذلك املجتمع بعد �أن تكون العدالة االنتقالية
قد حققت �أهدافها ونفذت براجمها و�آلياتها ومهدت الطريق للدولة واملجتمع للت�صالح والت�سامح.
ولأن العدالة االنتقالية ال زالت جتربة �إن�سانية حديثة مل تعط حقها من البحث والدرا�سة
الفقهية الالزمة من النواحي ال�سيا�سية والقانونية واالجتماعية ،ف�إنها تواجه خلطا يف مفهومها وق�صورا
يف فهم طبيعتها .فالبع�ض يعتقد �أنها نظام قانوين خمتلف عن النظام القانوين للدولة ،بل ويتعار�ض
معه ويناق�ضه .والبع�ض يعتقد �أنها �سيا�سة دولية للنفاذ من خاللها �إىل بع�ض الدول لل�سيطرة والهيمنة
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عليها .والبع�ض الآخر يرى �أنها �شر حم�ض و�أنها �ضد ال�شريعة الإ�سالمية .واحلقيقة �أن املتعمق يف مفهوم
وطبيعة العدالة االنتقالية �سريى �أنه ال هذا وال ذاك هدفا من �أهداف العدالة االنتقالية ،ولي�س يف �آلياتها
وال يف براجمها وال يف مبادئها التوجيهية وعنا�صرها �شيء من ذلك ،وهو ما �سنحاول تو�ضيحه من خالل هذا
البحث ،مع مراعاة عدم اخلو�ض يف تفنيد الآراء امل�ؤيدة �أو املعار�ضة للعدالة االنتقالية ،بل �سنو�ضح مفهومها
ومبادئها التوجيهية وعنا�صرها الأ�سا�سية و�أهدافها من خالل ما �أ�صبح را�سخ يف وثائق وممار�سة منظمة
الأمم املتحدة .ومثلما �أن هناك ق�صور يف فهم ماهية العدالة االنتقالية ،فهناك �أي�ضا الكثري من املعوقات التي
تعيق تطبيقها من الناحية العملية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع� ،أكرث هذه املعوقات و�ضوحا تتمثل
يف حماوالت منتهكي حقوق الإن�سان يف الإفالت من العقاب ،ثم ت�أتي بعد ذلك العديد من املعوقات الأخرى
ال�سيا�سية واالقت�صادية والقانونية والأمنية وغريها من املعوقات التي تختلف من جمتمع �صراعي �إىل �آخر
ومن طبيعة وحالة �صراع �إىل �صراع .وهذا البحث و�إن كان �سيتحدث عن مفاهيم العدالة االنتقالية و�أهدافها
ومعوقات تطبيقها ب�شكل عام� ،إال �أنه �سريكز �أكرث على جتربة العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية يف
اليمن .كما �أن تو�صياته �ستكون مق�صورة �أي�ضا على جوانب العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية ذات ال�صلة
بال�ش�أن اليمني.
وعلى ذلك� ،سيق�سم هذا البحث �إىل ثالثة مطالب .يتناول الأول ماهية العدالة االنتقالية مو�ضحا
مفهومها ومبادئها التوجيهية وعنا�صرها و�أهدافها وفقا ملا هو را�سخ يف �إطار منظمة الأمم املتحدة ،ويتناول
املطلب الثاين بقدر من التف�صيل امل�صاحلة الوطنية يف اليمن من حيث مفهومها و�أ�س�سها ومقوماتها ،ثم يتناول
املطلب الثالث معوقات تطبيق العدالة االنتقالية ب�شكل عام ومعوقات تطبيقها يف اليمن على وجه اخل�صو�ص،
ثم نقدم العديد من التو�صيات املت�ضمنة للعديد من املعاجلات.
املطلب الأول

ماهية العدالة االنتقالية

الهدف الرئي�س للعدالة االنتقالية هو حماية حقوق الإن�سان �أثناء ال�صراعات وما بعد ال�صراعات.
وحقوق الإن�سان حمكومة بثالث حمددات :الإن�سان ،ال�سيا�سة ،القانون .وبالتايل ف�إن مفهوم العدالة االنتقالية
ينطلق من طبيعة تلك املحددات ذاتها .وحتديد طبيعة تلك املحددات مل يعد �أمرا مرتوكا لتقدير الفقهاء
وال�سا�سة والباحثني ،فقد �أ�صبح حمكوما مبنظومة القانون الدويل يف �إطار منظمة الأمم املتحدة .بعبارة
�أخرى� ،أ�صبحت طبيعة حقوق الإن�سان حمكومة باملعايري الدولية يف �إطار منظومة القانون الدويل حلقوق
الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل اجلنائي ،و�صارت ال�سيا�سة حمكومة مببادئ وقواعد
الدميقراطية و�أ�س�س الدولة املدنية وفقا للمعايري الدولية التي تتبناها منظمة الأمم املتحدة ،و�أ�ضحت
الأنظمة والت�شريعات القانونية الوطنية حمكومة �أي�ضا مبعايري و�ضوابط دولية ،وفقا للد�ستور العاملي املتمثل
يف القانون الدويل ،الذي مل يعد هناك جماال للتمل�ص منه �أو خمالفته ،بل تعد خمالفة القوانني الوطنية
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ملنظومة القانون الدويل من الأفعال التي توقع الدولة املعنية يف �إطار امل�سئولية الدولية .وهنا �سنتحدث
�أوال :عن مفاهيم العدالة االنتقالية .وثانيا :عن �أهدافها .وبقدر من الإيجاز.

�أوال :مفاهيم العدالة االنتقالية .1

بداية ن�شري �إىل �أن العدالة االنتقالية ال زالت جتربة حديثة مل تعط حقها من البحث والدرا�سة
الفقهية الالزمة من النواحي ال�سيا�سية والقانونية واالجتماعية ،ولذا ،ف�إن مفهومها ال زال يواجه الكثري
من اخللط وعدم الفهم ،فالبع�ض يعتقد �أنها نظام قانوين خمتلف عن النظام القانوين للدولة ،بل ويتعار�ض
معه ويناق�ضه ،والبع�ض يعتقد �أنها �سيا�سة دولية للنفاذ من خاللها �إىل بع�ض الدول لل�سيطرة والهيمنة عليها،
والبع�ض الآخر يرى �أنها �شر حم�ض و�أنها �ضد ال�شريعة الإ�سالمية .واحلقيقة �أنه ال هذا وال ذاك هدفا من
�أهداف العدالة االنتقالية ،ولي�س من �آلياتها وال من براجمها �شيء من ذلك ،وهو ما �سنو�ضحه من خالل هذا
البحث ،حيث لن نخو�ض يف تفنيد الآراء امل�ؤيدة �أو املعار�ضة للعدالة االنتقالية ،بل �سنو�ضح مفهومها من خالل
ما �أ�صبح را�سخا يف وثائق وممار�سة منظمة الأمم املتحدة .وقد �سبق و�أ�شرنا �إىل �أن مفهوم العدالة االنتقالية
�أ�صبح حمكوما بقواعد القانون الدويل ووثائق منظمة الأمم املتحدة واملمار�سة والتطبيق الفعلي للمنظمة،
وبالتايل �صار م�ستبعدا حتديد وتطبيق مفهوم العدالة االنتقالية مبعزل عن تلك القواعد� ،أو وفقا الجتهادات
�سيا�سية تتما�شى مع هذا النظام �أو ذاك� ،أو مع رغبات �أو م�صالح جماعة �أو طائفة �أو قومية �أودين .وهنا ميكن
القول �أي�ضا� ،أن العدالة االنتقالية مبفهومها الرا�سخ يف �إطار منظمة الأمم املتحدة �أ�صبحت مبد�أً ونهجا عامليا،
�أما �أدوات و�آليات تنفيذها فوطنية حملية ،حتكمها الظروف التي متر بها كل دولة ،وظروف ومالب�سات كل
�صراع وفرتة التحول �أو االنتقال ذاتها يف كل دولة على حدة .فاملرحلة االنتقالية  -على �سبيل املثال -بعد
حرب دولة مع �أخرى ،تختلف عن مرحلة انتقالية ناجتة عن �صراع م�سلح داخلي ،وعن حالة مرحلة انتقالية
ناجتة عن �صراع �سيا�سي غري م�سلح .وهو ما �أكد عليه تقرير الأمني العام للأمم املتحدة املرفوع �إىل جمل�س
الأمن يف�/23أغ�سط�س2004م الذي جاء فيه� “ : 2إن مفاهيم مثل”العدالة“و”�سيادة القانون“و”العدالة
االنتقالية“هي مفاهيم �ضرورية لفهم اجلهود التي يبذلها اﻤﻟﺠمتع الدويل لتعزيز حقوق الإن�سان ،وحماية
الأ�شخا�ص من اخلوف والعوز ،وت�سوية منازعات امللكية ،وت�شجيع التنمية االقت�صادية ،وتعزيز احلكم
اخلا�ضع للم�ساءلة ،وت�سوية ال�صراعات بالو�سائل ال�سلمية وهذه املفاهيم تعيننا على تعيني �أهدافنا وحتديد
ال�سبل التي نتبعها من �أجل حتقيقها .غري �أن هناك تعددا يف التعاريف و�صور فهم هذه املفاهيم ،حتى بني
 -1للمزيد حول العدالة االنتقالية ومفهومها و�أهدافها �أنظر:
	-تقرير الأمني العام للأمم املتحدة 2004 ،ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)،مقدم �إىل جمل�س الأمن يف /23
�أغ�سط�س ،الن�سخة العربية ،من من�شورات الأمم املتحدة.
	-Secretary The of Note Guidance ،Justice Transitional to Approach ،2010 ،NATIONS UNITED-
.)38576-12(Number Doc ،General
	-د،حميد حممد علي اللهبي،2012،العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية معوقات التطبيق ومقومات امل�صاحلة يف اليمن ،دار الكتب اليمنية ومكتبة خالد بن
الوليد�،صنعاء�،ص11،وما بعدها.
	�-أحمد �شوقي بنيوب،2007،دليل حول العدالة االنتقالية�،سل�سلة �أدلة تدريبية،املعهد العربي حلقوق الإن�سان،املغرب.
 -2تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)مرجع �سابق�،ص.6،5،
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�أقرب �شركائنا يف امليدان فعلى م�ستوى العمليات ،هناك بالن�سبة للبع�ض قدر غري قليل من التداخل مع مفاهيم
�أخرى ذات �صلة ،مثل �إ�صالح القطاع الأمني و�إ�صالح القطاع الق�ضائي و�إ�صالح �ش�ؤون احلكم ،ولكي ميكننا العمل
معا على نحو فعال يف هذا امليدان ،ال بد من وجود فهم موحد للمفاهيم الأ�سا�سية” .وي�ضيف التقرير القول:
«وي�شمل مفهوم”العدالة االنتقالية“ الذي يتناوله هذا التقرير كامل نطاق العمليات والآليات املرتبطة
باملحاوالت التي يبذلها اﻤﻟﺠمتع لتفهم تركة من جتاوزات املا�ضي الوا�سعة النطاق بغية كفالة امل�ساءلة
و�إقامة العدالة وحتقيق امل�صاحلة وقد ت�شمل هذه الآليات الق�ضائية وغري الق�ضائية على ال�سواء ،مع تفاوت
م�ستويات امل�شاركة الدولية �أو عدم وجودها مطلقا وحماكمات الأفراد ،والتعوي�ض ،وتق�صي احلقائق ،والإ�صالح
الد�ستوري ،وفح�ص ال�سجل ال�شخ�صي للك�شف عن التجاوزات ،والف�صل �أو اقرتانهما معا«.3

 .1املبادئ التوجيهية للعدالة االنتقالية :4

أ-أاالمتثال على نحو فعال للقواعد واملعايري الدولية عند ت�صميم وتنفيذ عمليات و�آليات العدالة
االنتقالية.
ويعني هذا املبد�أ �أن عمليات العدالة االنتقالية يجب �أن تكفل قيام الدول بتحقيقات وحماكمات
لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل .وعالوة على ذلك
ينبغي �أن تكفل حق ال�ضحايا يف التعوي�ضات ،وحق ال�ضحايا واملجتمعات يف معرفة احلقيقة ب�ش�أن االنتهاكات،
و�ضمانات بعدم تكرار االنتهاكات ،وفقا للقانون الدويل.5
ب-ب مراعاة الو�ضع ال�سيا�سي للبلد عند ت�صميم وتنفيذ عمليات و�آليات العدالة االنتقالية.
	�إن عمليات و�آليات العدالة االنتقالية ال تعمل يف فراغ �سيا�سي ،ولكنها يف كثري من الأحيان ت�صمم
وتنفذ يف بيئات ه�شة يف مرحلة ما بعد ال�صراع خا�صة يف املرحلة االنتقالية .ويجب �أن يكون اجلميع على
وعي تام بال�سياق ال�سيا�سي والآثار املحتملة لآليات العدالة االنتقالية .ويف هذا ال�سياق ف�إن الأمم املتحدة
ت�ساند امل�ساءلة والعدالة وامل�صاحلة دائما ،حيث يجب تعزيز ال�سالم والعدل بو�صفهما �أمرين �ضروريني يعزز
كل منهما الآخر مل�صلحة املجتمع ،كما يجب معار�ضة مفهوم �أﻧﻬما متناق�ضان.وبالن�سبة للأمم املتحدة ف�إن
امل�س�ألة ال ميكن �أن تكون م�س�ألة ما �إذا كان ينبغي ال�سعي لتحقيق العدالة وامل�ساءلة ،فهذا �أمر مفروغ منه ،و�إمنا
هي م�س�ألة متى وكيف يتم ذلك .ويجب ت�أطري طبيعة تلك التدابري وتوقيتها يف �سياق االلتزامات القانونية
الدولية مع مراعاة ال�سياق الوطني و�آراء �أ�صحاب امل�صلحة الوطنيني �أنف�سهم ،ال�سيما ال�ضحايا� ،إال �أنه عندما
ي�صعب تطبيق العدالة االنتقالية ف�إن الأمم املتحدة ت�شجع الأطراف املت�صارعة على احلوار ،ومن خالله �سيتم
فهم طبيعة ومفهوم العدالة االنتقالية وتطبيقها بعد ذلك.6
 -3تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع).مرجع �سابق�،ص.6،
4- UNITED NATIONS،Op.Cit،P.2.
5- Ibid،PP.56-.
6- Ibid ،Op.Cit،P.6.
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ت-ت عند تطبيق العدالة االنتقالية ينبغي مراعاة الو�ضع العام الذي ينفرد به كل بلد.
ي�شكل كل برنامج للعدالة االنتقالية جمموعة فريدة من العمليات والآليات التي تنفذ يف �سياق
معني .وعند تطبيق �آليات وعمليات العدالة االنتقالية ينبغي جتنب القيا�س الواحد املنا�سب للجميع وتفادى
ا�سترياد النماذج الأجنبية ،بل يجب �أن ي�ؤ�س�س العمل على التحليل الدقيق لالحتياجات والقدرات الوطنية
ا�ستنادا �إىل اخلربات الوطنية �إىل �أق�صى حد ممكن.7
ث-ثكفالة حقوق املر�أة.
متثل ال�صراعات امل�سلحة �صورة الواقع الأكرث وح�شية ،ملا يتمخ�ض عنها من نتائج خطرية ال ميكن
جتنبها ،من قتل وتعذيب وت�شريد ومعاناة للن�ساء والأطفال الذين ي�صبحون �أهداف ًا �سهلة يف ال�صراعات
امل�سلحة ،وي�شكّلون غالبية ال�ضحايا .كما ي�شكلون �أغلبية الالجئني يف العامل ،والغالبية من امل�شردين داخليا.
و�أثناء وبعد ال�صراعات امل�سلحة ف�إن الن�ساء والفتيات يتعر�ضن النتهاكات وخماطر �شتى كاالغت�صاب ،والعنف،
واال�ستغالل اجلن�سي ،واالجتار بهن ،والإذالل والت�شويه اجل�سدي واجلن�سي وممار�سة الأعمال التي ال تتنا�سب
مع طبيعة املر�أة .ولقد �أ�صبحت ممار�سة االغت�صاب وغريه من �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء �إ�سرتاتيجية يف
احلروب وال�صراعات امل�سلحة ت�ستخدمها كل الأطراف .8ويف كل الأحوال ،ف�إن الو�ضع غري الآمن الذي تكون
فيه املر�أة �أثناء ال�صراعات امل�سلحة � -سواء كانت املر�أة مدنية �أم مقاتلة – وتعر�ض حقوقها ل�صنوف �شتى من
االنتهاكات يوجب �أن يكون لها و�ضع خا�ص يف �إطار �آليات وعمليات العدالة االنتقالية ،بل ويف عملية امل�صاحلة
الوطنية ،باعتبارها من �أ�شد الفئات �ضعفا يف املجتمع ولها �أولوية الرعاية.9
ج-جكفالة حقوق الطفل.
يعد الأطفال من بني الفئات الأ�شد �ضعفا والأ�شد ت�ضررا من ال�صراعات امل�سلحة والبيئات ال�سيا�سية
املزعزعة اال�ستقرار ،وينبغي لعمليات و�آليات العدالة االنتقالية �أن حتقق يف اجلرائم املرتكبة �ضد الأطفال
و�أن حتاكم مرتكبيها ،و�أن تتيح �سبل �إن�صاف فعالة للأطفال ،و�أن تقوي امل�ؤ�س�سات احلكومية حلمايتهم وتعزيز
حقوقهم ،وينبغي اعتبار الأطفال الذين لهم عالقة بقوات �أو جماعات م�سلحة والذين يحتمل �أنهم �شاركوا
يف ارتكاب جرائم مبوجب القانون الدويل جمنيا عليهم ،بل وال ينبغي حتميلهم امل�سئولية اجلنائية مبوجب
اخت�صا�ص ق�ضائي دويل .وحتى عندما يخ�ضع الأطفال لإجراءات ق�ضائية ،يجب معاملتهم وفقا للعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم املتحدة النموذجية لإدارة �شئون
7
8

- UNITED NATIONS،Op.Cit،P.7.
- UNICEF ORGANIZATION ،2005، THE IMPACT OF CONFLICT ON WOMEN AND
GIRLS IN WEST AND CENTRAL AFRICA AND THE UNICEF RESPONSE، United Nations
Children’s Fund (UNICEF)، New York،p.،8.
� -9أنظر:
UNITED NATIONS،Op.Cit،P.7.
د،حميد حممد اللهبي،املر�أة والعدالة االنتقالية حتليل انتهاكات حقوق املر�أة و�آليات معاجلتها من منظور العدالة االنتقالية ،امل�ؤمتر الوطني ال�ساد�س للمر�أة،
�صنعاء� 7-6،أبريل�،2013/ص 5،وما بعدها.
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الأحداث واملبادئ التوجيهية لل�شئون الق�ضائية املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.10
ح-حكفالة املكانة املركزية لل�ضحايا وحقوقهم عند ت�صميم وتنفيذ عمليات و�آليات العدالة االنتقالية.
الربامج الناجحة للعدالة االنتقالية هي تلك التي تعرتف باملكانة املركزية لل�ضحايا وبو�ضعهم
اخلا�ص يف ت�صميم وتنفيذ عمليات العدالة االنتقالية ،ويجب احرتام وت�أييد م�صالح ال�ضحايا ومل �شملهم
حيثما يجري النظر يف القيام بعمليات انتقالية .وتت�سم امل�شاورات الوطنية التي تجُ رى ب�إ�شراك حقيقي
وفعلي لل�ضحايا واﻤﻟﺠموعات امل�ستبعدة تقليديا بفعالية خا�صة يف متكينهم من الإف�صاح عن �أولوياﺗﻬم يف
حتقيق ال�سالم الدائم وامل�ساءلة ،من خالل �آليات مالئمة للعدالة االنتقالية .وو�ضع ال�ضحايا يف حمور هذا
العمل ي�ستلزم �أي�ضا كفالة االحرتام التام حلقوقهم و�آرائهم يف تنفيذ عمليات العدالة االنتقالية مبا يف ذلك
ا�ستخدام �إجراءات تراعي ال�ضحايا وت�ضمن �سالمتهم وكرامتهم ،وتطوير قدرات حمددة مل�ساعدة ال�ضحايا
وال�شهود ودعمهم وحمايتهم .11كما ينبغي لعمليات العدالة االنتقالية �أن ت�سعى �إىل كفالة قيام الدول
بتحقيقات وحماكمات لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل،
وعالوة على ذلك ،ينبغي �أن تكفل حق ال�ضحايا يف التعوي�ضات ،وحق ال�ضحايا واﻤﻟﺠمتعات يف معرفة احلقيقة
ب�ش�أن االنتهاكات ،و�ضمانات بعدم تكرار االنتهاكات ،وفقا للقانون الدويل.12
خ-ختن�سيق برامج العدالة االنتقالية مع مبادرات �سيادة القانون.
ُتنفذ تدابري العدالة االنتقالية عادة يف احلاالت التي ترمي فيها اجلهود الوطنية والدولية �إىل
تعزيز �سيادة القانون ب�صفة عامة .وينبغي �إيالء التقدير الالزم للتقاليد املحلية وغري الر�سمية يف �إقامة
العدل �أو ت�سوية املنازعات من �أجل م�ساعدﺗﻬا على موا�صلة دورها احليوي ،والقيام بذلك طبقا للمعايري
القانونية الدولية ،وترتابط تدابري العدالة االنتقالية مثل مبادرات املقا�ضاة والإ�صالح امل�ؤ�س�سي ﺑﻬذه اجلهود
الأو�سع نطاقا .ويجب �أن تت�سم برامج العدالة االنتقالية  -وهي بحكم تعريفها برامج ا�ستثنائية وحمدودة
املدة  -بالتن�سيق فيما بينها وبني املبادرات املحلية الأخرى ،و�أن تعزز ب�صورة �إيجابية املبادرات الأو�سع نطاقا
لإ�صالح قطاعي العدل والأمن ،بغية تقوية جمموع بنيان �سيادة القانون يف البلد ،وح�سب االقت�ضاء ،تقوية
الإطار ال�شامل لبناء ال�سالم .ويف هذا الإطار تعمل الأمم املتحدة على تقوية النظم الوطنية لإدارة العدالة
والأمن ،مبا يف ذلك العمليات الر�سمية وغري الر�سمية لت�سوية املنازعات ،وبناء القدرات وتقدمي امل�شورة
وامل�ساعدة التقنيتني.13.
د-د�إتباع نهج �شامل يت�ضمن املجموعات ال�شاملة واملتكاملة من عمليات و�آليات العدالة االنتقالية.
الربامج الفعالة للعدالة االنتقالية هي تلك التي تتخذ وفق نهج متما�سك و�شامل وت�ضم اﻤﻟﺠموعة
الكاملة من العمليات والتدابري الق�ضائية وغري الق�ضائية ،املت�ضمنة البحث عن احلقيقة ،ومبادرات املقا�ضاة،
10- UNITED NATIONS،Op.Cit،P.8.
11- UNITED NATIONS،Op.Cit،P.7.
12- Ibid.PP.56-.
13- Ibid.P.8.
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وبرامج جرب ال�ضرر ،والإ�صالح امل�ؤ�س�سي الذي ي�شمل عمليات فح�ص ال�سجالت� ،أو مزيجا مدرو�سا على النحو
املالئم من هذه العنا�صر .ومن خالل التخطيط املت�أين وامل�شاورات املكثفة مع �أ�صحاب امل�صلحة الوطنيني ،ينبغي
دعم اجلهات الوطنية املخت�صة �أثناء النظر يف م�سائل مثل االخت�صا�ص الق�ضائي ،وجمع الأدلة ،وحماية
ال�ضحايا وال�شهود ،وذلك بغية �ضمان قدرة خمتلف �آليات العدالة االنتقالية على التكامل ب�صورة �إيجابية يف
بيئات ما بعد ال�صراع وبيئات املراحل االنتقالية.14
ذ-ذ ينبغي �أن تتناول عمليات و�آليات العدالة االنتقالية الأ�سباب اجلذرية للنزاع واحلكم القمعي ،و�أن
تعالج انتهاكات كافة احلقوق.
ال ت�ؤدي انتهاكات احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية فقط �إىل تفاقم �أو �إطالق �شرارة
التوترات االجتماعية �أو ال�سيا�سية التي ينتج عنها ال�صراع �أو القمع ،بل �إن ال�صراع �أو القمع كثريا ما يف�ضيان
�إىل املزيد من انتهاكات هذه احلقوق .وت�ستلزم النُهج الإ�سرتاتيجية الناجحة للعدالة االنتقالية مراعاة
الأ�سباب اجلذرية لل�صراع واحلكم القمعي ،ويجب �أن ت�سعى �إىل معاجلة ما يت�صل بذلك من انتهاكات جميع
احلقوق ،مبا يف ذلك احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .وال ميكن �أن ي�سود ال�سالم �إال �إذا �أمكن
معاجلة ق�ضايا مثل التمييز املنهجي ،وانتهاكات احلقوق والتوزيع غري املت�ساوي للرثوة واخلدمات االجتماعية،
وا�ست�شراء الف�ساد ،وذلك على نحو يت�سم بال�شرعية والإن�صاف ،ومن ِقبل م�ؤ�س�سات عامة موثوق ﺑﻬا.15

 .2عنا�صر العدالة االنتقالية:16

تت�ألف العدالة االنتقالية من عمليات و�آليات ق�ضائية وغري ق�ضائية على حد �سواء ،ومن بينها
مبادرات املقا�ضاة ،ومبادرات التي�سري فيما بخ�ص احلق يف معرفة احلقيقة ،وجرب ال�ضرر ،الإ�صالح امل�ؤ�س�سي،
وامل�شاورات الوطنية .و�أيا كانت املجموعة التي يجري اختيارها فيجب �أن تكون متوافقة مع املعايري وااللتزامات
القانونية الدولية.

ثانيا� :أهداف العدالة االنتقالية.

يف احلقيقة �أنني مل �أجد يف وثائق منظمة الأمم املتحدة �أهداف العدالة االنتقالية حمددة على �سبيل
احل�صر وواردة حتت عنوان(�أهداف العدالة االنتقالية) ،غري �أنني قد �أطلقت هذه الت�سمية واجتهدت يف
ح�صرها وجتميعها وت�صنيفها من خالل وثائق منظمة الأمم املتحدة ،لي�سهل الرجوع �إليها والتعرف عليها ،وقد
وجدت �أن هذه الأهداف تتمثل يف الآتي-:

 1 -الهدف العام للعدالة االنتقالية:

ظهرت العدالة االنتقالية لتحقيق هدف �أ�سا�س هو حماية حقوق الإن�سان يف فرتات التحول وال�صراعات
امل�سلحة وغري امل�سلحة ،17تلك احلقوق التي ال تلقي لها الأطراف باال �أثناء حدوث ال�صراعات .فرتاهم يقتلون
14- Ibid.P.9.
15- UNITED NATIONS،Op.Cit.P.9.
16- Ibid.P.3.
 -17م�شار �إليه يف تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)،مرجع �سابق�،ص.6-5،
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ويدمرون وميار�سون �أب�شع �صور االنتهاكات بال رحمة ،وب�شكل متعمد وغري متعمد ،مبا�شر وغري مبا�شر ،ال هم
لكل طرف �إال الغلبة والن�صر على الطرف الآخر مهما كانت التكاليف ،حتى ولو كان الب�شر هم املقابل !؟.
 - 2الأهداف الفرعية للعدالة االنتقالية:
أ -أ وقف كافة �أ�شكال العنف واالقتتال و�إطالق النار بني الأطراف املت�صارعة.18
ب -ب وقف كافة �أ�شكال انتهاكات حقوق الإن�سان 19واملعاقبة عليها .20
ت -ت �إزالة كافة �أ�شكال التوتر الأمني وال�سيا�سي يف مناطق ال�صراع.
ث -ث فتح حتقيق �شامل حول ال�صراعات وم�سبباتها ملعرفة احلقيقة عن كافة �أ�شكال االنتهاكات
والتجاوزات التي حدثت �أثناء تلك ال�صراعات ،من خالل جلان حتقيق متخ�ص�صة وم�ستقلة
وحمايدة تن�ش�أ لهذا الغر�ض.21
ج -جالك�شف عن املخفيني ق�سرا ،والك�شف عن املتورطني يف ارتكاب انتهاكات حقوق الإن�سان ،وتقدميهم
للعدالة وفق حماكمات عادلة . 22وميكن يف هذه احلالة اال�ستعانة باملحكمة اجلنائية الدولية �أو
�أي جهات دولية مماثلة.
ح -ح�إجراء الإ�صالحات القانونية وفقا ملدونات ومعايري ال�سلوك املتعارف �أو املتفق عليها دوليا ،و�إجراء
الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والقطاعية يف �أجهزة الدولة ذات العالقة بحقوق الإن�سان ،مبا يكفل
.23
حماية تلك احلقوق ،وعدم تكرار انتهاكها يف امل�ستقبل
خ -خ ح�صر ال�ضحايا والأ�ضرار الب�شرية واملادية التي �سببتها تلك االنتهاكات ،ومن ثم تقدمي
التعوي�ضات وجرب الأ�ضرار املنا�سبة والعادلة لل�ضحايا واملت�ضررين .24
د -د�إجراء امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة بني كافة �أبناء الوطن الواحد ،والبدء يف مرحلة جديدة
 -18م�شار �إليه يف املادة()13من �آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن التي قدمتها منظمة الأمم املتحدة حلل �أزمة فرباير يف اليمن والتي وقعت عليها �أطراف
الأزمة يف الريا�ض يف 23نوفمرب .2011
 -19م�شار �إليه يف املادة()13من �آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن،مرجع �سابق .
 -20الفقرة()7من قرار جمل�س الأمن الدويل رقم()2051ال�صادر يف 12يونيو  2012ب�ش�أن اليمن.
 -21م�شار �إليه يف:
•تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)،مرجع �سابق�،ص.6،
•الفقرة()7من قرار جمل�س الأمن الدويل رقم()2051ال�صادر يف 12يونيو  2012ب�ش�أن اليمن،مرجع �سابق.
•الفقرة()4من قرار جمل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن اليمن ال�صادر يف 21مار�س .2012
 - 22م�شار �إليه يف:
•تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)،مرجع �سابق�،ص.6،
•املادة()7واملادة()9من قرار جمل�س الأمن الدويل رقم()2051ب�ش�أن اليمن،مرجع �سابق.
•الفقرة()4من قرار جمل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن اليمن يف 21مار�س ،2012مرجع �سابق.
 - 23م�شار �إليه يف:
•تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)،مرجع �سابق�،ص.6،
•املادة()19واملادة()21من �آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن،مرجع �سابق.
 - 24م�شار �إليه يف:
•تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)،مرجع �سابق�،ص.6،
•قرار جمل�س الأمن الدويل رقم()2051ال�صادر يف 12يونيو  2012ب�ش�أن اليمن،مرجع �سابق.
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ت�ؤ�س�س للعمل والبناء والتنمية ،مبا يحقق الأمن وال�سالم االجتماعي ال�شامل .25

املطلب الثاين

�أ�س�س ومقومات امل�صاحلة الوطنية يف اليمن

ت�أتي امل�صاحلة الوطنية كنتيجة من نتائج العدالة االنتقالية وهدفا هاما من �أهدافها يف جمتمعات
ال�صراع وما بعد ال�صراع لتعمل على ترميم و�إ�صالح اخللل ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي الذي �أ�صاب
بنية ذلك املجتمع جراء ال�صراع ،من التفرق والتمزق والتناحر بني �أبنائه وانتهاكات حقوق الإن�سان واخلراب
والدمار الذي �أ�صاب البنية التحتية واخلدمات االجتماعية ،وذلك عرب برامج و�آليات امل�صاحلة التي تقدمها
العدالة االنتقالية ومبا يتنا�سب مع و�ضع املجتمع وظروف ال�صراع .وبامل�صاحلة الوطنية احلقيقية التي جتعل
�ضحايا االنتهاكات يف مقدمة براجمها و�آلياتها وم�صلحة املجتمع فوق كل االعتبارات ال�سيا�سية يعود املجتمع
�إىل حالة االن�سجام والوئام واحلد من انتهاكات حقوق الإن�سان و�ضمان عدم العودة �إىل حالة ال�صراع يف
امل�ستقبل.
وامل�صاحلة الوطنية لي�ست جمرد �شعار ُيرفع لتحقيق مك�سب �سيا�سي بل هي ممار�سة حقيقية على �أر�ض
الواقع ينبغي �أن ت�صل �إىل كل فرد يف املجتمع يلم�س �أثرها على نف�سه �أوال ثم على املجتمع ككل ،ولذا ف�إن
امل�صاحلة الوطنية احلقيقية ينبغي �أن تقوم على �أ�س�س وا�ضحة وحتتاج �إىل مقومات تدعم تطبيقها على �أر�ض
الواقع .ويف هذا املطلب �سنتحدث �أوال :عن �أ�س�س امل�صاحلة الوطنية وثانيا عن مقوماتها ،وقبل ذلك نعطي
ملحة خمت�صرة عن مفهوم امل�صاحلة الوطنية.

مفهوم امل�صاحلة الوطنية:

عندما ن�سمع لفظ(م�صاحلة �أو ت�صالح) يتبادر �إىل الذهن �أن هناك خالفا قائما بني �شخ�ص و�آخر �أو
�أفراد �أو جماعات داخل املجتمع يتطلب تدخال من �شخ�ص ما التخاذ �إجراءات معينة للم�صاحلة بينهم و�إزالة
ذلك اخلالف ،ليعود الو�ضع �إىل طبيعته القائمة على الألفة وال�سالم والوئام.
وعندما ن�سمع عن م�صطلح (امل�صاحلة الوطنية) يتبادر �إىل الذهن �أن ثمة �أمر �أكرب وخطب جلل
قد �أ�صاب املجتمع برمته جعله يف خالف م�ستمر ويف ت�شاحن وبغ�ضاء وفرقة و�صراعا ،وبالتايل ،ف�إن الو�ضع
لن يعود �إىل طبيعته يف املجتمع من ال�سالم والوئام والأمن واال�ستقرار ونبذ اخلالف والفرقة� ،إال ب�إجراء
م�صاحلة وطنية بني كافة �أطياف املجتمع.
 - 25م�شار �إليه يف:
•تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع)،مرجع �سابق�،ص.6،
•قرار جمل�س الأمن الدويل رقم()2051ال�صادر يف 12يونيو  2012ب�ش�أن اليمن،مرجع �سابق.
•املادة()21من �آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن،مرجع �سابق.
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وعندما ننظر �إىل املجتمع اليمني اليوم جند �أن ال�صراعات ال�سيا�سية قد �أثقلت كاهله ومزقته ودمرت
بنيانه ومقدراته ،ومزقت �أوا�صر الإخوة واملحبة والألفة التي كان ينعم بها �أبنا�ؤه ،حتى و�صل الأمر �إىل �أن
ي�ستبيح اليمني دم ومال وعر�ض وكرامة �أخيه اليمني دون مراعاة لروابط الإخوة �أو الدين �أو الإن�سانية.
هذا اخللل الكبري الذي �أ�صاب املجتمع يحتم على العقالء من �أبنائه البحث والنظر يف الآليات وال�سبل
الكفيلة ب�إخراجه من حمنته التي هو فيها ،و�إعادة العالقات والن�سيج االجتماعي �إىل طبيعتها القائمة على
الألفة واملحبة وال�سالم والوئام .و�أول طريق ينبغي على العاقل احلري�ص �أن ي�سلكه لتحقيق ذلك هو �أن
ي�شخ�ص ويحدد امل�شكلة  -كما يقولون يف لغة البحث العلمي -فيبحث ويتحرى ويغو�ص ويتعمق يف جذور ذلك
ال�صراع املرير الذي �أو�صل املجتمع �إىل ما و�صل �إليه ،ليمكن فهم طبيعة ذلك ال�صراع و�أ�سبابه ودوافعه ومن
ت�سببوا يف تفجره و�إذكائه ،ف�إذا ما فهمنا طبيعة امل�شكلة و�شخ�صناها ،ي�سهل علينا بعد ذلك �إيجاد احللول
واملعاجلات الالزمة واملنا�سبة لها.
فا َ
حل َكم �أو(املُحكَّم) الذي يتدخل بني �شخ�صني حلل خالف ب�سيط ن�شب بينهما� ،أول ما يفعله هو �أن
يفهم ويحدد امل�شكلة وي�ستمع �إىل �أقوال وحجج كل طرف بحيادية وا�ستقالل ودون حماباة �أو جماملة لطرف
على ح�ساب الآخر ،كما �أنه يهيئ لهما املناخ املالئم ويزيل �أجواء التوتر والت�شنج جتاه بع�ضهما البع�ض ،ويحدد
الأ�س�س واملنطلقات التي �سينطلق منها حلل اخلالف بينهما ،وبذلك يتمكن من و�ضع احلل املنا�سب الذي ير�ضي
الطرفني ،ويجعلهما يعودان �إىل حالتهما ال�سابقة من الوئام واالن�سجام.
وقبل الدخول يف عملية امل�صاحلة الوطنية من املهم جدا �أن يكون وا�ضحا للجميع �أن مفهوم امل�صاحلة
ب�شكل عام يهدف �إىل حتقيق املبادئ العامة للعدالة ولي�س حتقيق العدالة الكاملة املطلقة� ،أي حتقيق عدالة
ن�سبية ،تقوم يف الأ�سا�س على �إيجاد حلول توفيقية تر�ضي كافة الأطراف ،بحيث يتنازل طرف �أو �أطراف عن
جزء �أو �أجزاء من حقوقهم ومطالبهم مقابل �أن يتنازل الطرف �أو الأطراف الأخرى عن جزء �أو �أجزاء من
حقوقهم ومطالبهم ،لي�صل اجلميع �إىل حل و�سط ير�ضيهم .مبعنى �آخر� ،أن امل�صاحلة الوطنية لن يكون فيها
ال غالب وال مغلوب.
وامل�صاحلة الوطنية غري امل�صاحلة ال�سيا�سية �إذ �أن الأوىل تعمل على معاجلة اخللل الذي �أ�صاب املجتمع
برمته جراء ال�صراعات وتعالج خمتلف الق�ضايا ال�سيا�سية واحلقوقية واالقت�صادية واالجتماعية وي�شرتك
يف هذه امل�صاحلة كافة مكونات ومناطق املجتمع .بينما امل�صاحلة ال�سيا�سية تتم بني �أطراف ال�صراع ال�سيا�سي
ويقت�صر دورها على تقريب وجهات النظر والتوفيق بينهم للو�صول �إىل ت�سوية �سيا�سية معينة تف�ضي �إىل
دخول تلك الأطراف يف مرحلة جديدة من االن�سجام ال�سيا�سي وعدم العودة �إىل ال�صراع من جديد .ولذا
ف�إن امل�صاحلة الوطنية �أو�سع نطاقا من امل�صاحلة ال�سيا�سية .وبغ�ض النظر عن الت�سمية ف�إن معيار حتديد نوع
امل�صاحلة وطنية �أم �سيا�سية يكون بالنظر �إىل م�ستوى التمثيل االجتماعي والإجراءات املتبعة يف امل�صاحلة
و�إىل النتائج املرتتبة عليها.
واحلديث عن امل�صاحلة الوطنية اليمنية يعني احلديث عن خمتلف الق�ضايا الوطنية ذات الطابع
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والبعد ال�سيا�سي واالقت�صادي واحلقوقي واالجتماعي التي �أفرزتها ال�صراعات ال�سيا�سية املتعاقبة .وال ميكن
لأحد كان �أن يحقق امل�صاحلة بني اليمنيني �إال بفهم وا�ستيعاب كل تلك الق�ضايا ودون االقت�صار على بع�ضها
دون الأخرى .ولكي تنجح عملية امل�صاحلة الوطنية فمن الالزم �أوال �إقامة �أ�س�س امل�صاحلة التي �ستبنى عليها
والتي ال ميكن �إمتام عملية امل�صاحلة بدونها .وهو ما �سنتناوله يف البند التايل:

�أوال� :أ�س�س امل�صاحلة الوطنية:

يف الو�ضع احلايل لليمن جند �أن الأر�ضية املنا�سبة واملناخ املواتي للم�صاحلة قد تهي�أ بف�ضل من اهلل
�سبحانه وتعايل ،ثم بف�ضل جهود الأ�شقاء والأ�صدقاء يف اخلليج العربي ومنظمة الأمم املتحدة واملجتمع
الدويل .مبعنى� ،أن الأر�ضية التي تقوم عليها امل�صاحلة الوطنية و�أ�س�س ومالمح تلك امل�صاحلة قد وجدت
بوجود املبادرة اخلليجية و�آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن ،التي وفرت على اليمنيني اجلهد الأكرب
ومهدت بال �شك لإجراء امل�صاحلة املجتمعية ال�شاملة عرب م�ؤمتر احلوار الوطني الذي ن�صت عليه الآلية.
ونظرا لأهمية الدور الذي متثله �آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن باعتبارها الربنامج العام
والتنفيذي للعدالة االنتقالية يف اليمن امل�شتمل على �أهم الأ�س�س التي �ستقوم عليها امل�صاحلة ،كان من الالزم
�أن نتحدث عنها ونبني املحددات والأ�س�س التي ت�ضعها لإجناح عملية امل�صاحلة الوطنية.
وقد ق�سمنا �أ�س�س امل�صاحلة الوطنية �إىل ق�سمني ،الأول الأ�س�س العامة التي نراها الزمة للم�صاحلة،
والق�سم الثاين ،جمموعة الأ�س�س التي حددتها �آلية تنفيذ العملية االنتقالية .و�سنتناولهما يف بندين
م�ستقلني.

 .1الأ�س�س العامة للم�صاحلة الوطنية:
أ.

ب.

ت.
ث.
ج.

أ�أن يكون الطرف �أو ال�شخ�ص الذي يتوىل عملية امل�صاحلة حمايدا وم�ستقال ال يرتبط بطرف
من الأطراف امل�شاركة يف امل�صاحلة �أو جتمعه به م�صالح �أو عالقات �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو
اجتماعية.
ب�أن ي�ضع ن�صب عينية يف املقام الأول امل�صالح الوطنية العليا للبلد ،ثم م�صالح �ضحايا ال�صراعات
والنزاعات املتعاقبة� .إذ �أنه بدون حتقيق الإن�صاف لل�ضحايا ومراعاة حقوقهم وم�صاحلهم لن يكون
للم�صاحلة الوطنية �أثر �إيجابي يف املجتمع .وهو ما يتطلب اتخاذ بع�ض الإجراءات التنفيذية
لإن�صاف ال�ضحايا قبل الدخول يف عملية امل�صاحلة.
ت�أن ال ي�ستبعد �أحدا من الأطراف املعنية بامل�صاحلة الوطنية ،و�إن امتنع ذلك الطرف عن امل�شاركة
فيلزم �أن ت�سهل وتذلل كل العراقيل التي حتول دون م�شاركته.
ثيعلن جميع الأطراف املعنية بامل�صاحلة اعرتافهم بحق كل منهم بالوجود ال�سيا�سي وباحلقوق
املرتتبة لكل منهم على ذلك.
ج�أن تتوفر الرغبة ال�صادقة والقناعة الكاملة لدى �أطراف ال�صراع يف �إجراء م�صاحلة �سيا�سية
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ثم م�صاحلة وطنية حقيقية ،و�إنها زمن ال�صراعات ومعاجلة �آثارها ،والدخول يف مرحلة جديدة
ت�ؤ�س�س للبناء والإعمار والتنمية والأمن وال�سلم االجتماعي.
ح .حيتفق جميع الأطراف كتابة ويوقعون على املبادئ والأ�س�س والإجراءات العامة التي �ستقوم عليها
امل�صاحلة ،حتى تكون تلك الأمور وغريها وا�ضحة للأطراف من البداية ،وهو ما ي�شجع جميع
الأطراف على االنخراط يف عملية امل�صاحلة ويف الوقت ذاته يلتزمون مبا مت االتفاق والتوقيع
عليه.
خ .خحتى تكون عملية امل�صاحلة عامة و�شاملة وحقيقية ،يجب �أن تبد�أ ب�شكل ت�صاعدي من القاعدة
�إىل القمة� ،أي من الأرياف ثم املدن فالعوا�صم.
د .د�أن يت�ساوى كل �أطراف امل�صاحلة يف احلقوق واالمتيازات والتمثيل �أثناء �إجراء عملية امل�صاحلة،
و�أن ال يف�ضل طرف على الآخر �أو يح�صل على امتيازات غري التي يح�صل عليها الطرف الآخر.
ذ .ذ�أن تتاح لكل طرف فر�صة عادلة ومنا�سبة ليعر�ض م�شكلته بالطريقة التي تنا�سبه دون �شروط
م�سبقة �أو حتديد �سقف معني.
ر .ر�أن يبد�أ بامل�صارحة قبل امل�صاحلة ،و�أن تتاح بكل ترحيب الفر�صة الكاملة لكل طرف من الأطراف
جزء �أ�سا�سي ًا
املعنية ليبوح مبكنونه بكل و�ضوح و�شفافية ،كون البوح بامل�شكلة والتعبري عنها يعد ً
من عالجها.
ز .ز�أن يعمل راعي امل�صاحلة على ت�شخي�ص امل�شاكل من جذورها ،فيبحث يف �أ�سباب ودوافع اخلالفات
وال�صراعات التي مزقت املجتمع و�أو�صلت الأو�ضاع �إىل ما هي عليه.26
س .س�أن تتوفر القدرة على حتديد امل�سئوليات وحتميلها على الطرف �أو الأطراف الذين ثبتت م�سئوليتهم
عن كل �أو بع�ض ما جرى ويجري من �صراع.
ش .ش�أن تتوفر القدرة على تنفيذ ما يتم الت�صالح عليه ،فبدون تنفيذ خمرجات الت�صالح ال فائدة
ترجتى للمجتمع من امل�صاحلة.

� .2أ�س�س امل�صاحلة الوطنية يف �آلية تنفيذ العملية االنتقالية:

�ساهمت الأمم املتحدة ب�شكل قوي �إىل جانب جهود الأ�شقاء يف جمل�س التعاون اخلليجي يف حل الأزمة
اليمنية ومار�ست �ضغوطا قوية على �أطرافها لإجراء عملية انتقال �سلمي لل�سلطة ،فاتخذت العديد من اخلطوات
العملية والتنفيذية ،كان �أبرزها �صدور مبادرة جمل�س التعاون اخلليجي و�آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف
اليمن وفقا للمبادرة ،و�أرغمت �أطراف ال�صراع على التوقيع عليهما يف الريا�ض يف 23نوفمرب ،2011كما
�أ�صدرت الأمم املتحدة قرارها رقم ( )2014ل�سنة ،2011الذي �أدان �أطراف ال�صراع وحملهم م�س�ؤولية ما
جرى ويجري من انتهاكات حلقوق الإن�سان ،وكلفت الأمم املتحدة م�ساعد �أمينها العام ليتوىل ملف اليمن
وي�شرف على �سري العملية ال�سيا�سية �إىل �أن يتجاوز اليمنيون حمنتهم.
26- UNITED NATIONS، Op.Cit،P.9.
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و�إذا ما تفح�صنا “االتفاق ب�ش�أن �آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن وفقا ملبادرة جمل�س التعاون”
– وهي الت�سمية الر�سمية للآلية � -أو كما يحلو للبع�ض ب�أن ي�سميها بـ” �آلية تنفيذ املبادرة اخلليجية” ،والتي
�أعدتها وقدمتها هيئة الأمم املتحدة عرب مبعوثها �إىل اليمن ،جند �أنها بكل و�ضوح قانوين و�سيا�سي عبارة
عن برنامج عمل عام وتنفيذي للعدالة االنتقالية الذي �سبق احلديث عنه والتمهيد له ،ولي�ست �آلية لتنفيذ
املبادرة اخلليجية كما هو �شائع ،فقد ا�شتملت تلك الآلية الأممية على �سيا�سات و�أهداف ومتطلبات العدالة
االنتقالية ب�شكل عام .كما ا�شتملت على �أ�س�س ميكن االعتماد عليها لإجراء امل�صاحلة الوطنية ،والتي من �أهم
و�أبرز �سماتها اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان عدم حدوث انتهاكات حلقوق الإن�سان م�ستقبال ،واتخاذ خطوات
ترمي �إىل حتقيق امل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية.
كما �أن تلك الآلية الأممية قد جاءت مت�سقة مع ما �أفرزته املرحلة ال�صراعية ذاتها يف اليمن .فمع
و�صول الأطراف املت�صارعة �إىل مرحلة توازن ال�ضعف جاءت تلك الآلية لتقرر �ضرورة تقا�سم ال�سلطة بينها،
لتحقق بذلك قدرا من التوافق الوطني ،رغم �أن تقا�سم ال�سلطة مل ي�ستوعب بقية �أطراف العالقة ال�صراعية
مثل :احلراك اجلنوبي واحلوثيني واملعار�ضة اليمنية يف اخلارج ،وهو ما يجعله توافقا �سيا�سيا �أكرث مما هو
توافقا وطنيا.
ومبا �أن تلك الآلية الأممية متثل الربنامج العام والتنفيذي ملفهوم العدالة االنتقالية يف اليمن ،ومتثل
الأ�س�س العامة التي تقوم عليها عملية امل�صاحلة الوطنية بتوفري املناخ والأجواء املنا�سبة للم�صاحلة ،ف�إننا
جندها تن�ص على جمموعة من الأ�س�س املمهدة لإجراء امل�صاحلة واملتمثلة يف الآتي-:
أ -أ�إنهاء كافة �أ�شكال النزاعات امل�سلحة و�إزالة احلواجز ونقاط التفتي�ش والتح�صينات امل�ستحدثة
يف املدن الرئي�سية.
ب -باتخاذ الإجراءات التي من �ش�أنها منع حدوث مواجهات م�سلحة يف امل�ستقبل ،و�إعادة هيكلة اجلي�ش
حتت قيادة مهنية موحدة.
ت -تحتقيق الأمن واال�ستقرار خالل الفرتة االنتقالية الأوىل والثانية كما هو حمدد يف الآلية.
ث -ثاتخاذ اخلطوات الرامية �إىل حتقيق امل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية ،والتدابري الالزمة
ل�ضمان عدم حدوث انتهاكات حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين م�ستقبال.
ج -ج�إجراء الإ�صالحات القانونية يف املنظومة القانونية برمتها ،مبا يف�ضي �إىل معاجلة هيكل الدولة
و�إ�صالح النظام ال�سيا�سي ،مبا ي�ضمن عدم حدوث انتهاكات حلقوق الإن�سان والقانون الدويل
الإن�ساين يف امل�ستقبل.
ح -ح�ضرورة تنفيذ حكومة الوفاق لربنامج �أويل ي�ضمن حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي وتلبية
االحتياجات ال�ضرورية لل�سكان.
خ -خ �ضرورة التزام حكومة الوفاق مبعايري احلكم الر�شيد ،والذي من �أبرز �سماته :حتقيق مبد�أ �سيادة
القانون وتعزيز قيم الدميقراطية وال�شفافية والنزاهة وحماربة الف�ساد وتعزيز وحماية حقوق
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الإن�سان ،ومتكني املر�أة.
د -داتخاذ احللول العادلة للعديد من الق�ضايا الوطنية ويف مقدمتها الق�ضية اجلنوبية و�أ�سباب التوتر
يف �صعدة ،مبا يف�ضي �إىل حفظ �أمن وا�ستقرار ووحدة اليمن.
ف�إذا ما مت حتقيق تلك الأ�س�س ،ميكن بعد ذلك االنتقال �إىل حتقيق �أبرز �أهداف العدالة االنتقالية� ،أال
وهو �إجراء امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة-كما حددته الآلية -من خالل :م�ؤمتر احلوار الوطني املنعقد حاليا
يف �صنعاء والذي ي�ضم خمتلف الأطراف والقوى ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك ممثلني عن ال�شباب واحلراك اجلنوبي
ال�سلمي واحلوثيني ومنظمات املجتمع املدين ،والقطاع الن�سائي .با�ستثناء ممثلني عن ال�ضحايا الذين لي�س لهم
�أي متثيل!؟ .ومن خالل م�ؤمتر احلوار �سيتم �إعادة بناء الدولة اليمنية عرب الد�ستور اجلديد الذي �سيتمخ�ض
عن احلوار .ومن ثم يتم الدخول يف مرحلة التحول الفعلي واحلقيقي نحو بناء اليمن اجلديد ،من خالل �إعادة
الإعمار وحتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة.

ثانيا :مقومات امل�صاحلة الوطنية يف اليمن:

ال ميكن لليمن �أن ت�صل �إىل مرحلة �إجراء امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة ،قبل اتخاذ العديد من
الإجراءات التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف �إقناع كافة �شرائح املجتمع ب�ضرورة الدخول يف عملية الت�صالح ،وبعد
�أن يكون مناخ الت�صالح قد تهي�أ ب�شكل كامل ،وزالت املعوقات والعراقيل التي تعيق بع�ض الأطراف من الدخول
يف امل�صاحلة ،فمن غري املقبول –على �سبيل املثال -بالن�سبة للإخوة يف اجلنوب الدخول يف عملية امل�صاحلة
ومل ُيع َ
رتف بعدالة ق�ضيتهم و�أحقية مطالبهم ومل تتخذ بعد �إجراءات حقيقية وفاعلة لإن�صافهم ،ورغم ما
مت اتخاذه من �إجراءات يف هذا ال�ش�أن �إال �أننا حتى اللحظة مل نلم�س نتائجها على الواقع .وال ميكن ل�ضحايا
انتهاكات ال�صراعات منذ ال�سبعينيات حتى عام � 2012أن ينخرطوا يف عملية امل�صاحلة ومل يلم�سوا بعد �أية
�إجراءات لإن�صافهم وجرب �أ�ضرارهم والأخذ على يد من ظلمهم ،بل وهو مل ميثلوا يف م�ؤمتر احلوار الوطني.
كما �أن املجتمع برمته لن يقدم على امل�صاحلة الوطنية وهو يرى �أن الدولة ال زالت عاجزة عن تطبيق
�سيادة القانون وحتقيق الأمن واال�ستقرار ،والزال املواطن ي�شعر �أن ثقته بالدولة ال زالت منعدمة وتكري�س
هذا ال�شعور با�ستمرار لدى املواطن ،وال �أدل على ذلك من املوقف ال�سلبي للدولة حيال خمربي امل�صالح العامة
مثل الكهرباء و�أنابيب النفط ومن �أحداث القتل واالغتياالت التي تتم كل يوم .ولذا ،فمن الالزم قبل الدخول
يف عملية امل�صاحلة الوطنية �أن نوجد ونعزز مقومات امل�صاحلة �أوال .ونرى �أن �أهم هذه املقومات تتمثل يف:
تعزيز مقومات الأمن واال�ستقرار ،اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق العدالة االنتقالية ،تفعيل دور
القبيلة لتطبيق العدالة االنتقالية .و�سنتحدث عن كل منها بقدر من التف�صيل.

 .1تعزيز مقومات الأمن واال�ستقرار:

مل �أجد �أف�ضل و�أبلغ م�صطلح يحوي كافة معاين تعزيز مقومات الأمن واال�ستقرار من م�صطلح “ �سيادة
القانون” الذي به يتحقق العدل ،وبالعدل يتحقق الأمن ،وبالأمن يتحقق اال�ستقرار ،وباال�ستقرار يتحقق
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التقدم واالزدهار والتنمية ال�شاملة .ولذا �سنتحدث هنا عن هذا امل�صطلح باعتباره بوابة الدخول �إىل مرحلة
الأمن واال�ستقرار-:

أ -أتطبيق �سيادة القانون.

يعترب تطبيق مبد�أ �سيادة القانون(حكم القانون) من �أهم الأولويات التي ينبغي تطبيقها يف �أعقاب
ال�صراعات والفرتات االنتقالية ،ليمكن للدولة فر�ض �سيطرتها و�إعادة هيبتها وثقتها لدى مواطنيها وحتقيق
الأمن واال�ستقرار ،وهو ما ميكنها من العمل واالجناز وتخطي ال�صعوبات.27
ومفهوم �سيادة القانون  -وفقا للأمم املتحدة -ي�شري �إىل» مبد�أ للحكم يكون فيه جميع الأ�شخا�ص
وامل�ؤ�س�سات والكيانات والقطاعات العامة واخلا�صة ،مبا يف ذلك الدولة ذاتها ،م�سئولني �أمام قوانني �صادرة
علنا ،وتطبق على اجلميع بالت�ساوي ويحتكم يف �إطارها �إىل ق�ضاء م�ستقل ،وتتفق مع القواعد واملعايري
الدولية حلقوق الإن�سان ،ويقت�ضي هذا املبد�أ كذلك اتخاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ �سيادة القانون،
وامل�ساواة �أمام القانون ،وامل�س�ؤولية �أمام القانون ،والعدل يف تطبيق القانون ،والف�صل بني ال�سلطات ،وامل�شاركة
يف �صنع القرار ،واليقني القانوين ،وجتنب التع�سف ،وال�شفافية الإجرائية والقانونية» .28
و�سيادة القانون ال تتحقق يف ظل تهمي�ش دور الدولة واالحتكام �إىل القوة والعنف ولي�س �إىل القانون،
�إذ لوال تغييب دور الدولة يف اليمن وعدم االحتكام �إىل القانون ملا و�صلت الأمور �إىل ما و�صلت �إليه من الأزمات
ال�سيا�سية املتعاقبة ،ومن �إ�ساءة ال�ستخدام ال�سلطة ،وت�سلط ملراكز القوى وا�ستهانة ب�إراقة الدماء و�إزهاق
الأرواح وانتهاك احلقوق .و�إح�سا�س الكثري من �أبنا ال�شعب بعجز الدولة وعدم قدرتها على التدخل يف كثري
من الق�ضايا.29
كما �أن ما �أ�صاب الأمن وال�سلم االجتماعي من انق�سام وتفكك وتف�شي الأحقاد والكراهية ،ودعوات
التفرق و�إثارة املناطقية واملذهبية ،كله ب�سبب غياب العدل وتعطيل دور القانون .و�أعتقد �أن من �أهم �أ�سباب
ف�شل نظام الرئي�س ال�سابق(�صالح) هو �إخفاقه الذريع يف تطبيق �سيادة القانون و�إقامة الدولة املدنية.
و�سرنى يف نهاية هذا املطلب  -عند احلديث عن دور القبيلة  -كيف �أن ذلك النظام كان يعتمد على احللول
القبلية يف ت�سوية الكثري من الق�ضايا املحلية بدال من �إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة يف الدولة حللها وفقا
للقانون� .إن تطبيق مبد�أ �سيادة القانون �أ�صبح معيارا دوليا من معايري احلكم الر�شيد ينعك�س �إيجابا على كافة
مناحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف البالد ،وبه يقا�س مدى جناح الدول واحلكومات �أو
ف�شلها .والتجارب الدولية خري �شاهد على ذلك.
ومبعادلة ب�سيطة جند مثال� :أن تطبيق �سيادة القانون يحد من البطالة ويخف�ض ن�سبة الفقر.
فبتطبيق �سيادة القانون يتوفر املناخ املالئم لال�ستثمار ،وهو ما ي�شجع على جلب وتوظيف اال�ستثمارات
 -27تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع).مرجع �سابق�،ص.4،
 -28تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع).مرجع �سابق�،ص.6،5،
 -29د .جالل فقرية ،اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل� ،سيناريو ا�ستلهام الفر�ص ،م�ؤ�س�سة فريدر�ش �إيربت الأملانية،ط ،2011، 2بدون دار ن�شر�،ص.44،
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الأجنبية واملحلية ،وهذا �سيوفر الكثري من فر�ص العمل ،وبالتايل تقل ن�سبة البطالة و ُيحد من الفقر .كما �أن
تطبيق �سيادة القانون ي�ؤدي �إىل تعزيز قيم ال�شفافية وامل�ساءلة ،وبهذا تقل معدالت الف�ساد املايل والإداري،
ويوفر حماية �أو�سع للمال العام ،وهو ما يحفظ املوارد املالية وينميها ،ويوجد عدالة يف توزيع الرثوة ،وبذلك
يتح�سن م�ستوى دخل الفرد ،وهو ما ي�ؤدي �إىل ح�صول املواطن على القدر املنا�سب من التعليم وال�صحة والرفاه
االجتماعي .كما �أن تطبيق مبد�أ �سيادة القانون ،هو وحده الكفيل بالق�ضاء على كافة الظواهر ال�سلبية يف
املجتمع ،كحمل ال�سالح والث�أر ،والتقطع ،بل وحتى دعوات التمرد .وهو وحده الكفيل ب�إعادة هيبة الدولة
وترميم �أزمة الثقة بينها وبني مواطنيها. 30
وبتطبيق �سيادة القانون� ،سيكون هنالك ق�ضاء حمايد وم�ستقل ،يفر�ض هيبته ودوره ،ليكون الفي�صل
يف كافة الق�ضايا احلقوقية والقانونية واملطلبية ،بل وال�سيا�سية .وبه �ستتحقق العدالة احلقيقية واملواطنة
املت�ساوية ،وي�صبح كل املواطنني �سوا�سية �أمام القانون .وبدال من اللجوء �إىل البندقية والقبيلة واملناطقية
واجلهوية والث�أر واالنتقام� ،سيلج�أ اجلميع �إىل الق�ضاء للح�صول على حقوقهم وفقا للقانون ،وبذلك يحل
ال�سالم والأمن واال�ستقرار االجتماعي يف البالد.

ب-

ب�إيالء الق�ضايا ال�سيا�سية املتعرثة اهتماما حقيقيا( .اجلنوب� ،صعدة ،القاعدة).
•ق�ضية اجلنوب.

يتطلب الأمر االقرتاب �أكرث من ق�ضية اجلنوب ،واتخاذ �إجراءات حقيقية متهد حللها ،مبا يبعث
االطمئنان لدى �أبناء اجلنوب �أن ق�ضيتهم �أ�ضحت بالفعل مثار اهتمام الدولة واملجتمع ،و�أن هناك توجهات
حقيقية حللها من جذورها� .إذ �أنه من غري املقبول بالن�سبة لأبناء اجلنوب الدخول يف عملية امل�صاحلة
واال�ستمرار فيها ومل تعرتف الدولة وال املجتمع بعدالة ق�ضيتهم و�أحقية مطالبهم ،تلك الق�ضية التي بد�أت
مطلبية حقوقية ،وب�سبب جتاهلها وعدم و�ضع املعاجلات املنا�سبة لها ب�شكل جدي حينها ،حتولت �إىل ق�ضية
�سيا�سية ،تكاد �أن تع�صف بوحدة اليمن و�أمنه وا�ستقراه ،و�أ�ضحت م�س�ألة �إيجاد حلول عادلة ومن�صفة للق�ضية
اجلنوبية مرتبطة با�ستمرار الوحدة اليمنية ،تدور معها وجودا وعدما .ومبا �أن م�شكلة اجلنوب ن�ش�أت وارتبطت
 كما يقول الإخوة هناك -بنظام الرئي�س ال�سابق �صالح ،وكل تلك املمار�سات حدثت يف ذلك العهد ،وطاملا قدتغري ذلك النظام ،ولرت�سيخ وتعزيز مقومات الوحدة اليمنية ،فاملطلوب �أي�ضا من الإخوة يف اجلنوب �أن يعطوا
فر�صة للدولة اجلديدة التي ن�ش�أت �أواخر عام 2011لإيجاد ت�سوية عادلة ومن�صفة لق�ضية اجلنوب .فالكل
متفقون على �أن اخللل كان يف ُنظم و�آليات وعقليات �إدارة الوحدة اليمنية ،ومل يكن يف الوحدة ذاتها ،وبالتايل،
نتمنى �أن ي�ستجيب الإخوة يف اجلنوب للحوار و�أن يقدموا خالل احلوار ت�صوراتهم ومقرتحاتهم حللول امل�شاكل
)*(31
التي يعاين منها اجلنوب ،وكيفية �إزالة الت�شوهات التي �أل�صقت بالوحدة منذ اللحظات الأوىل لإعالنها
 -30تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع).مرجع �سابق�،ص.4،
 -)*(31احلقيقة �أن �سيا�سية الإق�صاء والتهمي�ش وانتهاك احلقوق واحلريات قد مور�ست منذ حلظات ميالد الوحدة اليمنية ،حينما ا�شرتط احلزب اال�شرتاكي
على الرئي�س ال�سابق �صالح �أن يتم �إق�صاء و�إبعاد كافة اجلنوبيني الذين فرو �أو نزحوا �إىل ال�شمال �أعقاب �أحداث يناير امل�شئوم يف اجلنوب ،و�أن ال يتمتعوا ب�أية
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وما هي �سبل ا�ستمرارها .وبعد ذلك ،يكون للإخوة يف اجلنوب حرية االختيار من بني كل الر�ؤى واخليارات
التي �ستطرح على م�ؤمتر احلوار ،مبا يف ذلك خيار االنف�صال وفك االرتباط مع ال�شمال .ف�إن ا�ستطاع �أي طرف
يف اجلنوب �إقناع �سائر �أطراف احلوار بجدوى وجدية االنف�صال وفك االرتباط من منطلق عدم جواز فر�ض
الوحدة بالقوة ،فالواجب على م�ؤمتر احلوار الأخذ بذلك اخليار مهما كانت النتائج.
•م�شكلة �صعدة.
يعترب الظهور ال�سيا�سي حل�سني بدرالدين احلوثي واحلروب التي �شنتها الدولة عليه وعلى �أن�صاره من
بعده ،واحدة من الأخطاء اجل�سام التي ارتكبها نظام الرئي�س ال�سابق �صالح .فقد كانت بداية ظهور احلوثي
بتن�سيق وتفاهم ودعم من النظام ال�سابق لأغرا�ض �سيا�سية ،32ثم �أ�صبحت ق�ضيته ذات طابع ث�أري وانتقامي
�أكرث منه �سيا�سي ،ب�سبب مقتله على يد النظام نف�سه الذي كان احلوثي يعمل حتت �إدارته و�إ�شرافه ،والذي
دخل معه يف خالف �شديد ومترد عليه وخرج عن طوعه و�سيطرته ،بعد �أن كان ذلك النظام يوفر له الدعم
املادي وال�سيا�سي.33
ثم �أخذت الق�ضية بعدا �أخطر� ،سيا�سيا و�إقليميا ودوليا ،ب�سبب �شن الدولة  -يف عهد الرئي�س ال�سابق
 حربا �شاملة على احلوثيني وتو�سيع نطاقها ومداها ،حتى و�صلت �إىل �ستة حروب ،راح �ضحيتها �آالفاليمنيني قتلى وجرحى وم�شردين من اجلانبني ،ناهيك عن اخل�سائر املادية التي تكبدتها الدولة جراء تلك
احلروب.)*(34
حقوق .بل لقد ا�شرتط احلزب �أن يتم �إبعاد بع�ضهم من اليمن نهائيا .للمزيد راجع :مذكرات ال�شيخ /عبداهلل بن ح�سني الأحمر ق�ضايا ومواقف ،الآفاق للطباعة
والن�شر ،ط� ،أوىل�،2007،ص .256-254،حيث يقول رحمه اهلل « :ومن الأ�شياء الغريبة �أنهم(قيادات احلزب اال�شرتاكي) ا�ستطاعوا �أن يقنعوا الرئي�س �أن
كل اجلنوبيني املوجودين يف ال�شمال من القيادات الع�سكرية والقبلية الذين ا�ستقروا يف ال�شمال قبل الوحدة لي�س لهم حقوق وال يح�سب لهم ح�ساب .»..وي�ضيف
قائال ..« :وبعد �أن قدم لهم الرئي�س كل التنازالت تهوروا �أكرث و�أكرث وزادت مطالبهم ...وال يزالون م�صرين على عزل كل القوى من املحافظات اجلنوبية الذين
كانوا يف ال�شمال قبل الوحدة من مثقفني وع�سكريني وم�شائخ و�شباب ،وظل ه�ؤالء حمرومني من كل احلقوق ومن كل الأعمال وامل�صالح التي ابتزها احلزب
اال�شرتاكي ،وحتى جماعة علي نا�صر حممد ،كان هناك �شروط على البع�ض �أن ال يبقوا يف اليمن مثل علي نا�صر �شخ�صيا».
وبعد حرب 1994تكررت �سيا�سة الإق�صاء والتهمي�ش وانتهاك احلقوق واحلريات ،حني مت اال�ستعانة ب�أ�صحاب علي نا�صر حممد ومعهم اجلنوبيني الذين مت
�إق�صائهم وحرمانهم من حقوقهم �أثناء قيام الوحدة ،وقادوا احلرب وقاتلوا �إىل جوار �إخوانهم يف ال�شمال �ضد االنف�صاليني من قيادات احلزب اال�شرتاكي
وردوا لهم ال�صاع �صاعني .حاربوهم با�سم الدولة ودفاعا عن الوحدة ،و�أق�صوهم و�أبعدوهم من اليمن بتهمة االنف�صال ،و�أ�صبح ال�سابقون والالحقون من
اال�شرتاكيني مبعدين خارج اليمن.
كما �أن الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ،الذي حدثت االنتهاكات والإق�صاء والتهمي�ش يف حرب  1994يف عهده وحتت قيادته ،هو �أي�ضا قد تعر�ض حلادث
اغتيال مروع يف م�سجد ق�صره مع �أركان نظامه ،ورغم كرثة ال�ضحايا �إال �أنه جنا منه ب�أعجوبة ،ثم ما لبث �أن مت �إق�صائه من احلكم نهائيا -بغ�ض النظر عن
الو�سيلة -حني ثار عليه كل �شركائه ال�سيا�سيون ال�سابقون يف فرباير 2011و�أرغم على التخلي عن ال�سلطة بناء على املبادرة اخلليجية و�آلية تنفيذ العملية
االنتقالية يف اليمن وذلك قبل نهاية فرتة واليته الأخرية .و�أ�صبح من بقي من اال�شرتاكيني اجلنوبيني امل�ضطهدين يف ال�سابق(جماعة علي نا�صر) من بع�ض
اال�شرتاكيني املنفيني(جماعة البي�ض) ،هم اليوم الذين يحكمون اليمن املوحد؟! .فلله يف خلقه �شئون ،ي�ؤتي امللك من ي�شاء وينزع امللك ممن ي�شاء .فهل تعي
الأطراف ال�سيا�سية يف اليمن تلك الدرو�س والعرب.؟!
 - 32حول هذا املو�ضوع �أنظر:
• د.هدى املالكي(،احلوثيون ،الن�ش�أة ،العقيدة ،الأهداف) ،جامعة �أم القرى،كلية الدعوة و�أ�صول الدين�،2010،ص.7،
•اللواء،يحي ال�شامي،مقابلة مع �صحيفة الهوية حول حرب �صعدة�18،أبريل/http://www.alhawyah.com/news.2012/
 -33د .هدى املالكي،مرجع �سابق�،ص.8،
 -)*(34يورد بع�ض الباحثني �إح�صائيات معينة لأعدد �ضحايا حروب �صعدة ال�ستة من القتلى واجلرحى والنازحني وكذا بع�ض اخل�سائر املالية التي تكبدتها الدولة
جراء تلك احلروب .وي�شري الباحث �إىل �أنه ا�ستقى تلك الإح�صائيات من جهات ر�سمية مثل :تقرير جهاز الأمن القومي وم�صادر اقت�صادية رفيعة من قيادات
امل�ؤمتر ال�شعبي العام .وعلى النحو الآتي-:
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ومع كل الت�ضحيات الب�شرية واملادية اجل�سيمة� ،إال �أن حروب �صعدة ال�ستة مل تتمكن من الق�ضاء على
احلوثيني ،ومل تق�ض على مذهبهم الذي يدعون �إليه ،بل �أ�ضعفت الدولة �أميا �إ�ضعاف ،وزادت من قوة احلوثيني
و�سيطرتهم وتو�سعهم و�سطوتهم ،وحولتها من م�شكلة بني ر�أ�س النظام ال�سابق و�آل احلوثي� ،إىل م�شكلة �سيا�سية
باتت تعرف مب�شكلة �صعدة ،و�أخذت بعدا �إقليما ودوليا.35
واليوم بات من ال�ضروري النظر �إىل تلك امل�شكلة بعمق ومواجهتها بجدية وحنكة �سيا�سية ،وو�ضع
احللول واملعاجلات املنا�سبة لها ،مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق العدل والإن�صاف ملن انتهكت حقوقهم يف �صعدة وغريها
من املناطق التي امتدت �إليها احلروب ،و�إجراء احلوار اجلاد وامل�سئول مع احلوثيني حول حقيقة ما يدعون
�إليه وتفنيد احلجج باحلجج ،ومبا يف�ضي �إىل ك�شف املالب�سات حول تلك الدعوة ،وحول املالب�سات التي �أدت
�إىل ظهور م�شكلة �صعدة ،وتو�ضيحها للنا�س ،ومن ثم دخولهم حتت مظلة الدولة والنظام والقانون ،باعتبار �أن
احلوثيني كغريهم من �أبناء اليمن لهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات جتاه الدولة واملجتمع .خا�صة وقد
�صار لهم متثيل يف م�ؤمتر احلوار الوطني ،و�أعدوا ر�ؤيتهم اخلا�صة حول موا�ضيع وحماور م�ؤمتر احلوار.36

•�إ�شكالية القاعدة يف اليمن.

ب�سبب احلرب وت�ضييق اخلناق عليه ،وجد تنظيم القاعدة يف اليمن مناخا وبيئة منا�سبني ،ومرتعا
جيدا و�آمنا ملمار�سة ن�شاطه ،فالعوامل اجلغرافية الطبيعية الوعرة يف اليمن ،والعوامل ال�سيا�سية مثل� :ضعف
الدولة وه�شا�شة �أجهزتها الع�سكرية والأمنية ،واالنفالت الأمني ،وعدم قدرة الدولة على �ضبط حدودها
ومنافذها ،وعدم قدرتها على فر�ض �سيادة النظام والقانون وحما�سبة الفا�سدين ،وتف�شي الر�شوة واملح�سوبية،
بلغ عدد القتلى يف حرب �صعدة الأوىل  20 -يونيو�10 -سبتمرب  - 2004حوايل ()1،300قتيل من اجلانبني و ()1،600جريح وحوايل ()15،000
�ألف نازح ،وبلغت التكلفة الإجمالية للحرب حوايل ( )600مليون دوالر .وبلغ عدد ال�ضحايا يف احلرب الثانية -19مار�س – �12أبريل  2005-حوايل
( )525قتيل ()2،708جريح وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه احلرب حوايل()525مليار ريال .وبلغ عدد ال�ضحايا يف احلرب الرابعة 27 -يناير2007
– يناير 2008-حوايل ( )500قتيل و ( )700جريح .وبلغ عدد ال�ضحايا يف احلرب اخلام�سة  -مايو -يوليو  2008-حوايل ( )4،500قتيل وحوايل
(� )7،000آالف جريح� .أما احلرب ال�ساد�سة والأخرية � -أغ�سط�س 2009-فرباير 2010-فقد بلغ عدد القتلى فيها حوايل (� )12،000ألفا وعدد
الذين ت�ضرروا ب�شكل مبا�شر حوايل(� )120،000ألفا ،وبلغت تكلفتها الإجمالية حوايل ()2مليار دوالر� .أنظر يف هذه الإح�صائيات :د،عبداهلل طاه�ش،
ق�ضية �صعدة ،ورقة عمل مقدمة يف ور�شة العمل الأوىل لإعداد ر�ؤية حول ق�ضايا م�ؤمتر احلوار الوطني التي نظمها التكتل الأكادميي للتغيري والإنقاذ الوطني
واملنظمة العربية للحوار والتنمية وم�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت�،صنعاء14-13يونيو�،2012ص143،وما بعدها.
نزاع �شيعي� -سني،
 -35يقول الرئي�س ال�سابق �صالح يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة احلياة اللندنية يف مار�س� 2010أن املواجهات مع احلوثيني مل تكن تعبريا عن ٍ
يف حني �أن ما حدث كان « :ترويجا ملذهب جديد يف املنطقة لإ�شغالها �أو �إ�شغال اليمن� ،أو �إ�شغال اململكة العربية ال�سعودية حتديد ًا ،و�إي�صال ر�سائل موجهة من
دول �إقليمية �صغرية �أو كبرية ،كان لها دور يف هذا اجلانب».
 -36جاء يف خطاب عبدامللك احلوثي قائد التنظيم الذي �ألقاه مبنا�سبة العيد( )22للوحدة ،والذي �صرح فيه ب�أن احلوار الوطني ميثل خطوة �إيجابية �شريطة
�أن يقوم على �أ�سا�س حتقيق �أهداف الثورة ال�شبابية ال�شعبية ال�سلمية يف فرباير  .2011حيث جاء يف اخلطاب� »:إن الثورة الآن متر مبرحلة خطرة نتيجة
للم�ؤامرات الأجنبية وهناك دعوات للحوار ونحن نعترب احلوار من حيث املبد�أ �إيجابي ًا يف حال ا�ستند �إىل �شرعية الثورة ويهدف �إىل حتقيق �أهدافها� ،أما �إذا
كان احلوار فقط حالة �شكلية ي�ستغلها الأعداء ليمرروا من خاللها ما يريدون وليجعلوا منه امل�سمار الأخري يف نع�ش الثورة اليمنية فهو ميثل حالة خطرة �إذا كان
على هذا النحو .لكنه عندما يكون على �أ�س�س �صحيحة ويهدف �إىل حتقيق �أهداف الثورة ال�شعبية الوا�ضحة واملعلنة بخطوات وا�ضحة يتناول كل ق�ضايا البلد
وفق ما قدمناه من ر�ؤية معلنة لي�س فيها �أي بند واحد �أو هدف واحد يخ�صنا نحن فكل ما قدمناه يف تلك الر�ؤية املعلنة هو يتناول ما ي�ضمن حوار ًا حقيقي ًا هادف ًا
يحقق لل�شعب اليمني �أهداف ثورته مرتبط بروح الأهداف املعلنة للثورة ،ولذلك ن�أمل �أن يكون �شعبنا يقظ ًا �أمام هذه املحطة املهمة .ويجب �أال ميثل احلوار
نهاية الثورة ،ويجب �أن يبقى الزخم الثوري قائم ًا لأنه ال�ضمان الوحيد يف مواجهة امل�ؤامرات الأجنبية» .ن�ص اخلطاب من�شور بالكامل على موقع التغيري نت يف
al-tagheer.com/arts12487.html.2012/5/22
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وت�سهيل دخول وخروج الأجانب بوثائق مينية و�سهولة تنقلهم داخل اليمن ،وتعاطف الكثريين من اليمنيني
وال�سذج مع التنظيم دينيا ،هذه الأمور وغريها الكثري� ،ساعدت على ا�ستقرار وانت�شار التنظيم يف
الب�سطاء ُ
اليمن ،بل ،وجعلها قاعدة ومنطلقا �أ�سا�سيا لإدارة تنظيم القاعدة يف اجلزيرة وبالد العرب.
وم�شكلة تنظيم القاعدة مع الدولة اليمنية ،لي�ست عقائدية �أو دينية �أو مذهبية ،ولي�ست م�شكلة مع
دولة �أجنبية غازية �أو حمتلة ،بل هي م�شكلة �سيا�سية بحتة ،الدولة طرفا �أ�سا�سيا فيها.
فالدولة ت�سعى لت�صفية التنظيم واجتثاثه من الأر�ض اليمنية بدعم ومباركة �أجنبية ،والتنظيم يث�أر
من الدولة ويحاربها بحجة �أنه يريد �إقامة دولة تطبق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وال�ضحية �آالف القتلى
واجلرحى وامل�شردين من املدنيني والع�سكريني وال�شباب املنخرط يف التنظيم� ،إ�ضافة �إىل تدمري املن�ش�آت العامة
واخلا�صة والبنى الأ�سا�سية املدمرة �أ�صال.
وكما �أن احلرب مل تكن يوما هي احلل لأي م�شكلة يف �أي بلد يف العامل على مر الع�صور ،كذلك الو�ضع يف
حالة حرب اليمن مع تنظيم القاعدة ،لن تكون احلرب هي احلل ،ولن ميثل التواجد والدعم الأجنبي يف اليمن
�إال مزيدا من التعاطف ال�شعبي اليمني والعربي والإ�سالمي مع التنظيم ،وهو ما يزيده قوة و�إ�صرارا ،ويعطيه
املربر لال�ستمرار يف التمرد ومواجهة الدولة ،تارة بحجة حماربة الغزاة الأجانب و�أخرى بحجة �إقامة �إمارة
�إ�سالمية يف اليمن.
ولو كانت احلرب حال للق�ضاء على تنظيم القاعدة ،لكانت احلرب العاملية على الإرهاب التي �شنتها
الواليات املتحدة الأمريكية على طالبان وتنظيم القاعدة يف �أفغان�ستان قد ح�سمت املوقف وانتهت و�أثمرت،
لكن ،ها هي الواليات املتحدة ذاتها اليوم تتحاور مع حركة طالبان للخروج من ذلك امل�أزق الذي وقعت فيه
و�أوقعت العامل معها .ولكانت حرب اجلمهوريني وامللكيني �أعقاب ثورة � 26سبتمرب1962م التي ا�ستمرت قرابة
ثمان �سنوات ،قد جنحت يف تر�سيخ الثورة ،والق�ضاء على �أ�سرة حميد الدين .لكنها بعد تلك ال�سنوات من
احلرب التي �أكلت الأخ�ضر والياب�س وتدخلت فيها �أطراف �إقليمية ودوليةُ ،حلت بتحاور الطرفني واتفاقهم
على �إنهاء حالة احلرب والدخول يف حكومة توافقية وفقا ملا عرف حينها بوفاق ،1970الذي عاد امللكيون
مبوجبه �إىل �سدة احلكم عرب حكومة توافقية مع اجلمهوريني .بل ،ولكانت حروب �صعدة ال�ستة التي �شنتها
الدولة منذ عام 2004م على احلوثيني للق�ضاء عليهم وعلى مذهبهم قد �أفلحت يف حتقيق �أهدافها ،لكنها-كما
�أو�ضحنا �سابقا -زادتهم قوة و�إ�صرارا ،وزادت امل�شكلة تو�سعا تعقيدا ،وحتولت من م�شكلة داخلية �إىل م�شكلة
�إقليمية دولية .وبالتايل� ،أعتقد �أن العمل ال�سيا�سي التكتيكي ،القائم على ا�ستخدام الو�سائل غري الع�سكرية
و�إيجاد الدولة املدنية وتطبيق �سيادة القانون هو الأف�ضل والأجنع لت�سوية امل�شكلة مع القاعدة وغريها من
امل�شاكل ال�سيا�سية يف اليمن.
فتغيري املناخ والبيئة اللذان ي�ساعدان التنظيم على العمل والتو�سع ،و�إزالة العوامل ال�سيا�سية
واالقت�صادية والفكرية التي متكن التنظيم من البقاء واالنت�شار� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة اقت�صار امل�ساعدات
اخلارجية على املجال اللوج�ستي ،بدال من التدخل الع�سكري املبا�شر� ،سيكون له الأثر الأكرب يف حما�صرة
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التنظيم وتطويقه ،وتقليم �أظافره ،ويف احلفاظ على الأمن وال�سلم االجتماعي يف البلد ،ويف وقف نزيف دماء
اليمنيني .ومع اتخاذ تلك الإجراءات ينبغي �أن ال نغفل الدعوة �إىل احلوار اجلاد عرب متخ�ص�صني مع �أفراد
التنظيم ومناق�شة �أفكارهم و�آرائهم ومربرات عمل التنظيم واملرجعيات ال�شرعية التي ي�ستندون عليها يف
عملهم� ،إ�ضافة �إىل مد يد العون وامل�ساعدة ب�صدق ل�ؤلئك ال�شباب املغرر بهم النت�شالهم من احلالة التي يعانوها
يف التنظيم ،و�إزالة �أية معوقات تقف �أمام �إعادة �إدماجهم يف املجتمع.

 .2اتخاذ الإجراءات التنفيذية للعدالة االنتقالية:

�إن تنا�سي املا�ضي بكافة م�آ�سيه ،ومنع تكرار ما ح�صل من انتهاكات وجتاوزات لن يتحقق �إال مبعاجلة
الأ�سباب اجلذرية لل�صراعات ،وهو ما �أكد عليه تقرير الأمني العام للأمم املتحدة من �أنه  ..”:لن يت�أتى
للمجتمع الدويل �أن يحول دون العودة �إىل ال�صراع يف امل�ستقبل �إال مبعاجلة �أ�سباب ال�صراع عن طريق ال�سبل
ال�شرعية والعادلة “ .37وهو ما يعني �ضرورة معرفة حقيقة ما جرى يف املا�ضي ومعرفة �أ�سبابه ومالب�ساته
ودوافعه والآثار التي نتجت عنه .وهو ما يتطلب من الدولة اتخاذ الآتي-:
أ -أ�إعداد و�إ�صدار قانون العدالة االنتقالية ،وذلك عرب ت�شكيل جلنة حمايدة وم�ستقلة
ومتخ�ص�صة من كافة �أطياف العمل ال�سيا�سي ومنظمات املجتمع املدين.
الأ�صل يف قانون العدالة االنتقالية �أن ي�أتي ملعاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان التي حدثت �أثناء وبعد
ال�صراعات ،ومعاجلة كافة الآثار الناجتة عن تلك ال�صراعات التي �أثرت �سلبا على كافة مناحي احلياة وعلى
�أبناء املجتمع .وبالتايل ،فهو قانون يهم ال�شعب ب�أكمله حكومة و�أفرادا وجماعات� ،أحزابا وتنظيمات �سيا�سية
ومنظمات جمتمعية.
ولذا ،ف�إن �أي قانون للعدالة االنتقالية ينبغي �أن ي�أتي معربا عن كافة وجهات النظر ال�شعبية واجلماهريية،
وملبيا لطموحات وتطلعات �ضحايا حقوق الإن�سان ،املوجه �إليهم واملعرب عنهم �أ�صال ،ال �أن يكون قانونا يعرب عن
وجهة نظر بعينها �أو ملبيا لطموحات وم�صالح جهة حمددة بذاتها �أو يخدم م�صاحلها.
ومبا �أن االختالف حول م�شروع قانون العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية الذي �أعدته وزارة ال�شئون
القانونية قد بلغ حدا عرقل ح�صول ذلك امل�شروع على التوافق ال�سيا�سي يف �إطار حكومة الوفاق ذاتها ،ناهيك
عن الأطراف والكيانات الأخرى ،ونظرا للجدل واخلالف الكبري الذي �أثاره ذلك امل�شروع يف �أو�ساط ال�ضحايا
و�أ�سرهم ومنظمات املجتمع املدين ،كونه ال يحقق العدالة التي يتطلع �إليها ال�ضحايا ،بل ،وال يحقق مفهوم
العدالة االنتقالية الرا�سخ يف �إطار القانون الدويل ويف �إطار منظمة الأمم املتحدة ،والذي �سبق احلديث عنه
يف بداية هذه الدرا�سة .لذلك ،مل يكن هناك بد من رفع م�شروع القانون �إىل رئي�س الوزراء ورئي�س اجلمهورية
وفقا لآلية تنفيذ العملية االنتقالية للبت فيه وتقرير ما يلزم ب�ش�أنه ،كما �أو�ضحنا �سابقا .ولذا ،فمن ال�ضروري
ت�شكيل تلك اللجنة امل�ستقلة واملحايدة التي �أ�شرنا �إليها �أعاله ،لإعداد قانون للعدالة االنتقالية ،ومن الالزم
 -37تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن(�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع).مرجع �سابق�،ص.5،
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�إ�صداره وفقا للإجراءات الد�ستورية ،من �أجل-:
•�أن يلبي متطلبات العدالة االنتقالية التي تن�صف ال�ضحايا وحتمي حقوق الإن�سان.
•�أن يحقق التوافق املطلوب حوله ،و�أن يزيل اللب�س واخلالف الذي �أثري حول م�شروع القانون املعد من
وزارة ال�شئون القانونية.
• �أن ميهد بحق لإجراء امل�صاحلة الوطنية ،بتحقيقه للر�ضا والقبول لدى ال�ضحايا وذويهم ومنظمات
املجتمع املدين والتنظيمات ال�سيا�سية واحلزبية.
•�إ�ضفاء امل�شروعية على كافة �أعمال وقرارات ال�سلطات املخت�صة يف الدولة ب�ش�أن الإجراءات التي
تتخذها فيما يتعلق بتطبيق العدالة االنتقالية ،تلك القرارات والإجراءات التي يجب �أن تت�سم
بامل�شروعية ،و�أن تتم وفقا لن�صو�ص قانونية حتى تكون قرارات و�إجراءات مقبولة ،وتتمتع
بامل�شروعية الد�ستورية.
ذلك �أن �أي قرار �أو �إجراء قد تتخذه الدولة يف �سبيل تطبيق متطلبات العدالة االنتقالية ال ي�ستند
�إىل ن�صو�ص قانونية ،يجعل ذلك القرار �أو الإجراء قابال للطعن بعدم امل�شروعية ،ناهيك عن اخلالفات التي
ميكن �أن يثريها �إذا ما مت توظيفه بطريقة �سيا�سية تظهر �أن ذلك القرار �أو الإجراء ما هو �إال جمرد ا�ستهداف
�سيا�سي وانتقاء �شخ�صي للنيل من بع�ض الأ�شخا�ص �أو الكيانات �أو اجلماعات �أو التـنظيمات.
ب -بالبدء يف �إجراءات حتقيقات نزيهة وم�ستقلة وحمايدة يف االنتهاكات والتجاوزات التي حدثت يف اليمن
جراء ال�صراعات ال�سيا�سية املتعاقبة ،من خالل جلان متخ�ص�صة وحمايدة ،بحيث ت�شكل جلنة حتقيق
لكل ق�ضية على حدة.
لي�س خافيا �أن الأطراف املت�صارعة يف �أوقات ال�صراعات ،ال متيز -عادة  -بني خ�صومها وبني املدنيني
الأبرياء والفئات الأكرث �ضعفا كالن�ساء والأطفال وكبار ال�سن ممن ال يقدرون على حمل ال�سالح ،كما �أن
الأطراف املت�صارعة ال يهمها �أثناء ال�صراع �إال التغلب عل بع�ضها البع�ض ،وبالتايل ،ف�إنها تفرط يف ا�ستخدام
العنف والقوة والتدمري وانتهاك احلقوق ،مما يجعل تلك الأطراف ال ترى �سوى كيفية �إ�ضعاف اخل�صم والق�ضاء
عليه ،ولو كلف الأمر �إبادة مدن و�أحياء ب�أكملها والق�ضاء على �أ�شكال احلياة فيها.
كما �أن �أطراف ال�صراع ال تتورع عن ا�ستخدام �أب�شع الطرق والو�سائل الإجرامية جتاه �أفراد خ�صومها
�أو من يعار�ضها من الأطراف الأخرى ،فرتاها تخطف وحتب�س ،وتقتل بب�شاعة ،وتعذب بق�سوة ،وتدمر بقوة
كل ما ي�صادفها من املمتلكات العامة واخلا�صة ،وال تلقي لذلك باال ،وال ت�ضع بعد ذلك اعتبارا لنظام �أو قانون
�أو اعتبارات �إن�سانية .ويف مثل هذه احلاالت ال �شك �أن ال�ضحايا الذين يئنون حتت وط�أة العنف و�صنوف
االنتهاكات ،يعانون � -إ�ضافة �إىل تلك االنتهاكات -حالة من الرعب والقلق النف�سي ،وال ي�ستطيعون البوح
مبعاناتهم ،لعلمهم �أنه ال �أحد يف تلك الأثناء �سي�صغي �إليهم �أو �سين�صفهم� ،أو على الأقل يحميهم من العواقب
متى باحوا وعربوا عن معاناتهم .وقد ي�ستمر ذلك الو�ضع �سنوات طويلة ،خا�صة عندما يعود �أطراف ال�صراع
�إىل حالة من التوافق والدخول يف ت�سويات �سيا�سية تكفل لهم من ناحية ،االنتقال من حالة ال�صراع �إىل
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حالة من الهدوء واالن�سجام ،ويف ذات الوقت يتخذون بع�ض الإجراءات القانونية يف حماولة لطم�س ما�ضيهم
امل�أ�ساوي و�إبعاد �أنف�سهم عن دائرة امل�ساءلة والعقاب وكل ذلك على ح�ساب ال�ضحايا وحقوقهم املنتهكة .كل
ذلك ،يزيد من ال�شعور بالظلم والقهر ،ويجعل الأحقاد وال�ضغائن وروح االنتقام والث�أر تظل م�شتعلة ومت�أججة،
وبالتايل ،ينعدم معها �إجراء م�صاحلة وطنية حقيقة ،مهما ح�شد لها احلا�شدون وجند لها املجندون وبذل
الباذلون ،و�إن متت فهي م�صاحلة �شكلية ما تلبث �أن تتال�شى مبجرد �إثارة �صراعات جديدة ُتنب�ش معها �آالم
املا�ضي وتتو�سع اجلراح حتى ي�صعب على �أي كان ت�ضميدها.
ومبا �أن املجتمع الدويل �أ�صبح ي�شكل قرية واحدة ي�سودها د�ستور واحد هو ميثاق منظمة الأمم
املتحدة ،وقانون واحد هو القانون الدويل .ويف ظل ارتفاع ن�سبة الوعي املجتمعي واهتمام املجتمع الدول
بق�ضايا حقوق الإن�سان ،ووجود قواعد قانونية دولية حتا�سب وتعاقب على انتهاكات حقوق الإن�سان وال
تعرتف ب�أية ح�صانات �أو �ضمانات ملنتهكي تلك احلقوق .ومع ظهور وتنامي منظمات املجتمع املدين واملنظمات
احلقوقية املدافعة عن حقوق الإن�سان� ،أ�صبح هناك التزام قانوين دويل و�أخالقي على عاتق دول العامل
بعدم ال�سكوت على �أو التغا�ضي عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،كما مل يعد مبقدور منتهكي تلك احلقوق دفن
ما�ضيهم امل�أ�ساوي �أو حت�صني �أنف�سهم �أو اللجوء �إىل بع�ض الدول هربا من حتمل امل�سئولية والعقاب .وبالتايل،
ف�إن الدخول يف م�صاحلة وطنية يف اليمن � -أو يف �أي بلد مير بذات الظروف االنتقالية -قبل �إجراء حتقيقات
�شفافة تك�شف حقائق ما جرى من انتهاكات من قبل �أطراف ال�صراعات املتعاقبة التي خلفت �آالف القتلى
واجلرحى واملعوقني وذوي احلاالت النف�سية ،ناهيك عن تدمري املمتلكات العامة واخلا�صة ،وحتدد �أ�سباب
ودوافع تلك ال�صراعات واالنتهاكات ،وحتا�سب امل�سئولني عنها ،وتك�شف عن م�صائر املخفيني ق�سريا ،لن يف�ضي
�إال �إىل مزيد من الظلم والقهر والكراهية وتف�شي ظاهرت الث�أر واالنتقام بني �أفراد املجتمع ولي�س �إىل
م�صاحلة وطنية حقيقية� .إذن ،فالأمر يتطلب قبل الدخول يف عملية امل�صاحلة الوطنية وخالل ال�سري فيها،
ت�شكيل العديد من جلان التحقيق املتخ�ص�صة التي تعمل على ك�شف وتو�ضيح التجاوزات واالنتهاكات ،والك�شف
عن �أ�ساب ال�صراعات وحتديد امل�س�ؤوليات وو�ضع املعاجلات الالزمة وفقا ملعايري و�أهداف العدالة االنتقالية،
وعلى �أن تن�ش�أ اللجان على النحو للآتي-:
• جلنة حقيقة خا�صة للتحقيق فيما ح�صل فيما عرف ب�أحداث التخريب يف ال�سبعينيات يف املناطق
الو�سطى وغريها من املناطق ال�شمالية.
كون �آثار تلك امل�شكلة ال زالت قائمة حتى اليوم ،وال زال الكثري من �ضحايا تلك الفرتة يعانون �أ�ضرارا
مادية ومعنوية ونف�سية جمة جراء تلك املمار�سات ،ومل يح�صلوا على التعوي�ضات الالزمة ،وما زال الكثريون
من املخفيني ق�سريا(املختطفني) من قبل عنا�صر التخريب ال يعرف لهم م�صري حتى اليوم رغم البحث عنهم
بعد عام  1990يف خمتلف ال�سجون واملعتقالت يف اجلنوب .بل� ،إن اللجنة املكلفة بنزع الألغام التي زرعتها
عنا�صر(التخريب) يف املناطق الو�سطى يف تلك الفرتة مل تكمل عملها حتى اليوم.
• جلنة للتحقيق فيما عرف ب�أحداث يناير امل�شئوم يف اجلنوب عام .1986
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ما زال �ضحايا ذلك ال�صراع الدامي الذي دار بني قيادات و�أع�ضاء احلزب اال�شرتاكي احلاكم يف تلك
الفرتة يعانون �آثار ذلك ال�صراع والتهور ال�سيا�سي الذي راح �ضحيته الآالف من �أبناء اجلنوب من املدنيني
وال�ضباط واجلنود ،ودمر البنية االقت�صادية للدولة اجلنوبية التي مل تقم لها بعد ذلك ال�صراع قائمة.38
	�أ�ضف �إىل ذلك �أن جذور ذلك ال�صراع الذي دار يف اجلنوب قبل الوحدة ال زالت تغذي ال�صراع
الدائر اليوم بعد الوحدة .و�أن ذلك ال�صراع قد جتدد اليوم ب�صورة �أو ب�أخرى بني طرفيه(جماعة علي �سامل
البي�ض”الطغمة”وجناح علي نا�صر حممد”الزمرة”) حيث مثل و�صول الرئي�س هادي �إىل احلكم – وهو من
جماعة علي نا�صر حممد – قلقا وا�ضحا لعلي �سامل البي�ض وجماعته الذين �صاروا واقعني بقب�ضة �ألد �أعدائهم
ال�سابقني علي عبد اهلل �صالح وجماعته من جهة وعلي نا�صر حممد وجماعته من جهة �أخرى .ولعل هذا هو ما
يف�سر ت�شدد البي�ض وجماعته يف املطالبة بفك االرتباط الوحدوي ورف�ضهم الدخول يف �أي ت�سوية �سيا�سية
واللجوء �إىل ال�سالح ،و�إن ما نخ�شاه هو تطور وتو�سع ذلك ال�صراع ليمتد �إىل كافة حمافظات اليمن املوحد �إذا
مل تعالج جذوره معاجلة حقيقية �صادقة.
• جلنة للتحقيق يف التجاوزات واالنتهاكات التي حدثت �أثناء وبعد حرب �صيف .1994
بغ�ض النظر عن املواقف ال�سيا�سية من حرب عام  1994ف�إن احلقيقة التي ال ينكرها �أحد ،هي
�أن تلك احلرب التي راح �ضحيتها �آالف القتلى واجلرحى من املدنيني والع�سكريني ،39قد جتاوزت الأهداف
التي كانت مر�سومة لها يف الدفاع عن الوحدة اليمنية ،وحتول االنت�صار للوحدة �إىل ممار�سات غري �إن�سانية،
و�إق�صاء ،وتهمي�ش لقيادات و�أع�ضاء احلزب اال�شرتاكي ،ونهب و�سلب للحقوق واملمتلكات يف اجلنوب .وما زاد من
تعقيد امل�شكلة ،هو عدم اتخاذ الدولة �إجراءات فاعلة وحقيقية لإن�صاف �ضحايا احلرب ومعاجلة �آثارها ،وهو
ما جعل �أبناء اجلنوب ي�شعرون بالظلم والقهر والغنب وعدم الإن�صاف ،ومل يجدُ غري املطالبة بفك االرتباط
والعودة �إىل ما قبل 22مايو 1990غري �آبهني بالنتائج.
• جلنة حتقيق حلروب �صعدة ال�ستة وما نتج عنها.
• جلنة حتقيق لأحداث ما باتت تعرف بالثورة ال�شبابية ال�شعبية ال�سلمية(فرباير.)2011
• جلنة حتقيق ملا جرى يف حادث جامع النهدين يف  3/6/2011وحوادث االغتياالت الأخرى امل�شابهة.

 .3اال�ستفادة من دور القبيلة لتطبيق العدالة االنتقالية.

ظهرت القبيلة قبل ظهور الدولة منذ �آالف ال�سنني ،وو�ضعت لها قواعد و�أحكام عرفية ملزمة(غري
مكتوبة)لإدارة �شئونها وتنظيم حيات �أفرادها يف �شتى اجلوانب .ومع ظهور الدولة وتطورها عرب الع�صور،
ظلت القواعد العرفية القبلية يف اليمن هي ال�سائدة واحلاكمة للحياة االجتماعية ،ويف ت�سوية املنازعات
 -38للمزيد حول �أحداث ذلك ال�صراع املرير يف اجلنوب� ،أنظر:د.نا�صر حممد نا�صر،التجربة اال�شرتاكية يف جنوب اليمن1990-1967درا�سة تقييمية ،جملة
جامعة امللكة �أروى ،العدد ،ال�ساد�س ،يناير -يونيو� ،2011ص125،وما بعدها.
 -39تقدر اخل�سائر الب�شرية الناجتة عن حرب 1994يف �صفوف اجلي�ش اليمني بحوايل �أكرث من (�)16،000ألف قتيل وجريح من اجلانبني� .أنظر يف هذه
الإح�صائية :د.عبدالويل ال�شمريي� 1000،ساعة حرب،ط،3ج،2مكتبة الي�سر�،صنعاء�،1995،ص.131 ،
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املدنية واجلنائية ،نظرا الن�ضباط تلك القواعد وقوتها الإلزامية ،والتي تعترب خمالفتها واخلروج عنها عيب
يالم فاعله وي�ستهجن ويزدرى يف املجتمع القبلي .40ومع وجود الدولة يف اليمن بكافة �أجهزتها� ،إال �أنها مل
ت�ستطع تر�سيخ �أ�س�س ومبادئ الدولة وفر�ض �سيادة القانون ،بل ظلت قا�صرة و�ضعيفة �أمام القواعد العرفية
القبلية ،بل لقد �أظهرت الدولة عجزها يف كثري من الأحايني يف �إيجاد احللول واملعاجلات لكثري من امل�شاكل
والق�ضايا ،بينما �أثبتت الأعراف القبلية قدرتها على حلحلت تلك امل�شاكل ب�سهولة وفاعلية.)*(41
ونتيجة لدعم الرئي�س ال�سابق املادي واملعنوي مل�شايخ القبائل ،وتوظيف دور القبيلة والأعراف
والأ�سالف القبلية لتحقيق �أغرا�ض �سيا�سية ،فقد جعله ذلك ير�سخ قواعد العرف القبلي بدال عن النظام
والقانون ،و�صار يعتمد على بع�ض م�شائخ القبائل وبع�ض الوجهاء لت�سوية الكثري من امل�شاكل التي تواجه
الدولة وفقا للأعراف والأ�سالف القبلية بدال من حلها بالنظام والقانون .42فكانت الدولة طرفا مقابل
�شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص كطرف �آخر ،وجعل القبيلة حتكم على الدولة ب�أحكام عرفية قبلية ،وهو ما �أ�ضعف
دور الدولة و�أفقدها هيبتها وق�ضى على مبد�أ �سيادة القانون .43وقد �أو�ضحنا �أن تطبيق العدالة االنتقالية
يف اليمن يف الفرتة االنتقالية الثانية وعلى املدى املتو�سط ،يواجه العديد من املعوقات التي يف مقدمتها،
حماوالت الإفالت من العقاب املتمثل يف قانون احل�صانة رقم( 2012 )1ويف التوافق ال�سيا�سي الذي نتج عنه
دخول �أحزاب اللقاء امل�شرتك(املعار�ضة) وحزب امل�ؤمتر يف حكومة توافقية منا�صفة برئا�سة امل�شرتك .وهو
 -40للمزيد حول القبيلة يف اليمن �أنظر :ندوى الدو�سري ،احلكومة القبلية واال�ستقرار يف اليمن ،م�ؤ�س�سة كارينجي لل�سالم الدويل ،بدون دار ن�شر،
ابريل�،2012/ص6،وما بعدها.
 -)*(41يرى البع�ض �أن اليمنيني يف املناطق احل�ضرية يف�ضلون يف الغالب اللجوء �إىل القواعد العرفية القبلية بدال من نظام املحاكم الر�سمي ،لأن قواعد
العرف �أكرث �سهولة وفاعلية وي�سر و�أ�سرع بكثري من النظام الر�سمي ،وعالوة على ذلك ،ف�إن النا�س يف اليمن ال ي�شجعون على اللجوء �إىل احلكومة ب�سبب
الف�ساد واملحاباة وانعدام النزاهة وعدم الكفاءة� ،إ�ضافة �إىل طول الإجراءات الق�ضائية وعجز احلكومة يف تنفيذ �أحكام املحاكم.ندوى الدو�سري ،مرجع
�سابق�،ص.8،
بينما يرى بع�ض �آخر� ،أن تغليب دور القبيلة على دور الدولة مرده �إىل النظام الإمامي البائد الذي خلف فجوة عميقة بني القبيلة والدولة بفعل اجلهل والعزلة
التي فر�ضها الأئمة على ال�شعب ،ويرى �أن هذه حقيقة ال تقبل االختالف ،و�أن القبيلة قد �أخذت بنظامها القائم على جمموعة من الأعرف مكانة الدولة ،لي�س
من منطلق �ضرورة تنظيمية م�ؤقتة تقت�ضيها امل�صلحة ،و�إمنا تر�سخت كحالة �أخالقية و�سلوكية يف ثقافة املجتمع ،ولذا فقد قامت ثورة �26سبتمرب1962
وتخل�صت من ذلك النظام الإمامي الكهنوتي �إىل غري رجعة .لكن املجتمع مل يتحرر بعد من �إفرازات تلك املرحلة ،فقد ظل ينظر �إىل الدولة ويتعامل معها
ككيان ونظام بذات النظرة القا�صرة ال�سابقة ،ومل يكن مب�ستوى من الوعي ليكت�سب فيه الثقة بنظامها وجتريد نظامه االجتماعي .عبد ال�سالم الهمزة ،اليمن
وحتديات ما قبل الثورة والوحدة ،جملة الثوابت ،العدد�،64،أبريل -يونيو�،2011ص3،وما بعدها.
 -42ندوى الدو�سري،مرجع �سابق�،ص.9،
 -43من �أبرز ق�ضايا الدولة التي اعتمد الرئي�س ال�سابق �صالح على حلها عرب التحكيم القبلي:
•ق�ضية قبيلة باحلارث ،حيث ح َّك َمت الدولة قبيلة باحلارث ب�سبب �أحداث �شبوة التي نتج عنها مقتل عدد من �أبناء القبيلة على يد �أفراد الأمن عام .2007
•ق�ضية با�شراحيل مع �آل امل�صري ،حيث بعث الرئي�س ال�سابق بع�ض كبار م�سئويل الدولة لتحكيم �آل امل�صري يف مقتل ابنهم عام � ،2008إال �أنهم رف�ضوا قبول
التحكيم القبلي وترك الق�ضية للعدالة لت�أخذ جمراها !؟.
•ق�ضية �ضحايا ق�صف قرية (املعجلة)يف حمافظة �أبني ،الذين �سقطوا �أثناء ا�ستهداف الطريان اليمني مع�سكرا لتنظيم القاعدة  ،2009وقد مت التحكيم من
قبل الدولة ،وقبلت القبيلة بالتحكيم ومت احلكم على الدولة !؟.
•ق�ضية اختطاف اخلبريين ال�صينيني واملرافقني لهما من قبل �أفراد ينتمون �إىل �إحدى القبائل مبحافظة �شبوة عام 2010وقد مت الإفراج عنهم بعد حتكيم
وحكم للخاطفني بتعوي�ضات عن �إ�صابة �أحد �أبناء القبيلة بر�صا�ص الأمن ،ف�ضال عن التزام الدولة ب�سحب
قبلي للخاطفني عرب و�سطاء من م�شائخ املنطقة ُ
القوات الع�سكرية التي مت ن�شرها عقب واقعة االختطاف ،و�إيقاف �أي مالحقات �أمنية �أو ق�ضائية للخاطفني.
•ق�ضية مقتل جابر ال�شبواين نائب حمافظ حمافظة م�أرب الأمني العام للمجل�س املحلي عام  2010بقذيفة �صاروخية �أطلقت من طائرة بدون طيار ،وقد طلب
الرئي�س ال�سابق حتكيم القبيلة فوافقت ،وحكمت القبيلة على الدولة.
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ما �أدى �إىل تبني حكومة الوفاق مل�شروع قانون العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية الذي ين�ص على تطبيق
عدالة انتقالية ت�صاحلية غري جنائية .ويف نهاية املطاف ي�صبح �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان �ضحايا
جدد ب�سبب عرقلة تطبيق العدالة االنتقالية .وهنا تظهر �أهمية اال�ستفادة  -يف الوقت احلايل -من دور
القبيلة ب�أعرافها و�أ�سالفها التي ال تختلف مع �أهداف وم�ضامني العدالة االنتقالية ،)*(44لتوظيف ذلك الدور
يف حماولة للتوفيق بني حاالت الإفالت من العقاب وبني �إن�صاف ال�ضحايا .كما �أن اال�ستفادة من دور القبيلة
يف اليمن لتطبيق العدالة االنتقالية وتنفيذ عملياتها �أمر ت�ؤيده وحتث عليه منظمة الأمم املتحدة ،فقد جاء
يف التقرير الذي �أعده الأمني العام للأمم املتحدة حول نهج الأمم املتحدة لتطبيق العدالة االنتقالية �أنه
“ ينبغي �إيالء التقدير الالزم للتقاليد املحلية وغري الر�سمية يف �إقامة العدل �أو ت�سوية املنازعات من �أجل
م�ساعدﺗﻬا على موا�صلة دورها احليوي” .45ونظرا لأن املواطن قد فقد الثقة بالدولة وبقدرتها على معاجلة
م�شاكله و�إن�صافه ،ونظرا النت�شار ومتدد القبيلة وانحدار كافة اليمنيني من �أ�صول قبلية -رغم متدن الكثري
منهم  -وباعتبار �أن القبيلة متلك الأدوات والقواعد العرفية التي يخ�ضع لها الأفراد طواعية ،ويف�ضلون
اللجوء �إليها وتطبيقها بدال من اللجوء �إىل �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة ،فرنى – يف املرحلة االنتقالية احلالية
 �ضرورة اال�ستفادة من هذا الدور امل�ؤثر والفاعل للقبيلة ليتم من خالله �إن�صاف ال�ضحايا و�إجراء امل�صاحلةالوطنية ال�شاملة.)*(46
املطلب الثالث

معوقات تطبيق العدالة االنتقالية

�إن العدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراعات وما بعد ال�صراعات كثريا ما تواجه العديد من املعوقات
التي تعرقل عملية تطبيقها ومتنع �أو على �أقل تقدير تعرقل �سريها وحتد من حتقيق �أهدافها ،وعلى مدى ما
يقارب الن�صف قرن من الزمان ويف �أكرث من()30بلدا خا�ضت جتارب تطبيق العدالة االنتقالية ،مل ت�صل كل
تلك التجارب �إىل تطبيق كامل وحقيقي ملفهوم و�أهداف العدالة االنتقالية ،خا�صة ما يتعلق باجلانب اجلنائي
ومالحقة منتهكي حقوق الإن�سان .ومن خالل االطالع على تلك التجارب وجدنا �أن هناك معوقات عامة لتطبيق
العدالة االنتقالية ت�شرتك فيها �أغلب البلدان التي خا�ضت جتارب تطبيق العدالة االنتقالية �أبرزها حماولة
منتهكي حقوق الإن�سان يف الإفالت من العقاب والتوافق ال�سيا�سي ،وهناك معوقات خا�صة بتطبيق العدالة
 -)*(44يت�شابه العرف القبلي مع العدالة االنتقالية يف �أنهما يعتمدان االعرتاف مقابل العفو �أو �إ�سقاط العقوبة املقررة وا�ستبدالها مبقابل �آخر كرت�ضية للمجني
عليه .ففي العرف القبلي يجب على اجلاين �أوال �أن يعرتف بخطئه ب�أن ي�أتي �إىل املجني عليه �أو �إىل ع�شريته �أو قبيلته ويقدم �إليهم ما يعرف ب َ
ـ(احل َكم) ،وهو
عبارة عن قطعة �سالح �أو �أكرث ح�سب كل ق�ضية ،وهو �أ�سلوب يعني الإقرار باخلط�أ وطلب العفو وامل�ساحمة ،ومن ثم يرتك الأمر بعد ذلك للمجني عليه �أو ع�شريته
�أو قبيلته ليقرروا احلكم الذي يرونه ح�سب الأعراف ال�سائدة وح�سب كل حالة ،وما على اجلاين بعد ذلك �إال االمتثال وتنفيذ ما �سيحكم عليه .للمزيد �أنظر:
ندوى الدو�سري،مرجع �سابق�،ص.10-9،
45- UNITED NATIONS،Op.Cit،P.9.
 -)*(46يف هذا الإطار تقول الباحثة واملتخ�ص�صة يف النزاعات وال�ش�ؤون القبلية اليمنية ،ندوى الدو�سري،مرجع �سابق�،ص»:14،يف بلد مثل اليمن حيث الدولة
�ضعيفة .ميكن للعرف القبلي -ال�سيما �آليات حل النزاعات القبلية� -أن ي�ساعد يف تعزيز امل�صاحلة الوطنية واال�ستقرار ،وحتى يف بناء الدولة ،وعلى عك�س
الت�صور ال�سائد� .إن القبيلة والعرف القبلي كانا يف الواقع ال�سبب يف متا�سك هذا البلد يف العقود الأخرية».
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االنتقالية يف اليمن .وعلى ذلك �سنتحدث يف بندين �أوال :عن املعوقات العامة لتطبيق العدالة االنتقالية.
وثانيا :نتحدث عن معوقات تطبيق العدالة االنتقالية يف اليمن .وثالثا �سنحلل �أ�سانيد معوقات التطبيق يف
اليمن .وذلك بقدر من التف�صيل.

�أوال :املعوقات العامة لتطبيق لعدالة االنتقالية.

من خالل االطالع على جتارب العديد من دول العامل ومتابعة نهج الأمم املتحدة لتطبيق العدالة
االنتقالية وجدنا �أن �أهم معوقات تطبيقها تتمحور حول معوق رئي�س يتمثل يف :حماوالت منتهكي حقوق
الإن�سان يف الإفالت من العقاب� ،إ�ضافة �إىل معوقات �سيا�سية ،وقانونية ،واقت�صادية ،مع اختالف يف توفرها
كلها �أو بع�ضها من بلد �إىل �آخر .و�سنتناول كل منها بقدر من الإيجاز.

 .1حماوالت الإفالت من العقاب.47:

تقوم فل�سفة القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين على مبد�أ را�سخ �صريح
ووا�ضح ،مفاده �أن العدالة تقت�ضي معاقبة منتهكي حقوق الإن�سان ،و�أنه ال �أحد يفلت من العقاب لأي اعتبار
كان ،كاحل�صانات القانونية �أو االعتبارات ال�سيا�سية �أو ال�صفات الر�سمية �أو املكانة االجتماعية ملنتهكي
حقوق الإن�سان ،وهذا املبد�أ مل يعد حمل جدال �أو نقا�ش �أو تفاو�ض ،فقد �أر�سته و�أكدت عليه ن�صو�ص قانونية
ملزمة يف وثائق القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين .وعلى �سبيل املثال :ين�ص نظام
روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،على �أن يطبق نظام روما الأ�سا�سي على جميع الأ�شخا�ص ب�صورة
مت�ساوية دون �أي متييز ب�سبب ال�صفة الر�سمية ،كما �أن ال�صفة الر�سمية لرئي�س الدولة �أو احلكومة �أو ع�ضو يف
احلكومة �أو الربملان �أو ممثال منتخبا �أو موظفا حكوميا ال تعفيه ب�أي حال من الأحوال من امل�سئولية اجلنائية،
بل وال تعد تلك ال�صفات واملنا�صب الر�سمية �سببا لتخفيف العقوبة.48
وعادة ما تتم حماوالت �إفالت منتهكي حقوق الإن�سان من العقاب من قبل الأ�شخا�ص الذين ميثلون
قمة الهرم يف الأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة ويعتلون املنا�صب القيادية العليا يف الدولة ،والذين يخو�ضون غمار
ال�صراعات وميار�سون االنتهاكات .وعادة ما تتم تلك االنتهاكات واملمار�سات الغري �إن�سانية ،كالقتل الفردي
واجلماعي واالعتقال والإخفاء(االختفاء) الق�سري والتعذيب والتدمري للممتلكات وق�صف املدن والأحياء
والقرى ب�إ�شرافهم و�إدارتهم و�أحيانا كثرية ب�أوامر منهم .وعندما تكون ال�سلطة ال تزال ب�أيدي �أولئك
الأ�شخا�ص �أثناء ال�صراعات ،ومبا لهم من قوة و�سطوة �سيا�سية وع�سكرية ومادية وقانونية ،تراهم ي�سارعون
�إىل حت�صني �أنف�سهم بو�سائل متنوعة ومتعددة� ،سعيا منهم لتطهري �سجلهم الإجرامي ،ويف الوقت ذاته ليفلتوا
يف امل�ستقبل من امل�ساءلة والعقاب عن تلكم االنتهاكات .و�صور الإفالت من العقاب تتخذ �أ�شكاال عديدة ،تختلف
من بلد �إىل بلد ،ومن زعامات و�شخ�صيات �سيا�سية �إىل �أخرى ،ف�أحيانا ،تتم ب�شكل مرا�سيم ملكية� ،أو قرارات
 -47حول �إ�شكاليات الإفالت من العقاب �أنظر� :أحمد �شوقي بنيوب،مرجع �سابق� ،ص 26،وما بعدها.
� -48أنظر ن�ص الفقرة()1من املادة()27من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.مرجع �سابق.
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و�أوامر رئا�سية ،و�أحيانا ،ت�صدر ب�شكل قوانني من املجال�س النيابية.
ويف كل احلاالت – بالطبع  -ت�صدر تلك القرارات واملرا�سيم والقوانني وفقا ملرجعيات و�أطر قانونية
معدة �سلفا ،وكلها تفيد �إما العفو اخلا�ص �أو ال�شامل �أو عدم املالحقة القانونية لأ�شخا�ص �أو �أجهزة يف الدولة
جراء ما ح�صل من �أحداث �أو �صراعات يف فرتات معينة .بل ،تظهر تلك القرارات واملرا�سيم والقوانني بعد
ذلك على �أنها منَّة ومكرمة تف�ضل بها �أولئك القادة على �شعوبهم ،رغم �أنها وارت خلفها جرائمهم وم�آ�سيهم
الإن�سانية يف حقوق �شعوبهم .وقد تتم حماوالت الإفالت من العقاب بعد �إق�صاء منتهكي حقوق الإن�سان من
منا�صبهم القيادية ،فيعملون على افتعال الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية بغر�ض �إرباك الدولة
االنتقالية ،مبا يجعلها غري قادرة على مالحقتهم �أو معاقبتهم ،لتظل الدولة تركز جهودها على معاجلة تلك
االختالالت وتوفري مقومات اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي واالقت�صادي ،وعلى جمرد توفري اخلدمات الأ�سا�سية
للمواطنني .كما قد تتم حماوالت الإفالت من العقاب ب�صورة غري مبا�شرة ،عن طريق التوافق ال�سيا�سي بني
الأطراف املت�صارعة التي ا�شرتكت يف ممار�سة االنتهاكات �أثنا ال�صراع الذي دار بينها ،وعندما ال يكون يف
ال�صراع ال غالب وال مغلوب ،تدخل الأطراف يف ت�سوية �سيا�سية توافقية ،وبالتايل ،ال يتمكن طرف من
م�ساءلة �أو حما�سبة طرف �آخر ،وي�صبح �ضحايا تلك ال�صراعات �ضحايا جدد ،لأنهم لن يجدوا يف ذلك الوقت
من ين�صفهم ممن ظلمهم وانتهك حقوقهم ،لأن تلك الأطراف التي ت�صارعت وانتهكت حقوق الإن�سان �أ�صبحت
هي اخل�صم واحلكم يف ذات الوقت ،وهنا ال جمال لتحقيق العدالة .ولذا ،ف�إن م�س�ألة �إفالت منتهكي حقوق
الإن�سان من العقاب تعد �أكرب و�أهم التحديات التي تواجه تطبيق العدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراعات
وما بعد ال�صراعات ،ومن ثم ف�أغلب معوقات العدالة االنتقالية الأخرى تندرج حتت هذا التحدي الكبري
وتتفرع عنه ،وهو ما جعل جتارب العدالة االنتقالية التي �شهدها العامل منذ عقود تبدو على �أنها قد �أخفقت
يف حتقيق �أهدافها وغاياتها.

 .2املعوقات ال�سيا�سية :وتظهر �أثناء وبعد فرتات التحول واالنتقال ال�سيا�سي يف �صور ثالث:
ال�صورة الأوىل :توازن ال�ضعف :

يف بع�ض ال�صراعات قد ال ي�ستطيع طرف التغلب على طرف �أو �إق�صائه ،وهنا تظهر مع�ضلة تطبيق
العدالة االنتقالية ،حيث ت�ضطر الأطراف املت�صارعة �إىل الدخول يف ت�سويات �سيا�سية متكنها من حتقيق
قدر من التوافق ال�سيا�سي والتعاي�ش ال�سلمي الذي قد يف�ضي �إىل تقا�سم ال�سلطة ،وبهذه الت�سوية تكون
الأطراف املت�صارعة التي �سببت الأزمات ،ودارت بينها ال�صراعات التي مور�ست خاللها العديد من انتهاكات
حقوق الإن�سان ،قد دخلت يف مرحلة �سيا�سية توافقية جديدة ،وبالتايل ،ف�إن تلك الأطراف لن تعمل على
اتخاذ الإجراءات واخلطوات الالزمة لتحقيق العدالة االنتقالية ،ولن حتا�سب وتعاقب بع�ضها البع�ض� ،أو
حتمل نف�سها م�سئولية ما جرى من �صراعات وانتهاكات ،وهو ما يعرقل تطبيق �أي �شكل من �أ�شكال العدالة
االنتقالية.
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ال�صورة الثانية :ال�صفيح ال�ساخن:

قد يف�ضي ال�صراع �إىل تغلب طرف �صراع على طرف �آخر وينفرد بال�سلطة ،وهنا �أي�ضا يظهر معوق
�آخر من معوقات تطبيق العدالة االنتقالية ،يتمثل يف عدم قدرة الطرف املنت�صر �أو احلاكم على فر�ض �سيادة
القانون وتطبيق العدالة االنتقالية بال�شكل املطلوب ،حيث �أن الطرف �أو الأطراف املهزومة تعمل على �إثارة
القالقل وامل�شاكل هنا وهناك ،وتعمل على �إرباك ال�سلطة اجلديدة �سعيا منها �إىل �إف�شالها وعرقلة م�ساعيها
وجهودها ،خا�صة تلك اجلهود الرامية �إىل حتقيق العدالة االنتقالية ،خوفا من تلك الأطراف يف �أن تطالها
يد العدالة .وبالتايل ،تعمل ليل نهار وبكل ما �أوتيت من و�سائل و�إمكانات لإثارة امل�شاكل الأمنية وال�سيا�سية
واخلدمية يف �أنحاء متفرقة من البالد ،وهو ما يجعل �أو�ضاع البالد تظل يف حالة توتر م�ستمر .وهنا ي�صعب
على ال�سلطة االنتقالية تطبيق العدالة االنتقالية الرامية �إىل حتقيق العدل والإن�صاف وامل�ساءلة الن�شغالها
وانح�صار عملها يف جمرد العمل على تهدئة تلك الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية القلقة واملتوترة ،وحماول توفري
اخلدمات الأ�سا�سية للمجتمع.

ال�صورة الثالثة :التوافق ال�سيا�سي:

يف هذه ال�صورة تتو�صل الأطراف املت�صارعة � -سواء كانت حاكمة �أو خرجت من اللعبة ال�سيا�سية -
�إىل ت�سوية من نوع �آخر ،تتمثل يف الدخول يف مرحلة توافق �سيا�سي يقوم على تقا�سم ال�سلطة ،واالتفاق على
تطبيق ن�سبي �أو جزئي للعدالة االنتقالية ،خا�صة ما يتعلق بوقف �إطالق النار ،وحتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني ،وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني ،و�إجراء امل�صاحلة ،دون �أن يكون هناك جماال لتحقيق
اجلزء الآخر من العدالة االنتقالية ،املتمثل يف امل�سائلة واملحاكمة ملنتهكي حقوق الإن�سان .مبعنى �أو�ضح،
يتفق الأطراف على حتقيق عدالة انتقالية ت�صاحلية غري جنائية .ويف كل هذه ال�صور ،يظل تطبيق العدالة
االنتقالية قا�صرا ،ومل ي�صل �إىل م�ستواه املطلوب ،ومل يتحقق الإن�صاف احلقيقي لل�ضحايا.

 .3املعوقات القانونية:

تت�سم جمتمعات ال�صراع وما بعد ال�صراع ،ب�أنها لي�س لديها �أ�صال الوعي القانوين الذي يجعلها ُتطبق
مبد�أ �سيادة القانون ،ولي�س لديها املنظومة القانونية املتكاملة التي حتد ومتنع انتهاكات حقوق الإن�سان،
بل ولي�س لديها الوعي الكامل مبفاهيم حقوق الإن�سان ،ولذا ،فهي ال حترتم تلك احلقوق وال تدرك �أهمية
حمايتها .وبالتايل ،فال غرابة بعد ذلك �أن الأنظمة ال�سيا�سية يف تلك املجتمعات ت�صدر قوانني وقرارات
متنح ال�سلطات احلاكمة �صالحيات وا�سعة متكنها من ممار�سة القمع واال�ضطهاد وانتهاك حقوق الإن�سان
وكبت احلريات وغمط احلقوق ..كما تعطي �سلطات وا�سعة للأجهزة الأمنية والع�سكرية ملمار�سة �أفعال تعد
انتهاكات حلقوق الإن�سان وال جترم تلك االنتهاكات �أو تعاقب عليها متى ارتكبت من قبل تلك الأجهزة.
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من هنا يظهر العائق القانوين ،باعتبار �أن تلك القوانني ال حتمي حقوق الإن�سان وال حتا�سب منتهكيها،
وبالتايل ،ف�إن تطبيق العدالة االنتقالية يف تلك املجتمعات يتطلب �إعادة النظر يف املنظومة القانونية
برمتها ،مبا يعزز ويحمي حقوق الإن�سان ،ويف الوقت ذاته يحد ويقيد من ال�صالحيات املطلقة لتلك ال�سلطات،
ويجعل �أعمالها وت�صرفاتها حمكومة وفقا للقانون فقط .ومن جانب �آخر ،ف�إن ال�صالحيات املطلقة التي تعطى
للحكام يف تلك املجتمعات متكنهم من �إ�صدار قوانني وقرارات ومرا�سيم العفو اخلا�ص والعفو العام واحل�صانات
القانونية التي حتميهم وحت�صنهم �ضد �أي مالحقة قانونية وق�ضائية على انتهاكات حقوق الإن�سان ،49وهو ما
يزيد من فر�ص الإفالت من العقاب ويف الوقت ذاته ي�شجع على ارتكاب املزيد من االنتهاكات .ومن هنا ،ف�إن
حماولة تطبيق العدالة االنتقالية يف ظل غياب منظومة قانونية متكاملة حتمي حقوق الإن�سان وحتا�سب
منتهكيها وحتد من ال�صالحيات املطلقة للزعماء والقادة ،تواجه كثريا من ال�صعوبات� ،إذا مل يتم البدء يف
�إ�صالح املنظومة القانونية وامل�ؤ�س�سية برمتها.

 .4املعوقات االقت�صادية والأمنية:

من املعروف �أن جمتمعات ال�صراعات وما بعد ال�صراعات هي جمتمعات تعاين �شحة املوارد االقت�صادية
وتدين م�ستوى دخل الفرد وانت�شار الأمية والفقر ،ناهيك عن ا�ست�شراء ظاهرة الف�ساد املايل ،و�سوء الإدارة،
مما يجعلها تعاين حالة من اال�ضطرابات امل�ستمرة ،وعدم ا�ستقرار يف �شتى املجاالت ،وبالتايل ،ت�صبح ب�ؤرا
لل�صراعات والنزاعات التي ال تنتهي .ونظرا النت�شار وتو�سع رقعة الف�ساد يف تلك املجتمعات ،وعدم وجود
الأنظمة القانونية التي حتد من ال�صالحيات الوا�سعة لتلك ال�سلطات ،وتراقب �أدائها وحتا�سبها ،ف�إن ال�سلطات
احلاكمة تعمل على خلق قوى اقت�صادية بو�سائل خمتلفة ،تدخل معها يف �شراكات مالية �أو تعقد معها اتفاقات
متكنها من احل�صول على �إتاوات �أو ن�سب مالية من �صفقاتها وا�ستثماراتها ،بغ�ض النظر بعد ذلك عما �إذا كانت
�صفقات وا�ستثمارات م�شروعة �أم غري م�شروعة.
ويف احلقيقة �أن تلك القوى االقت�صادية ال تعمل على دعم اال�ستثمار احلقيقي ودعم االقت�صاد الوطني،
بل هي ت�ضر بهما ،كون تلك القوى �أ�صال ن�ش�أت وتعي�ش متطفلة على الدولة ،وتعتمد يف الكثري من �صفقاتها على
موارد الدولة ،ومتار�س �أعمال غ�سل الأموال العامة ،م�ستغلة عالقاتها النفعية املتبادلة بالأنظمة ال�سيا�سية
التي تغ�ض الطرف عن ممار�سات تلك القوى امل�ضرة باالقت�صاد الوطني حفاظا على م�صاحلهما املتبادلة .هذه
القوى االقت�صادية تظل قائمة وم�ستمرة �أثناء وبعد الفرتة االنتقالية ،وبعد �إق�صاء �أو تغيري نظام احلكم
ال�سابق ،وبالتايل ،تظل هذه القوى تعمل منفردة �أو بالتن�سيق مع النظام ال�سابق خللق التوترات االقت�صادية،
و�إثارة امل�شاكل االقت�صادية والأمنية املتعلقة باملواطن مثل :عدم توفري بع�ض اخلدمات ،ورفع �أ�سعار بع�ض
 -49من الأمثلة على احل�صانات القانونية :متكن (بيون�شي) رئي�س (�شيلي) ال�سابق  -قبل ت�سليم ال�سلطة �إىل احلكومة املدنية  -من �إ�صدار قانون احل�صانة الربملانية
الدائمة ليعفي نف�سه ومن عمل معه من امل�سئولية عن اجلرائم التي ارتكبوها بحق �شعبهم� .أنظر� :أحمد �شوقي بنيوب ،مرجع �سابق�،ص.30،
وكذلك فعل الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح عندما طالب ب�إ�صرار لإ�صدار قانون احل�صانة رقم()1ل�سنة  2012الذي ح�صنه ومن عملوا معه طوال فرتة
حكمه �ضد �أي م�ساءلة قانونية �أو ق�ضائية متعلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان.
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ال�سلع ،و�إخفاء �أو احتكار �سلع �أخرى .بل وميكن �أن تدعم بع�ض العنا�صر والت�شكيالت امل�سلحة لإثارة امل�شاكل
الأمنية هنا وهناك لإرباك ال�سلطة احلاكمة اجلديدة �أمنيا واقت�صاديا� .سعيا من تلك القوى لإبقاء و�ضعها
ال�سابق على ما هو عليه حفاظا على م�صاحلها ،ومن جانب �آخر ،حماولة منها لعدم اتخاذ احلكومة لإجراءات
قانونية ،مثل �إجراءات العدالة االنتقالية التي ُتخ�ضع تلك القوى للم�ساءلة والعقاب .وبالتايل ،ف�إن خلق
تلك القوى لأجواء التوتر االقت�صادي والأمني �سيكلف الدولة �أعباء مالية �إ�ضافية ملواجهة تلك التحديات
فوق تلك الأعباء التي تواجهها ب�سبب ال�صراع والتحول ،وهو ما يجعل احلكومة االنتقالية ترتدد يف تطبيق
�إجراءات العدالة االنتقالية  -خا�صة جانبها اجلنائي املتمثل يف مالحقة املنتهكني وحماكمتهم ومعاقبتهم -
�إىل حني ا�ستقرار الأو�ضاع االقت�صادية والأمنية.

ثانيا :معوقات تطبيق العدالة االنتقالية يف اليمن:

تعترب اليمن من الدول التي خا�ضت �أنظمتها ال�سيا�سية �صراعات �سيا�سية قوية على مدى عقود عديدة،
ما جعل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي فيها يعد �سمة من �سمات �أنظمة احلكم املتعاقبة على مدى التاريخ الو�سيط
واحلديث .ورغم امل�آ�سي الإن�سانية الكبرية التي خلفتها �أحداث فرباير 2011وما قبلها من �أحداث� ،أدت �إىل
�إزهاق �أرواح الأبرياء و�إراقة الدماء ،والتي نتج عنها �آالف القتلى واجلرحى واملعوقني وامل�شردين ،وتدمري
املمتلكات العامة واخلا�صة ،ناهيك عن املعاناة النف�سية التي عاناها ويعانيها ال�ضحايا و�أ�سرهم حتى اليوم.
رغم كل ذلك� ،إال �أننا يجب �أن نعي ونعرتف �أن ما �شهدته اليمن يف فرباير � - 2011سواء �أكان ثورة �أم �أزمة
– يعد �أوال و�أخريا تغيريا جذريا وحتوال �سيا�سيا �شامال يف �شتى املجاالت ،ودليال قويا على �أن تلك الأحداث
جاءت نتيجة منطقية للآتي:
1 .1تفاقم الق�ضايا الوطنية املرتاكمة مثل :تغييب �سيادة القانون ،واال�ستئثار بال�سلطة والرثوة ،وا�ست�شراء
الف�ساد ،وممار�سة �سيا�سة التهمي�ش والإق�صاء وغمط احلقوق ،وتردي الأو�ضاع املعي�شية واالقت�صادية
وال�صحية والتعليمية واالجتماعية وال�سيا�سية واخلدمية.
2 .2ارتفاع ن�سبة الوعي املجتمعي بكافة ق�ضايا املجتمع ويف �صدارتها الق�ضايا ال�سيا�سية واحلقوقية.
3 .3رف�ض اليمنيون لأي �سيا�سة �أو نظام حكم ال يتفق مع تطلعاتهم وال يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم التي يف
طليعتها �إقامة الدولة املدنية و�سيادة القانون.
4 .4الق�ضايا ال�سيا�سية املحتقنة واملرتاكمة التي خلفتها ال�صراعات املا�ضية وعدم االكرتاث مبعاجلة �آثارها
املادية واالجتماعية والنف�سية حتى تفاقمت وانفجرت.
ويف بلد كاليمن الذي يعد من �أقل دول العامل منوا ،ويعاين م�شاكل �سيا�سية واقت�صادية جمة �أبرزها:
الفقر ،البطالة ،تدين م�ستوى دخل الفرد ،الأمية ،تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية و�سائر اخلدمات الأخرى،
وبني كل ذلك عدم تطبيق النظام والقانون ،الذي يحمي وينظم حقوق وواجبات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،فمن
الطبيعي بعد ذلك� ،أن تكون املعوقات ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية يف مقدمة معوقات تطبيق العدالة
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االنتقالية .ولن نتطرق لتلك املعوقات باعتبارها من الق�ضايا املزمنة والن�شطة يف اليمن واملعروفة للكافة
بال�ضرورة ب�أنها تعيق التنمية ال�شاملة برمتها ،وقد �أ�شبعت بحثا ودرا�سة ،وتتخذ حيالها العديد من املعاجلات
بني احلني والآخر ،و�سبق احلديث عنها ب�شكل عام يف معوقات تطبيق العدالة االنتقالية .لكننا هنا �سرنكز
على معوقات جديدة ا�ستحدثت مبوجب اتفاق ،بغر�ض الهروب من تطبيق العدالة االنتقالية ،خا�صة اجلانب
الق�ضائي منها ،القائم على امل�ساءلة واملحاكمة والعقاب ملنتهكي حقوق الإن�سان .وتتمثل يف :قانون احل�صانة
القانونية رقم()1ل�سنة(2012عائق قانوين) ،والتوافق ال�سيا�سي وفقا لآلية تنفيذ العملية االنتقالية يف
اليمن(عائق �سيا�سي) .و�سنتحدث عنهما بقدر من التف�صيل.

 .5احل�صانة القانونية(قانون احل�صانة رقم()1ل�سنة2012م).

بعد �أن و�صلت الأو�ضاع ال�سيا�سية يف اليمن �إىل �أوجها وانفجرت يف فرباير  2011لت�شهد ال�ساحة
اليمنية خاللها �صراعا م�سلحا على �أ�شده ،بات وا�ضحا �أن الرئي�س ال�سابق ونظامه ميثلون احللقة الأ�ضعف يف
ال�صراع ،و�أنه مل يعد لديهم �سوى خيارين� ،إما الإ�صرار على البقاء يف ال�سلطة وعدم التخلي عنها ،والنتيجة
احلتمية هي احلرب الأهلية ال�شاملة التي �ستكون نتيجتها حم�سومة �سلفا ،وهي خ�سارة الرئي�س ال�سابق
ونظامه ،وحتمله تبعات الفظائع التي �ستخلفها احلرب ،وال �أدل على ذلك مما ح�صل ل�سابقيه – القذايف مثال
 و�إما التخلي عن ال�سلطة ،رغم العواقب التي تنتظرهم حمليا ودوليا ،والتي يف مقدمتها املالحقة الق�ضائية،التي كانت مطلبا لل�شباب و�أحزاب املعار�ضة الثائرة على ذلك النظام� .إال �أن الرئي�س ال�سابق اختار �أهون
ال�ضررين ،وهو االن�سحاب ال�سلمي من اللعبة ال�سيا�سية مقابل ح�صوله على �ضمانات قانونية بعدم املالحقة
الق�ضائية ،ويف الوقت ذاته ا�ستخدام التكتيك واملناورة ال�سيا�سية بعد ذلك ل�صرف الأنظار عنه وعن نظامه
بالظهور من جديد مبظهر الزعيم الوطني .وحتت �إ�صرار الرئي�س ال�سابق على �إيجاد �ضمانات قانونية مقابل
تخليه عن ال�سلطة �سلميا ،جاءت املبادرة اخلليجية لتلبي ذلك املطلب ،ومثلت خمرجا من الأزمة ونوعا من
الت�سوية ال�سيا�سية ال�سلمية ،وكان حمتوى ما ت�ضمنته املبادرة �إجماال ،هو تخلي الرئي�س �صالح عن ال�سلطة،
وعززت هذه الت�سوية اخلليجية بت�سوية �أممية من
مقابل منحه ح�صانة قانونية من املالحقة الق�ضائيةُ .50
منظمة الأمم املتحدة �أطلق عليها “�آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن وفقا ملبادرة جمل�س التعاون” ،ومت
التوقيع عليهما يف الريا�ض يف  23نوفمرب  2011من قبل �أطراف الأزمة .وكجزء من تنفيذ تلك الت�سوية
ال�سلمية اخلليجية والأممية� ،سارع الربملان اليمني �إىل �إ�صدار قانون احل�صانة رقم()1ل�سنة  ،2012الذي
مبوجبه �أعفي الرئي�س �صالح من املالحقة القانونية والق�ضائية ،و�أعفي من عملوا معه من املالحقة اجلنائية
 -50للمزيد �أنظر-:
•ن�ص الفقرة()5من املبادئ الأ�سا�سية من املبادرة اخلليجية والذي ين�ص على �أن « تلتزم كافة الأطراف بوقف كل �أ�شكال االنتقام واملتابعة واملالحقة من خالل
�ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغر�ض» .وتن�ص الفقرة()3من املبادرة على �أنه» يف اليوم التا�سع والع�شرين من بداية االتفاق يقر جمل�س النواب مبن فيهم
املعار�ضة القوانني التي متنح الرئي�س ومن عمل معه خالل فرتة حكمه احل�صانة من املالحقة القانونية والق�ضائية».
•د .حميد حممد اللهبي،التكييف القانوين للمبادرة اخلليجية حلل �أزمة فرباير يف اليمن ،جملة جامعة امللكة �أروى ،جملة علمية حمكمة ،العدد ،ال�سابع ،يوليو،
�،2011ص.9،8 ،
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فيما يت�صل ب�أعمال ذات دوافع �سيا�سية قاموا بها �أثناء �أدائهم ملهامهم الر�سمية .51وبالتايل ،فقد مثل هذا
القانون �أهم و�أو�ضح �صورة من �صور الإفالت من العقاب ،وعائقا من عوائق تطبيق العدالة االنتقالية يف
اليمن.

 .6التوافق ال�سيا�سي وفقا لآلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن.

بعد �صراع مرير بني احلزب احلاكم �سابقا (امل�ؤمتر ال�شعبي العام)و�أحزاب اللقاء امل�شرتك� -52أقوى
�أحزاب املعار�ضة � -أف�ضى يف نهاية املطاف �إىل مواجهات دامية انتهكت فيها حقوق الإن�سان ،و�أزهقت الأرواح،
و�أريقت الدماء ،ودمرت الكثري من املن�ش�آت العامة واخلا�صة ،وتعطلت م�صالح النا�س ،مل ي�ستطع طرف التغلب
على الآخر �أو �إق�صائه ،رغم �أن كل منهما كان يتمتع بقدر من القوة املادية وال�شعبية التي ال ي�ستهان بها.
وبو�صول الطرفان املت�صارعان مرحلة (توازن ال�ضعف)ال�سيا�سي ،جعلهما يعلنان – �ضمنا  -عدم قدرة �أحدهما
على هزمية �أو �إق�صاء الآخر ،فكان التوافق ال�سيا�سي بينهما هو املخرج لت�سوية الأزمة وفقا للمبادرة اخلليجية
و�آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن ومبوجبهما مت تقا�سم ال�سلطة منا�صفة بني امل�ؤمتر ال�شعبي العام
و�أحزاب اللقاء امل�شرتك ،و�أ�سندت رئا�سة احلكومة �إىل �أحزاب اللقاء امل�شرتك .وبدخول الطرفني املت�صارعني
يف اليمن يف اتفاق �سيا�سي ،وتقا�سمهما ال�سلطة منا�صفة ،بات من الوا�ضح �أن من كانوا �سببا يف ال�صراع ،و�سببا
يف �إراقة الدماء وانتهاك حقوق الإن�سان ،مل يعد هناك جماال مل�سائلتهم وحما�سبتهم ،فقد �أ�صبحوا جميعا
يف ال�سلطة ،و�أ�صبحوا اخل�صم واحلكم!؟ .وبذلك التوافق ال�سيا�سي �أفرغت ال�ساحة ال�سيا�سة اليمنية
من املعار�ضة ،ومل يعد هنالك طرفا �آخرا مبقدوره حما�سبة تلك الأطراف ال�سيا�سية �أو حتميلها م�سئولية
االنتهاكات التي حدثت .وكنوع من التخفيف من ردود الأفعال ال�شعبية واحلقوقية ،بادرت احلكومة �إىل
الإعالن عن �إجراء م�صاحلة وطنية �سيا�سية عرب م�شروع قانون العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية الذي
تبنته ،وعدم تطبيق عدالة جنائية ب�صريح ن�ص م�شروع القانون .وهنا ظهر �أن التوافق ال�سيا�سي يف اليمن
بني الطرفني املت�صارعني ،قد مثل عائقا من عوائق تطبيق العدالة االنتقالية ،و�صورة ثانية ملحاولة الطرفني
املت�صارعني الإفالت من العقاب وطم�س �سجلهما احلافل باالنتهاكات.

ثالثا :حتليل �أ�سانيد معوقات تطبيق العدالة االنتقالية يف اليمن:
 .1حتليل �أ�سانيد احل�صانة القانونية:

بقدر ما مثل قانون احل�صانة رقم( 2012 )1خمرجا للرئي�س ال�سابق وفر�صة له ومن عملوا معه

 - 51تن�ص املادة( )1من قانون احل�صانة رقم()1ل�سنة 2012على الآتي »:مينح الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية احل�صانة التامة من املالحقة
القانونية والق�ضائية».
وتن�ص املادة()2من القانون على �أن» تنطبق احل�صانة من املالحقة اجلنائية على امل�سئولني الذين عملوا مع الرئي�س يف م�ؤ�س�سات الدولة املدنية والع�سكرية
والأمنية فيما يت�صل ب�أعمال ذات دوافع �سيا�سية قاموا بها �أثناء �أدائهم ملهامهم الر�سمية ،وال ينطبق ذلك على �أعمال الإرهاب».
 -52ت�شكل اللقاء امل�شرتك من :حزب التجمع اليمني للإ�صالح و احلزب اال�شرتاكي اليمني وحزب احلق والتنظيم الوحدوي ال�شعبي النا�صري وحزب البعث العربي
اال�شرتاكي القومي وحزب التجمع ال�سبتمربي واحتاد القوى ال�شعبية اليمنية.
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للإفالت من امل�ساءلة� ،إال �أنه يف ذات الوقت يعترب-:
أ -أاعرتافا �صريحا ،و�إدانة قانونية وا�ضحة ال لب�س فيها للرئي�س ال�سابق ونظامه بارتكابهم انتهاكات حلقوق
الإن�سان ،يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدويل ،فاملبادئ العامة للقانون تن�ص على �أن املتهم برئ
حتى تثبت �إدانته ،والإدانة ال تثبت �إال بحكم ق�ضائي� ،أما الرئي�س ال�سابق ونظامه ،فقد �أرادوا �أن يبعدوا
االتهام عنهم ،ف�أثبتوه على �أنف�سهم بقانون؟!.
ب -ب و�صمة عار يف حق الرئي�س ال�سابق ونظامه ،كونه �أنهى فرتة طويلة من حكمه بقانون ميحو كافة املواقف
وال�صور الإيجابية التي طبعها يف ذاكرة ال�شعب اليمني على مدى(�)33سنة.
ت -ت غباء �سيا�سي وقانوين ممن طالبوا به و�أ�صروا على �إ�صداره ،فال هو بالعمل الذي �سيجنبهم فعال امل�ساءلة،
كون القوانني الدولية ال تعرتف مبثل هذه احل�صانات ،وال هم بالذين �أبعدوا عن �أنف�سهم االتهام وحافظوا
على ماء وجوههم �أمام ال�شعب اليمني الذي كان يكن لهم االحرتام والتقدير.
ث -ثتو�سيع زائد لنطاق احل�صانة واالتهام ،حيث ا�شتمل القانون على منح احل�صانة لكافة من عملوا مع الرئي�س
�صالح على مدى()33عاما .ومنهم بالطبع �أحزاب اللقاء امل�شرتك ،و�أولئك الذين مل يكونوا م�ؤطرين يف
�أحزاب �سيا�سية .ولنا �أن نتخيل كم من اليمنيني عملوا مع الرئي�س ال�سابق؟ وهل يعقل �أن كل من عمل مع
الرئي�س ال�سابق متهمون بانتهاك حقوق الإن�سان� ،أو يدخلون يف دائرة الف�ساد الذي كان �سمة من �سمات
نظام الرئي�س ال�سابق؟!.
ج -جمل يعالج القانون حاالت انتهاك حقوق الإن�سان التي ارتكبها �أ�شخا�ص لي�سوا ممن عملوا مع الرئي�س
ال�سابق ،وبالتايل مل ي�شملهم قانون احل�صانة .ف�إذا قلنا �أنهم يندرجون �ضمن من مت حت�صينهم مبوجب
قانون احل�صانة ،فهذا خمالف للقانون ذاته الذي ين�ص على �أن احل�صانة ت�شمل فقط الرئي�س ال�سابق
ومن عملوا معه طوال فرتة حكمه ،و�إن قلنا يقدموا للمحاكمة ويعاقبوا على تلك االنتهاكات ،فقد �أخلينا
مببد�أ من مبادئ العدالة� ،أال وهو مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني يف امل�سئولية والعقاب دون متييز بينهم.
و�إذا ما عدنا �إىل اخللفية ال�سيا�سية للكثري من �أحزاب اللقاء امل�شرتك ،جند �أنها ذاتها قد وجهت �إليها
بقوة �أ�صابع االتهام بارتكابها انتهاكات حلقوق الإن�سان �أثناء بع�ض ال�صراعات ال�سيا�سية يف فرتة الرئي�س
ال�سابق ،وعلى �سبيل املثال :فاحلزب اال�شرتاكي متهم بارتكابه انتهاكات حلقوق الإن�سان يف احلرب التي
عرفت ب�أحداث التخريب يف املناطق الو�سطى وغريها من املناطق يف املحافظات ال�شمالية �أواخر ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي ،وكذا يف �أحداث يناير 1986امل�شئوم يف اجلنوب .53وحزب الإ�صالح متهم بارتكابه انتهاكات
حلقوق الإن�سان يف حرب �صيف  .1994وهي كلها جمتمعة متهمة من بع�ض اجلهات بارتكابها انتهاكات حلقوق
الإن�سان يف �أحداث الثورة ال�شبابية ال�شعبية ال�سلمية يف فرباير  .2011وبالتايل ،فعلى الرغم من �أن �أحزاب
� -53أدى ال�صراع الذي دار بني جناحي �أع�ضاء اللجنة املركزية للحزب اال�شرتاكي (ال�ضالع ردفان)و(�أبني و�شبوة) يف اجلنوب يف يناير� 1986إىل انتهاكات
ج�سيمة راج �ضحيتها حوايل �14000ألف قتيل من املدنيني والع�سكريني ،ومور�س القتل اجلماعي الع�شائري ملدة عامني �ضد كل من ينتمي �إىل حمافظة (�أبني
زجنبار) ،ومور�ست الكثري من االنتهاكات الإن�سانية مثل :التعذيب اجل�سدي للم�صابني يف امل�ست�شفيات ب�آالت حادة ومواد كيماوية و�إحراق بع�ض �أع�ضائهم،
�إ�ضافة �إىل الدمار الكبري للممتلكات الذي حلق ب�أبناء عدن والذي قدر حينها بحوايل �ألفي مليون دوالر .للمزيد حول �أحداث يناير�1986أنظر:د.عبدالويل
ال�شمريي� 1000،ساعة حرب،ط،3ج،1مكتبة الي�سر�،صنعاء�،1995،ص109،وما بعدها.
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اللقاء امل�شرتك و�شركائهم كانت يف مقدمة من ثاروا على نظام الرئي�س �صالح ،ومن املطالبني ب�شدة ب�ضرورة
م�ساءلته وحماكمته بعد �أن كانت م�ؤتلفة وم�شاركة معه يف نظامه ،وعلى الرغم من معار�ضة تلك الأحزاب قبل
م�شاركتها يف ال�سلطة ملنح �صالح احل�صانة القانونية .ورغم االنتقادات التي وجهت �إىل قانون احل�صانة ذاته،
�إال �أن �أحزاب اللقاء امل�شرتك قد وجدت يف قانون احل�صانة – من الناحية ال�سيا�سية والقانونية  -فر�صة لها
للخروج من دائرة امل�ساءلة القانونية ،و�إبعاد �أ�صابع االتهام عنها جراء تلك االنتهاكات التي ارتكبها البع�ض
منها ،باعتبار �أن احل�صانة ت�شمل الرئي�س �صالح(ومن عملوا معه) وهم جميعا ممن عملوا معه وكانت لهم �صفات
ر�سمية و�شغلوا منا�صب قيادية عليا يف الدولة �أثناء فرتة حكمه.
ولعل هذا ما يف�سر �إ�سراع احلكومة ممثلة بوزارة ال�ش�ؤون القانونية يف �إنزال م�شروع قانون العدالة
االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية قبل �أوانه املحدد له يف �آلية تنفيذ العملية االنتقالية ،والتي حددت �أن
الإجراءات املتعلقة بامل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية هي من خمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني.54
وعلى الرغم من االنتقادات الوا�سعة التي وجهت �إىل م�شروع القانون من خمتلف الأطياف اليمنية واملنظمات
احلقوقية ،بل ومن قواعد �أحزاب اللقاء امل�شرتك ذاتها ،ف�إن ما ذهبنا �إليه �آنفا ،يف�سر �أي�ضا �إ�صرار الوزارة
على �أن يكون م�شروع القانون متوافقا مع قانون احل�صانة ،55بحيث يكون قانونا للم�صاحلة الوطنية ولي�س
للعدالة االنتقالية ،و�أن العدالة االنتقالية التي يحققها امل�شروع هي العدالة الت�صاحلية(غري الق�ضائية)،56
وب�أن هيئة امل�صاحلة التي �ستن�ش�أ وفقا للم�شروع ،هي هيئة غري ق�ضائية ،هدفها �إجراء امل�صاحلة الوطنية بني
�أفراد املجتمع ،57كما �أن امل�صاحلة الوطنية يف مفهوم امل�شروع هي“ :امل�صاحلة ال�سيا�سية املجتمعية”! 58؟.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن �أطراف الإتالف يف حكومة الوفاق هم �أي�ضا خمتلفون على م�شروع القانون ،خا�صة فيما
يتعلق بفرتات ال�صراعات التي ي�شملها امل�شروع .فاال�شرتاكيون ال يرغبون يف �أن ي�شمل امل�شروع الفرتة الزمنية
قبل  1990كون احلزب متورط يف انتهاكات ج�سيمة-كما �أو�ضحنا -يف حرب املناطق الو�سطى و�أحداث يناير
امل�شئوم .1986والإ�صالحيون رغم �أنهم يريدون �أن ي�شتمل امل�شروع على تلك الفرتة ال�سوداء يف عهد احلزب
اال�شرتاكي� ،إىل �أنهم متوج�سون خيفة من فرتة حرب �صيف  1994كون �أ�صابع االتهام موجهة �إليهم من احلزب
اال�شرتاكي وكثري من �أبناء اجلنوب بارتكابهم ممار�سات غري �إن�سانية يف تلك الفرتة ،ويريدون �أن تقت�صر
الفرتة على �أحداث فرباير  .2011بينما امل�ؤمتريون ال يرغبون يف تبني مثل هذا القانون من حيث الأ�سا�س،
 -54تن�ص املادة( )21من �آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن على �أن م�ؤمتر احلوار الوطني يبحث �أمور عدة منها ما ورد يف الفقرة(ح)والتي تن�ص على الآتي»:
اتخاذ خطوات ترمي �إىل امل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية والتدابري الالزمة ل�ضمان عدم حدوث انتهاكات حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين م�ستقبال».
 -55ا�ستند امل�شروع احلكومي لقانون العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية(�آخر تعديل) يف ديباجته �إىل القانون رقم()1ل�سنة 2012ب�ش�أن احل�صانة من املالحقة
القانونية والق�ضائية.
 -56تن�ص الفقرة()7من املادة()2من امل�شروع احلكومي لقانون العدالة االنتقالية على �أن »:العدالة االنتقالية هي العدالة الت�صاحلية للك�شف عن احلقيقة وجرب
�ضرر ال�ضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان يف امل�ستقبل».
 -57تن�ص الفقرة(�أ) من املادة( )5من امل�شروع احلكومي لقانون العدالة االنتقالية على �أن »:تن�ش�أ مبوجب هذا القانون هيئة م�ستقلة ت�سمى(هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة)تهدف �إىل �إجراء م�صاحلة وطنية بني �أفراد املجتمع اليمني نتيجة ما خلفته ال�صراعات ال�سيا�سية.»...
 -58تعرف الفقرة()11من املادة( )2من امل�شروع احلكومي لقانون العدالة االنتقالية امل�صاحلة الوطنية ب�أنها »:امل�صاحلة ال�سيا�سية املجتمعية ،ويعنى هذا القانون
بامل�صاحلة املجتمعية».
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م�ستوعبني وحا�ضرين فيها
لأن �أي فرتات �صراع �سي�شملها م�شروع القانون �سيكون امل�ؤمتر وحكوماته املتعاقبة
َ
من قبل ومن وبعد .ولذا ،فقد ظهر االختالف جليا بني تلك الأطراف ،مما جعل احلكومة تتخذ قرارا بعر�ض
املو�ضوع على رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء للف�صل فيه وفقا ملا ن�صت عليه املادة()12من �آلية تنفيذ
العملية االنتقالية يف اليمن .59وعلى كل حال� ،سواء �أكان الإفالت من امل�سائلة والعقاب قد مت بقانون �أم بغريه،
وبغ�ض النظر عن مدى د�ستورية قانون احل�صانة رقم( 2012)1من عدمها ،وبغ�ض النظر �أي�ضا عن م�شروع
قانون العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية الذي تبنته وزارة ال�شئون القانونية واالنتقادات املوجهة �إليه
واخلالف الدائر حوله ،ف�إن احلقيقة القانونية التي ال مفر منها وال جدال فيها ،هي �أنه �أ�صبح من املتفق
عليه يف القانون الدويل فقها وق�ضاء وممار�سة� ،أنه ال �إعفاء من امل�سئولية اجلنائية وال اعرتاف باحل�صانات
�أو ال�ضمانات التي تمُ نح ملنتهكي حقوق الإن�سان .60وما ح�صل لـ(�أوق�ستو بينو�شي )Pinochet Augusto
رئي�س(�شيلي) لي�س ببعيد  -حالة م�شابهة ملا ح�صل يف اليمن -فقد متكن (بينو�شي) من �إ�صدار قانون احل�صانة
الربملانية الدائمة ليعفي نف�سه ومن عمل معه من امل�سئولية عن اجلرائم التي ارتكبوها بحق �شعبهم ،غري
�أنه ب�سب املطالبات ال�شعبية واحلقوقية ملحاكمته ،ف�إن الق�ضاء الدويل مل يعرتف بقرارات العفو وال بقانون
احل�صانة ،و�ألقى القب�ض على (بينو�شي) وقدم للمحاكمة رغم حالته ال�صحية.
كما �أن القانون الذي ا�ستند عليه قانون احل�صانة وهو القانون رقم( )13ل�سنة1994ب�ش�أن الإجراءات
اجلزائية ،هو ذاته لي�س فيه ن�ص �أو �إ�شارة �إىل جواز �إ�صدار قانون يحمي ويح�صن منتهكي حقوق الإن�سان ،بل
ن�ص على جواز �إ�صدار ما ي�سمى بقانون العفو ال�شامل ،وهو عفو مقيد فيما يتعلق بحق الدولة(احلق العام)،
وال يجيز العفو عن حقوق ال�ضحايا ،بل ي�ؤكد على حمايتها .و�إذا ما تفح�صنا املادة ( )539التي جتيز �إ�صدار
العفو ال�شامل (بقانون) جند فيها �أن من �شروط العفو ال�شامل الآتي-: 61
أ -أ�أن يكون هناك فعل �إجرامي من�صو�ص ومعاقب عليه يف القانون.
ب -ب�أن يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب فعال من �شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص.
ت -ت�أن تكون ظروف قوية دفعت مرتكب الفعل الإجرامي �إىل ارتكابه مثل :حاالت احلروب والكوارث
� -59صحيفة الثورة اليمنية ،الأربعاء/30،مايو.2012،
 - 60وعلى ذلك تن�ص املادة()2/27من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية على �أنه  »:ال حتول احل�صانات �أو القواعد الإجرائية اخلا�صة التي قد
ترتبط بال�صفة الر�سمية لل�شخ�ص �سواء كانت يف �إطار القانون الوطني �أو الدويل دون ممار�سة املحكمة اخت�صا�صاها على هذا ال�شخ�ص».
ويف مطلع تفنيدها لقانون احل�صانة الذي �صدر يف( �شيلي) لتح�صني الرئي�س ال�سابق(بينو�شي) اعتربت اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان �أن هذا النوع من
العفو الذاتي يتعار�ض مع قانون حقوق الإن�سان الدويل و�أن تداعياته القانونية متثل جز ًء من ال�سيا�سة العامة القائمة على انتهاك حقوق الإن�سان .م�شار �إليه
يف� :أحمد �شوقي بنيوب ،مرجع �سابق�،ص.38،
كما ن�ص قرار جمل�س الأمن رقم()2051ب�ش�أن اليمن ال�صادر يف/12يونيو 2012/يف البند ال�سابع على «وجوب حما�سبة جميع امل�سئولني عن �أعمال
انتهاك وامتهان حقوق الإن�سان ،وي�شدد على �ضرورة �إجراء حتقيق �شامل وم�ستقل وحمايد وم�ستوف للمعايري الدولية بخ�صو�ص ما زعم وقوعه من �أعمال
انتهاك وامتهان حلقوق الإن�سان ،وذلك ملنع الإفالت من العقاب و�ضمان اخل�ضوع للم�ساءلة على نحو تام» .من من�شورات الأمم املتحدة،الن�سخة العربية،موقع
جمل�س الأمن الدويل،يونيو. 2012
 -61تن�ص املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية على الآتي »:يكون العفو ال�شامل بقانون وهو ميحو �صفة اجلرمية فال تقبل الدعوى اجلزائية عنها وال يجوز
اال�ستمرار فيها �إذا كانت قد رفعت و�إذا كان قد �صدر حكم بالإدانة اعترب ك�أن مل يكن�.أما العفو اخلا�ص عن العقوبة فيكون بقرار من رئي�س اجلمهورية بناء
على عر�ض وزير العدل بعد احلكم البات ،ويكون ب�إ�سقاطها كلها �أو بع�ضها �أو ب�إبدالها بعقوبة �أخف منها ،وي�سري العفو على العقوبة التكميلية وال مي�س العفو
بنوعيه حقوق الغري �إال مبوافقتهم ويعترب من حقوق الغري الق�صا�ص والدية والأر�ش».
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الطبيعية .ومل تندرج يف �إطار الن�ص حاالت ال�صراعات ال�سيا�سية.
و�إذا ما �صدر قانون العفو ال�شامل ،ف�إنه ميحو �صفة اجلرمية عن الفعل الإجرامي ،وبالتايل ،ال تقبل
الدعوى اجلزائية عن ذلك الفعل ،وال يجوز اال�ستمرار يف �إجراءات الدعوى �إن كانت قد رفعت ،بل �إنه حتى
و�إن كان قد �صدر حكم يدين مرتكب ذلك الفعل الإجرامي ويعاقبه عليه ،فيعترب احلكم ك�أن مل يكن بعد �صدور
قانون العفو ال�شامل .62غري �أن ن�ص املادة ذاتها يقرر ويحمي حقوق املجني عليهم بالقول” ..وال مي�س العفو
بنوعيه(ال�شامل واخلا�ص) حقوق الغري �إال مبوافقتهم ،ويعترب من حقوق الغري الق�صا�ص والدية والأر�ش”.
وبالتايل ،فال منا�ص ملرتكب الفعل الإجرامي من امل�ساءلة ،كون القانون ال يحمي �أو يح�صن �أي �شخ�ص كان
الرتكابه عمال �إجراميا معاقب عليه يف القانون� .إذن ،فال يجوز من الناحية القانونية والد�ستورية االعتماد
على الن�ص الوارد يف املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية كمربر لإ�صدار قانون احل�صانة القانونية.
ومع ذلك ،ف�إن قانون احل�صانة قد يبدو ملن �صدر ل�صاحلهم �أنه ميثل لهم مانعا من امل�سئولية والعقاب .نعم
قد يبدو كذلك يف املرحلة االنتقالية احلالية ،رغم �أنه – كما �أو�ضحنا �سلفا -ال يتوافق مع قواعد القانون
الدويل التي ال تعرتف بقانونية و�شرعية مثل هذه القوانني ،وال يتفق مع الد�ستور والقانون اليمني اللذان
يعززان ويحميان حقوق الإن�سان� .أما يف امل�ستقبل فهناك مداخل قانونية كثرية كفيلة ب�أن تق�ضي على قانون
احل�صانة� ،إذ �أن القانون يلغيه قانون مثله ،وبالتايل ،فمن يحوز الأغلبية الربملانية يف امل�ستقبل ي�ستطيع �أن
يعدل �أو يلغي هذا القانون.

 .2حتليل �أ�سانيد التوافق ال�سيا�سي:

متت الت�سوية ال�سيا�سية بني �أطراف الأزمة يف  2011وفقا لآلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن
ومبادرة جمل�س التعاون اخلليجي ،وعلى �أ�سا�س تخلي الرئي�س �صالح عن احلكم مقابل �ضمانات قانونية بعدم
املالحقة الق�ضائية .ويف الوقت ذاته ،عدم �إق�صاء �أو اجتثاث النظام ال�سابق(حزب امل�ؤمتر)  -ح�سب مطالب
الثورة ال�شبابية ال�شعبية ال�سلمية  -وا�ستمراره يف احلكم يف �إطار حكومة الوفاق ال�سيا�سي .هذا من جهة،
ومن جهة �أخرى ،مكنت تلك الت�سوية املعار�ضة من تقا�سم ال�سلطة منا�صفة مع النظام الذي ثارت عليه بعد
�سنوات من ال�صراع ال�سيا�سي �أف�ضت �إىل املواجهات امل�سلحة يف فرباير .2011وبالتايل ،ف�إن ذلك التوافق
ال�سيا�سي قد جعل من غري املمكن على طرف �أن يفر�ض �أو يتخذ �إجراءات �ضد الطرف الآخر ،خارج �إطار اتفاق
الت�سوية الذي ارت�ضوه جميعا يف �إطار املبادرة اخلليجية و�آلية تنفيذ العملية االنتقالية .كما �أنه مل يعد
مبقدور �أحزاب اللقاء امل�شرتك حتقيق وعودها وتعهداتها لقواعدها من ال�شباب فيما يتعلق مبطالبهم حول
حماكمة وحما�سبة منتهكي حقوق الإن�سان ،واجتثاث نظام الرئي�س ال�سابق ،و�إزالة الفا�سدين من املنا�صب
القيادية يف الدولة ،خا�صة يف مرحلة الفرتة االنتقالية الثانية التي بد�أت بانتخاب عبد ربه من�صور هادي
رئي�سا للجمهورية يف  21فرباير� .2012أ�ضف �إىل ذلك� ،أن �أحزاب اللقاء امل�شرتك ذاتها ،قد ا�ستفادت من
� - 62أنظر :ن�ص املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية.
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قانون احل�صانة رقم()1ل�سنة  2012ور�أت فيه خمرجا قانونيا يبعد عنها �أ�صابع االتهام باعتبار �أنها كانت
طرفا يف �أزمة فرباير 2011وموجه �إليها االتهام من حزب امل�ؤمتر و�أطراف �أخرى بارتكابها انتهاكات حلقوق
الإن�سان �أثناء الأزمة وخالل ال�صراعات التي حدثت يف املا�ضي .وبالتايل ،فال حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام وال
�أحزاب اللقاء امل�شرتك �سيوافقون على �سن ت�شريع له طابع جنائي وق�ضائي – مثل قانون العدالة االنتقالية
 يحا�سبهم ويحملهم امل�س�ؤولية اجلنائية ،و�سندهم جميعا يف ذلك قانون احل�صانة رقم()1ل�سنة 2012وعملية التوافق ال�سيا�سي التي ت�ضمنتها املبادرة اخلليجية و�آلية تنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن .و�إذا
كان معروفا �أن التوافق ال�سيا�سي ميثل خمرجا لأي دولة من امل�أزق ال�سيا�سي الذي وقعت فيه ،ومرحلة متقدمة
نحو تعزيز حماية حقوق الإن�سان ،وتطبيق �سيادة القانون� ،إال �أن �أطراف ال�صراع يف اليمن قد ا�ستغلت ذلك
التوافق ال�سيا�سي لتحقيق مكا�سب �سيا�سية على ح�ساب ال�ضحايا وحقوقهم .وبذلك ،يظهر �أن قانون احل�صانة
والتوافق ال�سيا�سي ،قد �أديا �إىل �إفالت اجلناة من العقاب ،وعدم تطبيق العدالة االنتقالية يف اليمن ،و�أن
املت�ضررين هم �ضحايا ال�صراع ،و�أن ذلك �سينعك�س �سلبا وي�ؤثر على تطبيق �سيادة القانون ،بل و�أثر و�سي�ؤثر
بالفعل على مواقف تلك الأحزاب -خا�صة �أحزاب اللقاء امل�شرتك  -وم�صداقيتها �أمام قواعدها من ال�شباب
الثائر ،ناهيك عن الغري.
ومما يعزز ما تو�صلنا �إليه من �أن التوافق ال�سيا�سي يعد عائقا من عوائق تطبيق العدالة االنتقالية
يف اليمن� ،أن حكومة الوفاق قد �أ�صدرت يف �أغ�سط�س  2012القرار رقم()138ب�ش�أن املوافقة على �إن�شاء
وت�شكيل جلنة للتحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�سان التي حدثت عام� ،2011إال �أنه ومنذ ذلك التاريخ حتى
كتابة هذا البحث مل يتم ت�سمية �أع�ضائها ب�سبب اخلالف بني �أع�ضاء جمل�س الوزراء(حكومة الوفاق)على
ع�ضوية وت�شكيل اللجنة .كما �أن حكومة الوفاق ذاتها ولل�سبب ذاته مل ت�صل حتى اللحظة �إىل توافق
حول �إ�صدار م�شروع قانون العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية الذي �أعدته وزارة ال�شئون القانونية يف
فرباير2012م. 63

 -63للمزيد �أنظر:م�سودة تعليق احلكومة اليمنية على تقرير بعثة املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان �إىل اليمن2012،م�،ص.10،
359
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

النتـــائج:

•�أ�صبحت العدالة االنتقالية اليوم نهجا را�سخا ووا�ضحا وحمددا يف وثائق الأمم املتحدة وممار�ساتها
العملية يف تنفيذ عمليات و�آليات العدالة االنتقالية يف العديد من دول العامل.
•تواجه العدالة االنتقالية العديد من املعوقات التي حتول دون تطبيقها على امل�ستوى العاملي عموما ويف
اليمن ب�شكل خا�ص� ،أبرز هذه املعوقات :حماولة منتهكي حقوق الإن�سان يف الإفالت من العقاب والتوافق
ال�سيا�سي بني الأطراف املت�صارعة.
•�صعوبة تطبيق العدالة االنتقالية يف اليمن يف الفرتة االنتقالية احلالية(الثانية) باملفهوم الذي �أر�سته
منظمة الأمم املتحدة -خا�صة ما يتعلق بامل�ساءلة واملحاكمة  -نظرا لأن �أطراف ال�صراعات املتعاقبة
عادت للحكم من جديد من خالل عملية الت�سوية ال�سيا�سية التوافقية ،وبالتايل فهي لن حتا�سب �أو
ُت�سائل نف�سها ،ولي�س يف مقدور طرف �أن يحمل الطرف الآخر م�سئولية ال�صراعات واالنتهاكات التي
حدثت يف اليمن ،ولذا فقد اقت�صر الأمر على �إجراء امل�صاحلة ال�سيا�سية بني الأطراف املت�صارعة.
•تغييب ال�ضحايا يف عمليات امل�صاحلة الوطنية اجلارية حاليا يف �إطار م�ؤمتر احلوار الوطني ،وهو م�ؤ�شر
على �أن امل�صاحلة ال�سيا�سية هي الطاغية على م�ؤمتر احلوار.

التو�صيات:
�1 .1ضرورة اتخاذ احلكومة اليمنية حزمة من الإجراءات التي تعزز مقومات امل�صاحلة الوطنية ،ومن �أهم
هذه املقومات-:
أ -أتعزيز مقومات الأمن واال�ستقرار ،ويف مقدمتها:
•فر�ض �سيادة القانون .بب�سط هيبة الدولة وترميم ثقة ال�شعب بها بعد �أن اهتزت عقودا عديدة.
•�إلتزام الأطراف اليمنية بعدم اللجوء �إىل احلروب حلل امل�شاكل ال�سيا�سية الداخلية.
•وقف احلرب الدائرة حاليا بني الدولة اليمنية وتنظيم القاعدة ،واحلد من التدخل الأجنبي
املبا�شر يف احلرب.
•�إيجاد الت�سويات ال�سيا�سية العادلة واحلقيقية للق�ضايا الآتية:
o oق�ضية اجلنوب.
o oم�شكلة �صعدة.
o oم�شكلة تنظيم القاعدة يف اليمن.
2 .2اتخاذ الإجراءات التنفيذية للعدالة االنتقالية ،ويف مقدمتها-:
أ .أ�ضرورة تقدمي الدولة والأطراف التي �سببت ال�صراعات اعتذارا ر�سميا لل�شعب عن كل ما ح�صل منها
من جتاوزات وانتهاكات يف حق ال�شعب اليمني جراء ال�صراعات املتعاقبة.
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ب .بالبدء يف فتح حتقيق �شامل ونزيه وم�ستقل وحمايد ،حول كافة االنتهاكات والتجاوزات التي حدثت
يف اليمن ،من خالل جلان متخ�ص�صة ،بحيث ت�شكل جلنة حتقيق لكل فرتة �صراع على حدة.
ت .تك�شف احلقائق عن كافة ال�صراعات واالنتهاكات التي حدثت �أثناء وبعد ال�صراعات ،وحتديد اجلهات
والأفراد امل�سئولة عنها ،ويف مقدمتها الك�شف عن حاالت القتل املتعمد واالختفاء �ألق�سري ،والتدمري
املتعمد للممتلكات العامة واخلا�صة ،و�أي انتهاكات جم َّرمة وفقا للقانون الوطني والقانون الدويل
حلقوق الإن�سان والقانون الدول الإن�ساين.
ث .ثالقيام بالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والقانونية املتعلقة بحقوق الإن�سان ل�ضمان عدم انتهاك تلك احلقوق
يف امل�ستقبل.
ج .جعدم اتخاذ �أي �إجراءات با�سم العدالة االنتقالية من �ش�أنها م�صادرة احلقوق القانونية املكفولة
لل�ضحايا يف اللجوء �إىل الق�ضاء ال�ستيفاء حقوقهم املدنية املن�صو�ص عليها قانونا واملتعلقة بالق�صا�ص
والديات والأرو�ش والتعوي�ضات.
ح .ح�إيجاد برامج وا�ضحة وحمددة وفاعلة لتعوي�ض ال�ضحايا وجرب �أ�ضرارهم.
خ .خالتو�سط لإجراء امل�صاحلة بني ال�ضحايا ومنتهكي حقوقهم.
د .دالت�أكيد على بطالن �أي �إجراءات ت�صالح �أو تنازل �أو عفو بدون ح�ضور وموافقة ال�ضحايا �أو ذويهم
موافقة �صريحة �صحيحة.
ذ .ذحتديد م�سئوليات اجلهات ذات العالقة عن االنتهاكات التي حدثت ومل ي�صل التحقيق �إىل معرفة
وحتديد الأ�شخا�ص الذين ارتكبوها ب�شكل مبا�شر.
3 .3الأخذ بالأ�س�س العامة للم�صاحلة الوطنية(الثالثة ع�شر) ،التي حددناها يف املطلب الثاين املتعلق
ب�أ�س�س امل�صاحلة الوطنية.
4 .4اال�ستفادة من القواعد والأعراف والأ�سالف القبلية الرا�سخة وامل�ؤثرة يف املجتمع وتوظيفها ب�شكل
منا�سب ،ليتم من خاللها �إجراء امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة ،عرب خرية م�شايخ ووجها و�أعيان اليمن
على م�ستوى كل مديرية وحمافظة.
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	�-صحيفة الثورة اليمنية ،الأربعاء/30،مايو.2012،
	�-صحيفة احلياة اللندنية،مار�س.2010،
	-موقع التغيري نت يف html.arts12487/com.tagheer-al.22/5/2012
- UNITED NATIONS، 2010، Approach to Transitional Justice، Guidance
Note of The Secretary-General، Doc Number(12-38576).
- UNICEF ORGANIZATION ،2005، THE IMPACT OF CONFLICT ON
WOMEN AND GIRLS IN WEST AND CENTRAL AFRICA AND THE
UNICEF RESPONSE، United Nations Children’s Fund (UNICEF)، New
York.
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مبد�أ« :ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات»
"درا�سة ت�أ�صيلية"
د .حممد عبد امللك حم�سن املحب�شي

نائب مدير مركز الدرا�سات واال�ست�شارات القانونية والتحكم بجامعة �صنعاء

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
فمبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات يعد �أهم مبد�أ قانوين د�ستوري يف النظام
القانوين اليمني ،منذ دخول الإ�سالم اليمن �سنة (10هـ) .فال�شريعة الإ�سالمية يف املجتمع اليمني ال
متثل قواعد �أخالقية تنظم الأخالق والآداب يف املجتمع اليمني فح�سب ،ولكنها متثل قواعد تنظيم
العالقات بني الأفراد يف املجتمع ،لتكون بذلك القانون الذي ينظم �سلوك الأفراد يف املجتمع .وهذا املبد�أ
نابع من �شعور الأفراد يف املجتمع اليمني لأهمية تطبيقه بينهم كون ذلك هو عنوان دينهم وح�ضارتهم
ورقيهم ،والعجيب �أننا ن�سمع بع�ض الآراء ال�شاذة والغريبة عن املجتمع اليمني والتي تنادي ب�إغفال هذا
املبد�أ من الن�ص عليه يف الد�ستور ،بل جندها ت�صرح –�أحيان ًا -ب�أن هذا املبد�أ هو �سبب لت�أخر املجتمع عن
ركب احل�ضارة ،و�أن ال�شريعة ال تواكب التطورات العلمية احلديثة ،و�أنها تخالف قواعد الدولة املدنية
وتعد على ال�شريعة
احلديثة وقواعد القانون الدويل احلديث .وال �شك �أن هذا الكالم فيه افرتاء
ٍ
الإ�سالمية كما �أن هذه الآراء ال يوجد لها �أي مربرات علمية ،و�إمنا هي قائمة على العاطفة وردة فعل
خاطئة ب�سبب االنحراف يف تطبيق قواعد ال�شريعة الإ�سالمية.
وهذا ما �شهدت به امل�ؤمترات الدولية ،فم�ؤمتر الهاي 1937م للقانون املدين ،وم�ؤمتر املحامي
الدويل 1948م ،و�أ�سبوع الفقه الإ�سالمي بكلية احلقوق مبار�س 1970م ،فكل تلك امل�ؤمترات تعرتف
لل�شريعة الإ�سالمية وفقهها العظيم بالدور الإن�ساين العظيم يف التاريخ الإن�ساين ول�صالحيتها للتطبيق
يف الع�صر احلا�ضر وثبوت عدم جمودها وتطورها .وهو �أي�ض ًا كما �شهد به به املن�صفون من كبار رجال
القانون الو�ضعي حتى لقد قال �أحدهم (�ساتيالنا)�« :إن يف الفقه الإ�سالمي ما يكفي امل�سلمني يف ت�شريعهم
�إن مل نقل ما يكفي الإن�سانية .فال �شك �أن كل تلك ال�شهادات ت�ؤكد �ضرورة االعتزاز برتاثنا القومي
العظيم.
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والعجيب �أن من يعار�ض هذا املبد�أ يف تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،يدعي �أنه وطني وقومي ،ولكن
جنده يتنكر عن تراث املجتمع اليمني القانوين القائم على دين الإ�سالم احلنيف�.إال �أننا جند الفكر القانوين
الغربي يقوم ب�إحياء الرتاث القانوين الروماين القائم على الوثنية بل جندهم يعتزون بذلك .بينما جند
مفكرينا يحاربون تراثنا القانوين ،ويحاولون طم�سه ،والأخذ من القوانني الغربية القائمة على الرتاث
الفكري والقانوين الوثني لدى الرومان واليونان .وال �شك �أن ه�ؤالء قد ظلموا �أنف�سهم وظلموا جمتمعاتهم
با�سترياد تلك القوانني الغربية عن املجتمع اليمني امل�سلم.
وباجلانب الآخر جند �أن املدر�سة الفقهية التقليدية حتاول �أن تف�سر ال�شريعة الإ�سالمية بتف�سري
�ضيق تقت�صر به على فتاوى فقهية اجتهادية قدمية وجدت ب�سبب م�صالح وقتية لظروف املجتمع والبيئة
التي كان يعي�شون فيها ،ويريدون �أن ي�سقطوا تلك الفتاوى على الوقت املعا�صر متجاهلني كثري ًا التغيري الكبري
يف ظروف املجتمع ب�سبب التطور العلمي وغريه ،ويحاولون �أن يوهموا النا�س �أن هذه هي �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،متجاهلني �أنها �أحكام فقهية اجتهادية تتغري بتغيري ظروف الزمان واملكان ح�سب القاعدة الفقهية
االجتهادية بتغيري الفتوى واختالفها بح�سب تغري الزمان واملكان .والقواعد التي جتعل العرف م�صدر ًا
للت�شريع ،كقاعدة «العادة حمكمة» وقاعدة املعروف عرفا كامل�شروط �شرط ًا .وملا كان من الطبيعي �أن قواعد
العرف تتغري ح�سب تغيري حالة املجتمع ،ف�إذن تتغري هنا الفتوى من زمان لآخر وهكذا.
وتكمن �أهمية الورقة :يف كونها متثل عقيدة ودين املجتمع اليمني وهويته الثقافية والفكرية،
والتي يعني اخلروج عنها م�سخ لهوية املجتمع الدينية ،مما ي�ؤدي �إىل �ضياع املجتمع اليمني.
كما متثل هذه الورقة �أهمية �أخرى؛ كون اليمن لها الريادة يف هذا املجال يف العامل الإ�سالمي؛ لأنها
الدولة املميزة يف جمال تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
كما �أن امل�ؤامرة قائمة �ضد هذا امل�شروع حتى ال تكون لهذه التجربة �صدى يف العامل الإ�سالمي.
و�أمام كال الفريقني نتقدم ب�إعداد هذه الورقة نبني فيها مفهوم مبد�أ “ال�شريعة م�صدر جميع
الت�شريعات” ووجود هذا املبد�أ على مدار التاريخ اليمني واملربرات الفل�سفية والعلمية لتطبيق هذا املبد�أ
وتفنيد مزاعم معوقات تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،و�ضوابط تطبيق هذا املبد�أ والرقابة عليها.
و�أخريا ف�إننا نتقدم بال�شكر اجلزيل لكافة الأحزاب والقوى ال�سيا�سية التي �ضمنت مبد�أ تطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية يف كافة ر�ؤاها ،لتجعل هذا املبد�أ من الثوابت الوطنية التي ال ميكن التخلي عنها ،وهذا
يدل على حتمل تلك الأحزاب والقوى ال�سيا�سية مل�س�ؤوليتها الوطنية يف احلفاظ على دين ال�شعب اليمني
وهويته وثقافته وتاريخه.
و�سنتناولها يف املطالب الآتية:

املطلب الأول :مفهوم مبد�أ “ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات”.
املطلب الثاين :املربرات الفل�سفية والعلمية لتطبيق هذا املبد�أ يف اليمن.
املطلب الثالث� :ضوابط تطبيق املبد�أ يف اليمن والرقابة عليه.
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املطلب الأول

مفهوم مبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات».
و�سنتناول هذا املطلب يف فرعني كما يلي:
 -الفرع الأول :الفرع الأول :تعريف مفردات مبد�أ « ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» -الفرع الثاين التعريف املركب ملبد�أ “ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات”الفرع الأول

تعريف مفردات مبد�أ “ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات”:
يت�ضمن مبد�أ « ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» عدة م�صطلحات من ال�ضرورة التعرف
عليها �أو ًال قبل تعريف املبد�أ باعتباره م�صطلح ًا مركب .و�سنتناول تعريف املفردات ،ثم التعريف املركب ،كما
يلي:
ت�ضمن مبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» :مفردات ال�شريعة الإ�سالمية وم�صدر
وت�شريعات ،و�سنذكر تعريف كل م�صطلح كما يلي:

(�أ) تعريف ال�شريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي والقانون:

 -1تعريف ال�شريعة :ال�شريعة لغة ،هي مورد املاء .وا�صطالح ًا :هي جمموعة الأحكام التي �شرعها اهلل
للنا�س على ل�سان نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم .وهي ت�شبه املعنى اللغوي يف كون تلك الأحكام
هي مورد امل�سلمني لتنظيم حياتهم كموردهم �إىل املاء(.)1
" -2تعريف الفقه الإ�سالمي :فالفقه لغة يطلق على الفهم الدقيق والعميق للأ�شياء.
()2
ويعرف الفقه ا�صطالح ًا :ب�أنه العلم بالأحكام ال�شرعية العملية عن �أدلتها التف�صيلية .
فال�شريعة الإ�سالمية هي الأحكام التي �شرعها اهلل عن طريق الأدلة ال�شرعية� .أما الفقه الإ�سالمي
فهو العلم بتلك الأحكام ال�شرعية .فطريق معرفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية هو الفقه الإ�سالمي .فالعالقة
()3
بني ال�شريعة والفقه �أن الفقه هو طريق معرفة ال�شريعة.
وملا كانت ال�شريعة الإ�سالمية قامت برعاية امل�صلحة ودرء املف�سدة ،ف�إن طريق معرفة �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية وامل�صالح التي جاءت فيها عن طريق الفقه الإ�سالمي �إما مبا�شر �أو غري مبا�شر.
) أ�أما الطريق املبا�شر ملعرفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف حالة وجود م�صلحة ن�ص من الوحي (الكتاب
وال�سنة) ،فيكون دور الفقيه هنا البحث عن هذا الن�ص الذي وردت فيه امل�صلحة مع الت�أكد من �صحته �إذا
كان غري متواتر ،من حيث ال�سند واملنت ،ثم معرفة داللته على احلكم ال�شرعي عن طريق قواعد تف�سري
الن�صو�ص ال�شرعية .فيكون دور الفقيه هنا ناقل حلكم �شرعي �سابق ،فهو ت�شريع �إلهي حم�ض.
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) ب�أما الطريق غري املبا�شر ملعرفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،فيكون يف حالة عدم وجود ن�ص �شرعي
من الوحي فيكون دور الفقيه هنا االجتهاد والبحث عن م�صلحة حكم �شرعي �سابق ي�شبه الواقعة
اجلديدة فيلحقها بها وهو القيا�س ،وامل�صلحة امل�شتبهة ت�سمى العلة .وقد يكون بالبحث عن م�صالح
كاملة ن�صت عليها جمموعة من الن�صو�ص ال�شرعية ،تدخل الواقعة اجلديدة يف تلك امل�صلحة وي�سمى
ذلك باال�ست�صالح �أو امل�صلحة املر�سلة .و ُتعرف امل�صالح العامة مبقا�صد ال�شريعة ،وهي هذه املقا�صد
العامة هي املحافظة على الدين والنف�س والعر�ض املال والعقل .ويكون دور الفقيه هنا هو كا�شف حلكم
ال�شريعة على �ضوء قواعدها ،ويعرف هذا باالجتهاد(.)4
 - 3تعريف القانون :وملا كان القانون هو امل�صطلح املقابل لل�شريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي ،ف�إن
القانون يعرف لغة مبعنى الأ�صل ومبعنى العالقة الثابتة بني �شيئني.
()5
وهو ا�صطالح ًا :القواعد التي تنظم �سلوك الأفراد يف املجتمع تنظيما مقرتن ًا باجلزاء.
وهكذا نالحظ الت�شابه بني م�صطلح ال�شريعة والقانون يف �أن مو�ضوع كل منهما تنظيم حياة الأفراد
يف املجتمع ،ويختلفان من حيث امل�صدر ،فهي يف ال�شريعة وحي �إلهي من اهلل �سبحانه وتعاىل الذي يعلم م�صلحة
تنظيم حياة الأفراد يف املجتمع لأنه هو اخلالق لهم ويعلم ما ينفعهم (�أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري)
[�سورة امللك.]14:
	�أما القانون فهو و�ضعي من و�ضع الب�شر ولذلك فهو قا�صر ب�سبب ق�صور الب�شر املنظمني له وهو خا�ضع
لأهوائهم و�شهواتهم وثقافتهم ونحوه(.)6
(ب) تعريف امل�صدر :امل�صدر لغة :هو ال�سبب املن�شئ والأ�صل الذي يرجع �إليه .ويف ا�صطالح القانونيني هو
الأ�صل الذي يرجع �إليه عند و�ضع قاعدة قانونية �أو ملعرفة حكم القانون �أو تف�سريه ،وتتنوع م�صادر القانون
ح�سب احلاجة �إليه كما يلي:
 .1ح�سب احلاجة �إىل و�ضع قانونية (م�صدر مادي ) :ويق�صد بامل�صدر املادي هي املراجع العلمية للم�شرع
عند و�ضعه لقاعدة قانونية مكتوبة لإيجاد حل قانوين لظاهرة معينة .وبعد و�ضع تلك القاعدة
و�صياغتها يف ت�شريع مكتوب ي�صري امل�صدر املادي هنا هو امل�صدر التاريخي لتلك القاعدة.
 .2ح�سب احلاجة �إىل معرفة حكم القانون (م�صدر ر�سمي) :وهو املرجع الذي ت�ستمد منه القاعدة القانونية
امللزمة ويلج�أ له القا�ضي عند �إ�صدار حكمه يف ق�ضية معينة ،ويلج�أ �إىل الفقيه القانوين عند �إ�صداره
�آراء قانونية ونحوه.
 .3ح�سب احلاجة �إىل تف�سري القانون (م�صدر تف�سريي) :وهو ذلك امل�صدر الذي يف�سر الن�صو�ص القانونية
الغام�ضة لتو�ضيح مبهمه ويقوم به الفقه والق�ضاء(.)7
(ج) تعريف الت�شريعات :يعرف الت�شريع ب�أنه« :القواعد القانونية املكتوبة ال�صادر عن ال�سلطة املخت�صة».
وعملية �صياغة هذه القواعد ت�سمى بالتقنني ،وتختلف �أنواع الت�شريع كما يلي:
 .1الت�شريع الأ�سا�سي (الد�ستور) :وهي جمموعة القواعد القانونية املكتوبة التي تبني الأ�س�س العامة
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لتكوين الدولة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وفكري ًا ،وتبني �سلطاتها .ويتم �إ�صدارها عن طريق ال�شعب
باال�ستفتاء.
 .2الت�شريع الرئي�سي (القوانني) :وهي جمموعة القواعد القانونية املكتوبة ال�صادرة عن ال�سلطة
الت�شريعية (جمل�س النواب).
 .3الت�شريع الفرعي (اللوائح) :وهي جمموعة القواعد القانونية املكتوبة ال�صادرة عن ال�سلطة التنفيذية
(احلكومة والأجهزة التنفيذية التابعة لها) .ويكون الغر�ض منها �إما تنفيذ قانون �صادر عن ال�سلطة
الت�شريعية وت�سمى لوائح تنفيذية� ،أو تنظيم عمل مرفق عام ويطلق عليها لوائح تنظيمية� ،أو بغر�ض
املحافظة على الأمن وال�سكينة وحماية امل�صلحة العامة وت�سمى لوائح ال�ضبط(.)8
الفرع الثاين

التعريف املركب ملبد�أ “ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات”
من خالل تعريف م�صطلحات املفردات املكونة لهذا املبد�أ ،وهي م�صطلح ال�شريعة الإ�سالمية وما
يتعلق به من م�صطلح الفقه والقانون ،وم�صطلح امل�صدر وم�صطلح الت�شريعات ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص التعريف
املركب ملبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» كالآتي:
حيث يعني هذا املبد�أ �أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والتي نعرفها عن طريق الفقه الإ�سالمي
بطريقتيه النقلية واالجتهادية ،يجب �أن تكون هي م�صدر للم�شرع اليمني عند و�ضعه للقاعدة القانونية
(م�صدر مادي وتاريخي) ،وللقا�ضي والفقيه القانوين ملعرفة حكم القانون عند �إ�صدارهما حلكم ق�ضائي �أو ر�أي
قانوين يف حالة عدم وجود ت�شريع .وهي م�صدر �أي�ض ًا للقا�ضي �أو الفقيه عند تف�سري قاعدة قانونية .وتكون
ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر ًا للعمل القانوين املطلق لكافة �صور الت�شريعات �سواء الأ�سا�سية (الد�ستور) �أو
الرئي�سية (القوانني) �أو الفرعية (اللوائح) مبا يف ذلك القوانني امل�صادقة على االتفاقيات الدولية ونحوها
من قواعد القانون الدويل.
وهكذا جند �أنه يجب على كل من ميار�س عم ًال قانوني ًا كو�ضع قاعدة قانونية الت�شريع ،الن�ص) �أو
معرفة حكم القانون (الق�ضاء� -إبداء ر�أي قانوين)� ،أو تف�سري القانون� ،أي ًا كان مو�ضوع العمل القانوين ت�شريع
�أ�سا�سي (الد�ستور) وت�شريع رئي�سي (القوانني) وت�شريع فرعي (اللوائح) .و�أي ًا كان مو�ضوع الت�شريع عام
(د�ستوري� -إداري -مايل -جنائي) �أو خا�ص (�أحوال �شخ�صية – مدين -جتاري -عمل) �أو �إجرائي (مرافعات-
�إثبات-حتكيم-الخ).
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املطلب الثاين

املربرات لتطبيق مبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات»
بعد ا�ستعرا�ضنا ملفهوم مبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» ،وعرفنا الوجود التاريخي
العريق لهذا املبد�أ طيلة التاريخ اليمني الو�سيط واحلديث واملعا�صر ،وكيف حتول من قاعدة د�ستورية عرفية
غري مكتوبة �إىل قاعدة د�ستورية ر�سمية مكتوبة ،ن�صت عليها كافة الد�ساتري اليمنية املكتوبة� .سنذكر يف هذا
املطلب مربرات لتطبيق هذا املبد�أ يف اليمن .و�سنذكر املربرات الفل�سفية والعلمية ،ثم ن�ؤكد على هذه املربرات
بالرد على دعاوى وجود معوقات لتطبيق هذا املبد�أ ،كما يلي:

الفرع الأول املربرات الفل�سفية لتطبيق هذا املبد�أ.-الفرع الثاين املربرات العلمية لتطبيق هذا املبد�أ.

الفرع الأول

املربرات الفل�سفية لتطبيق هذا املبد�أ:
وهي املربرات الفل�سفية لعلماء تاريخ وفل�سفة القانون  ،وهي تقوم على مبادئ فكرية وفل�سفية جتعل
تطبيق مبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» وجوب ًا عقلي ًا ومنطقي ًا و�أن احلياد عنه �سيخالف
املنطق والعقل وفيه خروج عن الفطرة .و�سنتناول هذه املربرات الفل�سفية كما يلي:

		
	)أ(احرتام �أفراد املجتمع اليمني لهذا املبد�أ والتزامهم به:

يقرر فقهاء فل�سفة القانون �أنه يجب يف القواعد التي تنظم عالقات النا�س كي تكون قواعد قانونية
�أن يعتقد النا�س االلتزام بها؛ وذلك لي�سهل تطبيقها عمليا.
وبتطبيق ذلك على احلكم ال�شرعي ،جند �أن �أفراد املجتمع اليمني يحرتمون مبد�أ تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات ،وهذا ناجت عن العقيدة الإ�سالمية لل�شعب اليمني ومت�سكهم بالدين
الإ�سالمي عقيدة و�سلوك ًا .هذا االحرتام ملبد�أ تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية جعلت ال�شريعة الإ�سالمية متثل
النظام العام للمجتمع اليمني مبعنى �أن قواعد ال�شريعة بالن�سبة للمجتمع اليمني هي تعد القواعد اجلوهرية
التي يقوم عليها املجتمع يف �أ�سا�سه �سواء من الناحية ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية.
كما �أن قواعد ال�شريعة متثل �أي�ض ًا بالن�سبة للمجتمع اليمني ما يعرف بالآداب العامة يف الفكر
الفل�سفي القانوين ،وهي تعني جمموعة القواعد اخللقية التي يعتربها املجتمع �أ�سا�س ًا ال يجوز اخلروج
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عليه

(.)9

وبالتايل ت�صبح قواعد ال�شريعة الإ�سالمية قواعد ملزمة ،من ال�سهل جد ًا ت�ضمينها يف قواعد
قانونية ملزمة؛ لأن الأفراد كانوا يلتزمون بها م�سبق ًا .وهذا يحقق للقواعد القانونية غر�ضها؛ ولذلك كان
من ال�صعب الإتيان بقواعد غريبة عن املجتمع وثقافته لتكون قانون ًا ،وهي و�إن نفذت فلن تكون ذات جدوى
ولن يحق للقانون هدفه يف تنظيم املجتمع ورقيه وتطوره .ولذلك جند �أن امل�شرعني عند و�ضع قواعد قانونية
مكتوبة ي�أخذونها من قواعد العرف التي يطبقها الأفراد يف املجتمع ويحرتمونها .وملا كان �أفراد املجتمع
اليمني يطبقون �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف تنظيم العالقات فيما بينهم يف تاريخهم الو�سيط واحلديث
واملعا�صر .ويعتربون �أن تلك الأحكام بالن�سبة لهم ملزمة لهم ليمثل لهم مبد�أ تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية
قاعدة د�ستورية عرفية غري مكتوبة ،وبالتايل ف�إنه يجب �أن تتحول �إىل قاعدة د�ستورية مكتوبة(.)10
ويرجع �سبب اعتقاد �أفراد املجتمع اليمني لإلزامية مبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع
الت�شريعات» ،ووجوب تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية على جميع نواحي احلياة يف املجتمع اليمني يرجع ذلك �إىل
�أمرين:
الأمر الأول :العقيدة الإ�سالمية للفرد اليمني امل�سلم ،والتي تعتقد باهلل ربا خالق الكون ومالكهالَ ْر ُ
�ض َو َم ْن ِفي َها �إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ (�َ )84س َيقُو ُلونَ للِهَّ ِ ُقلْ �أَفَلاَ َت َذ َّك ُرونَ ()85
ومدبره( ُقلْ لمِ َ ِن ْ أ
يم (�َ )86س َيقُو ُلونَ للِهَّ ِ ُقلْ �أَفَلاَ َت َّتقُونَ (� ))87سورة
ال�س َما َو ِ
ال�س ْب ِع َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َع ِظ ِ
ات َّ
ُقلْ َم ْن َر ُّب َّ
امل�ؤمنون .فكانت النتيجة العقلية واملنطقية لالعرتاف هلل �سبحانه وتعاىل باخللق وامللك االعرتاف
له �سبحانه وتعاىل باحلكم والأمر والنهي يف ملكه (�أال له اخللق والأمر تبارك اهلل رب العاملني)
[�سورة الأعراف .55:فالعدل �أن اخلالق واملن�شئ واملالك هو احلاكم .ولذلك و�صف اهلل �سبحانه
وتعاىل العدول عن حكم اهلل هو الظلم (ومن مل يحكم مبا �أنزل اهلل ف�أولئك هم الظاملون) �سورة
املائدة .45:كما و�صفه اهلل بالف�سق وهو اخلروج عن طاعة اهلل بعدم امتثال حكمه (ومن مل يحكم
مبا �أنزل اهلل ف�أولئك هم الفا�سقون) �سورة املائدة .47:كما �أن احلكم بغري ما �أنزل اهلل يعد �إنكار ًا
حلق اهلل يف الربوبية والتي من �آثارها احلكم .ف�إنكار الإن�سان -مثال -على �شخ�ص الت�صرف يف ملكه
هو �إنكار مللكيته .و�إنكار الإن�سان حلكم اهلل يف خلقه هو �إنكار لربوبية اهلل .ولذلك كان احلكم بغري
ما �أنزل اهلل كفر (ومن مل يحكم مبا �أنزل اهلل ف�أولئك هم الكافرون) �سورة املائدة .44:ولذلك كان
عدم تطبيق ال�شريعة يف احلياة هو كفر وخروج عن الدين الإ�سالمي ،قال تعاىل (�أفت�ؤمنون ببع�ض
الكتاب وتكفرون ببع�ض فما جزاء من يفعل ذلك منكم �إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة
يردون �إىل �أ�شد العذاب وما اهلل بغافل عما تعملون).
�أما الأمر الثاين :لاللتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية :هو �أن االعتقاد ب�أن هذه ال�شريعة هي منعند اهلل �سبحانه وتعاىل الذي خلق اخللق ويعلم ما ينفعهم (�أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري)
[�سورة امللك ،14:وبالتايل ف�إن اهلل راعي يف ت�شريعه م�صالح اخللق املادية والروحية اخلا�صة
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والعامة .بينما قانون الب�شر ال يراعي ذلك كونه الت�شريع ي�صدر ممن هم قا�صرون عن العلم بدقائق
�أنف�سهم و�أموالهم .وبالتايل �ستخ�ضع م�صالح الت�شريع لأهواء امل�شرعني وم�صاحلهم اخلا�صة وثقافتهم.
بينما ال�شريعة الإ�سالمية هي موافقة للفطرة الب�شرية التي فطر النا�س عليها.
وهناك نتيجة �أخرى ناجت عن كون االعتقاد ب�أن ال�شريعة من عند اهلل �سبحانه وتعاىل وهو
�سبحانه وتعاىل احلكم العدل الذي ال يظلم �أحد ًا من خلقه ( َو�أَنَّ اللهَّ َ َل ْي َ�س ِب َظلاَّ ٍم ِل ْل َع ِبيد) �سورة �آل
عمران ،182:كما �أنه �سبحانه وتعاىل ال يفرق بني �أحد من خلقه (يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من
ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم) �سورة احلجرات.]13:
ولذلك جاءت ال�شريعة مببد�أ امل�ساواة بني النا�س بغ�ض النظر عن اختالفهم يف اللون �أو اللغة �أو
اجلن�س ،و�إن وجد بع�ض التفريق يف اجلن�س فهو تفريق نا�شئ من الفطرة وطبيعة اختالف اخللق
بني الذكر والأنثى لي�س فيه �أي جور �أو ظلم ،و�إمنا الظلم يكون يف ت�شريع �أحكام خمالفة لطبيعة
خلق الإن�سان مما يكلفه وي�شق عليه(.)11
فهذا يدلل على �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بالن�سبة لليمنيني هي قواعد قانونية غري مكتوبة �أي
�أنها عرفية ،وبالتايل من ال�سهولة حتويلها �إىل قواعد قانونية مكتوبة (التقنني).

(ب) الهدف من تنظيم ال�شريعة الإ�سالمية حلياة املجتمع هو حتقيق م�صالح الأفراد يف
املجتمع:

يقرر فقهاء تاريخ القانون للقواعد القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية بني الأفراد �أن
حتقق م�صالح الأفراد وي�ضمن لهم اال�ستقرار.
وملا كانت ال�شريعة من عند اهلل �سبحانه وتعاىل ،ف�إنه مما ال�شك فيه �أن اهلل �سبحانه وتعاىل لي�س
له م�صلحة يف امتثال عباده ل�شريعته فهو غني عن العاملني ،ف�إميان النا�س وكفرهم لن يزيد يف ملك اهلل
�شيء ولن ينق�ص من ملك اهلل �شيء .وبالتايل ف�إن الغر�ض والهدف من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية هو تقرير
م�صالح العباد ،ولذلك قرر الفقهاء قاعدة عامة بعد ا�ستقرائهم جلزئيات وفروع ال�شريعة الإ�سالمية ،وهي
�إن ال�شريعة الإ�سالمية قامت على رعاية امل�صالح ،وتكون رعاية امل�صالح بجانبيها الإيجابي (جلب منفعة)
وال�سلبي (درء مف�سدة) .ورعاية تلك امل�صالح ناجت عن علم اهلل بخلقه و�أحوالهم يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،ولذلك
قررت ال�شريعة الإ�سالمية �أن يف الق�صا�ص حياة (ولكم يف الق�صا�ص حياة يا �أويل الألباب لعلكم تتقون) �سورة
البقرة .179:فذو النظرة القا�صرة مث ًال قد ال يفهم �أن م�صلحة الإعدام ق�صا�ص ًا هو �سبب حلفظ احلياة
للمجتمع .ولكن املت�أمل �أن تطبيق الق�صا�ص �سيمنع القاتل من القتل ف�سينتج وجود احلياة والأمن للمجتمع.
بينما جند امل�شرع الو�ضعي (الب�شر) حتكمهم العاطفة والق�صور يف حتقيق م�صلحة املجتمع ومراعاة م�صلحة
القاتل دون املقتول ،وينادون ب�إلغاء حكم الإعدام ،مما جر�أ النا�س على القتل لأن القاتل يعلم �أنه لن ُيقتل،
بينما لو علم القاتل �أنه �س ُيقتل فلن يتجر�أ الإقدام على القتل ،وبالتايل �ستتحقق حفظ حياة ونف�س املقتول
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وحفظ الأنف�س يف املجتمع(.)12
وقد راعت ال�شريعة الإ�سالمية مراعاة خم�س م�صالح عامة للمجتمع عرفت مبقا�صد ال�شريعة
يتحقق بحفظ هذه املقا�صد ،حفظ النظام يف املجتمع وا�ستقراره.)13( .
وهذا يدل على �صالحية جعل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية قواعد قانونية؛ كون القانون هدفه
تنظيم �سلوك الأفراد يف املجتمع.

(ج) مرونة قواعد ال�شريعة وقابليتها للتطور:

يقرر فقهاء تاريخ وفل�سفة القانون للقواعد القانونية �أن تكون مرنة وغري جامدة ،ولذلك ي�ستبعدون
قواعد الدين جلمودها.
واملت�أمل يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يجدها مرنة وقابلة للتطور ،وهذا ناجت عن مراعاة ال�شريعة
مل�صالح الأفراد يف املجتمع ،والتي تتطور هذه امل�صالح ب�سبب تطور ظروف املجتمع ال�سيا�سية والفكرية
واالقت�صادية واالجتماعية .ولكن درجة هذا التطور يختلف من حال �إىل حال ،فدرجة تطور امل�صالح
املتعلقة بالأ�سرة قليلة جد ًا وتكاد تكون نادرة ،ولذلك جاءت الأحكام ال�شرعية املنظمة ل�شئون الأ�سرة
ب�أحكام �شرعية �أكرث تف�صي ًال ك�أحكام الزواج والطالق واحل�ضانة والإرث ونحوها.
�أما الأحكام ال�شرعية املتعلقة برعاية م�صلحة املال فنجدها �أقل عنها يف الأ�سرة كون املعامالت املاليةقد تطورت كثرياً؛ ولذلك نحد الأحكام ال�شرعية تناولت تنظيم امل�صالح الأ�سا�سية والثابتة املتعلقة
باملال ،كم�صلحة دفع مف�سدة �أكل �أموال النا�س بالباطل عن طريق ا�شرتاط الرتا�ضي يف العقود ،وحترمي
الغرر والتدلي�س والإكراه ،وكذا دفع مف�سدة �أكل الربا بتحرميه ل�ضرره على اقت�صاد الأمة الإ�سالمية.
ويف جمال تنظيم حفظ الأمن يف املجتمع فقد راعت ال�شريعة الإ�سالمية احلفاظ على جترمي ما يخلمب�صلحة حماية الدين (حد الردة) ،وحماية النف�س (الق�صا�ص) ،وحماية العر�ض (حد الزنا)،
وحماية املال (حد ال�سرقة) ،وحماية العقل (حد ال�شرب) ،وحماية الأمن العام وال�سكينة العامة (حد
احلرابة) ،تاركة للفقهاء حترمي وجترمي ما ُي�ستحدث من مفا�سد فيما ٌيعرف بالتعزير.
�أما يف جمال تنظيم العالقات ال�سيا�سية كاحلكم ونحوه ،ف�إنه ملا كانت هذه العالقات قابلة للتطور كثري ًاف�إن الأحكام ال�شرعية جاءت بقواعد عامة كال�شورى ،والعدالة ،وامل�ساواة ونحوها.
ومثلها �أي�ض ًا الأحكام ال�شرعية املنظمة للعالقات الدولية فقد جاءت مببادئ عامة� ،سواء ما كان يفحالة ال�سلم كاحرتام املواثيق والعهود ،واحرتام العهد الدويل الذي ال يخالف ال�شريعة الإ�سالمية
والعدالة واملعاملة باملثل .ومثلها الأحكام املتعلقة باحلرب كتحرمي الإ�ضرار بالبيئة وحترمي قتل
الأبرياء وحماية حقوق الأ�سرى ونحوها.
 كما �أن مرونة وتطور ال�شريعة الإ�سالمية ،مل يقت�صر على قواعدها املو�ضوعية ،بل تعدى ذلك لي�شملتطور م�صادرها ،فبعد �أن كانت م�صادر ال�شريعة الكتاب وال�سنة يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
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جاء االجتهاد ليكون م�صدرا يف الع�صور الالحقة والذي تطور من �إجماع وقيا�س وا�ستح�سان وم�صالح
مر�سلة...الخ(.)14
كل ذلك يدلل على وجوب تطبيق قواعد ال�شريعة الإ�سالمية.

(د) واقعية قواعد �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية:

يقرر فقها تاريخ وفل�سفة القانون للقواعد القانونية �أن تكون واقعية تعالج واقع املجتمع ال مثالية،
كالقواعد الدينية املثالية ال الواقعية.
وال�شريعة الإ�سالمية و�إن كانت مثالية ت�سعى للإن�سان ب�أن ي�صل �إىل املثالية واملتمثلة يف الو�صول �إىل
الفطرة التي خلق اهلل العباد لها وهي طاعته املطلقة كباقي املخلوقات� .إال �أن ال�شريعة راعت اجلانب الواقعي
والذي كان ب�سبب ترك اهلل للإن�سان احلرية يف االختيار (وهديناه النجدين) [�سورة البلد]10:؛ لذلك
كله جند �أن ال�شريعة قد راعت واقع النا�س وظروفهم ،ويظهر ذلك فيما يلي:
1 .1يف جانب رعاية امل�صالح واملقا�صد ال�شرعية ،راعت واقع االختالف يف �أهميتها من م�صالح �ضرورية
التي تقوم عليها م�صالح النا�س وال غنى لهم عنها ،كحفظ الدين والنف�س .وهناك م�صالح حاجية،
وهي امل�صالح والأمور التي تخفف على النا�س �أعباء وتبعات التكاليف وترفع احلرج وامل�شقة ك�إباحة
التعاقد ونحوه .وهناك م�صالح حت�سينية ،وهي التي حت�سن بها حياة النا�س وتكمل ،ك�شرعية الرتويح
عن النف�س بامل�أكل وامل�شرب ونحوه.
2 .2كما تظهر جوانب واقعية ال�شريعة يف تقريرها للحدود والعقوبات من �أجل زجر النا�س ،فواقع النا�س
لن ينزجروا لأحكام ال�شريعة �إال باحلدود والعقوبات فكانت زواجر لهم.
3 .3كما راعت واقع النا�س وحاجتهم لإ�شباع حاجتهم اجلن�سية ف�شرعت الزواج والتعدد.
4 .4كما راعت واقع ا�ستحال بقاء الزواج ف�شرعت الطالق .وهكذا(.)15
فكل ما �سبق يدلل على �إمكانية �أن يكون احلكم ال�شرعي قاعدة قانونية.
الفرع الثاين

املربرات العلمية لتطبيق هذا املبد�أ
ونق�صد بها املربرات العلمية لدى علماء القانون ،وهي مربرات تربر علمي ًا ح�سب علم القانون اعتبار
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية قواعد قانونية .ومعرفة ذلك ت�أتي من مدى توافر خا�صية القواعد القانونية على
احلكم ال�شرعي .وخ�صائ�ص القواعد القانونية من خالل تعريف القانون ب�أنه «هي القواعد العامة واملجردة
التي تنظم �سلوك الأفراد يف املجتمع ومقرون بجزاء مادي توقعه ال�سلطة العامة .وهي بهذا قواعد عامة
وجمردة وقواعد اجتماعية وقواعد ملزمة ،و�سنتناول هذه القواعد كما يلي:
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(�أ) �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية عامة وجمردة:

يقرر الفقه القانوين ل�صحة �أن تكون القاعدة املنظمة للعالقات االجتماعية قاعدة قانونية �أن
تكون عامة وجمردة مبعنى �أنها تخاطب عموم الأفراد ب�صفاتهم ال بذواتهم وتنطبق على الوقائع ب�شروطها
ال ب�أعيانها(.)16
وبالت�أمل يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية جند �أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية تخاطب كافة املكلفني،
ولذلك عرف علماء الأ�صول احلكم ال�شرعي ب�أنه خطاب اهلل املتعلق ب�أفعال املكلفني .وقرر الأ�صوليون �أي�ض ًا
قاعدة �أ�صولية �أن العربة يف احلكم ال�شرعي بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب .فاحلكم ال�شرعي و�إن ورد �سبب
واقعة معينة فهي ال تخ�صها فقط بل تعم جميع الوقائع املت�شابهة معها .كما �أنهم ي�ستثنون الأفعال اخلا�صة
للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كجواز التعدد ب�أكرث من �أربع من احلكم ال�شرعي؛ كونه ال يعم النا�س فال
يعتربونه حكم ًا �شرعي ًا .كذلك القواعد ال�شرعية اخلا�صة ببع�ض ال�صحابة ك�شهادة خزمية باثنني ،ال تكون
حكم ًا �شرعي ًا لكافة املكلفني(.)17

(ب) �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية تخاطب ال�سلوك اخلارجي للفرد:

يقرر الفقه القانوين �أن القاعدة املنظمة للعالقات االجتماعية يجب �أن تخاطب ال�سلوك اخلارجي
للفرد ،وبالتايل فال تخاطب ال�سلوك الداخلي للفرد من اعتقاد ونية(.)18
وبالت�أمل يف الأحكام ال�شرعية جند وجود نوعني من الأحكام.
فالأحكام ال�شرعية تخاطب �سلوك الفرد الداخلية املتعلقة بنواياه واعتقاده كالعبادات ونحوها،
فهذه �أحكام تعرف بالديانة.
ق�ضاء فتعرف بالأحكام الق�ضائية.
وهناك �أحكام تخاطب �سلوك الأفراد اخلارجية وميكن �إثباتها
ً
وهنا فرقوا بني الواجب ديانة والواجب ق�ضاء على اعتبار �أن الأحكام ال�شرعية الق�ضائية �أي التي يجوز
للق�ضاء النظر فيها هي القواعد القانونية لدى الفقه القانوين مما يدل على وجود هذه اخلا�صية يف الأحكام
ال�شرعية الق�ضائية ،فت�صح �أن تكون الأحكام ال�شرعية قواعد قانونية(.)19

(ج) �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مقرونة باجلزاء املادي الذي توقعه ال�سلطة العامة:

يقرر الفقه القانوين �أن من خ�صائ�ص القاعدة القانونية �أن تكون مقرونة باجلزاء املادي الذي
توقعه ال�سلطة العامة ،وا�شرتطوا يف هذا اجلزاء �أن يكون مادي ًا دنيوي ًا ال معنوي ًا و�أخروي ًا .ومن �صور اجلزاء
لديهم اجلزاء اجلنائي كالعقوبات واملدين كالتعوي�ض والإداري كالف�صل من اخلدمة ،واجلزاء املهني كالوقف
من ممار�سة املهنة .ونتيجة لذلك يقرر الفقه القانوين �أن قواعد الدين ال ميكن �أن تكون قواعد قانونية تنظم
حياة املجتمع لأن جزاءها �أخروي(.)20
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وبالت�أمل يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية جند �أن الأ�صل يف جزاء خمالفة �أحكام ال�شريعة (املعا�صي)
هو �أخروي وهو النار وذلك عام يف كافة �أحكام ال�شريعة �سواء ما كانت �أحكامه ديانة �أو ق�ضاء� .إال �أنه ونظر ًا
جزاء دنيوي ًا ملخالفة �أحكامها .وي�أتي �سبب تقرير اجلزاء املادي
لواقعية ال�شريعة الإ�سالمية فقد قررت
ً
الدنيوي هو ب�سبب تعدي �ضرر املع�صية �إىل الأفراد ،مما يخل بنظام الأمن يف املجتمع وقررت نوعني من
اجلزاء:
النوع الأول :اجلزاء اجلنائي والتي عرفت ب�أحكام احلدود والق�صا�ص واجلنايات والديات ،حيث تقررعلى بع�ض املعا�صي الكبرية عقوبات زاجرة ،وعللوا �سبب وجود العقوبات بكونها زواجر للنا�س حتى ال
يقرتفوا تلك املعا�صي كونها �ضارة �ضرر ًا كبري ًا بالأفراد واملجتمع ،كعقوبة القتل بالق�صا�ص وحد ال�سرقة
والزنا...الخ.
والنوع الثاين من اجلزاء هي اجلزاء غري اجلنائي �أو اجلزاء املايل .و�سموا هذه اجلزاءات بال�ضمان،كالتعوي�ض عن مع�صية �إتالف مال الغري ،وقرروا �أن هذه ال�ضمانات �إمنا هي جابر لل�ضرر الذي وقع
ل�صاحبه.
كما �أن اجلزاء يف ال�شريعة الإ�سالمية بنوعيه اجلنائي (احلدود) واملايل (ال�ضمانات) يقرر الفقهاء�إيقاعه بوا�سطة الدولة .ففي اجلزاء اجلنائي ال يكون تنفيذها �إال بوا�سطة ويل الأمر وال يجوز للأفراد
تنفيذها ولو بالرتا�ضي� .أما اجلزاء املايل (ال�ضمانات) ،فيجوز للأفراد تنفيذها اختيار ًا ال جرباً� ،أما
التنفيذ اجلربي لل�ضمانات فال يكون �إال عن طريق الق�ضاء(.)21
املطلب الثالث

تطبيق املبد�أ يف اليمن (ال�ضوابط والرقابة)
بعد تقرير وجوب تطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات يف اليمن ،و�سنتناول يف هذا
املطلب تطبيق هذا املبد�أ والرقابة عليه ،من خالل ما يلي:
الفرع الأول� :ضوابط تطبيق املبد�أ.الفرع الثاين :الرقابة على تطبيق املبد�أ.الفرع الأول

�ضوابط تطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر الت�شريعات:
و�سنتناول �ضوابط تطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات يف حالة وجود حكم
�شرعي �سابق ينظم العالقات القانونية املراد تنظيمها ،ويف �ضوابط تطبيق هذا املبد�أ يف حالة عدم وجود
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حكم �شرعي �سابق .ونبد�أ قبلها بالكالم عن مفهومه تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�أهميته و�أ�سا�سه
باعتباره الو�سيلة ل�ضبط تطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات و�سنتناولها كما يلي:

(�أ) و�سيلة تطبيق املبد�أ هو تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية:

يزعم املعار�ضون لتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ب�أن تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية هنا غري
من�ضبط؛ كونها �أحكامها خمتلفة ومت�شعبة ب�سبب اختالف املذاهب الفقهية ،فالأقوال فيها كثرية حتى يف
املذهب الواحد ،وهنا يكون على القا�ضي �صعوبة كبرية يف الإملام بتلك املذاهب ،كما �أنه قد تختلف �أحكام
الق�ضاء يف ذلك من حمكمة لأخرى.
ولذلك كان الطريق ل�ضبط تطبيق «مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» بالتقنني.
ويق�صد مبفهوم تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية :هو �صياغة الأحكام ال�شرعية يف �صورة مواد قانونيةوفق ًا لر�أي واحد� ،إذا كانت امل�س�ألة حمل خالف بني املذاهب ،دون االقت�صار على مذهب معني ،لكي يجري
الق�ضاء على هذا الر�أي املختار يف جميع املحاكم وبني �سائر املتقا�ضني.
والهدف من التقنني هو �ضبط تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،والذي ينتج عنه توحيد الأحكامالق�ضائية يف امل�سائل والق�ضايا املت�شابهة ،بحيث ال يق�ضي قا�ضي بر�أي يف م�س�ألة ،ويق�ضي �آخر يف ق�ضية
مت�شابهة لها بحكم �آخر خمتلف .كما �أنه يي�سر على الق�ضاة واملحامني والقانونيني الرجوع �إىل حكم
ال�شريعة يف مواد مي�سرة و�سهلة وم�ضبوطة دون الرجوع للحكم من بطون �أمهات الكتب فقه ال�شريعة
الإ�سالمية.
ويرجع �أ�سا�س جواز التقنني و�إلزام الق�ضاة بر�أي واحد �إىل قاعدتني �أ�صوليتني: الأوىل طاعة ويل الأمر واجبة �إذا �أمر مبباح �أو نهى عنه ،و طاعة �أوامره ونواهيه واجبة ما مل تكنمبع�صية متيقنة ،متى كان الباعث عليها هي م�صلحة الأمة ،و ُيعرف هذا بال�سيا�سة ال�شرعية ،والتي
تعرف ب�أنها :الت�صرف يف �شئون الرعية على وجه امل�صلحة.
ّ
والأ�سا�س الثاين جلواز التقنني هي قاعدة �أن والية الق�ضاء مما يقبل التخ�صي�ص بالزمان واملكان
واحلوادث ،فلويل الأمر �أن يخ�ص�ص الق�ضاة بر�أي معني ،حيث عرفت احل�ضارة الإ�سالمية تخ�صي�ص الق�ضاء
مبذهب معني فقد كان يف عهد الدولة العبا�سية على املذهب احلنفي ،ويف عهد الدولة الأيوبية على املذهب
ال�شافعي ،وهكذا(.)22
وللنظام القانوين اليمني الريادة يف تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،حيث مت �إن�شاء الهيئة
العلمية لتقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بالقانون رقم ( )7ل�سنة 1975م ،والتي �أ�صبحت هذه اللجنة من
جلان جمل�س النواب ال�سلطة الت�شريعية .وكان لهذه اللجنة دور كبري يف �إ�صدار الكثري من القوانني ال�شرعية
كقانون املواريث ال�شرعية وقانون الو�صية وقانون الأ�سرة وقانون الوقف وقانون املعامالت ال�شرعية (القانون
املدين)...الخ(.)23
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ون�ش�أت فكرة تاريخ تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية منذ القرن الثاين الهجري ،حيث اقرتح ابن
املقفع على �أبي جعفر املن�صور �أن ينظر يف الأق�ضية املختلفة ،ويختار من بينها الر�أي الذي يحقق امل�صلحة
وت�شهد له احلجة ،ثم ي�أمر الق�ضاة به وينهاهم عن خمالفته .وتتابعت فكرة التقنني ،بوجود املتون الفقهية
املخت�صرة يف كل مذهب ،والتي كان غالب ًا ما يلتزم بها الق�ضاة �إال �أنها غري مرقمة .ومن �آخر حماوالت التقنني
جملة الأحكام العدلية على املذهب احلنفي ال�صادرة �سنة 1293هـ املوافق 1896م ،وهناك حماوالت
غري ر�سمية للتقنني كمجموعة قدري با�شا على املذهب احلنفي وعلى القارئ يف جملة الأحكام ال�شرعية
يف املذهب احلنبلي ،و�أعمال ال�شيخ حممد عامر اليبي يف التقنني على املذهب املالكي� .إال �أن ميزة التجربة
اليمنية يف التقنني متتاز بعدم التزامها مبذهب معني ،و�إمنا يكون باختيار �أقوى الأقوال املدعم ب�أقوى الأدلة
ال�شرعية(.)24

(ب) �ضوابط تطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات يف حالة وجود حكم
�شرعي �سابق:

يجب على امل�شرع اليمني عند تطبيقه ملبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات �أن يفرق
بني حالتني ،وهي حالة وجود حكم �سابق يف ال�شريعة الإ�سالمية وفقهها ،وحالة وعدم وجود حكم �سابق.
وملا كانت �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سابقة و�صلت لنا عن طريق الرتاث الفقهي ف�إنه مما ال �شك
فيه �أن امل�شرع �سريجع عند ت�شريعه لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية �إىل الرتاث الفقهي العظيم مبدار�سه املختلفة
(املذاهب الفقهية).
وهذا الرتاث الفقهي �إما �أن يكون قائم ًا على الن�ص ال�شرعي ،و�إما �أن يكون قائم ًا على االجتهاد ولكل
منهما �ضوابط يجب مراعاتها عند الأخذ منهما.

� )1ضوابط الرجوع �إىل الفقه الإ�سالمي القائم على الن�صو�ص ال�شرعية(الكتاب وال�سنة):

وهنا يفرت�ض �أن الأحكام الفقهية التي �أخذ بها الفقه الإ�سالمي م�أخوذة من الوحي �إما بطريق
مبا�شر الكتاب �أو غري مبا�شر ال�سنة .وهنا يجب على امل�شرع عند الت�شريع مراعاة ال�ضوابط الآتية:
� .1أن يكون الن�ص ال�شرعي من الكتاب وال�سنة قطعي الثبوت ،ويتحقق هذا يف كل من القراءات القر�آنية
املتواترة والأحاديث النبوية املتواترة� .أما بالن�سبة للقراءات غري املتواترة والأحاديث الآحاد ،ف�إنه
يجب فيها ال�ضوابط العلمية املتعلقة ب�صحتها ،واملقررة يف علمي �أ�صول الفقه وم�صطلح احلديث ،وهذه
ال�ضوابط منها ما يرجع �إىل ال�سند بالتحقق من ات�صال ال�سند ،وعدالة و�ضبط رجاله ،ومنها ما يرجع
�إىل املنت بخلوه من ال�شذوذ والعلة(.)25
� .2أن يكون الن�ص ال�شرعي من الكتاب وال�سنة قطعي الداللة على احلكم ال�شرعي بالت�أكد من عدمه
كونه من�سوخا ،و�أنه غري مبني على علة م�ؤقتة يزول احلكم بزوالها ،و�أنه غري مبني على عرف تغري فيما
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بعد .كما يجب مراعاة قواعد التف�سري لألفاظ الن�ص ال�شرعي فيما يعرف يف علم �أ�صول الفقه مببحث
الدالالت من عام وخا�ص وم�شرتك ،ومطلق ومقيد ،و�أمر ونهي ،ومنطوق ومفهوم ،وظاهر وم�ؤول...
الخ(.)26
� .3أن يكون الن�ص ال�شرعي جاء بهدف الت�شريع وتنظيم العالقات االجتماعية بني الأفراد جميعا،
وهذا يتحقق ب�أن يكون الن�ص ت�شريعي ًا لعموم الأمة ،وبالتايل �إذا كان الن�ص غري ت�شريعي ب�أن كانت
له خ�صو�صية معينة �أو مبني على حالة معينة فال ي�صح �أن يكوم م�صدرا لقاعدة قانونية ،مثل :ت�صرف
النبي باعتبار الإمامة القائم على م�صلحة وقتية� ،أو الأفعال التي هي من خ�صائ�ص النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم� ،أو �أفعاله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم التي م�صدرها اجتهاده ب�صفته الإن�سانية ،ومثلها احلكام
ببع�ض ال�صحابة ونحوه.)27( .
 .4مراعاة �سلطة ويل الأمر يف حالة وجود م�صلحة قطعية و�ضرورية من الأمر باملندوب واملباح لي�صري
واجب ًا� ،أو املنع من املباح واملكروه لي�صري حمرم ًا(.)28

� )2ضوابط الرجوع �إىل الفقه الإ�سالمي القائم على االجتهاد:

وهنا يفرت�ض وجود �أحكام �شرعية �سابقة م�صدرها اجتهاد الفقهاء ،ويف هذه احلالة يجب مراعاة
ال�ضوابط الآتية:
 .1الت�أكد من دعوى الإجماع وعلته وم�ستنده ،وهل هو �إجماع قطعي� ،أو هو عبارة عن توارد �أقوال
وموافقة والت�أكد من عدم وجود املخالف.
 .2الت�أكد من كون احلكم االجتهادي ال�سابق قائم على عرف �أو م�صلحة منا�سبة للمجتمع يف الوقت املعا�صر
الذي تطورت فيه حالة املجتمع تطور ًا كبريا ،قد ال تتنا�سب معه الأحكام االجتهادية ال�سابقة التي
خدمت املجتمع يف زمانهم.
 .3الت�أكد من �صحة ا�ستخدام الفقهاء يف الفقه االجتهادي ل�ضوابط االجتهاد من قيا�س مع الت�أكد من علته
والبحث عنها بالطرق العلمية املقررة يف علم الأ�صول ،وكذا الت�أكد من الأخذ ب�ضوابط امل�صلحة املر�سلة
واال�ستح�سان ونحوه ح�سب القواعد العلمية املقررة يف علم �أ�صول الفقه �أي�ضا(.)29

(ج) �ضوابط تطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات يف حالة عدم وجود
حكم �شرعي �سابق:
وهنا يفرت�ض �أن الواقعة املراد و�ضع تقنني لها ي�ضبطها واقعة جديدة مل ي�سبق لها حكم �شرعي
�سابق ال من ن�ص وال من اجتهاد ،و�سواء كانت هذه الواقعة موجودة يف ت�شريع داخلي �أو جاءت بطريق معاهدة
دولية للم�صادقة عليها ،وهنا يجب مراعاة ما يلي:
 .1العلم ب�أن الغر�ض من ال�شريعة الإ�سالمية هو حتقيق م�صالح العباد ،وهنا يجب �ضبط امل�صلحة
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ويقوم بتقرير وجود م�صلحة من عدمه �أهل اخلربة والتي تختلف ح�سب مو�ضوع كل عالقة كال�سيا�سة
واالقت�صاد واالجتماع والطب وعلم النف�س...الخ.
 .2بعد �ضبط امل�صلحة القطعية القائمة �سواء يف جانبها الإيجابي جلب املنفعة �أو ال�سلبي درء املف�سدة على
�أ�س�س البحث العلمي لأهل اخلربة كل يف جماله ،تقوم على البحث عن وجود م�صلحة جزئية اعتربتها
ال�شريعة الإ�سالمية يف حكم �سابق ،وهذه امل�صلحة اجلزئية ت�سمى العلة ،فنقي�س هنا احلكم اجلديد على
احلكم القدمي ،ويعرف هذا بالقيا�س ،وهنا يجب مراعاة القواعد العلمية املقررة يف علم �أ�صول الفقه يف
البحث عن العلة والت�أكد من وجودها يف الواقعة اجلديدة ،فيما ُيعرف علميا بتخريج املناط وحتقيق
املناط.
� .3إن مل توجد م�صلحة جزئية �سابقة يف حكم �شرعي �سابق ،فهنا يتم البحث عن م�صلحة عامة كلية يف
جمموعة �أحكام �شرعية �سابقة ،فتدخل تلك امل�صلحة اجلديدة حتت امل�صلحة العامة القدمية فيما
يعرف باال�ست�صالح �أو امل�صالح املر�سلة.
 .4عند عدم وجود م�صلحة جزئية �أو كلية حلكم �شرعي �سابق ،فيكفي هنا �أن تكون امل�صلحة اجلديدة ال
تعار�ض م�صلحة جزئية اعتربتها ال�شريعة بدليل قطعي الثبوت والداللة ،وكذا ال تعار�ض املقا�صد العامة
لل�شريعة الإ�سالمية التي راعتها وهي املحافظة على الدين والنف�س والعر�ض واملال والعقل(.)30

(د) الو�سيلة العملية املعينة على تطبيق ال�ضوابط ال�سابقة:

مما �سبق جند �أن التقنني يتعلق مبو�ضوع وهي واقعة نبحث منها عن حكم �شرعي ينظمها ،وبالتايل
ف�إننا م�شكلتنا تتعلق بالبحث عن اواقعة االجتماعية ومدى احلاجة �إىل تنظيمها .والثاين البحث عن حكم
�شرعي لتنظم هذه الواقعة ،فهناك و�سائل متعلقة بالبحث بالواقعة وو�سائل متعلقة بالبحث عن احلكم
ال�شرعي ،و�سنبينها كما يلي:

 )1الو�سيلة العملية املتعلقة بالواقعة االجتماعية (امل�شكلة املراد تنظيمها).

ويف هذه احلالة يجب اال�ستعانة ب�أهل اخلربة املتخ�ص�صني يف جميع جماالت احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والقانونية والفكرية والرتبوية والنف�سية والطبية والبيئية والإدارية...الخ.
وهنا يجب مراعاة ما يلي:
� .1إن�شاء مراكز بحثية متخ�ص�صة وجمامع علمية متخ�ص�صة يف كافة فروع العلوم املتعلقة بحياة
املجتمع.
 .2قيام هذه املراكز واملجامع بعمل الدرا�سات والأبحاث الالزمة حول تو�صيف امل�شكلة املراد تنظيمها ،وذلك
با�ستخدام قواعد البحث العلمي من �إح�صاءات وا�ستبانات ونحوها ،ومدى كونها ظاهرة عامة ودائمة
ت�ستلزم تنظيمها بقواعد قانونية.
 .3يجب مراعاة درا�سة هذه الظاهرة من الناحية التاريخية واال�ستفادة من جتارب الآخرين يف حل
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لتلك امل�شكالت.

 )2الو�سيلة العملية املتعلقة بالبحث عن احلكم ال�شرعي.

والبحث عن احلكم ال�شرعي يكون عن طريق �إن�شاء املجمع الفقهي اليمني كدار للإفتاء اليمنية
وجممع للبحوث الإ�سالمية ،ويقوم هذا املجمع مبا يلي:
� .1إ�صدار الفتوى والتقنيات ب�صورة جماعية مع ربطها مب�صاحلها.
 .2اال�ستعانة باملراكز البحثية املتخ�ص�صة يف التو�صيف الواقعي العلمي للم�شكلة من �أجل و�ضع التو�صيف
ال�شرعي لها.
 .3حتقيق كتب الرتاث الفقهي والتنقيب عنها.
 .4ت�شجيع الدرا�سات الفقهية املقارنة بكافة املذاهب الفقهية والقانون الو�ضعي.
 .5االهتمام بالدرا�سات التاريخية للأحكام ال�شرعية ومعرفة ظروف املجتمع عند ن�شوء تلك الأحكام.
 .6عمل فهار�س علمية �أبجدية ومو�ضوعية ح�سب مو�ضوعات وفروع القانون لكتب الرتاث الفقهي مبذاهبه
املختلفة.
� .7إن�شاء مو�سوعات فقهية متخ�ص�صة لكل فرع من فروع الفقه والقانون.
 .8عقد م�ؤمترات علمية داخلية وخارجية لأخذ ر�أي �أهل العلم ال�شرعي يف حكم معني.
 .9و�ضع �ضوابط لتدري�س مواد الفقه الإ�سالمي والقوانني يف اجلامعات واملعاهد ونحوها.
 .10ن�شر الثقافة ال�شرعية والقانونية.
الفرع الثاين

الرقابة على تطبيق مبد�أ “ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات”
بعد �أن ذكرنا ال�ضوابط املتعلقة بتطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات ،ف�إن
فعالية تطبيق هذا املبد�أ ال يكون له فعالية �إال بالرقابة عليها ،وهذه الرقابة الأ�صل �أنها �سابقة ومع ذلك
تكون �أي�ض ًا لها رقابة الحقة ،و�سنذكر هذه ال�صور وقبلها �سنتكلم حول �أ�سا�س هذه الرقابة.

�أ� -أ�سا�س الرقابة (مبد�أ حماية الد�ستور):

ذكرنا �أن مبد�أ «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» هو مبد�أ وقاعدة د�ستورية ،وبالتايل
ف�إنه ينطبق حولها مبد�أ �سمو الد�ستور ،ويعني هذا املبد�أ �أن القواعد الد�ستورية –مكتوبة كانت �أو عرفية-
تعلو على ما عداها من قواعد قانونية داخل الدولة ،وتلتزم �سائر ال�سلطات باحرتامها يف كل ما ي�صدر عنها من
�أعمال .وينتج عن هذا املبد�أ �أن �أي عمل قانوين ت�شريعي �أو �إداري �أو ق�ضائي يخالف القواعد الد�ستورية يكون
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عم ًال غري د�ستوري .وبتطبيق مبد�أ �سمو الد�ستور على قاعدة «ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات»
باعتباره قاعدة د�ستورية ف�إن �أي عمل قانوين من �سن للقوانني واللوائح وامل�صادقة على االتفاقيات و�إ�صدار
للقرارات خمالف لل�شريعة الإ�سالمية ف�إنه عمل غري د�ستوري باطل.
وتثور هنا م�شكلة كيف يتم تاليف �صدور مثل هذه الأعمال املخالفة لل�شريعة الإ�سالمية والتي بدورها
تكون خمالفة للد�ستور �أي�ض ًا .وهنا يقرر فقهاء الفقهاء القانون الد�ستوري �أن الو�سيلة القانونية حلماية مبد�أ
�سمو الد�ستور يكون بالرقابة على د�ستورية القوانني.
ويق�صد بالرقابة على د�ستورية القوانني هي التحقق من �أوجه خمالفة القوانني لد�ستور البالد
وعدم �إ�صدارها �إن كانت مل ت�صدر بعد� ،أو �إلغائها واالمتناع عن تطبيقها �إن كانت قد �صدرت.
وبتطبيق الرقابة اخلا�صة على د�ستورية القوانني ب�سبب خمالفتها ملبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر
جميع الت�شريعات ،جند �أنه تكون هناك رقابة �سابقة وهي ما يعرف بالرقابة ال�سيا�سية ،وهنا الرقابة
الالحقة لتطبيق املبد�أ وهذا ما تعرف بالرقابة الق�ضائية(. )31

(ب) الرقابة ال�سابقة لتطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات:

وهذه الرقابة ت�سبق �صدور القانون املخالف لل�شريعة الإ�سالمية ،و ُيطلق عليه الرقابة ال�سيا�سية.
وت ّعرف هذه الرقابة ب�أنها :رقابة وقائية حتول دون �صدور القوانني التي تت�ضمن خروج ًا على القانون.
وتختلف �أ�ساليب الدول يف �أ�سلوب ا�ستخدام هذه الرقابة ،ما بني جعلها لل�سلطة الت�شريعية ذاتها� ،أو لهيئة
�سيا�سية تابعة لها� ،أو لهيئة �سيا�سية م�ستقلة(.)32
وبالن�سبة للرقابة الد�ستورية ال�سابقة اخلا�صة املتعلقة بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إنه
قد كان يف ظل الد�ستور الدائم �سنة 1970م يتم عن طريق هيئة م�ستقلة عرفت بالهيئة العلمية لتقنني
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،والتي مت �إن�شا�ؤها بالقانون رقم ( )7ل�سنة 1975م ،حيث تقوم هذه الهيئة بتقنني
�أحكام ال�شريعة ال�سالمية وتقدمي نتائجها لل�سلطة الت�شريعية ،وبعد الوحدة مت حتويل هذه الهيئة من هيئة
م�ستقلة �إىل جلنة تابعة ملجل�س النواب ،مما يفيد �أن الرقابة ال�سابقة هنا يكون لل�سلطة الت�شريعية مع
وجود الرقابة الد�ستورية ال�سابقة العامة لل�سلطة الت�شريعية ممثلة يف جلنة ال�شئون الد�ستورية والقانونية
مبجل�س النواب(.)33

(ج) الرقابة الالحقة لتطبيق مبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات:

وهنا يفرت�ض �أن الرقابة الد�ستورية ال�سابقة مل تقم بدورها على �أكمل وجه ،ولأهمية مبد�أ �سمو
الد�ستور وحمايته ،ف�إن غالبية الأنظمة القانونية ت�ستدرك ذلك برقابة د�ستورية الحقة ،ويتم ذلك عن
طريق الق�ضاء فيما يعرف بالرقابة الق�ضائية .ومعنى الرقابة الق�ضائية على د�ستورية القوانني �أن يتوىل
الق�ضاء فح�ص القوانني التي �أ�صدرتها ال�سلطة الت�شريعية لبيان مدى مطابقتها �أو خمالفتها للقانون .وغالب
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الدول تقرر هذه الرقابة لهيئة ق�ضائية م�ستقلة ُتعرف يف بع�ض الدول باملحكمة الد�ستورية العليا ويف بع�ضها
باملجل�س الد�ستوري� ،أو جمل�س �صيانة الد�ستور(.)34
والد�ستور اليمني قد جعل الرقابة الق�ضائية للمحكمة العليا ممثلة يف الدائرة الد�ستورية بها.ويدخل فيها الرقابة الد�ستورية ملخالفتها ملبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات .وتقوم الرقابة
الد�ستورية بطريقني:
الأول :رقابة االمتناع وتكن عن طريق دفع يقدمه �أحد اخل�صوم يف �إحدى املحاكم بدفع فيه
برف�ض الدعوى ب�سبب وعدم د�ستورية القانون الذي رفعت الدعوى على �أ�سا�سه ملخالفته لل�شريعة الإ�سالمية.
وهنا يجب على قا�ضي املو�ضوع �إذا ر�أى �أن الدفع قائم على �أ�سا�س توقف النظر يف اخل�صومة ورفع الق�ضية
�إىل الدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ قرار وقف اخل�صومة ،وعلى الدائرة
الد�ستورية الف�صل فيه خالل مدة �أق�صاها �سبعون يوم ًا من تاريخ و�صول �أوراق الق�ضية �إليها .فهنا الرقابة
امتناعية تقوم على امتناع الدافع عن تطبيق القانون ب�سبب عدم د�ستوريته.
	�أما الطريقة الثانية للرقابة الق�ضائية فيكون عن طريق رقابة الإلغاء ،ويكون برفع دعوى
مبتد�أة للدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا ،فالرقابة هنا هجومية يقوم ال�شخ�ص بطلب الرقابة الق�ضائية
الد�ستورية عن طريق رفع دعوى مبتد�أة ي�شرتط فيها ما ي�شرتط يف �أي دعوى من �صفة وم�صلحة مع مراعاة
جعل امل�صلحة للهيئات ال�شرعية ودار الإفتاء .وتنظر الدائرة الد�ستورية للق�ضية هنا باعتبارها حمكمة
مو�ضوع فقط ،فتعقد جل�سات يح�ضر فيها اخل�صوم ،واملدعى عليه هنا هو ال�سلطة الت�شريعية م�صدرة القانون
املخالف لل�شريعة �أو ال�سلطة التنفيذية م�صدرة الالئحة املخالفة للد�ستور (ال�شريعة) (.)35
ويجوز �أن تكون الرقابة الق�ضائية هنا �سابقة على �صدور القانون املخالف للد�ستور (ال�شريعة)،
حيث يجوز يف القانون اليمني الطعن يف القرار املخالف للد�ستور ،ويكون ذلك يف حالة �إ�صدار جمل�س الوزراء
قرار مبقرتح مل�شروع قانون لعر�ضه على جمل�س النواب ،ف�إذا �صدر م�شروع القانون من جمل�س الوزراء ب�صورة
قرار فيجوز الطعن بعدم الد�ستورية يف هذا امل�شروع على �أ�سا�س �أنه قرار خمالف للد�ستور ب�سبب خمالفته
لل�شريعة الإ�سالمية(.)36
وهكذا ميكن للرقابة الق�ضائية الد�ستورية �أن تكون �سابقة على �صدور القانون من ال�سلطة
الت�شريعية .وت�صدر املحكمة حكمها بعدم د�ستورية القانون ملخالفته لل�شريعة الإ�سالمية يف حالة خمالفة
القانون مل�صلحة قطعية معتربة يف ال�شريعة الإ�سالمية بدليل قطعي.
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النتائج
.1

.2

.3

.4
.5
.6

.7

.8
.9

�1أن التعريف املركب ملبد�أ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات :هو �أن �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية هي م�صدر لأي ت�شريع يو�ضع لتنظيم احلياة ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية
واالجتماعية يف املجتمع اليمني.
�2أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لها احرتام وقبول و�شعور بقدا�ستها والزاميتها يف املجتمع اليمني؛
كون ذلك نابع من وجوب ديني لتطبيقها لهذا املبد�أ؛ ليمثل لهم قاعدة د�ستورية عرفية ،و�أن غاية
تنظيم املجتمع يف ال�شريعة الإ�سالمية( حتقيق م�صالح املجتمع)ز ،و�أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
مرنة ،وقابلة للتطور بدليل قلة �أحكامه يف تنظيم امل�صالح القابلة للتطور ،و�أن �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية واقعية �أي تنظم ظروف واقع املجتمع .
�3أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية عامة و جمردة تخاطب الأفراد يف املجتمع ب�أو�صافهم ال بذواتهم ،و�أن
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية تنظم ال�سلوك اخلارجي للفرد ،و�أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ملزمة
ب�سبب توقيع اجلزاء املادي(اجلنائي واملدين) على من يخالفها� ،إ�ضافة �إىل اجلزاء الديني.
�4أن الو�سيلة املنا�سبة لتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية هي :تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�5أنه عند الرجوع للن�صو�ص ال�شرعية يجب التقيد ب�ضوابط الن�صو�ص ال�شرعية القطعية الثبوت و
الداللة.
�6أنه عند الرجوع للرتاث الفقهي الإ�سالمي القدمي يجب التعامل معه بالو�سطية دون التقدي�س �أو
االنتقا�ص ،فهو تراث عظيم ُيعد مفخرة للأمة عالج �أعقد امل�شاكل القانونية احلديثة ح�سب �شهادات
علماء القانون ،ب�شرط الت�أكد من توفر امل�صلحة يف الع�صر احلديث.
�7أنه يف حالة عدم وجود حلكم �شرعي �سابق يكون تطبيق مبد�أ حتكيم ال�شريعة الإ�سالمية يكون
باالجتهاد بالبحث عن امل�صلحة القطعية التي ال تعار�ض م�صلحة قطعية �أتت بها ال�شريعة بن�ص
�شرعي قطعي الثبوت والداللة.
�8أن الرقابة ال�سابقة لتطبيق املبد�أ (الرقابة ال�سيا�سية) ،تتمثل يف جلنة تقنني �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،والتي يتمثل ح�سن عملها بكفاءة �أع�ضائها ،والتزامهم ب�ضوابط التقنني.
�9أن الرقابة الالحقة لتطبيق املبد�أ تتمثل بالرقابة الق�ضائية املتمثلة يف رقابة الق�ضاء الد�ستوري،
بالطعن يف الت�شريع املخالف لل�شريعة الإ�سالمية بعد الد�ستورية ملخالفته للمبد�أ الد�ستوري
ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات ،والتي يتمثل دور هذه الرقابة يف الت�أكد من عدم
خمالفة الت�شريع املطعون فيه للأحكام القطعية يف ال�شريعة الإ�سالمية.
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التو�صيات واملقرتحات
 -1و�ضع �ضوابط عامة د�ستورية لتطبيق هذا املبد�أ مع الإحالة لقانون خا�ص بذلك.
-2تفعيل دور دار الإفتاء ال�شرعي للرقابة ال�سابقة لتقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية عن طريف الإفتاء
اجلماعي ،ودعمها بالكفاءات ال�شرعية املتخ�ص�صة ،واخلربات العلمية يف املجاالت الأخرى لو�ضع
التو�صيف الواقعي للحكم ومدى حتقق امل�صلحة القطعية.
-3تعزيز دور الرقابة الق�ضائية الالحقة لتطبيق املبد�أ بت�شكيل دائرة د�ستورية متخ�ص�صة يف جمال
الطعن بعد الد�ستورية ملخالفة قواعد ال�شريعة الإ�سالمية.
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دية املر�أة يف ال�شريعة الإ�سالمية
(درا�سة فقهية مقارنة بالقانون اليمني)
د .هادي حزام ح�سن ال�صرابي

�أ�ستاذ الفقه املقارن مبركز الدرا�سات واال�ست�شارات القانونية والتحكيم

املـقـدمـة:

احلمد هلل رب العاملني ،الهادي �إىل �سواء ال�سبيل ،الفعال ملا يريد ،خلق ف�س ّوى ،وقدر فهدى،
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني والأنبياء حممد �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم وعلى �أ�صحابه
�أجمعني ،وعلى التابعني ،وتابعيهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
مكرم ،والنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قد
فاملر�أة لها مكانة عظيمة يف الإ�سالم ،فهي خملوق ّ
�أو�صى بها كثري ًا فقال(( :ا�ستو�صوا بالن�ساء؛ ف�إن املر�أة خلقت من �ضلع ،و�إن �أعوج �شيء يف ال�ضلع �أعاله،
ف�إن ذهبت تقيمه ك�سرته ،و�إن تركته مل يزل �أعوج ،فا�ستو�صوا بالن�ساء))( ،)1و�أعطاها من احلقوق ما مل
يكن يخطر على بالها يف �أيام اجلاهلية ،فحرم و�أدها وهي حية ،و�أوجب لها النفقة وال�سكنى على وليها
�سواء كان �أب ًا �أو �أخ ًا �أو زوج ًا ،وجعل �أمر نكاحها يف يدها ،وجعل لها احلق يف مقا�ضاة والدها �أو وليها �إن
ع�ضلها يف النكاح ،وحرم �إهانتها ،و�أمر مبعا�شرتها باملعروف ،وجعل املهر لها حق ًا واجب ًا على الرجل ،ورفع
ً
مذمة وعاراً ،ومن �إلزامها باحلداد �سنة
عنها التع�سف الذي كان م�سلط ًا عليها �أيام اجلاهلية من اعتبارها
ماء ،وال متت�شط ،وال ت�ستحد ،وال ُتق ِّلم ظفراً ،وال تزيل و�سخ ًا ،وحتب�س يف
كاملة على زوجها؛ ال مت�س ً
بيتها ال تخرج منه �أبد ًا حتى تنق�ضي هذه ال�سنة ،وجاء الإ�سالم ،وخفف عنها هذا احلداد �إىل �أربعة
وع�شر ،و�أجاز لها �أن مت�س املاء ،وتتنظف ،متت�شط ،وت�ستحد ،وتقلم �أظفارها ،وتزيل الو�سخ عنها،
أ�شهر
ٍ
� ٍ
و�أجاز خروجها من بيتها نهار ًا �إن وجدت لذلك حاجة �أو �ضرورة ،ونزلت �سورة كاملة يف القر�آن ُ�س ِّميت
ب�سورة الن�ساء ،ومل توجد �سورة با�سم الرجال ،وقدمها الإ�سالم على الرجل يف باب احل�ضانة للأوالد،
وجعل حقها يف ح�سن ال�صحبة مقدم ًا على الأب ،وجعل اجلنة عند رجليها ،ولي�س ذلك للأب.
كما �أن الإ�سالم قد �أعطى املر�أة من املرياث يف حني �أنها كانت حمرومة منه ،وجعل الق�صا�ص
على من قتلها عمداً� ،أو الدية ،وهذا ما مل يكن له وجود �أيام اجلاهلية الأوىل ،كما �أن املر�أة قد �شاركت
يف �إبداء ر�أيها يف ق�ضايا الإ�سالم الكربى كما ح�صل ذلك يف حديث �أم �سلمه املعروف يف �صلح احلديبية،
� )1صحيح البخاري برقم� ،3084 :صحيح م�سلم برقم.2671 :
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و�شاركت يف اجلهاد مع امل�سلمني مبالها ،و�شاركت بنف�سها يف مداواة اجلرحى واملر�ضى ،وغري ذلك كثري لي�س
املجال جما ًال لب�سطها ،ومل تزل املر�أة امل�سلمة تفتخر بدينها �إىل يومنا هذا  -و�ستظل على ذلك �إن �شاء اهلل
تعاىل  -يف حني �أنّا جند املر�أة الغربية تعاين من الذل والإهانة ،والعنت وامل�شقة؛ ب�شكل يومي ووا�ضح ،ال يكاد
يخفى على من ت�أمل ذلك ،وقد حاول الغرب ت�سليط �سهامه على املر�أة امل�سلمة ببث ال�شبهات املتعلقة مبكانتها
يف الإ�سالم ،و�أنه مل يعطها حقها ،ف�أثاروا الق�ضايااملتعلقة بذلك كحقها ب�إمامة الرجال يف ال�صالة ،ويف تويل
الوالية العامة ،ويف م�ساواتها بالرجل يف املرياث ،ويف الدية ،ويف القوامة ،وم�س�ألتنا هذه التي �سنتكلم عنها هي
�أحد هذه امل�سائل املثارة وهي دية املر�أة امل�سلمة ،و�سيكون الكالم يف هذه امل�س�ألة من خالل النظر يف الن�صو�ص
ال�شرعية ،وما قاله العلماء والفقهاء عند �شرحهم لها ،و�سيكون احلديث يف مقدمة ومتهيد و�ستة مباحث على
النحوالآتي:

التمهيد
�أهمية املو�ضوع:

تربز �أهمية املو�ضوع ،من تعلقه بحكم �شرعي ،له �صلة وثيقة بحياة النا�س مبا�شرة ،وله عالقة
بالت�شريعات اجلنائية ال�شرعية والقانونية ؛ ولأن الدية عو�ض مقدر �شرع ًا ال باجتهاد� ،سواء ما كان منها
بد ًال عن النف�س� ،أو عن اجلراحة� ،أو عن ع�ضو من الأع�ضاء� ،أو عن منفعة من املنافع ،ف�إن احليدة عن التقدير
ال�شرعي ،فيها ظلم لكل �أحد من الب�شر.
والدية من امل�سائل املتعلقة بدماء النا�س وحقوقهم ،وجمانبة ال�صواب فيها تعني اخل�صومة مع
اخللق يف حقوقهم بني يدي اخلالق،ولذلك �سيتمتبني �أن دية املر�أة من املجمع عليه ،و�أن يت�ضح للقارئ �أنه حيث
يكون الن�ص ال�صحيح ال�صريح الذي ال معار�ض له� ،أو الإجماع ال�صحيح فثمة امل�صلحة ،وثم ال�شرع املحكم الذي
ال يحل لأحد �أن يخرج عليه وال �أن يجادل فيه ،وال ميلك امل�سلم معه �إال الت�سليم والإذعان ،و �أن ينك�شف بهذا
ً
ذريعة للخروج على احلكم
البحث دعاوي املنادين مب�ساواة املر�أة بالرجل ب�إلغاء كل �صور التميز �ضد املر�أة،
ال�شرعي ،و�إن ذلك كله هو عني الظلم للمر�أة يف الدنيا والآخرة.

�سبب اختيار املو�ضوع:

�أما �سبب اختيار هذا املو�ضوع بالذات فهو:
1 .1دعوى م�ساواة املر�أة بالرجل (النوع االجتماعي) املقدمة مل�ؤمتر احلوار الوطني والدعوى لتقنني ذلك .
2 .2قيام جمموعة من املنظمات احلقوقية بتبني الدعوة �إىل م�ساواة دية املر�أة بدية الرجل ا�ستناد ًا �إىل
االتفاقيات الدولية التي تق�ضي ب�إلغاء كل �صور التمييز �ضد املر�أة  ،والتي يعد من �ضمنها ق�ضية الت�ساوي
يف املرياث ،والدية ،وتعدد الزوجات ونحوها متذرعني بوجود بع�ض الآراء لبع�ض الدعاة املت�أخرين التي
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يدعون فيها م�ساواة دية املر�أة بدية الرجل ظن ًا منهم �أن ذلك �سائغ.
3 .3نظر ًا لتف�شي اجلهل يف �أو�ساط �شريحة كبرية من امل�سلمني فقد اتخذ بع�ض �أعداء الدين ق�ضايا املر�أة
متكئ ًا للطعن يف الإ�سالم� ،صوروا للنا�س �أن يف �أحكام الإ�سالم ه�ضم ًا ملكانة املر�أة وانتقا�ص ًا حلقوقها ،ف�أردت
�أن اك�شف هذه الدعاوى بتو�ضيح احلكم ال�شرعي ،ووجه العدل وامل�ساواة والرحمة فيه.
4 .4جتلية كمال ال�شريعة ،يف حتقيق �أعلى مراتب العدالة وامل�ساواة وحتقيق م�صالح اخللق يف الدنيا والآخرة
فيما يظنه اخل�صوم مطعن ًا يف الأحكام ال�شرعية وبالأخ�ص ق�ضايا املر�أة .

منهج البحث-:

مت االعتماد على املنهج الو�صفي التحليلي حيث مت ذكر �أقوال العلماء يف امل�س�ألة وذكر �أدلتهم معتمد ًا
على م�ؤلفاتهم ،ومناق�شة تلك الأدلة والرتجيح مع تو�ضيح وجه الرتجيح يف ذلك  ،كما متاالعتماد يف تخريج
الأحاديث على كتب ال�سنة ،وذكر درجة اال�ستدالل باحلديث ،كما مت تو�ضيح موقف القانون اليمني من م�س�ألة
دية املر�أة ،وذكر املراجع وامل�صادر التي متاالعتماد عليها والنتائج والتو�صيات التي تو�صل �إليها .

خطة البحث

مت تق�سيم البحث �إىل مقدمة ومتهيد و�ستة مباحث على النحو االتي -:
 -املقدمة. -التمهيد ،وفيه :	�أ � -أهمية املو�ضوع.
ب� -أ�سباب اختياره.
جـ -منهج البحث املتبع.
املبحث الأول :تعريف الدية ً
لغة وا�صطالح ًا.
املبحث الثاين:القائلون ب�أن دية املر�أة ن�صف دية الرجل و�أدلتهم،وفيه
اربعة مطالب.
املبحث الثالث:القائلون بالت�سوية بني دية املر�أة ودية الرجل ومناق�شة
ذلك ،وفيه مطلبني.
املبحث الرابع:االجتاه الفكري املعا�صر القائل بالت�سوية بني دية املر�أة ودية
الرجل و�أدلتهم.
املبحث اخلام�س :موقف القانون اليمني من دية املر�أة.
املبحث ال�ساد�س :اخلال�صة ووجه الرتجيح.
اخلامتةوالنتائج والتو�صيات،
املراجع.
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املبحث الأول

تعريف الدية ً
لغة وا�صطالح ًا
لغة :قال الفريوز �آبادي يف القامو�س املحيط“ :الدِّ َي ُة بالك�سرَ :حقُّ ال َقتيلِ  ،جمعهاِ :د ٌ
ً
يات”( ،)2وقال
�ض من الواو” ،و َو َد ْيتُ ال َق ِت َ
والهاء ِع َو ٌ
يه ِد َي ًة �أَ ْع َط ْيتُ د َي َته،
واحدَ ة الدِّ َيات،
يل �أَ ِد ِ
زين الدين الرازي“ :والدِّ َي ُة ِ
ُ
نيِ :د َيا ،وللجماعةُ :دوا ُفالن ًا”( ،)3وبنحوه قال
وا َّتدَ ْيتُ �أَ َخذْ ُت ِد َي َته ،و�إذا �أَ َم ْر َت منه ُقلْتَ ِ :د ُف َالن ًا ،و ِلال ْث َن ِ
اجلوهري يف ال�صحاح( ،)4قال ال�سر خ�سي“ :وا�شتقاق الدية من الأداء؛ لأنها مال م�ؤدى يف مقابلة متلف لي�س
مبال وهو النف�س ،والأر�ش الواجب يف اجلناية على ما دون النف�س م�ؤدى �أي�ض ًا ،وكذلك القيمة الواجبة يف
�سائر املتلفات� ،إال �أن الدية ا�سم خا�ص يف بدل النف�س؛ لأن �أهل اللغة ال يطردون اال�شتقاق يف جميع موا�ضعه؛
لق�صد التخ�صي�ص بالتعريف”( ،)5وقال ابن جنيم“ :وقد �صار هذا اال�سم علم ًا على بدل لنفو�س دون غريها
وهو الأر�ش”(.)6
تعريف الدية ا�صطالح ًاُ :عرفت ب�أنها“ :مقدار معلوم من املال على عاقلة القاتل يف اخلط�أ ،وعليه
يف العمد؛ ب�سبب قتل �آدمي حر مع�صوم  -ولو بالن�سبة لقاتله  -عو�ض ًا عندمه”( ،)7وقال ال�شربيني ال�شافعي:
“وهي املال الواجب بجناية على احلر يف نف�س �أو فيما دونها”(.)8
املبحث الثاين

القائلون ب�أن دية املر�أة ن�صف دية الرجل و�أدلتهم
القول ب�أن دية املر�أة ن�صف دية الرجل هو ما ذهبت �إليه املذاهب الإ�سالمية املتبوعة،نورد يف هذا
املبحث �أقوال املذاهب و�أدلتهم من ال�سنة والإجماع والقيا�س على النحو الآتي -:
املطلب الأول

�أقوال املذاهب

�أو ًال :املذهب احلنفي:ن�ص احلنفية يف كتبهم على �أن دية املر�أة ن�صف دية الرجل ،قال الكا�ساين:
“و�إن كانت �أنثى فدية املر�أة على الن�صف من دية الرجل”( ،)9وقال يف حتفة الفقهاء“ :و�أما حكم الن�ساء
 )2القامو�س املحيط .484/3
 )3خمتار ال�صحاح .338/1
 )4ال�صحاح يف اللغة .273/2
 )5املب�سوط .161/29
 )6البحر الرائق �شرح كنـز الدقائق .229/23
 )7الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين .55/7
 )8مغني املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ املنهاج .408/15
 )9بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .352/16
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فنقول� :إن دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل؛ ب�إجماع ال�صحابة”(.)10
ثاني ًا :املذهب املالكي:ن�ص املالكية يف كتبهم �أي�ض ًا على �أن دية املر�أة امل�سلمة على الن�صف من دية
الرجل امل�سلم ،قال العدوي“ :و�أما دية املر�أة احلرة امل�سلمة فعلى الن�صف من دية الرجل احلر امل�سلم ،فديتها
خم�سون من الإبل”( ،)11وقال ابن ر�شد احلفيد“ :و�أما دية املر�أة ف�إنهم اتفقوا على �أنها على الن�صف من دية
الرجل يف النف�س فقط”(.)12
ثالث ًا :املذهب ال�شافعي :وال�شافعية كاحلنفية واملالكية يف تن�صيف دية املر�أة ،قال املزين”:ودية
املر�أة وجراحها على الن�صف من دية الرجل ،فيما قلّ �أو كث”(.)13
رابع ًا :املذهب احلنبلي:واحلنابلة كغريهم من املذاهب قالوا ب�أن دية املر�أة على الن�صف من دية
الرجل ،قال ابن قدامة املقد�سي“ :ودية املر�أة ن�صف دية الرجل �إذا كانت املر�أة حرة م�سلمة ،فديتها ن�صف
دية احلر امل�سلم� ،أجمع على ذلك �أهل العلم ،ذكره ابن املنذر وابن عبد الرب”(.)14
خام�س ًا :املذهب الزيدي:قول الزيدية يف م�س�ألة دية املر�أة كقول فقهاء املذاهب الأربعة ،ف�إنهم
يقولون ب�أن دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل ،وهو ما ن�سبه �إليهم ابن الأمري ال�صنعاين ،حيث يقول:
“وذهب علي  -ر�ضي اهلل عنه -والهادوية واحلنفية �إىل �أن دية املر�أة وجراحاتها على الن�صف من دية
الرجل”( ،)15وهو ما �أ�شار �إليه القا�ضي العن�سي يف �شرحه على منت الأزهار( ،)16وقال يف البحر الزخار من
كتبهم“ :ف�صل :ويف املر�أة ن�صف دية الرجل؛ �إجماع ًا”(،)17
املطلب الثاين

الأدلة على �أن دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل
ا�ستدل العلماء على تن�صيف دية املر�أة ب�أدلة منها:
احلديث الأول :عن معاذ بن جبل  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم :-
((دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل))( ،)18واحلديث فيه بكر بن خني�س عن عبادة بن ن�سي.
قال ابن حجر“ :بكر بن خني�س باملعجمة والنون و�آخره �سني؛ عابد �سكن بغداد� ،صدوق له �أغالط،
 ) 10حتفة الفقهاء .113/3
 ) 11حا�شية العدوي على �شرح كفاية الطالب الرباين .26/7
 ) 12بداية املجتهد .338/2
 ) 13خمت�صر املزين  ،258/1وانظر :احلاوي الكبري للما وردي .650/12
 ) 14ال�شرح الكبري البن قدامة .518/9
� ) 15سبل ال�سالم .432/5
 ) 16انظر :التاج املذهب لأحكام املذهب  -زيدية .70/7
 ) 17البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء الأم�صار .216/15
 ) 18ال�سنن الكربى للبيهقي  ،95،96/8وقال » :وروي عن معاذ بن جبل  -ر�ضي اهلل عنه  -عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ب�إ�سناد ال يثبت مثله ،واحلديث
�ضعفه الألباين انظر� :إرواء الغليل  ،306/7برقم.2250 :
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�أفرط فيه ابن حبان”( ،)19وقد وثقه العجلي ،و�ضعفه ابن املديني ،والعقيلي ،و�أبو زرعة ،والبزار ،وابن حبان،
وابن �أبي �شيبة ،والدارقطني ،والن�سائي ،و�أبو حامت ،وغريهم( ،)20ومما �سبق تعلم �أن الأكرث على ت�ضعيف بكر
بن خني�س هذا ،و�أما عبادة بن ن�سي ،فقال عنه ابن حجر“ :عبادة بن ن�سي ب�ضم النون وفتح املهملة اخلفيفة،
الكندي� ،أبو عمر ال�شامي ،قا�ضي طربية ،ثقة فا�ضل”( ،)21وقد وثقه ابن �سعد والعجلي ،والن�سائي و�أبو حامت،
وابن خرا�ش وابن منري( ،)22ومما �سبق تعلم �أن الأكرث على توثيق عبادة بن ن�سي هذا.
وللحديث طريق �آخر قال البيهقي“ :وروي ذلك من وجه �آخر عن عبادة بن ن�سي ،وفيه �ضعف”(،)23
واحلا�صل �أن احلديث �ضعيف.
احلديث الثاين :عن مكحول وعطاء قالوا�“ :أدركنا النا�س على �أن دية امل�سلم احلر على عهد النبي -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -مئة من الإبل ،فق َّوم عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -تلك الدية على �أهل القرى �ألف
دينار� ،أو اثني ع�شر �ألف درهم ،ودية احلرة امل�سلمة �إذا كانت من �أهل القرى خم�سمائة دينار� ،أو �ستة �آالف
درهم ،ف�إذا كان الذي �أ�صابها من الأعراب فديتها خم�سون من الإبل ،ودية الأعرابية �إذا �أ�صابها الأعرابي
خم�سون من الإبل ،ال يكلف الأعرابي الذهب وال الورق”( ،)24واحلديث فيه م�سلم بن خالد الزجني ،قال فيه
ابن حجر“ :فقيه� ،صدوق كثري الأوهام”( ،)25وهذا احلديث مر�سل؛ لأنه من رواية مكحول وعطاء ،و�سي�أتي
الكالم عن احلديث املر�سل.
ف�إن قيل� :إن تقدير دية املر�أة بخم�سمائة دينار �أو �ستة �آالف درهم �إمنا كان من عمر بن اخلطاب -
ر�ضي اهلل عنه  -ومل يكن من النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم؟
فاجلواب عنه� :أن احلديث لي�س فيه ما يدل على ذلك؛ لأن عمر مل يقدِّ ر الديات من عند نف�سه و�إمنا
ق َّومها فقط ،والفرق بني التقومي والتقدير وا�ضح؛ لأن التقومي  -كما هو معلوم � -إمنا يكون يف �شيء موجود
�أ�ص ًال ،ولي�س �إيجاد �شيء معدوم ،و�أما التقدير فيكون يف �شيء جمهول املقدار ،وعلى هذا فما فعله عمر  -ر�ضي
اهلل عنه � -إمنا هو التقومي للدية التي قدَّ رها ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم .-
احلديث الثالث :عن عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم (( :-عقل املر�أة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها))( ،)26ووجه الداللة من
احلديث� :أنه قد دل مبفهوم املخالفة على �أن دية املر�أة تفرتق عن دية الرجل �إذا بلغت الثلث ،ف�إن كانت
م�ساوية لديته يف الثلث؛ فما زاد ال ت�ساويه فيها ،فهذا دليل على عدم ت�ساوي الديتني ،ولي�س دلي ًال على
) 19تقريب التهذيب .135/1
) 20انظر :تهذيب التهذيب  ،422/1برقم.885 :
 ) 21تهذيب التهذيب .99/5
 ) 22تقريب التهذيب .471/1
 ) 23ال�سنن الكربى للبيهقي .95/8
 ) 24ال�سنن الكربى للبيهقي  ،95/8قال الألباين :ورجاله ثقات غري م�سلم ،وهو ابن خالد الزجني ،وفيه �ضعف انظر� :إرواء الغليل  ،306/7برقم.2248 :
 ) 25تقريب التهذيب  ،178/2وانظر :تهذيب التهذيب .116/10
� ) 26سنن الن�سائي  ،456/14برقم.4723 :
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التن�صيف ،و�إمنا التن�صيف م�ستفاد من �أحاديث �أخرى( ،)27واحلديث �ضعيف؛ ل�ضعف �إ�سماعيل بن عيا�ش يف
احلجازيني ،ولتدلي�س ابن جريج.
احلديث الرابع :عن ال�شعبي  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :كان بني حيني من العرب قتال ،فقتل من ه�ؤالء
ومن ه�ؤالء ،فقال �إحدى احليني :ال نر�ضى حتى يقتل باملر�أة الرجل ،وبالرجل الرجلني ،قال :ف�أبى عليهم
الآخرون ،فارتفعوا �إىل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال :فقال النبي عليه ال�سالم(( :القتل براء)) � -أي
�سواء  ،-قال :فا�صطلح القوم بينهم على الديات ،قال :فح�سبوا للرجل دية الرجل ،وللمر�أة دية املر�أة ،وللعبد
ا�ص فيِ
دية العبد فقط ،لإحدى احليني على الآخرين ،قال :فهو قولهَ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِق َ�ص ُ
ا ْل َق ْت َلى الحْ ُ ُّر ِبالحْ ُ ِّر َوا ْل َع ْبدُ ِبا ْل َع ْب ِد َوالأُن َثى ِبالأُن َثى.)29(.)28(.
ففي هذا احلديث داللة على �أن دية املر�أة تختلف عن دية الرجل ،وهذا يدل على �أن الفرق بني
الديتني كان �أمر ًا م�ستقر ًا يف زمن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ويف زمن �أ�صحابه ،وقد بني مقدار هذا الفرق
الأحاديث الأخرى ،و�أنه مقدر بالن�صف ،ولكن هذا احلديث  -كما ترى  -حديث مر�سل - ،و�سي�أتي الكالم عن
املر�سل  -ومل �أجد من تكلم على هذا احلديث ال بالت�صحيح وال بالت�ضعيف ،ولكن �سنده هكذا :حدثنا �أبو بكر
قال حدثنا عباد بن العوام عن �سفيان بن ح�سني عن ابن �أ�شوع ،وحال ه�ؤالء الرواة،كالآتي:
�1 .1أما �أبو بكر فهو عبد اهلل بن حممد بن �أبي �شيبة � -إبراهيم  -بن عثمان بن خوا�ستي العب�سي،
موالهم �أبو بكر الكويف احلافظ الكبري احلجة ،قال عنه ابن حجر يف التهذيب “ :قال العجلي:
ثقة ،وكان حافظ ًا للحديث” ،وقال عنه الذهبي�“ :أبو بكر ممن قفز القنطرة ،و�إليه املنتهى
يف الثقة”(.30(.
2 .2عباد بن العوام :وثقه ابن حجر يف التقريب( ،)31وقال ابن معني ،والعجلي ،و�أبو داود والن�سائي،
و�أبو حامت“ :ثقة”(.)32
�3 .3سفيان بن ح�سني :وثقه ابن حجر يف التقريب يف غري الزهري( ،)33وقال عنه يف التهذيب:
“قال ابن �أبي خيثمة عن يحيى :ثقة يف غري الزهري ال ُيدفع ،وحديثه عن الزهري لي�س
بذاك؛ �إمنا �سمع منه باملو�سم” ،وقال عنه الذهبي�“ :صدوق م�شهور”.(34).
4 .4ابن �أ�شوع :هو �سعيد بن عمرو بن �أ�شوع الهمداين الكويف القا�ضي ،كنيته �أبو حممد ،قال عنه
 ) 27احلديث �ضعفه الألباين ،وقال :وهذا �إ�سناد �ضعيف ،وله علتان :الأوىل :عنعنة ابن جريج ف�إنه مدل�س .والأخرى� :ضعف �إ�سماعيل بن عيا�ش يف روايته عن
احلجازيني ،وهذه منها .انظر� :إرواء الغليل  ،308/7برقم.2254 :
) 28البقرة.178 :
 ) 29م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،441/6برقم.6 :
 ) 30تقريب التهذيب .468/1
 ) 31تقريب التهذيب .468/1
 ) 32تهذيب التهذيب  ،87/5برقم168 :
 ) 33تقريب التهذيب .370/1
 ) 34ميزان االعتدال .165/2
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ابن حبان« :كان من عباد �أهل ال�شام ،وفقهائهم ،ومتقنيهم يف الرواية»35وقد وثقه ابن حجر
يف التقريب(.)36
5 .5و�أما ال�شعبي :فهو عامر بن �شراحيل �أبو عمرو ،قال عنه ابن حجر“ :ثقة م�شهور فقيه
فا�ضل”(.)37
وه�ؤالء الرواة  -كما ترى  -ثقات عدولُ ،يحتج بحديثهم.
احلديث اخلام�س :عن ربيعة بن �أبي عبد الرحمن قال :قلت ل�سعيد بن امل�سيب :كم يف هذه من املر�أة
اخلن�صر؟ فقال :ع�شر من الإبل ،قال :قلت :يف هذين  -يعني اخلن�صر والتي تليها  -فقال :ع�شرون ،قال:
قلت :ففي ه�ؤالء  -يعني الثالثة ،قال :ثالثون قال :قلت :ففي ه�ؤالء  -و�أوم�أ �إىل الأربع  -قال :ع�شرون،
قال :قلت :حني �آملت جراحها ،وعظمت م�صيبتها؛ كان الأقل لأر�شها ،قال� :أعراقي �أنت؟ قال :قلت :عامل
متثبت� ،أو جاهل متعلم ،قال :يا ابن �أخي! ال�سنة( ،)38وهذا احلديث حديث مر�سل؛ لأن �سعيد بن امل�سيب من
التابعني ،ولي�س من احلديث املنقطع؛ لأن �سعيد ًا رفع احلديث �إىل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-وقد ُع ِلم �أن
قول الراوي :من ال�سنة كذا؛ �أن له حكم الرفع ،كما هو معلوم يف مو�ضعه من علم امل�صطلح ،ف�سعيدٌ رفع احلديث،
وهو تابعي ،وما رفعه التابعي �إىل النبي  -من قبيل املر�سل .-
وقد �صحح بع�ض �أهل العلم مرا�سيل �سعيد بن امل�سيب ،قال ال�شافعي -رحمه اهلل تعاىل “ :-ولهذا
جعلت مرا�سيل �سعيد بن امل�سيب حجة؛ لأين اتبعتها فوجدتها م�سانيد”(،)39وقال �أحمد بن حنبل�“ :أ�صح
املرا�سيل مرا�سيل �سعيد ،وقال ال�شافعي� :إر�سال �سعيد عندنا ح�سن”.
املطلب الثالث

الآثار عن ال�سلف يف تن�صيف دية املر�أة
والآثار الواردة عن ال�سلف ال�صالح  -ر�ضي اهلل عنهم  -يف تن�صيف دية املر�أة كثرية ،منها:
1 .1ما جاء عن عمر بن اخلطاب ،وعلي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنهما � -أنهما قاال“ :عقل املر�أة
على الن�صف من دية الرجل ،يف النف�س وفيما دونها”(.)40
2 .2ما جاء عن �شريح قال� :أتاين عروة البارقي من عند عمر�“ :أن جراحات الن�ساء ت�ستوي يف
ال�سن واملو�ضحة ،وما فوق ذلك فدية املر�أة على ن�صف من دية الرجل(.)41
) 35ثقات ابن حبان .369/6
 ) 36تقريب التهذيب .360/1
 ) 37تقريب التهذيب .461/1
 ) 38م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،368/6برقم ،10 :قال الألباين� :صحيح ،انظر� :إرواء الغليل  ،309/7برقم.2555 :
� ) 39أ�صول ال�سرخ�سي  .360/1ك�شف الأ�سرار .476/4
) 40معرفة ال�سنن والآثار للبيهقي  ،279/13برقم.5172 :
 ) 41م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،366/6قال الألباين :و�إ�سناده �صحيح ،انظر� :إرواء الغليل .307/7
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.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

3وعن علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه قال“ :عقل املر�أة على الن�صف من عقل الرجل،
واملر�أة يف العقل �إىل الثلث ،ثم الن�صف فيما بقي”( ،)42وقد ورد هذا اللفظ موقوف ًا على علي،
ومرفوع ًا �إىل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-واملوقوف يف مثله كاملرفوع� ،إذ ال مدخل للر�أي
فيه(.)43
4ما جاء عن ابن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه قال“ :دية املر�أة يف اخلط�أ على الن�صف من دية
الرجال� ،إال ال�سن واملو�ضحة فهما فيه �سواء”(.)44
5وكان زيد بن ثابت  -ر�ضي اهلل عنه  -يقول“ :دية املر�أة يف اخلط�أ مثل دية الرجل حتى تبلغ
ثلث الدية ،فما زاد فهو على الن�صف”(.)45
6وعن �شريح �أن ه�شام بن هبرية كتب �إليه ي�س�أله ،فكتب �إليه�« :أن دية املر�أة على الن�صف من دية
الرجل ،فيما دق وجل»(.)46
7وعن احل�سن  -ر�ضي اهلل عنه  -قال“ :ي�ستوي جراحات الرجال ،والن�ساء على الن�صف ،ف�إذا
بلغت الن�صف فهي على الن�صف”(.)47
8عن �سعيد بن امل�سيب  -ر�ضي اهلل عنه  -قال“ :تعاقل املر�أة الرجل �إىل الثلث� ،إ�صبعها ك�إ�صبعه،
و�سنها ك�سنه ،ومو�ضحتها كمو�ضحته ،ومنقلتها كمنقلته”(.)48
9وعن �سعيد بن امل�سيب وعمر بن عبد العزيز  -ر�ضي اهلل عنهما � -أنهما قاال“ :يعاقل الرجل
املر�أة يف ثلث ديتها ،ثم يختلفان”(.)49
املطلب الرابع

الإجماع ،والقيا�س

�أو ًال:الإجماع -:وقد حكى وقوع الإجماع على هذا التن�صيف من احلنفية :الكا�ساين ،وال�سمرقندي،
ومن ال�شافعية :النووي ،وزكريا الأن�صاري( ،)50ومن املالكية ابن ر�شد احلفيد ،وابن عبد الرب ،ونقله من احلنابلة
ابن قدامة املقد�سي.
قال الكا�ساين”:و�إن كان �أنثى فدية املر�أة على الن�صف من دية الرجل لإجماع ال�صحابة  -ر�ضي اهلل
عنهم  ،-ف�إنه روي عن �سيدنا عمر ،و�سيدنا علي ،وابن م�سعود ،وزيد بن ثابت  -ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم � -أنهم
) 42معرفة ال�سنن والآثار للبيهقي  ،278/13برقم ،5171 :و�صحح الألباين �إ�سناده ،انظر� :إرواء الغليل .307/7
 ) 43العناية �شرح الهداية .256/15
 ) 44ابن �أبي �شيبة  ،367/6برقم ،3 :و�صحح الألباين �إ�سناده ،انظر� :إرواء الغليل .307/7
 ) 45م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،367/6برقم.3 :
 ) 46م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،367/6برقم.3 :
 ) 47م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،367/6برقم.5 :
 ) 48م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،367/6برقم.6 :
 ) 49ابن �أبي �شيبة  ،368/6برقم.12 :
�) 50أ�سنى املطالب .498/18
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قالوا يف دية املر�أة� :إنها على الن�صف من دية الرجل ،ومل ينقل �أنه �أنكر عليهم �أحد فيكون �إجماع ًا”(،)51
وقال ال�سمرقندي�“ :إن دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل ب�إجماع ال�صحابة مثل :عمر ،وعلي ،وابن
م�سعود ،وزيد بن ثابت  -ر�ضي اهلل عنهم  ،-وغريهم ف�إنهم قالوا :دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل”(،)52
وقال النووي“ :دليلنا ما �سقناه من كتاب ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم � -إىل �أهل اليمن ،وفيه�(( :أن
دية املر�أة ن�صف دية الرجل)) ،وما حكاه امل�صنف عن عمر ،وعثمان ،وعلي ،وابن م�سعود ،وابن عمر ،وابن
عبا�س ،وزيد بن ثابت �أنهم قالوا“ :دية املر�أة ن�صف دية الرجل” ،وال خمالف لهم يف ال�صحابة ،فدل على
�أنه �إجماع”( ،)53وقال ابن ر�شد املالكي“ :و�أما دية املر�أة ف�إنهم اتفقوا على �أنها على الن�صف من دية الرجل
يف النف�س فقط”( ،)54وقال ابن قدامة احلنبلي“ :ودية املر�أة ن�صف دية الرجل� ،إذا كانت املر�أة حرة م�سلمة
فديتها ن�صف دية احلر امل�سلم؛ �أجمع على ذلك �أهل العلم ،ذكره ابن املنذر ،وابن عبد الرب”(.)55
وما ذكر من الإجماع عن ال�صحابة ،و�أنه مل ينقل لهم خمالف؛ فهو �إجماع عملي ،و�أما قول ابن ر�شد
فهو من باب نقل االتفاق على عدم وجود خالف معترب يف هذه امل�س�ألة ،وقول ابن ر�شد �أقوى يف الداللة على
عدم اخلالف املنقول عن ال�صحابة ،و�أقوى من ذلك كله ما نقله ابن قدامة عن ابن املنذر ،وابن عبد الرب؛
من حكاية الإجماع على التن�صيف ،وهذا �صريح يف الإجماع على تن�صيف دية املر�أة ،وبهذا ُيعلم �أن حكاية
الإجماع على التن�صيف ورد ب�صيغ متعددة ،وهذا مما ي�ؤكد وقوع الإجماع على التن�صيف.
ثاني ًا  :القيا�س -:وا�ستدل العلماء �أي�ض ًا على تن�صيف دية املر�أة بالقيا�س على مرياثها و�شهادتها،
قال الكا�ساين“ :ولأن املر�أة يف مرياثها ،و�شهادتها على الن�صف من الرجل ،فكذلك يف ديتها”( ،)56فالأ�صل
املرياث وال�شهادة ،والفرع الدية ،والعلة اجلامعة بني الفرع والأ�صل هي الأنوثة؛ واحلكمة من التن�صيف:
هو �أن الرجل مكلف ب�أعباء مالية �أكرث من املر�أة ،فالرجل ملزم بالنفقة وال�سكنى لها ،وهي من لوازم الذكورة،
والأنثى غري مكلفة بذلك ،ولذا نا�سب �أن يكون الأ�صل يف مرياث املر�أة هو �أنها على الن�صف من مرياث الرجل،
و�إمنا كانت العلة اجلامعة بني الفرع والأ�صل الأنوثة؛ لأنها و�صف ظاهر من�ضبط ،ورد من�صو�ص ًا عليه يف
الأحاديث املتقدمة الدالة على التن�صيف ،والتي ربطت التن�صيف بالأنوثة ،وربطت عدمه بالذكورة ،وهذا
يدل على �أن الأنوثة هي الو�صف امل�ؤثر يف احلكم ،وهو �سبب احلكم وعلته.

 ) 51بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .352/16
 ) 52حتفة الفقهاء .114/3
 ) 53املجموع  ،54/19ويق�صد النووي باحلديث الذي �أورده حديث عمرو بن جزم ،و�سي�أتي الكالم عنه ،قال الألباين :يف كتاب عمرو بن حزم« :دية املر�أة على
الن�صف من دية الرجل « �ضعيف ،وعزوه �إىل كتاب عمرو بن حزم خط�أ ،تبع امل�صنف فيه الإمام الرافعي ،فقال احلافظ ابن حجر يف تخريجه :هذه اجلملة
لي�ست يف حديث عمر بن حزم الطويل ،و�إمنا �أخرجها والبيهقي من حديث معاذ بن جبل ،وقال� :إ�سناده ال يثبت مثله .انظر� :إرواء الغليل .306/7
 ) 54بداية املجتهد .338/2
 ) 55ال�شرح الكبري البن قدامة .518/9
 ) 56بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .352/16
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املبحث الثالث

القائلون بالت�سوية بني دية املر�أة وديةالرجل ومناق�شة ذلك
املطلب الأول

القائلون بالت�سوية بني دية املر�أة و دية الرجل
ن�سب املاوردي اخلالف يف هذه امل�س�ألة للأ�صم وابن علية( ،)58(،)57حيث قاال مب�ساواة املر�أة بالرجل
يف الدية ،قال املاوردي“ :دية املر�أة يف نف�سها على الن�صف من دية الرجل ،وهو قول اجلمهور ،وقال الأ�صم
وابن علية :ديتها كدية الرجل “( ،)59وقال النووي“ :دية املر�أة ن�صف دية الرجل ،هذا قول العلماء كافة �إال
الأ�صم وابن علية ف�إنهما قاال :ديتها مثل دية الرجل”( ،)60وقال ابن قدامة املقد�سي“ :وحكى غريهما عن ابن
علية والأ�صم �أنهما قاال :ديتها كدية الرجل”(.)61
املطلب الثاين

�أدلة القائلني بالت�سوية بني دية الرجل ودية املر�أة ومناق�شة ذلك

ذكر ابن قدامة املقد�سي(�)62أن الأ�صم وابن ُعلية قد ا�ستدال على امل�ساواة بني دية الرجل واملر�أة
بدليل هو حديث النبي � -صلى اهلل عليه م�سلم  -الذي قال فيه(( :يف النف�س امل�ؤمنة مئة من الإبل))(،)63
وذكر املاوردي(�)64أنهما قد ا�ستدال �أي�ض ًا بدليلني هما:
1 .1القيا�س على الق�صا�ص؛ لأن ك ًال منهما يقتل بالآخر ،فكما ت�ساويا يف الق�صا�ص؛ وجب �أن يت�ساويا
يف الدية.
2 .2ا�ستواء الغرة يف اجلنني الذكر والأنثى ،وهذا يوجب ت�ساوي الدية يف الرجل واملر�أة؛ لأن الغرة
 ) 57احلاوي الكبري للما وردي .651/12
) 58قال الذهبي عنه� :شيخ املعتزلة �أبو بكر الأ�صم ،كان د ّينا وقورا �صبورا على الفقر ،منقب�ضا عن الدولة ،وعدد له م�ؤلفات �شتى (�أعالم النبالء) (.)402/9
وذكر احلافظ ابن حجر يف ل�سان امليزان ما قاله عنه القا�ضي عبد اجلبار الهمذاين يف طبقات املعتزلة :كان من �أف�صح النا�س و�أورعهم ،و�أفقههم ،وله تف�سري
عجيب ..) 121 /1( .ومن املعلوم� :أن املعتزلة يف الفقه ال غبار عليهم� .إمنا الإنكار عليهم يف جمال العقائد.
 ) 59قال عنه الذهبي يف (�أعالم النبالء)� :إ�سماعيل بن �إبراهيم بن مق�سم ،الإمام العالمة احلافظ الثبت ،امل�شهور بابن علية ،وهي �أمه )107 / 9( .وما
بعدها.
 ) 60املجموع .54/19
 ) 61ل�شرح الكبري البن قدامة  ،518/9املغني .115/19
 ) 62ال�شرح الكبري البن قدامة  ،518/9املغني .115/19
 ) 63واحلديث هو حديث عمرو بن حزم روى يف كتابه �أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -كتب �إىل �أهل اليمن« :و�أن يف النف�س مئة من الإبل ،وعلى �أهل الذهب
�ألف دينار» رواه الن�سائي يف �سننه 13/15برقم ،4770:قال الألباين� :ضعيف .انظر :اجلامع ال�صغري وزيادته  609/1برقم 2333 :يف �ضعيف اجلامع؛
واحلديث فيه �سليمان بن �أرقم ،قال الن�سائي :و�سليمان بن �أرقم مرتوك؛ لكن قال ال�شافعي رحمه اهلل :مل يقبلوه حتى ثبت عندهم �أنه كتاب ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  ،-وقال �أحمد رحمه اهلل� :أرجو �أن يكون هذا احلديث �صحيح ًا ،وقال يعقوب بن �سفيان الف�سوى :ال �أعلم يف جميع الكتب املنقولة �أ�صح منه ،كان
�أ�صحاب النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -والتابعون يرجعون �إليه ،ويدعون �آراءهم .انظر :ن�صب الراية .238 ،237/2
 ) 64احلاوي الكبري للماوردي .651/12
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هي دية �أي�ض ًا.
الرد على ابن علية والأ�صم القائلني بامل�ساواة يف الدية:
رد فقهاء املذاهب على قول ابن علية والأ�صم القائلني مب�ساواة دية الرجل بدية املر�أة بردود
منها:

�1 .1إن هذا القول �شاذ؛ لأنه قد خالف �صريح الأحاديث النبوية امل�صرحة بالتن�صيف ،وب�أنه
قد ُ�س ِبق ب�إجماع ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم  -على خالفه ،وال يجوز خمالفة �صريح ال�سنة
النبوية ،كما ال يجوز خمالفة الإجماع ،والإجماع قد انعقد قبل �أن ي�أتي ابن علية والأ�صم؛
على التن�صيف ،كما انعقد الإجماع بعدهما �أي�ض ًا على التن�صيف.
�2 .2أن احلديث الذي ا�ستدلوا به  -وهو حديث عمرو بن حزم  -حديث عام �أو جممل ،والأحاديث
ٌ
خا�صة مف�سرة ،واخلا�ص يق�ضي على العام ،واملف�سر يق�ضي
التي تق�ضي بالتن�صيف �أحاديث
على املجمل ،ويف القاعدة الأ�صولية “يعمل باخلا�ص فيما تناوله ويف العام بالباقي” ،قال ابن
قدامة“ :وهذا قول �شاذ يخالف �إجماع ال�صحابة ،و�سنة النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-ف�إن
يف كتاب عمرو بن حزم“ :دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل” ،وهو �أخ�ص مما ذكروه ،وهما
يف كتاب واحد ،فيكون ما ذكرنا مف�سر ًا ملا ذكروه ،خم�ص�ص ًا له”( ،)65وقال البهوتي احلنبلي:
“ويف كتاب عمرو بن حزم ((دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل)) ،وهو خم�ص�ص للخرب
ال�سابق”()66يريد باخلرب حديث عمرو بن حزم.
املبحث الرابع

االجتاه الفكري املعا�صر القائل بالت�سوية و�أدلتهم

يقول العالمة القر�ضاوي“ :ا�شتهر يف تراثنا الفقهي :حكم �شرعي �شاع بني امل�سلمني ،وهو �أن دية
املر�أة ن�صف دية الرجل ،وقد �أخذت به مذاهبهم املتبوعة كلها :املذاهب الأربعة ال�شهرية ،واملذهب الظاهري،
واملذهب الزيدي ،واملذهب اجلعفري ،واملذهب الإبا�ضي ،وا�ستقر هذا احلكم طيلة القرون املا�ضية ،حتى
ظنه الكثريون� :أن هذا من الأحكام القطعية التي ال يجوز االجتهاد فيها ،وقد نقل بع�ض الأئمة� :أنه جممع
عليه”(.)67
تناول علماء الع�صر دية املر�أة باملناق�شة والبحث واختلفوا كما اختلف علماء ال�سلف يف ذلك
و�سيتم ذكر يف هذا املبحث بع�ض �أقوال العلماء املعا�صرين القائلني بالت�سوية بني الرجل واملر�أة يف الدية
والذين �أخذوا بر�أي ابن عليه والأ�صرم كمامت ذكره يف املبحث الثالث وذلك على النحو الآتي :
 ) 65ال�شرح الكبري البن قدامة  ،518/9املغني .115/19
� ) 66شرح منتهى الإرادات .430/10
) 67انظر :دية املر�أة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،نظرات يف �ضوء الن�صو�ص واملقا�صد للقر�ضاوي ،بحث مقدم �إىل املجل�س الأعلى للأ�سرة� ،ص.14-13
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ر�أي ال�شيخ ر�شيد ر�ضا يف املنار:

نذكر ر�أي العالمة ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ،الذي قال يف تف�سريه عندما تعر�ض لآية قتل اخلط�أ؛
وتعر�ض لر�أي الفقهاء يف دية املر�أة ،و�أنها مثل دية الرجل ،والأ�صل يف ذلك� :أن املنفعة التي تفوت �أهل الرجل
بفقده �أكرب من املنفعة التي تفوت بفقد الأنثى ،فقدرت بح�سب الإرث .قال ال�شيخ ر�شيد :وظاهر هذه الآية:
�أنه ال فرق بني الذكر والأنثى(.)68

اختيار ال�شيخ �شلتوت:

وعر�ض لذلك الإمام الأكرب �شيخ الأزهر ال�شيخ حممود �شلتوت يف كتابــه (الإ�سالم عقيدة و�شريعة)
فقال رحمه اهلل حتت عنوان “دية الرجل واملر�أة �سـواء”( :و�إذا كانت �إن�سانية املر�أة من �إن�سانية الرجل،
ودمها من دمه ،والرجل من املر�أة واملر�أة من الرجل ،وكان “الق�صا�ص” هو احلكم بينهما يف االعتداء على
النف�س ،وكانت جهنم واخللود فيها ،وغ�ضب اهلل ولعنته ،هو اجلزاء الأخروي يف قتل املر�أة ،كما هو اجلزاء
الأخروي يف قتل الرجل ،ف�إن الآية يف قتل املر�أة خط�أ ،هي الآية يف قتل الرجل خط�أ.
ونحن ما دمنا ن�ستقي الأحكام �أو ًال من القر�آن ،فعبارة القر�آن يف الدية عامة مطلقة مل تخ�ص الرجل
ير َر َق َب ٍة ُم�ؤْ ِم َن ٍة َو ِد َي ٌة ُم َ�سلَّ َم ٌة ِ�إلىَ َ�أ ْه ِل ِه)) [الن�ساء :من
ب�شيء منها عن املر�أةَ (( :و َم ْن َق َت َل ُم ْ�ؤ ِمن ًا َخ َط�أً َف َت ْح ِر ُ
الآية  .]92وهو وا�ضح يف �أنه ال فرق يف وجوب الدية بالقتل بني الذكر والأنثى.
نعم ...اختلف العلماء يف مقدار الدية� ،أهو واحد يف الرجل واملر�أة� ،أو ديتها على الن�صف من دية
الرجل؟
وقد ذكر الإمام الرازي الر�أيني يف «تف�سريه الكبري» فقال :مذهب �أكرث الفقهاء �أن دية املر�أة ن�صف
دية الرجل ،وقال الأ�صم وابن ُعلية :ديتها مثل دية الرجل.
وحجة الأكرث من الفقهاء �أن عليا ،وعمر ،وابن م�سعود ،ق�ضوا بذلك ،و�أن املر�أة يف املرياث وال�شهادة
على الن�صف من الرجل فيهما ،فكذلك تكون على الن�صف من الدية.
ير َر َق َب ٍة ُم�ؤْ ِم َن ٍة َو ِد َي ٌة ُم َ�سلَّ َم ٌة �إِلىَ
وحجة الأ�صم قوله تعاىلَ (( :و َم ْن َق َت َل ُم�ؤْ ِمن ًا َخ َط ً�أ َف َت ْح ِر ُ
�أَ ْه ِل ِه)).
و�أجمعوا على �أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل واملر�أة ،فوجب �أن يكون احلكم فيها ثابت ًا
بال�سوية)(. )69

ترجيح ال�شيخ �أبي زهرة:

و�أيد هذا الر�أي العالمة ال�شيخ حممد �أبو زهرة يف كتابه (اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي-

 ) 68انظر :تف�سري املنار .)333 /5( /
 ) 69املائدة.32:
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العقوبة) حتت عنوان (دية املر�أة) قال( :يقول ابن قدامة يف املغني ما ن�صه :قال ابن املنذر وابن عبد الرب:
�أجمع �أهل العلم على �أن دية املر�أة ن�صف دية الرجل .وحكى غريهما عن ابن ُعلية و الأ�صم �أنهما قاال :ديتها
كدية الرجل ،لقوله عليه ال�سالم (يف النف�س امل�ؤمنة مائة من الإبل) وهذا قول �شاذ يخالف �إجماع ال�صحابة،
و�سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إن يف كتاب عمرو بن حزم (دية املر�أة على الن�صف من دية الرجل) وهي
�أخ�ص مما ذكروه ،وهما يف كتاب واحد ،فيكون ما ذكرنا مف�سرا ملا ذكروه خم�ص�صا له.
هذا ن�ص ما قاله �صاحب املغني ،وقد ادعى فيه الإجماع ،وقال �صاحب البدائع يف معنى هذا
الإجماع� :إن �آراء ال�صحابة �أعلنت من بع�ضهم ،ومل ينكر �سائرهم ،فكان �إجماعا �سكوتيا ،وقد �أنكر كثريون
حجية الإجماع ال�سكوتي ،وقد زكى ذلك النظر بدليلني �آخرين:
�أحدهما� :أن املر�أة يف املرياث ت�أخذ ن�صف مرياث الرجل ،فتكون يف الناحية املالية مقدرة يف التعوي�ض
بن�صف دية الرجل.
ثانيهما� :أن الدية تعوي�ض عن املفقود ،وتقومي ملا نق�ص املجتمع بفقده ،وذلك يقت�ضي �أن يكون
تعوي�ض فقد املر�أة �أقل من تعوي�ض الرجل؛ لأن منافع املر�أة دون منافع الرجل ،وتقدير هذا التعوي�ض يكون
بتقدير املرياث ،وهو �أن تكون على الن�صف.
ونرى من هذا النظر �أنه نظر �إىل املالية ،ومل ينظر �إىل الآدمية ،و�إىل جانب الزجر للجاين،
واحلقيقة �أن النظر يف العقوبة �إىل قوة الإجرام يف نف�س املجرم ،ومعنى االعتداء على النف�س الإن�سانية،
وهي قدر م�شرتك عند اجلميع ال يختلف باختالف النوع؛ فالدية يف ذاتها عقوبة للجاين ،وتعوي�ض لأولياء
املجني عليه �أو له هو ذاته �إذا كان ذلك يف الأطراف ،وعلى ذلك ينبغي �أن تكون دية املر�أة كدية الرجل على
�سواء؛ �إذ هي عقوبة الدماء؛ ولأن املعتدي بقتل امر�أة كاملعتدي بقتل رجل على �سواء.
ولذلك ترجح كالم �أبي بكر الأ�صم ،والن�صو�ص �أكرثها �أخبار �آحاد ،والتوفيق بينهما ممكن ،وال ميكن
ترجيح خرب على خرب ،والآية �صريحة يف عموم �أحكام الدية يف القتل اخلط�أ؛ لأن اهلل تعاىل يقولٌ( :ةَيِدَف)
ةئام يهو ،ةماع ةي�ضقب ةيدلا نيب مل�سو هيلع هللا ىل�ص يبنلاو ))ةَنِمْ�ؤُم ٍةَبَقَر ُريِر ْ حَتَو ِهِلْهَ�أ ىَلِ�إ ٌةَملََّ�سُم
)لب�إ(.)70

ر�أي ال�شيخ الغزايل:

وهذا الر�أي� :أن دية املر�أة م�ساوية لدية الرجل ،هو الذي �أبداه الداعية الإ�سالمي الكبري :ال�شيخ
حممد الغزايل يف كتابه( :ال�سنة بني �أهل الفقه و�أهل احلديث) حيث قال :فالدية يف القر�آن واحدة للرجل
واملر�أة ،والزعم ب�أن دم املر�أة �أرخ�ص ،وحقها �أهون :زعم كاذب خمالف لظاهر الكتاب(.)71

) 70الإ�سالم عقيدة و�شريعة � /ص .209 , 208
) 71انظر :اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي � /ص  / 572 , 572ط دار الفكر العربي.
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ر�أي العالمة يو�سف القر�ضاوي:

وقد �أختار العالمة الدكتور يو�سف القر�ضاوي يف بحثه دية املر�أة يف ال�شريعة الإ�سالمية ( -نظرات
يف �ضوء الن�صو�ص واملقا�صد) بحث مقدم �إىل املجل�س الأعلى للأ�سرة بقطر -الت�سوية بني دية املر�أة ودية
الرجل،بقوله ور�أينا الذي اخرتناه ودافعنا عنه يف كتابنا [مركز املر�أة يف احلياة الإ�سالمية] ويف كتابنا
[ال�شيخ الغزايل كما عرفته] حيث �شددت �أزره يف ر�أيه الذي تبناه ،ودافعت عنه من منطلق حديثي
وفقهي.
وهو ما جليته و�ألقيت عليه �أ�ضواء كا�شفة يف هذا البحث ،و�أعتقد �أن مــن قر�أه ب�إن�صاف وت�أمل،
وقارن بني الأقـوال بع�ضها وبع�ض ،ورد الفـروع �إىل �أ�صولها ،وبحث الأمور من جذورها� ،سين�شرح �صدره ملا و�صلت
�إليه.
ويف ذلك �إن�صاف للمر�أة ،وتكريـم لها ،واعتبار لإن�سانيتها ،وهو يتفـق مع النظرة الإ�سالمية العامة
للمر�أة :فقد كرمها الإ�سالم �إن�سانا ،وكرمها �أنثى ،وكرمها بنتا ،وكرمها زوجة ،وكرمها �أما ،وكرمها ع�ضوا يف
املجتمع.
وهو يتفق كثريا ،مع توجهات الع�صر ،التي تعظم �ش�أن املر�أة ،ومتنحها حقوقها ،وتتهم امل�سلمني
ب�أنهم يجورون عليها ،وي�ضعونها يف مرتبة دونية ،ك�أمنا خلقت خلدمة الرجل ،ومتعة الرجل ،واهلل تعاىل
يع َع َم َل َعامِلٍ ِم ْن ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْن َثى َب ْع ُ�ض ُك ْم ِم ْن َب ْع�ض))[�آل عمران:
ا�س َت َج َ
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم �أَنيِّ لاَ �أُ ِ�ض ُ
يقول)) َف ْ
.]195
�ض(( �أن املر�أة من الرجل ،والرجل من املر�أة ،هي تكمله وهو يكملها ،ال
ومعنى )) َب ْع ُ�ض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
				
ي�ستغني عنها وال ت�ستغني عنه .وذلك غاية التكرمي(.)72
املبحث اخلام�س

موقف القانون اليمني من دية املر�أة
�أخذ امل�شرع اليمني يف دية املر�أة بر�أي اجلمهور القائل بتن�صيف دية املر�أة كما �أخذ امل�شرع ب�أن
يقت�ص الرجل باملر�أة وذلك كما ن�صت مواد قانون اجلرائم و العقوبات( )73حيث ن�صت املادة رقم ()42من
القانون رقم ()12ل�سنة 1994م ب�ش�أن قانون اجلرائم والعقوبات �أن ( دية املر�أة ن�صف دية الرجل وار�شها
مثل ار�ش الرجل �إىل قدر ثلث دية الرجل وين�صف ما زاد ويعتمد يف حتديد نوع الإ�صابة على تقرير من
طبيب خمت�ص �أو�أهل اخلربة و�إذا طالت الإ�صابة�أو �سرت �إىل مامل يقدر�أر�شة فيلزم حكمه مبا تراه وتقدره
املحكمة).
وكما ن�صتاملــادة((:)58يقت�ص من الرجل باملر�أة ومن اجلماعة بالواحد مهما تعدد اجلناة) .
 ) 72انظر :دية املر�أة يف ال�شريعة الإ�سالمية مرجع �سابق.
) 73قانون العقوبات واجلنايات اليمني رقم ( )12ل�سنة 1994م.
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املبحث ال�ساد�س

الراجح يف امل�س�ألة ووجه الرتجيح
بعد ما مت ذكره من �أقوال الفقهاء �أدلتهم يت�ضح للباحث�أن الراجح يف امل�س�ألة هو القول الأول القائل
بتن�صيف دية املر�أة على دية الرجل وهو ما ذهبت �إليه املذاهب الإ�سالمية املتبوعة ،وهو ما ن�ص عليه قانون
العقوبات واجلرائم اليمني وقد �أوردنا �أدلة العلماء القائلني بالتن�صيف بالأحاديث النبوية ،والآثار عن
بع�ض ال�سلف ،والإجماع ،والقيا�س.

وجه الرتجيح :

من خالل املقارنة بني �أقوال الفقهاء و�أقول العلماء املعا�صرين رجحنا القول الأول القائل بتن�صيف
دية املر�أة على دية الرجل وات�ضح وجه الرتجيح فيما ي�أتي:
الوجه الأول� :أن الأحاديث و�إن كان يف �أفرادها مقال؛ �إال �أنها تتقوى مبجموع طرقها �إىل مرتبة
االحتجاج ،وقد ُع ِلم من علم م�صطلح احلديث �أن احلديث قد ُي�ض َّعف بلفظه ولكنه ي�صح مبعناه؛ لوروده من
طرق �أخرى ،وب�ألفاظ متعددة ،فالأحاديث تتقوى ببع�ضها �إىل درجة االحتجاج ،ال�سيما وال�ضعف الوارد فيها
من ال�ضعف املحتمل؛ لأنها ُ�ض ِّعفت �إما بالإر�سال  -عند من �ضعف به � ،-أو ببع�ض الرواة الذين قد وثقهم قوم،
و�ضعفهم �آخرون ،كما �أن هذه الأحاديث قد ع�ضدت �أي�ض ًا بفعل ال�صحابة الذي مل ينقل خالفه عنهم ،كما
ع�ضدت ب�أقوال العلماء كافة �إال من �شذ.
الوجه الثاين�:إن خالف ابن عليه والأ�صم للإجماع هنا لي�س خالف ًا معترباً ،و�إمنا اخلالف الذي
يخرم الإجماع هو اخلالف املعترب ،قال الناظم:
ولي�س كل خالف جاء معترب ًا �إال خالف له حظ من النظر ،والدليل على �أن هذا اخلالف غري معترب �أن
هذا القول قد خالف �صريح الن�صو�ص ال�شرعية الواردة بالتن�صيف ،كما �أن خالفهما مل ينب على �أدلة وا�ضحة،
و�إمنا بني على �شبه �أدلة؛ ولذلك فقد اعترب العلماء قولهما هذا خالف ًا �شاذ ًا كما �أن اخلالف يكون غري معترب
�إذا كان قد عار�ض نقل العلماء ال�صريح للإجماع يف امل�س�ألة ،وهذا ما هو واقع يف م�س�ألتنا هذه.
الوجه الثالث :كما ال يعترب اال�ستدالل بقوله  -تعاىلَ ( :-و َما َكانَ لمِ ُ�ؤْ ِم ٍن �أَنْ َي ْق ُت َل ُم�ؤْ ِم ًنا �إِلاَّ َخ َط�أً
ير َر َق َب ٍة ُم�ؤْ ِم َن ٍة َو ِد َي ٌة ُم َ�سلَّ َم ٌة �إِلىَ �أَ ْه ِل ِه ِ�إلاَّ �أَنْ َي َّ�صدَّ ُقوا َف�إِنْ َكانَ ِم ْن َق ْو ٍم َعدُ ٍّو َل ُك ْم
َو َم ْن َق َت َل ُم�ؤْ ِم ًنا َخ َط ً�أ َف َت ْح ِر ُ
ير َر َق َب ٍة ُم ْ�ؤ ِم َن ٍة َو�إِنْ َكانَ ِم ْن َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم ِمي َث ٌ
ير َر َق َب ٍة
َوهُ َو ُم�ؤْمِنٌ َف َت ْح ِر ُ
اق َف ِد َي ٌة ُم َ�سلَّ َم ٌة �إِلىَ �أَ ْه ِل ِه َوتحَ ْ ِر ُ
ُم�ؤْ ِم َن ٍة (..الن�ساء ( ))93م�ساواة دية املر�أة للرجل ،لأن الآية فيها �إجمال بينته الن�صو�ص ال�شرعية القا�ضية
بالتن�صيف ،وال تعار�ض بني جممل ومف�سر؛ لأن معنى الآية ودية م�سلمة �إىل �أهله ،الرجل ت�سلّم عنه دية رجل،
واملر�أة ت�سلّم عنها دية امر�أة ،قال ال�شوكاين“ :الدية :ما تعطي عو�ض ًا عن دم املقتول �إىل ورثته ،وامل�سلَّمة:
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املدفوعة امل�ؤداة ،والأهل املراد بهم :الورثة ،و�أجنا�س الدية ،وتفا�صيلها قد بينتها ال�سنة املطهرة”(.)74
الوجه الرابع:كما ال يعترب اال�ستدالل بقوله  -تعاىل ِ (( :-م ْن �أَ ْجلِ َذ ِل َك َك َت ْب َنا َع َلى َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َ
يل
َّا�س َجمِيع ًا
ْ�س �أَ ْو َف َ�س ٍاد فيِ الأَ ْر ِ
�أَنَّهُ َمن َق َت َل َنفْ�س ًا ِب َغيرْ ِ َنف ٍ
َّا�س َجمِيع ًا َو َم ْن َ�أ ْح َياهَ ا َف َك َ�أنمَّ َ ا �أَ ْح َيا الن َ
�ض َف َك َ�أنمَّ َ ا َق َت َل الن َ
�ض لمَ ُ ْ�س ِر ُفونَ ))()75م�ساواة دية املر�أة للرجل،
َو َل َق ْد َجاء ْت ُه ْم ُر ُ�س ُل َنا ِبال َب ِّي َن ِ
ات ُث َّم �إِنَّ َك ِثري ًا ِّم ْن ُهم َب ْعدَ َذ ِل َك فيِ الأَ ْر ِ
لأن هذه الآية تتكلم عن حرمة القتل ولي�س عن الدية ،فلي�ست هذه الآية يف م�س�ألتنا التي نتكلم عنها.
الوجه اخلام�س :ولأن هذا الت�شريع من عند اهلل  -تعاىل ،-وهو �أعلم ما يحتاج �إليه العبد ،وهو
الأعلم مبا ي�صلحه ،فما على العبد �إال �أن ي�سلم الأمر لربه ،ثم �إن العمل ب�سد الذرائع يف ال�شريعة �إمنا يكون
فيما لي�س فيه ن�ص وال �إجماع ،والن�ص والإجماع هنا واردان.
الوجه ال�ساد�س� :أن من خالف يف هذه امل�س�ألة فخالفه غري معترب؛ لأنه مل يخالف فيه �إال من �شذ
من املعتزلة واخلوارج وال�شيعة ،وابن علية والأ�صم وهما جمروحان ،كما �أن الإجماع على التن�صيف يف دية
املر�أة لي�س هو الدليل الوحيد يف هذه امل�س�ألة ،فهناك �أدلة �أخرى دلت على التن�صيف وهي الن�صو�ص ال�شرعية
والقيا�س كما تقدم.
الوجه ال�سابع � :إن املر�أة �أ�صبحت تناف�س الرجل يف �شتى جماالت احلياة ،كما �أن بع�ضهن ينفقن على
�أنف�سهن� ،أو على �أ�سرهن ،فهذا لي�س بال�ضرورة �أن ت�ساوي املر�أة الرجل يف الدية  ،لأنها �أو�صاف غري معتربة،
والو�صف املعترب الذي دلت عليه الن�صو�ص يف هذه امل�س�ألة هو الأنوثة ،واملر�أة حتى لو زاحمت الرجل يف
جماالت احلياة� ،أو �أنفقت على نف�سها� ،أو على �أ�سرتها� ،إال �أن هذه الأعمال ال تغري من �أنوثتها �شيئ ًا ،فهي �أنثى
على كل الأحوال ،عملت هذه الأعمال �أو مل تعملها ،ولي�س هذا �إنقا�ص ًا للمر�أة �أو تقلي ًال من �ش�أنها ،فاحلياة بدون
وجود الأنثى ال قيمة لها ،واحلياة بدون وجود الذكر ال معنى لها ،ولي�س �إثبات �صفة الأنوثة للمر�أة حتقري ًا
لها ،كما �أن �إثبات �صفة الذكورة للرجل لي�س مفخرة له ،و�إمنا هو نظر �إىل الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها،
حتى يتم التعامل مع هذه الفطرة وفق مراد ال�شرع ،وال�شرع هلل ولي�س للرجل كما �أنه لي�س للمر�أة �أي�ض ًا.

اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات وبعد -:
فبهذا نكون قد ا�شرنا �إ�شارات �إىل �أقوال الفقهاء و�أدلتهم يف امل�س�ألة ،والرتجيح ملا راينا بح�سب
الأدلة وما يقت�ضيه الواقع وتو�صلنا �إىل النتائج والتو�صيات الآتية-:

�أو ًال :النتائج :

1 .1ات�ضح للباحث انه ا�شتهر يف تراثنا الفقهي :حكم �شرعي �شاع بني امل�سلمني ،وهو �أن دية املر�أة
ن�صف دية الرجل ،وقد �أخذت به مذاهبهم املتبوعة كلها :املذاهب الأربعة ال�شهرية ،واملذهب

 ) 74فتح القدير .18/2
 ) 75املائدة (.)32
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الظاهري ،واملذهب الزيدي ،واملذهب اجلعفري ،وا�ستقر هذا احلكم طيلة القرون املا�ضية،
حتى ظنه الكثريون� :أن هذا من الأحكام القطعية التي ال يجوز االجتهاد فيها ،وقد نقل بع�ض
الأئمة� :أنه جممع عليه”.
2 .2تبني للباحث �أن الراجح والقول القائل بتن�صيف دية املر�أة على دية الرجل ملا ا�ستدل به
�أ�صحاب هذا القول من الأحاديث الواردة والإجماع والقيا�س وذكر الباحث وجوه ًا للرتجيح
ت�ؤيد ذلك.
3 .3تبني للباحث �أن املخالف فينا للإجماع القائلون بالت�سوية هم ابن عليه والأ�صرم من ال�سابقني
�أما من املعا�صرين فهم  -:حممد ر�شيد ر�ضا  ،حممود �شلتوت ،حممد �أبو زهرة ،حممد الغزايل،
يو�سف القر�ضاوي ،وا�ستندوا يف قولهم على عمومات الآيات والقول ب�أن الأحاديث �ضعيفة
وفيها مقال و�صرفوا الإجماع والقيا�س عن مق�صودة يف الداللة يف التن�صيف بال م�سوغ لل�صرف
عن ذلك وقد مت الرد ومناق�شة ذلك .
�4 .4أخذ امل�شرع اليمني يف دية املر�أة بر�أي اجلمهور القائل بتن�صيف دية املر�أة كما �أخذ امل�شرع ب�أن
يقت�ص الرجل باملر�أة وذلك كما ن�صت مواد قانون اجلرائم و العقوبات اليمني .

ثاني ًا :التو�صيات:

يو�صي الباحث الباحثني واملتحاورين يف جلنة احلوار �إىل-:
�أن هذا الت�شريع من عند اهلل – تعاىل ،-وهو �أعلم ما يحتاج �إليه العبد ،وهو الأعلم مبا ي�صلحه ،فما
على العبد �إال �أن ي�سلم الأمر لربه.
يو�صي الباحث �إال عدم االجنرار وراء دعاوى امل�ساواة املطلقة عند احلديث عن ق�ضايا املر�أة والتي
تنادي بها املن�ضمات الغربية و االتفاقيات الدولية ,والتي ت�سعى �إىل تقنينها يف قوانيننا والتي ال تقيم
اعتبار ًا لأي فروق خلقيه �أو و�ضيفيه بني الذكور والإناث.
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فهر�س املراجع وامل�صادر
�أو ًال :القر�آن الكرمي.
ثاني ًا :التف�سري:

• ال�شوكاين :حممد ابن علي بن حممد  ،ت(1250هـ)  ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية
والدراية من علم التف�سري  ،دار الفقه  ،بريوت –لبنان -طبعة بدون 1403( ،هـ1983-م).
• ر�ضا  :حممد ر�شيد بن علي ،ت 1354 :هـ)  ،تف�سري القر�آن احلكيم (تف�سري املنار)،الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب� ،سنة 1990م.

ثالث ًا :احلديث:

•الألباين :حممد نا�صر الألباين � ،إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل  ،املكتب الإ�سالمي
 ،بريوت –لبنان -طبعة �أوىل 1407( ،هـ1987-م).
•ابن الأمري :حممد بن �إ�سماعيل الأمري ال�صنعاين  ،ت(1182هـ) �سبل ال�سالم �شرح بلوغ املرام ،
حتقيق �إبراهيم ع�صر  ،دار احلديث  ،القاهرة  ،الطبعة والتاريخ بدون.
•ابن �أبي �شيبة :للحافظ �أبي بكر عبد اهلل حممد �أبي �شيبة الكويف العب�سي الكتاب امل�صنف يف
الأحاديث والآثار  ،تقدمي و�ضبط كمال يو�سف احلوت  ، ،دار التاج – بريوت – لبنان  ،طبعة
الأوىل ( 1989م – 1409هـ ).
•البخاري :حممد بن �إ�سماعيل  ،ت(256هـ) � ،صحيح البخاري مع فتح الباري  ،دار الفكر  ،بيوت
–لبنان -طبعة بدون .
•البيهقي :احلافظ �أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي  ،ت(452هـ)  ،ال�سنن الكربى للبيهقي  ،دار
الفكر  ،بريوت –لبنان -طبعة �أوىل 1416( ،هـ1995-م).
•البيهقي :احلافظ �أحمد بن احل�سني بن علي  ،معرفة ال�سنن والآثار ،حتقيق عبد املعطي �أمني
قلعجي ،دار الن�شر :جامعة الدرا�سات الإ�سالمية  +دار والوعي  +دار قتيبة ،حلب -دم�شق،
الطبعة الأوىل �سنة الطبع 1412 :هـ 1991،م
•ابن حجر :احلافظ �أبو الف�ضل �شهاب الدين �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ت(852هـ) ،
تلخي�ص احلبري  ،حتقيق �شعبان حممد ا�سماعيل  ،مكتبة الكليات الأزهرية  ،الأزهر القاهرة
الطبعة بدون (1399هـ1979-م) .
•�أبو داوود� :أبو داوود �سليمان بن الأ�شعث ال�سي�ستاين الأزدي  ،ت(275هـ) � ،سنن �أبي داوود ،
مراجعة و�ضبط عزت عبيد الدعا�س وعادل ال�سيد  ،دار ابن حزم  ،بريوت –لبنان -طبعة �أوىل
1418( ،هـ1997-م).
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•الن�سائي� :أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب  ،ت(303هـ) � ،سنن الن�سائي ب�شرح احلافظ جالل
الدين ال�سيوطي  ،ت(911هـ)  ،وحا�شية الأمام ال�سندي  ،ت(138هـ)  ،دار املعرفة  ،بريوت
–لبنان1991 -م).

رابع ًا :الفقه:
�أ -الفقه احلنفي:

•البابرتي :حممد بن حممد ،العناية �شرح الهداية ،ت ( 786هــ)  ،العناية �شرح الهداية،
الطبعة والتاريخ بدون.
•ال�سرخ�سي� :شم�س الدين حممد بن �أحمد بن �أبي بكر  ،ت(490هـ)  ،املب�سوط  ،دار املعارف ،
بريوت –لبنان -طبعة بدون 1406( ،هـ-1986م).
•ال�سمرقندي :عالء الدين  ،حتفة الفقهاء  ،حتقيق د/حممد زكي عبد الرب  ،دار �إحياء الرتاث
الإ�سالمي –قطر -طبعة ثانية  ،تاريخ بدون.
•الكا�ساين :عالء الدين �أبو بكر بن م�سعود ,ت (587هـ)  ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،
دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت -لبنان -الطبعة الثانية (1419هـ-1998م ).
•ابن نجُ يم :حممد بن ح�سني بن علي القادري  ،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،الطبعة الأوىل (1418هـ-1997م).

ب -الفقه املالكي:

•الدرديري � :سيدي �أحمد بن حممد العدوي �أبو الربكات  ،ال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي
 ،حتقيق  :حممد بن �أحمد بن حممد علي�ش  ،دار الفكر  ،بريوت -لبنان -الطبعة والتاريخ
بدون.
•ابن ر�شد :حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد القرطبي  ،ت ( 595هـ)  ،بداية املجتهد ونهاية
املقت�صد  ،دار ابن حزم – بريوت – لبنان  ،الطبعة الأوىل (1999م – 1420هـ).
•النرثاوي� :أحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي املالكي ،الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد
القريواين (ت )1125 :دار الفكر، 1415بريوت.

جـ -الفقه ال�شافعي:

•الأن�صاري� :أبو يحيى زكريا ال�شافعي  ،ت (926هـ) � ،أ�سنى املطالب �شرح رو�ضة الطالب ،
حتقيق :د /حممد حممد نا�صر  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت –لبنان -الطبعة الأوىل (2001م-
1422هـ).
•ال�شربيني� :شم�س الدين حممد بن �أحمد  ،ت (977هـ) ُ ،مغني املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ املنهاج
 ،دار الفكر  ،بريوت –لبنان -الطبعة والتاريخ بدون.
•املاوردي� :أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب  ،ت (450هـ)  ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب
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الإمام ال�شافعي  ،وهو �شرح خمت�صر املزين  ،حتقيق :ال�شيخ حممد معو�ض  ،عادل �أحمد عبد
املوجود  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت –لبنان -الطبعة الأوىل (1994م-1414هـ).
•النووي :املجموع �شرح املهذب  ،دار الفكر  ،بريوت –لبنان -الطبعة والتاريخ بدون.

د-الفقه احلنبلي:

•ابن قدامة :موفق الدين �أبو حممد عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة ت (620هـ)  ،املغني مع
ال�شرح الكبري ( ،ال�شرح الكبري :ل�شم�س الدين �أبو الفرج عبد الرحمن �أبي عمر حممد بن �أحمد
ابن قدامة املقد�سي  ،ت (682هـ)  ،دار الفكر  ،بريوت -لبنان -الطبعة الأوىل (1984م-
1404م).
•ابن النجار :تقي الدين التنوخي امل�صري  ،منتهى الإرادات  ،حتقيق عبد العزيز اخلالف
(1416هـ-1999م)

هـ -الفقه الزيدي:

•العن�سي� :أحمد بن قا�سم اليماين ال�صنعاين  ،التاج املذهب لأحكام املذهب �شرح منت الأزهار يف
فقه الأئمة الأطهار  ،دار احلكمة اليمانية � ،صنعاء  ،الطبعة الأوىل ( 1993م-1414هـ).
•املرت�ضى :الإمام �أحمد بن يحيى  ،ت (840هـ)  ،البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء الأم�صار ،
مطبعة �أن�صار ال�سنة املحمدية – م�صر  ،الطبعة الأوىل ( 1948م – 1367هـ ).

و -الفقه الظاهري:

•ابن حزم� :أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد  ،ت( 456هـ)  ،املحلي  ،املكتب التجاري للطباعة
والن�شر والتوزيع – بريوت – لبنان ) الطبعة والتاريخ بدون.

ز -الفقه العام واملقارن:

•الغزايل :حممد بن حممد ،ال�سنة بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،دار ال�شروق.
•القر�ضاوي� :أ.د /يو�سف ،دية املر�أة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،نظرات يف �ضوء الن�صو�ص واملقا�صد
للقر�ضاوي ،بحث مقدم �إىل املجل�س الأعلى للأ�سرة بقطر.
•�شلتوت:ال�شيخ حممود ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي  /ط دار الفكر العربي.

خام�س ًا� :أ�صول الفقه:

•ال�شوكاين :حممد بن علي بن حممد � ،إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق يف علم الأ�صول  ،حتقيق
وتعليق د� /شعبان حممد �إ�سماعيل  ،دار ال�سالم م�صر  ،القاهرة  ،الطبعة الأوىل (1418هـ-
1998م).
•ال�سرخ�سي  ،للإمام �أبي بكر حممد بن �أحمد بن �سهل ،ت ( 490هـ)� ،أ�صول ال�سرخ�سي دار الكتب
العلمية – بريوت – لبنان  ،الطبعة الأوىل1993 ( ،م– 1414هـ ) .

�ساد�س ًا :الرتاجم:
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•ابن حجر� :شهاب الدين �أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد الع�سقالين  ،ت ( 852هـ)  ،تقريب
التهذيب  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت – لبنان  ،الطبعة الأوىل ( 1999م – 1420هـ).
•ابن حجر� :شهاب الدين �أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد الع�سقالين  ،ت (852هـ) تهذيب
التهذيب  ،مطبعة جملة دار املعارف النظامية – الهند  ،الطبعة الأوىل (1326هـ).
•الذهبي :الإمام �شم�س الدين حممد بن �أحمد بن عثمان  ،ت ( 748هـ) � ،سري �أعالم النبالء ،
م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت – لبنان  ،الطبعة الأوىل (1983م –1402هـ).
•الذهبي :الإمام �شم�س الدين حممد بن �أحمد بن عثمان  ،ت ( 748هـ) ،ميزان االعتدال يف نقد
الرجال حتقيق علي حممد البجاوي،دار املعرفة –بريوت-لبنان.

�سابع ًا :اللغة:

•الرازي :حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر  ،خمتار ال�صحاح  ،حتقيق  :حممود خاطر  ،مكتبة
لبنان نا�شرون  ،بريوت –لبنان -طبعة جديدة (1415هـ-1995م) .
•الفريوز �أبادي :ملجد الدين حممد بن يعقوب  ،ت ( 817هـ)  ،القامو�س املحيط  ،حتقيق مكتبة
الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة � ،إ�شراف حممد نعيم الرقو�سي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت – لبنان
 ،الطبعة ال�ساد�سة 1998 ( ،م – 1419هـ).
•الفاربي� :أبو ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري  ،ت ( 393هـ) ،ال�صحاح يف اللغة ،الطبعة
والتاريخ بدون.

ثامن ًا :القوانني:

•قانون اجلرائم والعقوبات رقم ( )12ل�سنة 1994م
•القانون اليمني رقم ( )14ل�سنة (2002م) ب�ش�أن القانون املدين.
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حقــــوق املر�أة يف الت�شريعات اليمنيـــــــة
"درا�سة ت�أ�صيلية حتليلية"

د .يحيى علي ال�صرابي

�أ�ستاذ القانون الدويل العام امل�ساعدكلية ال�شرطة

مقـدمــة:

احلمد هلل رب العاملني ،الهادي �إىل �سواء ال�سبيل ،الفعال ملا يريد ،خلق ف�س ّوى ،وقدر فهدى،
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني والأنبياء حممد �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم وعلى �أ�صحابه
�أجمعني ،وعلى التابعني ،وتابعيهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،وبعد
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما
ْ�س َو ِ
َّا�س ا َّتقُوا َر َّب ُك ْم ا َّل ِذ ْي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن َنـف ٍ
قال تعاىلَ ( :يا�أَ ُّي َها الن ُ
اهلل ا َّل ِذ ْي َت َ�ساء ُلونَ ِب ِه َوالأَر َحا َم �إِنَّ َ
اء َوا َّتقُوا َ
اهلل َكانَ َع َل ْي ُك ْم َر ِق ْيب ًا) ،وكما روي عن النبي
ِر َجا ًال َك ِثيرْ ًا َو ِن َ�س ً
ْ
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال يف حجة الوداع�( :أال وا�ستو�صوا بالن�ساء خرياً ،ف�إنهن عوانعندكم).
لذلك ُتعترب الن�ساء �شقائق الرجال ،وقد اقت�ضت حكمة ال�شارع احلكيم ا�ستخالف �آدم يف الأر�ض
ليعمرها ب�شرع اهلل فخلق من تلك النف�س امر�أة تعينها على القيام بتلك املهمة� ،إذ قال تعاىلَ ( :و ِم ْن
ات ِل َق ْو ٍم
اج ًا ِل َت ْ�س ُكنُوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ�إنَّ فيِ ْ َذ ِل َك لآ َي ٍ
�آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن َ�أنْفُ ِ�س ُك ْم َ�أ ْز َو َ
َي َت َفك َُّرونَ )(. )1
فعمارة الأر�ض منوطة بهذا الكائن الب�شري املك َّون من الرجل واملر�أة ،والأ�صل يف منهج حياة هذا
الكائن الذي �أ�سكنه اهلل يف الأر�ض :الوحي املنزَّل من خالق الكون واحلياة ،الذي �سيعيده �إليهَ ( :ك َما
اع ِلنيَ)(.)2
َبدَ �أْ َنا �أَ َّو َل َخل ٍْق ُن ِع ْيدُ ُه َو ْعدَ ًا َع َل ْي َنا �إِنَّا ُكنَّا َف ِ
ق�ص علينا القر�آن مواقف للمر�أة متباينة ،ف�أثنى على موقف زوجة �إبراهيم وامر�أة
ولقد َّ
ن�ساء ُكرث لهنَّ نف�س املواقف ُكنَّ عون ًا على
فرعون ،ومرمي ابنة عمران ،وذكر حياء ابنة �شعيب ،وهناك ً
ن�شر الدين و�إحقاق احلق ،وم�ساعدة الأزواج يف القيام مبهام احلياة؛ وذكر نوع ًا �آخر من الن�ساء فذ َّم
لوط وامر�أة العزيز.
نوح وامر�أة ٍ
مواقفهنَّ  ،كامر�أة ٍ
وال َّ
�شك �أن اخللق منذ بدء اخلليقة �إىل بعث نبينا
حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وهم بني مدٍّ
ٍ
� )1سورة الروم ،الآية ( .) 21
� )2سورة الأنبياء ،الآية ( .) 104
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وجز ٍر ،وبعث �أنبياء ور�سل ،وفرتات من الوحي.
ونحن جنزم �أن املر�أة كانت ترتفع مكانتها �إ َّبان نزول الوحي ،كما �أنها قد تفقد مركزها ومكانتها يف
الفرتات التي تغيب فيها �شم�س الوحي ،ولعل مما و�صلنا من تلك الأحوال والت�شريعات الب�شرية التي ه�ضمت
املر�أة حقوقها ،بل واعتربتها من �سقط املتاع ما حفظه لنا التاريخ من قانون اليونان ،والرومان ،والفر�س،
واليهود ،والن�صارى ،وما كان عليه العرب اجلاهليون قبل بزوغ �شم�س الإ�سالم و�إن�صاف املر�أة وو�ضعها يف املكانة
التي تليق بها.
مكرم ،و�أعطاها من احلقوق ما مل يكن
وبالتايل جند �أن للمر�أة مكانة عظيمة يف الإ�سالم ،فهي خملوق ّ
يخطر على بالها يف �أيام اجلاهلية ،فحرم و�أدها وهي حية ،و�أوجب لها النفقة وال�سكنى على وليها �سواء كان �أب ًا
�أو �أخ ًا �أو زوج ًا ،وجعل �أمر نكاحها يف يدها ،وجعل لها احلق يف مقا�ضاة والدها �أو وليها �إن ع�ضلها يف النكاح ،وحرم
�إهانتها ،و�أمر مبعا�شرتها باملعروف ،وجعل املهر لها حق ًا واجب ًا على الرجل ،ورفع عنها التع�سف الذي كان م�سلط ًا عليها
ً
ماء ،وال متت�شط ،وال
�أيام اجلاهلية من اعتبارها
مذمة وعاراً ،ومن �إلزامها باحلداد �سنة كاملة على زوجها؛ ال مت�س ً
ت�ستحم ،وال ُتق ِّلم ظفراً ،وال تزيل و�سخ ًا ،وتحُ ب�س يف بيتها ال تخرج منه �أبد ًا حتى تنق�ضي هذه ال�سنة.
وع�شر ،و�أجاز لها �أن مت�س املاء ،وتتنظف،
أ�شهر
ٍ
وجاء الإ�سالم ،وخفف عنها هذا احلداد �إىل �أربعة � ٍ
متت�شط ،وت�ستحم ،وتقلم �أظفارها ،وتزيل الو�سخ عنها ،و�أجاز خروجها من بيتها نهار ًا �إن وجدت لذلك حاجة
�أو �ضرورة ،ونزلت �سورة كاملة يف القر�آن ُ�س ِّميت ب�سورة الن�ساء ،ومل توجد �سورة با�سم الرجال ،وقدمها الإ�سالم
على الرجل يف باب احل�ضانة للأوالد ،وجعل حقها يف ح�سن ال�صحبة مقدم ًا على الأب ،وجعل اجلنة عند
رجليها ،ولي�س ذلك للأب.
كما �أن الإ�سالم قد �أعطى املر�أة من املرياث يف حني �أنها كانت حمرومة منه ،وجعل الق�صا�ص على من
قتلها عمداً� ،أو الدية ،وهذا ما مل يكن له وجود �أيام اجلاهلية الأوىل ،كما �أن املر�أة قد �شاركت يف �إبداء ر�أيها
يف ق�ضايا الإ�سالم الكربى كما ح�صل ذلك يف حديث �أم �سلمه املعروف يف �صلح احلديبية ،و�شاركت يف اجلهاد مع
امل�سلمني مبالها ،و�شاركت بنف�سها يف مداواة اجلرحى واملر�ضى ،وغري ذلك كثري لي�س املجال جما ًال لب�سطها ،ومل
تزل املر�أة امل�سلمة تفتخر بدينها �إىل يومنا هذا ،و�ستظل على ذلك �إن �شاء اهلل تعاىل ،يف حني �أنّا جند املر�أة
الغربية تعاين من الذل والإهانة ،والعنت وامل�شقة؛ ب�شكل يومي ووا�ضح ،ال يكاد يخفى على من ت�أمل ذلك.
وقد حاول الغرب ت�سليط �سهامه على املر�أة امل�سلمة ببث ال�شبهات املتعلقة مبكانتها يف الإ�سالم ،و�أنه مل
يعطها حقها ،ف�أثاروا الق�ضايا املتعلقة بذلك كحقها ب�إمامة الرجال يف ال�صالة ،ويف تويل الوالية العامة ،ويف
م�ساواتها بالرجل يف املرياث ،ويف الدية ،ويف القوامة.

�أو ًال� -أهمية املو�ضوعودوافع البحث فيه:

تنبع وتربز �أهمية هذا البحث من عدة وجوه� ،أهمها:
•تعلق مو�ضوع البحث ب�أحكام �شرعية ،لها �صلة وثيقة بحياة النا�س مبا�شرة ،وله عالقة بالت�شريعات
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االجتماعية ال�شرعية والقانونية ،كوناحليدة عن التقدير ال�شرعي ،فيها ظلم لكل �أحد من الب�شر،
لأن جمانبة ال�صواب فيحقوق النا�س تعني اخل�صومة مع اخللق يف حقوقهم بني يدي اخلالق.
•متيزال�شريعةالإ�سالميةعنغريها من ال�شرائع والقوانينالو�ضعية يف جمال حقوق الإن�سان عامة،
�سواء من حيث �أ�سا�س احلماية لهذه احلقوق ونطاقها وم�ضمونها وو�سائلها� ،أم من
والن�ساء خا�صة،
ً
حيث �أ�سا�سي الإلزام وم�صدره،املو�ضوع �أو املخاطبينب�أحكامها،كونهاتنظم�ش�ؤونالإن�سانالدينيةوالد
ون�ساء� ،إذ جاءت ال�شريعة الإ�سالمية ب�أحكام
نيوية،وتخاطب�أحكامها جميع�أفرادالب�شرية :رجا ًال
ً
�شمولية وثابتة ب�ش�أن حقوق الإن�سان تقوم على �أ�سا�س الو�سطية واالعتدال.
�أما �أ�سباب اختيار مو�ضوع البحث،فهيرتجع �إىل عدة عوامل و�أ�سباب� ،أهمها ما يلي:
1 .1دعوى م�ساواة املر�أة بالرجل يف جميع احلقوق،دعوات النوع االجتماعي ،املقدمة مل�ؤمتر احلوار الوطني
والدعوى لتقنني ذلك.
2 .2قيام جمموعة مناملنظمات احلقوقية بتبني الدعوة �إىل م�ساواة دية املر�أة بدية الرجل ا�ستناد ًا �إىل
االتفاقيات الدولية التي تق�ضي ب�إلغاء كل �صور التمييز �ضد املر�أة ،والتي يعد من �ضمنها ق�ضية الت�ساوي
يف املرياث ،والدية ،وتعدد الزوجات ونحوها،متذرعني بوجود بع�ض الآراء لبع�ض الدعاة املت�أخرين التي
يدعون فيها م�ساواة دية املر�أة بدية الرجل ظن ًا منهم �أن ذلك �سائغ.
3 .3نظر ًا لتف�شي اجلهل يف �أو�ساط �شريحة كبرية من امل�سلمني ،فقد اتخذ بع�ض �أعداء الدين ق�ضايا املر�أة متكئ ًا للطعن يف
الإ�سالم ،حيث �صوروا للنا�س �أن يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ه�ضم ًا ملكانة املر�أة وانتقا�ص ًا حلقوقها ،ف�أردت �أن اك�شف هذه
الدعاوى بتو�ضيح احلكم ال�شرعي ،ووجه العدل وامل�ساواة والرحمة فيه بالن�سبة للمر�أة.
4 .4جتلية كمال ال�شريعة ،يف حتقيق �أعلى مراتب العدالة وامل�ساواة وحتقيق م�صالح اخللق يف الدنيا والآخرة ،فيما يظنه
اخل�صوم مطعن ًا يف الأحكام ال�شرعية ،وبالأخ�ص ق�ضايا املر�أة.
�5 .5إي�ضاح موقف الت�شريعات اليمنية من حقوق املر�أة.
لتلك الأ�سباب وغريها ر�أيت �أن احلاجة ما�سة �إىل ورقة بحثية تبني حقوقاملر�أة يف الإ�سالم والت�شريعات
الو�ضعية املعا�صرة ،جتمع بني طياتها بيان حقوق املر�أة امل�سلمة �إجما ًال ،ثم تربز ما عليها من واجبات ،وما لها من
احلقوق ال�شرعية والقانونية ،خا�صة يف الأحكام املتعلقة بها يف الإ�سالم والت�شريعات الو�ضعية املعا�صرة ،وبخا�صة
تلك الأمور املتعلقة مبكانة املر�أة يف الإ�سالم ،و�أنه مل يعطها حقها ،ف�أثاروا الق�ضايا املتعلقة بذلك ،كحقها ب�إمامة
الرجال يف ال�صالة ،ويف تويل الوالية العامة ،ويف م�ساواتها بالرجل يف املرياث ،ويف الدية ،ويف القوامة.
وذلك من �أجل النهو�ض باملر�أة وتعزيز م�شاركتها االجتماعية وال�سيا�سية ،و�ضمان عدم حدوث انتهاكات
حلقوق الإن�سان ب�صورة عامة واملر�أة ب�صفة خا�صة يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،كوناملر�أة ُتعترب ن�صف املجتمع ،وهي
التي تلد وتربي الن�صف الآخر.
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ثاني ًا -م�شكلة البحث:

تكمن م�شكلة البحث يف ال�صراع واحلرب ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف والتقني واملعلوماتي
بني الدول املناه�ضة لل�شريعة الإ�سالمية يف الغرب ،وبني �شعوب العامل الثالث وبالأخ�ص ال�شعوب العربية
والإ�سالمية ،الأمر الذي من �ش�أنه الت�أثري على الأمن القومي لكل هذه الدول ت�أثري ًا كبري ًا يف خمتلف املناحي
واالجتاهات ،نظر ًا ملا تعي�شه الب�شرية اليوم من متغريات وتطورات كبرية ،وتقدم هائل يف و�سائل االت�صال
واملوا�صالت وما حتمله من �أفكار وتوجهات ومعايري قد تختلف مع خ�صائ�ص وقيم وعادات الإن�سان العربي وامل�سلم،
ت�ؤثر على املدى البعيد على هويته وقيمه املثلى.
وينعك�س ذلك على �سلوك املجتمع ،خ�صو�ص ًا الفئات التي ن�ش�أت يف ظل هذه التطورات ،فاال�ستعمار
مل يعد ب�شكله ومنوذجه القدمي يف اجلانب الع�سكري ،و�إمنا �أ�صبح اليوم له �آالف الأوجه ،وي�سعى �إىل حتقيق
�أهدافه التي يف مقدمتها الأمور الآتية:
1 .1ن�شر وت�شجيع الأفكار والقيم والثقافة ال�سائدة يف املجتمعات الغربية ،حتى ت�صبح قوة �ضاغطة
على مراكز اتخاذ القرار لتنفيذ املخططات وال�سيا�سات ،من خالل الت�أثري على الر�أي العام،
وا�ستغالل النهج الدميقراطي لتنفيذ هذه املخططات وال�سيا�سات ،و�إ�ضعاف الوحدة الوطنية
والن�سيج االجتماعي للدول امل�ستهدفة.
2 .2حتييد الدول عن �أداء دورها يف حماية املجتمع ،وت�شجيع وتربير وم�ساعدة الأفكار املذهبية
والطائفية واحلركات االنف�صالية ،وكذا الدعوات �إىل املطالبة باالنف�صال واالنق�سام والت�شرذم،
من �أجل �إذابة الدولة الوطنية وزيادة التبعية ،بهدف تدمري الإرادة ال�سيا�سية واال�ستقاللية
للقرار ال�سيا�سي للدول الوطنية.

ثالث ًا�-أهدافالبحث:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتقيق جملة من الأهداف� ،أهمها ما يلي:
1 .1التعرفعلىمكانةوحقوقاملر�أةوطبيعتها.
2 .2التعرفعلىحقوقاملر�أةيفالت�شريعاتاليمنية.
�3 .3إلقاء ال�ضوء علىالق�ضايا املتعلقةبحقوق املر�أة والتي هي حمل جدل بني الغرب وال�شرق.
4 .4تقدمي ر�ؤية �أكادميية علمية �إىل م�ؤمتر احلوار الوطني من �أجل تعزيز حقوقاملر�أةاملكفولة �شرع ًا وقانون ًا،
دون االجنرار وراء دعوات الغرب بدون وعي علمي م�ؤ�صل.
5 .5التعرف على التحديات واملعوقات التي تواجه املر�أة اليمنية ،خا�صة فيما يرتبط مبكانتها و�أدوارها يف
املجتمععامةوالعملال�سيا�سيعلىوجهاخل�صو�ص.
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رابع ًا -ت�سا�ؤالت الدرا�سة:

حتاول الدرا�سة التو�صل �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية:
1 .1ما الفل�سفة التي تقوم عليها حقيقة حقوق املر�أة و�أهميتها العلمية والعملية؟ �أي ما هو
الأ�سا�س الذي تقوم عليهعملية تنفيذ حقوق املر�أة على الواقع االجتماعي يف جمتمع بني
الب�شر؟
2 .2ماهوالفرقبنيمدلولحقوقاملر�أةيفال�شريعةالإ�سالميةوالت�شريعاتالو�ضعيةو�أ�سا�سذلكالفرق؟
3 .3ماهومعيارالتمييزبنيحقوقاملر�أةوالرجليفال�شريعةالإ�سالميةوالت�شريعاتالو�ضعية؟
4 .4ماهي�أ�شكالو�أنواعحقوقاملر�أةيفال�شريعةالإ�سالميةوالت�شريعاتالو�ضعية؟
5 .5ماذاتريداملر�أةامل�سلمةالع�صريةمنحقوق؟
6 .6ما الأهدافمن �إثارة الق�ضايا املتعلقة بحقوق املر�أة ،خا�صة كحقها يف امل�شاركة ال�سيا�سية وتويل
الوالية العامة ،ويف م�ساواتها بالرجل يف املرياث ،ويف الدية ،ويف القوامة يف م�ؤمتر احلوار الوطني
يفاليمن؟
7 .7ماذاتريداملر�أةاليمنيةمنم�ؤمتراحلوارالوطنيمن�أجلتعزيزحقوقهااالجتماعيةوال�سيا�سية؟
8 .8ما هي التحديات واملعوقات التي تواجه املر�أة اليمنية ،خا�صة مبا يرتبط مبكانتها و�أدوارها يف
املجتمع عامة والعمل ال�سيا�سي على وجه اخل�صو�ص؟ هل هي معوقات تقليدية�أم قانونية �أم
اجتماعية،كالأميةوالنظرةالدونيةللمر�أة؟
 9 .9ما هي التدابري التي ت�ضمنعدم حدوث انتهاكات حلقوق الإن�سان ب�صفة عامة ،واملر�أة ب�صفة
خا�صة يف امل�ستقبل؟

خام�س ًا -منهج البحث و�أدواته:

ارتباطا بكل ما تقدم وحتقيق ًا لأهداف البحث ،ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي
لو�صف وحتليل حقوق املر�أة امل�سلمة يف ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صدر جميع الت�شريعات والقوانني ،ويف
الت�شريعات اليمنية النافذة ،كتطبيقات عملية لتلك احلقوق.
�أما بالن�سبة لأدوات البحث ،فتتمثل يف الكتب العامة واملتخ�ص�صة القانونية وال�سيا�سية ،والر�سائل العلمية
املتعلقة بهذا املجال ،وكذا الأبحاث واملقاالت املن�شورة يف الدوريات العلمية ،ف�ض ًال عن امل�صادر الأر�شيفية.

�ساد�س ًا-خطةالبحث:

بناء على املفهومات ال�سابقة وحتقيق ًا لأهداف البحث ،نق�سم الدرا�سة يف هذا املو�ضوع �إىل مبحثني �أ�سا�سني،
ي�سبقهما مطلب متهيدي نتناول فيه مكانة املر�أة يف احل�ضارات القدمية واملعا�صرة ،وذلك على النحو الآتي:
مطلب متهيدي  :مكانة املر�أة يف احل�ضارات القدمية واملعا�صرة .
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املبحث الأول  :ماهية حقوق املر�أة يف الإ�سالم .
املطلب الأول  :احلقوق العامة .
املطلب الثاين  :احلقوق اخلا�صة .
املطلب الثالث  :احلقوق امل�شرتكة .
املبحث الثاين :تطبيقات حلقوق املر�أة يف الت�شريعات اليمنية.
املطلب الأول  :حقوق املر�أة يف الد�ستور اليمني .
املطلب الثاين  :حقوق املر�أة يف الت�شريعات اليمنية النافذة
اخلامتة  :تت�ضمن �أهم النتائج والتو�صيات التي �سيتو�صل �إليها الباحث من هذه الدرا�سة.
وباهلل التوفيق والهادي �إىل �سوى ال�سبيل
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املطلب التمهيدي

مكانة املر�أة يف احل�ضارات القدمية واملعا�صرة
ُتعترب الن�ساء �شقائق الرجال ،وقد اقت�ضت حكمة ال�شارع احلكيم ا�ستخالف �آدم يف الأر�ض ليعمرها
ب�شرع اهلل فخلق من تلك النف�س امر�أة تعينها على القيام بتلك املهمة ،قال تعاىلَ ( :و ِم ْن �آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن
()3
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّرونَ )
�أَن ِ
اج ًا ِل َت ْ�س ُكو ُنوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إِنَّ فيِ ْ َذ ِل َك لآ َي ٍ
ْفُ�س ُك ْم َ�أ ْز َو َ
فعمارة الأر�ض منوطة بهذا الكائن الب�شري املك َّون من الرجل واملر�أة ،والأ�صل يف منهج حياة هذا الكائن
الذي �أ�سكنه اهلل يف الأر�ض :الوحي املنزَّل من خالق الكون واحلياة الذي �سيعيده �إليهَ ( :ك َما َبدَ �أْ َنا �أَ َّو َل َخل ٍْق
اع ِل َ
ني )(.)4
ُن ِع ْيدُ ُه َو ْعدَ ًا َع َل ْي َنا �إِنَّا ُكنَّا َف ِ
ق�ص علينا القر�آن مواقف للمر�أة متباينة ،ف�أثنى على موقف زوجة �إبراهيم وامر�أة فرعون
ولقد َّ
ومرمي ابنة عمران ،وذكر حياء ابنة �شعيب .وال َّ
ن�ساء ُكرث لهنَّ نف�س املواقف ُكنَّ عون ًا على ن�شر
�شك �أن هناك ً
الدين و�إحقاق احلق وم�ساعدة الأزواج يف القيام مبهام احلياة.
لوط وامر�أة العزيز.
نوح وامر�أة ٍ
وذكر نوع ًا �آخر من الن�ساء فذ َّم مواقفهنَّ كامر�أة ٍ
وال َّ
حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وهم بني مدٍّ وجز ٍر،
�شك �أن اخللق منذ بدء اخلليقة �إىل بعث نبينا
ٍ
وبعث �أنبياء ور�سل ،وفرتات من الوحي.
ونحن جنزم �أن املر�أة كانت ترتفع مكانتها �إ َّبان نزول الوحي كما �أنها قد تفقد مركزها ومكانتها يف
الفرتات التي تغيب فيها �شم�س الوحي ،ولعل مما و�صلنا من تلك الأحوال والت�شريعات الب�شرية التي ه�ضمت
املر�أة حقوقها ،بل واعتربتها من �سقط املتاع ما حفظه لنا التاريخ من قانون اليونان ،والرومان ،والفر�س،
واليهود ،والن�صارى ،وما كان عليه العرب اجلاهليون قبل بزوغ �شم�س الإ�سالم و�إن�صاف املر�أة وو�ضعها يف املكانة
التي تليق بها ،وفيما يلي نوجزمكانة املر�أة يف تلك احل�ضارات القدمية واملعا�صرة ،وذلك على النحو الآتي:

 .1مكانة املر�أة عند اليونان:

ح�ضارة اليونان كتب عنها امل�ؤرخون وال يزال من �أحفادهم من يتغنى مبا كانوا عليه من التمدن،
ومع ذلك كانت املر�أة ال �ش�أن لها �إال لذة ج�سم الرجل واال�ستيالد ،وال تعدو وظيفة اخلادم هذا من الناحية
القانونية و�إن ح�صل بع�ض التح�سن ب�سبب قوة بع�ض الن�ساء.
وا�ستمر احلال �إىل �أن طغت ال�شهوات وجمحت الغرائز البهيمية و�ساد الرتف عند ذلك تبو�أت العاهرات
واملوم�سات مكانة عالية يف املجتمع اليوناين حتى �أ�صبحت منازلهن م�أوى علية القوم ومكان انعقاد �شوراهم فال
يقطع القوم بر�أي �إال ب�إ�شراف �أولئك الن�سوة حتى بلغ بع�ضهن رتبة �أن تعبد ك�أفروديت.
� )3سورة الروم ،الآية ( .) 21
� )4سورة الأنبياء ،الآية ( .) 104
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 .2مكانة املر�أة عند الرومان:

مل يكن حظ املر�أة عند الرومان ب�أح�سن حا ًال منه عند من �سبقهم كاليونان بل ن�ص قانونهم على انعدام
�شخ�صية املر�أة حتى �أ�صبحت الأنوثة �سبب ًا من �أ�سباب انعدام الأهلية كاجلنون وحداثة ال�سن ،بل �إذا حتولت
املر�أة �إىل بيت زوجها ذابت يف �أ�سرته وانقطعت �صلتها ب�أ�سرتها ال�سابقة ،وكان من حق الزوج �أن يحاكم املر�أة
�إذا اتهمت وي�صدر عليها من الأحكام ما �شاء حتى الإعدام ،ثم �ضعف رباط الزوجية وكرث الطالق وانت�شرت
الفواح�ش وكان للعاهرات واملوم�سات �ش�أن خفف من ت�سلط الرجال على الن�ساء ،ولعل ذلك من �أ�سباب �سرعة
�سقوط الدولة الرومانية.

 .3مكانة املر�أة عند اليهود:

أمر من املوت ،و�أن ال�صالح �أمام اهلل ينجو منها رج ًال واحد ًا
من الن�صو�ص الواردة يف التوراة( :املر�أة � ّ
بني �ألف وجدت� ،أما امر�أة فبني كل �أولئك مل �أجد).
فعندهم املر�أة لعنة ،وال ت�ستحق املرياث مع �إخوة ذكور ،بل جعلت �أ�ساطريهم حواء :العني التي تن�شق
منها جداول الآالم وال�شدائد.

 .4املر�أة عند الن�صارى:

وه�ؤالء بالغوا وتطرفوا يف �ش�أن املر�أة فمن تعاليم الكني�سة �أن املر�أة مدخل ال�شيطان �إىل نف�س الإن�سان ،بل
عندهم �أن ال�شيطان مولع بالظهور يف �شكل الأنثى وحتى �سنة  586م مل تكن الكني�سة تعرتف ب�إن�سانية املر�أة ،ويرون
�أنها تقرب �إىل النار وال�شر ويف�ضلون العزوبة على النكاح.
وال�شك �أن ما ُذكر يف التوراة �أو الأناجيل عن املر�أة مما حرفه اليهود والن�صارى ولي�س هو ما نزل من عند اهلل،
فدين اهلل واحد كرم فيه املر�أة وو�ضعها يف املكان الالئق بها يف كل ع�صر.

 .5املر�أة عند الفر�س:

مل تكن املر�أة عند الفر�س تزيد عن �سلعة �أو متاع ،و�إذا حا�ضت �أو نف�ست ف�إنها تنبذ خارج البلد يف
خيمة ،و�أجازت �أنظمة الفر�س الزواج من القريبات وانتهى الأمر عندهم بال�شيوع فيها واال�شرتاك كحق
واعتدي على الأعرا�ض والأموال ،بل كان ذلك نظام ًا ُيتبع
امل�شاركة يف املاء والكلأ والنار ،فاختلطت الأن�ساب ُ
و ُيحمل عليه امللوك و ُيهدَّ دون بالطرد واخللع �إذا هم تنكروا لذلك �أو مل ي�ؤيدوه ،ويف �أخالقهم ما يثبت هذه
الدعوى.

 .6املر�أة عند اجلاهليني العرب:

ي�صور العليم اخلبري �شعور اجلاهليني من العرب عند مولد الأنثى �أدق ت�صوير حيث يقول جل وتعاىل:
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يمَ #ي َت َوا َرى مِنَ ال َق ْو ِم ِم ْن ُ�سوءِ َما ُب ِّ�ش َر ِب ِه �أَيمُ ْ ِ�س ُكهُ َع َلى
( َو�إِ َذا ُب ِّ�ش َر �أَ َحدُ هُ ْم ِبالأُ ْن َثى َظ َّل َو ْج ُههُ ُم ْ�س َود ًا َوهُ َو َك ِظ ٌ
()5
اء َما َي ْح ُك ُمونَ )
هُ ونٍ �أَ ْم َيدُ ُّ�سهُ فيِ الترُّ َ ِ
اب �أَال َ�س َ
وذكر عنهم القر�آن �أنهم كانوا يئودون البنت �أي يدفنونها حية خ�شية العار �أو �أن تُطْ َع َم معهم ،وذكر
�أنهم كانوا يرونها من احلقوق املوروثة حتى �إن الرجل منهم لينكح زوجة �أبيه ويحجر عليها فال تتزوج.
و�إن ح�صل �شيء من التكرمي لبع�ض الن�ساء عند البع�ض منهم ،فلي�س ذلك اعرتاف ًا بحق من حقوقها
()6
ولكن حلبه لها كما يحب املرء فر�سه �أو �أي �شيء �آخر من ممتلكاته

 .7تكرمي الإ�سالم املر�أة �أُ ّم ًا وزوجة وبنت ًا وفرد ًا من �أفراد املجتمع:

ُيعترب الإ�سالم الدين اخلالد ،وخامتة الأديان ،من خ�صائ�صه ال�شمول والتوازن� ،إذ �أعطى كل ذي
حق حقه ،ومل تنل املر�أة رعاية منذ طفولتها حتى مماتها �إال يف ظل الإ�سالم ،ويظهر ذلك من خالل الأمور
التالية(:)7
 -1جند الإ�سالم يعيب على اجلاهليني و�أد البنات ويتوعد على ذلك بف�ضح من يفعله على ر�ؤو�س
اخلالئقَ ( :و�إِ َذا املَ ْو�ؤُ َد ُة ُ�س ِئ َلتْ ِ #ب�أَ ِّي َذن ٍْب ُق ِت َلتْ )( )8فهي خملوقة حلكمة ال غنى للرجل عنها وال غنى لها عن
الرجل ،والكل قد تكفل اهلل برزقه و�شرع حلفظ العر�ض ما ي�صونه �إذ ًا ال خوف وال خطر.
 -2حث الإ�سالم على رعاية البنت وجعل اجلنة وهي �سلعة اهلل الغالية مثوى من اعتنى ب�ش�أنها ،فعن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم)) ( :من ا ُبتلي من هذه البنات ب�شيء
ف�أح�سن �إليهن كن له �سرت ًا من النار) متفق عليه(.)9
وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال ( :من عال جاريتني حتى
بال�س َّباحة والتي تليها.
تبلغا ،جاء يوم القيامة �أنا وهو كهاتني)( )10و�أ�شار َ
وهذا حث من ال�شارع الكرمي على �إكرام البنت والعناية بها واالهتمام برتبيتها حتى ت�سلم �إىل زوجها
لتقوم معه مبهمة احلياة امللقاة على عاتقهما.
 -3ال خالف بني �أهل العلم �أن نفقة البنت واجبة على من عليه �إعالتها ،و�إذا عدم كان على ال�سلطان
نفقتها فهو ويل من ال ويل له ،فهي مكفولة بكل حال يف ظل الإ�سالم حتى �إن الزوج لو �أع�سر بالنفقة وطالبته
بها كان من حقها ذلك ،ولو طالبت بالفراق ب�سبب ذلك �سمعه القا�ضي وله �أن يحكم به حني عجزه عنها� ،سي�أتي
مزيد تف�صيل لذلك �إن �شاء اهلل.
� )5سورة النحل ،الآية ( .) 59 ،58
 )6ملزيد من الإي�ضاح يف ذلك انظر :د .م�صطفى ال�سباعي ،املر�أة بني الفقه والقانون� ،ص 22 – 13؛ ال�شيخ حممد بن عبد اهلل عرفه ،حقوق املر�أة يف الإ�سالم،
�ص .34 20-
 )7انظر يف ذلك :ال�شيخ الدكتور /علي بن �سعيد بن علي احلجاج الغامدي ،دليل املر�أة امل�سلمة ،بدون دار وتاريخ ن�شر� ،ص .34 27-
� )8سورة التكوير ،الآية ( .) 9 ،8
� )9أخرجه البخاري يف الزكاة :باب اتقوا النار ولو ب�شق مترة ،حديث رقم ()1418؛ من الفتح (  ،) 283 / 3وم�سلم يف الرب :باب ف�ضل الإح�سان �إىل البنات،
حديث رقم (.)2629
 )10رواه م�سلم كما �سبق حديث ( .) 2631
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� -4إذا بلغت البنت �سن الزواج لها كامل احلرية يف اختيار زوجها وفق ال�ضوابط ال�شرعية ،ولي�س لأحد
�أن ي�سلبها تلك احلرية التي منحها اهلل تعاىل ،فقد جاءت فتاة �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ت�شكو
�إليه ما �صنع �أبوها من تزويجها مبن ال تر�ضاه ،فجعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم الأمر �إليها ورد
()11
نكاحها
� -5إذا تزوجت املر�أة كان لها من احلقوق على زوجها مثل الذي له عليها ،قال اهلل تعاىلَ ( :و َلهُنَّ ِمث ُْل
وف)( ،)12وقال �صلى اهلل عليه و�سلم))( :ا�ستو�صوا بالن�ساء خرياً)( ،)13وقال �صلى اهلل عليه
ا َّل ِذي َع َل ْيهِنَّ ِباملَ ْع ُر ِ
و�آله و�سلم ( :خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي )(.)14
 -6قرر الإ�سالم حق متلك املر�أة للمال و�أعطاها احلرية الكاملة فيما متلكه ،فلها حق املرياث بعد �أن
كانت ُتورث كاملتاع ،و�أباح لها العمل بالطرق امل�شروعة وال�ضوابط ال�شرعية يف غري اختالط وابتذال وما �أكرث
املجاالت التي عملت فيها املر�أة وهي حمرتمة معززة مكرمة ،كما قرر �أن لها حق الإنفاق والت�صرف فيما متلكه
ال و�صاية لأحد عليها �إال يف حال ال�صغر وال�سفه؛ وقد حث نبي الإ�سالم عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم الن�ساء
على ال�صدقة فت�صدقن من حليهن وهو �أغلى ما متلكه املر�أة(.)15
وجاءت زينب زوج عبد اهلل بن م�سعود ت�ست�أذن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن تدفع زكاة
مالها �إىل زوجها عبد اهلل بن م�سعود ،ف�إنه كان خفيف ذات اليد ف�أمرها �أن تدفعها �إليه ،و�أخربها �أنها �صدقة
و�صلة(.)16
 -7كرم الإ�سالم املر�أة �إذا �صارت �أُ ّم ًا ،فجعل لها حق االحرتام والتقدير وح�سن ال�صحبة ،كما قال اهلل
تعاىلَ ( :و َق َ�ضى َر ُّب َك �أَنْ ال َت ْع ُبدُ وا �إِال �إِ َّيا ُه َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن �إِ ْح َ�سان ًا �إِ َّما َي ْب ُل َغنَّ ِعنْدَ َك ال ِكبرَ َ �أَ َحدُ هُ َما �أَ ْو كِالهُ َما َفال َتقُلْ
َل ُه َما �أُ ٍّف َوال َت ْن َه ْرهُ َما َو ُقلْ َل ُه َما َق ْو ًال َك ِرمي ًا َ #واخْ ِف ْ
�ض َل ُه َما َج َن َ
اح الذُّ ِّل مِنَ ال َّر ْح َم ِة َو ُقلْ َر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيانيِ
َ�ص ِغري ًا )( )17وال�شاهد �أن اهلل قرن حق الوالدين بحقه.
وذ ّكر بحق الأم خا�صة ملا تعانيه من �أمر احلمل والوالدة والرعاية للطفل فقالَ ( :و َو َّ�ص ْي َنا الإِن َْ�سانَ
ري)(.)18
ِب َوالِدَ ْي ِه َح َم َلتْهُ �أُ ُّمهُ َو ْهن ًا َع َلى َو ْه ٍن َو ِف َ�صا ُلهُ فيِ َعا َمينْ ِ �أَنِ ا�شْ ُك ْر ليِ َو ِل َوالِدَ ْي َك �إِليَ َّ املَ ِ�ص ُ
ويف احلديث الذي رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم� :أن رج ًال
قال :يا ر�سول اهلل من �أحق النا�س بح�سن �صحبتي؟ قال�( :أمك) قال :ثم من؟ قال (( :ثم �أمك )) قال :ثم
من؟ قال (( :ثم �أمك )) قال :ثم من ؟ قال� (( :أبوك )) متفق عليه(.)19
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19

رواه البخاري يف النكاح :باب �إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة حديث  5138من الفتح ( .)194 / 9
�سورة البقرة ،الآية ( .) 228
رواه البخاري يف النكاح ،باب الو�صاة بالن�ساء حديث .5186
�صحيح ابن ماجه  1608يف النكاح ،باب ح�سن معا�شرة الن�ساء.
رواه البخاري يف العيدين ،باب موعظة الإمام الن�ساء يوم العيد حديث  979 ،978من الفتح.466 / 2 ،
خ ّرجه م�سلم يف الزكاة ،باب ف�ضل النفقة وال�صدقة على الأقربني والزوج حديث .1000
�سورة الإ�سراء ،الآية ( .) 24 ،23
�سورة لقمان ،الآية ( .) 14
خ ّرجه البخاري يف الأدب ،باب من �أحق النا�س بح�سن ال�صحبة حديث  5971من الفتح ( ،)401 / 10وم�سلم يف الرب ،باب الوالدين حديث .2528
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فذكر �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حق الأم ثالث مرات ثم ذكر حق الأب ،وهذا يدل على عظم منزلة
املر�أة �إذا �صارت �أُ ّم ًا.
وقد جعل الإ�سالم من �أكرب الكبائر الإ�شراك باهلل ثم عقوق الوالدين ،و�ألزم بربهما ولو كانا م�شركني
قال اهلل تعاىلَ ( :و�إِنْ َجاهَ دَ َ
اح ْب ُه َما فيِ الدُّ ْن َيا
اك َع َلى �أَنْ ُت ْ�ش ِر َك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِعل ٌْم َفال ُت ِط ْع ُه َما َو َ�ص ِ
ً ()20
َم ْع ُروفا )
واملر�أة فرد من �أفراد املجتمع امل�سلم تتمتع بروح وج�سد �إن�سانيني كالرجل �سواء ب�سواء ،فاحلقوق
م�شرتكة ،ولهذا جاءت حرمة الدم والعر�ض واملال والكرامة بلفظ م�شرتك ،يقول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
()21
(( كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه وماله وعر�ضه ))
وكما �أن الرجل راع وم�س�ؤول ،فاملر�أة كذلك راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة عنه وعن �أبنائها وعن دينها
ولها الأجر والثواب على عملها وتعاقب وت�س�أل عن �أخطائها قال اهلل تعاىلَ ( :م ْن َعم َِل َ�صالحِ ًا ِم ْن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْن َثى
ال�سا ِرقُ
َوهُ َو ُم�ؤْمِنٌ َف َلن ُْح ِي َينَّهُ َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ ْم ِب�أَ ْح َ�س ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ )( ،)22وقال تعاىلَ ( :و َّ
()23
ال�سا ِر َق ُة َف ْ
هلل)
اء بمِ ا َك َ�س َبا َن َكا ًال مِنَ ا ِ
اق َط ُعوا �أَ ْي ِد َي ُه َما َج َز ً
َو َّ
وللمر�أة احلرية التامة يف حق التملك بكل الو�سائل امل�شروعة والتعبري عن الر�أي والإدالء به حني
تطالب به ،كما لها حق املطالبة بحقها �إذا ه�ضم.
نخل�ص مما �سبق� ،إىل �أن الإ�سالم قد كفل للمر�أة حياة م�ستقرة �آمنة كرمية ال فرق بينها وبني الرجل،
وكل منهما يكمل الآخر ،وللرجال عليهن درجة وهي القوامة التي البد منها لنجاح الإدارة ،وهذا ال يغ�ض من
حق املر�أة وال ينق�ص من كرامتها ،بل يرفع �ش�أنها وي�ضعها يف املركز الالئق بها.
كما �أن املر�أة ُتعترب ن�صف املجتمع ،بل كله فهي التي تلد وتربي الن�صف الآخر.
و�إذا كان الأمر كذلك ،فما هي احلقوق العامة واخلا�صة التي تتمتع بها املر�أة امل�سلمة؟ واجلواب على
ذلك نوجزه يف املبحث التايل:

)20
)21
)22
)23

�سورة لقمان ،الآية ( .) 15
رواه م�سلم يف الرب ،باب حترمي ظلم امل�سلم حديث .2564
�سورة النحل ،الآية ( .) 97
�سورة املائدة ،الآية ( .) 38
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املبحث الأول

ماهية حقوق املر�أة يف الإ�سالم
متهيد:

تتعدد حقوق املر�أة يف الإ�سالم بتعدد جوانب احلياة االجتماعية الفانية ،وذلك ما بني حقوق عامة
وخا�صة ،و�أخرى م�شرتكة ،نوجزها يف املطالب التالية:
املطلب الأول

احلقوق العامة
قرر الإ�سالم �إن�سانية املر�أة كالرجل ،وجعلها �أه ًال للحقوق والواجبات ح�سبما تتمتع به من اخل�صائ�ص
واال�ستعدادات ،ولكي ي�ؤدي املجتمع حق املر�أة ال بد من الطهارة من االنحرافات ،ثم اال�ستقامة على ال�سلوك
ال�صحيح ،وال يكون هذا �إال ب�إ�صالح الباطن بعمارة القلب بالإميان باهلل تعاىل ،لت�صلح اجلوارح وت�ستقيم على
�شرع اهلل ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم� ( :أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة� ،إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله ،و�إذا ف�سدت ف�سد
()24
اجل�سد كله� ،أال وهي القلب )
وال �شك �أن ربط القلب باهلل تعاىل يجعل الإن�سان دائم ال�صلة به ،مراقب ًا له ،و�إن مما يقوي تلك
ال�صلة عدة �أمور� ،أهمها:
�1 .1إثارة ح�سا�سية القلب مبا يف الكون من �آيات اهلل املنظورة التي تدل على الإبداع ،وعظم ال�صنع،
كالتفكر يف �آية الليل والنهار ،وال�شم�س والقمر ،والنجوم ،وال�سماوات ،والبحار ،والأنهار ،ونزول
املطر ،وغري ذلك مما هو م�شاهد.
2 .2غر�س الرقابة امل�ستمرة ،وال�شعور ب�أن الإن�سان حتت رقابة اهلل تعاىل ،ال يغيب عنه طرفة عني
وال ما هو �أقل من ذلك ،ف�إن هذا مما يدفع �إىل حت�سني العمل واخلوف من اهلل.
�3 .3إثارة وجدان التقوى يف القلب ،لينبعث على خ�شية اهلل ومراقبته.
�4 .4إيثار حماب اهلل ،والبعد عن م�ساخطه.
5 .5بعث الطم�أنينة يف القلب ب�أن العبد يف قب�ضة اهلل ،وحفظه ،ورعايته ،وال�صرب على كل ما ي�صيب
الإن�سان ،وال�شعور �إنه بق�ضاء من اهلل ،وتقدير �سابق.
6 .6املحافظة على الفرائ�ض والعبادات ،كونها �إذا �أديت على الوجه الأكمل مع الإخال�ص فيها ،ر ّبت
القلوب ،وهذبت النفو�س.
ومما ينبغي �أن يتزود منه امل�سلم لغر�س تلك الرقابة الإكثار من �صوم التطوع ،وال�صدقة مع الإخفاء،
 )24رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الإميان ـ باب ف�ضل من ا�سترب�أ لدينه ـ ح 52ـ الفتح  ،126 / 1وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب امل�ساقاة ـ باب �أخذ احلالل
وترك ال�شبهات ـ ح.1599
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والقيام بحق الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والن�صيحة لعامة الب�شر.
و�إذا ا�ستقامت النفو�س ،وعمرت القلوب بتقوى اهلل ،انعك�س ذلك على اجلوارح ،ف�سرى الطهر يف �أفراد
املجتمع ،ثم كان مهيئ ًا للقيام بحقوق املر�أة وغريها ،كما ميليه عليه دينه.
وا�ستنادا �إىل ذلكُ ،نبني يف هذا املطلب تعريف احلق وم�صدره ،والق�صد منه ،وترتيب احلقوق ،وانتفاء
ال�ضرر با�ستعمال احلق ،مع بيان تنوع احلقوق ،وذلك على النحو الآتي:

�أو ًال-تعريف احلق وم�صدره:

احلق لغة :الثبوت ،واملطابقة للواقع.
وا�صطالح ًا :ما ثبت ب�إقرار ال�شارع ،و�أ�ضفى عليه احلماية.
وم�صدر تقرير احلق هو ال�شرع� ،أي ما جاء يف ن�صو�ص القر�آن ،وما �صحت به ال�سنة� ،أو انعقد عليه
الإجماع؛ ولهذا فال بد من ا�ستعمال احلق وفق ًا لل�شرع ،فال ابتداع يف دين اهلل.

ثاني ًا -الق�صد منه:

�أي ال بد �أن يكون ق�صد املكلف موافق ًا لق�صد ال�شارع ،فاهلل تعاىل خلق اخللق لعبادته ،فال بد من
موافقة العبد هلل تعاىل يف كل ما يطلب منه� ،أو يطلبه هو من غريه ،فمتى خالف يف ذلك ،فهو ناق�ض ل�شريعة
اهلل وعمله ذلك باطل.
ومثل هذا :ما يح�صل من احليل يف البيوع ،مثل �أن يريد �إعطاء �شخ�ص ت�سع مائة ب�ألف �إىل �أجل،
فيجعلها قيمة خلرقة �أو كي�س رمل ،ب�أن يبيعها ب�ألف م�ؤجلة ،ثم ي�شرتيها منه بت�سع مائة معجلة ،فلم يوافق
عمله هذا الق�صد ال�شرعي من هذه العملية ،ف�إذ ًا هذا العمل باطل من �أ�سا�سه.

ثالث ًا -ترتيب احلقوق واالعتدال يف ا�ستعمال احلق:

املراد برتتيب احلقوق� :أي مبا�شرة احلق قبل غريه ،و�إمنا يعرف ذلك مبيزان ال�شرع ،فمن �شهد له
ال�شرع بهذه الأحقية بالتقدمي على غريه وجب على املكلف �أن يقدمه ويبا�شره دون �سواه ،ويف ذلك قواعد
معروفة:
القاعدة الأوىل :حق اجلماعة مقدم على حق الفرد
هذا فيما يتعلق به النفع العام ،مثل من يكون عنده طعام يعده للبيع ،لكنه يحتكره لزمن الغالء ،ف�إذا
احتاجه النا�س وجب �أن يبيعه ب�سعر مثله ،ال �ضرر وال �ضرار.
القاعدة الثانية :يقدم الواجب العيني على الكفائي ،كالنفقة على الزوجة مع الإنفاق يف اجلهاد.
القاعدة الثالثة :يقدم الواجب على املندوب ،والأوجب على الواجب.
جاءت �أمور ال�شرع كلها باالعتدال والتوازن ،فال يطغى فيها جانب على �آخر ،ولهذا قال �صلى اهلل عليه
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و�سلم))� ( :إن لنف�سك عليك حق ًا ،ولأهلك عليك حق ًا ،ولربك عليك حق ًا ،ف�أعط كل ذي حق حقه)
ولعل احلكمة من ذلك� :أن ال�شارع احلكيم �أراد �أن يبلغ بالإن�سان م�ستوى الكمال املقدور له ،بجعله
عبد ًا خال�ص ًا هلل بكيانه ،ومعتقداته ،وميوله ،وت�صرفاته ،و�سلوكه ،و�سائر �أفعاله وتروكه ،قال �صلى اهلل عليه
()26
و�سلم�( :إن الدين ي�سر ،ولن ي�شاد الدين �أحد �إال غلبه ،ف�سددوا وقاربوا و�أب�شروا)...
و�إذا كان حق العمل من احلقوق املقررة للإن�سان يف ال�شريعة الإ�سالمية ،فله �أن ي�سلك ال�سبيل ال�شرعي
امل�ؤدي �إىل ذلك ،من غري �أن ي�ستغرقه العمل في�ضيع ال�صالة مث ًال.
قال ال�شاطبي رحمه اهلل ( :في�أخذ من احلظوظ� ،أي احلقوق ،ما مل يخل بواجب ،ويرتك من احلظوظ
ما مل ي�ؤد الرتك �إىل حمظور)(.)27
()25

رابع ًا :انتفاء ال�ضرر با�ستعمال احلقوق:

هناك قاعدة فقهية �أ�صلها احلديث النبوي ال�شريف ،وهي ( ال �ضرر وال �ضرار)( ،)28وا�ستعمال احلق
مقيد يف ال�شريعة بانتفاء ال�ضرر عن الغري ،ومن الأمثلة على ذلك :من حق الإن�سان �أن يبني على �أر�ضه م�سكن ًا
له ،لكن بحيث ال ي�ضر بجريانه ،فال �ضرر وال �ضرار ،وال�ضرر يزال.

خام�س ًا :م�ساواة ال�شارع املر�أة بالرجل يف احلقوق والواجبات:

أمر ًا �أن َّيكونَ لهم الخْ ِ يرَ َ ِة من �أَ ْم ِرهم)
قال اهلل تعاىلَ ( :و َما كانَ لمِ ُ� ٍ
ؤمن وال ُم�ؤ ِم َن ٍة �إ َذا َق َ�ضى اهلل ور�سولهُ � َ
ات
ال�صا ِد َق ِ
ات َوال َقا ِنتينْ َ َوال َقا ِن ِت ِ
ات َواملُ�ؤْ ِمنِينْ َ َواملُ�ؤْ ِم َن ِ
( ،)29وقال تعاىل� ( :إِنَّ املُ ْ�س ِلمِينْ َ َواملُ ْ�س ِل َم ِ
ال�صا ِد ِقينْ َ َو َّ
ات َو َّ
حلا ِف ِظينْ َ ُف ُر ْو َج ُه ْم َوا َ
ات َوا َ
ا�شعِينْ َ َوا َ
َوا َ
ات
حلا ِف َظ ِ
ال�صا ِئ َم ِ
ات َواملُ َت َ�صدِّ ِقينْ َ َواملُ َت َ�صدِّ َق ِ
ا�ش َع ِ
خل ِ
خل ِ
ال�صا ِئمِينْ َ َو َّ
ات َو َّ
الذا ِك ِر ْينَ َ
ات �أَ َعدَّ ُ
اهلل َك ِثيرْ َ ًا َو َّ
َو َّ
اهلل َل ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج َر ًا َع ِظ ْي َم ًا)( ،)30فالن�ساء خماطبات ب�أمور ال�شرع
الذا ِك َر ِ
كالرجال ،والثواب لكل عامل على ح�سب الإخال�ص والإتقان من ذكر �أو �أنثى ،بع�ضهم من بع�ض ،ور�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم مبعوث رحمة للعاملني :الذكور والإناث.
ومع هذا ال مينع �أن يكون هناك تفريق بني الرجل واملر�أة يف بع�ض احلقوق ،لالفرتاق فيما ُتبنى عليه
واحد ؛ لأن يف املر�أة موانع لي�ست عند
هذه احلقوق ،فحق تعدد الزوجات ثابت للرجل حمظور على املر�أة يف �آن
ٍ
الرجل ،فاملر�أة حتمل ،وين�ش�أ عن التعدد فيها اختالط الأن�ساب ،واملر�أة حمل لال�ستمتاع ،وقد يكون عليها من
� )25أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�صوم :باب من �أق�سم على �أخيه ليفطر ،ح ،1918وباب حق ال�ضيف يف ال�صوم،ح ،1974وم�سلم يف �صحيحه،كتاب
ال�صيام :باب النهي عن �صوم الدهر ،ح.1159
 )26رواه �أحمد يف امل�سند ،احلديث (  ،) 351 ،350/5 ،422/4و�أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإليمان ـ باب الدين يسر
ـ ح 39من الفتح .93 / 1
 )27املوافقات ( .) 146 / 2
� )28أخرجه �أحمد يف امل�سند (  ،) 327/5ورواه ابن ماجة يف ال�سنن ،كتاب الأحكام ـ باب من بنى يف حقه ما ي�ضر بجاره ـ ح 2340ـ  .784/2وذكره الألباين
يف �صحيح �سنن ابن ماجة ( رقم .) 1895
� )29سـورة الأحزاب ،الآية ( .) 36
� )30سـورة الأحزاب� ،آية ( .) 35
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الأعذار ما هو معلوم ،في�ضطر الرجل �إىل ق�ضاء حاجته مع غريها ،ثم �إن لل�شارع مق�صد ًا عظيم ًا هو :تكثري
الن�سل لعمارة الأر�ض ب�شرع اهلل ،وهذا يتحقق بالتعدد للرجل.
ثم �إن املر�أة لو عددت ن�ش�أ عن ذلك �أمرا�ض معدية ،وتثور الغرية بني الرجال ،مما ي�سبب كثري ًا من
امل�شكالت االجتماعية ،ثم �إن اهلل هكذا خلق الرجل واملر�أة وهو العليم اخلبري ،ويف هذا م�سائل عدة� ،أهمها ما
يلي:
امل�س�ألة الأوىل :احلرية ال�شخ�صية:
يراد بها حرية الإن�سان يف الرواح واملجيء ،وهو �آمن مطمئن على �سالمته وكرامته من �أي اعتداء ،كما
تعني �أنه ال يجوز القب�ض عليه �أو حب�سه �أو معاقبته دون وجه حق ،وت�شمل حق التنقل داخل البلد وخارجه،
بال�ضوابط ال�شرعية.
وهذه احلرية من ال�ضرورات بالن�سبة للإن�سان ،لأن اهلل كرم بني �آدم ،ومن حقه �أن يتمتع بهذا احلق،
ويف �سلبها �إهدار لآدميته ،واعتداء على حقه ،واالعتداء ظلم ،والظلم حرام ،قال اهلل تعاىل ( :وال َت ْع َتدوا
�إنَّ َ
()31
حب المْ ُ ْع َتدين )
اهلل ال ُي ُّ
ويف احلديث القد�سي :عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :ياعبادي
()32
�إين حرمت الظلم على نف�سه وجعلته بينكم حمرم ًا ،فال تظاملوا) ..
ولهذا حرم ال�شارع قتل النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق ،ومن ذلك ما كانت تفعله اجلاهلية بالبنات من
نب ُقتِلتْ )( ،)33و�شرع الق�صا�ص حماية حلق احلياة ( َو َل ُك ْم فيِ
و�أد ،قال تعاىل (:و�إِذا الْـ َم ْو�ؤ َد ُة ُ�سئِلتْ  #ب�أي َذ ٍ
ْباب )( ،)34كما �شرع حق الدفاع عن النف�س ،وقرر �أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته،
ا ْل ِق َ�ص ِ
ا�ص َح َي ٌاة َيا �أُويل الأَل ِ
بل �إن الإ�سالم كفل احلرية ال�شخ�صية للذمي وهو كافر �إذا عا�ش حتت مظلة امل�سلمني ودفع اجلزية ،والتزم
الأحكام املطلوبة منه ،ومل يغدر.
والإ�سالم كفل للمر�أة حرية التنقل ب�ضوابطه ال�شرعية ،ف�إذا كان تنقلها خروج ًا من املنزل داخل
البلد فلها �أن تخرج �إذا �أذن لها وليها ،وقد نهى �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يمُ نع الن�ساء من ح�ضور ال�صلوات يف
امل�ساجد ،فقال( :ال متنعوا �إماء اهلل م�ساجد اهلل)( ،)35لكن يكون اخلروج بال�ضوابط ال�شرعية املعروفة ،وقد
تقدمت الإ�شارة �إليها.
حمرم للمر�أة ،لعموم نهيه �صلى اهلل عليه و�سلم عن �سفر
�أما �إذا كان التنقل �سفراً ،فال بد من وجود
ٍ
املر�أة بدون حمرم ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال يحل المر�أة ت�ؤمن باهلل واليوم الآخر �أن ت�سافر �إال مع
� )31سـورة البقرة ،الآية ( .) 190
 )32خرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الرب ـ باب حترمي الظلم ـ ح 2577ـ .1994/4
� )33سـورة التكوير ،الآية ( .) 9 ،8
� )34سـورة البقرة ،الآية ( .9 179
 )35رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلمعة ـ باب حدثنا عبد اهلل بن حممد ـ ح 900الفتح  ،382 / 2ورواه م�سلم يف �صحيحه �أي�ض ًا :كتاب ال�صالة ـ باب خروج
الن�ساء �إىل امل�ساجد ،ح.) 326/1( 442
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حمرم)

()36

امل�س�ألة الثانية :حق حرمة ال�سكن:
ومما ال �شك فيه �أن الإن�سان بحاجة ما�سة �إىل م�سكن ي�أويه وي�سرته ،ويكون حمل راحته و�أ�سراره،
وي�أخذ فيه حريته يف لبا�سه وجلو�سه ونومه؛ وهذا حق قررته ال�شريعة الإ�سالمية ،وقررت حمايته ،ف�أوجبت
على من �أراد دخول دار غريه �أن ي�ست�أذن ،وي�سلم على �أهل الدار ،ف�إن �أذن له و�إال رجع( َو�إِن ِق َ
يل َل ُك ُْم ا ْر ِجعوا
َفا ْر ِج ُعوا )( ،)37وال ي�أخذ يف نف�سه �شيئ ًا.
ثم �إن ال�شريعة �أحاطت ذلك امل�سكن باحلفظ ،فحرمت التج�س�س والتل�ص�ص على منازل الغري ،قال
تعاىلَ ( :وال تجَ َ َّ�س ُ�سوا )( ،)38ونهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك ،و�أهدر عني من جت�س�س على
عورات النا�س داخل منازلهم(.)39
لكن يبقى حق رجال احل�سبة �إذا علموا ب�أن هناك ف�ساداً ،كرجل خال بامر�أة ليزين بها� ،أو خال برجل
�آخر ليقتله ظلم ًا� ،أو ما �أ�شبه ذلك ،فال متنع حرمة البيوت منع الف�ساد ،والتدخل ملنع القتل احلرام ،فهذا حق
لرجال احل�سبة ال يجوز �سلبهم �إياه ،ملا فيه من املحافظة على الأخالق وال�سلوك امل�ستقيم ،ومنع وقوع اجلرائم،
وهذا م�ستثنى بالإجماع ،بحيث يكون املنكر ظاهر ًا وا�ضح ًا� ،أو تكون الدار حمل تنظيم للف�ساد كدور الدعارة ،فهذه
املنازل ال حرمة لها على ال�صحيح.
امل�س�ألة الثالثة :حق حرية �إبداء الر�أي:
تقدم معنا �أن الإ�سالم ال يجرب �أحد ًا على االعتقاد ،بل يتيح له الفر�صة يف �أن يعتقد ما ي�شاء ،لكنه
حدد وبينّ املعتقد ال�صحيح ،وجزاء من مت�سك به ،وجزاء من حاد عنه ،ومل يكره كافر ًا على اعتناقه ،بل قال
الر�شدُ مِنَ ال َغ ِّي )(.)40
اهلل تعاىل ( :ال �إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين َقد َتبينَّ ُّ
و�إمنا �شرع اجلهاد لإعالء كلمة اهلل ،ون�شر التوحيد ،وحتكيم ال�شريعة بني النا�س ،فكل عقبة حتول
بينه وبني النا�س ال بد من �إزالتها ،ف�إذا دكت تلك اجليو�ش والعقبات التي حتول بني الإ�سالم والنا�س ُترك
النا�س وما يعتقدون ،فمن �آمن كان ذلك خري ًا له ،و َمن �أبى �ضربت عليه اجلزية ،وعا�ش حتت مظلة الإ�سالم
ولي�س له �إظهار ما ي�ضر بامل�سلمني.
واملر�أة امل�سلمة مطالبة بحقوق وواجبات ،وقد ت�ستلزم �إبداء ر�أيها ،ولها املطالبة بحقها �إذا ُ�س ِلبته� ،إذ
جند يف تاريخ الإ�سالم وقائع �أبدت املر�أة فيها ر�أيها بحرية ،ومن ذلك:
1 .1املجا ِدلة التي ظاهر منها زوجها ،وهي :خولة بنت ثعلبة ،وكانت جتادل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وهو يقول ( :ما �أراك �إال قد حرمت عليه) ،وهي تقول :يا ر�سول اهلل ! �أكل مايل ،و�أفنى �شبابي ،ونرثت
 )36رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلهاد ـ باب من اكتتب يف جي�ش فخرجت امر�أته حاجة ـ ح 3006الفتح .143 ،142 / 6
� )37سـورة النور ،الآية ( .) 28
� )38سـورة احلجرات ،الآية ( .) 12
 )39رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الديات :باب من اطلع يف بيت قوم ففق�أ عينه ،ح 6902الفتح .243 / 12
� )40سـورة البقرة ،الآية ( .) 265
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له ما يف بطني ،حتى �إذا كربت �سني ،وانقطع ولدي ظاهر مني ،اللهم �إين �أ�شكو �إليك( ،)41فما برحت حتى
�أنزل اهلل فيها قر�آن ًا يتلى ،وحكم ًا عام ًا لكل مظاهر ،منها ( َق ْد َ�سمِع ُ
اهلل َ
قول التي تجُ ا ِد ُل َك يف ز ْو ِجها
واهلل َي�س َم ُع تحَ ا ُو َر ُكم�آ �إنَّ َ
ُ
َو ْ
هلل
ري)(.)42
ت�شت ِكي �إىل ا ِ
اهلل َ�س ٌ
ميع ب�ص ٌ
ْ
2 .2خولة زوج �أو�س بن ال�صامت ،جادلت و�أبدت ر�أيها يف حكم كان عندهم ال رجوع فيه من �أيام اجلاهلية ،ومل
يعب عليها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،بل ت�ستحق �أن حتمد� ،إذ �شرع اهلل ب�سببها حكم ًا للظهار� ،إىل
�أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها ،و�أنزل فيه قر�آن ًا يتلى.
3 .3ق�صة خن�ساء بنت ِخدَ ام الأن�صارية ،ملا زوجها �أبوها رج ًال ال تريده ،وكانت كبرية عاقلة ،فرد ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم نكاحها(.)43
4 .4ق�صة عمر ر�ضي اهلل عنه عند ما خطب فقال� :أال ال تغلوا يف �صدقات الن�ساء� ،أي املهور ،فقامت امر�أة
فقالت :ياعمر ! يعطينا اهلل وحترمنا ؟ �ألي�س اهلل �سبحانه وتعاىل يقولَ (:و�آ َتي ُتم �إِحداهُ نَّ ِقن َْطار ًا فال
َت� ُأخذوا ِمنه �شي ًئ ًا)( ،)44فقال عمر� :أ�صابت امر�أة و�أخط�أ عمر(.)45
5 .5ق�صة �أ�سماء بنت �أبي بكر عند ما ردت على احلجاج بن يو�سف ،وو�صفته ب�أنه املبري الذي يخرج من
()46
ثقيف
وال�شاهد من ذلك هو �أن لكل م�سلم وم�سلمة احلق يف �أن يبدي ر�أيه بحرية تامة ما دام مق�صوده �إحقاق
احلق و�إبطال الباطل ،وذلك يف حدود ال�ضوابط ال�شرعية ،فيكون ملتزم ًا ب�أحكام اهلل ،وقاف ًا عندها ،ال تدفعه
�شهوة �أو يعميه هوى ،وال يكون ر�أيه مثار ًا لفتنة� ،أو طعن ًا يف الدين.
وللأ�سف ف�إن الكثري من امل�سلمني وامل�سلمات ممن در�سوا يف الغرب ا�ستغلوا ما ُي�سمى بحرية الر�أي،
فتجاوزوا احلدود التي �ضبط بها ال�شارع حرية الر�أي� ،إذ ال مينع �أن يختلف النا�س يف وجهات نظرهم ،مع
االحرتام والتقدير.
�أما �إذا حتول الر�أي �إىل �إ�شعال فتنة ،فيمنع ،كما فعل علي ر�ضي اهلل عنه مع اخلوارج ،فقد ناق�شهم
و�أر�سل �إليهم ابن عبا�س يحاورهم ،ورجع منهم من رجع� ،أما من كابر و�أ�صر ،فقد ا�ستعان اهلل عليهم ،ثم قاتلهم
و�أباد �أكرثهم ،وكان ال�سبب جر�أتهم وا�ستغالل فتح �أبواب احلوار ،فظنوا �أن ذلك من باب ال�ضعف ،ولكن اهلل
ن�صر دينه ،ورد كيد �أهل البدعة عليهم.
وال�شاهد على ذلك هو �أن علي ًا ر�ضي اهلل عنه فتح معهم باب احلوار واملناق�شة ،و�أقام عليهم احلجة ،ثم
ملا ر�آهم ال ين�صاعون �إىل احلق ،عرف �أنهم �أهل هوى ،فقاتلهم لرد بدعتهم ،وا�ستحاللهم قتل امل�سلمني ،كقتلهم
عبدَ اهلل بن خباب.
)41
)42
)43
)44
)45
)46

انظر� :سنن �أبي داود ،كتاب الطالق ـ باب يف الظهار ـ ح.2214
�سـورة املجادلة ،الآية (  ) 1وما بعدها.
رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ وتقدم تخريجه.
�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 20
�أ�صله يف ال�سنن الكربى للبيهقي ( .) 233/7
�أ�شار �إليه الرتمذي يف ال�سنن ،كتاب الفنت ـ باب ما جاء يف ثقيف كذاب ومبري.
427
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

امل�س�ألة الرابعة :حق التعلم
ْعز ُ
يز
العلم ق�آئم ًا
ِ
بالق�سط ال �إ َلهَ �إال هو ال ِ
قال اهلل تعاىل�َ ( :شهِدَ اهلل �أنَّه ال �إ َلـهَ �إال ه َو واملال ِئ َك ُة َو�أولوا ِ
()48
حلكيم )( ،)47وقال تعاىلَ ( :و ِت َ
ا َ
لك ال ُ
أمثال ْ
َّا�س وما َي ْع ِقله�آ �إال الْـ َعالمِ ُون)  ،وقال اهلل عز وجل( :
ن�ض ِر ُب َها للن ِ
�إِنمَّ ا َيخ�شى َ
نكم وا َّلذينَ �أو ُتوا العل َْم
هلل ِ
اهلل ِم ْن ِع َبا ِد ِه ال ُعل َماء )( ،)49وقال جل من قائلَ ( :ير َف ِع ا ِ
الذينَ �آمنُوا ِم ْ
جات )( ،)50وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين )(.)51
َد َر ٍ
قال احلافظ ابن حجر :مفهوم احلديث �أن من مل يفقهه يف الدين فلم يتعلم قواعد الإ�سالم ،وما يت�صل
بها من الفروع فقد حرم اخلري( ،)52وهذا عام يف حق الرجال والن�ساء.
وعن �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقولَ ( :من �سلك طريق ًا
يطلب فيه ع ْل َم ًا �سلك ُ
()53
اهلل به طريق ًا �إىل اجلنة ،و�إن املالئكة لت�ضع �أجنحتها ر�ضى لطالب العلم) ..
وقال علي ر�ضي اهلل عنه ( :النا�س ثالثة :فعامل رباين ،ومتعلم على �سبيل جناة ،و�سائر النا�س همج
رعاع� ،أتباع كل ناعق ،مييلون مع كل ريح ،مل ي�ست�ضيئوا بنور العلم )(.)54
ولذلك عد الفقهاء كتب العلم من احلوائج الأ�صلية ،لأن تعلم قدر معني من العلم فر�ض على كل م�سلم
وم�سلمة ،كمعرفة الإن�سان ربه ،وتوحيده ،وعبادته ،و�أحكام دينه من حالل وحرام ،وغري ذلك من الأمور التي
ال عذر لأحد يف اجلهل بها ،ال من الرجال وال من الن�ساء ،قال الفقيه ابن حزم رحمه اهلل ( :وفر�ض على
كل امر�أة التفقه يف كل ما يخ�صها ،كما ذلك فر�ض على الرجال ،ففر�ض على ذات املال منهن معرفة �أحكام
الزكاة ،وفر�ض عليهن كلهن معرفة �أحكام الطهارة وال�صالة وال�صوم ،وما يحل وما يحرم من امل�آكل وامل�شارب
()55
واملالب�س)..
وقد ُنقل �إلينا كثري من �أحكام م�سائل الدين عن طريق �أزواجه �صلى اهلل عليه و�سلم ،كعائ�شة ،و�أم
�سلمة ،وزينب بنت جح�ش ،و�صفية ،و�سائر �أزواجه �صلى اهلل عليه و�سلم ور�ضي اهلل عنهن؛ ومن غريهن �أي�ض ًا
ك�أم �سليم ،و�أم حرام ،و�أم عطية ،و�أم �شريك ،و�أم الدرداء ،و�أ�سماء بنت �أبي بكر ،وفاطمة بنت قي�س ،وغريهن
كثريات.
ومن التابعيات كرث ،فقد �أخذن عن ال�صحابيات الكرام العلم ،ونقلنه ملن بعدهن كالرجال.
بل لقد توقف حل اخلالف بني املهاجرين والأن�صار يف م�س�ألة يف الطهارة( )56حتى رجعوا �إىل عائ�شة
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54
)55
)56

�سـورة �آل عمران ،الآية ( .) 18
�سـورة العنكبوت ،الآية ( .) 43
�سـورة فاطر ،الآية ( .) 28
�سـورة املجادلة ،الآية ( .) 11
رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب العلم ـ باب من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين ـ ح.71
فتح الباري ( .) 165/1
�أخرجه �أبو داود يف �سننه ،كتاب العلم ـ باب احلث على طلب العلم ـ ح.3641
الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي،جـ .) 50 ،49/1
الإحكام يف �أ�صول الأحكام،جـ .) 324/3
وهي حكم الغ�سل �إذا جامع الرجل امر�أته ومل ينزل ،وهو املعروف بالإك�سال.
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ر�ضي اهلل عنها ف�أ�شفت �صدورهم مبا تعلمه من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ومع ما كان يف الن�ساء من حياءٍ  ،فلم مينعهن ذلك من ال�س�ؤال والفقه يف دين اهلل ،بل و�س�ألن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن يجعل لهن يوم ًا يعظهن فيه ،ويعلمهن ويحثهن على عمل اخلري.
واملر�أة حمتاجة لعلوم الدين كالرجل ،فال بد من تي�سر تلك العلوم لها ،وما تتوقف عليه من علم كعلم
العربية ،والقراءة ،والكتابة ،واحل�ساب ،كما ينبغي �أن يتخ�ص�ص من الن�ساء يف علوم ال�شرع من تقوم بالفر�ض
الكفائي لتعليم الن�ساء وتفقيههن ،وبخا�صة تلك الأمور التي تخ�ص املر�أة ،ويكرث ال�س�ؤال عنها.
كما �أن الدولة امل�سلمة م�س�ؤولة عن تعليم الن�ساء ما يحتجن �إليه من تطبيب ومتري�ض ،وكل ما يت�صل
بحاجة املر�أة؛ كما �أن من املهم جد ًا �أن تتعلم املر�أة �صنعة يف يدها ،كاخلياطة واحلياكة ،وكل ما حتتاج �إليه،
أيد عاطلة عن العمل.
وميكنها تعلمه و�إدراكه ولو لبع�ضهن لت�سد احلاجة يف هذا املجال ،وت�شغل � ٍ
كما �أن من املهم تعلم �أ�صول الطبخ ،وتدبري �ش�ؤون املنـزل ،و�أ�صول تربية الأبناء ،وما حتتاجه الن�ساء
من العلوم التي ينبغي �أن تدر�س لهن.
وهنا �أريد �أن �أ�سجل كلمة ،وهي� :إن الفتاة يف وقتنا احلا�ضر �أ�صبحت تتلقى جميع العلوم كما يتلقاها
الذكور ،دون مراعاة �إىل ما ينا�سب قدراتها وتكوينها ،فدر�ست البنت علوم الهند�سة ،والريا�ضة ،والإحياء،
و�سائر العلوم الطبيعية ،بحجة �أن املجال مفتوح �أمام اجلميع للدرا�سة� ،أو بحجة �أن هذه املواد تدر�س للبنات،
وهذا العذر غري مقبول.
فالواجب �أن ُيعاد النظر يف مناهج تعليم املر�أة ،فتعطى ما ينا�سبها من العلوم ،ويركز على جوانب
اخت�صا�صها ،ويدر�س لفئة منهن بع�ض العلوم التخ�ص�صية بقدر احلاجة ،كالطب وال�صيدلة؛ وال مينع �أن تن�ش�أ
جامعة متخ�ص�صة يف هذا ال�ش�أن خا�صة بالبنات ،وي�شرف عليها متخ�ص�صات �أمينات ،ولعل هذا يحل م�شكلة
تكد�س اخلريجات� ،إذ يكرثن يف بع�ض التخ�ص�صات ،كما �أنه يجب درا�سة عمل املر�أة ،فيخفف عنها اجلدول
و�ساعات العمل ،مع التخفي�ض يف الأجر ،وتخف�ض �أي�ض ًا �سنوات اخلدمة ،فاملنزل بحاجة ما�سة �إليها.
و�إذا ح�سن الق�صد ،ودر�ست حاجة املجتمع ،وو�ضعت الأمور يف ن�صابها ،و�أعيد النظر يف مناهج الرتبية
والتعليم والإعالم وفق ال�ضوابط ال�شرعية ،ف�إن الأمة ت�سري بطريقة من�سجمة متوازنة ،ال يطغى فيها جانب
حق حقه ،وي�ستفاد من جميع اخلرباتٌ ،
كل فيما يخ�صه وينا�سب تكوينه وخلقته
على جانب ،ويعطى كل ذي ٍ
التي خلقه اهلل عليها ،و�إن �إعادة النظر والت�صحيح والت�صويب من عمل العقالء ،والرجوع �إىل احلق خري من
التمادي يف الباطل.
امل�س�ألة اخلام�سة :حق املر�أة يف التملك:
لعل من املنا�سب �أن �أعطي فكرة عن حق حرية العمل ،لأنه من �أعظم �أ�سباب التملك ،وهو� :أن من حق كل فرد
�أن ميار�س من العمل ما ينا�سبه ،لي�سد حاجة نف�سه بعمله� ،سواء كان ذلك العمل يدوي ًا �أو �آلي ًا ،لكن املهم �أن يكون العمل
مباح ًا م�شروع ًا ،وال يرتتب عليه مف�سدة يف الدين.
()57

 )57ب�إيجاب الغ�سل �إذا لقى اخلتان ،وح�صل اجلماع ولو مل يح�صل �إنزال.
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ثم �إن املر�أة يف املجتمع امل�سلم مكفولة ،فهي �إما حتت كفالة زوج� ،أو �أب� ،أو � ٍأخ� ،أو قريب ،و�إن مل يوجد
فبيت مال امل�سلمني يكفلها ،وهو حق لها بكل حال ،يجرب عليه الزوج �أو القريب �شاء �أم �أبى ،ف�إن عدم �أو �أع�سر
فال�سلطان وليها ،يجب عليه �أن ينفق عليها بقدر حاجتها.
وكان ن�ساء ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهن ي�شاركن �أزواجهن يف العمل ،بل كانت زينب زوج عبد اهلل بن
م�سعود تعمل يف الغزل ،فيكون معها زكاة مال وتريد �أن ت�ضعها يف الوجه الذي يكون لها به �أجر عظيم ،ف�س�ألت
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هل تعطي زوجها و�أيتام ًا يف حجرها ،ف�أجابها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أن نعم،
وجعلها �صدقة و�صلة(� ،)58أي :تكون ب�أجرين� :أجر ال�صدقة ،و�أجر �صلة الرحم ،وال�شاهد� :أنها كانت ذات
عمل ،وعندها ف�ضول مال من الزكاة.
غري �أن املر�أة يف وقتنا احلا�ضر �أ�صبحت كالرجل ،تنظر �إىل العمل الوظيفي فح�سب ،وهذا �س َّبب م�شكلة
كبرية ،وهي التزاحم على العمل الوظيفي ،وترك العمل املهني املهم الذي يدر �أرباح ًا عظيمة ،ولي�س لأحد فيه
منة �إال اهلل تعاىل وحده.
واملر�أة ميكنها �أن تعمل يف منـزلها �أ�شياء ،وم�صنوعات ،وتعر�ضه يف ال�سوق� ،أو على الن�ساء؛ فتباع ،وكلما
كان ال�شيء متقن ًا كانت قيمته �أغلى.
وعلى الزوج ،وويل �أمر املر�أة �أن ي�ساعدها على تعلم عمل يتيح لها الفر�صة لإبداء مهارتها ،والك�سب من
ذلك ،وكان داود عليه ال�سالم ي�أكل من عمل يده ،وخري �أمة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من �أكل من ك�سب يده.
وللمر�أة يف الإ�سالم حق حرية التملك� ،سواء كان ذلك بعمل تعمله فتك�سب منه� ،أو حرفة تدر عليها
من ريعها� ،أو �إرث ح�صلت عليه� ،أو �أي باب من �أبواب الك�سب احلالل.
ولي�س لأحد عليها و�صاية �إذا كانت بالغة عاقلة ر�شيدة غري حمجور عليها.
ولها �أن تت�صرف يف مالها مبا ت�شاء ؛ من �صدقة� ،أو هبة� ،أو قر�ض� ،أو اجتار� ،أو وقف على �أبواب اخلري،
وتفعل ما ت�شاء من الت�صرفات امل�شروعة ،دون �أن يكون لأحد عليها والية �أو و�صاية ،لأن هذا حق لها ،وذمتها
�صاحلة ،و�أهليتها قابلة للأخذ والعطاء.
وهذا احلق غري موجود عند �أ�صحاب الديانات الأخرى ،كاليهودية والن�صرانية ،ف�إن املر�أة ال ت�ستطيع
�أن تت�صرف فيما متلكه �إال ب�إذن الزوج ،وهذا خمالف ل�شرع اهلل ،وما فطر اهلل النا�س عليه.
وي�ؤيد ذلك �أن للمر�أة �أن تت�صرف يف مالها مبا �شاءت :ما رواه البخاري وغريه� ( :أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ملا انتهى من �صالة عيد الفطر ،جاء الن�ساء فوعظهن ،وذكرهن ،و�أمرهن بال�صدقة ،ف�أخذت املر�أة
تلقي بالفتخ ،وهي اخلواتيم ،وتلقي بالقرط وباخللخال)( ،)59وال �شك �أن هذا من �أثمن ما متلكه املر�أة ،وهو
حليها ،ف�أجازه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم دون �إذن الأزواج.
وروى البخاري �أي�ض ًا عن �أ�سماء بنت �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنهما قالت :قلت :يا ر�سول اهلل ! مايل ٌ
مال �إال
 )58رواه البخاري يف ال�صحيح ،كتاب الزكاة ـ باب الزكاة على الزوج والأيتام ،ح 1466فتح الباري .328 / 3
 )59انظر :البخاري مع الفتح ،كتاب العيدين ـ باب موعظة الإمام الن�ساء .466 / 2
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علي� ،أف�أت�صدق؟ قال ( :ت�صدقي وال ُتوعي فيوعي عليك )
ما �أدخل الزبري ّ
و�أعتقت ميمونة �أم امل�ؤمنني وليدة لها ،فلما �أخربته �صلى اهلل عليه و�سلم �أقرها على ذلك وقال� ( :أما
�إنك لو �أعطيتها �أخوالك كان �أعظم لأجرك )(.)61
()60

امل�س�ألة ال�ساد�سة :حق املر�أة يف الزواج:
قال اهلل تعاىلَ ( :و ِمن �آيا ِت ِه �أن خ َل َق َلكم ِّمن �أنف�س ُكم �أزواج ًا ِل َت�س ُكنوا �إ َلـ ْي َها َو َجعل َب ْي َنكم َم َو َّد ًة
و َر ْح َم ًة)( ،)62وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :يا مع�شر ال�شباب! من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج ،ف�إنه �أغ�ض
()63
للب�صر ،و�أح�صن للفرج ،ومن مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ،ف�إنه له وجاء ) متفق عليه
ولعل من حكمة ال�شارع الكرمي يف الزواج اال�ستمتاع ال�شرعي ،وق�ضاء الوطر ،وهو مطلب للرجل واملر�أة
مع ًا.
ومن ذلك ح�صول الولد ،ف�إن الأمم �إمنا يخلف بع�ضهم بع�ض ًا بالوالدة ،ولهذا جاء يف احلديث ( :تزوجوا
()64
الولود الودود ،ف�إين مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )
والأوالد يحتاجون �إىل تربية وتعليم وتوجيه ،والأم العمود الفقري يف هذا الباب ،ولهذا قال ال�شاعر
		�أعددت �شعب ًا طيب الأعـراق
الأم مدر�سة �إذا �أعددتـهـا
			
احلكيم:
ً
و�سكينة ،ومودة و�ألفة بني الزوجني ،وح�سن ع�شرة ،وكل هذه �أمور يثاب عليها
ثم �إن يف الزواج تراحم ًا
مع االحت�ساب.
والزواج مع خوف الوقوع يف الزنا ،وعدم القدرة على حماية النف�س واجب باالتفاق ،لأنه �سبب ل�صيانة
النف�س عنه ،وما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،قال املوفق رحمه اهلل( :ومن يخاف على نف�سه الوقوع يف
املحظور �إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح يف قول عامة الفقهاء ؛ لأنه يلزمه �إعفاف نف�سه ،و�صونها عن
()65
احلرام)
وهذا معنى م�شرتك يكون يف الرجل واملر�أة مع ًا ،فلكل منهما حق التزوج ،ولكل منهما �أن يختار �شريك
حياته ،وينتقي من هو �أ�صلح ،وهو �صاحب الدين ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :تخريوا لنطفكم ،ف�إن العرق
()66
د�سا�س )
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :تنكح املر�أة لأربع :ملالها ،وجلمالها ،وحل�سبها ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين
� )60صحيح البخاري مع الفتح ،كتاب الزكاة ـ باب ال�صدقة فيما ا�ستطاع ح 1434ـ .301/3
 )61البخاري مع الفتح ،كتاب الهبة ـ باب هبة املر�أة لغري زوجها ـ ح 2592ـ .217/5
� )62سـورة الروم ،الآية ( .) 21
 )63رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�صوم ـ باب ال�صوم ملن خاف على نف�سه الغربة ـ ح 1905الفتح  ،119 / 4ورواه م�سلم يف �صحيحه :كتاب النكاح ـ باب
ا�ستحباب النكاح ملن تاقت نف�سه �إليه ـ ح 1400ـ .) 1018 / 2
 ) 64انظر� :صحيح �سنن الن�سائي ،كتاب النكاح ـ باب كراهية تزويج العقيم ـ ح .3026
 )65املغني (  ) 341/9طبعة هجر.
� )66صحيح ،وتقدم تخريجه.
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تربت يداك)( ،)67وهذا �أي�ض ًا يف املر�أة كالرجل ،تتخري لولدها وحلياتها �صاحب الدين وال�شهامة واخللق ،قال
�صلى اهلل عليه و�سلم� ( :إذا جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه� ،إن ال تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد
كبري )( ،)68ويف لفظ( :عري�ض).
أعج َب ُكم )( ،)69فقد تعجب املر�أة بالو�سامة واملن�صب
قال اهلل تعاىلَ ( :و َلعبدٌ ُم�ؤمنٌ خ ٌ
ري ِمن ُّم ْ�ش ِر ٍك و َلو � َ
وال�شهادة واملظهر واملال ،ثم تكون حياتها يف جحيم ال ُيطاق.
وقد �أ�شار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ل�صحابية من �أقربائه �أن تتزوج �أ�سامة بن زيد ،فك�أنها كرهت
ذلك ،فلما كرر عليها �صلى اهلل عليه و�سلم ذلك قبلت ،فحمدت اهلل يف العاقبة على زواجها من �أ�سامة ر�ضي
اهلل عنه(.)70
والذي �أود �أن �أ�شري �إليه ،و�أ�شجع عليه يف هذا الزمان الذي رق فيه الدين ،وف�سد فيه كثري من املجتمعات،
وكرثت فيه املغريات� ،أن ُي َي َّ�سر �أمر الزواج ،وي�شجع عليه ،وكثري ًا ما يكون التعنت من قبل الن�ساء اللواتي يغالني
يف طلب املهور ،ويكلفن الأزواج فوق الطاقة ،مما ي�ضطرهن �إىل الدَّ ين� ،أو الإعرا�ض عن الزواج ،ثم الوقوع يف
حمارم اهلل.
وقد كان مهور �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وبناته مي�سراً ،فلم يزد عن اثنتي ع�شرة �أوقية من ف�ضة ،وكان
جهازابنتهفاطمة�سيدةالن�ساءيفمنتهىالب�ساطة،ف�إمناهوثوبوقعبلل�شرب،ورحىتطحنعليها،ومليكنلهاخادم
()71
ر�ضياهللعنها،وقال�صلىاهللعليهو�سلم�(:أكرثالن�ساءبركة�أي�سرهنم�ؤنة)
كما �أن على املجتمع ممث ًال يف طبقاته املختلفة ،وم�س�ؤوليته املتنوعة �أن ي�سعى جاد ًا حلل هذه امل�شكلة،
ولعل احلل من قبل املجتمع �أفراد ًا وحكومات يتلخ�ص فيما يلي:
�أو ًال :تطهري بلدان امل�سلمني من الف�ساد بجميع �أ�شكاله.
ثاني ًا� :إ�صالح نظام التعليم وبراجمه� ،إ�صالح ًا جذري ًا بحيث تراعى الفروق بني الذكور والإناث ،كما �سبقت
الإ�شارة �إليه.
ثالث ًا� :إ�صالح و�سائل الإعالم لتن�شر الف�ضيلة ،وتكف عن الرذيلة ،وتن�شر الوعي ال�صحيح.
رابع ًا :الت�شجيع من قبل الدول على الزواج ،بدفع املعونات ،وت�أمني امل�ساكن وبع�ض ال�ضروريات ،والت�شجيع
على تكثري الن�سل باملكاف�آت.
خام�س ًا:ال�سماحاملطلقللجانالتيتعنيب�ش�ؤونالزواج،وت�شجيعهاعلىعملها،وم�ساعدتها.
�ساد�س ًا� :إفهام النا�س املعنى الذي لأجله �شرع اهلل الزواج ،ف�إن مل يفهموا فال بد من تدخل الدولة حل�سم
املوقف ،وحتديد بع�ض الأمور بعد الدرا�سة من ذوي ا لكفاءات والتجارب ،ومعرفة �أحوال النا�س
وظروفهم وعاداتهم ،والق�ضاء على املغاالة يف املهور والوالئم ،بكل و�سيلة من الو�سائل املمكنة.
)67
)68
)69
)70
)71

�صحيح ،وتقدم تخريجه.
حديث �صحيح ،وتقدم تخريجه �أي�ض ًا.
�سـورة البقرة ،الآية ( .) 221
هذا حديث فاطمة بنت قي�س ،رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الطالق ـ باب املطلقة ثالث ًا ال نفقة لها ،ح.1480
حديث �صحيح ،وتقدم ،وهو يف م�سند الإمام �أحمد (  82/6و .) 145
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امل�س�ألة ال�سابعة :حق املر�أة يف الو�صية:
ح�ض َر �أَ َحدَ ُكم ُ
تب علي ُكم �إ َذا َ
أقرب َ
ني
ري ًا ِ
الو�ص َّية ِللْوا ِل ِ
املوت �إِن ترك خ َ
قال اهلل تعاىلُ ( :ك َ
دين وال َ
()72
روف حق ًا على ال ُْـمتَّقني )
ِبامل ْع ِ
وروى البخاري ب�سنده املت�صل �إىل عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
()73
و�سلم قال (( :ما حق امرئٍ م�سلم له �شيء يو�صي فيه يبيت ليلتني �إال وو�صيته مكتوبة عنده ))
وروى ب�سنده املت�صل �إىل �أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه� :أنه ملا نزل قول اهلل تعاىلَ ( :لـن تنا ُلوا البرِ َّ َحتَّى
ُتـ ْن ِفقُوا ممِ َّ ا حتبون ) جاء �أبو طلحة �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل ! يقول احلق
تبارك وتعاىل يف كتابهَ ( :لـن تنا ُلوا البرِ َّ َحتَّى ُتـ ْن ِفقُوا ممِ َّ ا حتبون) و�إن �أحب املال �إ ّ
ري َحاء  -قال :وكانت
يل ب ُ
حديقة كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يدخلها وي�ستظل بها ،وي�شرب من مائها  -فهي �إىل اهلل عز وجل،
و�إىل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أرجو بره وذخره ،ف�ضعها �أي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حيث �أراك
بخ يا �أبا طلحة ،ذلك ٌ
مال رابح ،قبلناه منك ،ورددناه عليك،
اهلل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمٍ (( :
فاجعله يف الأقربني )) ،فت�صدق به �أبو طلحة على ذوي رحمه ،قال :وكان منهم� :أبي بن كعب ،وح�سان بن
ثابت.)74( ..
وال�شاهد من احلديث :م�شروعية الوقف ،وهو من جملة الو�صايا التي يتقرب بها العبد �إىل ربه تعاىل،
فهو من ال�صدقة اجلارية.
فالو�صية مبا على الإن�سان من احلقوق واجبة ،والو�صية ب�شيءٍ من املال يف وجوه الرب اخلري ،و�أف�ضلها
ما كان يف الأقارب امل�ستحقني من الأمور امل�ستحبة بال�ضوابط ال�شرعية.
واملر�أة كالرجل ،كالهما حمتاج �إىل الأجر والثواب ،وبخا�صة بعد انقطاع العمل ،وكلما ت�صدقت
امل�سلمة يف حال احلياة وهي غنية قوية تخ�شى الفقر ،كلما كان �أف�ضل ،لكنها ال تن�سى نف�سها بعد املوت من
و�صية يلحقها ثوابها ،مع عدم الإ�ضرار بالورثة ،ففي احلديث يقول �صلى اهلل عليه و�سلم�(:إنك �إن تدع ورثتك
�أغنياء خري من �أن تدعهم عالة يتكففون النا�س)متفق عليه (.)75
ولهذا قال �صلى اهلل عليه و�سلم ل�سعد بن �أبي وقا�ص ملا �أراد �أن يت�صدق مباله كله� ،أو ب�شطره� ،أو بثلثه،
قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :الثلث ،والثلث كثري)( ،)76وكان ر�أي �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �أن يغ�ض
النا�س من الثلث �إىل اخلم�س �أو ال�سد�س ،وهذا �أوىل لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :والثلث كثري� ،أو كبري)،
وبكل حال فهي �صدقة ت�صدق اهلل بها على عباده الذكور والإناث ،فللمر�أة �أن تو�صي ،و�إذا �أو�صت ومل يكن يف
ذلك حمظور �شرعي وجب تنفيذ و�صيتها قبل ق�سمة الرتكة ،لأن هذا حق لها كالرجل �سواء ب�سواء ،وهذا من
� )72سـورة البقرة ،الآية ( .) 180
 )73رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الو�صايا ـ باب الو�صايا ،وقول النبي  eو�صية الرجل مكتوبة عنده ـ ح ،2738الفتح  355/5ا.
 )74رواه البخاري يف ال�صحيح ،كتاب الو�صايا ـ يف �أبواب متفرقة ،ومنها :باب من ت�صدق �إىل وكيله ثم رد الوكيل �إليه ـ الفتح .387 / 5
� )75أخرجه البخاري يف �صحيحه يف مواطن كثرية ،منها :كتاب اجلنائز ،باب رثاء النبي �سعد بن خولة ،ح ( 1295الفتح  ،)164 / 3وم�سلم يف كتاب الو�صية،
باب الو�صية بالثلث ،ح .)1628
 )76انظر :التخريج ال�سابق.
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تكرمي الإ�سالم للمر�أة.
�أما �إذا �أو�صت يف مر�ض موتها فيخرج منه ثلث ،وما زاد مرجع للورثة ،وال تو�صي لوارث للنهي عن
ذلك.
نخل�ص مما �سبق� ،أن هذا غي�ض من في�ض من �صور تكرمي الإ�سالم للمر�أة ب�ش�أن احلقوق العامة؛ الأمر
الذي يدعونا �إىل الت�س�أول عن �صور تكرمي الإ�سالم للمر�أة ب�ش�أن احلقوقاخلا�صة؟ واجلواب على ذلك نوجزه
يف املطلب التايل:
املطلب الثاين

احلقوق اخلا�صة
تتعدد هذه احلقوق بتعدد و�ضع املر�أة وتطور مراحل منوها يف الأ�سرة واملجتمع ،ونتناول هذه احلقوق
يف ثالث م�سائل ،نوجزها فيما يلي:

امل�س�ألة الأوىل :حق املر�أة على �أبيها و�أمها:

روى البخاري رحمه اهلل ب�سنده املت�صل �إىل عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها قالت :دخلت امر�أة معها
ابنتان لها ت�س�أل ،فلم جتد عندي �شيئ ًا غري مترة ،ف�أعطيتها �إياه ،فق�سمتها بني ابنتيها ،ومل ت�أكل منها ،ثم قامت
فخرجت ،فدخل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم علينا ،ف�أخربته فقالَ ( :من ابتلي من هذه البنات ب�شيءٍ كن له
()77
�سرت ًا من النار )
وعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من عال جاريتني دخلت �أنا وهو
اجلنة كهاتني) و�أ�شار ب�أ�صبعيه( ،)78وعن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم (( :من كان له ثالث بنات� ،أو ثالث �أخوات� ،أو ابنتان� ،أو �أختان ف�أح�سن �صحبتهن ،واتقى اهلل فيهن
فله اجلنة )(.)79
وعن الرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنه قال :دخلت مع �أبي بكر �أول ما قدم املدينة ،ف�إذا عائ�شة ابنته
()80
م�ضطجعة قد �أ�صابتها حمى ،ف�أتاها �أبو بكر فقال لها :كيف �أنت يا بنية ؟ وقبل خدها.
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته )( ،)81فالأب راع وم�س�ؤول عن
رعيته ،والأم راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها.
بناء�إ�سالمي ًا،والزوجةال�صاحلةهيمن
�إنم�س�ؤوليةالأبامل�سلمتبد�أمناختيارالزوجة،ثمبناءتلكالزوجة ً
� )77أخرجه البخاري يف موا�ضع من �صحيحه ،منها :كتاب الزكاة ـ باب اتقوا النار ولو ب�شق مترة ـ ح 1418ـ الفتح .283 / 3
� )78أخرجه الرتمذي يف ال�سنن ،كتاب الرب وال�صلة ـ باب ما جاء يف النفقة على البنات والأخوات ـ .319/4
 )79امل�صدر ال�سابق ( .) 320/4
� )80صحيح �سنن �أبي داود ( كتاب الأدب ـ باب ما يف قبلة اخلد ـ ح 4351ـ .) 980/3
 )81متفق عليه :رواه البخاري موا�ضع من �صحيحه ،منها ،:كتاب اجلمعة ـ باب اجلمعة يف القرى واملدن ( 380/2الفتح ) ،وم�سلم ،كتاب الإمارة ـ باب ف�ضيلة
الإمام العادل ح .1829
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(نعم متاع الدنيا :املر�أة ال�صاحلة)
النعم التي �أنعم اهلل بها يف هذه احلياة الدنياَ ،
وقد �أو�صى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الرجل �إذا جاء �أهله �أن يقول( :ب�سم اهلل ،اللهم جنبنا ال�شيطان،
وجنب ال�شيطان ما رزقتنا )( ،)83لأنه �إذا قدر اهلل له مولود مل ي�ضره ال�شيطان ب�إذن اهلل.
ثم تتواىل الآداب ال�شرعية التي ينبغي على الوالد احلر�ص عليها ،لين�ش�أ الطفل يف رعاية اهلل تعاىل،
ومن ذلك :الأذان يف �أذنه ،وحتنيكه ،والعناية بر�ضاعته ،والعق عنه ،وكل هذه الآداب جاءت بها ال�سنة
()84
ال�صحيحة ،وهي معلومة للجميع
وتعظم م�س�ؤولية الأب يف التعليم والرتبية ،وح�سن الأدب ،ولعل من �أعظم ما يجب الرتكيز عليه:
التعريف باهلل عز وجل بذكر نعمه و�أف�ضاله ،وغر�س خوفه يف النفو�س ،وا�ستثارة عن�صر الفطرة من وقت
لآخر ،ثم التحبيب يف ال�صالة ،وتعليم الو�ضوء عملي ًا ،وكذلك ال�صالة ،و�صرب النف�س عليهاَ ( :و ْ�أ ُمر �أَه َل َك
ال�صال ِة َو َ
ا�صطبرِ ْ عل ْي َها )( ،)85وثبت �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر ب�إخراج الن�ساء ،ومنهن ذوات اخلدور
ِب َّ
(.)86
�إىل م�صلى العيد لي�شهدن ال�صالة والدعاء واخلري مع النا�س ،و�أمر ُ
احل َّي�ض باعتزال امل�صلى
ثم ال بد من غر�س حب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف نفو�س الأبناء والبنات ،ومن ذلك� :إتباع
�سنته يف كل قليل وكثري ،ويف املن�شط واملكره ،ويتدرج مع �أبنائه وبناته يف التوجيه والتعليم ب�سائر �أركان
الدين ،مع العناية بقراءة ال�سرية ،وعر�ضها ب�أ�سلوب مب�سط ،وا�ستخال�ص بع�ض العرب والدرو�س املهمة من
�سريته �صلى اهلل عليه و�سلم و�سرية �أ�صحابه الذكور والإناث ،فيقف عند �سرية �أم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل
عنها ،ويبني مواقفها امل�شرفة من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث �آمنت به ،و�صدقته ،ووا�سته مبالها،
وربت له �أوالده،وعنيت به حتى ب�شرها جربيل عليه ال�سالم ب�أن اهلل يقر�ؤها ال�سالم ،و�أنه بنى لها بيت ًا يف
()87
اجلنة من ق�صب � -أي ق�صب الل�ؤل�ؤ  -ال ن�صب فيه وال و�صب
وكذلك بقية �أزواجه ،وابنته فاطمة ر�ضي اهلل عنها ،وكل �صحابية لها دور بارز يف الدعوة،وال�س�ؤال
عن �أمور الدين ،وامل�شاركة �أحيان ًا يف اجلهاد مبداواة اجلرحى ،وحمل املاء ،ومناولة ال�سالح ،والعناية برتبية
الأبناء.
و�إن من �أهم �أمور الرتبية حتفيظ القر�آن الكرمي ،وال�سنة املطهرة ،وتعليم الأبناء والبنات ِّ
الذكر
والدعاء ،فهو وظيفة يومية تتجدد مع كل �صباح وم�ساء ،وبه حتر�س البيوت والأنف�س من ال�شيطان و�أعوانه.
وال بد من تعليم �آداب الأكل وال�شرب والنوم واللبا�س ،ومتى تعودت الفتاة الت�سرت واحلياء من ال�صغر
نفعها ذلك عند الكرب ،ومل ت�ؤثر فيها العوا�صف ب�إذن اهلل تعاىل.
يظر بناتهم من الآالت ،واملجالت ،واجلرائد ،والكتب املنحرفة خلقي ًا �أو
وليحذر الآباء من جلب ما ُّ
()82

)82
)83
)84
)85
)86
)87

رواه م�سلم ،كتاب الر�ضاع ـ باب خري متاع الدنيا املر�أة ال�صاحلة ـ ح 1467ـ .1090/2
رواه البخاري يف موا�ضع من �صحيحه ،منها :كتاب الو�ضوء ـ باب الت�سمية على كل حال ،ح.141
يراجع بتو�سع كتاب :حتفة املودود ب�أحكام املولود البن القيم رحمه اهلل تعاىل.
�سـورة طه ،الآية ( .) 132
رواه البخاري يف ال�صحيح ،كتاب العيدين ـ باب خروج الن�ساء واحلي�ض �إىل امل�صلى ـ ح .974
�أخرجه البخاري ،وقد تقدم.
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فكري ًا �أو عقدي ًا ،وكما يقول ال�شاعر:
على ما كان عوده �أبوه
		
وين�ش�أ نا�شئ الفتيان فينا
			
وللأم دور بار ٌز يف حياة ابنتها ،فهي ت�ستطيع غر�س حب اهلل تعاىل وحب ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم،
وحب الدين يف نف�سها منذ ال�صغر ونعومة الأظفار.
ثم تعويدها على الرتبية املنزلية التي هي �أ�سا�س حياة املر�أة ،فتعلمها �أ�صول الطبخ ،ونظافة املنـزل،
وترتيبه ،ثم العناية بنف�سها من حيث نظافة اجل�سم ،وتنظيم امللب�س وح�سن املظهر ،وتهيئتها للحياة مع زوج
تدخل عليه ال�سعادة ،وتبني معه ع�ش الزوجية يف تفاهم وود.
ثم �إذا زفتها عرو�س ًا �إىل زوجها كانت عون ًا لها وم�ساعد ًا على عمل اخلري ،و�إجناح احلياة الزوجية،
والبعد قدر الإمكان عن التدخل يف حياتهما �إال بالإ�صالح والت�سديد والتوجيه.
و�إذا �أح�سنت الأم تربية البنت من ال�صغر ،وتعاهدتها حتى تدخلها بيت زوجها ،وكفت عن مالحقتها
عند �شريك حياتها �إال باخلري ،عمت ال�سعادة بيوت امل�سلمني.
ولعل من �أهم �أ�سباب ال�سعادة �أو ال�شقاوة بني الزوجني� :أم الزوجة ،فهي �إما رحمة و�إما نقمة ،و�إمنا
يرحم اهلل من عباده الرحماء ،ولْتعامل زوج ابنتها مبا حتب �أن يعامل به ابنتها.

امل�س�ألة الثانية :حق املر�أة على زوجها:

واحدَ ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َّ
بث
ْ�س ِ
َّا�س اتـَّـقوا ر َّب ُكم ا َّل ِذي َخ َل َقكم ِمن َنف ٍ
قال اهلل تعاىل ( :يا �أيــُّـ َها الــن ُ
َ
اء َواتـــقُوا َ
ً ()88
به والأَ ْر َحا َم �إنَّ اهلل كانَ َعل ْي ُكم َر ِقي َبا )
ت�س�آء ُلونَ ِ
ِمن ُهــ َمــا ِر َجا ًال كث َ
اهلل ا َّل ِذي َ
ري ًا َو ِن َ�س ً َّ
�ض
وقال تعاىلَ ( :يا �أيــُّـ َها ِ
الذينَ �آمــَنــُوا ال َي ِحلُّ َل ُكم �أَن َت ِرث ُوا الن َِّ�س� َآء َك ْرهَ ًا َوال َت ْع ُ�ض ُلوهُ نَّ ِلتَذْ هَ ُبوا ِب َب ْع ِ
َم�آ �آتــ َ ْي ُتموهُ نَّ �إلآ �أَن َّي�أْ ِت َ
وف َف�إن َك ِر ْه ُتموهُ نَّ َف َع�سى �أَن َتك َْرهُ وا َ�ش ْيئ ًا
ا�ش ُروهُ نَّ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ينة َو َع ِ
ني ِب َف ِ
اح َ�ش ٍة ُمبــ َ ٍ
()89
َويـــ َ ْج ُ
يه َخيرْ َ ًا َك ِثري ًا )
عل اهلل ِف ِ
وقال تعـاىلَ ( :و�آتــُوا الــن َِّ�س� َآء َ�صدُ قـَاتِهنَّ ِن ْح َل ًة َف�إن ِطبنْ َ َل ُكم َعن َ�شيءٍ ِمنهُ َنف َْ�س ًا َف ُك ُلو ُه هَ ِنيئ ًا
ً ()90
َم ِريئا
ني َع َل ْيهِنَّ ِمن َجال ِبي ِبهِنَّ َذ َ
ني ُيد ِن َ
اج َك َوبـــَنا ِت َك َو ِن َ�س�آءِ المْ ُ�ؤم ِن َ
لك
وقال تعاىلَ ( :يا �أيــُّـ َها الــنَّبي ُقل لأ ْز َو ِ
ً ()91
�أَ ْد َنى �أَن ُّي ْع َر ْفنَ َفال ُي�ؤ َذينَ َو َكانَ اهلل َغفُو َر ًا َر ِحيما ).
وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطبته يوم عرفة (( :اتقوا اهلل يف الن�ساء ،ف�إنكم �أخذمتوهن
ب�أمانة اهلل ،وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،و�إن لكم عليهن �أن ال يوطئن فر�شكم �أحد ًا تكرهونه ،ف�إن فعلن
()92
فا�ضربوهن �ضرب ًا غري مربح ،ولهن عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف )).
)88
)89
)90
)91
)92

�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 1
�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 19
�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 4
�سـورة الأحزاب ،الآية ( .) 59
�صحيح �سنن �أبي داود ،كتاب املنا�سك ـ باب �صفة حجة النبي  eمن حديث جابر  tـ ح.1676
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وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :خريكم خريكم لأهله ،و�أنا خريكم لأهلي )
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ا�ستو�صوا بالن�ساء خرياً ،ف�إنهن خلقن من �ضلع ،و�إن �أعوج �شيءٍ يف ال�ضلع
�أعاله ،ف�إن ذهبت تقيمه ك�سرته ،و�إن تركته مل يزل �أعوج ،فا�ستو�صوا بالن�ساء خري ًا )(.)94
وميكن �أن نلخ�ص حقوق املر�أة على زوجها فيما يلي:
()93

 1ـ املهر:

ُيعرف لغة :بال�صداق ؛ و�شرع ًا :هو املال الذي يجب على الرجل للمر�أة ب�سبب عقد الزواج ،
وي�ستغرق ذمته كام ًال �إذا دخل بها.
والأ�صل فيه :الكتاب ،وال�سنة ،والإجماع.
ا�س َت َم َتع ُتم
�أما الكتاب :فقول اهلل تعاىلَ ( :و�آتــُوا الــن َِّ�س� َآء َ�صدُ قـَاتِهنَّ ِن ْح َل ًة ) ،)97(.وقوله تعاىلَ ( :ف َما ْ
()98
ِب ِه ِم ْنهُنَّ ف�آ ُتوهُ نَّ �أُ ُجو ُرهنَّ َف ِر َ
ي�ض ًة ).
و�أما ال�سنة فلم يخل زواجه �صلى اهلل عليه و�سلم ،وال زواج بناته عن مهر،وقال للرجل الذي �أراد
الزواج من املر�أة الواهبة نف�سها لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومل يكن له فيها حاجة(:التم�س ولو خامت ًا
من حديد) متفق عليه ،)99(.و�أقر �صلى اهلل عليه و�سلم عبد الرحمن بن عوف ملا ر�أى �أثر الزواج عليه و�س�أله
عن املهر؟ فقال :وزن نواة من ذهب ،وهي عجوة التمر ،ثم قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :بارك اهلل لك� ،أومل
ولو ب�شاة )(.)100
وال حدَّ لأكرثه على ال�صحيح ،لقول اهلل تعاىل ( :و�آتـَــ ْيــ ُتم �إِ ْحداهُ نَّ ِق َ
نطار ًا َفال ت�أْ ُخ ُذوا ِمنْهُ َ�شي َئ ًا )(،)101
وال لأقله على ال�صحيح ،ب�شرط �أن يكون ما ًال ،فيجوز على خامت من حديد ،وحفنة من الطعام ،كون خري املهر
�أي�سره ،ف�إن �أكرث الن�ساء بركة �أي�سرهن م�ؤونة ،ومل يزد مهر ن�سائه �صلى اهلل عليه و�سلم عن اثنتي ع�شرة �أوقية،
وهو ما يعادل �أربع مائة وخم�سني جرام ًا من الف�ضة ،فمهور ن�سائه �صلى اهلل عليه و�سلم بالتقريب ت�ساوي �أربع مائة
وخم�سني ريا ًال �سعودي ًا تقريب ًا ،تزيد قلي ًال �أو تنق�ص ح�سب تغري �أ�سعار الف�ضة.
و ُيعترب احلد املعترب واملعتدل يف وقتنا احلا�ضر للمهر الذي يفي بزينة املر�أة وملب�سها ،هو من ع�شرين �إىل
ثالثني �ألف ريال �سعودي ،غري �أنه ال ينبغي تكليف الزوج �أكرث من ذلك ،كما �أن على الأغنياء ومي�سوري احلال �أن ال
يبالغوا يف املهور ،فيقتدي بهم عامة النا�س� ،إذ هم مع كل ناعق.
()96

()95

� )93صحيح �سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ـ باب ح�سن معا�شرة الن�ساء ـ ح 1608ـ .334 / 1
� )94أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب الو�صاة بالن�ساء ـ ح ،5186الفتح .253 / 9
 )95القامو�س املحيط ( باب الراء ،ف�صل امليم ).
 )96حقوق املر�أة يف الإ�سالم لل�شيخ حممد عرفة ( �ص.) 63 :
� )97سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 4
� )98سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 24
 )99رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح :باب تزويج املع�سر ،ح ،5087وم�سلم يف كتاب النكاح :باب ال�صداق وجواز كونه تعليم قر�آين ـ ح.1425
 )100رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب الوليمة ولو ب�شاة ـ ح ،5167وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب ال�صداق ـ ح.1427
� )101سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 20
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كما يجب على الأبوين �أن ال يطمعا يف مهر ابنتهما ،و�أن يعيناها على ما ق�صر به املهر من ق�ضاء احلوائج،
وكم ي�شرتي الن�ساء من احللي واملالب�س ،وكم يبالغ يف ثياب عقد القران وال�شبكة وثياب الزفاف ،يدفع قيمتها
�أحيان ًا ما يكفي لعرو�س �أو عرو�سني �أخريني ،وهذا يف نظري من اجلهل و�ضعف الإميان ،وزرع العقبات �أمام
ال�شباب وال�شابات.
ولننظر �إىل هديه �صلى اهلل عليه و�سلم يف وليمة العر�س ،فقد قال لعبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل
عنه وهو من مي�سوري ال�صحابة�( :أومل ولو ب�شاة).
و�أومل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف زواجه من زينب بنت جح�ش ر�ضي اهلل عنها التي زوجها اهلل نبيه من فوق
�سبع �سماوات خبز ًا وحلم ًا ( ،)102ومل يزد �صلى اهلل عليه و�سلم يف وليمة �صفية �أم امل�ؤمنني على �أن جمع ما مع �أ�صحابه من
()103
خبزومترو�أقط،و�شيءمنال�سمن،وحي�سحي�س ًا،فكانتوليمتهار�ضياهللعنها
وكم يتكلف النا�س اليوم من �أ�صناف الأطعمة والفواكه ،ويا ليتها ت�ؤكل ،بل الكثري منها يرمى ،ورمبا ال
يكرم فيو�ضع مو�ضع القمامة ،وبهذا حتل العقوبة والنقمة ،ومتحق الربكة ،والعياذ باهلل من ذلك ،كون املهر
والوليمة من �إكرام الإ�سالم للمر�أة.
و�إعالن الزواج الذي �شرع فيه الدف ،وكان الفارق بني زواج امل�سلمني وغريهم ملكانة الزواج يف الإ�سالم،
وعند الن�صارى تكلف املر�أة بدفع املهر ،وهو ما يعرف بالدوطة.
 2ـ الإنفاق على الزوجة:
ــه َو َمن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِرز ُْقهُ َفلْي ْن ِفقْ ممَ ــَّـ�آ �آ َتا ُه اهلل ال ُي َك ِّل ُف اهلل
قال اهلل تعاىلِ ( :ليـُ ْن ِفق ُذو َ�س َع ٍة ِمن َ�س َع ِت ِ
َنف َْ�س ًا �إِال َم�آ �آتاهَ ا )( ،)104وروى البخاري� :أن هند ًا بنت عتبة زوج �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنهما قالت :يا ر�سول
اهلل ! �إن �أبا �سفيان رجل �شحيح ،ال يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي �إال ما �أخذت من ماله بغري علمه ،فقال
�صلى اهلل عليه و�سلم( :خذي من ماله ما يكفيك وولدك باملعروف)(.)105
و�أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج ،لأنها حمبو�سة حلقه ،ومن القواعد املقررة �أن من
حب�س حلق غريه ،فنفقته واجبة عليه.
يبني من الن�صو�ص ال�سابقة �أن الزوج م�س�ؤول عن نفقة الزوجة ،من م�أكل وم�شرب وملب�س وم�سكن،
وذلك بح�سب حال الزوج ،كما ن�صت عليه الآية ،وال يكف اهلل نف�س ًا �إال و�سعها ،وال فرق بني مو�سر ومع�سر لعدم
تفريق الآية بينهما �إال يف املقدار.
وقد جاء يف ال�سنة ال�صحيحة ما يدل على �أن من حق املر�أة �إذا �أع�سر زوجها بالنفقة ،ومل ت�ستطع
 )102رواه البخاري يف موا�ضع من �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب من �أومل على بع�ض ن�سائه �أكرث من بع�ض ،ح ،5171وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب
زواج زينب ـ ح.1428
 )103رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�صالة ـ باب ما يذكر يف الفخذ ـ ح ،371وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب ف�ضيلة �إعتاقه �أمة ثم يتزوجها ـ
ح 1427ـ .1043/2
� )104سـورة الطالق ،الآية ( .) 7
 )105رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب البيوع ـ باب من �أجرى �أمر الأم�صار على ما يتعارفون بينهم ،ح ،2211الفتح .405 / 4
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ال�صرب فلها طلب الطالق ،جاء يف احلديث الذي رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه :تقول املر�أة� :إما �أن تطعمني
و�إما �أن تطلقني(.)106
وال يلزم الزوجة �أن تنفق على زوجها و�أبنائه وال على نف�سها ،طاملا هي حتت زوج ،ولو كانت غنية،
اللهم �إال �إذا �أرادت �أن تتطوع فهذا يعود �إليها ،وهنا �أود �أن �أذكر ب�أمرين:
الأمر الأول :يجب على الرجل �أن يكون من �أهل الك�سب والعمل ،ويجتهد يف ذلك ،ولو يحتطب على
ظهره ،ويبيع خري له من امل�س�ألة ،وهو بهذا يكون �صاحب القوامة ،والإدارة يف املنـزل.
الأمر الثاين� :إذا �أع�سر الزوج� ،أو كان خفيف ذات اليد ،والزوجة ذات ي�سار ،ف�إن من كرم اخللق
�أن ت�شرتك معه وتوا�سيه ،و�إذا وا�سته فال يجوز لها �أن متن عليه ذلك ،بل حتت�سب عند اهلل تعاىل ،ولها يف
ال�صحابيات قدوة ح�سنة.
كما �أن الزوجة ال ينبغي لها �أن تع ّود الرجل على الك�سل والنوم والبطالة ،فتقوم بكل �شيء من لوازم
البيت ،فيقع بذلك االتكال عليها ،ثم تكون هي �صاحبة القوامة.
والتعاون �أ�سا�س النجاح ،ومتى بنيت احلياة الأ�سرية على االلتزام ب�شرع اهلل ،و�إقامة �شعائر الدين،
و�ضحى كل منهما يف �سبيل الآخر ،وعا�شا حياة
ومراقبة اهلل تعاىل يف ال�سر والعلن ،وقعت املودة بني الزوجنيَّ ،
()107
ن�سوا ا ْل َف ْ�ض َل ب ْي َن ُكم ).
كرمية ،ال منَّة فيها لأحد على الآخر ،و�إمنا املنة هلل وحده القائل ( :وال َت َ
 3ـ حق املبيت:
البكر �أقام عندها �سبع ًا ،و�إذا تزوج الثيب �أقام
عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :ال�سنة �إذا تزوج
َ
عندها ثالث ًا( ،)108وهذه املدة التي يقيمها الزوج عند زوجته اجلديدة حق لها ،حتى تذهب وح�شتها ،و�سواء
كان متزوج ًا بغريها� ،أم غري متزوج ،ليبد�أ بعد ذلك الق�سم �أو ًال.
وللمر�أة بعد ذلك حق �أن يبيت عندها ليلة من �أربع ،لأن اهلل تعاىل �أحل له نكاح �أربع ن�سوة ،فقال جل
اب َل ُكم مِنَ الن َِّ�س�آءِ َم ْث َنى َو ُث َ
الث َو ُر َباع ،)109() ..فيكون املبيت حق ًا واجب ًا لكل واحدة
وتعاىلَ ( :فا ْن ِك ُحوا َما َط َ
من �أربع.
وقد ثبت يف احلديث �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال لعبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه:
(يا عبد اهلل ! �أمل �أخرب �أنك ت�صوم النهار وتقوم الليل)؟ قلت :بلى يا ر�سول اهلل ،قال( :فال تفعل� ،صم و�أفطر،
وقم ومن ،ف�إن جل�سدك عليك حق ًا ،و�إن لعينك عليك حق ًا ،و�إن لزوجك عليك حق ًا) متفق عليه( ،)110ومو�ضع
ال�شاهد :الفقرة الأخري من احلديث ،و�إمنا كان معه زوجة واحدة ،فبني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن لها
 )106رواه البخاري يف ال�صحيح ،كتاب النفقات ـ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ـ ح 5355الفتح .500 / 9
� )107سـورة البقرة ،الآية ( .) 237
� )108أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب �إذا تزوج البكر على الثيب ـ ح 4214 5213ـ فتح الباري .313 / 9
� )109سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 3
� )110أخرجه البخاري يف ،كتاب التهجد ،ويف كتاب ال�صوم ـ باب حق ال�ضيف يف ال�صوم ،ويف كتاب النكاح ـ باب لزوجك عليك حق ـ ح ،5199الفتح ،299 / 9
وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب ال�صيام ـ باب النهي عن �صيام الدهر ـ .812 / 2
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عليه حق املبيت عندها.
قال املوفق رحمه اهلل تعاىل (( :ويجب ق�سم االبتداء ،ومعناه� :أنه �إذا كانت له امر�أة لزمه املبيت
عندها ليلة من كل �أربع ليال ما مل يكن عذر )) ( )111ا.هـ
وذكر �أن الق�سم حق واجب حتى على املري�ض ،ومن مل ي�ستطع الوطء ( ،)112وقد ق�سم ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم لن�سائه وهو مري�ض( ،)113ثم ملا عجز عن الدوران ا�ست�أذنهن �أن يكون عند عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها ،ومات �صلى اهلل عليه و�سلم يف يومها الذي لو ق�سم كان ق�سمها فيه(.)114
وال عالقة بني املبيت والوطء ،فذاك حق �آخر له و�صفه ال�شرعي ،و�إمنا املبيت من �أجل امل�ؤان�سة
والألفة ،و�إذهاب الوح�شة ،ولهذا وجب الق�سم ولو كان باملر�أة عذر مانع له من وطئها ،كاحلي�ض والنفا�س
واملر�ض ونحو ذلك.
وعماد الق�سم الليل ،ولهذا يعاب على من ي�سهر الليل مع �أ�صحابه ويغفل �أهله ،و�إذا كان عمله بالليل
جاز الق�سم بالنهار ،وي�سمى الن�ساء اللواتي يق�سم لهن بالنهار نهاريات.
 4ـ حق املر�أة يف الوطء:
�إن من �أعظم مقا�صد النكاح :اال�ستمتاع باحلالل ،في�ستمتع كل من الزوجني بالآخر ،فالوطء حق
واجب على الزوج لزوجته ،وال يجوز له تركه �إ�ضرار ًا بها ،ولعل قوله تعاىلِ ( :للَّ ِذينَ يـُ�ؤْ ُلونَ ِمن ن َِّ�س�آ ِئه ِْم
عة �أَ�شْ ُه ٍر َف�إِن َف�آءوا َف�إنَّ َ
()115
اهلل َغفُ ور َّر ِحيم َ #و�إن َع َز ُموا َّ
الط َ
ِيع َع ِليم )
�ص �أَ ْر َب ِ
الق َف�إنَّ اهلل َ�سم ٌ
َت َربــُّ ُ
ُ
ف�إذا حلف الرجل ال يط�أ زوجته ب�إطالق� ،أو ذكر مدّ ًة تزيد على �أربعة �أ�شهر فقد حد له ال�شارع حد ًا
ال يتجاوزه ،ف�إذا انتهت الأربعة الأ�شهر ،فيخري �إما �أن يفيء ب�أن يط�أ ،ويكفر عن ميينه ،و�إما �أن يطلق ،وما ورد
عن عمر ر�ضي اهلل عنه وحف�صة ر�ضي اهلل عنها من التحديد بخم�سة �أ�شهر� ،أو �ستة �أ�شهر� ،إمنا املراد� :إنّ �صرب
املر�أة ينفد بعد ذلك.
ف�إذا مل يكن عذر يف الرتك ف�إنه ي�أثم ،و�إذا غاب وطلبت من القا�ضي �أن ي�ستدعيه بعد املدة امل�شار �إليها،
�أجابها القا�ضي ،ف�إن ح�ضر �أو ذكر عذر ًا مقبو ًال ،و�إال ف�سخ القا�ضي النكاح ،وال ينف�سخ �إال بحكمه ،لأنه خمتلف
فـيـه.
قال املوفق رحمه اهلل (( :ف�صل :والوطء واجب على الرجل �إذا مل يكن لـه عذر ))� .أ.هـ ،ونقل عن
�أحمد �أنه �سئل :ي�ؤجر الرجل �أن ي�أتي �أهله ولي�س له �شهوة ؟ فقال� :أي واهلل يحت�سب الولد ،و�إن مل يرد الولد
؟ يقول :هذه امر�أة �شابة لمِ َ ال ي�ؤجر ؟
وقد روى �أبو ذر ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال (( :مبا�ضعتك �أهلك �صدقة))
 )111املغني ( .) 237/10
 )112املرجع ال�سابق ( �ص.) 236
� )113أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ف�ضائل �أ�صحاب النبي ،eباب ف�ضل عائ�شة ( ال�صحيح .) 37/5
 )114ومن نوى العدل وعزم عليه �أعانه اهلل عليه �أخرجه �أبو داود يف ال�سنن ،كتاب النكاح ـ باب يف الق�سم بني الن�ساء ـ .493/1
� )115سـورة البقرة ،الآيتان ( .) 227 ،226
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قلت :يار�سول اهلل ! �أن�صيب �شهوتنا ون�ؤجر؟ قال� (( :أر�أيت لو و�ضعه يف غري حقه كان عليه وزر ؟ )) قال:
قلت :بلى ،قال� (( :أفتحت�سبون بال�سيئة ،وال حتت�سبون باخلري )) ،ولأنه و�سيلة �إىل الولد ،و�إعفاف نف�سه
()116
وامر�أته ،وغ�ض ب�صره ،و�سكون نف�سه
 5ـ حق التوجيه والتقومي ،و�إمتام التعليم:
�إذا ت�سلم الزوج زوجته ،وكانت جاهلة ب�أحكام الإ�سالم و�آدابه ،وجب عليه تعليمها وتربيتها ،فيعلمها
حق اهلل تعاىل ،وحق ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أركان دين الإ�سالم وفرائ�ضه ،واحلالل واحلرام ،وغري
ذلك مما يجب على امل�سلم �أن يتعلمه ،ومثل هذه احلاالت نادر اليوم ،النت�شار التعليم ،وما يبث يف بع�ض �أجهزة
الإعالم ؛ ك�إذاعة القر�آن الكرمي ،وخطب اجلمعة.
وهناك مراكز ومدار�س وجمعيات تعنى مبثل هذه الأمور ،ف�إذا كان الزوج م�شغو ًال ،ف�إنه يجب عليه
�أن ي�سمح لزوجته �أن تلتحق ب�إحدى تلك الدور ،فتتعلم القر�آن وال�سنة ،وبع�ض التوجيهات املفيدة التي ال
ت�ستغني عنها يف حياتها ،وتنفعها بعد املمات ،و ُيكفى هو امل�ؤونة.
ولعل تهيئته املنـزل بتوفري الو�سائل النافعة ،مثل :الكتب ،والأ�شرطة الإ�سالمية ،تخفف كثري ًا من
العناء على الزوج ،وكم ا�ستفادت البيوت من �إذاعة القر�آن الكرمي وال�شريط الإ�سالمي ،حيث انت�شر الوعي،
وتفقهت كثري من الأ�سر ،ونفع اهلل بذلك نفع ًا كبرياً.
لكن بع�ض الأزواج هداهم اهلل على العك�س من ذلك� ،إمنا يتوفر يف بيوتهم �أجهزة اخلراب والدمار ،وال
جتد يف البيت �سكينة ،بل رمبا جتد بع�ضهم يحارب اخلري لو وجد �أهله ي�ستمعون �إليه ،ورمبا منعهم من اخلروج
�إليه.

وق�ضية �إمتام التعليم:

املعنى الذي �أردته ب�إمتام التعليم� :أي ما فات املر�أة من علم ال�شرع ال�ضروري ،ومعرفة ما حتتاجه من
�أ�صول الطبخ ،وتربية الأوالد ،وتنظيم املنـزل ،ورمبا دخل يف ذلك تعلم حرفة كاخلياطة مث ًال ،ف�إنها حتتاجها يف
حياتها ،وال ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال يف تعلمها ،ومل �أق�صد ب�إمتام التعليم متابعة املراحل ،كاملتو�سط والثانوي
واجلامعي وما بعدها ،ف�إن ذلك ال يلزمه ،ملا يف ذلك من كرثة اخلروج ،وت�ضييع حقوق الزوج ،واالن�شغال عن
الأوالد ،ولقلة الفائدة املرجوة من ذلك التعليم ،الذي مل يراع فيها الفوارق بني الرجل واملر�أة ،كون الكثري
من النا�س �إمنا يهدف �إىل الوظيفة واملادة ،وهما من �أ�سباب اخلالف الذي وقع ب�سببه الطالق واالنف�صال بني
الزوجني كثرياً.
	�إن الزوجني املتفاهمني ي�ستطيعان ا�ستغالل الوقت وتنظيمه مبا يكفل لهما حياة زوجية �سعيدة
متوازنة ،ولو �أن كل بيت م�سلم خ�ص�ص له وقت ًا للقراءة واال�ستفادة ،و�آخر ل�سماع ال�شريط الإ�سالمي ،مع
 )116املغني (  .) 241/10واحلديث �أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ـ باب بيان �أن ا�سم ال�صدقة يقع على كل نوع من املعروف ـ ح .1006
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تبادل اجلريان خربات الطبخ وتنظيم املنـزل ،ملا جاء وقت ي�سري حتى وقع نفع كبري ،مع عدم الإخالل بالعمل
وااللتزامات.
ولقد ر�أيت �أكرث الأ�سر انتفاع ًا تلك التي يعمل فيها الأزواج �أعما ًال جادة ،وبع�ضها مرهق ،ومع ذلك
جتد �أفراد الأ�سرة يتعلمون ويح�ضرون الدرو�س واملواعظ ،ويحفظون القر�آن ،وحياتهم على �أمت ا�ستقرار،
وعلى العك�س من ذلك بيوت الذين تتوفر عندهم �أوقات ميكث فيها الزوج يف املنـزل جتد الفو�ضى يف النوم،
وعدم التنظيم يف احلياة ،وقلة اال�ستفادة ،ال بل رمبا كرثت امل�شكالت ب�سبب الفراغ ،وانعدام اجلدية ،وويل
لل�شجي من اخللي.

امل�س�ألة الثالثة :حق املر�أة على املجتمع(حقوق املر�أة االجتماعية)
تتمثل هذه احلقوق يف عدة �أنواع ،منها:

 1ـ معاونة املر�أة على احلجاب والت�سرت:
فلو �أن كل فرد من �أفراد املجتمع قام بن�شاط جيد يف هذا املجال ل�سهل ارتداء احلجاب ،فخطيب
امل�سجد على املنرب يبني وجوب احلجاب و�أهميته وفائدته ،ويحث الن�ساء عليه ،ويبني �أن ن�ساء النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وهن �أطهر الن�ساء �أمرن به ،ويكون هذا من فرتة �إىل �أخرى.
واملحت�سب يف ال�سوق ي�أمر املر�أة �أن تتحجب ،وي�أخذ على �أيدي ال�سفيهات اللواتي ال يلتزمن باحلجاب
ال�شرعي ،والكاتب للإذاعة �أو ال�صحافة ي�شيد باملجتمع الذي تتحجب ن�سا�ؤه ،ويحذر من مغبة ال�سفور ،وما
وقع فيه الغرب من االنحراف يف ال�سلوك ب�سبب ذلك.
والذي يريد الزواج ي�س�أل عن حجاب املر�أة وت�سرتها ،فيقدم على الزواج من املتحجبة ،ويرتك
ال�سافرة ،وي�شاع �أن زواجه كان لأجل �أنها حمجبة ممتثلة لأمر ال�شرع.
و�إذا احرتم النا�س �شعور املحجبة و�أكرموها ف�سرعان ما يقدم الفتيات على احلجاب ،ويف املقابل يجب
�أن ُتزدرى املر�أة ال�سافرة ،وينظر �إليها باحتقار ،فال تقدم لعمل ،ويو�صى بعدم م�ساعدتها لهتكها �سرت اهلل،
وي�شرتط عليها �أن تتحجب ،ولو �أن �أفراد املجتمع فعلوا هذا لكان له ت�أثري بليغ يف حتجب الن�ساء ،مع �إقامة
الأدلة والإقناع ب�أن هذا واجب ،و�إن ترك التحجب حرام ،و�إن املر�أة التي تقدم على ال�سفور تو�صف ب�صفات
الفاجرات وم�شابهة الكافرات.
 2ـ االبتعاد عن اخللوة واالختالط:
يجب �أن يعرف �أفراد املجتمع مغبة اخللوة بالأجنبـية ،وخطر االختالط ،فيبتـعدوا عن ذلك ،وبهذا ت�صان
املر�أة ،ف�إذا امتنع الرجل عن اخللوة باملر�أة ،وابتعد عن املخالطة �ساعد ذلك يف �صون املر�أة ،فمث ًال :لو �أن �صاحب �سيارة
الأجرة مل يحمل املر�أة التي لي�س معها حمرم ممن ظاهرها حمل للريبة ،و�صاحب التجارة �صمم �سوق ًا خا�ص ًا بالن�ساء،
واختار له �إدارة ن�سائية جيدة �صاحلة.
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وكذا لو عزلت وزارة ال�صحة الن�ساء عن الرجال ،فجعلت مراكز خا�صة بهن ،واختارت اخلبريات
اجليدات من الن�ساء امل�سلمات ،وهن كرث.
وهكذا �سائر املرافق املهمة التي حتتاجها املر�أة ،لو ح�صل مثل هذا لقطع دابر االختالط يف الأ�سواق
وحمال التجمعات ،و�أ�سهم املجتمع يف �إعفاف املر�أة و�صيانتها ،وهو �أمر مي�سور ب�إذن اهلل تعاىل.
ولهذا جند الإ�سالم نهى عن اخللوة بالأجنبية ،روى جابر ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه
()117
قال( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر ،فال يخلون بامر�أة لي�س معها ذو حمرم منها ،ف�إن ثالثهما ال�شيطان)
وقد نقل غري واحد من �أهل العلم الإجماع على حترمي اخللوة بالأجنبية ،وحذر ال�شارع من دخول
الأقارب منفردين على املر�أة ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم� ( :إياكم والدخول على الن�ساء) فقال رجل من
الأن�صار :يا ر�سول اهلل ! �أفر�أت احلمو؟ قال ( :احلمو املوت )( )118وهو� :أخو الزوج ،لأن خطره �أكرب ،لت�ساهل
النا�س يف دخول الأقارب على الن�ساء ،ولكونه ال ي�ستغرب دخوله ،بخالف الأجنبي البعيد.
وجند الإ�سالم �شرع التجمع لل�صالة ،و�أعفى املر�أة من ذلك ،وبني �أن بيتها خري لها� ،إذ قال �صلى اهلل
عليه و�سلم (( :اجلمعة حق واجب على كل م�سلم يف جماعة �إال �أربعة :عبد مملوك� ،أو امر�أة� ،أو �صبي� ،أو
()120
مري�ض ))( ،)119وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ال متنعوا ن�ساءكم امل�ساجد ،وبيوتهن خري لهن )
و�إذا ح�ضرت املر�أة اجلماعة ا�ستحب لها الت�أخر يف ال�صفوف ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
()121
( وخري �صفوف الن�ساء �آخرها ،و�شرها �أولها )
و�أمر اهلل �أف�ضل الن�ساء �أمهات امل�ؤمنني �أن يقرن يف بيوتهن ،و�إذا لزم اخلروج ،فال بد من احل�شمة
ُ لىَ ()122
واالبتعاد عن الزينة ،قال تعاىلَ ( :
اجلاه َل َّية الأو )
رب َج
ِ
وق ْرنَ يف ُب ُيو ِت ُكنَّ وال َتبرَ َّ جنَ ت ُّ
ثم �إن الرجل �إذا كان بحق قوام ًا على املر�أة فمنعها من اخلروج �إال حلاجة �أو �ضرورة ،وكان معها� ،أو
�أقام عنه من �أبنائه من ي�صحبها حلاجتها ،لو فعل الرجال ذلك وهو من حق املر�أة على املجتمع ،حلفظت كرامة
املر�أة ،و�سد طريق الف�ساد على �شياطني الإن�س واجلن ،ب�إذن اهلل تعاىل.
 3ـ حق املر�أة يف املحرم يف ال�سفر:
من الت�شريعات الوقائية التي �شرعها الإ�سالم حلماية املر�أة من التعر�ض للمخاطر والغواية� ،إيجاب
املحرم يف ال�سفر ،وهذا حق للمر�أة ،لقوله�صلى اهلل عليه و�سلم( :ال يخلون رجل بامر�أة �إال ومعها ذو حمرم ،وال
ت�سافر املر�أة �إال مع ذي حمرم) فقال رجل :يا ر�سول اهلل ! �إن امر�أتي خرجت حاجة ،و�إين اكتتبت يف غزوة
()123
كذا وكذا ،فقال ( :فانطلق فحج مع امر�أتك )
� )117أخرجه �أحمد يف امل�سند (  18 / 1و  339 / 3 ،26و .) 446
وانظر �صحيح �سنن الرتمذي ،كتاب الر�ضاع ـ باب يف كراهية الدخول على املغيبات ـ ح.934
 )118رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب ال يخلون رجل بامر�أة ـ ح .5232
� )119أخرجه �أبو داود يف ال�سنن ،كتاب ال�صالة ـ باب اجلمعة للمملوك واملر�أة ـ ح.1067
 )120رواه �أحمد يف امل�سند ( .) 77 ،76/2
 )121رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب ال�صالة ـ باب ت�سوية ال�صفوف و�إقامتها ـ ح 440ـ .326/1
� )122سـورة الأحزاب ،الآية ( .) 33
� )123أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب ال يخلون رجل بامر�أة ـ ح 5233ـ الفتح .330/9
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واملراد :مطلق ال�سفر طال �أو ق�صر ،قال النووي( )124رحمه اهلل تعاىل(:لي�س املراد من التحديد
ظاهره ،بل ما ي�سمى �سفراً ،فاملر�أة منهية عنه �إال مبحرم ،و�إمنا وقع التحديد عن �أمر واقع فال يعمل مبفهومه)
�أ.هـ
وقال الأ�ستاذ حممد ر�شيد ر�ضا ( :ومن يعلم �أخبار الأ�سفار يف هذه الع�صور ما يكون دائم ًا من ت�أثري
اجتماع الن�ساء بالرجال يف البواخر ،والفنادق ،ف�إنه يفقه من حكمة هذا النهي� ،أن ال�سفر الطويل والق�صري
�سواء يف عدم خروج املر�أة مع غري ذي حمرم )(.)125
 4ـ اال�ستئذان عند دخول البيت:
قال اهلل تعاىلَ ( :يا �أَيــُّ َها ا َّل ِذينَ �آمــَنوا ال َت ْد ُخ ُلوا ُب ُيو َت ًا َغيرْ َ ُب ُيو ِت ِكم َحتَّى َت ْ�س َت�أْ ِن ُ�سوا َو ُت َ�س ِّل ُموا َع َلى
�أَ ْه ِل َها َذ ِل ُكم َخيرْ ٌ َل ُكم َل َعلَّ ُكم َت َذ َّك ُرونِ .ف�إن لمَ ْ تجَ ِ دُ وا َفي َه�آ �أَ َحدَ ًا َفال َت ْد ُخ ُلوهَ ا َحتَّى ُي�ؤ َذنَ َل ُكم َو�إِنْ ِق َ
يل َل ُكم ا ْر ِج ُعوا
َفا ْر ِج ُعوا هُ َو �أَ ْز َكى َل ُكم َو ُ
اهلل بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َع ِليم ) ،)126(.وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إمنا ُجعل اال�ستئذان من
()127
�أجل الب�صر)
وكان ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �إذا بلغ ولده احللم مل يدخل عليه �إال ب�إذنه ،لقوله تعاىلَ ( :و�إ َذا َب َل َغ
الأَطْ َف ُ
ا�س َت�أْ َذنَ ا َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِلهِم)(.)128
ال ِمن ُكم الحْ ُ ُل َم َف ْل َي ْ�س َت�أْ ِذ ُنوا َك َما ْ
فال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم يقفون عند ن�صو�ص القر�آن وال�سنة ،ويطبقونها على حياتهم ،ولهذا
جنحوا و�أفلحوا.
 5ـ �إعزازها وو�ضعها يف املكانة الالئقة بها:
ً
وزوجة ،وبنت ًا ،وع�ضو ًا من �أع�ضاء املجتمع ،فحرم
احرتمالإ�سالم املر�أة وكفل لها حقها ،ورعايتها �أم ًا،
دمها ،ومالها ،وعر�ضها �إال بحق الإ�سالم ،يقول �صلى اهلل عليه و�سلم ( :كل امل�سلم على امل�سلم حرام ،دمه وماله
وعر�ضه )(.)129
ال�سا ِر ُق ُة َف ْ
اء بمِ َ ا
اق َط ُعوا �أَ ْي ِد َي ُهما َج َز ً
ال�سا ِرقُ َو َّ
ولها م�س�ؤوليتها امل�ستقلة عن �أعمالها ،قال تعاىلَ ( :و َّ
هلل )(.)130
َك َ�س َبا َن َكا ًال مِنَ ا ِ
ومن احلقوق التي يجب على املجتمع �أن يحفظها للمر�أة :عدم التعدي على �أهليتها ،فلها حق الت�صرف
� )124شرح النووي على �صحيح م�سلم ( .) 103/9
 )125نداء للجن�س اللطيف ( �ص.) 110 :
� )126سـورة النور ،الآيتان ( .) 28 ،27
 )127رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اال�ستئذان ـ باب اال�ستئذان من �أجل الب�صر ـ ح 6241ـ فتح الباري  ،24 / 11وم�سلم يف �صحيحه �أي�ض ًا ،كتاب الأدب
ـ باب حترمي النظر يف بيت غريه ـ ح.2156
� )128سـورة النور ،الآية ( .) 59
 )129رواه م�سلم يف ال�صحيح ،كتاب الرب ـ باب حترمي ظلم امل�سلم ـ ح.2564
� )130سورة املائدة ،الآية ( .) 38
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يب ممِ َّ ا ا ْك َت َ�سبنْ َ)( ،)131فلها كامل احلرية فيما متلك ،ولها
يب ممِ َّ ا ا ْك َت َ�س ُبوا َول ِلن َِّ�س�آءِ َن ِ�ص ٌ
فيما متلك ( ِل ِّلر َجالِ َن ِ�ص ٌ
�أن تختار من ي�شاركها حياتها �إذا كان من �أهل الدين واخللق ،وال يجوز �أن حتول عادات املجتمع وتقاليده دون
هذا احلق.
ولها �أن تعي�ش حياة هانئة م�ستقرة �آمنة ،و�سلب املر�أة �شيئ ًا من حقوقها االجتماعية ال يجوز ،وبالتايل
فهو يعر�ض حياتها للخطر.
6ـ �أن يكون البيت مملكة ف�سيحة عري�ضة ،تهن�أ فيه املر�أة وت�سعد:
�إن الأمة لديها القدرة على �إن�شاء امل�صانع العظيمة ،وت�شييد ناطحات ال�سحاب ،و�إقامة ح�ضارة مادية
يف جوانب متعددة ،لكنه من ال�صعب عليها بناية �إن�سان على عقيدة �سليمة ،وتوجه �صالح م�صلح ،بينما هو
مهي�أ للأم يف منـزلها �أن تربي �أجيا ًال من الذكور والإناث ،وتغر�س يف نفو�سهم الإميان باهلل تعاىل ،وت�سقي
ذلك الغر�س بالرتبية والتعليم والتوجيه ،وفق كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم و�سريته
العطرة ،ف�إن الأوالد بني يدي املر�أة كالعجينة ،واملواد اخلام ت�ستطيع �أن ت�صنع منهم مع توفيق اهلل تعاىل ما
�شاءت ،ومن �شب على �شيءٍ �شاب عليه ،وقليل �أولئك الذي ين�شئون ن�ش�أة �إ�سالمية �صحيحة على �أ�صول عقدية
�سليمة ،ثم ينحرفون يف الكرب.
فلماذا نقلل من دور املر�أة ومكانتها ،وتعلو ال�صرخات ب�أنها طاقة معطلة ؟ وقد ر�أينا �أن عملها يف
البيت �أهم و�أ�شرف و�أ�شق.وهذا ال مينع من خروج املر�أة لق�ضاء احلاجة بال�ضوابط ال�شرعية ،فقد جاء يف
ال�سنة ال�صحيحة ما ي�ؤيد ذلك ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :قد �أذن اهلل لكن �أن تخرجن حلوائجكن )متفق
عليه(.)132
وقد يكون اخلروج ل�ضرورة �شرعية ،كعمل ال بد منه دون اختالط �أو تربج ،في�صبح البقاء يف م�س�ؤولية
البيت هو الأ�صل ،واخلروج للحاجة امللحة �أو ال�ضرورة ال�شرعية ا�ستثناء ،ويكفي يف ذلك قول اهلل تعاىل( :
قرنَ يف ُبـ ُيو ِت ُكنَّ )( ،)133وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم ( :واملر�أة راعية يف بيت زوجها ،وم�س�ؤولة عن رعيتها )
َو ْ
(.)134
�إن خروج املر�أة للعمل بغري عذر �شرعي بحيث ال ي�صل درجة احلاجة �أو ال�ضرورة يتنافى مع الفطرة
التي فطر اهلل املر�أة عليها ،ويعطل �أ�سمى وظيفة خلق اهلل املر�أة لتقوم بها ،وي�ضيع عليها حق ًا اجتماعي ًا
اكت�سبته مبقت�ضى طبيعتها وتكوينها ،مهما يربر ذلك دعاة االختالط ،ويكفي يف الرد عليهم� :شهادة ن�ساء
غربيات ممن ن�صنب �أنف�سهن للدفاع عن املر�أة:
تقول فيلي�سي ماكنجلي  -وهي كاتبة �أمريكية  -يف مقال لها بعنوان (البيت مملكة املر�أة بدون منازع )
� )131سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 32
� )132أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب خروج الن�ساء حلوائجهن ـ ح 5237ـ الفتح .337 / 9
� )133سـورة الأحزاب ،الآية ( .) 33
� )134أخرجه البخاري يف موا�ضع من �صحيحه ،منها :كتاب اجلمعة ـ باب اجلمعة يف القرى واملدن ـ ح 892ـ الفتح  ،379 / 2وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة
ـ باب ف�ضيلة الإمام العادل ـ ح 1829ـ .1459/3
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تقول�( :إنني �أ�صر على �أن للن�ساء �أكرث من حق يف البقاء كربات بيوت ،و�إنني �أقدر مهنتنا و�أهميتها يف احلقل
الب�شري� ،إىل حد �أين �أراها كافية لأن متلأ احلياة والقلب )(.)135
 7ـ تعداد الزوجات حق من حقوق املر�أة على املجتمع امل�سلم:
كان قدماء اليونان الأثينيون يبيعون الن�ساء يف الأ�سواق ،ويبيحون التعدد بغري ح�ساب ،وكذا عند
الأوربيني ،وا�شتهر عند اجلرمانيني زمن نا�سيت ،وف�شا يف الرومان فع ًال ال قانون ًا ،ثم �أباحه بع�ض البابوات
لبع�ض ملوك الإفرجن ،ك�شرملان ملك فرن�سا ،الذي كان معا�صر ًا للمهدي والر�شيد(.)136
وكان الإ�سرائيليون يعددون ،والعرب يعددون بغري ح�ساب ،حتى �إن الرجل ليجتمع حتته ع�شر ن�سوة،
وقد ثبت يف ال�سنة ال�صحيحة (� :)137أن �سليمان ابن داود عليه ال�سالم كان حتته �أكرث من �ستني امر�أة ،وهو من
�أنبياء بني �إ�سرائيل.
ف�إيهام النا�س �أن الدين الإ�سالمي هو الذي �أن�ش�أ تعدد الزوجات غري �صحيح ،لكنه مع �إباحته التعدد
�ضبطه بال�ضوابط ال�شرعية الدقيقة ،ومن ذلك:
�أو ًال� :إن الإ�سالم مل يوجب التعدد ،بل �أباحه ،وندب �إىل تركه عند خوف احليف ،قال تعاىلَ ( :و�إِن ِخ ْف ُتم
احدَ ًة �أَ ْو َما َم َل َكتْ �أَيمْ َ ا ُن ُكم )(.)138
�أَن ال َت ْع ِد ُلوا َف َو ِ
ثاني ًاَ :حدَّ ه ب�أربع ،بينما كان قبل الإ�سالم بدون حتديد ،ولعل ال�شارع حلظ قدرة الرجل.
ثالث ًا� :أوجب فيه العدل ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :من كانت له امر�أتان فمال �إىل �إحداهما ،جاء يوم
القيامة و�شقه مائل )( ،)139والعدل �إمنا هو يف النفقة واملبيت ،ال فيما متيل �إليه النف�س ،قال �صلى اهلل
عليه و�سلم( :اللهم هذا ق�سمي فيما �أملك ،فال تلمني فيما ال �أملك)(.)140
و�أوجب بع�ض الفقهاء العدل حتى يف الوطء ،واالبت�سامة ،ويف كل ما ي�ستطيعه الرجل ،وقد �أخرب اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن الإن�سان مهما كان ال بد �أن يقع يف امليل بطبيعته ،ف�أر�شده �إىل الوقوف عند حد معنيَ ( :فال
الــمـ َعلَّقة)(.)141
تمَ ِي ُلوا ُك َّل الْــ َم ْيلِ َفتــ َ َـذ ُروهَ ــا َك ُ
ولعل الناظر يف �أ�سباب التعدد ين�صف الإ�سالم ،فقد تكون املر�أة مري�ضة� ،أو عقيم ًا� ،أو م�شغولة عن
وظيفتها الأ�سا�سية ،مع ما يعرتيها من حاالت طارئة كاحلي�ض والنفا�س ،حتتاج �إىل من يخدمها ويقدم لها
يد العون ،ويكون الرجل كذلك حمتاج ًا ملن يقوم بحاجاته ،وقد �أثبتت الدرا�سات يف علم �إح�صاء ال�سكان �أن
الرجال �أكرث تعر�ض ًا للموت من الن�ساء ،و�أهم الأ�سباب :قيام احلروب الطاحنة.
)135
)136
)137
)138
)139
)140
)141

الإ�سالم واملر�أة املعا�صرة للخويل� ،ص.225 :
انظر :نداء للجن�س اللطيف ،لل�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا ( �ص.) 35 :
رواه م�سلم يف ال�صحيح ،كتاب الأميان ـ باب اال�ستثناء يف اليمني ـ ح.1654
�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 3
�صحيح �سنن �أبي داود ،كتاب النكاح ـ باب يف الق�سم بني الن�ساء ـ ح 1867ـ الفتح .400/2
رواه �أبو داود ( كما �سبق ـ ح ) 2134ومل يذكره ال�شيخ الألباين يف �صحيح ال�سنن.
�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 129
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�إن هذه الأ�سباب وغريها كافية ب�أن جتعلنا نقول :التعدد يف املجتمع الإ�سالمي حق اجتماعي للمر�أة
قبل الرجل ،وحل لكثري من امل�شكالت الزوجية ،حيث يرفع املر�أة �إىل �شرف الزوجية ،و�أمان يف البيت ،و�ضمانة
الأ�سرة ،وت�أمني الطفولة.
ويرفع الرجل عن لوثة اجلرمية ،وقلق الإثم ،وعذاب ال�ضمري ،بل يرفع املجتمع من داء الفو�ضى،
واختالط الأن�ساب ،وقذارة الفح�شاء ،وين�ش�أ يف الأمة ن�سل نظيف� ،سليم طاهر ،و�إح�صان لأكرث �أفراده من
الن�ساء والرجال ،وبهذا تعي�ش الأمة كلها يف �سعادة وهناء.
املطلب الثالث

احلقوق امل�شرتكة
نتناول هذه احلقوق يف �أربع م�سائل ،نوجزها فيما يلي:

امل�س�ألة الأوىل :ح�سن الع�شرة واملعا�شرة:

وف َف�إِنْ َك ِر ْه ُت ُموهُ نَّ َف َع َ�سى �أَن َتك َْرهُ وا َ�ش ْي َئ ًا َويــ ْج َع َل ُ
يه َخيرْ َ ًا
اهلل ِف ِ
ا�ش ُروهُ نَّ ِبالمْ َ ْع ِر ِ
قال اهلل تعاىلَ ( :و َع ِ
َ
اج ًا ِل َت ْ�س ُكنُوا �إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َم َو َّدة
ري ًا ) ،)142(.وقال تعاىلَ ( :و ْ
َك ِث َ
من �آيـــَا ِت ِه �أَن َخ َل َق َل ُكم ِّمن �أَنفُ ِ�س ُكم �أَ ْز َو َ
للر َجالِ َع َليهِنَّ َد َر َج ًة )(.)144
َو َر ْح َم ًة)( ،)143وقال اهلل تعاىلَ ( :و َلهُنَّ ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َليهِنَّ ِبامل ْع ُر ِ
وف َو ِّ
ذكر ابن جرير رحمه اهلل تعاىل عن ال�ضحاك يف تف�سري قوله تعاىلَ ( :و َلهُنَّ ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َليهِنَّ
وف) قال�( :إذا �أطعن اهلل و�أطعن �أزواجهن ،فعليه �أن يح�سن �صحبتها ،ويكف عنها �أذاه ،وينفق عليها من
ِبامل ْع ُر ِ
�سعته) ،و�أجمل ابن زيد ذلك يف التقوى فقال :معناه يتقون اهلل فيهن كما عليهن �أن يتقني اهلل فيهم.
وقال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� :إين �أحب �أن �أتزين للمر�أة ،كما �أحب �أن تتزين يل ،لأن اهلل تعاىل
وف )(� )145أ.هـ
يقولَ ( :و َلهُنَّ ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َليهِنَّ ِبامل ْع ُر ِ
وف )(:وخالقوا �أيها الرجال
ا�ش ُروهُ نَّ ِبالمْ َ ْع ِر ِ
وقال رحمه اهلل تعاىل يف تف�سري قوله تعاىلَ ( :و َع ِ
ن�ساءكم ،و�صاحبوهن باملعروف ،يعني مبا �أمرتكم به من امل�صاحبة ،وذلك �إم�ساكهن ب�أداء حقوقهن التي فر�ض
اهلل َّ
جل ثنا�ؤه لهن عليكم �إليهن� ،أو ت�سريح منكم لهن ب�إح�سان )(� )146أ.هـ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال َيفْرك م�ؤمنٌ م�ؤمنة� ،إن كره منها خلق ًا ر�ضي منها
�آخر )( ،)147وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ا�ستو�صوا بالن�ساء خري ًا )( ،)148وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :اتقوا
)142
)143
)144
)145
)146
)147
)148

�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 19
�سـورة الروم ،الآية ( .) 21
�سـورة البقرة ،الآية ( .) 228
تف�سري ابن جرير الطربي بجامع البيان ( .) 453/2
امل�صدر ال�سابق ( .) 313 ،312/4
�صحيح م�سلم ،كتاب الر�ضاع ـ باب الو�صية بالن�ساء ـ ح.1469
�أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب الو�صاة بالن�ساء ـ ح ،5185وم�سلم يف ،كتاب الر�ضاع ـ باب الو�صية بالن�ساء ـ ح.1468
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اهلل يف الن�ساء ،ف�إنهن عوان عندكم )(.)149
واحلديث الذي روته عائ�شة ر�ضي اهلل عنها امل�شهور بحديث �أم زرع ،ويف �آخره قال �صلى اهلل عليه
لك ك�أبي زرع لأم زرع )(.)150
و�سلم ( :كنت ِ
وروت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه كان ي�سرتها وهي تنظر �إىل احلب�شة يلعبون
بحرابهم يف امل�سجد ،قالت :فما زلت �أنظر حتى كنت �أنا �أن�صرف ،فاقدروا قدر اجلارية احلديثة ال�سن ت�سمع
اللهو(.)151
وروى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :ال ت�صوم املر�أة وبعلها �شاهد �إال
ب�إذنه)(.)152وعنه ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال� ( :إذا دعا الرجل امر�أته �إىل فرا�شه
ف�أبت �أن جتيء لعنتها املالئكة حتى ت�صبح )( ،)153ويف لفظ ( :حتى ترجع ).
وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :ر�أيت النار ،فلم �أر كاليوم
منظر ًا قط ،ور�أيت �أكرث �أهلها الن�ساء ) قالوا :مل يا ر�سول اهلل ؟ قال :بكفركن؛ قيل :يكفرن باهلل ؟ قال( :
يكفرن الع�شري ،ويكفرن الإح�سان ،لو �أح�سنت �إىل �إحداهن الدهر ،ثم ر�أت منك �شيئ ًا قالت :ما ر�أيت منك خري ًا
قط )( ،)154وحديث عبد اهلل بن زمعة ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :ال يجلد �أحدكم
امر�أته جلد العبد ،ثم يجامعها يف �آخر اليوم )(.)155
مال
وحديث �أ�سماء بنت �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنهما قالت :تزوجني الزبري وماله يف الأر�ض من ٍ
وال
مملوك وال �شيء غري نا�ضح وغري فر�سه ،فكنت �أعلف فر�سه و�أ�ستقي املاء ،و�أخرز َغ ْربه ( ،)156و�أعجن ،ومل
ٍ
�أكن �أح�سن �أخبز ،وكان يخبز جارات يل من الأن�صار ،وكن ن�سوة �صدق ،وكنت �أنقل النوى من �أر�ض الزبري التي
�أقطعه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على ر�أ�سي ،وهي مني على ثلثي فر�سخ ،فجئت يوم ًا والنوى على ر�أ�سي،
فلقيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ومعه نفر من الأن�صار ،فدعاين ،ثم قال� ( :إخ �إخ ) ليحملني خلفه،
فا�ستحييت �أن �أ�سري مع الرجال ،وذكرت الزبري وغريته  -وكان �أغري النا�س  -فعرف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أين قد ا�ستحييت فم�ضى ،فجئت الزبري فقلت :لقيني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وعلى ر�أ�سي النوى،
علي
ومعه نفر من الأن�صار ،ف�أناخ لأركب ،فا�ستحييت منه ،وعرفت غريتك ،فقال :واهلل حلملك النوى كان �أ�شد ّ
من ركوبك معه ،قالت :حتى �أر�سل �إ ّ
يل �أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني �سيا�سة الفر�س ،فك�أمنا �أعتقني(.)157
 )149رواه �أحمد يف م�سنده ( .) 73/5
� )150أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النكاح :باب ح�سن املعا�شرة مع الأهل ،ح5189؛ الفتح .254 / 9
 )151امل�صدر ال�سابق ( ح.) 5190
 )152امل�صدر ال�سابق ( ح.) 5192
 )153امل�صدر ال�سابق ( ح.) 5194
 )154امل�صدر ال�سابق ( ح.) 5197
 )155امل�صدر ال�سابق ( ح.) 5204
 )156قال احلافظ يف الفتح(:هي بفتح املعجمة ،و�سكون الراء ،بعدها موحدة :هي الدلو) ( فتح الباري ) 323/9؛ وقال ابن الأثري (( :الغرب ب�سكون الراء:
الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور) ،النهاية يف غريب احلديث والأثر .) 349 / 3
 )157رواه البخاري يف :كتاب النكاح ـ باب الغرية ـ ح 5224ـ الفتح .320 ،319 / 9
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ويف احلديث ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم� ( :إذا جامع الرجل �أهله فلي�صدقها ،ثم �إذا ق�ضى حاجته فال
يعجلها حتى تق�ضي حاجتها )(.)158
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :فاتقوا اهلل يف الن�ساء ،ف�إنكم �أخذمتوهن ب�أمان اهلل ،وا�ستحللتم فروجهن
بكلمة اهلل ،ولكم عليهن� :أن ال يوطئن فر�شكم �أحد ًا تكرهونه ،ف�إن فعلن ذلك فا�ضربوهن �ضرب ًا غري مربح،
ولهن عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف )(.)159
وحديث� :سابق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عائ�شة ،ف�سبقته مرة ،ثم �سبقها يف �أخرى ،فقال( :هذه
بتلك)(.)160
يتبني مما �سبق �أن ال�شريعة الإ�سالمية دعت �إىل ح�سن الع�شرة ،ولطف املعا�شرة ،وال تكون املعا�شرة
باملعروف بني الزوجني� ،إال �إذا حتققت الأمور التالية:
�1 .1أن يتقي اهلل كل من الزوجني ،فهي الباعث على �إعطاء احلقوق و�أخذ الواجبات ،وحتقيق
الإن�صاف.
�2 .2أن يتعرف كل منهما ماله من حق ،وما عليه من واجب ،حتى ال يطلب �أكرث من حقه ،وال يظلم
برتك واجب عليه.
 3 .3ال�صرب على النق�ص مع الت�سديد واملقاربة ،فالنق�ص من �صفات بني �آدم.
4 .4الرد عند النزاع �إىل ميزان ال�شرع ،وعند النفور �إىل من يحكمه القا�ضي بني الزوجني ،والر�ضا
الح ًا ُي َو ِّف ِق ُ
اهلل َب ْي َن ُه َما )(.)161
بحكم احلكمني ( �إِن ُّي ِريدَ ا �إِ ْ�ص َ
 5 .5و�إذا ا�ستحكم اخلالف ،ومل يكن بد من املفارقة فالطالق عالج ي�ستخدم يف الوقت املنا�سب ،وليكن
ب�إح�سان ( و�إن يتفرقا يغن اهلل ك ًال من �سعته )( ،)162ثم الت�سامح ،فال يذكر �أحدهما الآخر �إال
عيب.
بخري ،ولي�سرت على ما ر�أى من ٍ

امل�س�ألة الثانية :التعاون على الرب والتقوى:

اهلل �إِنَ َ
قال اهلل تعاىلَ ( :و َت َعا َو ُنــوا َع َلى ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى َوال َت َعا َو ُنوا َع َلى الإِث ِْم َوا ْل ُع ْد َوانِ َوا َّتقُوا َ
اهلل
اب )( ،)163والرب :ح�سن اخللق ،وهو ما اطم�أن �إليه القلب ،وهو عك�س الإثم.
َ�ش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
والرب كلمة جامعة لكل خري ،كما �أن الإثم كلمة جامعة لكل �شر.
قال املاوردي رحمه اهلل حول معنى الآية ( :ندب اهلل �سبحانه �إىل التعاون بالرب ،وقرنه بالتقوى له ؛
� )158أخرجه عبد الرزاق يف امل�صنف ،كتاب النكاح ـ باب القول عند اجلماع ،وكيف ي�صنع؟ .194/6
 )159رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب احلج ـ باب حجة النبي  eـ ح 1218ـ .890/2
 )160رواه �أحمد يف امل�سند (  ،) 264/6و�أبو داود يف ال�سنن ،كتاب اجلهاد ـ باب يف ال�سبق على الرجل ـ ح .2578و�صححه ال�شيخ الألباين ،انظر� :صحيح
�سنن �أبي داود ( ح.) 2248
� )161سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 35
� )162سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 130
� )163سـورة املائدة ،الآية ( .) 2
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لأن يف التقوى ر�ضى اهلل ،ويف الرب ر�ضى النا�س ،ومن جمع بني ر�ضى اهلل تعاىل ور�ضى النا�س فقد متت �سعادته،
وعمت نعمته )(.)164
و�س�أل عمر ر�ضي اهلل عنه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل ! �أي املال نتخذ ؟ فقال:
( ليتخذ �أحدكم قلب ًا �شاكراً ،ول�سان ًا ذاكراً ،وزوجة م� ً
ؤمنة تعني �أحدكم على �أمر الآخرة )(.)165
وال�شاهد :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم ( :وزوجة م�ؤمنة تعني �أحدكم على �أمر الآخرة ) ،لأن الآخرة
هي دار املقر ،وال�سعادة فيها ال يعدلها �سعادة ،كما �أن ال�شقاوة فيها ال يعدلها �شقاء �أبداً.
واملر�أة ال�صاحلة �إذا �أعانت زوجها ،و�أعانها زوجها على �أمر الآخرة وهي غيب ،فمن باب �أوىل �أن يتعاونا
على �أمر الدنيا ،بل �إن من �صالح الآخرة �إ�صالح �أمر الدنيا وفق ما �شرع اهلل تعاىل.
وروى جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :ان�صر �أخاك ظامل ًا �أو
مظلوم ًا� ،إن كان ظاملـ ًا فلينهه ف�إنه له ن�صر ،و�إن كان مظلوم ًا فلين�صره )(.)166
و�إن من �أعظم �أنواع التعاون على الرب والتقوى :كف الظامل عن ظلمه ،ونهيه عن غيه ،وتذكريه بقدرة
اهلل عليه ،وتخويفه من عاقبة الظلم ،ف�إن عاقبته وخيمة ،ولهذا كانت دعوة املظلوم م�ستجابة ولو بعد
حني.
ومن التعاون على الرب والتقوى� :أن ي�سود بني الزوجني التواد والرتاحم والتعاطف ،والبعد عن
العنجهية والتعايل ،الذي يحمل �صاحبه على الق�سوة واجلفاء ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :مثل امل�ؤمنني
ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى )
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد� ،إذا ا�شتكى منه ٌ
(.)167
و�إن مما يحقق التعاون على الرب والتقوى �أن يكون منطلق التعامل بني الزوجني هو الأخوة يف اهلل،
فامل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه وال ي�سلمه وال يخذله ،ومن كان يف حاجة �أخيه كان اهلل يف حاجته.
�إن التعامل على �أ�سا�س الأخوة يف اهلل ال يلغي �أن تكون القوامة والإدارة بيد الرجل ،وال �أن ت�ست�أ�سد
املر�أة �إذا وجدت جانب اللني والرفق من الزوج ،لكن �أن يعلم كل منهما �أن هذه �شركة حياة ،وكلما دعمت هذه
ال�شركة بدعائم قوية كلما متا�سكت وجنحت وك�سبت �أكرث ،وال ميكن �أن تتحقق الأخوة يف اهلل �إال �إذا كان
احلب من �أجل اهلل ،والبغ�ض من �أجله ،والعطاء هلل ،واملنع هلل ،وهنا ي�ستكمل الإميان.
وال ميكن �أن يح�صل التعاون على الرب والتقوى �إال �إذا بنيت العالقة يف املنزل على �أمر اال�ستقامة على
�شرع اهلل ،وكيف يح�صل التعاون يف بيت يعج باملخالفات ال�شرعية ؟ كيف تكون ال�سكينة يف املنـزل ومزامري
ال�شيطان ليل نهار يف �أنحاء املنـزل ؟
وبنظرة عادلة جند �أن البيوت التي يتلى فيها القر�آن ،وتقام فيها ال�سنة �أكرث ا�ستقرار ًا وهدوءاً ،و�أن
)164
)165
)166
)167

نقله عنه القرطبي يف تف�سريه ( .) 46/6
�أخرجه ابن ماجة يف �سننه ،وذكره ال�شيخ الألباين يف �صحيح ابن ماجة ،كتاب النكاح ـ باب �أف�ضل الن�ساء ـ ح.1505
رواه م�سلم يف ال�صحيح ،كتاب ال�صلة ـ باب ن�صر الأخ ظامل ًا �أو مظلوم ًا ـ ؛.2584
رواه م�سلم ،كتاب الرب ـ باب تراحم امل�ؤمنني وتعاطفهم وتعا�ضدهم ـ ح.2586
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البيوت التي ال يتلى فيها القر�آن ،وتهجر فيها ال�سنة ،وتكرث �أجهزة الف�ساد و�أ�سبابه �سرعان ما تنهدم؛ وكما
ولكن التقي هو ال�سعـيد
ول�ست �أرى ال�سعادة جمع مال
		
يقول ال�شاعر:
ومن التعاون على الرب والتقوى :تعاون الزوجني يف حقل الدعوة �إىل اهلل تعاىل ،ولعل الأ�صل يف ذلك :ما
رواه عروة بن الزبري عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت� :أول ما بدئ به ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من الوحي
الر�ؤيا ال�صاحلة يف النوم ،فكان ال يرى ر�ؤيا �إال جاءت مثل فلق ال�صبح ،ثم حبب �إليه اخلالء ،وكان يخلو بغار حراء
فيتحنث فيه ،وهو التعبد ،الليايل ذوات العدد ،قبل �أن ينزع �إىل �أهله ويتزود لذلك ،ثم يرجع �إىل خديجة فيتزود
ملثلها ،حتى جاءه احلق وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك فقال :اقر�أ ،قال :ما �أنا بقارئ؟ قال ( :ف�أخذين ،فغطني حتى
بلغ مني ا َ
جل ْهد ،ثم �أر�سلني ،فقال :اقر�أ ،قلت :ما �أنا بقارئ ؟ ف�أخذين فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد ،ثم �أر�سلني
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذ ْي َخ َل َق َ #خ َل َق
فقال :اقر�أ ،فقلت :ما �أنا بقارئ ؟ ف�أخذين فغطني الثالثة ،ثم �أر�سلني فقال (:ا ِْق َر�أْ ِب ْ
الإِن َْ�سانَ ِم ْن َع َل ٍق  #ا ِْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك الأَك َْر ُم ) ،فرجع بها ر�سول اهلل يرجف ف�ؤاده ،فدخل على خديجة بنت خويلد ر�ضي
اهلل عنها ،فقال( :زملوين زملوين) فزملوه حتى ذهب عنه الروع ،فقال خلديجة و�أخربها اخلرب( :لقد خ�شيت على
نف�سي) ،فقالت :كال واهلل ،ما يخزيك اهلل �أبداً� ،إنك لت�صل الرحم ،وحتمل الكل ،وتك�سب املعدوم ،وتقري ال�ضيف،
وتعني على نوائب احلق .فانطلقت به خديجة حتى �أتت به ورقة بن نوفل بن �أ�سد بن عبد العزى -ابن عم خديجة
 وكان امر�أً تن�صر يف اجلاهلية ،وكان يكتب الكتاب العرباين ،فيكتب من الإجنيل بالعربانية ما �شاء اهلل �أن يكتب،ري قد عمي ،فقالت له خديجة :يا ابن عم ! ا�سمع من ابن �أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن �أخي ماذا ترى؟
وكان �شيخ ًا كب ً
ف�أخربه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خرب ما ر�أى ،فقال له ورقة :هذا النامو�س الذي نزل اهلل على مو�سى ،يا
ليتني فيها جذع ًا ،ليتني �أكون حي ًا �إذ يخرجك قومك ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أ َو خمرجي هم )؟ قال :نعم ،مل
ي�أت رجل قط مبثل ما جئت به �إال عودي ،و�إن يدركني يومك �أن�صرك ن�صر ًا م�ؤزراً ،ثم مل ين�شب ورقة �أن تويف ،وفرت
الوحي(.)168
ن�ستفيد من احلديث ال�سابق �أنه من موقف �أم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها م�ؤازرة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ويظهر ذلك يف �أمور:
الأول :تزميل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم برداء العطف واحلنان ،ثم لفه مبا يدفئه ويذهب عنه
روعه ،وهذا من اال�ستقبال املتميز ،بخالف ما لو قابلته بالتعنيف واملحا�سبة.
الثاين :تلك الكلمات العظيمة من امر�أة مل تكن تعرف الإ�سالم ،ولكنها تعرف مكارم الأخالق ،فتتو�سم
يف حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه �سيحيي تلك املكارم ،وهي� :صلة الأرحام ،وحت ّمل الكل �أي :الذي ال ي�ستقل
ب�أمره ،بل يحتاج �إىل من يحمله ،و�إك�ساب املعدوم ،وهو الفقري يعطيه حتى ي�ستغني عن النا�س ،و�إقراء ال�ضيف،
في�ؤدي حق ال�ضيافة ،ثم تختم ذلك بكلمة جامعة لكل خري :وتيعن على نوائب احلق ،ما ذكر ومما مل يذكر.
الثالث :اال�ستثبات من �أهل العلم ،والرجوع �إليهم يف امللمات ،وكانت خديجة ر�ضي اهلل عنها تعرف
البن عمها ورقة بن نوفل التن�سك والتعبد ،بعيد ًا عن �شرك قري�ش ،واتباع �أهل الكتاب الذين مل يحرفوا ومل
� )168أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه ،كتاب بدء الوحي ـ ح 3ـ الفتح .22/1
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ق�ص عليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما ر�أى وما �سمعّ ،
ب�شره ب�أن ذلك هو الوحي
يبدلوا ،بدليل �أنه ملا ّ
الذي كان ينزل به جربيل على الأنبياء ،كمو�سى عليهم ال�سالم.
وقد ثبت يف الأخبار ال�صحيحة �أن خديجة ر�ضي اهلل عنها وا�ست النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بنف�سها
ومالها ،ووقفت معه ليبلغ دين اهلل تعاىل ،حتى توفاها اهلل تعاىل ،ولهذا كانت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها تغار
من كرثة ذكره �صلى اهلل عليه و�سلم خلديجة ،مع ثنائه على عائ�شة وت�شبيهها يف الف�ضل على الن�ساء بالرثيد
املف�ضل على �سائر الطعام.
لذلك تعترب حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كلها جهاد ،جهاد مع نف�سه ،ومع �أهله ،ومع قومه بالبيان
واحلجة ،ثم بال�سنان واليد ،يعلم اجلاهل ،وير�شد احلريان ،ويبني احلق ،ويجد من �أهله ون�سائه ما يعينه على
ذلك.
ومن �أراد �أن يكون بيته و�أهله بيت دعوة وتعاون على ن�شر اخلري ،فال بد من مراعاة �أمور:
� -11 .1إيجاد مناخ �إ�سالمي يف البيت يكون االحتكام فيه بني الرجل واملر�أة ،كتاب اهلل و�سنة ر�سوله
و�سريته العطرة عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
 -22 .2العمل على وجود منهج فكري متدرج ،ي�ساهم يف بناء �شخ�صية املر�أة امل�سلمة الواعية ،ولعل
من �أبرز خ�صائ�صه :ال�شمول والتكامل ،بحيث يلبي حاجات املر�أة ،وحتديات الع�صر ،ومقت�ضيات
الواقع املحيط بالبيت.
� -33 .3أن يكون املنهج ال�سلوكي متنامي ًا على طاعة اهلل تعاىل ،يزيد وال ينق�ص ،يوم ًا بعد يوم.
 -44 .4غر�س اليقظة امل�ستمرة ملراقبة اهلل تعاىل بني الزوجني ،فكلما غفل عنها �أحدهما ذكره
الآخر ،ليكون ذلك دافع ًا قوي ًا للعمل يف جمال الدعوة داخل الأ�سرة وخارجها.
 55 .5ـ الت�ضحيات من الزوجني ،من جانب الوقت ،ومن جانب بع�ض احلقوق وتهيئة النف�س ملا يحدث
من خماطر يف �سبيل ن�شر الدعوة �إىل اهلل تعاىل.
6 .6وكل ذلك يكون بقدر احلاجة مع الدرا�سة الواعية ،والت�سديد واملقاربة واالحت�ساب ،فيما يقدمه
كل واحد منهما للآخر �سواء يف جانب امل�ساعدة� ،أو يف جانب الت�ضحية.
� -67 .7أن يكون عملهما من�سق ًا ومربجم ًا يحقق �أهدافه ،وال يذهب �أدراج الرياح.

امل�س�ألة الثالثة :التوارث:

يب ممِ َّ ا َت َر َك ال َوالِدَ انِ
يب ممِ َّ ا َت َر َك ال َوالِدَ انِ َوال ْأق َر ُبونَ َوللن َِّ�ساءِ َن ِ�ص ٌ
قال اهلل تعاىلِ ( :ل ِّلر َجالِ َن ِ�ص ٌ
َوال ْأق َر ُبونَ ممِ َّ ا َق َّل ِمنْهُ �أَ ْو َكــثرُ َ َن ِ�صي َب ًا َمف ُْر َ
و�ض ًا )(.)169
و�صي ُك ُم اهلل يف �أَ ْوال ِد ُكم ِل َّ
ني َف�إِنْ ُكنَّ ِن َ�س� ًآء َف َ
ني َف َلهُنَّ ُث ُل َثا
وقال تعاىلُ ( :ي ِ
وق ا ْث َن َت ِ
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ الأ ْن َث َي ِ
()170
احدَ ًة َف َلها الن ِّْ�ص ُف ) ..الآية .
َما َت َر َك َو�إِن َكا َنتْ َو ِ
� )169سـورة الن�ساء� ،آية ( .) 7
� )170سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 11
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الر ْب ُع ممِ َّ ا َت َر ْكنَ
وقال تعاىلَ ( :و َل ُك ْم ِن ْ�ص ُف َما َت َر َك �أَ ْز َو ُ
اج ُكم �إِن لمَّ ْ َيكْن َّلهُنَّ َو َلدٌ َف�إِن َكانَ َلهُنَّ َو ُلدٌ َف َل ُكم ُّ
و�ص َ
بع ممِ َّ ا َت َر ْك ُتم �إِن لمَّ ْ َي ُكن َل ُكم َولدٌ َف�إنْ َكانَ َل ُكم َولدٌ َف َلهُنَّ الث ُُّمن ممِ َّ ا
عد َو ِ�ص َّي ٍة ُي ِ
ِمن َب ِ
الر ُ
ني ِب َه�آ �أَو َد ْي ٍن َو َلهُنَّ ُّ
()171
و�صونَ ِبه�آ �أَ ْو َد ْي ٍن ) ...الآية .
َت َر ْك ُتم ِمن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُت ُ
اللة �إِن ا ْم ُر�ؤٌ هَ َل َك َل ْي َ�س َلهُ َولدٌ َو َلهُ �أُخْ ٌت َف َلها ِن ْ�ص ُف َما
وقال تعاىلَ ( :ي ْ�س َت ْف ُتو َن َك ُقلِ اهلل ُي ْف ِتي ُكم يف ا ْل َك ِ
ني َفل ُه َما الثُّل َثانِ ممِ َّ ا َت َ
رك َو�إن َكا ُنو�آ �إِخْ َو ًة ِر َجا ًال َو ِن َ�س� ًآء َف َّ
للذ َك ِر
َترك َوهُ و َي ِر ُثه�آ �إن لمَّ َيكن َّل َها َولد َف�إن َكا َن َتا ا ْث َنت ِ
يم )(.)172
ِمث ُْل َح ِّظ اال ْن َثي ِ
ني ُي َبينِّ ُ اهلل َل ُكم �أَن َت ِ�ضلُّوا َواهلل ِب ُك ِّل َ�شيءٍ َع ِل ٍ
ف�صلت هذه الآيات الكرميات ،واملعدودات من �سورة الن�ساء �أحكام املرياث للذكور والإناث ،ونحن ن�ؤمن
بذلك ون�سلم له ،وال ي�شك يف هذا �إال �صاحب زيغ وردة ،والعياذ باهلل.
ولأهمية املواريث توالها اهلل بنف�سه ،وحدد ن�صيب كل وارث يف كتابه العزيز ،ومل ت�ضف ال�سنة �إال بع�ض
الأحكام الي�سرية ،وهي فيما �صح منها كالقر�آن يف وجوب العمل به ،وهذا ف�ضل اهلل تعاىل.
والذي يهمني هنا �أن �أبني احلكمة ال�شرعية من املرياث ،ثم �أجيب على الت�سا�ؤل الذي يثار من وقت �إىل
�آخر وهو :ملاذا كانت املر�أة يف املرياث على الن�صف من الرجل؟
�أما احلكمة من املرياث ،وتوزيع ال�شارع للمواريث بح�سب �أ�سباب الإرث فالظاهر منها واهلل �أعلم:
العناية بالقرابة ،و�أنهم �أوىل من غريهم بعد �أداء احلقوق املتعلقة بعني الرتكة ،كالتجهيز ،ثم الدين ،ثم
هلل )(.)173
اب ا ِ
الو�صية ،و�آخرها املرياث ،قال تعاىلَ ( :و�أُو ُلوا الأَ ْر َحا ِم َب ْع ُ�ض ُهم �أَ ْولىَ ِب َب ْع ٍ
�ض يف ِك َت ِ
وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون املر�أة ،بل يجعلونها من �سقط املتاع ،فتورث ،والبن امليت من امر�أة �أخرى
�أن مينع زوجة �أبيه من الزواج بعده ،وله احلق �أن يتزوجها بعد �أبيه.
ويرون �أن الأنثى وال�صبي ال يعطيان من املرياث ،لأنهما ال يقاتالن القوم ،فال يحوزان من الغنيمة �شيئ ًا؛
ولهذا ملا نزلت �آيات املواريث ا�ستنكرتها بع�ض النفو�س ،فقالوا :تعطى املر�أة الربع �أو الثمن ،وتعطى االبنة
الن�صف ،ويعطى الغالم ال�صغري ،ولي�س �أحد من ه�ؤالء يقاتل القوم ،وال يحوز الغنيمة؟ (.)174
وبذل بع�ضهم حماوالت لتغيري الأمر ،ح�سب اجتهاده وفهمه ،ولكن هيهات فقد توىل ق�سمتها العليم
اخلبري ،كون املر�أة والبنت وال�صبيان هم �أحق باملرياث ل�ضعفهم وحاجتهم.
وب�إعطاء املر�أة حقها يف املرياث ق�ضى الإ�سالم على مظلمة من مظلمات اجلاهلية للمر�أة ،عا�شت �أ�سرية
لها قرون ًا طوا ًال.
و�إذ ًا ف�إعطاء املر�أة حقها يف املرياث طاعة هلل تعاىل ،ورد على ما كانت اجلاهلية تفعله ،وعمل اجلاهلية
هذا يتكرر كلما تكررت اجلاهلية ،فهناك من ي�أنف �أن يق�سم من املرياث لأخته �أو عمته �أو زوجة �أبيه ،ويرى يف
ذلك غ�ضا�ضة عليه ،ورمبا �أنكرها ،ومل يعرتف بقرابتها ،ويتواط�أ معه كل �أقربائه على ذلك الإنكار ،ومنهم من
)171
)172
)173
)174

�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 12
�سـورة الن�ساء ،الآية ( .) 176
�سـورة الأنفال ،الآية ( .) 75
ذكره ابن جرير الطربي يف تف�سري �آيات املوارث.
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يعر�ض املر�أة القريبة الوارثة للإحراج ،فيلجئها �إىل التنازل على م�ض�ض ،وقليالت �أولئك اللواتي يتنازلن عن
ّ
ر�ضى وطواعية ،و�إذا طالبت بحقها تعر�ضت للقطيعة ،ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
�أما اجلواب على ال�س�ؤال الذي غالب ًا ما يطرحه تالمذة الغرب ،والذين يظهرون االهتمام باملر�أة ،فهي
ورقتهم اخلا�سرة التي يلعبون بها ،وهو :ملاذا املر�أة على الن�صف من مرياث الرجل؟وللجواب على هذا ال�س�ؤال
يجب �أن نعرف �أمرين اثنني:
الأول :معاملة اجلاهلية الأوىل للمر�أة ،وحرمانها من املرياث ،وقد تقدم هذا يف بيان احلكمة من الإرث
ال�شرعي؛الثاين :ما احلقوق التي كفلها النظام العلماين للمر�أة؟
وعليه نقول �أن:
الإ�سالم �صان املر�أة ،والعلمانيون ابتذلوها ،و�أهانوا كرامتها.�أوجب الإ�سالم نفقة املر�أة على �أبيها �أو �أخيها �أو قريبها كابن العم ت�ؤخذ منهم� ،إذا كانواقادرين عليها ،ولي�س عندها ما يكفيها ،وال كرامة لهم ،وجعله حق ًا من حقوقها ،ثم �إذا
تزوجت فلها حق املهر ،ولها حق النفقة على زوجها ،ولو كانت غنية وهو فقري �أو متو�سط
احلال ،ثم لها حق املرياث �إذا مات �أبوها �أو زوجها �أو ابنها �أو غريهم ،من ذوي قرابتها بن�سب
�أو م�صاهرة ،بال�ضوابط ال�شرعية.
ولو افرت�ضنا جد ًال� :أن ال�شارع ترك الأمر لنا ،و�سايرنا تالمذة الغرب وقلنا :املر�أة مثل الرجل يف
احلقوق ،هل نلزمها �أن تكون مثله يف الواجبات ،فنجعل املهر والنفقة وت�أثيث املنـزل و�إجارته ،ونفقة الأوالد
منا�صفة بينها وبني الرجل؟ هل هذا هو الإن�صاف؟ وهل ت�ستطيع املر�أة لذلك كله؟
ولنعقد مقارنة بني ما ي�صرفه الرجل وما تربحه املر�أة ،لنعلم �أن ال�شارع احلكيم عندما فر�ض لها
ن�صف مرياث الرجل كرمها وعززها؛ ثم �إن مرياثها �أحيان ًا يكون ربع الرتكة� ،أو ن�صفها� ،أو ثلثيها الثنتني فما
فوق ،وقد ترث املال كله فر�ض ًا ورداً� ،إذا مل يرث غريها ،فالرجل م�س�ؤول عن دفع املهر ،واملر�أة ت�أخذه كام ًال غري
منقو�ص ،تت�صرف به كيفما ت�شاء ،كما �أنه م�سئول عن الإنفاق على املنـزل ،واملر�أة ما عليها �إال �أن تطلب وت�صلها
حاجياتها �إليها مكرمة معززة م�صانة ،والرجل يقوم ببناء امل�سكن �أو ا�ستئجاره ،ثم ت�أثيثه ،وما على املر�أة �إال
�أن ت�سكن وتتمتع مبا يقدمه لها من �أنواع الفر�ش والأثاث.
والرجل يدفع نفقات العيال وعالج الأ�سرة ،واملر�أة ما عليها �إال التدلل واختيار العيادات املتخ�ص�صة
ليدفع الزوج التكاليف ،و�أجور العمليات ،وقيمة العالج ..الخ.
ثم املر�أة ترث ما �أوجبه اهلل لها �شرع ًا ،وحتفظ مالها ،لي�ست م�سئولة عن الإنفاق على �أحد ،والرجل
يتحمل نفقات ال�ضيافة ،والعقل ،واجلهاد ،واملغارم ،واملر�أة ال تتحمل �شيئ ًا من ذلك على �أ�صح الأقوال؛ وللمر�أة
�أن تعمل وت�أخذ �أجر ًا رمبا يفوق �أجر الرجل �أحيان ًا.
فيا عجب ًا من ه�ؤالء الذين �شرقوا بتعاليم الإ�سالم وذهبوا يتلم�سون عيب ًا� ،أو نق�ص ًا يرمون به الدين،
ليحولوا بني النا�س وال�شرع ،ولكن هل هناك امر�أة عاقلة ت�صدق العلمانيني؟
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ال �أظن ذلك �إال ممن ف�سدت نظرتها� ،أو ا�سرتجلت ومتردت على �أمر اهلل و�أمر ر�سوله �صلى اهلل عليه
فلم ي�ضرها و�أوهى قرنه الوعل
و�سلم ،و�إمنا مثلهم كمثل القائل :كناطح �صخرة يوم ًا ليوهنها
فاملر�أة ربحت من جانبني :الأول :تقرير املرياث لها ،ومل يكن حق ًا لها؛ والثاين :قدر لها هذا احلق بن�صف
ن�صيب الرجل ،مع طرح الأعباء وااللتزامات عنها كافة ،وحتملها الرجل كافة.

امل�س�ألة الرابعة :الرتويح:

الأ�صل يف ذلك :حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :كنت �ألعب بالبنات و�أنا عند ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فكان ي�سرب �إيل �صواحباتي يالعبنني()175؛ وعنها ر�ضي اهلل عنها قالت :كنت مع النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف �سفر ،ف�سابقته ف�سبقته على رجلي ،فلما حملت اللحم �سابقته ف�سبقني ،فقـال“ :هذه بتلك ال�سبقة”(.)176
حديث حنظلة الأُ�س ّيدي  -وكان من ُكـتّاب الوحي – قال :لقيني �أبو بكر ،فقال :كيف �أنت يا حنظلة
؟ قال :قلت :نافق حنظلة ،قال� :سبحان اهلل ما تقول ؟ قال :قلت :نكون عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يذكرنا بالنار واجلنة حتى ك�أنا ر�أي عني ،ف�إذا خرجنا من عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عاف�سنا
الأزواج ،والأوالد وال�ضيعات ،فن�سينا كثرياً .قال �أبو بكر :فواهلل �إنا لنلقى مثل هذا ،فانطلقت �أنا و�أبو بكر حتى
دخلنا على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قلت :نافق حنظلة يا ر�سول اهلل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم :وما ذاك؛ قلت :يا ر�سول اهلل ! نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة ،حتى ك�أنا ر�أي عني ،ف�إذا خرجنا من
عندك عاف�سنا الأزواج والأوالد وال�ضيعات ،ن�سينا كثرياً ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(:والذي نف�سي
بيده� ،إن لو تدومون على ما تكونون عندي ،ويف الذكر ل�صافحتكم املالئكة على فر�شكم ،ويف طرقكم ،ولكن يا
ً
ً
�ساعة
حنظلة
و�ساعة) ثالث مرات(.)177
وحديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت“ :كان احلب�ش يلعبون بحرابهم ،ف�سرتين ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أنا �أنظر ،فما زلت �أنظر حتى كنت �أنا �أن�صرف ،فاقدروا قدر اجلارية احلديثة ال�سن ،ت�سمع اللهو”
متفق عليه(.)178
وحديث عروة عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� :أن �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه دخل عليها وعندها جاريتان يف
م�سجى بثوبه ،فانتهرهما �أبو بكر ،فك�شف ر�سول
�أيام ِمنى تغنيان وتطربان ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ً
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عنه وقال (:دعهما يا �أبا بكر ،ف�إنها �أيام عيد ) ،وقالت :ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ي�سرتين بردائه و�أنا �أنظر �إىل احلب�شة وهم يلعبون ،و�أنا جارية ،فاقدروا قدر اجلارية العربة
احلديثة ال�سن.
 )175رواه البخاري يف ال�صحيح ،كتاب الأدب :باب االنب�ساط �إىل النا�س ،فتح الباري  ،526 / 10وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،ح.2440
وانظر� :صحيح �سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ـ باب ح�سن معا�شرة الن�ساء ـ ح 1612ـ .335/1
� )176صحيح �سنن �أبي داود ،كتاب اجلهاد ـ باب يف ال�سبق على الرجل ـ ح 2248ـ .490/2
� )177أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب التوبة ـ باب ف�ضل دوام الذكر ـ ح 2750ـ .2160/4
 )178انظر� :صحيح البخاري مع الفتح ،كتاب النكاح ـ باب ح�سن املعا�شرة مع الأهل ـ ح 4190ـ الفتح  ،255/9وم�سلم يف ال�صحيح �أي�ض ًا ،كتاب العيدين ـ
باب الرخ�صة يف اللعب ـ ح.892
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ويف لفظ :قالت عائ�شة :ف�إما �س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إما قال ( :ت�شتهني تنظرين )؟
فقلت :نعم ،ف�أقامني وراءه ،خدي على خده ،وهو يقول( :دونكم يا بني �أرفدة ) حتى �إذا مللت قال( :ح�سبك
؟ ) قلت :نعم ،قال (:فاذهبي )( ،)179وبنو �أرفدية :لقب للحب�شة.
ويف بع�ض طريق احلديث كما يف م�سلم� :أن ذلك كان يف م�سجده �صلى اهلل عليه و�سلم وعائ�شة تنظر ما
بني كتف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أذنه ،وهي يف حجرتها ،وحجرتها كانت تطل على امل�سجد.
فمن احلديث الأول :ن�أخذ انب�ساط النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع زوجه عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،حيث
كانت تلعب مع �صواحبها ببنات لها ،ف�إذا دخل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يهربن ويتنحنب مهابة له �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ثم يكون من لطفه وعطفه �أن ير�سلهن لعائ�شة ليلعن معها ،كما ذكره ال�شيخان يف �صحيحيهما.
و�أ�صح �أقوال �أهل العلم يف هذه امل�س�ألة :جواز اتخاذ البنات للعب بها ،لتتعود البنت على تربية الأوالد
منذ ال�سن املبكرة ،فتعلم �أن هذه وظيفتها بعد الزواج.
ولكن ينبغي �أن يتجننب يف اللعب ال�صورة قدر الإمكان ،وبخا�صة الوجه ،و�أن ال تنقل ثقافة غريبة �إىل
املجتمع امل�سلم مثل الزي الق�صري ،وت�سريحات ال�شعر املخالفة لل�شرع ،وحمل �آلة الغناء وما �شابه ذلك ،مما يغزو به
�أعداء اهلل �أفكار امل�سلمني وعقائدهم ،ويحاولون ربط الأمة امل�سلمة بالكفار ثقافي ًا ،وفكري ًا ،وعقدي ًا ،و�سلوكي ًا ب�أي
�شكل من الأ�شكال ،حتى لو مع الأطفال يف لعبهم.
واملتتبع ملا يعر�ض يف الأ�سواق من لعب البنات ،وما يعر�ض على �شا�شات التلفاز ،وما ين�شر من ق�ص�ص
الأطفال يجد �أن �أعداء الإ�سالم ا�ستغلوا هذه املظاهر والربامج وامل�صنفات ،ونفثوا فيها �سمومهم بعناية،
وبطريقة جذابة ،تربط عقل الطفل ،وت�شد انتباهه مبا يعر�ض ويباع يف الأ�سواق ،والكثري من الآباء والأمهات
غافلون عن ذلك ،الأمر الذي ي�ستوجب �إن�شاء م�صانع للم�سلمني ،ت�صنع اللعب وغريها وفق ما يريده الدين
بدي ًال عما يعر�ضه الكفار يف �أ�سواق امل�سلمني ،حيث يبتزون به �أموال امل�سلمني ودينهم و�سلوكهم و�أخالقهم.
وقد ت�سامح ر�سول الهدى �صلى اهلل عليه و�سلم يف الرتويح عن زوجه عائ�شة ،لعلمه �أن ذلك مما يدخل
عليها ال�سعادة يف غري ما هو حمذور �شرعي.
�أما احلديث الثاين ،وهو حديث امل�سابقة ،وهو على �شرط الإمام م�سلم و�إن مل يروه :فكذلك يدل على
الرتويح الربيء بني الرجل وامر�أته ،بل ا�شتمل على ريا�ضة بدنية يو�صي بها جميع الأطباء ،كون ال�سباق
يذهب البطنة ،وين�شط البدن ،ويبعث على الراحة ،وي�ساعد اجلهاز اله�ضمي على �أداء وظيفته.
وقد ترك �صلى اهلل عليه و�سلم لعائ�شة فر�صة �أن ت�سبقه ،مع �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ما م�شى معه
�أحد �إال تقدم عليه ،وال طاوله �أحد �إال ظن �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أطول منه ،وكانوا ل�شدته وقوته يتقون
به يف احلرب �إذا ا�شتد الب�أ�س.
ولكنها روح االنب�ساط ،و�إدخال ال�سرور على الزوجة و�إ�شعارها �أنها غلبته يف ال�سباق ،والفوز دائم ًا
يدخل على �صاحبه ال�سرور والفرحة ،ولهذا ملا كرث فيها اللحم �سابقها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�سبقها،
� )179أخرجه م�سلم كما �سبقت الإ�شارة( ،)608،609/2وهو يف �صحيح البخاري يف كتاب العيدين :باب احلراب والدرق يوم العيد ،ح 950ـ الفتح / 2
.440
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ثم ربط بني امل�سابقتني بقوله( :هذه بتلك ال�سبقة) ،وهذا مع مكانته الرفيعة عند اهلل تعاىل ،ثم عند خلقه،
ويف ذلك تعليم للأزواج �أن يدخلوا ال�سرور والبهجة على زوجاتهم ،و�أن ال يتعالوا عليهن مهما علت منـزلتهم
يف املجتمع.
و�أما حديث حنظلة فعام يف م�س�ألة الرتويح ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم� ( :ساعة و�ساعة� ،ساعة
و�ساعة� ،ساعة و�ساعة ) ،ومن ذلك املزاح باحلق ،ف�إنه من معاف�سة الأزواج ،وامل�ؤمن خفيف الظل ،ال ميله
جل�سا�ؤه وال من يعا�شره.
ولعل من الرتويح لعب الريا�ضة املنا�سبة للمر�أة ،واختيار املكان املنا�سب ،ومنها :ريا�ضة امل�شي ،وامل�سابقة،
وممار�سة بع�ض التمارين املعروفة بالتمارين ال�سويدية ،واللعب بالكرة ،كل ذلك يف �أدب وح�شمة ،وحيث ال يراها
رجل �أجنبي ،مع حتديد الغر�ض من الريا�ضة ،وهو املحافظة على البدن ور�شاقته ،والبعد عن م�شابهة الرجل و�أهل
الكفر يف ملب�سهم واختالطهم.
ف�أما �أن ي�صل الأمر �إىل حد اال�سرتجال ،واخلروج �أمام الرجال بحجة الريا�ضة ،فهذا ما ال يحله دين
وال ير�ضاه عقل �سليم ،وال طبع م�ستقيم وال �صاحب َغيرْ ة.
و�أما حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها فظاهر يف �سماحة الإ�سالم وي�سره ،حيث �سمح لها ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ب�سماع غناء اجلاريتني و�ضربهما بالدف ،وملا ا�ستنكر �أبو بكر ذلك نهاه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وقال� ( :إنها �أيام عيد ).
ومما ذكرته عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ق�صة احلب�شة يلعبون باحلراب يف م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ويدعو عائ�شة للفرجة عليهم ،مع �سرتها بج�سده ال�شريف ،حتى �إذا ملّت و�أرادت الذهاب قال:
(ح�سبك؟) �أي :هل اكتفيت؟ فتقول :نعم.
وهذا يدل داللة وا�ضحة على الأدب الرفيع الذي �سنه الإ�سالم يف حق املر�أة من �إدخال ال�سرور عليها،
وترويح النف�س مبا هو جائز ،وال يعر�ض املر�أة للفتنة ،ولهذا قالت �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها :فاقدروا
قدر اجلارية العربة احلديثة ال�سن حتب اللهو.
لكنه �أي لهو ؟ �إنه اللعب باحلراب ،والتمرن على ال�سالح ،مع خفة احلركة ،ولي�س هو املجون واخلالعة
وامليوعة ،التي دخلت يف حياة كثري من امل�سلمني با�سم الفن تارة ،وبا�سم املوروثات ال�شعبية تارة �أخرى.
نخل�ص من ذلك �أن الأمة امل�سلمة جادة حتى يف اللعب ،لأنها �أمة ذات هدف ،وذات مبد�أ ت�سعى لتحقيقه
بكل و�سيلة م�شروعة �أو مباحة على الأقل ،فاحلذر احلذر من التقليد الأعمى.
يت�ضح مما �سبق �أنه حيث يكون الن�ص ال�صحيح ال�صريح الذي ال معار�ض له� ،أو الإجماع ال�صحيح
فثمة امل�صلحة ،وثم ال�شرع املحكم الذي ال يحل لأحد �أن يخرج عليه وال �أن يجادل فيه� ،إذ ال ميلك امل�سلم
معه �إال الت�سليم والإذعان امتثا ًال لأمر اهلل عز وجل و�سنة ر�سوله (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،الأمر الذي يك�شف
بو�ضوح تام دعاوي املنادين مب�ساواة املر�أة بالرجل يف جميع احلقوق والواجبات،وب�إلغاء كل �صور التميز �ضد
ً
ذريعة للخروج على احلكم ال�شرعي ،و�إن ذلك كله هو عني الظلم للمر�أة يف الدنيا والآخرة.
املر�أة ،كونه
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و�إذا كان الأمر كذلك ،فما هي احلقوق التي تتمتع بها املر�أة يف الت�شريعات اليمنية؟ واجلواب على ذلك
نوجزه يف املطلب التايل:

املبحث الثاين

موقف الت�شريعات اليمنية من حقوق املر�أة
�شهدت اجلمهورية اليمنية منذ فرتة مبكرة من قيامها يف  22مايو 1990م حتوالت جذرية يف كافة
املناحي ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والفكرية عندما �أخذت بخيار التعددية ال�سيا�سية
واحلزبية القائم على امل�شاركة ال�سيا�سية ،كما �إن نظرة املجتمع �إىل املر�أة تعك�سه الت�شريعات مبا تت�ضمنه
من حقوق للمر�أة وما حتدده من دور لها داخل الأ�سرة واملجتمع ،وكذا م�ستوى ودرجة متكينه من �أداء دورها
ومتتعها باحلقوق الد�ستورية والقانونية ي�ؤ�شر �سلب ًا �أو �إيجابي ًا على م�ستوى الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.
وقد ا�ستحوذت ق�ضية متكني املر�أة �سيا�سي ًا يف جمتمعنا اهتمام ًا كبري ًا من املر�أة اليمنية ومن قبل
املنظمات الأهلية والعاملية املعنية بحقوق الإن�سان وبق�ضايا املر�أة ،وظهر هذا املو�ضوع ب�شكل كبري خا�صة يف
الفرتة الأخرية وما مرت به اليمن من �أزمة �سيا�سية ومراحل انتقالية �أقرتها املبادرة اخلليجية التي خ�ص�صت
مكان ًا للمر�أة يف م�ؤمتر احلوار الوطني ملناق�شة ق�ضاياها املختلفة وعلى ر�أ�سها عملية التمكني ال�سيا�سي
وم�شاركتها الفاعلة يف دوائر �صنع القرار وداخل الأحزاب ال�سيا�سية.
ومن �أجل التعرف على واقع نظرة املجتمع وامل�شرع اليمني وعلى حقيقة الدور واملكانة التي حتتلها
املر�أة يف الت�شريعات اليمنية ،ومدى انعكا�سها يف الت�شريعات النافذة ،نتناول يف هذا املبحث حقوق املر�أة يف
الد�ستور والت�شريعات النافذة ،باعتبار �أن الت�شريع “الد�ستور والقوانني” �أهم املداخل والأ�ساليب الفاعلة
لإحداث التحوالت االجتماعية وال�سيا�سية اجلديدة يف املجتمعات الب�شرية املتمدنة ،وذلك على النحو
التايل:
املطلب الأول

حقوق املر�أة يف الد�ستور اليمني
نتناول يف هذا املطلب حقوق املر�أة يف د�ستور دولة الوحدة اليمنية لعام 1990م وتعديالته ،حيث
�شهدت اليمن منذ قيام الوحدة حتوالت جذرية يف كافة املناحي ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والفكرية عندما �أخذت خيار التعددية ال�سيا�سية واحلزبية القائم على امل�شاركة ال�سيا�سية ،وقد
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ت�شكلت �أ�س�س احلكم على مفاهيم الدميقراطية ومتكني املجتمع املدين ،وال�سعي �إىل تعزيز دور املر�أة يف كافة
املجاالت ويف مقدمتها املجال ال�سيا�سي.
وقد كان لهذا التحول نحو الدميقراطية ت�أثري ًا �إيجابي ًا على ق�ضايا حقوق الإن�سان واحلريات العامة
وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية لكافة فئات املجتمع يف احلياة العامة ،ويف �إدارة �شئونهم .
و ُتعتربمرحلة ما بعد الوحدة ذات �أهمية بالغة� ،إذ �شهدت تطور ًا ملمو�س ًا يف جمال حتديث القوانني
والت�شريعات التي ت�ضمنت ن�صو�ص ًا وا�ضحة ت�ؤكد حق املر�أة يف العمل ال�سيا�سي مبختلف جماالته وم�ستوياته،
كما عك�ست الكثري من ن�صو�ص االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملر�أة التي �صادقت عليها اليمن ،والتي منها:
اتفاقية �سيداو لعام 1979م ب�ش�أن الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،التي دخلت حيز النفاذ يف
�سبتمرب 1981م عاملي ًا ،وحملي ًا يف دي�سمرب 1984م(.)180
حيث �أكد الد�ستور على م�س�ألة تكاف�ؤ الفر�ص بني جميع املواطنني يف خمتلف جماالت احلياة
�سيا�سي ًا و�إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا وثقافي ًا ،وكفالة عدم التمييز بني الرجال والن�ساء ،حق الإ�سهام يف احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية انطالق ًا من قاعدة �أ�سا�سية حتدد مفهوم املواطنة وت�ؤ�س�سه
وفق ًا لعملية مت�ساوية بني �أفراد املجتمع ذكور ًا و�إناث ًا.
وهنا ميكن ر�صد الن�صو�ص الد�ستورية التي منحت املر�أة حقوق ًا يف كافة املجاالت ،وهي على النحو
الآتي:
•تن�ص املادة ( (4من الد�ستور على �أن “ال�شعب مالك ال�سلطة وم�صدرها وميار�سها ب�شكل مبا�شر
عن طريق اال�ستفتاء واالنتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غري مبا�شرة عن طريق الهيئات
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية وعن طريق املجال�س املحلية املنتخبة”.
وبالتايل ف�إن هذه املادة ت�ؤكد ب�أن ال�سلطة مالكها وم�صدرها ال�شعب الذي متتع بحق ممار�سة حقوقه
ال�سيا�سية ،وهذا يعني جميع مكوناته من الرجال والن�ساء على ال�سواء دون �أي متييز بينهم.
•ت�شري املادة (� )41إىل �أن املواطنني جميعهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة� ،أي �أن
احلق يف الت�صويت يف االنتخابات يدخل �ضمن احلقوق العامة للمواطنني ،كون الن�ص مل يفرق
بني الرجل واملر�أة فيما يتعلق بحق االنتخابات ،حيث ن�صت املادة( )43على �أن للمواطن حق
االنتخاب والرت�شيح و�إبداء الر�أي يف اال�ستفتاء.
•و�أن املادة(� )42أعطت لكل مواطن احلق يف الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية
وبالتايل ف�إن تلك الن�صو�ص ت�ؤكد ب�شكل وا�ضح ب�أنه توجد م�ساواة بني الرجال والن�ساء يف ممار�سة
احلقوق ال�سيا�سية ،كحق امل�شاركة يف �شئون احلكم بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مثل حق الت�صويت والرت�شح
لع�ضوية املجال�س النيابية �أو املحلية �أو رئا�سة الدولة دون متييز بني املر�أة والرجل.
 )180انظر :ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان التي �صادقت عليها اليمن� ،ص 7
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•املادة ( )24ىلع تدك�أ� أن تكفل الدولة تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني �سيا�سي ًا و�إقت�صادي ًا
و�إجتماعي ًا وثقافي ًا ،كما �أن املادة ( )26ىلع ت�صن �أن الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع.
•املادة ( )30تن�ص على �أن ىعرتو ةلوفطلاو ةمومألا ةلودلا يمحت الن�شء وال�شباب ،كما �أن
املادة ( )31ت�ؤكد على �أنلاجرلا قئاق�ش ءا�سنلا  ،ولهن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما
تكفله ال�شريعة وين�ص عليه القانون.
•املادة ( )32تن�ص على �أن ةيعامتجالا تامدخلاو ةح�صلاو ميلعتلا �أركان �أ�سا�سية لبناء
املجتمع وتقدمه.
•املادة ( )41تن�ص على �أن «املواطنـون جميعهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبـات العامـة».
•املادة ( )42تن�ص على �أن «لكل مواطن حق الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الر�أي بالقول والكتابة
والت�صوير يف حـدود القانـون.
•املادة ( )44تن�ص على �أن ينظم القانون اجلن�سية اليمنية ،وال يجوز �إ�سقاطها عن ميني �إطالق ًا
وال يجوز �سحبها ممن اكت�سبها �إال وفق ًا للقانـون.
•املادة (� )58أعطت احلق للمر�أة يف التجمع والتنظيم وامل�شاركة يف الأحزاب ال�سيا�سية
والنقابات واملنظمات غري احلكومية،ىلع ةداملا ت�صن ثيح �أن للمواطنني يف عموم اجلمهورية
مبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص الد�ستور احلق يف تنظيم �أنف�سهم �سيا�سي ًا ومهني ًا ونقابي ًا واحلق يف
تكوين املنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالحتادات الوطنية مبا يخدم �أهداف
الد�ستور ،وت�ضمن الدولة هذا احلق ..كما تتخذ جميع الو�سائل ال�ضرورية التي تمُ كن املواطنني
من ممار�سته وت�ضمن كافة احلريات للم�ؤ�س�سات واملنظمات ال�سيا�سية والنقابية والثقافية
والعلمية واالجتماعية.
•كما �أن الد�ستور اليمني املنبثق من ال�شريعة الإ�سالمية راعى حقوق املر�أة عند الزواج وبعده
وعند ف�سخه ،وفق ما تقره ال�شريعة وين�ص عليه القانون ،ح�سب ما جاء يف املادتني ()31 ،26
منه ،كون ال�شريعة جعلت ات�صال الرجل واملر�أة م�صون ًا وكرمي ًا ومبني ًا على عدة حقوق(.)181
يف �ضوء ما �سبق ،نخل�ص �إىل �أن الد�ستور اليمني �ساوى بني الرجل واملر�أة يف كافة احلقوق ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية واملدنية ح�سب ما تكفله ال�شريعة والقانون ،كونه ُيعترب املرجعية الأ�سا�سية يف
الت�شريعات املنظمة حلقوق وواجبات الأفراد يف املجتمع الب�شري.
وبغ�ض النظر عن نوع النظام واملنهج ال�سيا�سي الذي �سوف ت�ستقر عليه بالدنا بعد املرحلة االنتقالية،
�سواء كان نظام ًا رئا�سي ًا �أو برملاني ًا دولة ب�سيطة �أم دولة مركبة احتادية (فيدرالية �أو كنفدرالية) ،وملواجهة
واقع �شراكة املر�أة يف املجتمع ولتجاوز معوقات امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،ال بد من الأخذ ببع�ض �أ�ساليب
 )181اللجنة الوطنية للمر�أة� :صنعاء ،احلقوق ال�شرعية يف الإ�سالم� :شرح اتفاقية �سيداو2004 ،م� ،ص .23
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التميز الإيجابي للتعوي�ض عند بع�ض الف�شل يف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،والبد من ال�شروع يف بع�ض
املعاجلات والتي تتخل�ص يف �آليات و�إجراءات د�ستورية وقانونية و�إدارية ،من �أهمها �إدخال ن�صو�ص د�ستورية
وا�ضحة تدعم م�شاركة املر�أة وت�ؤكد م�ساواتها بالرجل يف جميع احلقوق واالمتيازات املكفولة �شرع ًا وقانون ًا
ومبا يتنا�سب مع فطرتها ووظيفتها ال�سامية والنبيلة.
و�إذا كان الأمر كذلك ،فما هي احلقوق التي تتمتع بها املر�أة يف الت�شريعات اليمنية النافذة؟ واجلواب
على ذلك نوجزه يف املطلب التايل:
املطلب الثاين

حقوق املر�أة يف الت�شريعات اليمنية النافذة
ن�ستعر�ض �أهم القوانني ومدى انعكا�س حقوق املر�أة فيها ،باعتبارها الو�سيلة الفعالة لتنظيم احلقوق
والواجبات بني الأفراد والدولة ،حيث نحددها بالقوانني التالية:
1 .1قانون الأحوال ال�شخ�صية
2 .2قانون االنتخابات
3 .3قانون الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية
4 .4قانون اخلدمة املدنية والعمل.
5 .5قانون اجلن�سية رقم ( )6لعام 1990م وتعديالته

�أو ًال -قانون الأحوال ال�شخ�صية :

نوناق لثميالأحوال ال�شخ�صية �أحد �أهم املجاالت الت�شريعية بالن�سبة حلقوق املر�أة وت�أثريها
اجلوهري على مكانة املر�أة يف الأ�سرة واملجتمع ،كونه ينظم العالقات الإن�سانية االجتماعية يف �إطار الأ�سرة،
ويحدد احلقوق والواجبات بني الزوجني وحقوق الأبناء.
ومن �أموره الأ�سا�سية الزواج و�شروطه و�أحكامه واحلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني ،ثم الطالق
و�أنواعه وما يت�صل به من التزامات ،وكذلك م�سائل وو�سائل الوالية واملرياث بني الرجل واملر�أة.
وي�ستند قانون الأحوال ال�شخ�صية يف اليمن �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،كونها م�صدر جميع الت�شريعات
والقوانني( ،)182ومن �أهم حقوق املر�أة الواردة يف هذا القانون ،والتي نظمها تنظيم ًا دقيق ًا الأمور التايل:
•اخلطبة� :أعطت املادة ( )4من القانون احلق للمر�أة يف العدول عن اخلطبة.
•الزواج  :ا�شرتطت املادة ( )7موافقة املر�أة يف عقد الزواج.
•اال�شرتاط يف عقد الزواج :ت�صن املادة ( )5/7على احلق بو�ضع �شروط عند �إبرام عقد
 )182انظر :وزارة ال�شئون القانونية� :صنعاء ،د�ستور اجلمهورية اليمنية ،ن�ص املادة ( )3من الد�ستور ،نوفمرب  2010م� ،ص .10
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الزواج وعلى �أن ال يكون ال�شروط لغر�ض غري م�شروع وال يخالف موجب العقد.
•حق املر�أة يف الإ�شهاد على عقد الزواج  :نظمته املادة ( )9من القانون حيث ال يتم العقد �إال
بح�ضور �شاهدين عدلني م�سلمني �أو رجل وامر�أتني.
•حق املر�أة املعقود بها يف املهر  :ن�صت املادة ( )2/33على املهر ملك للمر�أة تت�صرف فيه كيف ما
�شاءت وال يعتد ب�أي �شرط خمالف.
•حق النفقة وملحقاتها� :أوجبت املادة ( )051النفقة للزوجة على زوجها على �أن ت�شمل
النفقة من غذاء وك�ساء وم�سكن وفرا�ش ًا ومعاجلة و�إخدام ،ويف حالة تعذر ح�صول املر�أة على
النفقة من زوجها كانت نفقتها على من جتب عليه فيما لو كانت غري متزوجة ،كما ن�صت املادة
( )14على حق الزوجة على زوجها توفري م�سكن �شرعي ونفقه والعدل بينها وبني زوجاته
وعدم التعر�ض لأموالها اخلا�صة وعدم الإ�ضرار بها مادي ًا �أو معنوي ًا.
•حق طلب الف�سخ والتطليق� :أعطت املادة ( )47من القانون احلق للزوجة بالتقدم بطلب ف�سخ
عقد الزواج للأ�سباب املحددة قانون ًا ،كما �أن املادة ( )60من القانون� أعطىت احلق للزوجة
بتطليق نف�سها �إذا منحت وكالة من الزوج ،حيث تن�ص املادة ()6على �أن يقع الطالق من زوج
خمتار مكلف �أو من وكيله ولو كانت الزوجة.
•حق اخللع :املادتان (27ـ  ) 37منحتا الزوجة احلق يف طلب اخللع مقابل عو�ض منها.
• حق احل�ضانة :املادة (�( 141أعطت الأم احلق والأولوية بح�ضانة �أوالدها.
ن�ستنتج مما �سبق� ،أن تلك احلقوق الواردة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية هي نف�س احلقوق الواردة يف
قانوين الأ�سرة لليمن ال�شمايل واجلنوبي �سابق ًا ،وزيادة على هذه احلقوق فقد وردت حقوق ًا �أخرى مميزه يف قانون
الأ�سرة لليمن اجلنوبي �سابق ًا� ،إال �إنها وللأ�سف ال�شديد مت الغاءها بعد �صدور قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم ()20
ل�سنة 1992م ب�ش�أن الأحوال ال�شخ�صية ( )183بعد حتقيق الوحدة يف  22مايو 1990م ،مثل :حتديد �سن الزواج،
التفاوت يف ال�سن بني الزوجني ،الرجعة(.)184
ومن خالل ا�ستعرا�ضنا للكثري مما جاء به قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني من م�سائل تت�صل باملر�أة
وحقوقها ،فمن الناحية النظرية يعترب مراعي ًا للكثري من �أو�ضاع املر�أة وفيه الكثري ما يحفظ العالقة بني
املر�أة والرجل وامل�ساواة العادلة ،ولكن رغم هذا تظل التناق�ضات قائمة بني النظم القانونية والت�شريعية
واملمار�سات احلياتية التي تعتمد على العادات والتقاليد والأعراف ،والتي جتد م�ساندة جمتمعية مبختلف
الطرق وت�ؤثر �سلب ًا على �أو�ضاع املر�أة وعلى اكت�سابها حلقوقها الإن�سانية امل�شروعة يف املجاالت الأخرى.
مبعنى �إن تطبيق القانون ال يزال مت�أثر ًا بجملة من القيود االجتماعية املدعمة بالأعراف والتقاليد
االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع ،واجلهل وعدم الوعي بني �أفراد املجتمع مبختلف �شرائحه ،وكما �إنه ال زالت
 )183انظر يف ذلك :املو�سوعة الت�شريعية للقوانني اليمنية ،وزارة العدل :مكتب النائب العام
 )184انظر يف ذلك� :إميان �شايف اخلطيب ،حقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية� ،ص 14 13-؛ ورقة عمل من�شورة على املوقع االلكرتوين التايل:
http://yemenparliament.gov.ye/articles.php?id=330
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احلاجة م�ستمرة لتعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية وت�ضمينه مواد وحقوق ت�ضمن للمر�أة العدالة الإن�سانية
ل�ضمان ممار�سة حقوقها الزوجية ،م�ساواة بحقوق الزوج وعلى ر�أ�س هذه املواد ما يخ�ص حتديد �سن الزواج
وتوفري �سكن للحا�ضنة و�أوالدها.

ثاني ًا  :قانون االنتخابات رقم ( )13لعام 2001م وتعديالته

مثل قيام الوحدة اليمنية يف  22مايو 1990م منعطف ًا تاريخي ًا حا�سم ًا� ،إذ كان له ت�أثري كبري يف
�إحداث التغريات ال�سيا�سية يف املجتمع اليمني عموم ًا وعلى املر�أة خا�صة ،حيث �أكدت خمتلف الت�شريعات على
حقوق املر�أة ال�سيا�سية ،كحقها يف الرت�شيح واالنتخاب ،ونتيجة لذلك تزايد حجم م�شاركتها يف االنتخابات
و�شكلت املر�أة قوة �ضغط ذات ثقل يف االنتخابات اليمنية ،وو�صلت �إىل ع�ضوية خمتلف املجال�س املنتخبة
مب�ستوياتها املتعددة يف املجتمع.
وفيما ن�ستعر�ض الن�صو�ص الواردة يف هذا القانون ،والتي تو�ضح �أهم احلقوق التي متكن املر�أة من
ممار�سة حقها يف االنتخابات العامة واال�ستفتاء ،وذلك على النحو التايل:
• تبنى قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء امل�ساواة بني املواطنني يف حق امل�شاركة يف االنتخابات ومل
يتبنى �أي متييز جتاه حق املر�أة يف ممار�سته ،حيث كفل حق االنتخاب جلميع املواطنني اليمنيني ذكور ًا
و�إناث ًا با�ستثناء املتجن�س ،حيث تن�ص املادة الثالثة من القانون على �أن «يتمتع بحق االنتخابات كل مواطن
بلغ من العمر ثماين ع�شر �سنة �شم�سية كاملة ،وي�ستثنى من ذلك املتجن�س الذي مل مي�ض على ك�سبه
ً ()185
اجلن�سية اليمنية املدة املحددة قانونا»
•ن�صت املادة ( )7من القانون على �أن تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي ت�شجع املر�أة على ممار�سة
حقوقها االنتخابية وت�شكيل جلان ن�سائية تتوىل ت�سجيل وقيد �أ�سماء الناخبات يف جداول الناخبني
والتثبت من �شخ�صياتهن عند االقرتاع ،وذلك يف �إطار املراكز االنتخابية املحددة يف نطاق كل دائرة من
الدوائر االنتخابية.
وقد �ساهم هذا الإجراء القانوين يف تنامي م�شاركة الن�ساء كناخبات يف االنتخابات ،غري �أن خربة
العقدين املا�ضيني بينت �إن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة هي م�شاركة تابعة تقت�صر على الت�صويت يف االنتخابات
و�إن امل�شاركة يف االنتخابات كمر�شحه قد تراجعت ،لذلك ف�إن تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يتطلب �إقرار
ح�صة من مقاعد جمل�س النواب تتناف�س عليها الن�ساء ،وذلك م�سايرة للمتغريات الدولية املعا�صرة يف املجتمع
الدويل كوننا جزء من هذا املجتمع.

ثالث ًا  :قانون الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية رقم ( )66ل�سنة 1991م

ُتعترب الأحزاب تنظيمات �سيا�سية مدنية حتديثية ،تعمل على حتديث املجتمع بكل فئاته ،وبالتايل
فقد �أ�ستوعب امل�شرع اليمني هذه الوظيفة ال�سيا�سية للأحزاب ،وثبتها يف ن�ص املادة ( )7من قانون الأحزاب
 )185يق�صد باملواطن ح�سب ما عرفته املادة (/2ب) من القانون رقم ( )13ل�سنة 2001م ب�ش�أن االنتخابات العامة واال�ستفتاء هو كل مييني ومينية.
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والتنظيمات ال�سيا�سية ،التي ت�ؤكد على �إ�سهام الأحزاب يف حتقيق التقدم ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي
والثقايف للوطن وتر�سيخ الوحدة الوطنية.
لذلك ت�ضمن هذا القانون عدد ًا من الن�صو�ص والأحكام التي من �ش�أنها منح املر�أة حقوق ًا بالت�ساوي
مع الرجل يف ع�ضوية هذه الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ،ويف امل�شاركة يف كل هيئاتها ال�سيا�سي ،وذلك على
النحو التايل:
•املادة(/9د)  ح�ضرت على الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية و�ضع �شروط للع�ضوية قائمة على �أ�سا�س
التفرقة ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللون �أو اللغة �أو املهنة �أو املركز االجتماعي.
•املادة ( /8رابع ًا) ا�شرتطت لت�أ�سي�س �أي حزب �أو تنظيم �سيا�سي �أو لال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطه عدم
قيام احلزب �أو التنظيم ال�سيا�سي على �أ�سا�س مناطقي �أو قبلي �أو طائفي �أو فئوي �أو مهني �أو التميز بني
املواطنني ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللون.
•كما ا�شرتطت املادة(�/8أو ًال/هـ) لت�أ�سي�س �أي حزب �أو تنظيم �سيا�سي �أو لال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطه
عدم تعار�ض مبادئه و�أهدافه وبراجمه وو�سائله مع احلريات واحلقوق الأ�سا�سية والإعالنات العاملية
حلقوق الإن�سان.
وبالرغم من �أن كل الأحزاب ال�سيا�سية باتت ملتزمة بهذه ال�شروط القانونية من الناحية النظرية،
�إال �إن املمار�سة الواقعية ت�شري �إىل �إن الهيئات القيادية لكل الأحزاب الزالت هيئات ذكورية �أو �شبه ذكورية،
وكذلك الأمر بالن�سبة لقوائم مر�شحيها لالنتخابات العامة.
نخل�ص مم�س �سبق �إىل �أن هذه املعطيات ت�شري �إىل �أن الأحزاب خ�ضعت هي نف�سها لت�أثري الثقافة
الذكورية ،ومار�ست دور ًا �إق�صائي ًا للن�ساء اليمنيات ،الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة وتبني ن�صو�ص ًا ت�شريعية
تلزم الأحزاب ال�سيا�سية ب�إنفاذ العدالة وااللتزام بعدم التمييز على �أ�سا�س اجلن�س على م�ستوى املمار�سة ،و�إن
الأمل ال زال يف حتقيق طموحات �أكرب يف تواجد املر�أة يف البناء الهيكلي يف الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية
وح�صولها على مواقع قيادية لهذه الأحزاب.

رابع ًا  :قانون اخلدمة املدنية رقم()19لعام1991م

جند من خالل ا�ستقراء ن�صو�ص هذا القانون� ،أن الوظيفة متى ما توافرت �شروطها فهي حق للرجل
�أو املر�أة على ال�سوء ،فلم يرد �شرط الذكورة عند التعيني �أو الرتقية �أو الرتفيع فكل املعايري وال�شروط واحدة،
فال متييز بني الرجل واملر�أة وكذا بالن�سبة للراتب مينح وفق ًا للدرجة ،كما �إن القانون مل ي�ضع �أي �شروط قد
يعيق عمل املر�أة و�أعتمد على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص يف �شغل الوظيفة العامة� ،إذ جند �أن:
•املادة (/12جـ) ن�صت على �أن يقوم �شغل الوظيفة العامة على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص واحلقوق املت�ساوية جلميع
املواطنني دون �أي متييز ،وتكفل الدولة و�سائل الرقابة على تطبيق هذا املبد�أ.
•هذا القانون متيز و�أنفرد مبراعاته �أو�ضاع املر�أة املوظفة عند زواجها �أو حملها �أو يف حالة الر�ضاعة،
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ولعل �أهم هذه احلقوق التي منحت للمر�أة املوظفة مبوجب هذا الت�شريع تكمن يف الن�صو�ص التايل:
أ -أاملادة( )59ن�صت على منح �إجازة حمل ملدة “ ”60يوم ًا مت�صلة براتب كامل ،وكذا “ ”20يوم ًا
�إ�ضافية �إذا كانت الوالدة متع�سرة �أو قي�صرية �أو ولدت توائم.
ب -باملادة ( )48حددت ب�أن ال تزيد �ساعات عمل املر�أة على �أربع �ساعات يف اليوم� ،إذا كانت حاملة يف
�شهرها ال�ساد�س ،وخم�س �ساعات �إذا كانت مر�ضعة حتى نهاية ال�شهر ال�ساد�س لوليدها.
ج -جاملادة( )60ن�صت على منح املوظفة �إجازة خا�صة براتب كامل وال حت�سب من �إجازتها الإعتيادية
يف حال وفاة الزوج وملدة  40يوم ًا كحد �أق�صى من تاريخ الوفاة.
•املادة ( )711من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ن�صت على منح املوظف �أو املوظفة يف حالة
زواج �أي منهما �إجازة ملدة خم�سة ع�شر يوم ًا وملرة واحده طول مدة خدمته براتب كامل وال تدخل هذه
املدة يف احت�ساب ا�ستحقاقها من الإجازة االعتيادية.
•املادة( )191ن�صت على منح �إجازة بدون راتب ملدة ال تزيد عن �سنة كحد �أق�صى يف احلاالت التي تقررها
الوحدة الإدارية ،وي�ستثنى من ذلك يف حالة ترافق الزوجني التي يجوز �أن ت�صل �إىل �أربع �سنوات كحج
�أق�صى.
•املادة( )115ن�صت على منح املوظفة �إجازة مع راتب كامل ملدة “ ”30يوم ًا لأداء فري�ضة احلج وملرة
واحدة طوال فرتة اخلدمة.

خام�س ًا  :قانون العمل رقم ( )5لعام 1995م وتعديالته

�أكد هذا القانون على منح املر�أة فر�ص عمل متكافئة و�ضمانات وحقوق مت�ساوية دون متييز ب�سبب
اجلن�س ،وفيما يلي ن�ستعر�ض �أهم ما ورد فيه من ن�صو�ص ت�ؤكد ذلك ،منها ن�ص:
•املادة ( )5منه على �أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه ب�شروط
وفر�ص و�ضمانات وحقوق متكافئة دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو ال�سن �أو العرق �أو اللون �أو
العقيدة �أو اللغة ،وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق احل�صول على العمل من خالل التخطيط
املتنامي لالقت�صاد الوطني.
•املادة( )42التي ن�صت على �أن تت�ساوى املر�أة مع الرجل يف كافة �شروط العمل وحقوقه
وواجباته وعالقاته دون �إي متييز كما يجب حتقيق التكاف�ؤ بينها وبني الرجل يف اال�ستخدام
والرتقي والأجور والتدريب والت�أهيل والت�أمينات االجتماعية.
غري �أن قانون العمل وتعديالته ت�ضمن بع�ض املميزات اخلا�صة ل�صالح املر�أة العاملة ،من �أهمها ما
جاء يف ن�ص:
أ -أاملادة ( )43حتدد �ساعات عمل املر�أة اليومية بخم�س �ساعات �إذا كانت حامل يف �شهرها ال�ساد�س �أو
بناء على
�إذا كانت مر�ضع حتى نهاية ال�شهر ال�ساد�س  ،ويجوز تخ�صي�ص هذه املدة لأ�سباب �صحية ً
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ب-
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تقرير طبي معتمد.
باملادة ( )44ال يجوز ت�شغيل املر�أة �ساعات عمل �إ�ضافية اعتبار ًا من ال�شهر ال�ساد�س للحمل وخالل
ال�ستة الأ�شهر التالية ملبا�شرتها العمل بعد متتعها ب�إجازة الو�ضع.
جاملادة (� )45أــ يحق للعاملة احلامل �أن حت�صل على �إجازة و�ضع ب�أجر كامل مدتها �سبعني يوم ًا .ب ــ
ال يجوز ب�أي حال من الأحوال ت�شغيل املر�أة العاملة �أثناء �إجازة الو�ضع .ج -تعطى العاملة احلامل
ع�شرين يوم ًا �إ�ضافي ًا يف حالة �إذا كانت الوالدة متع�سرة �أو �إذا ولدت توائم.
داملادة (� )46أــ يحظر ت�شغيل الن�ساء يف ال�صناعات والأعمال اخلطرة وال�شاقة وامل�ضرة �صحي ًا
و�إجتماعي ًا .ب ــ ال يجوز ت�شغيل الن�ساء لي ًال �إال يف �شهر رم�ضان ويف الأعمال التي حتدد بقرار من
الوزير.
هاملادة ( 45مكرر) على امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة التي ت�ستخدم خم�سني عاملة ف�أكرث يف من�ش�أة
واحدة� أن تن�شئ �أو تعهد �إىل دار للح�ضانة ب�إيواء �أطفال العامالت.
واملادة ( )87ت�ستحق املر�أة العاملة �إجازة مدفوعة الأجر ملدة �أربعني يوم ًا يف حالة وفاة الزوج،
ويجوز لها احل�صول على �إجازة بدون �أجر ملدة ال تزيد على ت�سعني يوم ًا لتكمله فرتة العدة �إذا
رغبت بذلك.

�ساد�س ًا  :قانون اجلن�سية رقم ( )6لعام 1990م وتعديالته

تن�ص املادة ( )10من هذا القانون على �أن “املر�أة اليمنية التي تتزوج من �أجنبي م�سلم حتتفظ
باجلن�سية اليمنية �إال �إذا رغبت يف التخلي عن جن�سيتها و�أثبتت هذه الرغبة عند الزواج �أو �أثناء قيام
الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها يف جن�سيته  ،و�إذا كان عقد زواج هذه املر�أة باط ًال �شرع ًا ف�إنها تظل
حمتفظة باجلن�سية اليمنية”؛ وكذلك املادة ( )11منه تن�ص على �أن “املر�أة الأجنبية التي تتزوج �شرع ًا من
ميني تدخل يف جن�سيته متى توافرت ال�شروط .”.............
نخل�ص مما �سبق �إىل �أن املر�أة اليمنية نالت حقها القانوين يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية ،غري
�أن م�شاركتها على الواقع لي�ست بال�شكل املطلوب الناجت عن ثقلها العددي يف املجتمع ،و�أن اجلانب الت�شريعي
والقانوين حلقوق املر�أة ومتكينها اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا ال يوجد فيه �أي ق�صور �أو انتقا�ص من حق املر�أة ،و�أن
القوانني املذكورة �أعاله جاء فيها من احلقوق العامة واخلا�صة ما ي�ؤكد �أن للمر�أة مكانة خا�صة يف الأ�سرة
واملجتمع ،وحتظى بكل تقدير واحرتام حتى من قبل املقنن� ،إذ جاء يف تلك القوانني ما ي�ؤكد تلك املكانة و�أنها
�إىل حد كبري حتقق العدالة وامل�ساواة يف كل احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية واملدنية ،نتيجة
للعوامل وامل�ؤثرات االيجابية التي �ساهمت يف تطوير خمتلف القوانني جتاه حقوق املر�أة ،والتي منها(:)186
الت�سارع الكبري يف عمليه التغيري ال�سيا�سي والإجتماعي والثقايف واالقت�صادي مقرتن ًا ببناء وهيكلة كثري )186انظر يف ذلك� :إميان �شايف اخلطيب ،حقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية ،مرجع �سابق� ،ص .20
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من امل�ؤ�س�سات الإجتماعيه واالقت�صادية والثقافية احلديثة واملتطورة.
ما اقت�ضته ظروف وعوامل التغيري من ا�ست�صدار القوانني والت�شريعات واملواثيق التي تواكب التطور يفالبناء الإجتماعي اليمني ،حيث حظيت املر�أة العاملة وغري العاملة بالكثري من التغيريات والتحوالت
على امل�ستوى الإجتماعي والت�شريعي يف كافة املجاالت.
اندماج املر�أة يف حركة تطور املجتمع والتحاقها يف كافة جماالت احلياة العملية وامل�شاركة يف عمليهالتنمية والبناء بالقدر املتاح لها.
مع تطور املجتمع وتبدل �أحواله �أخذت �أو�ضاع املر�أة اليمنية تتغري وتت�ضح �شيئ ًا ف�شيئ ًا و�أ�صبحت م�سائلهااالجتماعية تفر�ض نف�سها على املجتمع ،وبالأخ�ص على �صانعي القرار خا�صة مع النمو الن�سبي لأعداد
الإناث يف جمال التعليم ومع ظهور �شريحة البا�س من الن�ساء املثقفات املتطلعات نحو حياة �أف�ضل وم�ساواة
عادله للمر�أة ح�سب املتغريات املعا�صرة.
االعرتاف املجتمعي ب�أهمية املر�أة و�أدوارها االجتماعية اجلديدة ،الذي �أخذت تعك�سه تباع ًا القواننيوالت�شريعات املنظمة حلقوق وواجبات املواطنني عامة.
اجلهود املبذولة من املنظمات اخلا�صة باملر�أة� ،سواء كانت وطنيه �أم م�ؤ�س�سات جمتمع مدين ،وتو�سععالقاتها باملنظمات الدولية و�سعيها الدءوب باملطالبة بحقوق للمر�أة يف كافة املجاالت ،وخا�صة املطالبة
بتعديل القوانني ملنح املزيد من احلقوق للمر�أة .
اعرتاف الد�ستور باملواثيق الدولية التي �أتاحت الفر�صة لت�ضمني بع�ض ن�صو�صها يف القوانني الوطنيةل�صالح املر�أة
ولكن وبالرغم من الق�صور الوارد يف بع�ضها �إال �أن حركة هذه القوانني باجتاه �صالح املر�أة ومتكينها
من حقوقها االجتماعية واملدنية جيدة ،و�إن كان البع�ض منها �ضعيف ًا من حيث التطبيق ووجود فجوه بني
القوانني وتطبيقاتها ،تتمثل يف بع�ض امل�ؤ�شرات ال�سلبية التي �ساهمت �سلبا يف تطوير تلك القوانني جتاه حقوق
املر�أة و�شكلت معوقات جتاه �ض�آلة م�شاركتها ،والتي تعود �إىل املعوقات والعوامل التالية(:)187
عدم م�شاركه املر�أة يف املجال الت�شريعي مما �أدى اىل عدم وجود منا�صره حقيقية �أدت �إيل ق�صور الكثريمن القوانني يف منح احلقوق املت�ساوية للمر�أة والرجل.
�سيطرة نخبه تقليديه على الدولة اجتهت �إىل و�ضع عدد من الت�شريعات بدء ًا بالد�ستور ومرور ًا ب�إ�صدارعدد من القوانني مت�ضمنة العديد من الق�صور جتاه حقوق املر�أة.
نق�ص الوعي القانوين لدى ن�سبه كبريه من الن�ساء والرجال الأميني واملتعلمني ،كون الوعي هو اخلطوةالأوىل للتم�سك باحلقوق املكفولة �شرع ًا وقانون ًا للرجال والن�ساء.
ت�أثري املوروث االجتماعي والثقايف لدى البع�ض الذي ينكر وجود املر�أة يف املجال العام ويبخ�س قيمة�أدوارها.
 )187انظر يف ذلك :د .قائد حممد طربو�ش ،ال�سلطة الت�شريعية واملر�أة يف الدول العربية ،مركز الدرا�سات والبحوث اليمني ،ابريل 2005م� ،ص 220 ،219؛
وكذا� :إميان �شايف اخلطيب ،حقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية ،مرجع �سابق� ،ص .19
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غياب املر�أة يف مراكز �صنع القرار ،لأنه ال يزال ي�سيطر االعتقاد العام عند البع�ض ب�أن ال�سيا�سة منابتداء من ال�ش�ؤون الأ�سرية حتى مواقع
مهام الرجال ،كون �صناعة القرار ال تزال حكر ًا بني الذكور
ً
ال�سلطة.
تكري�س و�سائل الإعالم على �إبراز الأدوار التقليدية للمر�أة دون �أن ت�ضيف الأدوار وامل�س�ؤوليات اجلديدةللمر�أة.
�ضعف �أداء امل�ؤ�س�سات التي تعنى بق�ضايا املر�أة ،وت�شتت �أدوارها واالبتعاد عن العمل اجلماعي املوحدل�صالح حقوق املر�أة.
والذي �أود قوله �أنه يجب اال�ستفادة من امل�شهد اليمني الراهن لتطوير الد�ستور والت�شريعات اليمنية
مبا يواكب املتغريات الدولية واملحلية ،كون احلراك ال�سيا�سي واملتغريات ال�سيا�سية خالل العامني املا�ضيني
خلقت بيئة منا�سبة للتغيري ،كما �أن خروج املر�أة �إىل ال�ساحات وامليادين وم�شاركتها يف العمل الثوري يف خمتلف
اجلوانب والأدوار وم�شاركتها يف امل�سريات واملظاهرات والتكتالت والتحالفات يف مراكز قيادية ،ويف التدريب
والتوعية واحل�شد واملنا�صرة ،كانت �إحدى ركائز الثورة ال�سلمية و�شريكة فاعلة ،فخروجها وم�شاركتها تلك
�أوجدت نوع ًا من التغيري ،و�أ�صبحت اليمن اليوم مقبلة على مرحلة تغيريات هامة يف كثري من املجاالت خا�صة
ال�سيا�سي والت�شريعي.
وهكذا ف�إن املدخل العملي والهام للتغيري يف حياة املر�أة يكمن يف ا�ستغالل الفر�ص املتاحة حالي ًا
واملتمثلة يف القرارات الدولية ال�صادرة يف الآونة الأخرية التي ت�ضمنت االهتمام بق�ضايا الن�ساء وتو�سيع
م�شاركتهن( ،)188الأمر الذي يتطلب �أن يكون للن�ساء دور ًا م�شارك ًا يف �صياغة الد�ستور اجلديد املنبثق عن احلوار
الوطني ،كون مرحلة �صياغة الد�ستور تعترب مرحلة تفعيل امل�شاركة ال�شعبية وتقدير وجودها على �أر�ض
الواقع حلقوق الن�ساء وتطلعاتهن� ،إذ تنبني عليه ت�شريعات عدة جت�سد تلك احلقوق وحمايتها.
لذلك ت�ستمد مطالب الن�ساء للمرحلة القادمة من وقائع ما حققته املر�أة �أثناء الفرتة املا�ضية
وحجمها وحجم احلراك ال�سيا�سي الذي �أ�سهمت به وواقع البطولة التي قدمتها والت�ضحيات ،حيث �أثبت
املر�أة فع ًال �أنها قادرة على دعم م�ستقبلها ومواجهتها العادات والتقاليد والتيارات الفكرية ال�سلبية التي �أرادت
�أن تنمط �أدوارها� ،إذ مل ت�ستطع ك�سر �إرادتها يف التغيري.
هناك العديد من العوامل التي تعيق عملية امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف بالدنا �أهمها( :)189ا�ستمرار
املواقف التقليدية املتعلقة بتفوق الرجل ،الأمية ،انت�شار الالمباالة نتيجة انخفا�ض درجة الوعي ال�سيا�سي،
املوروثات الثقافية و�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية اخلاطئة التي جتعل املر�أة تنظر �إىل نف�سها نظرة دونية،
كما �أن البيئة القبلية ومنظومتها الثقافية التقليدية ال تزال هي امل�سيطرة على الواقعني الثقايف واالجتماعي
 )188من تلك القرارات الدولية املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية ،التي �ضمنت متكني الن�ساء من امل�شاركة يف كافة املجاالت� ،إذ خلقت �أجواء منا�سبة
ت�ستدعي تكثيف اجلهود يف ت�ضمني الد�ستور اجلديد والقوانني ن�صو�ص ًا �صريحة تكفل حقوق الن�ساء وتو�سع م�شاركتها وتزيل معوقات متكنها من النهو�ض يف
�شتى املجاالت.
 )189انظر يف ذلك :د .قائد حممد طربو�ش ،ال�سلطة الت�شريعية واملر�أة يف الدول العربية ،مركز الدرا�سات والبحوث اليمني ،ابريل 2005م� ،ص 220؛ وكذا:
�إميان �شايف اخلطيب ،حقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية ،مرجع �سابق� ،ص .19
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يف اليمن ،غياب احلركة الن�سوية يف اليمن ،بل �إنها غري فاعلة يف الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية ،كونها
مق�صرة يف الدفاع عن م�صاحلها وق�ضاياها املختلفة ،غياب املمار�سة الدميقراطية داخل الأحزاب ال�سيا�سية،
ال�سلبية ال�شائعة يف �أو�ساط الن�ساء وعزوف غالبيتهن عن الدخول يف املناف�سة والإدالء ب�أ�صواتهن ،وعدم
امل�ساندة لبع�ضهن يف احلمالت االنتخابية والت�صويت ل�صاحلهن ،وعدم م�ساندة الأحزاب ال�سيا�سية للمر�أة يف
االنتخابات وعنف االنتخابات.
كما �أن عملية متكني املر�أة عامة وباخل�صو�ص �سيا�سي ًا والت�صدي لها ،هي عملية �صعبة وطويلة
الأمد وتواجهها حتديات جمة حتتاج �إىل همة عالية ونف�س طويل ،كون املر�أة اليمنية مهم�شة ومق�صاة �إىل
حد بعيد عن حلبة العمل ال�سيا�سي� ،سواء يف دوائر �صنع القرار �أو يف املجال�س املنتخبة �أو داخل الأحزاب
والتنظيمات ال�سيا�سية.
الأمر الذي ي�ستدعي تكاتف الرجال والن�ساء معا من �أجل حل هذه املع�ضلة ومراجعة الأو�ضاع
القائمة ،وقيام احلكومة ب�إ�صدار قوانني تتيح للمر�آة امل�شاركة بفعالية �أكرب ،مثل تخ�صي�ص ن�سبة حمدودة
للن�ساء يف خمتلف املجال�س التمثيلية من جهة ،وقيام منظمات املجتمع املدين بالتوعية اجلادة ملختلف �شرائح
وفئات املجتمع ب�شكل �أو�سع ،والعمل على احلد من الفقر املنت�شر يف الأغلبية ال�ساحقة من املجتمع.
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اخلامتـة (النتـائج والتو�صيـات)

�أخذ ًا بعني االعتبار ما ت�ضمنته الدرا�سة من مناق�شة وا�ستنتاجات ،ف�إن �أهم النتائج والتو�صيات التي
ميكن �أن نخل�ص �إليها ،تتمثل بالآتي:

�أو ًال -فيما يتعلق بالنتـائج:

�1 .1أعطت ال�شريعة الإ�سالمية املر�أة من احلقوق ما مل تعطه خمتلف الت�شريعات الو�ضعية ب�شقيها
الوطني والدويل.
2 .2متيز ال�شريعة الإ�سالمية عن غريها من ال�شرائع والقوانني الو�ضعية يف جمال حقوق الإن�سان عامة،
�سواء من حيث �أ�سا�س احلماية لهذه احلقوق ونطاقها وم�ضمونها وو�سائلها� ،أم من
والن�ساء خا�صة،
ً
حيث املو�ضوع �أو املخاطبني ب�أحكامها ،كونها تنظم �ش�ؤون الإن�سان الدينية والدنيوية ،وتخاطب
ون�ساء.
�أحكامها جميع �أفراد الب�شرية :رجا ًال
ً
3 .3نالت املر�أة اليمنية حقها القانوين يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية ،غري �أن م�شاركتها على الواقع
لي�ست بال�شكل املطلوب الناجت عن ثقلها العددي يف املجتمع.
4 .4دور املر�أة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية مبختلف �أ�شكالها ،ت�ؤطره الأمناط االجتماعية التقليدية.
5 .5تت�ضمنعمليةالتعاطيمعق�ضايااملر�أةوكيفية�إ�شراكهايفاحلياةاالجتماعيةوال�سيا�سية�،ضرورةتوحيد
الر�ؤىالن�سائيةحولطبيعةوم�ستوىم�شاركةاملر�أةاليمنيةيفتلكاحلياة.
6 .6متثل الن�ساء  52%من املجتمع وبالتايل ف�إن دورها ال يقل �أهمية عن دور �شقيقها الرجل.
7 .7تعترب م�شاركة املر�أة وح�ضورها الفاعل يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ،ك�شريك �أ�سا�سي وفاعل يف املجتمع
وكل ق�ضايا الوطن ،خطوة ايجابية نحو امل�شاركة ال�شعبية من خمتلف �شرائح املجتمع على �أر�ض
الواقع.
8 .8يعترب العهدان الدوليان اخلا�صان بحقوق الإن�سان من �أكرث االتفاقيات الدولية موائمة مع الت�شريعات الوطنية
للدول العربية وتوجهاتها ال�سيا�سية ،رغم �أنهما الأقل ن�سبة يف االن�ضمام والتحفظ.
9 .9تعترب اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واتفاقية التمييز العن�صري �أكرث ن�سبة
ان�ضمام للدول العربية ومنها اليمن ،الأمر الذي ي�شري �إىل �أن املجتمع الدويل والوطني يهتم بهاتني
االتفاقيتني ،رغم كرثة التحفظات الواردة عليهما كونهما ال تتواءم مع الت�شريعات الوطنية للدول
العربية �أو توجهاتها ال�سيا�سية� ،إذ حتتل اتفاقية ال�سيداو املرتبة الأوىل وتليها اتفاقية التمييز
العن�صري.
1010تعترب احلقوق الإن�سانية للمر�أة كجزء ال يتجز�أ من حقوق الإن�سان عامة ،و�أن العنف القائم على
�أ�سا�س اجلن�س وكافة �أ�شكال اال�ستغالل الذي ميار�س �ضد املر�أة ،يعترب انتهاكا الحرتام قيمة الإن�سان
الذي �شرفه اهلل من فوق �سبع �سماوات ُعلى.
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ُ 1111تعترب ق�ضايا املر�أة جزء ال تنف�صل عن ق�ضايا الوطن واملجتمع ،ولكن بع�ضها متثل خ�صو�صية تهم
املر�أة بدرجة �أ�سا�سية ،ت�ستدعي الوقوف عندها.

ثاني ًا -فيما يتعلق التو�صيات:

ميكن �إيجاز ت�صورنا حلل م�شكلة انتهاكات حقوق الإن�سان عموم ًا ،وحقوق املر�أة خ�صو�ص ًا ،يف عدة
جوانب وفق ًا ملا يلي:
1 .1تفعيل وتطبيق الأحكام ال�شرعية والقانونية املختلفة الواردة يف ال�شريعة الإ�سالمية والد�ستور ،اخلا�صة
بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة ح�سب ما توجبه ال�شريعة الإ�سالمية وين�ص عليه القانون.
2 .2ت�أكيد الن�ص د�ستوريا على مبد�أ �سمو �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والت�شريعات الوطنية على االتفاقيات
الدولية امل�صادق عليها �أو التي ت�صادق عليها احلكومة اليمنية يف امل�ستقبل.
3 .3عدم الت�سرع يف امل�صادقة على االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان عامة ،والن�ساء خا�صة ،بدون
�أية درا�سة ومتحي�ص علمي دقيق.
�4 .4إيجاد بيئة ت�شريعيه توفر احلماية القانونية للمر�أة يف جمال الأحوال ال�شخ�صية وغريها من املجاالت
الأخرى ،بحيث يكون تف�سري املعاهدات الدولية من اخت�صا�ص الق�ضاء ،خا�صة �إذا كانت تتعلق بالنظام
العام للدولة �أو باحلقوق اخلا�صة للأفراد.
5 .5العمل على تقدمي حتفظات على بع�ض الن�صو�ص يف االتفاقيات الدولية ،كاتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة� :سيداو لعام 1979م ،التي تخالف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والت�شريع
اليمني ،كون هذه االتفاقية �صادق عليها جزء من اليمن ،وهو ما كان ُي�سمى بال�شطر اجلنوبي� ،أما ال�شطر
ال�شمايل مل ين�ضم �إليها.
�6 .6إدراج مفاهيم وقيم حقوق الإن�سان �ضمن املناهج الدرا�سية املختلفة يف جميع املراحل التعليمية الأ�سا�سية
والثانوية ،وت�ضمينها مفاهيم حقوق املجموعات ال�ضعيفة مبا فيها الأطفال والن�ساء املهم�شني والأقليات
االثنية.
7 .7تزويد املكتبات العامة واخلا�صة مبختلف اجلامعات والكليات واملعاهد بامل�ؤلفات والكتب واملراجع العلمية
والأبحاث والدرا�سات والوثائق الدولية املُت�صلة مبو�ضوعات حقوق الإن�سان لإتاحة الفر�صة للإطالع عليها
والتعرف على �أحدث النظريات العلمية احلديثة ،وتو�سيع مدارك املعرفة للباحثني والدار�سني يف جمال حقوق
الإن�سانوحرياتهالأ�سا�سية.
8 .8تعزيز وتكثيف التوعية احلقوقية والقانونية بني جميع فئات املجتمع اليمني مع الرتكيز على املر�أة على
جميع امل�ستويات.
9 .9ا�ستغاللاموةيلودلاوةيميلقإلاوةيلحملاةمئاقلا�صرفلا ي�ساندهامناالتفاقاتالدولية،املن�سجمةمع�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،لعك�س املطالب بالد�ستور والوقوف بقوة مع هذه املطالب ،لتتم اال�ستجابة لها وتنفيذها يف
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الواقع لكافة �أفراد املجتمع الرجال والن�ساء على حد �سواء.
1010تدري�س القانون الإن�ساين وفق مراحل التعليم املختلفة ،ومبا يتنا�سب مع �سيا�سة اال�ستيعاب املنهجي لكل
مرحلة.
1111و�ضع �آليات واقعية ووا�ضحة ت�ساعد على �إ�شراك املر�أة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية ،بحيث يكون
هناك متثيل حقيقي للن�ساء بح�سب تخ�ص�صها العلمي ومكان عملها.
�سواء �أكن حزبيات �أم م�ستقالت،
 1212الرتكيز على اختيار الن�ساء ذات الكفاءات واخلربة والت�أهيل العايل،
ً
ح�ضريات �أم ريفيات ..الخ.
1313املُ�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية والإقليمية والوطنية ،وكذا تنظيم امل�ؤمترات والندوات املُرتبطة بحقوق
الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية واال�ستفادة من نتائجها وتو�صياتها يف تطوير وحتديث �آليات العمل امل�ؤ�س�سي
وامل�شاركة ال�شعبية من خمتلف �شرائح املجتمع.
�1414أننا نرجو د�ستور ًا يحاكي واقعنا وال يخالف �شريعتنا وال يتنافى مع فطرتنا ،ويكفل حقوق املر�أة دون �أن
يغفل فطرتها �أو يتجاهل حجم املعوقات التي يفر�ضها عليها واقعها االجتماعي والفطري.
1515نو�صي �أوال و�أخريا �أنف�سنا واجلميع يف �أع�ضاء م�ؤمتر احلوار الوطني بال�صدق يف القول والعمل ،و�إخال�ص
النية والتجرد يف الق�صد لوجه اهلل ،لأنه من �أظهر عوامل النجاح.
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قائمة املراجع
1 .1د .نبيل حممد �سعداهلل �أبو هادي ،قانون املعاهدات الدولية وفق الفقه وال�سوابق والت�شريع الدويل،
ر�سالة دكتوراه من�شورة ،مكتبة التفوق� :صنعاء2013 ،م.
2 .2د .قائد حممد طربو�ش ،ال�سلطة الت�شريعية واملر�أة يف الدول العربية ،مركز الدرا�سات والبحوث اليمني،
ابريل 2005م.
 3 .3ال�شيخالدكتور/عليبن�سعيدبنعلياحلجاجالغامدي،دليلاملر�أةامل�سلمة،بدونداروتاريخن�شر.
4 .4د .م�صطفى ال�سباعي ،املر�أة بني الفقه والقانون.
5 .5ال�شيخ حممد بن عبد اهلل عرفه ،حقوق املر�أة يف الإ�سالم.
�6 .6صحيح البخاري وم�سلم.
7 .7د .ف�ؤاد ال�صالحي ،حقوق املر�أة يف الد�ستور والت�شريعات اليمنية.
�8 .8إميان �شايف اخلطيب ،حقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية ،بحث من�شور على ال�شبكة العاملية:
االنرتنت2013،م.
9 .9د نورية علي حمد� ،أ� .أ�سماء يحيى البا�شا ،البعد القانوين وانعكا�ساته على �أو�ضاع املر�أة اليمنية و�أدوارها
يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
1010الطاف الأهدل ،الد�ستور اليمني وحقوق املر�أة.
1111د�ستور اجلمهورية اليمنية لعام 1991م وتعديالته ،املُقر بتاريخ 20/2/2001م.
1212جمموعة من القوانني اليمنية :قانون الأنتخابات رقم ( ) 13لعام  2001م وتعديالته – قانون الأحوال
ال�شخ�صية رقم (  )20لعام 1992م وتعديالته – قانون الأحزاب التنظيمات ال�سيا�سية رقم ()16
لعام1991م -.قانون اخلدمة املدنية رقم ( ) 19لعام  1991م – قانون العمل رقم ( )5لعام 1995م،
قانون اجلن�سية رقم ( )6لعام 1990م وتعديالته
1313جملة احلقوق ،ي�صدرها جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد ( ،)4ال�سنة ( ،)29ذو القعدة
1426هـ  -دي�سمرب 2005م.
املواقع االلكرتونية:
http://www.almethaq.net/news/news-30026.htm
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=838
http://www.omanet.om/arabic/social/dev12.asp?cat=sdev&subcat=sdev2
http://www.almethaq.net/news/news-30026.htm
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ر�ؤية حول �إن�شاء هيئة وطنية
م�ستقلةحلقوق الإن�ســــــان
د� .أحمــد عبدالوهاب الأكـوع

متهيد وتق�سيم:

ُتعرف الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،ب�أنها هيئة �أن�ش�أتها احلكومة مبوجب الد�ستور� ،أو مبقت�ضى
قانون �أو مر�سوم ،مهمتها على وجه اخل�صو�ص هي القيام بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها(.)1
وقد بد�أ االهتمام الدويل ب�إن�شاء الهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان عام ،1946حيث طلب املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة من الدول الأع�ضاء �أن تنظر يف مدى ا�ست�صواب �إن�شاء
هيئات وطنية معنية بحقوق الإن�سان يف دولها من �أجل التعاون مع املجل�س يف تعزيز عمل جلنة حقوق
الإن�سان الدولية .ويف عام� 1960أكد املجل�س على �أهمية ت�شكيل الهيئات الوطنية ،ودعا احلكومات �إىل
ت�شجيع ت�شكيل وا�ستمرار عمل هذه الهيئات من �أجل تعزيز حقوق الإن�سان.
ومع تنامي اجلهود الدولية يف �إر�ساء ال�شرعية الدولية فيما �صدر من مواثيق دولية خالل
العقدين ال�ساد�س وال�سابع من القرن املا�ضي ،دعت جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة عام
� 1978إىل تدار�س هيكل واخت�صا�صات وعمل هذه الهيئات الوطنية ،وعقدت يف جنيف يف نف�س العام
احللقة اخلا�صة بهذا ال�ش�أن و�أقرت �سل�سلة من املبادئ التوجيهية ب�ش�أن وظائف هذه الهيئات الوطنية.
ويف عام  1990دعت جلنة حقوق الإن�سان الدولية �إىل حلقة درا�سية باال�شرتاك مع الهيئات
الإقليمية والوطنية القانونية ،من �أجل �سبل زيادة فعالية التعاون بني �أجهزة الأمم املتحدة وهذه
الهيئات ،والتي انتهت يف �أكتوبر � 1991إىل �إ�صدار املبادئ املتعلقة مبركز وعمل الهيئات الوطنية لتعزيز
وحماية حقوق الإن�سان .واملعروفة بـ «مبادئ باري�س».
وقد قامت احلكومة اليمنية ب�إن�شاء هيئات وطنية حلماية حقوق الإن�سان .حيث مت �إن�شاء �أول
جلنة حكومية معنية بحقوق الإن�سان عام  .1997كما �أن�ش�أت عام « 1998اللجنة الوطنية العليا
حلقوق الإن�سان» .ويف عام 2001م بعد ا�ستحداث من�صب وزير دولة ل�شئون حقوق الإن�سان مت �إعادة
� )1أحمد عبدالوهاب عبدالواحد عزالدين الأكوع ،ر�سالة دكتوراه� ،أثر تطور الأداء امل�ؤ�س�سي يف الأمم املتحدة على امل�ؤ�س�سات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان
(حالة اجلمهورية اليمنية)� ،ص.63
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ت�شكيل اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان لريتفع م�ستوى متثيلها وت�صبح برئا�سة رئي�س هيئة التفتي�ش
الق�ضائي واكتفى بتمثيل وزير العدل يف اللجنة العليا .ويف عام 2003م �أفردت احلكومة حقيبة وزارية
تعنى بق�ضايا حقوق الإن�سان.
ومن جهة �أخرى ،مت �إن�شاء هيئات حكومية وطنية متخ�ص�صة خا�صة بحقوق الإن�سان ،مثل اللجنة
الوطنية للمر�أة ،واللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني ،وجلنة القانون الدويل الإن�ساين
واللجنة الوطنية ل�شئون الالجئني ،كما �أن هناك هيئات حكومية فرعية معنية بحقوق الإن�سان ،يف مكتب
رئا�سة اجلمهورية ومكتب رئا�سة الوزراء ،وهناك �أي�ض ًا هيئات �أخرى يف جمل�سي النواب وال�شورى ،و�أي�ض ًا مت
�إن�شاء �أجهزة معنية بحقوق املر�أة والطفل.
وحتى عام 2007اعتمدت جلنة التن�سيق الدولية  59هيئة وطنية حلقوق الإن�سان اعتربتها متوافقة
مع مبادئ باري�س .وللأ�سف مل تكن �أية من الهيئات الوطنية اليمنية حلقوق الإن�سان من �ضمن هذه الهيئات،
لعدم مطابقتها مع املعايري الدولية املتعلقة مبركز وعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان
واملعروفة بـ «مبادئ باري�س».
ولل�سبب �سالف الذكر� ،س�أقوم بدرا�سة �سبل تعزيز �أداء الهيئات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق
الإن�سان ،وذلك بهدف �ضمان �أن ينفذ اليمن االلتزامات القانونية املو�ضوعية التي ا�ضطلعت بها طواعية يف
االتفاقيات والتي ال تتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية .ودعم م�ستوى احلماية املقدمة �إىل �أ�صحاب احلقوق
على ال�صعيد الوطني من خالل �ضمان التدقيق يف التنفيذ من ِق َبل �أداء م�ؤ�س�سي فعال مرئي ذي حجية ميكن
لأ�صحاب احلقوق اللجوء �إليه ب�سهولة وي�سر.
ولن تتوقف هذه الدرا�سة عند التفا�صيل اخلا�صة بالهيئات اليمنية حلقوق الإن�سان �إال بقدر �صلتها
ً
خا�صة .ويعني هذا حتليل الإطار القانوين
باخت�صا�ص تعزيز وحماية حقوق الإن�سان عامة واملواطن اليمني
والتنظيمي للهيئات لبيان مدى ا�ستقالليتها و�صالحياتها ،و�صو ًال �إىل حتديد طبيعة هذه الهيئات ودورها
و�أدواتها ،ومدى فعاليتها يف �أداء املهام املوكلة �إليها ،ومدى ا�ستجابة �أجهزة الدولة لتو�صياتها.
و�س�أ�سلك يف هذه الدرا�سة مببحثان رئي�سان ،و�س�أخرج بنتائج وتو�صيات خامتة للدرا�سة .فاملبحث الأول
�س�أعر�ض فيه للهيئات الوطنية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،واملبحث الثاين ل�ضوابط �إن�شاء هيئة
وطنية م�ستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان .و�أما اخلامتة ف�س�أذكر فيها �أهم اال�ستنتاجات التي
�س�أتو�صل �إليها من خالل ما �س�أعر�ضه �آنفا ،كما �س�أذكر �أهم التو�صيات التي �س�أتو�صل �إليها ملعاجلة �أوجه النق�ص
والق�صور يف �أداء الهيئات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
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املبحث الأول

الهيئات الوطنية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان
متهيد وتق�سيم:

يف الثاين والع�شرين من مايو 1990م ،مت �إعالن �إعادة حتقيق الوحدة اليمنية وقيام اجلمهورية
اليمنية ،وقد ان�صبت جهود احلكومة اليمنية يف ال�سنوات الأوىل على تعزيز حقوق الإن�سان وحرياته
الأ�سا�سية ،وذلك بالعمل على اعتماد جمموعة من الن�صو�ص اخلا�صة بحقوق الإن�سان يف الد�ستور والقوانني
الوطنية النافذة ،كما اعتمدت جمموعة من الإعالنات ،واالتفاقيات الدولية املتعلقة بتلك احلقوق(.)2
وحلماية حقوق الإن�سان ،قامت احلكومة اليمنية ب�إن�شاء هيئات وطنية حلماية تلك احلقوق ،ومر
اعتماد تلك الهيئات بعدة مراحل حتى و�صل �إىل املرحلة التي عليها الآن ،ففي عام 1997م �أُن�شئ �أول هيئة
حكومية معنية بحقوق الإن�سان لتحديد موقف اليمن من االتفاقيات والعهود الدولية التي �صادق عليها،
و�أُ�سندت �إليها مهام تلقي تقارير مفو�ضية حقوق الإن�سان الدولية والرد عليها ،و�سميت هذه الهيئة بـ «جلنة
احلقوق املدنية وال�سيا�سية»(.)3
ويف عام 1998م �أن�ش�أت احلكومة «اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان» �إدراك ًا منها ب�أهمية مبد�أ
تكاملية احلقوق ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة(،)4
وت�ضمن قرار الت�شكيل الن�ص على ت�شكيل جلنة فرعية دائمة �أوكل �إليها جمموعة من املهام ،منها تلقي
ال�شكاوى الفردية املقدمة من ال�شخ�صيات والهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان،
ودرا�ستها ،والرد عليها ،وفق ًا لل�ضوابط والأ�س�س التي ت�ضعها اللجنة العليا.
ويف عام 2001م وبعد ا�ستحداث من�صب وزير دولة ل�شئون حقوق الإن�سان مت �إعادة ت�شكيل اللجنة
الوطنية العليا حلقوق الإن�سان لريتفع م�ستوى متثيلها وت�صبح برئا�سة رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي واكتفى
بتمثيل وزير العدل يف اللجنة العليا(.)5
ويف عام 2003م �أفردت احلكومة حقيبة وزارية ُتعنى بق�ضايا حقوق الإن�سان ،وذلك اقتناعا منها
ب�أهمية االرتقاء بالهيئات الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان و�ضرورة �إيجاد جهاز فني و�إداري فاعل ومتكامل
توكل له مهمة تن�سيق اجلهود احلكومية يف هذا املجال ،وكذلك خلق وتعزيز قنوات التن�سيق والتعاون مع
املنظمات غري احلكومية والهيئات الدولية.
 )2ملزيد من التف�صيل حول االعالنات واالتفاقات التي �صادق عليها اليمن� ،أنظر :م�ؤلفنا� :أثر تطور الأداء امل�ؤ�س�سي على الهياكل الوطنية حلماية حقوق الإن�سان-
حالة اجلمهورية اليمنية.
 )3ت�شكلت «جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية» مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  95ل�سنة 1997م.
 )4ت�شكلت «اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان» مبوجب القرار اجلمهوري رقم 20ل�سنة1998م الذي مت تعديله بالقرار اجلمهوري رقم 92ل�سنة1999م.
 )5انظر :القرار اجلمهوري رقم  ،89ل�سنة 2001م ،ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان وحتديد مهامها ،وزارة ال�شئون القانونية ،العدد
الثالث ع�شر ،ال�صادر بتاريخ 24ربيع الثاين 1422هـ املوافق  15يوليو 2001م.
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ومن جهة �أخرى مت �إن�شاء هيئات حكومية متخ�ص�صة حلقوق الإن�سان ،مثل اللجنة الوطنية للمر�أة،
واللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني ،وجلنة القانون الدويل الإن�ساين ،واللجنة الوطنية
ل�شئون الالجئني ،كما �أن هناك هيئات حكومية فرعية معنية بحقوق الإن�سان ،يف مكتب رئا�سة اجلمهورية
ومكتب رئا�سة الوزراء ،وهناك �أي�ض ًا هيئات �أخرى يف جمل�سي النواب وال�شورى ،و�أي�ض ًا مت �إن�شاء هيئات معنية
بحقوق املر�أة والطفل.
وعليه �س�أقوم بعر�ض الهيئات الوطنية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �أربعة مطالب� ،أولها
وزارة حقوق الإن�سان ،وثانيها الهيئات احلكومية املتخ�ص�صة ،وثالثها الهيئات احلكومية الفرعية ،ورابعها
الهيئات التابعة ملجل�سي النواب وال�شورى .وذلك كما يلي:

املطلب الأول

وزارة حقوق الإن�سان اليمنية
�أُن�شئت الوزارة عام 2003م ،مبوجب القرار اجلمهوري  105ل�سنة 2003م( ،)6بهدف تعزيز حقوق
الإن�سان وحمايتها عن طريق التن�سيق مع الوزارات واجلهات والهيئات اخلا�صة ،وتفعيل �آليات احلماية
الوطنية حلقوق الإن�سان ،وتعزيزها مبا ي�ؤكد التزام اليمن باالتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية التي
�صادق عليها .وتقدمي تقارير دورية منتظمة عن �أن�شطتها ومنجزاتها �إىل جمل�س الوزراء.
و ُتعترب الوزارة الهيئة احلكوم َّية الرئي�سة املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،وهي بحكم طبيعتها
القانونية تعدُّ �أحد مكونات هيكل ال�سلطة التنفيذية ،غري �أن بناءها التنظيمي واملهام واالخت�صا�صات التي
تتولىَّ تنفيذها تتفق مع بع�ض من املبادئ املت�صلة مبركز وعمل الهيئات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق
ُ
جلنة حقوق الإن�سان الدولية مبوجب قرارها  1992/٥٤امل�ؤرخ يف ٣
الإن�سان (مبادئ باري�س) التي �أقرتها
�آذار/مار�س .١٩٩٢
ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :الإدارة العامة للبالغات وال�شكاوى ،والإدارة العامة للمنظمات
والتقارير الدولية ،والإدارة العامة للتوعية واملعلومات ،والإدارة العامة ملنظمات املجتمع املدين ،والإدارة
ً
ًَ
ا�ست�شارية ،ت�ضم
هيئة
العامة للدرا�سات والبحوث ،والإدارة العامة لل�شئون القانونية .كما ت�ضم الوزارة
ثماين وع�شرين �شخ�صية من منظمات املجتمع املدين غري احلكومية ،وجلنة فنية ت�ضم �أحد ع�شر فردا من
الأجهزة احلكومية املرتبط عملها بحقوق الإن�سان.
وتتلخ�ص مهام الوزارة ،يف تلقي ال�شكاوى املرفوعة من املواطنني والهيئات وامل�ؤ�س�سات ،ودرا�ستها،
ومعاجلة ما يدخل �ضمن اخت�صا�ص الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،و�إعداد التقارير الدورية حول
 )6انظر :القرار اجلمهوري رقم 105لعام2003م ،اخلا�ص بت�شكيل احلكومة وت�سمية �أع�ضائها ،وزارة ال�شئون القانونية ،العدد العا�شر ،ال�صادر بتاريخ  30ربيع
�أول 1424هـ املوافق 31مايو.2003
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التزامات اليمن الدولية ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،كما �أن للوزارة اخت�صا�صات يف جمال تعزيز حقوق
الإن�سان(.)7

املطلب الثاين

الهيئات احلكومية اليمنية املتخ�ص�صة بحقوق الإن�سان
متهيد وتق�سيم:

ا�ست�شعار ًا من احلكومة اليمنية ب�أهمية نوعيات حمددة من احلقوق ،فقد قامت ب�إن�شاء جلان خا�صة
بتلك احلقوق ،وهذه اللجان هي :اللجنة الوطنية للمر�أة ،واللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون
وامل�ساجني ،وجلنة القانون الدويل الإن�ساين( ،)8واللجنة الوطنية ل�شئون الالجئني( ،)9واملجل�س الأعلى
للمر�أة ،واملجل�س الأعلى للأمومة والطفولة(.)10
وكون اللجنة الوطنية للمر�أة واللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني اللجنتني الوحيدتني
من بني اللجان املتخ�ص�صة التي �أوكل لها مهمة حماية حقوق الإن�سان ،كون بقية اللجان قد �أوكل لها مهمة
تعزيز حقوق الإن�سان ،لذا �س�أعر�ض لهاتني اللجنتني فقط لأهميتهما وذلك يف الفرعني التاليني:
الفرع الأول

اللجنة الوطنية للمر�أة
�أن�شئت اللجنة الوطنية للمر�أة عام 1996م ،مبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء ،ا�ستجابة لتو�صيات
م�ؤمتر بكني املنعقد عام 1995م ،الذي دعا احلكومات �إىل ت�شكيل جلان وطنية خا�صة باملر�أة ،وذلك بهدف
دعم اجلهود املبذولة للنهو�ض باملر�أة وتو�سيع نطاق م�شاركتها يف �شتى مناحي احلياة ،ومت ا�ستحداثها بقرار
جمل�س الوزراء  97ل�سنة 1996م باعتبارها جلنة فنية تابعة ملجل�س الوزراء ،على �أن يكون مقرها الرئي�س
�أمانة العا�صمة (�صنعاء) ،كما �أن للجنة فروع يف املحافظات.
وحر�ص ًا من احلكومة على ت�سليط مزيد من ال�ضوء علي ق�ضايا املر�أة اليمنية املختلفة والتعريف
 )7ملعرفة تلك االخت�صا�صات �أنظر املادة  2من الالئحة التنظيمية للوزارة.
 )8انظر :القرار اجلمهوري رقم 408ل�سنة1999م ،ب�ش�أن �إن�شاء اللجنة الوطنية ل�شئون القانون الدويل الإن�ساين وحتديد اخت�صا�صاتها ،وزارة ال�شئون
القانونية ،العدد الرابع والع�شرون ،ال�صادر بتاريخ  24رم�ضان 1420هـ املوافق  31دي�سمرب 1999م.
 )9انظر :القرار اجلمهوري رقم 381ل�سنة2000م ،ب�شِ �أن �إن�شاء اللجنة الوطنية لالجئني ،وزارة ال�شئون القانونية ،العدد الع�شرون ،ال�صادر بتاريخ 4
�شعبان1421هـ املوافق� 31أكتوبر2000م.
 )10انظر :القرار اجلمهوري رقم 321ل�سنة1999م ،ب�ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ،وزارة ال�شئون القانونية ،العدد الثامن ع�شر ،ال�صادر
بتاريخ 20جمادي الآخرة1420هـ املوافق� 30سبتمرب1999م
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ب�أهميتها يف جممل منا�شط احلياة فقد مت �إعادة ت�شكيل اللجنة وتو�سيع �إطارها مبوجب قرار رئي�س الوزراء
 68ل�سنة2000م ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�شئون املر�أة الذي ير�أ�سه رئي�س الوزراء وي�ضم يف قوام تكوينه
اللجنة الوطنية للمر�أة ،وتر�أ�س اللجنة الوطنية للمر�أة رئي�سة معينة بقرار جمهوري(.)11
وتتكون اللجنة من رئي�سة اللجنة ،ونائبة لها ،وع�ضوات اللجنة وهن ممثالت اجلهاز الإداري للدولة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص .كما �أن للجنة فروع ًا يف خمتلف املحافظات تتكون من رئي�سة
للفرع وع�ضوات للفرع .ووفق ًا لالئحة التنظيمية ي�شرتط يف رئي�سة اللجنة �أن تكون من ذوي اخلربة يف جمال
ق�ضايا املر�أة(.)12
وتعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل ثالثة �أ�شهر مع ممثالتها يف اجلهاز الإداري للدولة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،واجتماع ًا مرة كل �ستة �أ�شهر مع من�سقاتها يف الأمانة واملحافظات ،ويجوز لها عقد دورات
ا�ستثنائية كلما دعت ال�ضرورة لذلك ،ويح�ضر اجتماعاتها متخ�ص�صون يف �شئون املر�أة ،دون �أن يكون لهم حق
الت�صويت .وتقوم اللجنة برفع تقاريرها �إىل املجل�س الأعلى للمر�أة.
وتخت�ص اللجنة مبتابعة تنفيذ االتفاقيات واملواثيق واملعاهدات الإقليمية والدولية املتعلقة باملر�أة
التي �صادق اليمن عليها ،و�إعداد التقارير عن م�ستوى تنفيذها ،ودرا�سة االتفاقيات واملواثيق واملعاهدات
الإقليمية والدولية ذات ال�صلة باملر�أة التي يعتزم اليمن االن�ضمام �إليها ،و�إبداء الر�أي فيها �أو التو�صية
بامل�صادقة عليها ،وتبليغ قرارات املجل�س الأعلى للمر�أة للجهات املعنية ،ومتابعة تنفيذها ،ورفع التقارير
الدورية عن م�ستوى تنفيذها(.)13
الفرع الثاين

اللجنة العليا للنظر يف �أحوال ال�سجون وامل�ساجني
�أُن�شئت اللجنة عام ،2000مبوجب توجيهات الأخ رئي�س اجلمهورية ال�صادرة بتاريخ  6دي�سمرب2000م.
وتتكون اللجنة من املحكمة العليا ومدير مكتب رئا�سة اجلمهورية وع�ضوية عدد من الوزارات والهيئات ذات
العالقة :كوزارات الداخلية والعدل وحقوق الإن�سان وال�شئون االجتماعية والعمل ومكتب النائب العام.
وتخت�ص اللجنة بدرا�سة �أو�ضاع ال�سجناء وم�شكالتهم وو�ضع احللول املنا�سبة لها ،واقرتاح امل�ساعدات املالية
لل�سجناء املع�سرين.

 )11انظر :ن�ص الفقرة ب من املادة  7من قرار رئي�س الوزراء رقم  68ل�سنة .2000
 )12انظر :ن�ص املادتي  4 ،2من الالئحة التنظيمية للجنة الوطنية للمر�أة.
 )13هذه االخت�صا�صات وفق ًا للمادة  3من الالئحة التنظيمية للجنة الوطنية للمر�أة.
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املطلب الثالث

الهيئات احلكومية اليمنية الفرعية املعنية بحقوق الإن�سان
متهيد وتق�سيم:

و�إىل جانب وزارة حقوق الإن�سان واللجان املتخ�ص�صة ،توجد هيئات حكومية فرعية تابعة جلهات
وهيئات حكومية �أخرى ،تخت�ص بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،وهذه الهيئات تابعة ملكتب رئا�سة
اجلمهورية ،ومكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ،ووزارة العدل.
و�س�أقوم بعر�ض تلك الهيئات يف ثالثة فروع� ،أولها الهيئات التابعة ملكتب رئا�سة اجلمهورية ،وثانيها
الهيئات التابعة ملكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ،وثالثها هيئة التفتي�ش الق�ضائي بوزارة العدل ،وذلك كما يلي:
الفرع الأول

الهيئات التابعة ملكتب رئا�سة اجلمهورية اليمنية
متهيد وتق�سيم:

�أن�ش�أ مكتب رئا�سة اجلمهورية �إدارتني عامتني معنيتني بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان� ،أولهما الإدارة
العامة للحقوق واحلريات ،و�آخرهما الإدارة العامة لل�شكاوى ،و�أوكل �إىل الأوىل تلقي وفح�ص البالغات
الدولية وتلقي ومتابعة التقارير اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،والأخرى تلقي وفح�ص ال�شكاوى املحلية،
و�س�أعر�ض لكال الإدارتني يف البندين التاليني:

�أو ًال -الإدارة العامة للحقوق واحلريات

�أُن�شئت هذه الإدارة �إعما ًال لن�ص املادة  8من قرار رئي�س اجلمهورية  1ل�سنة 2003م اخلا�ص ب�إعادة
تنظيم مكتب رئا�سة اجلمهورية وحتديد مهامه واخت�صا�صاته ،على �أن تكون تابعة لدائرة �شئون ال�سلطة
املحلية ومنظمات املجتمع املدين ،بهدف تلقي ومتابعة التقارير والبالغات وال�شكاوى املت�صلة بق�ضايا احلقوق
واحلريات يف اليمن(.)14
وتتلخ�ص مهمتها ،يف تلقي التقارير والبالغات املت�صلة بق�ضايا احلقوق واحلريات يف اليمن ،وحتليلها،
و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها ،ومتابعة ور�صد البالغات واالدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان
يف اليمن ،ومعرفة م�صادرها ،وحتليل اجتاهاتها و�أهدافها ،و�إبداء املالحظات والتو�صيات الالزمة ب�ش�أنها،
كما تخت�ص الإدارة بر�صد التجاوزات املخلة باحلقوق واحلريات العامة وغريها من انتهاكات حقوق
الإن�سان ،ومتابعة الإجراءات املتخذة يف حق مرتكبيها ،والعر�ض ب�ش�أنها ،ومتابعة ور�صد ما تن�شره ال�صحف
 )14انظر :ن�ص البند ثالث ًا 8/من املادة  8من قرار رئي�س اجلمهورية  1ل�سنة 2003م اخلا�ص ب�إعادة تنظيم مكتب رئا�سة اجلمهورية وحتديد مهامه
واخت�صا�صاته.
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الر�سمية والأهلية واحلزبية املحلية وو�سائل الإعالم اخلارجية من ق�ضايا و�أحداث تتعلق بحقوق الإن�سان
يف اليمن ،و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها،
وللإدارة �أي�ض ًا متابعة وتقييم ال�سيا�سات والقرارات والإجراءات املتعلقة بق�ضايا حقوق الإن�سان،
وتقدمي املقرتحات والتو�صيات التي ت�سهم يف تعزيز وتفعيل دور اجلهات املعنية يف معاجلة هذه الق�ضايا،
وحماية احلقوق واحلريات بوجه عام ،ومراجعة التقارير الدورية املرفوعة عن م�ستوى تنفيذ املعاهدات
واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،التي �صادق اليمن عليها ،بالتعاون والتن�سيق مع الدوائر
املعنية باملكتب ،ومتابعة وتقييم م�ستوى العالقات التي تربط اليمن باملنظمات والهيئات الدولية املعنية
بحقوق الإن�سان ،و�إبداء املالحظات الالزمة ب�ش�أنها؛
وتخت�ص �أي�ض ًا بجمع وتوفري املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي �صادق
عليها اليمن ،و�أية قرارات �أو �أدبيات تتعلق بحقوق الإن�سان �صادرة عن املنظمات والهيئات الدولية ،كما �أن
لها درا�سة م�شاريع القوانني واالتفاقيات واللوائح والقرارات املتعلقة باحلقوق واحلريات ،و�إبداء املالحظات
الالزمة ب�ش�أنها.

ثاني ًا -الإدارة العامة لل�شكاوى:

�أُن�شئت هذه الإدارة �إعما ًال لن�ص املادة  8من قرار رئي�س اجلمهورية  1ل�سنة2003م اخلا�ص ب�إعادة
تنظيم مكتب رئا�سة اجلمهورية وحتديد مهامه واخت�صا�صاته ،على �أن تكون تابعة لدائرة �شئون ال�سلطة
املحلية ومنظمات املجتمع املدين ،بهدف تلقي وفح�ص ال�شكاوى الفردية املقدمة لفخامة رئي�س اجلمهورية.
وتخت�ص الإدارة بتلقي ال�شكاوى الفردية ،وفح�صها ،و�إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة للت�صرف فيها
طبقا للأو�ضاع القانونية ،والرد على �أ�صحاب ال�شكاوى بالإجراءات التي متت ب�ش�أنها ،ودرا�سة وتلخي�ص
ورفع ال�شكاوى الهامة ،م�شفوعة باملالحظات والر�أي ،وتلقي التوجيهات ب�ش�أنها ،ومتابعة تنفيذها ،والعر�ض
بالنتائج ،و�إحالة ال�شكاوى ذات الطابع الفني �إىل الدوائر املخت�صة باملكتب ،ومتابعة ما مت ب�ش�أنها ،ودرا�سة
وحتليل اجتاهات ال�شكاوى و�أ�سبابها ،وا�ستخال�ص امل�ؤ�شرات التي ت�سهم يف �إيجاد احللول املنا�سبة لها.
الفرع الثاين

الإدارات التابعة ملكتب رئا�سة جمل�س الوزراء اليمني
متهيد وتق�سيم:

توجد يف مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء �إدارتان معنيتان بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان ،الأوىل خا�صة
بتلقي �شكاوى املواطنني وتتعامل معها وفق �إجراءات حمددة ،وت�سمى “الإدارة العامة ل�شئون املواطنني”
والأخرى خا�صة باحلقوق واحلريات ،وت�سمى “�إدارة احلقوق واحلريات” و�س�أعر�ض لتلك الإدارتني يف
البندين التاليني:
482
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

�أو ًال -الإدارة العامة ل�شئون املواطنني:

�أُن�شئت هذه الإدارة �إعما ًال لن�ص املادة  12اخلا�صة بالبناء التنظيمي للأمانة العامة ملجل�س الوزراء،
على �أن تكون تابعة لدائرة ال�سلطة املحلية التابعة للأمني العام امل�ساعد لقطاع اخلطط والربامج ،بهدف
تلقي وفح�ص ال�شكاوى املقدمة من املواطنني.
وتخت�ص الإدارة بتلقي �شكاوى الأفراد املرفوعة من املواطنني �إىل رئا�سة الوزراء ،وفح�صها و�إحالتها
�إىل اجلهات املخت�صة طبق ًا للأو�ضاع القانونية املقررة ،ومتابعة الإجراءات التي متت ب�ش�أن ال�شكاوى والرد
على �أ�صحابها بنتائج ما مت فيها ،وحتليل اجتاهات ال�شكاوى مبا ي�ساعد على و�ضع احللول املنا�سبة لإزالة
�أ�سبابها.
وللإدارة رفع ال�شكاوى الهامة �إىل مدير مكتب رئا�سة الوزراء ،ليقوم بدوره بعر�ضها على رئي�س جمل�س
الوزراء �أو نوابه التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها ،و�إر�شاد املواطنني وتعريفهم باجلهات التي يجب الرجوع �إليها
حلل ق�ضاياهم يف حالة عدم االخت�صا�ص(.)15

ثاني ًا� -إدارة احلقوق واحلريات:

�أُن�شئت هذه الإدارة �إعما ًال لن�ص املادة  12من قرار رئي�س جمل�س الوزراء  203ل�سنة 2007م ،ب�ش�أن
الالئحة الداخلية للأمانة العامة ملجل�س الوزراء ومكتب رئي�س الوزراء ،على �أن تكون تابعة لدائرة املجتمع
املدين وحقوق الإن�سان التابعة للأمني العام امل�ساعد لقطاع ال�شئون ال�سيا�سية والعالقات اخلارجية ،بهدف
حماية وتعزيز حقوق الإن�سان(.)16
وتخت�ص الإدارة بدرا�سة التقارير ال�صادرة عن املنظمات املحلية والأجنبية الإقليمية والدولية
و�إعداد امللخ�صات ب�ش�أنها م�شفوعة بالر�أي وعر�ضها ومتابعة تنفيذ التوجيهات ال�صادرة ب�ش�أنها ،ومتابعة
م�ستوى تنفيذ قرارات و�أوامر املجل�س وخطط وبرامج احلكومة وتو�صيات جمل�سي النواب وال�شورى املت�صلة
بحقوق الإن�سان وحرياته ،ورفع التقارير املنتظمة ب�شـ�أنها ،ودرا�سة وتلخي�ص ورفع ال�شكاوى الفردية
م�شفوعة باملالحظات والر�أي وتنفيذ التوجيهات ال�صادرة ب�ش�أنها ،ومتابعة تنفيذها ،والعر�ض بالنتائج.
الفرع الثالث

هيئة التفتي�ش الق�ضائي بوزارة العدل اليمنية

�أُن�شئت الهيئة مبوجب املادة  92من قانون ال�سلطة الق�ضائية  1ل�سنة1991م( ) ،بهدف االرتقاء
بالأداء الق�ضائي عن طريق تقييم وتقومي �أعمال الق�ضاة و�سري العمل يف املحاكم(.)18
17

 )15هذه االخت�صا�صات وفق ًا للمادة 25من الالئحة الداخلية للأمانة العامة ملجل�س الوزراء ومكتب رئي�س الوزراء.
 )16انظر :ن�ص املادة /12ثاني ًا 2/من قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 203ل�سنة2007م ،ب�ش�أن الالئحة الداخلية للأمانة العامة ملجل�س الوزراء ومكتب رئي�س
الوزراء.
 )17انظر :ن�ص املادة  94من قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم 1ل�سنة1991م.

 )( 18انظر :نص املادة  4من قرار وزير العدل رقم ،48اخلاص بالئحة التفتيش القضائي.
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وتتكون الهيئة من رئي�س ونائب وعدد كاف من الق�ضاة ُيختارون من بني ق�ضاة املحاكم ،على �أن يكونوا
من ذوي اخلربة والكفاءة ،ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء ملدة �سنتني
على الأقل قابلة للتجديد ،على �أن يكون رئي�سها من بني �أع�ضاء املحكمة العليا.
وتخت�ص الهيئة بالتفتي�ش الدوري واملفاجئ على �أعمال الق�ضاة وامل�ساعدين باملحاكم االبتدائية
وحماكم اال�ستئناف ،و�إعداد م�شروع احلركة الق�ضائية واتخاذ كافة الإجراءات املتعلقة بذلك طبقا للقانون،
وتلقي وفح�ص ال�شكاوى التي تقدم �ضد الق�ضاة واملتعلقة ب�سلوكهم ومبا قد ف�صل فيه من ق�ضائهم ،و�إقامة
الدعوى الت�أديبية �ضد �أي من ق�ضاة وم�ساعدي املحاكم االبتدائية واال�ستئنافية ،ومراقبة �سري العمل يف
املحاكم وتقدمي �أية مقرتحات �إىل وزير العدل ب�ش�أن حت�سني الأداء الق�ضائي.
ومتار�س الهيئة مهامها عرب دوائرها التي تتكون من :رئي�س الهيئة ونائبه ،ودائرة �شئون التفتي�ش،
ودائرة التحقيق والدعاوى الت�أديبية ،ودائرة ال�شكاوى(.)19

املطلب الرابع

اللجان التابعة ملجل�سي النواب وال�شورى اليمني
متهيد وتق�سيم:

و�إىل جانب الهيئات احلكومية الرئي�سة والفرعية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،توجد جلان
تابعة ملجل�سي النواب وال�شورى ،معنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،و�س�أعر�ض لها يف فرعني� ،أخ�ص�ص
�أولهما للجان التابعة ملجل�س النواب ،و�آخرهما للجنة التابعة ملجل�س ال�شورى ،وذلك كما يلي:
الفرع الأول

اللجان التابعة ملجل�س النواب اليمني
متهيد وتق�سيم:

حر�صت ال�سلطة الت�شريعية املتمثلة يف جمل�س النواب على تكوين جلان داخلية ُتعنى ب�شكاوى
وتظلمات املواطنني وق�ضايا حقوق الإن�سان عامة ،ولتحقيق هذا الغر�ض �أن�شئ املجل�س جلنتان ،الأوىل «جلنة
احلريات العامة وحقوق الإن�سان» ،والأخرى «جلنة العرائ�ض وال�شكاوي» ،كما �أن هناك �إدارة عامة خمت�صة
بال�شكاوى وامل�سماة «الإدارة العامة لل�شكاوى» .و�س�أعر�ض لتلك اللجنتني وهذه الإدارة يف ثالثة بنود على
النحو التايل:
 )19انظر :ن�ص املادة 5من قرار وزير العدل رقم ،48اخلا�ص بالئحة التفتي�ش الق�ضائي.
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(�أو ًال) -جلنة العرائ�ض وال�شكاوى:

�أُن�شئت اللجنة مبوجب املادة  28من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،بهدف تلقي ال�شكاوى والبالغات
الفردية وفح�صها .وتتكون اللجنة من ثالثة ع�شر ع�ضو ًا من �أع�ضاء جمل�س النواب ،على �أن يكونوا من ذوي
التخ�ص�ص واخلربة والكفاءة ،على �أن ال يجوز للع�ضو �أن يكون ع�ضوا يف جلنة �أخرى من جلان املجل�س.
وتخت�ص اللجنة ،مبراجعة وفح�ص ال�شكاوى والعرائ�ض املرفوعة �إىل املجل�س؛ وتقدمي تقرير ب�ش�أنها
�إىل رئي�س املجل�س �أو من ينوب عنه مت�ضمن ًا ما تراه من مقرتحات و�آراء ملعاجلة مو�ضوعات ال�شكاوى ،ومتابعة
اجلهات املعنية بتنفيذ املقرتحات والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س وهيئة رئا�سته ،ب�ش�أن ال�شكاوى والعرائ�ض،
وتقدمي تقارير دورية ب�ش�أن ال�شكاوى �إىل جمل�س النواب(.)20

(ثاني ًا) -جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان:

�أُن�شئت اللجنة مبوجب املادة  28من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،بهدف رقابة احلكومة للت�أكد
من تطبيق الد�ستور والقوانني النافذة واالتفاقيات الدولية امل�صادق اليمن عليها واملتعلقة بحقوق الإن�سان.
وتتكون اللجنة من ثالثة ع�شر ع�ضو ًا من �أع�ضاء جمل�س النواب .على �أن يكونوا من ذوي التخ�ص�ص
واخلربة والكفاءة ،على �أن ال يجوز للع�ضو �أن يكون ع�ضوا يف جلنة �أخرى من جلان املجل�س.
وتخت�ص اللجنة مبراجعة ودرا�سة م�شاريع القوانني واالتفاقيات املتعلقة باحلريات العامة وحقوق
الإن�سان ،ومراجعة ودرا�سة ومتابعة كل ما يتعلق باحلريات العامة وحقوق الإن�سان ،والدفاع عنها وفق ًا
للد�ستور والقوانني النافذة ،والرقابة على اجلهات املعنية للت�أكد من �ضمان �سالمة تطبيق القوانني املتعلقة
باحلريات العامة وحقوق الإن�سان وعدم انتهاكها(.)21

(ثالث ًا) -الإدارة العامة لل�شكاوى:

�أُن�شئت هذه الإدارة عام 2009م مبوجب ن�ص املادة  25من الالئحة التنظيمية لهيئة رئا�سة جمل�س
النواب والأمانة العامة وتكويناتهما واخت�صا�صاتهما ،بهدف تلقي ال�شكاوى الفردية وفح�صها ،على �أن تتبع
مكتب رئي�س جمل�س النواب(.)22
وتتكون الإدارة العامة لل�شكاوي من ثالث �إدارات فرعية هي� :إدارة �شكاوي املواطنني ،و�إدارة �شكاوي
اجلهات احلكومية ،و�إدارة املتابعة والأر�شفة(.)23
و�أوكل �إىل الإدارة العامة مهمة تلقي كافة ال�شكاوي التي ترفع �إىل رئي�س املجل�س من املواطنني
واجلهات احلكومية ،ودرا�ستها وتلخي�صها وعر�ضها على مدير مكتب رئي�س املجل�س م�شفوعة بالر�أي متهيد ًا
لرفعها لرئي�س املجل�س ،وتلقي توجيهات رئي�س املجل�س ب�ش�أن ال�شكاوى و�إبالغ �أ�صحابها بذلك(.)24
 )20انظر :املواد 48 ،28 ،27 :من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب.
 )21انظر :املواد 49 ،28 ، 27 :من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب.
 )22انظر :ن�ص املادة  25من الالئحة التنظيمية لهيئة رئا�سة جمل�س النواب والأمانة العامة.
 )23انظر :ن�ص املادة  34من الالئحة التنظيمية لهيئة رئا�سة جمل�س النواب والأمانة العامة.
 )24هذه االخت�صا�صات وفق ًا لن�ص املادة  33من الالئحة التنظيمية لهيئة رئا�سة جمل�س النواب والأمانة العامة.
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الفرع الثاين

جلنة حقوق الإن�سان واحلريات العامة واملجتمع املدين مبجل�س ال�شورى اليمني
�أُن�شئت اللجنة مبوجب املادة  40من الئحة جمل�س ال�شورى( ،)25بهدف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان
واحلريات العامة.
وتخت�ص اللجنة مبهمة رعاية حقوق الإن�سان واحلريات العامة وتقدمي الر�أي وامل�شورة حول تعزيز
هذه احلقوق واحلريات ،ومراجعة وتوثيق حقوق الإن�سان التي ن�ص عليها الد�ستور والقوانني النافذة و�إبداء
الر�أي فيما يتعلق بتطبيقها ومدى االلتزام بها من قبل الأجهزة الر�سمية وال�شعبية والنقابية والقطاع اخلا�ص
وغريها ،و�إبداء الر�أي وامل�شورة �إىل اجلهات املخت�صة يف الدولة بهدف تفعيل الت�شريعات املت�صلة باحلقوق
واحلريات وامل�ساهمة يف تقدمي املعاجلات لالختالالت التي قد تكون موجودة يف تلك القوانني وتطبيقها
واالهتمام بحقوق املر�أة والطفل وتعزيز م�ساهمة املر�أة يف احلياة العامة،
ولها �أي�ض ًا ر�صد التوجهات الدولية والإقليمية يف جمال حقوق الإن�سان واحلريات العامة وحتليلها،
وتقدمي الر�أي ب�ش�أنها ،ومراجعة التقارير الدولية والإقليمية التي تتطرق �إىل و�ضع حقوق الإن�سان يف
اليمن ،وتقييمها ،وتقدمي الر�أي ب�ش�أنها ،ودرا�سة املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان وتقدمي الر�أي
ب�ش�أن حاجة اليمن �إىل االن�ضمام �إليها(.)26

املبحث الثاين

�ضوابط �إن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان
متهيـــد وتق�سيـم:

للهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان دور ًا يف �ضمان احرتام �سيادة القانون على امل�ستوى الوطني ،وكذلك يف
معاجلة امل�سائل البالغة الأهمية املتعلقة بحقوق الإن�سان ،كعمليات الإعدام بال حماكمة والتعذيب واالحتجاز
التع�سفي وكذلك مكافحة الإفالت من العقاب� .إال �أنه ينبغي التنويه �إىل �أن اجلهاز الرئي�س املعني بحماية
حقوق الإن�سان هو الق�ضاء ،و�أن الهيئات الوطنية ال متكن �أن تكون بديال عنه ،و�إمنا تعترب تدبري ًا �إ�ضافي ًا
حلماية حقوق الإن�سان.
كما �أن الهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان هي عن�صر رئي�س حلماية حقوق الإن�سان .ففي و�سعها عند
 )25انظر :الفقرة  11من املادة  40من القانون رقم 93ل�سنة2002م ،اخلا�ص بالالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى.
 )26هذه االخت�صا�صات وفقا للمادة  42من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،كما �أن للجنة اخت�صا�ص يف جمال م�ؤ�س�سات املجتمع املدين (املنظمات غري
احلكومية) ،وفق ًا للمادة املذكورة.
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االمتثال ملبادئ باري�س� ،أن تكون �شركاء يف النظام الدويل حلقوق الإن�سان ،وبخا�صة املجل�س الدويل حلقوق
الإن�سان واللجان التعاهدية املعنية بحقوق الإن�سان و�أ�صحاب الإجراءات اخلا�صة .وعلى وجه اخل�صو�ص،
بو�سعها �أن ت�ضمن تطبيق القواعد الدولية على امل�ستوى الوطني عن طريق ت�سهيل �أعمال املتابعة للتو�صيات
ال�صادرة عن �أجهزة حقوق الإن�سان.
ولئن كانت الهيئات الوطنية حلقوق االن�سان عادة �إما حم�صنة د�ستوري ًا �أو من�ش�أة مبوجب قوانني وطنية
ومعتمدة على املوارد املالية التي توفرها احلكومة .ف�إن الهيئة الوطنية الفعالة هي الهيئة القادرة على العمل
ب�شكل م�ستقل عن احلكومة وال�سيا�سات احلزبية و�سائر الت�أثريات اخلارجية .وال ميكن قيا�س فاعلية الهيئات
الوطنية �إال من خالل معرفة مدى الت�أثري الإيجابي للهيئة الوطنية على حالة حقوق الإن�سان لدى الأفراد
واملجموعات يف جمتمع معني.
ولذلك ينبغي منح الهيئات اليمنية ا�ستقاللية ،لأن هذه اال�ستقاللية هي الركيزة الرئي�سة التي تقوم
عليها هذه الهيئات ،لكي ال تكون الهيئة الوطنية جمرد م�ست�شارة للحكومة� ،أو �أن يكون دورها دور حمامي
احلكومة الذي يربر االنتهاكات ،ويجد لها �أ�سا�سا يحاول �أن ُيقنع بها الأجهزة الدولية املعنية بحقوق
الإن�سان.
كما ينبغي عدم فر�ض قيود على عمل الهيئة الوطنية ،ومتتعها مبيزانية م�ستقلة ،و�أن يكون لها احلق يف
التحقيق يف الق�ضايا التي تقرر نظرها ،وتوافر �ضمانات حتول دون عزل امل�سئول عن من�صبه حتى نهاية فرتة
واليته .وال يعني هذا اال�ستقالل ،ا�ستقالال عن ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�ضائية بل وعن الربملان كذلك
ب�ضوابط معينة ..لذا �سنقوم بعر�ض ال�ضوابط املتوجب توفرها لإن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة معنية بتعزيز
وحماية حقوق الإن�سان ،وذلك يف الفروع التالية:
املطلب الأول

الإ�ستقالل القانوين
يتبني من هذه الدرا�سة �أن اليمن قد قام ب�إن�شاء �أكرث من هيئة وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق
الإن�سان ،و�إن تلك الهيئات تت�شابه �صالحياتها �إىل حد كبري ،كما �أنها من�ش�أة مبوجب قرار ،وال تتمتع باال�ستقالل
الإداري واملايل ،وال متلك اخت�صا�صات ق�ضائية �أو �شبه ق�ضائية.
كما �أن قرارات الهيئات الوطنية غري ملزمة ،ولي�س لها �صالحيات التو�صية بتطوير اللوائح والقوانني،
وجميعها مطالبة ب�إ�صدار تقارير �سنوية ،لكنها ال تقوم بن�شرها ،كما ت�صدر تقارير خا�صة ببع�ض احلاالت التي
نظرتها .وال حتدد القرارات املن�شئة للهيئات اليمنية �سلطاتها يف التحقيق ،وال تظهر هذه الدرجة من الإلزام
الواجب يف تعاون ال�سلطات املخت�صة مع الهيئات الوطنية فيما جتريه من حتقيقات.
لذا ينبغي �ألغاء الهيئات الفرعية ،والإبقاء على الهيئة الرئي�س املعنية بتعزيز وحماية حقوق
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الإن�سان ،وت�سمى «الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان» ،و�أن تمُ نح الهيئة الوطنية �شخ�صية قانونية منف�صلة
ومميزة ذات تبعية ت�سمح لها مبمار�سة �سلطتها يف �صنع القرارات على نحو م�ستقل ،وذلك ب�أن يتم �إن�شائها يف
الد�ستور� ،أو بقانون خا�ص بها ،و�أن تكون الهيئة م�سئولة مبا�شرة �أمام الربملان.
وينبغي �أن تكون الهيئة قادرة على �إدارة �شئونها اليومية على نحو م�ستقل عن �أي فرد �أو منظمة �أو
�إدارة �أو �سلطة ،وكذا �صالحيتها لأن ت�ضع نظمها الداخلية ،وعدم خ�ضوع تلك النظم لأية تعديالت خارجية،
كما ال تخ�ضع تو�صياتها وتقاريرها وقراراتها للمراجعة من قبل �سلطة �أو هيئة �أخرى.
وكذا ينبغي منح الهيئة الوطنية �سلطة قانونية لإجبار ال�سلطات احلكومية على التعاون معها ،ولذلك
يجب �أن ين�ص قانون �إن�شاء الهيئة على �أنه ينبغي جلميع املوظفني وال�سلطات العامة ت�سهيل عمل الهيئة ،مبا
يف ذلك الرد على طلباتها للح�صول على معلومات وم�ساعدتها يف التحقيقات عن انتهاكات حقوق الإن�سان
وينبغي �أن يرتتب على عدم التزام احلكومة مبوافاة املجل�س بالتقارير الدورية اخلا�صة بها جزاءات
معينة على هذه احلكومة.
املطلب الثاين

الإ�ستقالل املايل
من املعلوم �أن كرثة وتعدد الهيئات الوطنية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -خا�صة مع الت�شابه
يف املهام ،-يكلف الدولة نفقات كثرية من اعتماد مايل وموظفني ..الخ ،لذا ينبغي �إلغاء الهيئات الفرعية
والإبقاء على الهيئة الرئي�سة املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،وامل�سماه «الهيئة الوطنية حلقوق
الإن�سان» ،مع منحها �إمكانيات مادية لتتمكن من تنفيذ مهامها وفق ًا ملبادئ باري�س ،وهو ما دعا �إليه امل�ؤمتر
الثاين للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف املنطقة العربية املنعقد بالدوحة للفرتة 6-4مار�س.2006
ومن املعلوم �أي�ض ًا �أن الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان التي ال ُت�سيطر على مواردها املالية �ستكون تابعة
للوزارة احلكومية ،وهذا ما هو حا�صل يف اليمن ،حيث تتبع الهيئة الوطنية احلكومة مالي ًا ،لذا ميكن �أن تخول
الهيئة مب�سئولية �صياغة ميزانيتها ال�سنوية اخلا�صة ،التي تحُ ال بعد ذلك �إىل الربملان مبا�شرة للموافقة
عليها ،وفق �ضوابط و�أ�س�س حمددة.
كما ينبغي العمل على مواجهة متطلبات ات�ساع دور الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وتذليل العقبات
التي تعرت�ض عملها ،وتوفري موارد �إ�ضافية لها تتنا�سب مع املهام اجل�سيمة املوكولة �إليها ،خا�صة التحقيق
والنزول امليداين.
وكونه قد لوحظ �ضعف تعزيز البناء امل�ؤ�س�سي للهيئات الوطنية -خا�صة وزارة حقوق الإن�سان واللجنة
الوطنية للمر�أة ،-وذلك بعدم امتالك مبني لأي منهما ،فيجب توفري مبنى حكومي ي�ضم جميع الهيئات
املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،والتي �ستن�صهر حتت هيئة واحد ،وامل�سماه «الهيئة الوطنية حلقوق
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الإن�سان»� ،أو �أن ي�ضم املبنى جميع الهيئات الرئي�سة والفرعية ،يف حالة عدم الدمج.
املطلب الثالث

اال�ستقالل الإداري
املالحظ عدم الن�ص يف �إن�شاء الهيئات الوطنية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،على معايري
تعيني �أع�ضاء تلك الهيئات ،لذا ينبغي الن�ص بالتحديد على القواعد وال�شروط التي ُتطبق على �أع�ضاء
الهيئات الوطنية يف القانون الت�أ�سي�سي لهذه الهيئات ،واملتمثلة يف طريقة ومعيار ومدة التعيني ،وما �إذا كان
من اجلائز �إعادة تعيني الأع�ضاء ،ومن الذي يجوز له �إقالة الأع�ضاء ولأي �سبب ،واملزايا واحل�صانات التي
يتمتع بها الأع�ضاء.
كما ينبغي التنوع يف ت�شكيل الع�ضوية ،فينبغي متثيل جميع القوى االجتماعية ذات ال�صلة ،من املنظمات
غري احلكومية ونقابات العمال واملنظمات املهنية واالجتاهات الفل�سفية واملعتقدات املذهبية.
وميكن �أي�ض ًا تعزيز طبيعة الهيئة التمثيلية و�إمكانية الو�صول �إليها ،ب�إدراج م�سئولني من الربملان فيها
ب�صفة مراقبني .مع الت�أكيد على �إبعاد الهيئة عن املوائمات ال�سيا�سية ،من خالل االلتزام باملعايري الواجب
توافرها يف االع�ضاء الذين يتقدم للرت�شح لع�ضوية الهيئة الوطنية.
وكذلك ميكن ت�شكيل جلنة خرباء من قبل الربملان يراعى يف �أع�ضائها احليدة والنزاهة ويتم اختيارهم
بناء على انتماءاتهم ال�سيا�سية ،وتكون مهمة هذه اللجنة
بناء على خلفياتهم ال�شخ�صية والعلمية ولي�س ً
ً
قبول ورف�ض تر�شيح الع�ضو لع�ضوية الهيئة ،مع االلتزام بالأعداد املقررة لكل منطقة.
وميكن �أن يكون �أع�ضاء الهيئة من ال�شخ�صيات احلقوقية ،واملتمر�سة يف قانون حقوق الإن�سان ،وامل�شهود
لها بالكفاءة والنزاهة .على �أن يتم تعيني ه�ؤالء املمثلني من قبل الربملان بالتوافق ،ويكون تعيينهم ب�صالحيات
ُملزمة للأع�ضاء يف املجل�س ،و�أن يرتتب على �إعاقة عملهم عقوبات ُمتدرجة تطبق على االع�ضاء.
كما ينبغي �أن يتم �إخ�ضاع الهيئة الوطنية للتقييم الدوري ،من جانب هيئات وبيوت خربة م�ستقلة ،مكلفة
من قبل �أع�ضاء جمل�س النواب ،وحتى جمل�س ال�شوري �أي�ض ًا ،حتى يتم الوقوف على نقاط القوة وال�ضعف ،وو�ضع
حلول منطقية وعملية للم�شكالت التي قد تواجه الهيئة .مع الت�أكيد على �إلزام الهيئة بتقدمي تقاريرها �إيل
املجل�س� ،أو املجل�سني.
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النتائج والتو�صيات

ينبغي على اليمن �سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية ملنع تدخل الدول الأخرى والهيئات املعنية بحقوق
الإن�سان حتت غطاء حقوق الإن�سان ،عن طريق متكني مواطنيها من ممار�سة حقوقهم وحرياتهم الأ�سا�سية
املن�صو�ص عليها يف الد�ستور والقوانني النافذة والوثائق الدولية حلقوق الإن�سان امل�صادق اليمن عليها .لأن
�سعي اليمن لتطبيق املواثيق الدولية ،ينبغي �أن ي�أتي تطبيق ًا لتلك املواثيق -مبا ال يتعار�ض مع ال�شريعة
ووفاء اللتزاماته الد�ستورية جتاه مواطنيها ،ولي�س من قبيل الر�ضوخ للإرادة الدولية.
الإ�سالمية،-
ً
لـــــذا �أو�صي بالآتــــــــــــي:
•�إن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة حلقوق الإن�سان ،وت�سمى «الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان» ،و�أن يعهد �إليها
العمل على تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،على �أن يكون �إن�شائها �إما يف الد�ستور� ،أو بقانون ،ويكون لها
مكاتب وفروع .على �أن تكون تابعة ملجل�س النواب.
•�أن تتحول جميع الهيئات الوطنية -املتخ�ص�صة والفرعية -املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان �إىل
جزء من منظومة الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان.
•منح الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان اخت�صا�صات وا�ضحه وحمددة ،حلماية حقوق الإن�سان ،وتتمثل
يف� :إعداد التقارير الوطنية ،وتقدميها للهيئات الدولية حلقوق الإن�سان ،وتلقي وفح�ص ال�شكاوى
الفردية ،و�إجراء التحقيقات عن �إنتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء الزيارات امليدانية لأماكن االحتجاز
وال�سجون.
•�إدراج موازنة الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان �ضمن املوازنة العامة للدولة ،و�إخ�ضاع ميزانيتها للمراقبة
من جمل�س النواب ،و�إلزامها بتقدمي تقاريرها �إيل هذا املجل�س.
•�أن يتم �إختيار �أع�ضاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،من قبل جمل�سي النواب وال�شورى ،بحيث ال يكون
من بينهم �أي �شخ�ص ينتمي �إىل �أي حزب �سيا�سي �أو على الأقل ي�شغل فيه موقع ًا قيادي ًا .و�أن يكون اختيار
�أع�ضاء الهيئة من ال�شخ�صيات ذات الوزن القادرة على �إدارة حوار يت�سم بالندية مع احلكومة من ناحية،
والتي حتظى باحرتام املجتمع احلقوقي اليمني من ناحية �أخرى ،وينبغي �أن تكون تلك ال�شخ�صيات ذات
توجه حقوقي وا�ضح ،مع االخذ بعني االعتبار التنوع يف الع�ضوية.
•ينبغي �أن يتوفر يف الكادر الإداري للهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،ال�شروط املتوجب توفرها ،واملرتبطة
باخت�صا�صات ومهام الهيئة ،مع الأخذ بعني االعتبار ت�أهيل الكادر الإداري احلايل.
•و�أخري ًا ولي�س �آخراً ،ينبغي �أن تكون ال�سمة الرئي�سة يف عمل الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،هي
ال�شفافية وامل�صداقية.
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبة �أجمعني،،،
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املراجع:

�1 .1أحمد عبدالوهاب عبدالواحد عزالدين االكوع ،ر�سالة دكتوراه� ،أثر تطور الأداء امل�ؤ�س�سي يف الأمم
املتحدة على الهياكل الوطنية حلماية حقوق الإن�سان -حالة اجلمهورية اليمنية.
�2 .2أحمد عبدالوهاب عبدالواحد االكوع ،ر�سالة ماج�ستري ،نظام ال�شكاوى الفردية حلماية حقوق
الإن�سان يف �إطار الأمم املتحدة –درا�سة مقارنة على القانون اليمني.
3 .3قرار جمل�س الوزراء رقم  95ل�سنة 1997م ،اخلا�ص ب�إن�شاء “جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية”.
4 .4القرار اجلمهوري رقم  ،89ل�سنة 2001م ،ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية العليا حلقوق
الإن�سان وحتديد مهامها ،وزارة ال�شئون القانونية ،العدد الثالث ع�شر ،ال�صادر بتاريخ 24ربيع
الثاين 1422هـ املوافق  15يوليو 2001م.
5 .5القرار اجلمهوري رقم 20ل�سنة1998م ،واملعدل بالقرار اجلمهوري رقم 92ل�سنة1999م ،واخلا�ص
ب�إن�شاء “اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان”.
6 .6القرار اجلمهوري رقم 105لعام2003م ،اخلا�ص بت�شكيل احلكومة وت�سمية �أع�ضائها ،وزارة
ال�شئون القانونية ،العدد العا�شر ،ال�صادر بتاريخ  30ربيع �أول 1424هـ املوافق 31مايو.2003
7 .7القرار اجلمهوري رقم 408ل�سنة1999م ،ب�ش�أن �إن�شاء اللجنة الوطنية ل�شئون القانون الدويل
الإن�ساين وحتديد اخت�صا�صاتها ،وزارة ال�شئون القانونية ،العدد الرابع والع�شرون ،ال�صادر بتاريخ
 24رم�ضان 1420هـ املوافق  31دي�سمرب 1999م.
ب�ش�أن �إن�شاء اللجنة الوطنية لالجئني ،وزارة ال�شئون
8 .8القرار اجلمهوري رقم 381ل�سنة2000مِ ،
القانونية ،العدد الع�شرون ،ال�صادر بتاريخ � 4شعبان1421هـ املوافق� 31أكتوبر2000م.
9 .9القرار اجلمهوري رقم 321ل�سنة1999م ،ب�ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ،وزارة
ال�شئون القانونية ،العدد الثامن ع�شر ،ال�صادر بتاريخ 20جمادي الآخرة1420هـ املوافق30
�سبتمرب1999م.
1010قرار رئي�س الوزراء رقم  68ل�سنة .2000
1111الالئحة التنظيمية للجنة الوطنية للمر�أة.
1212قرار رئي�س اجلمهورية  1ل�سنة 2003م اخلا�ص ب�إعادة تنظيم مكتب رئا�سة اجلمهورية وحتديد
مهامه واخت�صا�صاته.
1313قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 203ل�سنة2007م ،ب�ش�أن الالئحة الداخلية للأمانة العامة ملجل�س
الوزراء ومكتب رئي�س الوزراء.
1414قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم 1ل�سنة1991م.
1515قرار وزير العدل رقم ،48اخلا�ص بالئحة التفتي�ش الق�ضائي.
1616الالئحة الداخلية ملجل�س النواب.
491
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

1717الالئحة التنظيمية لهيئة رئا�سة جمل�س النواب والأمانة العامة.
1818القانون رقم 93ل�سنة2002م ،اخلا�ص بالالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى.
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ر�ؤية حـول �إ�صالح بع�ض جوانب
الق�صور يف ال�سلطة الق�ضائية
د .م�صطفى عبد الرقيب عبدا لواحد

املقدمة
بني يدي م�ؤمتر احلوار
با�ستثناء الأكادمييني واخلرباء واملخت�صني من �أهل العلم من ع�ضوية م�ؤمتر احلوار الوطني
�سواء للداخل وخا�صة
ال�شامل يف اليمن �أر�سل القائمني وامل�شرفني  1على هذا احلوار ر�سالة �سلبية
ً
لالكادميني واملتعلمني والباحثني �أو للخارج للدول الراعية للم�ؤمتر بان بلدنا التهتم بهذه ال�شريحة من
�أبنائها وهو حال العامل الثالث تقريب ًا والدول النامية فيه على وجه اخل�صو�ص
وعندما ا�ستدرك القائمني على م�ؤمتر احلوار �أو بع�ضهم ذلك اخلطاء املق�صود �أو غري املق�صود
ب�إقرار اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني بانتخاب الدكتورة وهيبة فارع
رئي�س ًا للجنة التح�ضريية وانتخاب نائبني لها هما الدكتور عادل غنيمة والدكتورة �سامية االغربي هذا
اال�ستدراك – واحلراك العلمي الذي انبثق عنه جعل تلك ال�شريحة من الباحثني والعلماء واالكادميني
يح�سون بان اخلري اليزال باقي ًا و�أنّ بناء الدولة املدنية احلديثة يف اليمن وحتقيق امل�شاركة اجلماهريية
من خالل �أدوات البحث العلمي هو الطريق ال�صحيح لبناء الدول على �أُ�س�س علمية بحثية �صحيحة
والعتب لن يزول �إ ّال �إذا ر�أت تو�صيات الأبحاث العلمية يف املوا�ضيع املختلفة يف كل فريق علمي
�سواء القانونية والإعالمية والثقافية وال�سيا�سية والق�ضائية والأمنية
من الفرق العلمية يف جماالتها
ً
وكل املناحي التي �ستقدم فيها �أبحاث علمية �أو عملية قائمة على �أُ�س�س البحث واال�ستقراء لكل م�شاكلنا
وو�ضع الت�صورات والنتائج والتو�صيات لكافة احللول التي �ستنبثق عن تلك الأبحاث ونحن �إذ ن�شكر فريق
العمل القائم على ذلك وخا�صة الدكتور – احمد العز عزي – الذي ن�شد على يديه للمطالبة برفد
الفريق العلمي بالإمكانيات املادية واملعنوية حتى تكون ور�شة العمل هذه منوذج ًا يحتذى به لالقتداء
وحتى ال يت�سرب الباحثني بحجة قلة ذات اليد و�ضعف الإمكانيات �إذ �أنّ االكادميني �أي�ضا هم �أحوج ما
يكونون للدعم املادي واملعنوي لهم �إذا �أرادت البلدان والدول �أن تنه�ض من عرثاتها
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هذه املقدمة كان البد منها للولوج �إىل مو�ضوع البحث وهو مقرتح ب�إ�صالح النظام الق�ضائي يف اليمن
( بلدنا) �أو �إ�صالح بع�ض جوانب الق�صور فيه وهو مما ال�شك فيه انه من �أوىل الأولويات �إذا �أردنا دولة نظام
�سواء كانت هذه الدولة موحدة �أو احتادية – فدرالية – �أو كنفدرالية   
وقانون
ً
وال �شك �أنّ هذه الورقة العلمية �ست�سلك �سبيل كل الدرا�سات البحثية من حيث �أ�سا�سيات البحث
العلمي من م�شكلة البحث �إىل �أهميته و�أهدافه و�أ�سباب البحث ومنهجه و�أ�سئلة البحث وفرو�ضه وحدود
البحث والدرا�سات ال�سابقة وخطة البحث �أو هيكله ونظر ًا لق�صر املدة التي �أعطيت لنا لإعداد هذه البحوث
ف�ستكون خمت�صرة وم�شاريع ومقرتحات �أكرث منها بحوث حمكمة وحمكّمة نظر ًا لقلة املدة و�ضغط الزمن
وم�شاغل احلياة الأخرى
وال �شك �أن التفا�ؤل �أمر م�ستحب وطيب لكن اليمنيني عودوا النا�س على �أن بعد كل حوار يح�سمون
خالفاتهم باحلرب ون�أمل ون�ؤمل بان   هذا احلوار لن يكون   كبقية احلوارات ال�سابقة التي انتهت بحروب مثل
حوارات بعد الوحدة التي انتهت بحرب 1994م �أو حوارات الرفاق يف 1986م التي �أعقبتها �أحداث يناير �أو
�سواء بني الرفقاء �أو بني الأ�شقاء
احلوارات ال�سابقة �أو الالحقة
ً
املبحث االول  :واقع التنظيم الق�ضائي اليمني    
املطلب االول  :مباديء عامة
املطلب الثاين  :الواقع التنظيمي للق�ضاء         
املطلب الثالث � :أ�سا�سيات لعملية اال�صالح
املبحث الثاين :مقرتحات ال�صالح بع�ض جوانب الق�صور
املطلب االول  :ا�صالح هيكل الق�ضاء
املطلب الثاين  :ت�صويبات مل�سار االجهزة الرئي�سية
املطلب الثالث :ت�صويبات لبع�ض الن�صو�ص املنظمة للق�ضاء
املبحث الثالث  :مرتكزات يجب الت�أكيد عليها
املطلب الأول � :أهمية ا�ستقالل الق�ضاء
املطلب الثاين  :حماية ا�ستقالل الق�ضاء واختيارات الباحث
املبحث الرابع  :هيئة التفتي�ش الق�ضائي
املطلب الأول  :ت�شكيل الهيئة
املطلب الثاين  :اخت�صا�صات الهيئة
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املبحث الأول

النظام الق�ضائي اليمني
املطلب الأول

مباديء عامة
عندما و�صل تطور املجتمع الإن�ساين �إىل القبول بفكرة وجود دولة كان ذلك منذ البداية ومازال
	 
مرتبطا بقيام الدولة مبهام �أ�سا�سية حمددة متثلت يف �إقامة العدل (الق�ضاء) وحتقيق الأمن ،وحرا�سة الثغور،
ولكي تتمكن الدولة من القيام بهذه املهام �أنيط بها مهمة رابعة تتمثل يف تخويلها حق جباية بع�ض الأموال
لتغطية نفقات �أجهزة العدل والأمن والقوات امل�سلحة وبقية املرافق اخلدمية للدولة التي تعمل من �أجل
املواطنني(.)2
تلك هي املهام التقليدية للدولة التي تربر وجودها ،و�سواء بعد ذلك تو�سعت الدولة يف القيام مبهام
تنموية �أو خدمية �أخرى �أو قلّ�صت منها ف�إن تلك املهام الأ�سا�سية التقليدية تفر�ض نف�سها ك�أولوية بديهية
م�ستمرة.
ويف ظل الإجماع ال�سائد واعرتاف خمتلف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية بوجود الكثري من مظاهر الق�صور
وال�سلبيات يف �أو�ضاع ال�سلطة الق�ضائية والتي تعك�س نف�سها �سلب ًا على خمتلف �أن�شطة الدولة وخططها يف
جماالت التنمية والأمن واال�ستثمار والإ�صالح الإداري والقدرة على تعميم اخلري والرفاهية والأمن العام
وال�صحة العامة وال�سكينة العامة يف حياة املجتمع ،فقد �أ�صبح مو�ضوع �إ�صالح �أو�ضاع ال�سلطة الق�ضائية ب�صورة
�شاملة جلميع هيئاتها مطلب مهم وق�ضية وطنية تفر�ض ت�ضافر جهود جميع امل�ؤ�س�سات الد�ستورية واحتل
�صدارة اهتمام القيادة ال�سيا�سية يف برامج احلكومات املتعاقبة ويف ر�سالة رئي�س اجلمهورية –ال�سابق -علي
عبد اهلل �صالح املوجهة �إىل احلكومة بتاريخ 29/6/1997م ما يلي:
1 .1الت�أكيد امل�ستمر على ا�ستقالل الق�ضاء و�أنه ال �سلطان على �أعمال الإخوة ق�ضاة املحاكم �سوى �سلطان
ال�شرع والقانون و�أن عليهم يقع الدور الكبري يف تعميم قيم العدل بني النا�س.
2 .2عدم التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاء ب�أي �شكل من الأ�شكال ،ومن ذلك االلتزام بعدم قبول �أي مراجعة
تتعلق بنزاع �أو ق�ضية معرو�ضة على الق�ضاء حتى يقول الق�ضاء حكمه النهائي.
3 .3االهتمام بتعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية .ويف �أ�سرع وقت ممكن مبا يلبي متطلبات حتديث وتطوير
�أجهزة الق�ضاء ويواكب املتغريات اجلديدة ويعالج كل االختالالت املوجودة واملتوارثة وتوفري كل
م�ستلزمات �أداء الواجبات الق�ضائية.
()3
4 .4دعم هيبة الق�ضاء واحرتام �أحكامه .
كما ت�ضمنت برامج احلكومات املتعاقبة االهتمام مبجال الق�ضاء والعدل ،حيث ن�ص يف الأهداف
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العامة لأحد من هذه الربامج �أنه “�سوف حتظى ب�أهمية ق�صوى تلك املو�ضوعات املتعلقة ب�ضبط الأمن العام
وحماية ا�ستقالل الق�ضاء وا�ستقرار النظام العديل يف البالد وذلك من �أجل �صون دماء النا�س و�أعرا�ضهم
و�أموالهم وحقوقهم الإن�سانية وحرياتهم العامة امل�شروعة(.)4
ويف معر�ض حتديد مهام احلكومة يف جمال الق�ضاء والعدل جاء يف الربنامج ل�سنة 2007م ما يلي:
�إن احلكومة ت�ؤمن ب�أن العدل �أ�سا�س احلكم وتقف – بقوة -مع مبد�أ �سيادة القانون و�أن ال �سلطان
على الق�ضاء  ...وبذلك ت�ؤكد:
أ .أوقوفها مع ال�سلطة الق�ضائية ودعمها باعتبارها من �أهم مقومات بناء الدولة احلديثة – دولة
امل�ؤ�س�سات والنظام والقانون – و�سوف تقوم باتخاذ التدابري وتوفري الإمكانيات التي ت�ساعد ال�سلطة
الق�ضائية على القيام بوظيفتها بكفاءة عالية.
ب .بدعم وتعزيز التفتي�ش الق�ضائي للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية ومبا يحقق نزاهة الق�ضاء.
ت .تتطوير املعهد العايل للق�ضاء ومبا يكفل تخريج ق�ضاة من ذوي الكفاءة والعلم وامل�ؤهلني يف املجاالت
ال�شرعية والقانونية.
ث .ثامل�ساهمة يف تطوير وحت�سني �أداء النيابة العامة بتوفري الإمكانيات اللاّ زمة لأداء مهامها وتدريب
كوادرها.
ج .جالعمل على ن�شر الوعي القانوين يف املجتمع ،وبث العدل يف �أرجاء الوطن ،و�إقامة املحاكم و النيابات
يف كافة وحدات ال�سلطة املحلية.
ح .حالعمل على �إيجاد تن�سيق كفء وفاعل بني �أجهزة الق�ضاء والأجهزة الأمنية مبا ي�ساهم يف الق�ضاء
على جوانب اخللل والق�صور وت�سهيل وتنفيذ املهام و�سرعة البت فيها و�إجنازها.
()5
خ .ختنظيم مهنة املحاماة بقانون وتعزيزها كونها م�ساعدة للق�ضاء وم�ساهمة يف حتقيق العدالة .
ويف حقيقة الأمر ف�إن االهتمام بالإ�صالح الق�ضائي كان وما يزال مو�ضع اهتمام القيادة ال�سيا�سية
على مدى �سنوات طويلة ،حيث مت و�ضع و�إقرار خطة للإ�صالح الق�ضائي ال�شامل �ساهم فيها معظم ق�ضاة اليمن
وكانت مو�ضع تبنى احلكومات املتعاقبة قبل قيام اجلمهورية اليمنية وبعدها ،ورغم عوامل الإحباط وظروف
التخلف و�إفرازات ال�صراعات ال�سيا�سية فقد حتققت وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية يف جوانب معينة خطوات
�إيجابية متقدمة متثلت يف �إكمال الت�شريعات املو�ضوعية والإجرائية التي يطبقها الق�ضاة على ما يعر�ض
عليهم من منازعات وهي يف حقيقتها تقنني لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية دون تقيد مبذهب معني ،ويعترب ذلك
�إجناز عظيم يف بالدنا �إ�ضافة لال�ستقالل الق�ضائي واال�ستقالل املايل والإداري الن�سبي وتوفر بع�ض الكفاءات
امل�ؤهلة غري �أنه بقدر ما حتقق من هذه الإيجابيات �إ ّال �أنّ مظاهر الق�صور وال�سلبيات يف املمار�سة العملية عموما
ويف ظل مفاهيم خاطئة ،خا�صة يف جانب التنظيم الق�ضائي والت�شريع التنظيمي قد ات�سعت وتعقدت ،الأمر
الذي عك�س نف�سه على �أداء ال�سلطة الق�ضائية واحرتامها ،وما نتج عن ذلك من وهن و�إحباط وهوان على
النف�س من قبل ال�سلطة الق�ضائية نف�سها ولدى �أجهزة الدولة املختلفة وعامة املواطنني(.)6
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ونظرا الت�ساع حجم امل�شاكل املتعلقة بالإ�صالح الق�ضائي وت�شعبها والتعقيدات املحيطة به كان البد
�أن تكون خطة الإ�صالح الق�ضائي مبنية على نظرة �شاملة وفاح�صة لكوامن اخللل وت�شخي�ص العلل يف حني �أن
املعاجلة ال ميكن �أن تتم دفعة واحدة وب�صورة �شاملة حيث يفر�ض الواقع اتباع الأ�سلوب املرحلي التدريجي
وفق �أهداف وا�ضحة و�أولويات حمددة وخطوات ثابتة ومدرو�سة ،وذلك ما ت�ضمنه احلديث يف هذا الف�صل
بكليته �إ�سهاما منا يف القيام ببع�ض الواجب جتاه �أهم �سلطة يف بالدنا وهي ال�سلطة الق�ضائية املوقرة لأين
ثم ب�صدق
�أعتقد كباحث ب�أنه ب�إ�صالحها �ست�صلح �إن �شاء اهلل كثري من م�شاكل اليمن و�ستحل بعون اهلل تعاىل ّ
وجدية القائمني على م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل من دول راعية و�أحزاب ومنظمات وقوى االجماع الوطني
امل�شاركة يف الت�سوية ال�سيا�سية .

املطلب الثاين

واقع التنظيم الق�ضائي يف اليمن
وحتى يت�ضح لنا الت�صور العملي للإ�صالح لنظام ال�سلطة الق�ضائية البد من �إطاللة على واقع التنظيم
الق�ضائي يف اجلمهورية اليمنية الذي يت�ضح �أنه من الناحية العملية نظام يقوم على اخللط واالزدواجية و�أنه
مل ي�ستقر على و�ضع معني خا�صة فيما يتعلق بجانب الإ�شراف الإداري وذلك بفعل �شيوع مفاهيم خاطئة �أو
اجتهادات غري مدرو�سة وغري مو�ضوعية ،ونتيجة لرتاكم ممار�سات موروثة وغري قانونية(.)7
ويتمثل هذا الواقع امل�ؤ�سف يف املفاهيم املغلوطة ملهام وزارة العدل واملحكمة العليا وجمل�س الق�ضاء
الأعلى ويف املمار�سات اخلاطئة ال�صادرة عن هذه الأجهزة �أو با�سمها والتي جتد �أ�سا�سها يف اعتبار وزارة العدل
وجمل�س الق�ضاء الأعلى هيئات ق�ضائية ت�صدر عنهما توجيهات ق�ضائية و�أوامر �إىل املحاكم وك�أن ك ًال منها
يعترب حمكمة فوق كل املحاكم ،وت�شارك املحكمة العليا و الوزارة واملجل�س يف هذه املمار�سات اخلاطئة �إىل
جانب قيامها مبمار�سة مهام �إدارية وتنفيذية لي�ست من اخت�صا�صها ،وكل ذلك يعترب انتهاكا �صارخا ال�ستقالل
الق�ضاء “مبعنى ا�ستقالل الق�ضاة” وو�صل امل�ستوى بهذه الأجهزة �إىل ممار�سة مهام معاك�سة ملهامها نتيجة اخللط
يف فهم �سلطاتها .حيث �أن املمار�سات اخلاطئة والالم�س�ؤولة التي ت�صدر عن هذه اجلهات باملخالفة ملهامها وعلى
ح�ساب ا�ضطالعها بواجباتها الأ�صلية تعني فر�ض الرقابة الإدارية على �سري الق�ضايا التي الزالت منظورة
�أمام املحاكم وتوجيه املحاكم فيها عرب التوجيهات الفوقية لت�سري الق�ضاة عن بعد يف كل ق�ضية على حده،
علما ب�أن التوجيهات والأوامر ت�صدر من داخل كل جهة من �أكرث من م�صدر وكلها تناق�ض بع�ضها وكل طرف يف
املنازعة يحوز على ما يرغب فيه من التوجيهات مبا يتفق مع هواه وم�صاحله  ،وهذه لي�ست �سوى �صورة واحدة
من �صور انتهاك ا�ستقالل الق�ضاء و�سيتم ا�ستعرا�ض خمتلف ال�سلطات و�أجهزة الدولة التنفيذية وغريها يف
مطلب الحق .و�إمنا ذكرنا هنا هذه الإ�شارة ل�ضرورة بيان انعكا�س عدم ا�ستقرار التنظيم الق�ضائي واخللط يف
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االخت�صا�صات وعدم ر�سوخ املمار�سة ال�صحيحة والتقاليد الق�ضائية ال�سليمة(.)8
ومن مظاهر اخللط واالزدواجية يف تنظيم ال�سلطة الق�ضائية �أنه �إىل جانب الفهم املغلوط واملمار�سة
اخلاطئة ال�سابق �إي�ضاحهما ب�ش�أن اعتبار جمل�س الق�ضاء الأعلى جهة ق�ضائية ن�ش�أ فهم مغلوط �آخر باعتبار
جمل�س الق�ضاء الأعلى جهة تنفيذية لها مهام �إدارية يومية الأمر الذي نتج عنه ازدواجية يف املمار�سة
اليومية بني وزارة العدل التي تعترب اجلهة الإدارية التنفيذية وامل�شرفة وبني جمل�س الق�ضاء الأعلى يف
حني �أن طبيعة مهمة جمل�س الق�ضاء الأعلى كما حددها الد�ستور ال تفرت�ض وجوده كجهاز تنفيذي حيث �أنه
يتكون من �أ�شخا�ص بحكم منا�صبهم ي�شكلون جمل�س الق�ضاء الأعلى  ،واملفرو�ض �أن يجتمعوا يف مواعيد دورية
ووفق جدول �أعمال حمدد ح�سب ظروف العمل الداعية لذلك االجتماع و�إن تكرر(.)9
�إن الواقع القائم للتنظيم الق�ضائي املنوه �إىل بع�ض مظاهره ال�سلبية املتمثلة ب�إرباك �سري العدالة
وما يفر�ضه من تنازع على االخت�صا�ص وما يرتتب عليه من �أ�ضرار تلحق بالق�ضاء وامل�صلحة العامة للدولة
وجمهور املتقا�ضني ،ينتج عنه �أي�ضا �إهدار للطاقات والكفاءات الب�شرية على قلتها و�إهدار للإمكانيات املالية
املحددة للدولة ،كما ي�شكل � ً
م�ستمرا �أمام �أي خطة �أو حماولة للإ�صالح ال�شامل� .إذ �أن الإ�صالح احلقيقي
إحباطا
ً
يف �أي دولة يبد�أ من �إ�صالح الق�ضاء فالعدل �أ�سا�س احلكم و�ضمان التنمية وبه تنمو البالد وتتطور وبدونه
تزول الدول وتتقهقر وما ال�ضعف احلا�صل (.)10
�إن هذا الواقع املحبط هو نتاج تراكم عقود عدة ،ولتجاوزه البد من احلر�ص على املو�ضوعية
والتجرد للأخذ ب�أي منوذج حمدد لأي بلد من بلدان العامل وذلك بدال من الرتكيبة املت�ضاربة واملتداخلة
التي متثل فتاتا من بقايا جتربة عثمانية �أ�صلها فرن�سي التيني و�أ�شالء من بقايا جتربة �إجنليزية يف ال�سودان
ومظاهر من النظام امل�صري ،م�ضافا �إليه �إفرازات ال�صراع ال�سيا�سي غري املو�ضوعي يف الفرتة االنتقالية وفرتة
الإتالف والفرتة احلالية التي تفرد بها احلزب احلاكم ف�أو�صل البالد �إىل ما و�صلت �إليه  ،والفرتة االنتقالية
التي منر بها والتي �أُعدّ ها كباحث فرتة انعدام وزن
ولذلك البد من وقفة جادة وح�سم وا�ضح لأمر النظام الق�ضائي بعيدا عن الأ�شخا�ص وذلك باعتبار
�أن ح�سم مو�ضوع �إ�صالح النظام الق�ضائي ميثل حجر الزاوية يف عملية الإ�صالح ال�شامل الذي ينادي به
�سواء يف ال�سلطة �أو املعار�ضة.
املجتمع واجلميع
ً
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املطلب الثالث

مبادئ عامة لعملية الإ�صالح
�أوال� :إ�صدار قانون حلماية ا�ستقالل الق�ضاء.

�أرى �أنه البد من �إ�صدار قانون خا�ص حلماية ا�ستقالل الق�ضاء يت�ضمن فر�ض عقوبات �صارمة
ورادعة على كل من يتدخل يف �شئون الق�ضاء وح�سن �سري العدالة و�ضد كل �إجراء� ،أو ت�صرف مي�س ا�ستقالل
الق�ضاء �أو مينع تنفيذ �أحكامه �أو يعرقلها ،وبحيث يت�ضمن القانون �أي�ضا تعدا ًدا ل�صور املمار�سات التي متثل
�سواء من قبل
انتهاكا ال�ستقالل الق�ضاء �سواء منها االنتهاكات ال�صارخة �أو التي تعترب حاليا يف حكم امل�ألوف
ً
ال�سلطة مبختلف م�ستوياتها �أو ا�صحاب النفوذ من مراكز قوى �أو م�شائخ وغريهم(.)11

ثانيا :االلتزام ال�شامل ب�إلغاء �أي رقابة على �إجراءات املحاكم.

ذلك �أن املحاكم مرتبة مبقت�ضى القانون على درجات لت�صحح الدرجة الأعلى منها خط�أ الدرجة
الأدنى ،ولي�س من حق �أي جهة �أن تقوم بهذا العمل ولكن �سبيل تدارك �أي خط�أ يرتكبه القا�ضي �أثناء �سري
الدعوى �أو بعدها ال يتم عن طريق التدخل يف �إجراءات املحاكمة ،و�إمنا يتم عن طريق الطعن يف احلكم
بالطرق املقررة قانون ًا ح�سب القوانني الإجرائية النافذة ولذا ندعوا �إىل االلتزام الكامل بالإجراءات
والن�صو�ص التي تكفل هيبة الق�ضاة وحياديهتم فهناك �إجراءات و�أحكام قانونية خا�صة بتحديد احلاالت
املتعلقة بعدم �صالحية القا�ضي لنظر الدعوى �أو ملنعه من اال�ستمرار فيها� ،أو خما�صمة القا�ضي عند ت�سببه يف
�ضرر لأي طرف نتيجة خط�أه ،ولكن االلتزام بهذه الإجراءات وتطبيق تلك الن�صو�ص القانونية مل يتم �سواء
من قبل الق�ضاة �أو �أجهزة ال�سلطة الق�ضائية �أو املتقا�ضني يف حني �أنها متثل �ضمانة لهيبة الق�ضاة وحيادهم
وبالتايل �ضمان ال�ستقالل الق�ضاء ،كما �أنها متثل �ضمانة للمتقا�ضني يف نف�س الوقت يف مواجهة الق�ضاة ونكتفي
هنا بالإ�شارة �إىل �أهم هذه ال�ضمانات التي يجب االلتزام بها(:)12
حاالت رد القا�ضي عن نظر الدعوى .حاالت التنحي الوجوبي و اجلوازي عن نظر الدعوى.حاالت خما�صمة القا�ضي.حاالت منع القا�ضي من التحكيم.توفري احلرا�سة الكاملة لأمن الق�ضاة ،وذلك لت�أمني �سالمتهم من �أي اعتداء �أو تهديد حيثيعترب ذلك �ضرورة ملحة تفر�ضها ظروف و�أو�ضاع البلد احلالية.
التعامل مع ظاهرة االعتداءات على الق�ضاة بطريقة حازمة ،وجادة باعتبارها جرائم مت�سهيبة الدولة و�أمن املجتمع بكامله ،و اعتبارها �إحدى ق�ضايا الر�أي العام الذي يفر�ض متابعة
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احلدث وتعقب مرتكبيه  ،وهذا يتطلب �أن يتم عقد اجتماع عاجل يدعو �إليه رئي�س الوزراء
وي�ضم وزير العدل والداخلية يف كل حالة اعتداء واتخاذ الإجراءات العاجلة وتقدمي
تقرير بذلك �إىل جمل�س الوزراء ورئي�س اجلمهورية ل�ضبط املعتدين ال كما هو حا�صل.
�إبراز اهتمام الدولة ب�أي حادث اعتداء �إعالميا وذلك مبا يحقق احلماية ال�شعبية املطلوبةال�ستقالل الق�ضاء وا�ستنفار املجتمع لتعقب مرتكبي حوادث االعتداء وتقدميهم للمحاكمة.
التزام جميع ال�سلطات بعدم تقبل �أي طلبات �أو و�ساطات �أو تظلمات تتعلق بتعيني �أ�شخا�صق�ضاة �أو تعيني ق�ضاة يف مناطق حمددة �أو تثبيتهم �أو نقلهم �أو انتدابهم �أو ت�أديبهم وذلك
تر�سيخا للتوجه ال�صادق لإر�ساء دولة النظام والقانون وااللتزام ب�ضمانات ا�ستقالل
الق�ضاء ،وال يكفي جمرد عدم تقبل هذه الطلبات بل يجب �أن تقابل بال�صد والتبليغ عن
كل من ي�سعى �أو يتقدم من الق�ضاة للح�صول عليها بغري الطريق القانوين حتى يتم اتخاذ
الإجراءات الكفيلة مب�سائلتهم ت�أديبي ًا �أمام جمل�س الق�ضاء الأعلى.
�إنهاء كل مظاهر تبعية الق�ضاة لل�سلطة التنفيذية يف املحافظات ،حيث ال يجوز �أن يكونالق�ضاة �أع�ضاء يف جلان يتم ت�شكيلها يف املحافظات ،كما ال يجوز �أن يكون �أي ًا منهم �أع�ضاء
يف جمال�س تنفيذية للمحافظة �أو املديرية� ،إىل جانب ا�ستقالل املحاكم ب�شئونها الإدارية
واملالية عن كل ارتباط �أو تبعية للمحافظة �أو املديرية �أو غريهما.

ثالثا :القا�ضي:

ويعترب حمور عملية الإ�صالح الق�ضائي والركيزة الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاء وخدمة العدالة،
وهناك ندرة يف العنا�صر ال�صاحلة لتويل الق�ضاء ونق�ص يف م�ستوى كفاءة وثقافة الكثريين من القائمني به،
و�سوء توزيع للق�ضاة بني املحاكم بدرجاتها املختلفة �إىل جانب وجود جتربة لتعدد الق�ضاة داخل املحاكم
االبتدائية دون �ضوابط دقيقة و�سييتم الرتكيز يف عملية الإ�صالح الق�ضائي على ما يلي(:)13
�1 .1سالمة االنتقاء ملن يتم تعيينهم كق�ضاة بحيث يتم مراعاة توافر ال�شروط العلمية وال�صفات
واخل�صائ�ص اخللقية التي ي�شرتط توفرها يف القا�ضي ،كما يتم مراعاة ذلك ابتداء عند القبول
للدرا�سة العليا يف املعهد العايل للق�ضاء مع �إخ�ضاع الدار�سني للتقييم امل�ستمر عن �سلوكهم �أثناء
الدرا�سة يف املعهد و�أثناء التدريب العملي قبل التخرج وبعده ،وحتى ال يرتقي �أحد �إىل �سلّم الق�ضاء
�إال بعد اختبار ومتحي�ص وتقييم �شامل ودقيق ،كما ال يتم التثبيت النهائي �إال بعد مرور فرتة كافية
من الزمن يف ممار�سة الق�ضاء كقا�ض حتت التمرين( )14وذلك الهمية هذه الوظيفة .
2 .2رفع م�ستوى التح�صيل العلمي الق�ضائي يف املعهد العايل للق�ضاء بتطوير مناهجه وبراجمه العلمية
ورفد هيئة التدري�س يف املعهد باملزيد من اخلربات والقدرات العلمية وتوفري كامل املتطلبات املالية
والتجهيزية للمعهد مبا يجعله قادرا على رفد ال�سلطة الق�ضائية بالأعداد الكافية من الق�ضاة ذوي
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الإعداد الق�ضائي املمتاز.
3 .3توفري املراجع الفقهية والت�شريعية واالجتهادات الق�ضائية ومناهج املحا�ضرات والدورات الق�ضائية
وجمموعة الت�شريعات القانونية اليمنية على �أ�سا�س �إن�شاء مكتبات ت�شريعية ق�ضائية حتتوي على
تلك املراجع العلمية على م�ستوى املحاكم اال�ستئنافية يف جميع املحافظات ،والتدرج يف �إن�شاء مكتبات
ت�شريعية ق�ضائية يف املحاكم االبتدائية مع �إعطاء �أولوية للمحاكم االبتدائية النوعية مثل املحاكم
التجارية واملحاكم اجلزائية وحماكم الأحداث والأموال العامة وغريها(.)15
4 .4تنظيم الدورات التثقيفية الق�ضائية للق�ضاة حمليا وتنظيم جمموعة بعثات ق�صرية للق�ضاة �إىل
الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية بغر�ض تطوير وحتديث معارفهم العملية ومهاراتهم الق�ضائية
عن طريق ا�ستيعاب جتارب املنظومات الق�ضائية احلديثة يف بع�ض البلدان ال�شقيقة و ال�صديقة وذلك
�إىل جانب االهتمام بتنظيم دورات علمية وتن�شيطية دورية(.)16
5 .5البدء يف تنفيذ برنامج لتخ�ص�ص الق�ضاة نظرا لتطور احلياة الذي �صاحبه اجتاه �إىل التخ�ص�ص يف
خمتلف جماالت العلم والعمل حيث يتطلب الق�ضاء تخ�ص�صات دقيقة نظر ًا للم�شاكل التي تنوعت
وتعددت تبعا لذلك التطور ويف هذا حل لإ�شكاالت ظهور حماكم خا�صة خمالفة للد�ستور(.)17
6 .6ا�ستقدام خربة ق�ضائية متدربة من عنا�صر ق�ضائية عربية �أو �أجنبية تكون بجوار القا�ضي
اليمني لتمده باخلربة يف كل ما ي�ستع�صى عليه وتعاونه يف �إتقان العمل الق�ضائي والتقيد بالإجراءات
وذلك حتى تعتاد املحاكم على تلك الإجراءات وت�صبح جزء ع�ضويا من �آلية عملها وقد �سبق و�أثبتنا
وجود ذلك يف اليمن(.)18
7 .7تطوير و�ضع الدليل الإر�شادي للعمل الق�ضائي لأن ذلك ميثل �ضرورة نتيجة لعدم ر�سوخ املمار�سات
الق�ضائية ال�صحيحة والتقاليد الق�ضائية نتيجة لعدم ا�ستقرار النظام الق�ضائي وعدم توفر املناخ
العام لإحداث تراكم �إيجابي لأي �شيء(.)19
�8 .8إ�صدار املن�شورات الق�ضائية ،بعد النظرة املت�أنية وذلك للتوعية بقوانني الإجراءات الق�ضائية وغريها،
والتنبيه �إىل جوانب الق�صور واخلط�أ يف تطبيقها ح�سبما يت�ضح ذلك من واقع املمار�سة العملية ،وما
يك�شف عنه التفتي�ش الق�ضائي(.)20
9 .9جتديد الالئحة املنظمة ل�صندوق دعم الق�ضاء وتعديل قانون الر�سوم الق�ضائية  ،حيث يتوافق على
جتديدها لأجل اال�ستفادة من ر�سم دعم الق�ضاء الذي يتم ا�ستيفا�ؤه مع الر�سوم الق�ضائية يف مناطق
التح�صيل.
1010حتقيق اال�ستقرار الق�ضائي وذلك من خالل االلتزام ب�إجراء احلركة الق�ضائية لتعيني الق�ضاة ونقلهم
وترقيتهم خالل مواعيد ثابتة يف كل عامني او ثالثة (بداية كل عام درا�سي مثال) وعلى �ضوء نتائج
التفتي�ش الق�ضائي وتقييم الق�ضاة كفاءة و�سلوكا مع مراعاة �إجراء احلركة الق�ضائية مبا ال يتعار�ض
مع مراعاة متطلبات اال�ستقرار يف حياة املنقولني الأ�سرية.
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�1111إعادة النظر يف م�ستوى املرتبات والبدالت املمنوحة لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ورفعها �إىل امل�ستوى
الذي ي�ؤمن عدم وقوع الق�ضاة حتت هم و�إحلاح احلاجة ،كمعاجلة واقعية ل�سبب من �أ�سباب مظاهر
الف�ساد يف ال�سلطة الق�ضائية.
1212تقريب العدالة للمواطنني وذلك من خالل العمل على توفري الأعداد الكافية من الق�ضاة الذين
بتوفرهم ،وبالتخطيط ال�سليم لتوزيعهم ح�سب االحتياجات املدرو�سة م�سبقا ،ميكن جتاوز الكثري من
مظاهر تراكم الق�ضايا وازدياد �إعدادها بتزايد عدد ال�سكان وتطور احلياة االقت�صادية واالجتماعية
والعمل على تطوير درجات التقا�ضي يف �إطار املحكمة االبتدائية ذات االخت�صا�ص ال�شامل وذلك
بدرا�سة وتقييم فائدة �إن�شاء حماكم جزئية يف نطاق كل حمكمة ابتدائية بحيث تخت�ص هذه املحاكم
بنظر ق�ضايا ذات قيمة مالية حمددة �أ�سوة بنظرياتها يف الدول املختلفة على �أن يتم ا�ستئناف �أحكام
هذه املحاكم اجلزئية �أمام املحكمة االبتدائية .وبذلك �سيتم تقريب العدالة للمواطنني والتخفيف
من العبء الكبري الذي تتحمله املحاكم االبتدائية وو�ضع ال�ضوابط الكفيلة بعدم جتاذب الق�ضايا
واالختالف على االخت�صا�ص وما ينتج عن ذلك من معاناة للمتقا�ضني ،وحتى يكون تعدد الق�ضاة
�إ�سهاما يف �سرعة الإجناز وتقريب العدالة للمواطنني(.)21

النيابة العامة.

النيابة العامة هيئة موكول �إليها �أمر الدفاع عن املجتمع وتتوىل التحقيق يف اجلرائم وجمع الأدلة
كما تتوىل الإحالة للمحاكمة (االتهام) ،ومن ثم حتريك الدعوى اجلنائية ومتابعة �إجراءاتها ،ومتابعة
تنفيذ الأحكام والقرارات اجلزائية ،وذلك �إىل جانب االخت�صا�صات الأخرى املخولة لها قانونا ومنها تبعية
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي فيما يتعلق بوظائفهم للنيابة العامة و�صالحيتها يف الإ�شراف والتفتي�ش على مراكز
التوقيف وال�سجون للت�أكد من م�شروعية احلب�س والتوقيف(.)22
وترتكز �إختياراتنا ملقرتحات الإ�صالح يف النيابة العامة يف ما يلي:
تطوير وحت�سني �أداء النيابة العامة مبا يكفل جتاوز �أي �سلبيات يف املمار�سة ومبا يحقق قيامهابواجب الدفاع عن م�صالح املجتمع على الوجه الأمثل.
القيام بتقييم �أو�ضاع النيابة العامة ب�صورة �شاملة لتحديد اجلوانب الإيجابية التي تتطلب الدعموامل�ساندة واجلوانب ال�سلبية التي تتطلب الت�صويب �أو �إعادة النظر خا�صة فيما يتعلق بتقييم مدى
�سالمة ا�ستمرار اجلمع بني مهام التحقيق ،والإحالة( ،االتهام) واالدعاء العام و�إمكانية تطور ذلك
يف �إطار النيابة العامة يف �ضوء جتارب البلدان العربية وغريها.
العمل على تر�سيخ مفاهيم �صحيحة و�أ�س�س حمددة للعالقة بني الق�ضاة يف خمتلف املحاكم و�أع�ضاءالنيابة العامة.
اتخاذ اخلطوات الالزمة لإن�شاء النيابات يف املحاكم التي مل تن�ش�أ فيها نيابة حتى الآن وبحيث ي�شمل502
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ذلك جميع املحاكم يف �أنحاء اجلمهورية وفق خطة مدرو�سة ومعتمدة.
تكثيف التفتي�ش الق�ضائي على �أع�ضاء النيابة العامة لتقييم كفاءتهم و�سلوكهم وحتري مدىااللتزام ب�سرعة �إجناز الق�ضايا ب�صفة عامة والتي يوجد على ذمتها �سجناء ب�صفة خا�صة ،ومدى
التزام ع�ضو النيابة بعدم اللجوء �إىل احلب�س االحتياطي (حجز احلرية) �إلاّ يف احلاالت ال�ضرورية
وفقا للقانون وهذه �أحد العنا�صر الرئي�سية يف التقييم ،وذلك باعتبار �أن من مهامها الأ�سا�سية حماية
احلقوق واحلريات جنبا �إىل جنب مع الق�ضاء� ،إىل جانب االلتزام بو�صف اخل�صم ال�شريف الذي
مييز النيابة العامة والذي يعني احلر�ص على الو�صول �إىل احلقيقة دون تع�صب.
تطبيق نظام الت�أهيل والتدريب من خالل الدورات العلمية والتن�شيطية والدورات التثقيفيةوالتخ�ص�ص والزيارات اخلارجية املقرر امل�ضي فيها بالن�سبة للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ،وكذا
كل ما يتعلق بتوفري احلوافز واحلقوق للق�ضاة واع�ضاء النيابة العامة.
دعم النيابة العامة بتوفري الإمكانيات املالية وامل�ستلزمات الأخرى التي متكنها من القيام بواجباتهامتاما ك�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية من الق�ضاة(.)23

تنظيم و�ضبط العالقة بني ال�سلطة الق�ضائية وجهات ال�ضبط الق�ضائي:

تتوقف جدوى �أي خطوات لإ�صالح �أو�ضاع ال�سلطة الق�ضائية مهما كان عمقها وت�أثريها على تالزم
وتزامن عملية الإ�صالح يف كل من الق�ضاء و�أجهزة ال�ضبط الق�ضائي وذلك نظرا للعالقة الع�ضوية بني اجلهتني
وحجم وطبيعة مظاهر الق�صور وال�سلبيات املوجودة فيهما ،وانعكا�س �أوجه الت�أثري املتبادل على �أداء كل
منهما على حده �أمام املجتمع ،وعلى �سبيل الإي�ضاح جند �أن �أجهزة الأمن العام مثال م�سئولة عن حتقيق الأمن
العام بعنا�صره الثالث الأمن العام وال�صحة العامة وال�سكينة العامة وي�ضيف البع�ض الآداب العامة من خالل
منع اجلرائم قبل وقوعها و�ضبطها بعد الوقوع وهي يف قيامها بهذه املهمة م�سئولة عنها ب�صورة م�ستقلة ،ولكنها
بحكم اخت�صا�صها ذات ات�صال يومي بحياة النا�س وعندما تقوم هذه الأجهزة مبهمتها يف ا�ستقبال البالغات
وال�شكاوي والتعليمات الحتواء هذه املنازعات وال�سيطرة عليها و�إحالتها �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة �إمنا
تقوم بذلك بو�صفها جهة �ضبط ق�ضائي حتت �إ�شراف اجلهات الق�ضائية ،وعند هذه الأجهزة ينتهي التطبيق
امليداين حلكم القانون عند تنفيذ احلكم الق�ضائي.
ومما �سبق يت�ضح �أهمية تركيز احلكومة على بحث ودرا�سة �أو�ضاع �أجهزة ال�ضبط الق�ضائي وتطوير
�أدائها ،وما يهمنا هنا �إىل جانب ذلك هو �ضرورة �ضمان �آلية وا�ضحة وحمددة لتنظيم و�ضبط العالقة العملية
بني هذه الأجهزة وال�سلطة الق�ضائية ،وبالرغم �أن قانون ال�سلطة الق�ضائية ين�ص على تبعية جهات ال�ضبط
الق�ضائي للنيابة العامة يف ممار�سة وظائفها ال�ضبطية ،كما ين�ص قانون الإجراءات اجلزائية على ذلك
بتفا�صيل �أكرث دقة( .)24وكذا ما ين�ص عليه قانون هيئة ال�شرطة من التزامها بتنفيذ ما ي�صدر عن الق�ضاء،
�إال �أنه نظرا لعدم و�ضوح املفاهيم وغياب املمار�سة ال�صحيحة وبالتايل عدم ر�سوخ �آلية عمل �سليمة وانعدام
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الرتاكم الإيجابي لأمور كثرية يف نطاق ال�سلطة الق�ضائية ف�إن احلل املطلوب مل�ساعدة �أجهزة الق�ضاء وجهات
ال�ضبط الق�ضائي لال�ضطالع مبهامها ب�شكل �أف�ضل يف ن�شر قيم العدل وب�سط الأمن وحكم القانون يف حياة
املجتمع يتمثل فيما يلي:
تعديل الاّ ئحة اخلا�صة التي تو�ضح طبيعة وحدود العالقة بني جهات ال�ضبط الق�ضائي وال�سلطةالق�ضائية والإجراءات واملواعيد التي يجب االلتزام بها �سواء فيما يتعلق مبرحلة احتواء
املنازعات و�إحالتها �إىل الق�ضاء �أو مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات الق�ضائية ،وي�ستح�سن تعديل
هذه الالئحة مع تعديل الدليل الإر�شادي التنفيذي لعمل �أجهزة ال�ضبط الق�ضائي ي�ستفيد منه
العاملون فيها واملواطنون �أي�ضا وياحبذا لو تبنت العالقات العامة بوزارة الداخلية يف برناجمها
الأمن واملجتمع ن�شر وتوعية اجلمهور من خالل �شرح هذه اللوائح والدليل املوزع على �ضباط و�صف
�ضباط و افراد ال�شرطة �أو �إفراد برامج توعية يف و�سائل الإعالم املختلفة من �أجل ترقية الوعي
القانوين لدى اجلميع.
االلتزام بتطبيق مبد�أ الثواب والعقاب وتنفيذ اجلزاء املقرر �إزاء كل خمالفة �أو جتاوز ملهام �أجهزةال�ضبط الق�ضائي ،و�إحاطة ذلك مبواقف جادة ومناخ ي�ست�شعر معه اجلميع باجلدية يف تطبيق
مبداء الثواب والعقاب على اجلميع �سواء ب�سواء.
الإعداد والتن�سيق لتنفيذ عدد من الأحكام الق�ضائية النهائية التي وجب تنفيذها يف خمتلفحمافظات اجلمهورية ليكون ذلك �إذان ًا ببدء عهد جديد من امل�صداقية اجلدية يف تنفيذ الأحكام
النهائية والباتة القابلة للتنفيذ.

املحاكم:

مبنى املحكمة هو املقر الق�ضائي املهي�أ للق�ضاء وتطبيق القوانني الإجرائية وهي ت�ضم �إىل جانب
الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة جمموعة من املوظفني الذين ا�صطلح على ت�سميتهم ب�أعوان الق�ضاة� ،أمناء �سر ،كتبة،
حم�ضرون � ...إلخ .وبا�ستثناء عدد قليل من املحاكم التي توفر لها مباين خا�صة بها خالل الع�شرين �سنة
املا�ضية ف�إن حالة معظم مباين املحاكم �سيئة للغاية �إذ �أنها م�ست�أجرة وغري معدة �أ�صال مبا يليق بالق�ضاء �أو
على الأقل مبا يتنا�سب مع الإجراءات القانونية الالزمة بل ي�صل الأمر �أحيانا �أن يكون املقر عبارة عن غرفة
�أو حمل ويكون يف نف�س الوقت مقر ل�سكن القا�ضي يف الليل(.)25
كما يت�ضح �أن املحاكم تفتقر �إىل العنا�صر امل�ؤهلة بالكفاءة املطلوبة ف�ضال عن النق�ص يف عددهم مما
�أدى ذلك لإنعدام التنظيم خا�صة بالن�سبة لالخت�صا�صات وتو�صيف الوظائف وحتديد ال�صالحيات املتعلقة
بالإ�شراف و�ضبط العمل فيها.
وحيث �أن و�سائل العمل متثل ركيزة �أ�سا�سية ومهمة لرفع م�ستوى الأداء ف�إن معامل الإ�صالح الق�ضائي
يف هذا اجلانب تتحدد فيما يلي:
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�أ .ت�شييد مباين املحاكم و�صيانتها.
1 .1العمل على توفري االعتمادات املالية الالزمة لت�شييد املباين حيث �أن �إن�شاء مباين املحاكم هو
من واجبات الدولة وركن �أ�سا�سي من مكونات الق�ضاء و�صحة �أحكامه ،وعليه فالبد من   العمل
على �إن�شاء مباين املحاكم يف جميع املدن واملحافظات وفق خطة مدرو�سة ومنوذج هند�سي موحد
مبا ي�ضفي اجلالل واملهابة عليها يف نفو�س املتقا�ضني ويحفظ مكانة الق�ضاء وكرامته بني النا�س،
ويب�سط قد�سيته على الأحكام ال�صادرة منه ،وبحيث يتم ا�ستكمال ت�شييد املباين خالل مدة ال
تتجاوز خم�س �سنوات ،كما يلزم توفري االعتمادات املالية الالزمة ل�صيانة املباين امل�شيدة ب�صورة
دورية وم�ستمرة ،ويجب �أن يراعي يف مباين املحاكم �أن تت�سع للنيابة العامة حيث �أنها جزء ال
يتجز�أ من تكوين املحكمة وال يت�صور عمليا ومنطقيا �أن يكون للنيابة العامة مقار منف�صلة عن
املحاكم.
2 .2ت�أثيث مباين املحاكم وتوفري و�سائل العمل احلديثة مع مراعاة �أن يكون الأثاث منطيا حمققا
للغر�ض وم�سهال ل�سري العمل ،و�ألاّ تتميز حمكمة على �أخرى و�أن ي�شتمل الأثاث على و�سائل احلفظ
التقليدية واحلديثة مع امللفات للق�ضايا التي مت الف�صل فيها حتى مرور املدة امل�سقطة لواجب
احلفظ مع اعتماد نظام منا�سب للمعلومات با�ستخدام الو�سائل العلمية احلديثة كاحلا�سوب .
3 .3تزويد املحاكم بال�سجالت والدفاتر والوثائق الق�ضائية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة التي ال
جمال لالجتهاد يف ت�صميمها وطباعتها مبا حتتويه من �شكل وموا�صفات وبيانات و�أنواع مع �ضبط
�سالمة توزيعها بح�سب االحتياجات مع �سالمة ا�ستخدامها.
4 .4تنظيم و�ضبط العمل الإداري والكتابي باملحاكم وذلك بهدف ت�أمني �سالمة وتوحيد العمل
نظرا لأهمية ذلك على ت�سهيل
الكتابي والقيد بال�سجالت وطريقة تنظيمه و�ضمان توحيده ً
�أعمال التفتي�ش الق�ضائي وحفظ ملفات اخل�صوم من ال�ضياع والتالعب ،ولتحقيق هذا الهدف
البد من اعتماد هيكل تنظيمي للعمل الإداري والكتابي للمحاكم على اختالف درجاتها مبا فيها
املحاكم النوعية املتخ�ص�صة وتعديل الئحة املحاكم اال�ستئنافية واالبتدائية مبا يتوافق مع �آخر
امل�ستجدات(.)26

القوى العاملة وتدريب الكوادر.

القيام بفرز القوى العاملة الكتابية والإدارية يف املحاكم وت�صنيفها بح�سب م�ؤهالتها وقدراتها،وحتديد العجز القائم يف �ضوء نتائج امل�سح الوظيفي امليداين ويف �ضوء االحتياجات الوظيفية التي
�سيتم حتديد حجمها ونوعها وفقا للهياكل التنظيمية ال�سابق الإ�شارة �إليها ،ليتم العمل على توفري
القوى العاملة املطلوبة ب�صور مدرو�سة ومن ناحية �أخرى �سي�ساعد ذلك على حتديد االحتياجات
التدريبية للقوى العاملة ،و�إعداد الدورات التدريبية للكتبة واملح�ضرين وموظفي اجلهاز الإداري
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يف املحاكم “مبا يف ذلك القوى العاملة يف النيابة العامة” وموظفي التوثيق والتنفيذ للت�سريع يف
رفع م�ستوى الكفاءة والأداء ،وبحيث يتم عقد هذه الدورات يف املعهد العايل للق�ضاء ويف مقار حماكم
اال�ستئناف يف املحافظات �أو كليات احلقوق وال�شريعة والقانون يف اجلامعات.
االهتمام بالإح�صاء الق�ضائي وتطويره واال�ستفادة من نتائجه يف �أعمال التفتي�ش الق�ضائيوالتفتي�ش املايل والإداري ويف التخطيط ال�سليم لإن�شاء املحاكم ويف توزيع العمل الق�ضائي داخل كل
حمكمة ويف نطاقها وعلى م�ستوى املحافظات واملحكمة العليا.
العمل على �إعداد ميزانية ال�سلطة الق�ضائية كميزانية م�ستقلة بحيث تكون هناك ميزانية لكلحمكمة ابتدائية ونوعية يف �إطار ميزانية حماكم اال�ستئناف على م�ستوى املحافظات وتكون ميزانية
ال�سلطة الق�ضائية رق ًما واحدً ا حتت ت�صرف جمل�س الق�ضاء الأعلى.

املحاماة.

من امل�ؤكد �أن ارتقاء م�ستوى مهنة املحاماة ،ونقائها� ،سيكون له دور عظيم جدا يف �إ�صالح الق�ضاء
وحتقيق العدالة ،حيث يكون للمحاماة امللتزمة ب�أ�صول املهنة وما يوجبه القانون من �ضوابط دور ف ّعال يف
الو�صول �إىل احلقيقة التي يعترب حكم الق�ضاء عنوانا لها.
ومن امل�ؤ�سف �أن مهنة املحاماة ما كادت توجد يف حدها الأدنى �إلاّ وتعر�ضت لنك�سة خطرية �ساعد على
عمق ت�أثريها ال�سلبي �ضعف �صياغة قانون املحاماة و�إلغاء العمل بالقوانني ال�شطرية ال�سابقة وقد �ساعد هذا
الو�ضع على �شيوع عدد من ال�سلبيات عك�س نف�سه على الق�ضاء �أي�ضا ،كما انعك�ست بع�ض الأو�ضاع ال�سلبية يف
الق�ضاء نف�سه على مهنة املحاماة حيث ي�سمح حاليا لكل قادر على الت�ضليل واخلداع مبمار�سة املهنة برتخي�ص
�أو بدون ترخي�ص ومن ه�ؤالء من يتمتع بنفوذ كبري على �أكرث من م�ستوى و�أ�صبحت لديهم قدرة على �إرهاب
الق�ضاة واخل�صوم على ال�سواء ،كما ميار�سون و�سائل متعددة لإف�ساد الق�ضاة والعاملني يف املحاكم ،وقد و�صل
الأمر �أن منع املحامون امللتزمون من ممار�سة املهنة يف حني ال يتم التحري بالن�سبة للآخرين عن تراخي�ص
عملهم التي اختلط �أمر �إ�صدارها بني نقابة املحامني ووزارة العدل(.)27
ولذلك ف�إن االهتمام باملحاماة يقع يف �صلب �إ�صالح الق�ضاء وذلك كما اعتقد يحتاج �إىل:
1 .1تعديل قانون املحاماة بالتعاون مع نقابة املحامني وبحيث يت�ضمن الأ�س�س التي تكفل ا�ستقالل
املهنة وال�ضوابط التي يجب االلتزام بها يف ممار�سة املهنة والرتخي�ص لها والعمل بعد ذلك على
�سرعة البت فيه و�إ�صداره ب�صورة جديدة متوافقة مع الطموح احلايل.
2 .2دعم مهنة املحاماة بحظر ممار�ستها ملن ال تتوفر فيه ال�شروط الالزمة �أو ممن يثبت �سوء �سلوكه
وتطبيق مبد�أ الثواب والعقاب ب�صرامة كبرية حيث يتطلب ذلك موقف جاد و�صلب من الدولة
ممثلة مبجل�س الق�ضاء الأعلى والهيئات العدلية الأخرى.
3 .3تر�سيخ �أ�س�س �سليمة للعالقة بني املحاماة والق�ضاء وجهات ال�ضبط الق�ضائي وتوفري غرفة �أو
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�أكرث يف كل حمكمة خلدمة املحامني �أ�سوة ببع�ض الدول ال�شقيقة وال�صديقة.

التوثيق وال�سجل العقاري.

يق�صد بالت�سجيل العقاري (جمموعة من الوثائق تبني �أو�صاف العقار وتعني حالته ال�شرعية
والقانونية و�أو�صافه الفنية وتن�ص على احلقوق املرتتبة له �أو عليه وكل ما يتعلق به)( )28ويعترب توثيق
ت�صرفات النا�س القانونية وعقودهم و�إقراراتهم و�إ�سقاطاتهم وجميع معامالتهم مبا ي�ضفي احلجية الر�سمية
عليها من الق�ضايا احليوية الهامة ال�ستقرار املعامالت وا�ستقرار املراكز القانونية ،و�أي خلل يف �أعمال التوثيق
ينعك�س على الق�ضاء واملجتمع ب�صورة �سلبية ،وميثل �صدور قانون للتوثيق وبدء االلتزام بتوثيق الت�صرفات يف
نظرا لأنه ال زال هناك ثغرات تتعلق بان�ضباط
املحاكم خطوة ال ب�أ�س بها �إال �أنها يف حاجة �إىل تقييم كامل ً
العمل بن�صو�ص القانون �إىل جانب وجود بع�ض جوانب الق�صور فيه وذلك ما �سيتم العمل من �أجل تقييمه
وتداركه(.)29
وما يهمنا هنا هو التنويه �إىل �أمر جوهري يتعلق بال�سجل العقاري الذي ميثل �إحدى ال�ضمانات
الهامة ال�ستقرار امللكية اخلا�صة يف البالد بالن�سبة للعقارات ،حيث �أن توثيق الت�صرفات القانونية يكون
حجة بني �أطرافه� ،أما التوثيق يف ال�سجل العقاري فقيمته القانونية �أنه ي�صبح حجة قانونية ر�سمية يف
مواجهة الكافة ال ميكن �إنكارها �أو جحودها ،وال ميكن �أن يكون لل�سجل العقاري هذه احلجية �إلاّ �إذا ا�ستكملت
يف عملية التوثيق لديه �إجراءات قانونية ت�شمل الأعمال امل�ساحية والإجراءات القانونية معا ،وللأ�سف
ال�شديد �أن اجلميع يعي�شون وهما يتمثل يف االعتقاد �أن ال�سجل العقاري �أ�صبح موجودا يف بالدنا بال�صورة
التي يوجد بها يف البلدان الأخرى ،ويف احلقيقة �أنه يوجد منذ عقود قانون لل�سجل العيني وتوجد م�صلحة
للم�ساحة وال�سجل العقاري ،وال �شك �أن هذه امل�صلحة قد حققت �إجنازات طيبة يف جمال امل�ساحة غري �أنه فيما
يتعلق بال�سجل العقاري ف�أنها تقوم بتوثيق ما يطلب منها توثيقه من قبل الأ�شخا�ص الطبيعيون واالعتباريني،
وت�ستويف مقابل ذلك مبالغ مالية ت�ستفيد منها خزينة الدولة ،ولكن القيمة القانونية ملا يتم �إثباته ال يتعدى
القيمة القانونية ملا يقوم به �أمناء التوثيق ،وذلك نظرا لأن حتقيق احلجية القانونية يف مواجهة الكافة
ال ميكن �أن يتم �إال بااللتزام بخطوات ما يعرف بال�شهر العقاري وما ي�سبقه ويرافقه من �إجراءات و�إعالنات
قانونية وخطوات ق�ضائية ذلك �أن �أعمال ال�سجل العقاري هي �أعمال قانونية ق�ضائية وال متثل الأعمال
امل�ساحية فيها �سوى عن�صر من عنا�صرها(.)30
ونظرا ملا ميثله ال�سجل العقاري من �أهمية يف ا�ستقرار امللكية وتخفيف حجم املنازعات املدنية
الكثرية ب�ش�أن الأرا�ضي والعقارات والتي غالبا ما تتحول �إىل منازعات جنائية تذخر بها ردهات املحاكم
ومنتديات املجتمع فالبد من تقييم كامل ملو�ضوع ال�سجل العقاري �ضمن ورقة عمل خا�صة ت�شمل قانون ال�سجل
العيني واجلوانب الإجرائية والتنظيمية املتعلقة به واال�ستفادة من نظام الت�سجيالت اخلا�ص بالأرا�ضي يف
جمهورية ال�سودان ال�شقيق �أو �أي دولة ترونها من الدول ال�شقيقة وال�صديقة .
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اخلربة �أمام املحاكم.

كثريا ما يتوقف الأمر للف�صل يف ق�ضية معينة على عمل معني �أو ر�أي يقوم به �أو يديل به �شخ�ص 
من ذوي اخلربة الفنية �سواء تعلق ذلك ب�أعمال امل�ساحة �أو التقومي �أو التثمني �أو فح�ص اخلطوط �أو �أي
جانب فني يتطلب خربة معينة ،ويعطي القانون للمحكمة احلق يف �إحالة �أي �أمر يعتمد على اخلربة كما يعطي
للخ�صوم حق املطالبة بنف�س الإجراء وحق االعرتا�ض عليه(.)31
وقد لوحظ من واقع املمار�سة الق�ضائية �أن اللجوء �إىل اخلربة كثريا ما يتم يف معظم الق�ضايا،
وهو ما يطلق على القائمني بها “العدول” �إال �أنه توجد �ضوابط وموا�صفات حتكم الرتخي�ص ملن ي�سمح لهم
القيام ب�أعمال اخلربة �أمام الق�ضاء ول�ضمان حتقيق الغر�ض الذي من �أجله تتم اال�ستعانة باخلرباء ف�إن من
ال�ضروري �إ�صدار قانون لتنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم �أعماال لن�ص قانون ال�سلطة الق�ضائية ل�سنة
1991م وتعديالته الالحقة .
ووزارة العدل تعمل على الإعداد مل�شروع هذا القانون حتى يتم تنظيم هذه املهنة والرتخي�ص
مبزاولتها وفق قواعد حمددة كما �ستقوم الوزارة حاليا ب�إجراء م�سح �شامل يف جميع املناطق ملن يتم اللجوء
�إليهم للقيام ب�أعمال اخلربة يف خمتلف املجاالت بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حل�صرهم يف جدول
عام يوزع على املحاكم لي�سهل عليها اال�ستعانة مبن رخ�ص له مبزاولة املهنة يف خمتلف املجاالت وي�سهل على
اخل�صوم االختيار ملن يثقون به باال�ستعانة بخربته ويعطي هذا اجلدول الفر�صة الوا�سعة لالختيار �سواء
للمحاكم �أو الهيئات �أو اخل�صوم(.)32

الطب ال�شرعي.

نظرا لأهميته وحيوية هذا اجلانب يف خدمة
اتخاذ اخلطوات العملية لإن�شاء الطب ال�شرعي ً
العدالة وتو�ضيح احلقائق والظروف امل�ؤدية �إىل وقوع اجلرمية وزمنها وغري ذلك من الأمور التي يهتدي بها
القا�ضي يف الو�صول �إىل احلقيقة ،ومن �ضمن اخلطوات الأ�سا�سية لتحقيق هذا الهدف تعديل م�شروع قانون
الطب ال�شرعي مبا توافق مع معطيات الوقت الراهن وميكن ان�شاء وحدة للطب ال�شرعي يف كل م�ست�شفى �أو
حمافظة م�ؤقتا حتى ي�ستقر الو�ضع العام للبلد ك�إجراء عملي يثبت ح�سن النية وامل�صداقية .

االهتمام بال�سجون ومراكز احلجز االحتياطي والتفتي�ش الدوري عليها.

ال�سجون هي املن�ش�آت العقابية والإ�صالحية التي يق�ضي فيها املحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية
املدة املحكوم بها  ،والتي ينظمها قانون ال�سجون والئحته ،كما يتم تقييد حرية الأ�شخا�ص يف �سجون �أو مراكز
للحب�س االحتياطي وهي التي يوقف فيها املتهمون الذين الزالوا رهن التحقيق لدى النيابة العامة �أو الذين
هم رهن املحاكمة ويف احلالتني هذه ال يكون املتهم قد �صدر �ضده حكم بالإدانة ولكنه يحب�س احتياطيا �إذا
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ترجح للنيابة العامة �ضرورة ذلك لأ�سباب تتطلبها م�صلحة التحقيق �أو لوجود �أدلة ترجح اتهام ال�شخ�ص،
�شريطة �أن يتم التمديد با�ستمرار احلب�س االحتياطي مبوافقة القا�ضي املخت�ص ،كما توجد �إىل جانب
ال�سجون ومراكز احلب�س االحتياطي مراكز حجز م�ؤقتة يتم حجز الأ�شخا�ص فيها ملدة ال تتجاوز �أربع
وع�شرين �ساعة من قبل جهات ال�ضبط الق�ضائي وال يجوز ا�ستمرار احلجز فيها �أو يف احلب�س االحتياطي
لأكرث من �أربع وع�شرين �ساعة �إال مبوافقة النيابة العامة وملدة ال تتجاوز �أ�سبوعا واحدا �إلاّ مبوافقة القا�ضي
املخت�ص(.)33
وملا كان د�ستور اجلمهورية اليمنية احلايل قد �أوىل مو�ضوع حرية الأ�شخا�ص اهتماما كبريا مبا ن�ص
عليه من �ضمانات د�ستورية وقانونية و�أناط بالق�ضاء م�سئولية �شرعية احلجز �أو احلب�س االحتياطي ،ف�إن
االهتمام ب�أو�ضاع ال�سجون ومراكز احلجز واحلب�س االحتياطي من الق�ضايا الهامة التي يقع على احلكومة
م�سئولية العمل على �إن�شائها مبا يكفل �إيواء املتهمني املحكوم عليهم يف �أماكن منا�سبة للكرامة الإن�سانية
وتتوفر فيها اخلدمات الالزمة واملعاملة الالئقة ال فرق يف ذلك بني متهم رهن التحقيق �أو املحاكمة وبني
املحكوم عليه مع �ضرورة االهتمام بت�أهيل املحكوم عليهم مبا يكفل عودتهم �إىل املجتمع كعنا�صر م�ؤهلة
ومنتجة ومهذبة و�صاحلة.
وحيث �أن �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية “النيابة العامة والق�ضاة والتفتي�ش الق�ضائي” م�سئولون
د�ستوريا وقانونيا عن �سالمة تقييد احلرية �سواء يف مراكز احلجز �أو احلب�س االحتياطي �أو يف ال�سجون ف�إن
�أو�ضاع الق�ضاء تنعك�س �إيجابيا و�سلبا على �أو�ضاع ال�سجون وهو ما تبني من زيارة قام بها الأخ وزير العدل
وك ًال من وزير الداخلية والنائب العام   لل�سجن املركزي يف �صنعاء وهي زيارات مكررة يقوم بها ها�ؤالء عادة
بني احلني والآخر تبني لهم كثري من الأمور التي تتطلب الت�صويب و�أهمها �ضرورة �أن يقت�صر الإيداع يف
ال�سجون املركزية على املحكوم عليه ب�أحكام نهائية و�ضرورة املبادرة �إىل �إن�شاء مراكز الئقة للحجز واحلب�س
االحتياطي وذلك لتخفيف الزحام ال�شديد لل�سجون املركزية التي ت�ستوعب حاليا �أكرث من �ضعف قدرتها،
وحتى ي�ساعد ذلك على ت�صنيف امل�سجونني وجتنب ال�سلبيات اخلطرية الناجتة عن الو�ضع احلايل لل�سجون،
�إىل جانب �أن �إن�شاء مراكز للحب�س االحتياطي يف مناطق موزعة داخل املدن الكربى فيه ت�سهيل للمتهمني يف
االت�صال بذويهم وحماميهم كما ي�ساعد على نقلهم للتحقيق واملحاكمة وهذا يف حد ذاته ي�ساعد على �سرعة
البت يف الق�ضايا وعدم تراكمها �أمام النيابة العامة واملحاكم حيث توجد �صعوبات يف نقل املتهمني يف املواعيد
املطلوبة نتيجة بعد امل�سافة وعدم توفر و�سائل النقل اخلا�صة بنقل املتهمني ب�صورة كافية وهو ما يتطلب
�أي�ضا توفري االعتمادات املالية الالزمة لهذا الغر�ض ولإن�شاء مراكز احلجز االحتياطي ،ومن ناحية �أخرى
فقد وجدت الوزارة �أن الرتكيز على تفتي�ش مراكز احلجز االحتياطي من الو�سائل الهامة للتفتي�ش على
�أع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة ومدى التزامهم ب�سرعة �إجناز التحقيقات �أو املحاكمات يف الق�ضايا التي يوجد
على ذمتها �سجناء ،وذلك مو�ضع اهتمام وزارة العدل وجمل�س الق�ضاء الأعلى ووزارة الداخلية ووزارة حقوق
الإن�سان وغريها من منظمات املجتمع املدين ذات العالقة(.)34
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املبحث الثاين

مقرتح ب�إ�صالح الق�ضاء اليمني يف بع�ض جوانب الق�صور
املطلب الأول� :إ�صالح هيكل الق�ضاء.
املطلب الثاين :ت�صويبات مل�سار الأجهزة الرئي�سية املعنية بالإ�صالح.
املطلب الثالث :ت�صويبات بع�ض الن�صو�ص والت�شريعات املنظمة للق�ضاء.

املطلب الأول

الإ�صالح الهيكلي للق�ضاء
ل�ضمان جناح �أي خطة للإ�صالح البد �أن تتوفر لها مقومات �أ�سا�سية تتمثل يف حتديد امل�سئولية
وو�ضوح االخت�صا�صات وخط ال�سلطة وعدم التداخل واالزدواجية ،بني الأجهزة وذلك يف �إطار نظام معتمد
وقائم على �أ�س�س مو�ضوعية وجمردة ووفق مفاهيم �سليمة ووا�ضحة ،وللو�صول �إىل توفري هذه املقومات
الأ�سا�سية ف�إن ذلك يتطلب الرد على �س�ؤالني:
    ما هو النظام الق�ضائي الذي نريده؟    ما هو مفهوم ا�ستقالل الق�ضاء؟وجند �أنّ من ال�ضروري ا�ستعرا�ض املق�صود بالنظام الق�ضائي وواقع التنظيم الق�ضائي احلايل يف
اجلمهورية اليمنية وذلك بهدف ا�ستيعاب امل�شكلة والإ�سهام يف الإ�صالح الهيكلي املطلوب وذلك على النحو
التايل:
يق�صد بالنظام الق�ضائي – ب�صفة عامة – الو�ضع القانوين والتنظيمي والواقعي لل�سلطة الق�ضائية،
ومكانته الد�ستورية واملبادئ ال�سائدة فيه والنظام الوظيفي للق�ضاة وح�صاناتهم وي�شمل التعيني والرتقية
و�أ�سباب النقل والندب والإعارة والإجازات وامل�س�ؤولية الت�أديبية واجلنائية واملدنية للق�ضاة و�إنهاء
اخلدمة واملعا�شات وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية ،وكذلك املركز القانوين للقا�ضي والنيابة العامة املتعلق
بالإجراءات الق�ضائية ودورهما يف النظام الق�ضائي و�أنواع املحاكم وترتيبها واخت�صا�صاتها والإجراءات
التي تتبع �أمامها وطرق الطعن يف �أحكامها ومعاونو الق�ضاة وكيفية الرقابة على �أعمال الإدارة والعالقة بني
ال�سلطة الق�ضائية وغريها من �سلطات الدولة(.)35
ويت�ألف النظام الق�ضائي يف خمتلف البلدان من �شقني ق�ضائي و�إداري الأول ق�ضائي بحت ويتعلق
ب�أنواع الق�ضاء ودرجات التقا�ضي وما �إذا كان يقوم على �أ�سا�س وحدة الق�ضاء �أو تعدده ،وال�شق الثاين �إداري
ويتعلق ب�شكل ونوع الإ�شراف الإداري على الق�ضاء .وما �إذا كان �إ�شراف ق�ضائي بحت “ال وجود فيه لوزارة
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العدل” �أو �إ�شراف ق�ضائي �إداري م�شرتك “توجد فيه وزارة العدل وجمل�س الق�ضاء” �أو �إ�شراف �إداري فقط “
ال يوجد فيه جمل�س �أعلى للق�ضاء”.
هذا ومن املعروف �أن النظام الق�ضائي يختلف من بلد لآخر بح�سب املبادئ التي ن�ش�أت يف هذا البلد
�أو ذاك نتيجة لظروف تاريخية ا�ستقر مبوجبها تنظيم الق�ضاء فيه� ،أو بح�سب اختيار واع ومدرو�س من بني
الأنظمة التي ا�ستقر العمل بها يف معظم دول العامل مع حتوير ب�سيط مبا يتفق وظروف كل بلد.
وميكن باخت�صار �شديد يتنا�سب مع طبيعة هذه الدرا�سة التنويه �إىل �أهم املبادئ ال�سائدة عامليا التي
يقوم عليها تنظيم الق�ضاء والآثار واملرتتبة على ذلك كما يلي(:)36
 .1مبد�أ وحدة الق�ضاء �أو تعدد الق�ضاء.
يرتتب على الأخذ مببد�أ وحدة الق�ضاء ،توحيد جهات التقا�ضي يف جميع املنازعات على اختالف
�أنواعها ،وعلى اختالف �صفة اخل�صوم فيها ،وتوحيد اجلهة امل�شرفة عليه دون �أن مينع ذلك من تعدد �أنواع
املحاكم� ،أو وجود حماكم متخ�ص�صة ،ولكن يف ظل وجود حمكمة عليا واحدة يتم عن طريقها توحيد املبادئ
واالجتهادات الق�ضائية مع توزيعها �إىل �شعب متخ�ص�صة(.)37
بينما جند �أن البلدان التي ال تعتمد هذا املبد�أ ب�صورة كاملة ت�أخذ �إىل جانب الق�ضاء العادي بنظام
الق�ضاء الإداري حيث يكون لكل منها حمكمة عليا وبع�ضها يتعدد فيه الق�ضاء وي�شمل �إىل جانب الق�ضاء
العادي والق�ضاء الإداري حمكمة عليا وحمكمة د�ستورية وحمكمة عليا ع�سكرية � ...إلخ.
ويف ظل هذا التعدد قد تتعدد اجلهات الإ�شرافية وقد تتوىل الإ�شراف على خمتلف جهات الق�ضاء
جهة �إدارية واحدة.
ويف اليمن جند �أن د�ستور اجلمهورية اليمنية قد ح�سم الأمر بحكمة بالغة حيث منع �إن�شاء حماكم
ا�ستثنائية و�أخذ مببد�أ وحدة الق�ضاء املتمثل يف وجود حمكمة عليا واحدة يتم عن طريقها الطعن بالنق�ض
�أمامها لت�صحيح �أخطاء املحاكم الأدنى وتتوىل توحيد املبادئ واالجتهادات الق�ضائية يف حني توجد مرونة
كافية لإن�شاء حماكم ابتدائية متخ�ص�صة ودوائر و�شعب متخ�ص�صة على م�ستوى حماكم اال�ستئناف ويف
املحكمة العليا(.)38

مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات

يف ظل هذا املبد�أ يوجد �إجماع خا�صة بعد انح�سار الأنظمة ال�شمولية على ا�ستقالل الق�ضاء باملفهوم
امل�ألوف ال�ستقالل الق�ضاء �أي ب�صفته �سلطة من �سلطات الدولة الثالث ولي�س جمرد وظيفة تقوم بها املحاكم،
�إىل جانب ا�ستقالل الق�ضاة ك�أ�شخا�ص �أثناء ا�ضطالعهم مبهام وظائفهم بحيث ميار�س القا�ضي واجبه دون
ت�أثري �أو تدخل من �أي جهة كانت(.)39
ولأهمية انعكا�س مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات على مفهوم ا�ستقالل الق�ضاء ،وعلى ال�شق الإداري يف
تنظيم ال�سلطة الق�ضائية ف�إن من ال�ضروري حتديد مفهوم ا�ستقالل هذه ال�سلطة يف �ضوء حتديد مفهوم �أو
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طبيعة العالقة بني �سلطات الدولة الثالث:

يق�سم النظام الد�ستوري ملختلف البلدان وظائف الدولة �إىل ثالث وظائف ت�شريعية
وتنفيذيةوق�ضائية ،لكن الد�ستور غالبا ال ي�سمى العالقة بني ال�سلطات الثالث ،غري �أن يت�ضح من ن�صو�صه �أن
العالقة بني ال�سلطات لي�ست هي الف�صل التام و�إمنا هي عالقة التعاون والتوازن حيث �أثبت التطبيق العملي
ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات يف دول العامل �أنه يتعذر الأخذ به �إطالقا لأنه ينتهي �إىل الفو�ضى واالرتباك ،و�أن
العالقة بني ال�سلطات البد �أن تقوم على نوع من التعاون والتوازن وذلك حتى يف ظل �أكرث الأنظمة ت�شددا يف
الأخذ مببد�أ الف�صل بني ال�سلطات(.)40
ويتم تنظيم الإجراءات ال�ضرورية لإقامة التعاون والتوازن بني ال�سلطات من خالل الد�ستور
والقوانني وذلك عن طريق منح �سلطة التقرير و�سلطة الردع� ،أي منح كل �سلطة و�سائل متنع تنفيذ القرارات
اخلاطئة ال�صادرة من ال�سلطة الأخرى تو�صال �إىل ذلك التعاون والتوازن ،وبعيدا عن اخلو�ض يف ال�صالحيات
املتقابلة لل�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية التي ال حمل لها هنا ف�إمنا يهمنا هو تو�ضيح مفهوم ا�ستقالل الق�ضاء
يف �ضوء املفهوم ال�سابق طرحه ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات والرتجمة العملية لهذا اال�ستقالل وفق الن�صو�ص
الد�ستورية و�صوال �إىل التنظيم الق�ضائي الذي يعك�س فهما وا�ضحا وحمددا يكفل الأر�ضية املنا�سبة لبناء
�سلطة ق�ضائية تتوفر لها ذاتها ومن حولها مقومات حتقيق اال�ستقالل والقابلية للنمو والتطور(.)41
وملزيد من الو�ضوح للنظام الق�ضائي املعتمد يف البلدان العربية وبالذات فيما يتعلق بجانب الإ�شراف
الإداري جند �أن من املنا�سب ا�ستعرا�ض ملحة خاطفة عن التطبيق القائم فيها حيث جند �أن جميع �أنظمتها
الد�ستورية ت�ؤكد على �أن الق�ضاء �سلطة م�ستقلة و�أن الق�ضاة م�ستقلون يف ق�ضائهم ،ال �سلطان فيه عليهم لغري
القانون الذي يجب عليهم االلتزام بتطبيقه� ،أما بالن�سبة للإ�شراف الإداري ف�إن النظام ال�سائد يف كثري من
البلدان العربية يتمثل يف وجود وزارة العدل التي تعترب اجلهاز الإداري التنفيذي لل�سلطة الق�ضائية وت�ضم
يف تكوينها هيئة للتفتي�ش الق�ضائي تت�ألف من ق�ضاة ينتدبون من بني الق�ضاة وفق موا�صفات خا�صة ،و�إىل
جانب الوزارة يوجد جمل�س للق�ضاء ومب�سميات تختلف من بلد لآخر ويتوىل ب�صفة �أ�سا�سية تطبيق ال�ضمانات
الد�ستورية والقانونية املقررة للق�ضاة ب�ش�أن تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وحما�سبتهم وذلك يف �ضوء
ما يقدم �إليه تقارير تقوم ب�إعدادها هيئة التفتي�ش الق�ضائي التي تتوىل التفتي�ش الدوري واملفاجيء وتعد
تقاريرها وفق �ضوابط و�إجراءات دقيقة وحمددة ،ويت�ألف جمل�س الق�ضاء من �أ�شخا�ص بحكم منا�صبهم
ومعظمهم من الق�ضاة ولإ�ضفاء مكانة �شرفية على املجل�س وقيمة �أكرب لقراراته تناط رئا�سته برئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى وهو �أي�ضا من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية يف بع�ض البلدان العربية تناط رئا�سته بوزير العدل
ويف بع�ضها تناط رئا�سته مبن�صب ق�ضائي ولكنه يف هذه ال�صورة �أقرب �إىل جلنة �ش�ؤون املوظفني �أو جلنة
�ش�ؤون ال�سلك الدبلوما�سي يف وزارة اخلارجية حيث �أن قراراته تعر�ض على وزير العدل للم�صادقة عليها �أو
لينفذ منها ما ين�ص القانون على اخت�صا�صه بها ويتوىل رفع ما ين�ص القانون على �إ�صداره �إىل رئي�س الدولة
لي�صدره(.)42
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن البلدان العربية التي ت�أخذ يف نظامها الق�ضائي مبن�صب وزير العدل قد غلب
عليها الت�أثر بالنظام الالتيني ،وهو واحد من نظامني ي�سودان العامل ب�صفة عامة ،وثانيهما ما يعرف بالنظام
االجنلو�سك�سوين ،وهو النظام الذي ت�أثر به النظام الق�ضائي يف ال�سودان وبع�ض الدول االخرى حيث ال يوجد
وفقا لهذا النظام من�صب وزير العدل-و�إن كان حالي ًا يف ال�سودان يوجد وزير ًا للعدل -و�إمنا يوجد فيه من�صب
النائب العام الذي يتوىل الإ�شراف على االدعاء العام و�أجهزة ال�ضبط الق�ضائي وال�سجون وبع�ض ال�ش�ؤون
القانونية بينما يتوىل الإ�شراف الإداري على الق�ضاء جهاز �إداري مثيل يف ت�شكيله بوزارة العدل ولكن رئا�سته
منوطة برئي�س متفرغ ي�سمى رئي�س الق�ضاء يعينه رئي�س الدولة ،علما ب�أن هذا النظام املطبق يف ال�سودان هو
�صورة من �صور عديدة وخمتلفة يف �إطار النظام االجنلو�سك�سوين ،حيث �أن بع�ض البلدان املن�سوب �إليها هذا
النظام مثل بريطانيا يتم تعيني قا�ضي الق�ضاة فيها ب�أمر ملكي بناء على تر�شيح رئي�س جمل�س الوزراء ويتم
انتقاء �أع�ضاء املحكمة العليا التي هي جزء من جمل�س اللوردات وفقا لإجراءات خا�صة( ،)43ويف الواليات
املتحدة الأمريكية يتم تعيني معظم الق�ضاة فيها باالنتخاب من قبل املجال�س النيابية للواليات ،عدى املحكمة
العليا التي يتوىل رئي�س الدولة تعيني ق�ضاتها بعد م�صادقة جمل�س ال�شيوخ على ذلك ،يف حني يتم تعيني بع�ض
الق�ضاة على م�ستوى الواليات من قبل النائب العام (وزير العدل اخلا�ص بالوالية) وفق �إجراءات معينة يعتمد
فيها على ا�ست�شارة نقابة املحامني فيها� ،أما اجلانب الإداري جلميع املحاكم فيتواله مركزيا جهاز تنفيذي ي�سمى
“املكتب الإداري”( )44ومما �سبق يت�ضح �أن النظام الق�ضائي فيما يتعلق بتعيني الق�ضاة وهو اجلانب الأهم يف
مو�ضوع الإ�شراف الإداري يختلف من بلد لآخر ولكن م�شاركة ال�سلطة التنفيذية قائمة ب�صورة �أو ب�أخرى وقد
�سبق القول يف طيات هذه الدرا�سة �أن اختيار العن�صر القوى الأمني ملثل هذا املن�صب الهام هو حجر الزاوية يف
�أي عملية �إ�صالح حقيقية قادمة(.)45

املطلب الثاين

ت�صويب مل�سار الأجهزة الرئي�سية املعنية بالإ�صالح
          يتوفر يف الوقت احلا�ضر �أف�ضل مناخ للإ�صالح الق�ضائي يحظى بدعم الثورة التي قامت يف
اليمن والقيادة ال�سيا�سية احلالية التي انبثقت عن هذه الثورة  ،ولتكامل هذا املناخ البد من توفر املناخ املالئم
داخل �إطار الق�ضاء نف�سه وبني �أجهزته ويعترب كل من جمل�س الق�ضاء الأعلى واملحكمة العليا ووزارة العدل
التي ت�ضم يف ت�شكيلها هيئة التفتي�ش الق�ضائي وهي الأدوات التي �سيتم بها ومن خاللها الإ�صالح الهيكلي
حد �سواء ،وت�أ�سي�سا
للق�ضاء ومن ثم �إ�صالح كل االختالالت التي يعاين منها الق�ضاء ويعاين منها املواطنني على ٍ
على ما �سبق البد من اليقني �أنها تعمل يف �إطارها ال�صحيح و�أن اخت�صا�صاتها وا�ضحة ال جمال فيها لالزدواجية
و�أن كال منها ال يعترب همه الرئي�سي �إحباط الآخر كما حدث عرب التجربة املا�ضية.
513
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

ونظرا لأن عملية الإ�صالح وا�سعة ومت�شعبة ف�إن ت�صويب م�سار الأجهزة الرئي�سية ميثل �أولوية
مطلقة وخطوة �إ�سعافية بحيث ت�صبح هذه الأجهزة �أدوات �إ�صالح وت�أهيل للق�ضاء ليتجاوز �سلبيات قوة العادة
امل�سيطرة على ممار�ساته والتي جعلت كثريا من الأخطاء م�ألوفة.
وفيما يلي بع�ض املقرتحات واالختيارات ال�صالح الو�ضع.

جمل�س الق�ضاء الأعلى.

وهو جمل�س يعمل على تطبيق ال�ضمانات املمنوحة للق�ضاة من حيث التعيني والرتقية والف�صل
والعزل وف ًقا للقانون ،كما يتوىل درا�سة و�إقرار م�شروع موازنة الق�ضاء  ،ويت�ألف املجل�س من �أ�شخا�ص معول
عليهم يف �إ�صالح هذا املرفق الهام بحكم خربتهم وجتربتهم و�سمعتهم الطيبة �إن اعطوا �صالحيات ودعم ،
وينعقد املجل�س يف مواعيد دورية للنظر يف جدول �أعمال حمدد يو�ضع من قبل �سكرتارية املجل�س وفق
ال�سيا�سة املعدة دوري ًا.
وبذلك ف�إن املجل�س لي�س جهة ق�ضائية وال يجوز له �أن ت�صدر عنه �أو با�سمه �أي توجيهات للمحاكم �أو
الق�ضاة ب�ش�أن الق�ضايا املنظورة �أمامها �أو التي �صدرت فيها �أحكام و�إمنا ت�صدر عنه قرارات فيما يتعلق بال�ش�ؤون
الوظيفية للق�ضاة فح�سب وفق ما يرفع �إليه ب�ش�أنهم ح�سب القانون كما �أنه لي�س جهازا �إداريا �أو تنفيذيا ت�صدر
با�سمه �أي توجيهات �إدارية �أو تنفيذية تخ�ص الق�ضاة �إذ ال ميكن �أن ت�صدر عنه توجيهات لنف�سه وبذلك فال
يتفق مع طبيعة تكوين املجل�س واملهام املنوطة به �أن يوجد فيه �أي من�صب �إ�شرايف متفرغ لأن ذلك يفر�ض
االزدواجية ويوهم الآخرين ق�ضاة ومواطنني وم�سئولني �أن جمل�س الق�ضاء الأعلى هيئة ق�ضائية و�أنه جهة
تنفيذية يف حني �أنه لي�س هيئة ق�ضائية وال جهة تنفيذية و�إمنا هو جمل�س �ضمانات للق�ضاة واملتقا�ضني ح�سب
ن�صو�ص القانون والت�شريعات ال�سارية(.)46
ولت�صويب امل�سار العملي للمجل�س وانتظام �أعماله يف حدود اخت�صا�صاته يلزم تعديل الئحة تنظيم
�أعمال جمل�س الق�ضاء الأعلى وتنظيم �سكرتاريتة ونظام جل�ساته وبتعديل هذه الالئحة �سيتم ت�صويب
املفهوم واملمار�سة ح�سب ت�صوري

املحكمة العليا.

وهي �أعلى هيئة ق�ضائية يتم من خاللها ت�صحيح �أي �أخطاء يف الأحكام الق�ضائية ال�صادرة من
املحاكم� ،إذ يفرت�ض امل�شرع احتمال اخلط�أ يف الأحكام ال�صادرة من املحاكم االبتدائية ،وبذلك يقرر حق �أي
طرف يف النزاع �أن ي�ست�أنف احلكم �أو القرارات �أمام درجة ثانية من درجات التقا�ضي وهي حماكم اال�ستئناف
على م�ستوى املحافظات ،ولالطمئنان الكامل على �سالمة تطبيق املحاكم لن�صو�ص القوانني على ما يعر�ض عليهم
من وقائع وحتى تكون الأحكام الق�ضائية هي عنوان احلقيقة يف�سح امل�شرع املجال �أمام كل من له م�صلحة يف
الطعن يف الأحكام �أمام املحكمة العليا وفق �شروط و�إجراءات حمددة وحينئذ تتوىل املحكمة العليا متحي�ص
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الأحكام يف �ضوء ما يقدم �إليها من طعون قانونية لتقرر احلكم �إذا وجدت �أن القانون قد طبق على النزاع
تطبيقا �سليما �أو تقرر نق�ض احلكم �إذا وجدت العك�س ومن ذلك يت�ضح �أن املحكمة العليا هي حمكمة قانون و�أن
ما ي�صدر منها ال يفرت�ض فيه اخلط�أ ومن هنا ت�أتي �أهمية ت�صويب املمار�سة العملية للمحكمة العليا وت�صويب
املفاهيم ب�ش�أن مهمتها(.)47
       فهي لي�ست جهة �إ�شراف �إداري تنفيذي على �أجهزة الق�ضاء �أو ال�شئو�ؤن الوظيفية للق�ضاة.       وهي لي�ست جهة رقابية ق�ضائية على �سري الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم وبالتايل فلي�س من مهامها �إ�صدار�أي توجيهات �إىل املحاكم �أو الق�ضاة �أو �أي جهة يف الدولة وال يجوز �أن ت�صدر عنها �سوى قرارات ق�ضائية مبنية
على طعون قانونية ،و�أن ت�صدر قراراتها ب�صورة م�ستوفية ملا يوجبه القانون �شكال ومو�ضوعا ول�ضمان ت�صويب
العمل يف املحكمة العليا يلزم مراعاة �إلغاء �أي ن�صو�ص خاطئة يف قانون ال�سلطة الق�ضائية �أو غريها قد تخل
باملفاهيم ال�سابقة �أو ت�ساعد على ا�ستمرار املفاهيم واملمار�سات القائمة.
       واملحكمة العليا موزعة �إىل دوائر متخ�ص�صة ويجب �أن تعمل كل منها يف حدود اخت�صا�صها ووفق�إجراءات وخطوات حددها القانون فال جمال لتحويل الق�ضايا من دائرة �إىل دائرة ومن قا�ض لآخر داخل
املحكمة العليا ح�سب �أهواء اخل�صوم �أو �أ�صحاب الو�ساطة والنفوذ ،وهو ما ينتج عنه �صدور قرارات متناق�ضة
من �أكرث من دائرة �أو من دائرة واحدة وكل طرف يف اخل�صومة يتم�سك مبا �صدر ل�صاحله الأمر الذي ي�سيء
�إىل املحكمة العليا و�إىل الق�ضاء ويتعذر معه التنفيذ.
       وحيث �أن املحكمة العليا هي اجلهة املنوط بها حتري �سالمة تطبيق املحاكم للقانون فال يجوز �أن ت�صدرعنها �أي خمالفة للقانون حتت �أي م�سمى �أو ذريعة ،وعليه يجب �إنهاء كل املمار�سات التي تتم باملخالفة للقانون
وبالذات ما يتعلق بالتطبيق امل�ؤ�سف واخلاطئ ملبد�أ “التما�س �إعادة النظر” الذي يتم يف ظله تقبل العرائ�ض
وال�شكاوي لنق�ض الأحكام النهائية ،حيث جند �أنه يتم التعامل معه بح�سب املدلول اللفظي لاللتما�س �أي جمرد
�أن يقدم �أي �شخ�ص عري�ضة حتمل هذا اال�سم يف حني �أن القانون قد �أحاطه ب�ضمانات و�إجراءات دقيقة(.)48
ونتيجة لعدم ر�سوخ تقاليد ق�ضائية �صحيحة يف عمل املحكمة العليا ف�إن املمار�سة امل�سيطرة على
الإجراءات يف املحكمة العليا هي املمار�سات امل�ألوفة بفعل قوة العادة ،ولذلك فالبد من وجود الئحة تنظم
العمل يف املحكمة العليا و�ضبط م�ساره وفقا للقانون و�إنهاء كل املمار�سات املوروثة.
�سواء برفدها بالعنا�صر الكف�ؤة وتنفيذ عدد من
كما يتطلب الأمر حتديث وتطوير املحكمة العليا
ً
الإ�صالحات يف �أو�ضاعها الفنية والإدارية �إىل جانب �ضرورة �شمول التفتي�ش الق�ضائي لق�ضاتها على الأقل
خالل الفرتة احلالية ح�سب ر�أي املخت�صني خا�صة وهناك بع�ض االنتقادات لبع�ض �أع�ضاء املجل�س الأعلى
ثم �إنّ خ�ضوع ال�سادة الق�ضاة والعلماء من �أع�ضاء املحكمة
للق�ضاء هذه الأيام فما بالنا ب�أع�ضاء املحكمة العليا ّ
العليا للتفتي�ش على �أعمالهم فيه ر�سالة ايجابية بان الن�ص القانوين يت�سم بالعمومية والتجريد
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وزارة العدل.

وهي اجلهاز الإداري التنفيذي خلدمة �أجهزة الق�ضاء والعدالة والعمل على تطويره وحتديثه مبا
يكفل �أداء ر�سالته يف �إقامة العدل بني النا�س وحماية حقوقهم امل�شروعة ،وتوفري كل اخلدمات والتجهيزات
الفنية واملالية والإدارية جلميع املحاكم والق�ضاة العاملني فيها يعترب من اوىل الواجبات .
ونكتفي هنا بالقول �أن �أو�ضاع وزارة العدل حاليا لي�ست ا�سعد حظا من الأجهزة الق�ضائية الرئي�سية
ذاتها ،فالوزارة لي�ست جهة ق�ضائية وال يجوز �أن تت�سلط على الأعمال الق�ضائية والتدخل يف ت�سيريها �أو
�إعاقة تنفيذ الأحكام كما ال يجوز �أن ت�صدر عنها �إىل املحاكم توجيهات �أو �أوامر تتعلق بالق�ضايا املنظورة
�أمامها ،وهو الأ�سلوب الذي متار�سه الوزارة وتتم ممار�سته با�سم جمل�س الق�ضاء الأعلى واملحكمة العليا �أي�ضا
والذي �شاع الفهم خط�أ ب�أنه من احلقوق املالزمة لهذه الأجهزة �أو من مهامها الأ�سا�سية �إن�صاف اخل�صوم.
وملا كانت هيئة التفتي�ش الق�ضائي املكونة من ق�ضاة يتم انتدابهم لهذا الغر�ض بعد موافقة جمل�س
الق�ضاء الأعلى هي اجلهة املنوط بها �ضمن تكوين الوزارة التفتي�ش على �أعمال الق�ضاة وتقييم كفاءتهم
و�سلوكهم ف�إن الهيئة ال تعترب جهة ق�ضائية وبذلك فلي�س من حقها �أي�ضا �إ�صدار توجيهات �أو �أوامر �إىل املحاكم
ب�ش�أن الق�ضايا املنظورة �أمامها كما لي�س من حقها ممار�سة �شيء من ذلك عند القيام بالتفتي�ش املفاجئ(.)49
ولت�صويب م�سار العمل للوزارة وهيئة التفتي�ش الق�ضائي يف �ضوء املفاهيم ال�صحيحة نرى �أن يتم ما
يلي:
       تعديل الالئحة التنظيمية لوزارة العدل حيث مل تعدل هذه الالئحة منذ �صدورها بعد قيام دولةالوحدة -اجلمهورية اليمنية -نتيجة لعدة عوامل �أهمها عدم ح�سم االزدواجية املتعلقة بالإ�شراف الإداري
وحتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن ذلك ب�صورة وا�ضحة ويفرت�ض �أن يتم �ضبط اخت�صا�ص الوزارة يف �ضوء املفاهيم
ال�سابقة و�ضبط املمار�سة واتخاذ الإجراءات احلازمة لإنهاء كل املمار�سات ال�سلبية ومظاهر االزدواج بني
�سواء كان النظام القادم ل�شكل الدولة يف اليمن فدرايل �أو
الوزارة واملحكمة العليا وجمل�س الق�ضاء الأعلى
ً
�إحتادي �أو غريه ح�سب خمرجات م�ؤمتركم املوقر التي �ستتوافقون عليه

املطلب الثالث

ت�صويبات لبع�ض الن�صو�ص والت�شريعات املنظمة للق�ضاء
يتوقف �إ�صالح النظام الق�ضائي على االتفاق على مفهوم ا�ستقالل الق�ضاء ،حيث ينعك�س ذلك على
�شكل ونوع الإ�شراف الإداري على الق�ضاء وال منا�ص للو�صول �إىل مفهوم وا�ضح ال�ستقالل الق�ضاء من ا�ستعرا�ض
الن�صو�ص الد�ستورية املتعلقة بالق�ضاء.
ين�ص د�ستور اجلمهورية اليمنية يف املادة “ ”149منه حتت عنوان الف�صل الثالث ،ال�سلطة الق�ضائية
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على “الق�ضاء �سلطة م�ستقلة ق�ضائيا وماليا و�إداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته” كما ت�ضمن ن�ص املادة
نف�سها ون�صو�ص املواد “ ”153 ،152 ،151 ،150 ،149على عدد من الأحكام الد�ستورية التي متثل تعزيزا
للمبد�أ العام وترجمة له ،حيث ن�ص �ضمن املادة “ ”149على �أن الق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم
لغري القانون” وهذا الن�ص ي�أتي ترجمة للمق�صود باال�ستقالل ق�ضائيا وعزز ذلك بالن�ص على �أنه ال يجوز
لأية جهة وب�أية �صورة التدخل يف الق�ضايا �أو يف �ش�أن من �ش�ؤون العدالة ويعترب مثل هذا التدخل جرمية
يعاقب عليها القانون ،وال ت�سقط الدعوى فيها بالتقادم”(.)50
كما ن�ص يف املادة “ ”150على �أن “يحدد القانون ال�شروط الواجب توفرها يف من يتوىل الق�ضاء،
و�شروط و�إجراءات تعيني الق�ضاة ونقلهم وترقيتهم وال�ضمانات الأخرى اخلا�صة بهم”(.)51
ون�ص يف املادة “ ”151على �أن “الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة غري قابلني للعزل �إال يف احلاالت وبال�شروط
التي يحددها القانون ،وال يجوز نقلهم من ال�سلك الق�ضائي �إىل �أي وظائف غري ق�ضائية �إال بر�ضاهم ومبوافقة
املجل�س املخت�ص ب�ش�ؤونهم مامل يكن ذلك على �سبيل الت�أديب ،وينظم القانون حماكمتهم الت�أديبية كما ينظم
القانون مهنة املحاماة”(.)52
كما عزز ال�ضمانات ال�سابقة التي تعترب ترجمة للمق�صود باال�ستقالل �إداريا ب�أن ن�ص يف املادة
“ ”150على �أن يكون للق�ضاء جمل�س �أعلى منظمة القانون ويبني اخت�صا�صاته وطريقة تر�شيح وتعيني
�أع�ضائه ،ويعمل على تطبيق ال�ضمانات املمنوحة للق�ضاة من حيث التعيني والرتقية والف�صل والعزل وفقا
للقانون”(.)53
�أما بالن�سبة لال�ستقالل املايل فقد مت ترجمة ذلك بالن�ص يف نهاية املادة “ ”152اخلا�صة باملجل�س
الأعلى للق�ضاء على �أن يتوىل املجل�س درا�سة و�إقرار م�شروع موازنة الق�ضاء متهيدا لإدراجها رقما واحدا يف
()54
املوازنة العامة للدولة
�أما فيما يتعلق بال�شق الق�ضائي املتعلق باملحاكم فقد ورد �ضمن ن�صو�ص املواد الد�ستورية امل�شار �إليها
على �أن تتوىل املحاكم الف�صل يف جميع املنازعات واجلرائم “ املادة  ”149و�أن “الق�ضاء وحدة متكاملة ويرتب
القانون اجلهات الق�ضائية ودرجاتها وال يجوز �إن�شاء حماكم ا�ستثنائية ب�أي حال من الأحوال “املادة ”150
ون�ص يف “املادة  ”153على �أن املحكمة العليا للجمهورية هي �أعلى هيئة ق�ضائية و�أن يحدد القانون كيفية
ت�شكيلها ويبني اخت�صا�صاتها والإجراءات التي تتبع �أمامها ،ثم و�ضحت املادة الأمور التي متار�سها املحكمة
العليا على �سبيل احل�صر(.)55
وباالطالع على الأ�س�س التي يقوم عليها الد�ستور اليمني ،وبالتحليل الدقيق ملا هو مطبق يف خمتلف
بلدان العامل ويف مقدمتها البلدان العربية يت�ضح �أن العالقة بني �سلطات الدولة الثالث ال تقوم على الف�صل
التام لأنها جميعا تعمل يف خدمة كيان واحد هو الدولة ،وبذلك ف�إن ا�ستقالل الق�ضاء ال يعني اال�ستقالل
عن الدولة ومن امل�سلم به ا�ستحالة الف�صل التام بني ال�سلطات الثالث حتى يف �أكرث البلدان ت�شدّ دا يف الف�صل
بني ال�سلطات حيث �أن العالقة بني ال�سلطات تقوم يف حقيقتها على التعاون والتوازن  ،ويف اليمن لي�س �أدل
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على ذلك ما ين�ص عليه الد�ستور نف�سه يف املواد ال�سابق ا�ستعرا�ضها �سواء تلك املتعلقة باحل�صانات وال�ضمانات
املقررة للق�ضاة �أو بالن�سبة لتنظيم املحاكم ودرجاتها وحتديد اخت�صا�صاتها ،حيث جند �أن الد�ستور قد �أحال
و�ضع تلك الرتتيبات وال�شروط وال�ضمانات على القانون يف حني ندرك �أن املحكمة العليا لي�ست هي اجلهة
الر�سمية يف الدولة املخولة وفق الد�ستور حق اقرتاح القوانني وحق اقرتاح تعديلها بل � أع�ضاء جمل�س النواب
الذين يتمتعون بهذا احلق وفق �إجراءات معينة خا�صة ،وعليه ف�إن احلكومة هي امل�سئولة عن تنفيذ ن�صو�ص
الد�ستور املتعلقة ب�إعداد م�شاريع القوانني اخلا�صة بتنظيم ال�سلطة الق�ضائية وغريها من القوانني وم�شاريع
تعديلها ،ولي�س �أي جهة ق�ضائية ،كما �أن جمل�س النواب “ال�سلطة الت�شريعية” هو ال�سلطة املخولة ب�إقرار
القوانني وتعديلها �سواء تلك التي يطبقها الق�ضاة �أو القوانني التي تنظم الق�ضاء نف�سه ،وذلك ما ي�ؤكد على
عالقة التعاون والتوازن التي حتكم العالقة بني ال�سلطة الق�ضائية وبقية ال�سلطات يف الدولة.
وملا كانت ن�صو�ص الد�ستور ون�صو�ص القوانني م ًعا هي التي يتم بها حتقيق التعاون والتوازن بني
ال�سلطات فيمكن �أن نخل�ص �إىل �أن مفهوم ا�ستقالل الق�ضاء يتمثل يف اال�ستقالل التام لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
(ق�ضاة و�أع�ضاء نيابة عامة) يف ق�ضائهم وال �سلطان عليهم يف ذلك لغري القانون ،و�أن ا�ستقالل الق�ضاء �إداريا
وماليا يتمثل يف جمموع ال�ضمانات التي ن�ص عليها الد�ستور ،والتي يفرت�ض �أن يو�ضحها ويذكرها القانون مبا
يحقق توفري الطم�أنينة للق�ضاة يف عملهم ومبا يكفل توفري الإمكانيات الالزمة للق�ضاء ومبا يحقق يف نف�س
الوقت عالقة تعاون وتوازن مع ال�سلطات الأخرى.

�إختيارات الباحث

و�أول مقرتح �أراه هو تعديل املادة  - 48الفقرة –ج -والتي تن�ص على (كل من يقب�ض عليه ب�صفة
م�ؤقتة ب�سبب اال�شتباه يف ارتكاب جرمية يجب �أن يقدم �إىل الق�ضاء خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ
القب�ض عليه على الأكرث وعلى القا�ضي �أو النيابة العامة تبليغه ب�أ�سباب القب�ض وا�ستجوابه ومتكينه من �أبد�أ
دفاعه واعرتافاته ويجب على الفور �إ�صدار �أمر م�سبب با�ستمرار القب�ض �أو الإفراج عنه ،ويف كل الأحوال ال
يجوز للنيابة العامة اال�ستمرار يف احلجز لأكرث من �سبعة �أيام �إال ب�أمر ق�ضائي ويحدد القانون املدة الق�صوى
للحب�س االحتياطي.
وذلك لكوين م�أمور �ضبط ق�ضائي واعلم مقدار معاناة املقبو�ض عليه و�أهله وذويه وحتى حماميه من
جراء �إجراءات الإدارات املخت�صة بالقب�ض على امل�شتبه بهم ،خا�صة وهي مادة يف �صلب الد�ستور ف�إما �أن تعدل
املادة مبا يتوافق مع ال�ضرورات التي يقت�ضيها طبيعة عمل �أجهزة ال�ضبط �أو تلزم �أجهزة ال�ضبط بالتقيد
بالن�ص �أما البقاء على هذه ال�صورة املخلة بالد�ستور منذ اليوم الأول للقب�ض على املتهم الذي قد يكون برئي ًا
ففيه �إ�شارة �إىل الأطراف واجلهات ب�أن ال قد�سية لن�صو�ص الد�ستور اليمني ،وقد ي�صدق على الفقرة التالية
لهذه الفقرة ذات االنتقاد.
ويف �سياق مت�صل �أرى تعديل القوانني الإجرائية  ،الإجراءات اجلزائية رقم  13ل�سنة 1994م ،
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واملرافعات رقم  40ل�سنة 2002م  ،مبا يتوافق مع التطورات احلديثة يف اليمن مع مراعاة الن�صو�ص الد�ستورية
ويرى خرباء قانون ب�أن املجموعة الت�شريعية اليمنية بحاجة �إىل �إعادة �صياغة خا�صة يف جماالت اال�ستثمار
و�ضمانات احرتام حقوق الإن�سان(.)56
وثاين مقرتح يتقدم به الباحث تعديل املادة  295من قانون املرافعات اليمني رقم  40ل�سنة 2002م
والتي تن�ص على رفع الطعن �إىل حمكمة النق�ض – املحكمة العليا  -بعري�ضة موقعه من الطاعن �أو من حمام
مقبول �أمام املحكمة العليا �إن طلبت ذلك ،وكان الن�ص يف قانون املرافعات القدمي �أدق من الن�ص ال�ساري لأنه
ي�شرتط لقبول الطعن �أمام املحكمة العليا توقيع حمام مقبول �أمام املحكمة العليا دون ا�شرتاط الطلب منه �إذ
�أنّ ا�شرتاط القانون احلايل موافقة املحكمة العليا على املحامي فيه نوع من االفت�أت على طائفة املحامني وهم
احد وجوه العدالة التي ال غنى عنهم (.)57
وقد �أوردت اختيارات �أخرى يف طيات هذه الدرا�سة �آمل �أن ترى النور �إن كانت �صائبة وفيها م�صلحة
ال�شراح والفقهاء واملهتمني من �أهل القانون �أو نظرائهم من الأفا�ضل والعلماء �أ�صحاب
للنا�س والقت قبو ًال لدى ّ
الف�ضيلة الق�ضاة و�أهل الت�شريع خا�صة املنظوين حتت مظلة م�ؤمتر احلوار الوطني .
وال يخفى على املت�أمل بالو�ضع احلايل �صعوبة تطبيق مثل هذه االختيارات و املقرتحات الإ�سعافية
يف الو�ضع احلايل ولكني �أثق ب�أن اليمن �سيبقى و�ستنتهي هذه الغمة بعون اهلل تعاىل فهي لي�ست �أول غمة
ت�صاب بها اليمن و�إن كانت �أ�شد غمة ح�سب ت�صوري.

املبحث الثالث

�أ�سا�سيات ينبغي التاكيد عليها
املطلب الأول� :أهمية ا�ستقالل الق�ضاء.
املطلب الثاين :حماية ا�ستقالل الق�ضاء واختيارات الباحث.
املطلب الأول

�أهمية ا�ستقالل الق�ضاء
�أن الو�ضع احلايل �سيء للغاية ويتطلب عملية �إنقاذ عاجلة ،و�أن مظاهر الق�صور وال�سلبيات التي
يجري احلديث عنها ومعاناة املواطنني منها ال متثل �سوى ر�أ�س كرة الثلج يف بحر عميق يذخر بكثري من
ال�سلبيات التي ال يت�سع املقام هنا للحديث عنها كلها ،حيث �أمنا �أ�سق ما يتعلق باحلديث عن واقع التنظيم
الق�ضائي فقط ولي�س ا�ستعرا�ضا لواقع الق�ضاء واملظاهر ال�سلبية لواقع التقا�ضي وذلك نظرا لأن معظمها
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ناجت عن عدم ا�ستقرار التنظيم الق�ضائي وازدواجية االخت�صا�ص واملمار�سة وعدم حتديد امل�سئولية عند كل
م�ستوى من م�ستويات الأجهزة العدلية يف اليمن(.)58
�أن هذا الو�ضع �أيا كان اخليار الذي �سي�ستقر عليه �أمر النظام الق�ضائي ف�إنه حاليا يف حاجة �إىل
مرحلة ت�أهيل للو�صول به �إىل احلد الأدنى الذي يوفر الثقة لدى النا�س باللجوء �إىل الق�ضاء والثقة ب�إمكانية
تنفيذ الأحكام والقرارات الق�ضائية.
�إنّ احلر�ص على ا�ستقالل الق�ضاء هو فر�ض د�ستوري و�أخالقي ح�ضاري وعلى اجلميع �سلطة ومعار�ضة
واجب العمل على جت�سيده وتعزيزه وحمايته ،ولكن يجب �أن ال يكون ذلك جمرد �شعار �أو كلمة حق يراد بها
الت�سرت على ا�ستمرار االنتهاك القائم من داخل ال�سلطة الق�ضائية وخارجها على ا�ستقالل الق�ضاء �أو الت�سرت
على اال�ستمرار للواقع املرتدي واملزايدات بالأحاديث والإعالم �سواء احلكومي �أو املعار�ض له(.)59
�أن هناك �إختيارات متعددة للنظام الق�ضائي الذي ميكننا االتفاق عليه و�أن الت�صور الذي �سن�أتي
على طرحه مبني على الواقع الد�ستوري القائم على �أ�سا�س م�س�ؤولية احلكومة �أمام رئي�س اجلمهورية ،و�أمام
جمل�س النواب عن �إ�صالح الق�ضاء و �أو�ضاع ال�سلطة الق�ضائية وميكن يف حالة تغري النظام ال�سيا�سي يكون
التغري مبا يحقق م�صلحة النا�س والنظام والدولة ب�شكل عام اي ًا كان �شكلها .
وعليه ف�إن الإ�صالح الهيكلي لنظام ال�سلطة الق�ضائية يتوقف على اال�ستقرار على مفهوم وا�ضح
وحمدد ال�ستقالل الق�ضاء ب�صوره املختلفة مال ًيا و�إدار ًيا و�إجرائ ًيا وق�ضائ ًيا وغريها.

اال�ستقالل ق�ضائيا.

اال�ستقالل التام للق�ضاة يف ق�ضائهم ال �سلطان فيه عليهم لغري القانون ،وذلك يعني �أنه فيما يتعلق
ب�أمور املحاكمة والنظر يف الق�ضايا ال توجد �سلطة على القا�ضي الذي له �صالحية النظر فيها �سوى القا�ضي
نف�سه الذي يجب عليه االلتزام بالقانون وحيث �أن املحاكم على خمتلف الدرجات االبتدائية واال�ستئنافية
ثم املحكمة العليا ف�إن الق�ضاة يف كل منها م�ستقلون �أي�ضا يف ق�ضائهم �أثناء نظر الق�ضايا حتى �صدور احلكم �أو
�سواء من القا�ضي الفرد �أو ال�شعب �أو الدوائر ولكن م�سئولية ت�صحيح �أي خط�أ يف تطبيق القانون ي�صبح
القرار
ً
من م�سئولية امل�ستوى الق�ضائي الأعلى ح�سب الن�صو�ص القانونية التي تنظم طرق الطعن املختلفة .
ول�ضمان اال�ستقالل ق�ضائيا ن�ص الد�ستور الذي يجعل �أي تدخل من �أي جهة �أو �شخ�ص جرمية حيث
يتم ترجمة ذلك يف ن�صو�ص قانونية �ضمن قانون العقوبات ويف قانون خا�ص نرى �أن يتم �إ�صداره حلماية
ا�ستقالل الق�ضاء ،ووفقا ملا �سيتم �إي�ضاحة يف املطلب الالحق والذي بعنوان “حماية ا�ستقالل الق�ضاء”(.)60

اال�ستقالل �إداريا.

ونعني به ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية من خالل عدة �ضمانات تتمثل فيما يلي:
تعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية مبا يكفل التطورات احلالية مع مراعاة خ�صو�صية ال�سلطة520
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الق�ضائية من تعيني ونقل وت�أديب وحقوق مبا يف ذلك الكادر اخلا�ص ب�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
فهم م�ستقلون يف �ش�ؤون خدمتهم عن غريهم من اخلا�ضعني للقانون الذي يحكم خدمة موظفي
الدولة.
على �أن ين�ص التعديل على امتيازات خا�صة تتعلق مبعا�شات التقاعد وعلى �أن ي�شمل التعديل.�إن�صاف ًا لهيئة التفتي�ش على الق�ضاة من حيث تقييم الكفاءة وال�سلوك ورفد هيئة التفتي�شالق�ضائي بق�ضاة تتوفر فيهم موا�صفات خا�صة فب�صالح هيئة التفتي�ش ي�صلح حال الق�ضاء.
على �أن تتوىل �ش�ؤون خدمة الق�ضاء �إدارة مكونة من عنا�صر ق�ضائية من هيئة التفتي�ش الق�ضائيتكون هذه العنا�صر م�شهود لها بالعفة والنزاهة والأخالق الفا�ضلة.
يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى النظر والبت يف كافة �ش�ؤون الق�ضاة ويف ت�شكيلته �ضمانة للحيادكما �أرى �أن .
يتمتع الق�ضاة �إىل جانب احل�صانة من العزل بح�صانة خا�صة يف حالة ارتكابهم جرائم عادية�سواء املت�صلة ب�ش�ؤون خدمتهم �أو التي ال عالقة لها بعملهم.
ولأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية امتياز يخولهم املطالبة �أمام املحكمة العليا ب�إلغاء �أي قرار مي�سبحقوقهم �صادر من جمل�س الق�ضاء الأعلى �أو بقرار جمهوري �أو غريه.
كما �أنّ ر�ؤ�ساء املحاكم مبختلف م�ستوياتهم لهم كامل ال�صالحية املتعلقة بت�سيري العمل الق�ضائيوالإداري يف نطاق حماكمهم(.)61

اال�ستقالل ماليا.

وقد ح�سم الد�ستور اجلانب الأهم يف مو�ضوع اال�ستقالل املايل للق�ضاة وذلك ب�أن يتوىل جمل�س
الق�ضاء الأعلى درا�سة و�إقرار م�شروع موازنة الق�ضاء متهيدا لإدراجها رقما واحدا يف املوازنة العامة للدولة.
وتعزيز ًا لذلك يتطلب الأمر �أن يتم �إعداد م�شروع املوازنة �أ�سا�س ًا كميزانية حماكم وذلك وفق �أ�س�س و�ضوابط
للإعداد وال�صرف تت�ضمنها قائمة خا�صة مبوازنة ال�سلطة الق�ضائية واحل�ساب اخلتامي لها وذلك جتنبا لكثري
من ال�سلبيات التي حدثت يف التطبيق خالل الفرتة املا�ضية(.)62
ومن الطبيعي �أن متار�س احلكومة عملها يف هذا املجال من خالل وزارة �ضمن ت�شكيلتها هي وزارة
العدل التي تعمل على تطوير وخدمة �أجهزة الق�ضاء وحتديثها وحماية ا�ستقالل الق�ضاء وتقريب العدالة
للمواطنني وتوفري اخلدمات الق�ضائية لهم ب�أي�سر ال�سبل و�أ�سرعها ،ومراقبة �سري العمل ب�أجهزة الق�ضاء على
نحو يكفل �سالمة تطبيق القوانني و�إر�ساء العدل بني النا�س وذلك كله على الوجه املبني يف قانون ال�سلطة
الق�ضائية والقوانني الأخرى ،ومبراعاة �أن وكالء وزارة العدل ينتدبون من بني �أع�ضاء املحكمة العليا و�أن
كل التكوينات املت�صلة ب�ش�ؤون خدمة الق�ضاة من حيث تر�شيحهم وتعيينهم ونقلهم وترقيتهم وعالواتهم
والتفتي�ش عليهم ت�شكل من ق�ضاة ينتدبون مبوافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى بحيث �أن �صالحية وزير العدل
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وهيئة التفتي�ش الق�ضائي مع ًا الت�صل حتى �إىل �إمكانية التوقيف م�ؤقت ًا لق�ضاة املحاكم املثبتون يف اخلدمة عن
العمل يف حالة ارتكابهم خمالفات ج�سيمة �إال بعد موافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى على تف�صيل �سبق.
وقد �سبق �أن �أو�ضحنا �أن النظام الق�ضائي يف بالدنا مل ي�ستقر على و�ضع معني لعدة عوامل �أهمها �شيوع
مفاهيم خاطئة وحتى ال يعالج اخلط�أ بخط�أ �أو يتم �إعادة النظر يف تنظيم الق�ضاء مبراعاة و�ضع الأ�شخا�ص
على ح�ساب التنظيم نف�سه وحتى ال توجد ثغرات يف التنظيم ت�صبح �أ�سا�س ًا �أو م�صدر ًا لل�صراع ون�شوء مراكز
قوى حتبط بع�ضها بع�ضا على ح�ساب م�صلحة الق�ضاء ف�إن املقرتح �أن يتم �إجراء الإ�صالح الهيكلي لنظام
ال�سلطة الق�ضائية وفقا للمفهوم العملي ال�سابق عر�ضه ،و�أن يعد م�شروع قانون ال�سلطة الق�ضائية اجلديد
يف �ضوء ذلك املفهوم و�أن يتم مناق�شته و�إقراره بعيد ًا عن الأفكار املرجتلة �أو املت�سرعة التي قد ينتج عنها
ً
ترجمة للمفاهيم
مقرتحات تناق�ض املفهوم الذي يتم و�ضع الن�صو�ص يف �إطاره وبحيث ت�أتي الن�صو�ص
ال�صحيحة وت�شكل منظومة متكاملة فاعلة ومنتجة لآثارها الإيجابية يف التنظيم واملمار�سة(.)63
كما قد �سبق التنويه �إىل �أن هناك خيارات متعددة للنظام الق�ضائي و�أنّ االختيارات ال�سابقة مبنية
على �أ�سا�س مفهوم ا�ستقالل الق�ضاء الذي مت �إي�ضاحه وتف�صيل ترجمته العملية والذي يقوم على اعتبار
الواقع الد�ستوري الذي يجعل احلكومة م�س�ؤولة عن �أو�ضاع الق�ضاء �أمام رئي�س اجلمهورية وجمل�س النواب
ح�سب الن�صو�ص الد�ستورية( )64احلالية �أو التي �سيتمخ�ض عنها م�ؤمتر احلوار الوطني يف الد�ستور اجلديد.
وت�أ�سي�سا على ما �سبق ف�إن �أي ت�صور �آخر حل�سم �أمر الإ�شراف الإداري على الق�ضاء مبا يكفل وحدة
الإ�شراف الإداري على الق�ضاء وحتديد امل�سئولية عن �أو�ضاع الق�ضاء وحتديث وتطوير �أجهزته و�سالمة
تطبيق القوانني والأنظمة الق�ضائية وتوفري اخلدمات الق�ضائية للمواطنني البد �أن ينطلق من �إدراك م�سبق
ملا يلي:
�إنّ �أي ت�صور بديل البد �أن يعتمد على مرجعية معينة لأي من الأنظمة العاملية التي نتجت عنالتجربة الإن�سانية لتنظيم الق�ضاء ،و�أن ما ا�ستقر عليه تنظيم الق�ضاء يف خمتلف البلدان ناجت
عن تطور تاريخي وظروف �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية خا�صة بكل منها ،والنتقاء �أف�ضل تلك
الأنظمة مبا ينا�سب ظروف بالدنا يتطلب درا�سة علمية متعمقة وواعية تراعي ظروف اليمن
احلالية اال�ستثنائية التي مير بها.
�إن اجلهاز الإداري التنفيذي للق�ضاء �سيكون بديال عن اجلهة الإدارية والتنفيذية القائمة حالياحتت م�سمى وزارة العدل وبالتايل ف�إن اجلهاز اجلديد لن يكون ممثال للحكومة ويفرت�ض �أن تنقل
�إليه �أجهزة وزارة العدل لتكون جزء من بنيته الإدارية التنفيذية.
�إن و�ضع �أي ت�صور بديل يعني �إعفاء احلكومة من �أي م�سئولية عن �أو�ضاع الق�ضاء �سواء �أمام رئي�ساجلمهورية �أو جمل�س النواب.
�إن الت�صور اجلديد ال ميكن �أن يقوم على �أ�سا�س مفهوم اال�ستقالل التام بني ال�سلطات لأن التجربةالإن�سانية يف خمتلف بلدان العامل �أثبتت ا�ستحالة الف�صل التام و�أن العالقة بني ال�سلطات تقوم على
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�أ�سا�س من التوازن والتعاون والتكامل والذي يعني يف العالقة بني ال�سلطات الق�ضائية وال�سلطات
الأخرى اال�ستقالل التام للق�ضاء يف ق�ضائهم ووجود تعاون وتوازن وتكامل فيما يتعلق بالتنظيم
والإ�شراف الإداري تتوفر فيه ال�ضمانات الكاملة للق�ضاة فيما يتعلق ب�ش�ؤونهم الوظيفية.
�إنّ �أي ت�صور جديد يقوم على �إنهاء عالقة احلكومة بال�سلطة الق�ضائية وبالتايل �إلغاء م�سئوليتهاعن �أو�ضاع الق�ضاء يتطلب تعديل بع�ض الن�صو�ص الد�ستورية النافذة التي تنيط باحلكومة
م�سئولية اقرتاح القوانني واقرتاح تعديلها مبا يف ذلك القوانني الق�ضائية التي يتطلب الد�ستور
�إ�صدارها حيث يلزم حتديد من له حق اقرتاحها وكذا الن�ص الد�ستوري الذي يحمل احلكومة
م�سئولية حماية حقوق املواطنني.
يتطلب الأمر يف ظل هذا االفرتا�ض حتديد اجلهة املعنية مبتابعة تنفيذ القوانني الق�ضائيةوح�سن �سري العدالة لأن الف�صل بني ال�سلطات ال يعني غياب الرقابة ،خا�صة و�أن انعدام الرقابة
ي�ؤدي �إىل العزلة والفو�ضى.
املطلب الثاين

حماية ا�ستقالل الق�ضاء واختيارات الباحث
ميثل مو�ضوع حماية ا�ستقالل الق�ضاء �أهمية ق�صوى وحمور ًا جوهري ًا يف عملية الإ�صالح الق�ضائي،
ذلك �أنه �إذا كان العدل �أ�سا�س احلكم ف�إن ا�ستقالل الق�ضاء هو �أ�سا�س العدل ،فالعدالة تقرتن دائما با�ستقالل
الق�ضاء فمنذ �أ�صبح النا�س يلجئون للق�ضاء طلبا للإن�صاف كانوا يت�صورون الق�ضاء جهة حمايدة ،ف�إذا فقد
القا�ضي ا�ستقالله يفقد النا�س ثقتهم بالعدالة ومن ثم �إح�سا�سهم بالأمن.
ويقوم ا�ستقالل الق�ضاء على عدة ركائز نو�ضحها فيما ي�أتي مع تو�ضيح ما توفر منها وما يتطلب الأمر
العمل على توفريه كما يلي:
و�ضوح الر�ؤية ال�سليمة ملفهوم ا�ستقالل الق�ضاء ق�ضائيا و�إداريا وماليا ومدلول ذلك لدى �أجهزةالدولة وم�سئوليها واملواطنني ولدى رجال الق�ضاء �أنف�سهم والقائمني على رعايته وخدمته
وامل�سئولني عن تنفيذ �أحكامه.
توفر ن�صو�ص عامة وجمردة وملزمة ،وهي الن�صو�ص القانونية التي ي�ستند عليها القا�ضي بالف�صليف الق�ضايا وفق معايري موحدة ،ومبوجبها ي�صدر �أحكامه ويتم بها �ضمان امل�ساواة بني اخل�صوم
الذين احتدت ظروفهم �أو مراكزهم القانونية ،وبذلك ف�إن توفر هذه الن�صو�ص العامة واملجردة
وامللزمة مبا حتمله هذه الأو�صاف من دالالت قانونية هي التي تظهر ا�ستقالل الق�ضاء اليمني
الذي توفرت له الن�صو�ص القانونية املو�ضوعية والإجرائية التي يطبقها الق�ضاة والتي متثل يف
حقيقتها تقيدا ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ح�سب علمي.
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احلماية الذاتية ال�ستقالل الق�ضاء من خالل �شخ�صية القا�ضي نف�سه� ،إذ ال يت�صور �أن تقومال�ستقالل الق�ضاء قائمة ما مل ي�ست�شعر القا�ضي هذا اال�ستقالل يف نف�سه ،وذلك ال يكون �إلاّ بتوفر
ال�شروط واملوا�صفات الالزمة لتويل الق�ضاء وهو ما �أو�ضحناه �سابقا يف طيات هذه الورقة .
احلماية الد�ستورية وذلك بالن�ص على مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء وال�ضمانات التي تكفل اال�ستقالل يفنظرا ملا للن�صو�ص الد�ستورية من
ن�صو�ص د�ستورية ترقى بها �إىل م�ستوى الإلزام القانوين وذلك ً
�سمو على الن�صو�ص العادية وما متتاز به من ثبات وا�ستقرار ين�أى بها عن التغيري والتبديل ،وقد
ت�ضمن د�ستور اجلمهورية اليمنية الن�صو�ص الكفيلة بذلك وفق �أف�ضل ما هو مدون يف الد�ساتري
التي طالتها يداي واطلعت عليها.
احلماية اجلزائية ال يكفي حلماية ا�ستقالل الق�ضاء �أن تقرر هذه احلماية بن�صو�ص د�ستوريةبل يجب �إحاطتها بحماية جزائية متنع االنتهاك وتعاقب على االعتداء عليها وعلى كل �صور
التدخل والت�أثري ،وقد توفر قدر ال ب�أ�س به من احلماية اجلزائية بالن�ص الد�ستوري الذي يق�ضي
بتحرمي التدخل يف الق�ضايا �أو يف �ش�أن من �شئون العدالة ،ومنع �سقوط الدعوى فيها بالتقادم،
وقد توفرت احلماية اجلزائية القانونية بالن�ص يف قانون العقوبات على �أن يعاقب باحلب�س مدة
ال تزيد على ثالث �سنوات كل موظف �أو ذي وجاهة تدخل لدى قا�ضي �أو حمكمة ل�صالح �أحد
اخل�صوم �أو �إ�ضرارا به بطريق الأمر �أو الطلب �أو الرجاء �أو التو�صية ويعاقب باحلب�س مدة ال
تزيد على �سبع �سنوات كل قا�ضي تعمد احلكم بغري احلق نتيجة رجاء �أو تو�صية �أو و�ساطة �أو ميل
لأحد اخل�صوم(.)65
احلماية ال�شعبية ال قيمة ال�ستقالل الق�ضاء ولو كفلته ن�صو�ص الد�ستور والقانون �إذا مل يكنقائما يف وجدان ال�شعب متغلغال يف �أعماق �ضمريه ،ف�إميان ال�شعب ووعيه و�إح�سا�سه ب�ضرورة هذا
اال�ستقالل مل�صلحة وحياة اجليل احلا�ضر والأجيال القادمة هو �أقوى �ضمان حلماية ا�ستقالل
الق�ضاء ،ذلك �أن كافة احلقوق واحلريات دون �إميان ووعي �شعبي بها ت�صبح جمرد �شعارات ال
ت�أثري لها ،وحينما ميتزج الإميان بهذه احلقوق واحلريات ب�ضمري ال�شعب تغدو الن�صو�ص القانونية
حقيقة واقعة ،ولتوفري احلماية ال�شعبية يتطلب الأمر تبني �سيا�سة �إعالمية وتوعية ثقافية
وقانونية متكاملة خللق الإميان والوعي ب�أهمية حماية ا�ستقالل الق�ضاء مل�صلحة املجتمع وحتى
ثم بال�شرفاء من هذا ال�شعب الذي يثبت كل يوم �أنه �شعب
يتم ذلك يبقى الأمل معقود باهلل �أو ًال ّ
املعجزات .
وبالرغم من توفر احلماية الد�ستورية واجلزائية ال�سالف عر�ضها ونتيجة للق�صور الوا�ضح يف
توفر الركائز الأخرى �أو املتمثلة يف احلماية الذاتية ال�ستقالل الق�ضاء واحلماية ال�شعبية ف�إن �صور انتهاك
ا�ستقالل الق�ضاء كثرية ومتعددة �سواء تلك االنتهاكات واملمار�سات التي تتم �أثناء نظر الق�ضايا �أمام املحاكم
�أو التي حتدث بعد �صدور الأحكام �أو القرارات الق�ضائية �أو تلك االنتهاكات املا�سة بال�ضمانات الد�ستورية
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القانونية املعززة ال�ستقالل الق�ضاء ونخ�ص بالذكر منها ما يتعلق ب�ضمانات تعيني الق�ضاة ونقلهم وتقاعدهم
وعزلهم وت�أديبهم ،حيث جند كثريا من امل�سئولني والوجهاء بل ومن الق�ضاة �أنف�سهم من ي�سعى للو�ساطة
والتدخل للح�صول على �أوامر وتوجيهات وات�صاالت لتعيني �أ�شخا�ص كق�ضاة �أو لرتقيتهم �أو نقلهم �أو للح�صول
على امتيازات م�شروعة وغري م�شروعة .وكل ذلك ميثل انتهاكا ال�ستقالل الق�ضاء �إذ البد لكي ي�ست�شعر القا�ضي
هذا اال�ستقالل يف نف�سه �أن ي�شعر ب�أنه لي�س مدينا ل�شخ�ص معني �أو جهة معينة مبن�صبه الق�ضائي �أو مبا ح�صل
عليه من حقوق و�إمنا ح�صل عليه بف�ضل كفاءته و�أهليته وبناء على تقارير �صادرة وفق القانون ،وال جمال
هنا لتعداد �صور انتهاك ا�ستقالل الق�ضاء التي ت�ؤثر على �سري الق�ضايا �أمام املحاكم �أو حتول دون تنفيذ �أحكام
الق�ضاء وعرقلتها غري �أن هناك ما هو �أخطر و�أنكى من االنتهاكات التي متار�س للت�أثري على الق�ضاء ب�صدد
ق�ضية �أو ق�ضايا معينة ويتج�سد ذلك يف �أمر خمجل وهو ظاهرة االعتداء على الق�ضاة والتهديد بالقوة وذلك
من قبل �أ�صحاب الق�ضايا �أو من قبل بع�ض م�سئويل ال�ضبط الق�ضائي وقد ت�صاعدت ظاهرة االعتداء خالل
الفرتة الأخرية لأ�سباب وعوامل كثرية �أهمها تدين نظرة النا�س �إىل الق�ضاء وعدم احرتام الق�ضاة وعدم
احرتام الأحكام والت�صرفات الق�ضائية ال�صادرة عنهم وب�سبب املمار�سات التي مت�س ا�ستقالل الق�ضاء ال�صادرة
من الأجهزة الرئي�سية نف�سها والتناق�ضات التي تثري ال�سخرية من الق�ضاء وبالتايل عدم الثقة فيما ي�صدر
عنه� ،إىل جانب عدم الردع العام والعقاب من قبل �أجهزة الدولة للمعتدي ،والتعامل بب�ساطة مع احلادث كما
لو �أن االعتداء ق�ضية �شخ�صية تتعلق بالقا�ضي كمواطن ،و�شتان بني هذا وذلك(.)66
ونظرا الفتقارنا �إىل تقاليد ق�ضائية �سليمة و�إىل عدم ر�سوخ مفهوم اال�ستقالل الق�ضائي ال يف
وجدان ال�شعب وال يف ت�صرفات ال�سلطات اليمنية تنفيذية وق�ضائية وت�شريعية ف�إن �أمر حماية اال�ستقالل
على التف�صيل ال�سابق �سيحتاج �إىل عن�صر الوقت فالوقت جزء من العالج �إذا توافرت الإرادة ال�سيا�سية
وتكاملت مع الإدارة و الإمكانيات الب�شرية واملادية� ،إىل جانب الركائز التي �سبق احلديث عنها.
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املبحث الرابع

هيئة التفتي�ش الق�ضائي
املطلب الأول :ت�شكيل هيئة التفتي�ش الق�ضائي باليمن.
املطلب الثاين :اخت�صا�صات هيئة التفتي�ش.
املطلب الأول

ت�شكيل هيئة التفتي�ش الق�ضائي باليمن
التفتي�ش مهمة فنية تعتمد على وجود �سجالت وبيانات ووثائق ق�ضائية ينعك�س عليها احلكم على
�أعمال وت�صرفات الق�ضاة.
وقد �أناط قانون ال�سلطة الق�ضائية( )67بهذه املهمة لهيئة ق�ضائية و�سماها هيئة التفتي�ش الق�ضائي
والتي ت�شكل من رئي�س ونائب وعدد كاف من الق�ضاة يختارون من بني ق�ضاة املحاكم على �أن يكونوا من ذوي
اخلربة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى ملدة �سنتني على الأقل
قابلة للتجديد على �أن يكون رئي�س الهيئة اخلا�صة بالتفتي�ش الق�ضائي من �أع�ضاء املحكمة العليا ح�سب
ن�ص قانون ال�سلطة الق�ضائية يف الف�صل اخلام�س واخلا�ص بالتفتي�ش على �أعمال الق�ضاة والئحة التفتي�ش
الق�ضائي.
وكما �سبق القول ب�أن التفتي�ش مهمة فنية تعتمد على وجود �سجالت وبيانات ووثائق ق�ضائية
تنعك�س عليها �أعمال الق�ضاء ،وتت�ضمن الالئحة و�سائل الك�شف عن �أحوال الق�ضاة وتقييم كفاءتهم وفق
قواعد و�ضوابط عامة يتم مبوجبها التفتي�ش وي�شمل التفتي�ش جانبان رئي�سيان �أولهما تقييم قدرة القا�ضي
على فهم القواعد املو�ضوعية والإجرائية التي ت�ضمنتها ن�صو�ص القوانني من خالل تطبيقها تطبيقا �سليما على
الوقائع عند الف�صل يف اخل�صومات ويتم هذا التقييم من خالل مراجعة الأحكام والقرارات بعد �صدورها ومن
هنا يختلف التفتي�ش الق�ضائي عن الرقابة على �إجراءات املحاكمة التي متثل �أخطر حاالت انتهاك ا�ستقالل
الق�ضاء والتي �سبق الإ�شارة �إىل �أنها تتم يف �شكل توجيهات و�أوامر تتعلق بالق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم وذلك
بق�صد توجيه القا�ضي والت�أثري عليه بحيث يفقد ا�ستقالله �أما التفتي�ش الق�ضائي ف�إنه ال يتم �إال على الأحكام
والت�صرفات الق�ضائية التي انتهى القا�ضي من نظرها واحلكم فيها بهدف تقييم كفاءة القا�ضي ولي�س بهدف
ت�سيري الق�ضايا �أثناء نظرها(.)68
واجلانب الثاين الذي ي�شمله التفتي�ش الق�ضائي هو تقييم �سلوك القا�ضي وذلك من خالل تفقد
�أحوال الق�ضاة فيما يخل بواجبات الوظيفة �أو مقت�ضياتها كالتخلف عن مواعيد اجلل�سات �أو غيابهم بغري
عذر �أو ت�أخري الف�صل يف املنازعات �أو الق�صور يف حترير �أ�سباب الأحكام وت�أخري �إيداعها يف مواعيدها وتفقد
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الأحوال فيما مي�س �شرف الوظيفة وكرامتها(.)69
املطلب الثاين

اخت�صا�صات هيئة التفتي�ش
تخت�ص هيئة التفتي�ش ب�إعداد تقارير التفتي�ش و�ضوابط تقييم هذه التقارير من عنا�صر ق�ضائية
�أخرى غري التي با�شرت وقامت ب�إعداد التقارير ،وخطوات تبليغ القا�ضي املعني بالتقرير م�سبق ًا وحقه يف
االعرتا�ض ومن ثم �إثبات النتيجة النهائية يف ملفه ما مل يتظلم القا�ضي من ذلك القرار �إىل جمل�س الق�ضاء
الذي له دائما القول الف�صل يف التقييم والنتائج املرتتبة عليه(.)70
 و�أرى تفعيل التفتي�ش الق�ضائي عمليا وهذا يتطلب توفري الكفاءات العلمية والفنية الق�ضائيةامل�ؤهلة لتويل �أعباء مهمة التفتي�ش الق�ضائي ،وهي املهمة التي حتتاج �إىل قدرات علمية مو�ضوعية و�إجرائية
وممار�سات ق�ضائية طويلة وموا�صفات دقيقة يتم مبوجبها ا�صطفاء �أع�ضاء الهيئة من خرية رجال الق�ضاء،
وبحيث يتوفر العدد الكايف من الأع�ضاء مبا ميكن من �شمول التفتي�ش جميع املحاكم يف جميع املحافظات
باقتدار.
وتوفري اخلربات الإدارية املتمر�سة يف �أجهزة التفتي�ش الق�ضائي وميكن اال�ستعانة باجلهات ذات العالقة
لرت�شيح �أهل اخلربة والدراية وتوفري كافة الإمكانيات الالزمة للقيام مبهمة التفتي�ش مبا يف ذلك الإمكانيات
املالية وو�سائل املوا�صالت ملبا�شرة الهيئة جلميع �أعمالها يف �أنحاء اجلمهورية .متابعة التزام املحاكم بالعمل
بنماذج الأوراق وال�سجالت الق�ضائية املتعلقة ب�سري التقا�ضي ،حيث تتوقف عملية التفتي�ش على توفرها ،كما
�أن االلتزام بها ميثل �أحد عنا�صر التقييم للق�ضاة والعاملني فيها .تنظيم ا�ستقبال ال�شكاوي وحتديد ما يقبل
منها حر�ص ًا على وقت الق�ضاة والعاملني بالهيئة:
�إنّ حق املواطن يف تقدمي ال�شكاوي من احلقوق الأ�سا�سية الد�ستورية التي كفل الد�ستور �ضمانها ،كما
�أن ال�شكوى متثل �إحدى و�سائل الرقابة ،و�سعيا يف نف�س الوقت نحو التخل�ص من كل مظاهر امل�سا�س با�ستقالل
الق�ضاء التي متار�س من داخل �أجهزة ال�سلطة الق�ضائية نف�سها ،وهي املمار�سات التي �سبق ا�ستعرا�ض جوانب
منها والتي تعترب ال�شكاوى �أهم مربراتها خا�صة يف ظل املفاهيم اخلاطئة واملمار�سات املعتادة ،فالبد من توحيد
اجلهة التي ت�ستقبل ال�شكاوى �ضد الق�ضاة بحيث يتبع اجلهة املعنية واملخت�صة ب�شئونهم وهي هيئة التفتي�ش
الق�ضائي.
ولأهمية معاجلة مو�ضوع ال�شكاوي نورد هنا �إي�ضاحا ملهام مكتب ال�شكاوي وطريقة عمله كما يلي:
يخت�ص هذا املكتب با�ستقبال وتلقي ال�شكاوي ويقوم بفرزها وفق قواعد حمددة ،فيقبل تلك التي
تتعلق ب�شئون الق�ضاة ،وت�صرفاتهم وم�سلكهم ويعطي ال�شاكي ما يدل على ا�ستالمها ،ورقم قيدها ،ثم يحيلها �إىل
هيئة التفتي�ش الق�ضائي لتتوىل فح�صها وحتقيقها واتخاذ الالزم ب�ش�أنها ويف احلدود التي ال مت�س با�ستقالل
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الق�ضاء كما هو مبني يف ن�صو�ص الئحة التفتي�ش ،ويرد ال�شكاوي التي ال تدخل يف اخت�صا�ص �أجهزة الوزارة
وبالذات تلك التي يتطلب �أ�صحابها �إ�صدار �أوامر وتوجيهات �إىل املحاكم ب�ش�أن الق�ضايا التي الزالت قيد النظر
�أمامها ،ويقوم يف نف�س الوقت بتوعية املواطنني وتوجيههم �إىل الطريق ال�صحيح الذي ي�سلكونه فين�صرف
املواطن قانع ًا را�ضي النف�س وبذلك يخلق وعي ًا جديد ًا لدى املواطنني ي�صري �سلوك ًا على مر الأيام ،وال�شك �أن
ذلك هو النهج ال�صحيح الذي ي�ضع الأمور يف ن�صابها وينري ال�سبيل �أمام الأفراد ويوفر عليهم الوقت واجلهد
كما مي ِكّن الوزارة من �أداء وظيفتها الطبيعية خلدمة الق�ضاء والإ�شراف عليه ،الأمر الذي ينبغي احلر�ص على
تطبيقه و�ضبط م�ساره �إىل �أن ينمو الوعي لدى املواطنني وت�صحح املفاهيم لديهم ،ويت�ضح ذلك يف �أذهانهم،
وينعك�س يف �سلوكهم.

اختيارات الباحث.

�إن جتربة �أكرث من عقدين من الزمان لعمل هيئة التفتي�ش الق�ضائي من �صدور القانون اخلا�ص
بال�سلطة الق�ضائية وحتى اليوم قد �أفرزت العديد من ال�سلبيات والإيجابيات ،ولذا فنحن �إذ نقدر تلك
�سواء من �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء �أع�ضاء املحكمة العليا �أو العاملني يف
الإيجابيات ون�شكر القائمني عليها
ً
الهيئة القائمة على عمل التفتي�ش الق�ضائي البد لنا من بيان بع�ض ال�سلبيات التي �أجمع الباحثني من �أبناء
ال�سلطة الق�ضائية �أو غريهم على وجودها وذلك لأن �أي عمل ب�شري البد له من �سلبيات و�إيجابيات(.)71
ويرى بع�ض املخت�صني يف �سلك العدالة ب�أنه البد من عنا�صر خم�سة جتتمع يف خربات القيادات
الق�ضائية التي يتكون منها جمل�س الق�ضاء الأعلى حتى ننه�ض بال�سلطة الق�ضائية ونتخل�ص من تلك ال�سلبيات،
وجنمل هذه العنا�صر كالآتي:
1 .1التنوع :فال تقت�صر عملية الإ�صالح على نوع واحد من �أنواع املحاكم �أو درجة واحدة من درجاتها
بل البد من �شمول عملية الإ�صالح لكافة �أنواع املحاكم بدرجاتها املختلفة.
2 .2ال�شمول :ونق�صد به �شمول عملية الإ�صالح لكافة اجلوانب الت�شريعية والتنظيمية واملالية و
الإدارية.
3 .3التجديد :بحيث تكون عملية الإ�صالح مواكبة لآخر امل�ستجدات واملتغريات ويبني الآخر على
جهد الأول ال هدم الآخر جلهد الأول والبداية من جديد
4 .4الدقة :بتحديد العلل ومواطنها وحجمها ومداها بدقة ت�صل �إىل ت�سمية الأ�شخا�ص واملواقف.
5 .5ال�سالمة :ب�أن يكون الغر�ض من ذلك الإ�صالح ال املماحكات وتكون املعلومة دقيقة واقعية ال
�سمعية �أو ظنية �أو مبنية على املزاج ال�شخ�صي(.)72
والباحث �إذ ي�ؤيد ذلك ي�ضيف �إليه �أنه �إذا كان من ال�صعوبة مبكان يف ظل الظروف احلالية تنفيذ
�أي عملية �إ�صالح حقيقية �إلاّ �أنّ ذلك ال مينع من و�ضع �إ�سهامات واختيارات كانت والزالت مطلب ًا ملح ًا لكثري
من الباحثني واملخت�صني يف �سلك العدالة والعاملني يف ال�سلطة الق�ضائية واملتعاملني معهم نوجزها هنا ب�صورة
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خمت�صرة اداء للواجب وتربئة للذمة ووفاء للبلد الذي �صرف علينا من قوت ال�شعب لنقدم له ما ي�سهم وي�ساعد
يف تقدمه وتطوره ومنوه.
()73
و�أول هذه املقرتحات التي نراها وغرينا معنا دمج هيئتي التفتي�ش الق�ضائي يف النيابة العامة
وهيئة التفتي�ش الق�ضائي بوزارة العدل يف هيئة واحدة متا�شيا مع الن�ص القانوين يف املادة  92من قانون
ال�سلطة الق�ضائية اليمني ومنعا لالزدواجية يف العمل وتوفريا للإمكانيات على �أن يطبق الن�ص القانوين الذي
ي�شرتط الكفاءة واخلربة يف منت�سبي الهيئة و�أع�ضائها مع مراعاة توفري الإمكانيات املادية واملعنوية ال كما
هو حا�صل الآن �إذ �أنّ كثري من �أع�ضاء الهيئة انتدبوا من حماكم ابتدائية �أو ق�ضاة كانت لديهم بع�ض ال�سلبيات
ف�أحيلوا �إىل العمل بالهيئة كنوع من �أنواع اجلزاء لأن العاملني يف هيئة التفتي�ش الق�ضائي ال يحظون بنف�س
ميزات الق�ضاة املالية واملعنوية ،على �أن تكون املدة يف العمل بالهيئة املوحدة ملدة ال تزيد عن �أربع �سنوات
قابلة للتجديد ال �سنتني خا�صة والتفتي�ش غالبا ما يتم مرة �أو مرتني يف ال�سنة على الأكرث� ،إذ �أن مدة ال�سنتني
كما هو معلوم مدة ب�سيطة لإ�صالح الإختالالت القائمة ح�سب ت�صوري.
وثاين هذه االختيارات واملقرتحات �أن ي�شمل التفتي�ش كل م�ستويات ال�سلطة الق�ضائية مبا يف ذلك
املحكمة العليا بدوائرها املختلفة من قبل هيئة التفتي�ش املوحدة ،ويف هذا نوع من �أنواع العدالة �إذ �أن ا�ستثناء
املحكمة العليا من التفتي�ش الدوري يعد متيزا لها بحكم �أن �أع�ضائها من �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء يف الغالب
الأعم فلو خ�ضعوا للتفتي�ش على �أعمالهم لكان ذلك متيز ًا لهم وقدوة لغريهم وفيه ما فيه من امل�صداقية
والت�أثري على �سري عملية التفتي�ش يف باقي حماكم اجلمهورية.
وثالث هذه االختيارات �أن ت�ؤخذ مقرتحات هيئة التفتي�ش املوحدة بعناية فائقة من حيث ترقية
الق�ضاة �أو ما تراه الهيئة من �أ�ساليب املعاجلة املختلفة لتح�سني الأداء الق�ضائي وتطبيق مبد�أ الثواب والعقاب
الذي بغيابه تغيب العدالة من ال�سلطة الق�ضائية املخول واملعول عليها تطبيق العدالة(.)74
ورابع هذه املقرتحات واالختيارات هو دعوة املخت�صني من �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء ومدر�سي املواد
ال�شرعية والقانونية من �أ�ساتذة اجلامعات اليمنية لو�ضع م�شروع قانون جديد لل�سلطة الق�ضائية على �ض�ؤئه
تو�ضع اللوائح والهياكل اجلديدة مع اال�ستفادة مبا قد مت �إجنازه يف هذا امل�ضمار من قبل ال هدم املوجود
والبناء من جديد كما هو حا�صل.
و�أخري ًا عمل برامج تنفيذية تقدم لرئا�سة الوزراء مبجمل الأبحاث العلمية و�أوراق العمل التي
قدمت يف امل�ؤمترات الق�ضائية املختلفة لكي ترى تو�صيات امل�ؤمترات الق�ضائية كواقع فعلي  ،ال حرب على ورق
فحتى الآن انعقد �أكرث من م�ؤمتر ق�ضائي يف احلكومات املتعاقبة ويف كل مرة يعقد امل�ؤمتر على �أ�سا�س �أنه امل�ؤمتر
الق�ضائي الأول ويف حقيقة الأمر لي�س كذلك ،واملخت�صني يعلمون ذلك ولكن ل�سبب �أو لآخر ت�ضيع امل�صداقية
منذ بداية انعقاد امل�ؤمترات املتالحقة بحجة �أن هذا هو امل�ؤمتر الأول ومو�ضوع �إ�صالح الق�ضاء بحاجة �إىل
�أكرث من م�ؤمتر ،و�أ�صبحت مثل هذه امل�ؤمترات مو�سم ًا ل�صرف امليزانيات والأموال التي لو �صرفت يف حتقيق
تو�صيات امل�ؤمتر الق�ضائي الأول لكان يف ذلك خري للبالد والعباد �سواء يف ال�سلطة الق�ضائية �أو �سلك العدالة
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�أو الأطراف املتعلقة مع الهيئة الق�ضائية بداية بالنيابة العامة �أو م�أموري ال�ضبط الق�ضائي �أو املحامني �أو
جمهور اخل�صوم و�أ�صحاب الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم(  .)75

اخلامتة

وتت�ضمن �أهم النتائج والتو�صيات

�أو ًال النتائج

•الو�ضع غري املر�ضي للق�ضاء اليمني نتاج للت�أثر بالتجربة العثمانية والإمامة يف ال�شمال ونتاج للت�أثر
بالنظام اال�ستعماري الربيطاين والنظام اال�شرتاكي يف اجلنوب وبرغم قيام دولة الوحدة اليمنية
�إ ّال �أنّ الو�ضع بحاجة �إىل نية �صادقة و�إرادة جادة و�إدارة قوية ملعاجلة كثري من االختالالت القائمة
�سواء يف حالته الراهنة او يف حالة حتول النظام الق�ضائي
وذلك لن يكون �إ ّال بت�ضافر اجلهود املخل�صة
ً
اىل فدرايل �أو كنفدرايل تبعا لتحول النظام ال�سيا�سي و�شكل الدولة يف اليمن م�ستقب ًال .
•النق�ص والق�صور يف الت�شريعات الق�ضائية هو نتيجة ت�ضمنتها خطة الإ�صالح الق�ضائي التي عملتها
وزارة العدل اليمنية وذكرت ذلك   اجلهات ذات العالقة يف امل�ؤمترات العدلية الق�ضائية املتعاقبة
•قلة عدد الق�ضاة وهناك حماكم مقفلة وهو ما �صرح به رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ال�سابق رئي�س
املحكمة العليا احلايل يف الق�ضائية ال�صحيفة التي ت�صدر عن وزارة العدل العدد 82ال�صادر يف ابريل
2007م وكان الأوىل ت�شغيل خريجي كليات احلقوق وال�شريعة والقانون بد ًال من �إقفال املحاكم �أو
دجمها لقلة عدد الكادر الت�شغيلي لها
•�ضعف الق�ضاء الر�سمي للدولة �إذ يتب�ؤا املنزلة الثانية بعد الق�ضاء القبلي يف اليمن وهي من ال�سلبيات
التي نادى وينادي بها كل الباحثني وامل�شتغلني واخلرباء يف هذا املجال.
•بع�ض ق�ضاة املحاكم الر�سمية ال يلتزمون   بنظام �سري املرافعات املدنية �أو الإجراءات اجلزائية رغبة
منهم يف ا�ستنزاف اخل�صوم �أو لعدم اقتناع بقوانني الإجراءات املختلفة.
•�ضعف الإ�شراف والتفتي�ش على �أداء املحاكم و�سيطرة �ألاّ مباالة وعدم ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى بع�ض
الق�ضاة و�ضعف �آليات العمل الإح�صائي واحلا�سوبي املتطورة وهي من النتائج التي يلم�سها كل م�شتغل
بالوظيفة الق�ضائية �أو املتعاملني معها.
•�ضعف و�إهمال جزء من تنفيذ الأحكام الباتة النافذة احلائزة على قرارات تنفيذية ب�سبب �ضعف
�أجهزة ال�ضبط الق�ضائي و�ضعف العالقة بني �أجهزة ال�ضبط وال�سلطة الق�ضائية وب�سبب جلاجة اخل�صوم
والكيد لبع�ضهم البع�ض  و�ضعف الوازع الديني لدى الغالبية من اخل�صوم يف الدعاوي املختلفة.
•قلة الإمكانيات املادية ملرفق الق�ضاء رغم �أهميته وعدم توافر مباين تليق بهذه ال�سلطة املعول عليها
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تطبيق العدالة و�ضعف الوعي القانوين وال�شرعي ب�سبب الأمية وعدم االهتمام بالتوعية من اجلهات
ذات العالقة.
•عدم عمل برامج تنفيذية للم�ؤمترات العدلية املختلفة التي عقدت لأكرث من مرة وتعقد يف كل مرة حتت
م�سمى امل�ؤمتر الق�ضائي الأول   رغبة يف ا�ستنزاف خزينة الدولة بحجة �أنّ هذا املو�ضوع من الأهمية
مبكان وهو بحاجة لأكرث من م�ؤمتر لإ�صالح جوانب الق�صور فيه.
•عدم وجود احلماية الكافية للق�ضاة مما يدفعهم �إىل عدم الف�صل يف الق�ضايا خا�صة املتعلقة بجرائم
االرهاب واجلرائم التي يرتكبها ا�صحاب النفوذ.

التو�صيات

•عمل برامج تنفيذية لكل امل�ؤمترات العدلية والق�ضائية لكي ال نكرر �أخطاء املا�ضي ون�ستفيد من
الأبحاث العلمية و�أوراق العمل والتو�صيات املختلفة وحتى ال تتحول امل�ؤمترات �إىل موا�سم لتح�صيل
الفوائد املادية وتكون الأبحاث العلمية حرب على ورق ومن ذلك م�ؤمتر احلوار هذا.
•العمل على ن�شر الوعي القانوين بني النا�س من خالل اجلهات ذات العالقة والتن�سيق بينها لأجل
ذلك
•اال�ستفادة من جتارب الدول ال�شقيقة وال�صديقة يف معاجلة جوانب الق�صور لدينا خا�صة واحلكمة
�ض�آلة امل�ؤمن �أنى وجدها فهو �أحق النا�س بها فب�صالح الق�ضاء �ست�صلح وال �شك كل جوانب الق�صور
لدينا – اال�ستثمار منوذج ًا-
•مراجعة القوانني اخلا�صة بال�سلطة الق�ضائية لدينا ودعوة املخت�صني من العلماء والباحثني و�أهل
الت�شريع خا�صة  -ل�صياغة قوانني حديثة تراعي �أننا على �أعتاب مرحلة جديدة من بناء الدولة
املدنية احلديثة مع مراعاة االتفاقيات الدولية املهتمة بهذا ال�ش�أن وخا�صة التي وقعت اليمن
عليها
•تفعيل جهاز التفتي�ش الق�ضائي والعمل على ان تكون حركة التنقالت الدورية حركة �إ�صالح
حقيقية من خالل و�ضع العنا�صر اجليدة والنزيهة ومكافئتها ال �إفراغ احلركة الق�ضائية من
م�ضمونها بعمل حركة تنقالت دورية ال هدف منها وان وجد هدف كان هدف حزبي فئوي �ضيق ال
يخدم بحال الوطن بكليته
•دعم الق�ضاء الر�سمي ليحتل مكانته قبل الق�ضاء القبلي من خالل الت�شريعات ور�صد امليزانيات مبا
يكفل ذلك
•اختيار القا�ضي النزيه والقوي و الأمني و�إعطائه املال الوايف والوقت الكايف واملنزلة الالئقة بعد
بذل العناية يف اختياره فهو حجر الزاوية يف �أي عملية �إ�صالح حقيقية لهذا املرفق الهام
•�إن�شاء نظام النيابة املدنية العامة على غرار النيابة اجلنائية خا�صة ونحن يف �سبيل �إن�شاء ق�ضاء
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�إداري متخ�ص�ص ودعم التخ�ص�ص بدال من �إن�شاء ق�ضاء ا�ستثنائي يكون حمل انتقاد يف الداخل
واخلارج
•تب�سيط الإجراءات الق�ضائية مبا يكفل املحا فظة على حق الدفاع وامل�ساواة و احرتام حقوق
الإن�سان والعمل على جمانية اخلدمية العدلية والق�ضائية خا�صة للمع�سرين
• حتويل املعهد العايل للق�ضاء �إىل كلية �أو كليات للعمل على تو�سيع الت�أهيل والتدريب لي�شمل الق�ضاة
ومعاونيهم من كتبة و�إداريني و�شرطة ق�ضائية فبالعلم والت�أهيل نعالج كثري من جوانب الق�صور
�سواء بقيت اليمن موحدة �أو حتولت �إىل دولة احتادية فدرالية �أو
�إذا �صدقت النيات والعزائم
ً
كنفدرالية وبتحويله �إىل كلية ميكن فتح فروع لها يف الواليات �أو املحافظات ح�سب ما �سي�ستقر
عليه النظام ال�سيا�سي ال حقا
• �ضرورة التن�سيق بني اجلهات التنفيذية وال�سلطة الق�ضائية مبا يخدم �سلطة العدالة الناجزة
ففي ذلك حل لكثري من ال�سلبيات التي تعاين منها اليمن ( �ضعف اخلدمة الأمنية – واال�ستثمار )
منوذج ًا

  قائمة ب�أهم املراجع

 (1الدول الراعية والأحزاب واملنظمات وقوى الإجماع الوطني امل�شاركة يف الت�سوية ال�سيا�سية
   )2الأ�ستاذ �إ�سماعيل �أحمد الوزير -ورقة عمل يف جملة الثوابت العدد احلادي ع�شر يناير – مار�س-
1998م� -ص  ،91بعنوان املعامل الرئي�سية لإ�صالح النظام الق�ضائي وهي اخلطة الثانية له عندما كان وزيرا
للعدل للمرة الثانية �أما خطته الأوىل فكانت يف 1979م وقد بذل جهدا مقدّ را يف الفرتتني الوزاريتني حينها
ح�سب ر�أي كثري من الباحثني واخلرباء واملخت�صني.
   )3من ر�سالة الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل �صالح وهي م�ضامني مقررة يف ر�سائله املكررة لكل حكومة
بعد كل ت�شكيل وزاري يح�صل بعد االنتخابات الربملانية يف الفرتات املتعاقبة خالل الثالثة العقود من فرتة
حكمه .
   )4املجموعة الت�شريعية ال�صادرة عن وزارة العدل اليمنية الكتاب الأول – جمموعة القوانني املنظمة
لل�سلطة الق�ضائية – �ص.119
   )5من برنامج حكومة الإتالف الثالثي بني الأحزاب الرئي�سية الثالثة يف اليمن – امل�ؤمتر – الإ�صالح –
الإ�شرتاكي – وهو برنامج مكرر يف �أ�سا�سياته وحمدداته العامة يف كل ت�شكيل حكومي ،ولو �صدقت النيات
لعملت احلكومة برنامج تنفيذي ور�صدت له امليزانيات وبد�أت بالتنفيذ و�صلح احلال .
 )6اال�ستاذ �  إ�سماعيل الوزير ،املرجع ال�سابق� ،ص  93وهذه ال�سلبيات �سجلها اي�ض ًا بع�ض الباحثني يف م�ؤمترات
الق�ضاء املختلفة واملتعاقبة
�   )7إ�سماعيل الوزير ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،96القا�ضي الدكتور حممد الها�شمي ،مرجع �سابق� ،ص .150
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   )8جمموعة الت�شريعات التنظيمية لل�سلطة الق�ضائية ال�صادرة عن وزارة العدل – الكتاب الأول – ط1
يناير � ،2001ص .125
   )9الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير -املرجع ال�سابق� -ص  -97جمموعة الت�شريعات التنظيمية لل�سلطة الق�ضائية
– الكتاب الأول – املرجع ال�سابق� ،ص .125
   )10نف�س الإ�شارة ال�سابقة وي�ؤيد تلك املفاهيم اي�ض ًا كثري من الباحثني واملخت�صني واخلرباء.
   )11الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،110جمموعة الت�شريعات ال�صادرة عن وزارة العدل –
الكتاب الأول – مرجع �سابق – �ص .129
�   )12إ�سماعيل الوزير ،نف�س الإ�شارة ال�سابقة – املجموعة الت�شريعية ال�صادرة عن وزارة العدل – نف�س
الإ�شارة ال�سابقة وغريهما
   )13الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،112القا�ضي عبد امللك عبد اهلل علي اجلنداري–
مفاهيم الإ�صالح الق�ضائي – مرجع �سابق – �ص  121وغريهما
�   )14إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،111جمموعة الت�شريعات – مرجع �سابق – �ص  ،130عبد
امللك عبد اهلل اجلنداري – املرجع ال�سابق – �ص  -121املادة 57من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني رقم
1ل�سنة 1991م .
   )15الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،112جمموعة الت�شريعات – مرجع �سابق – �ص ،130
عبد امللك عبد اهلل اجلنداري – املرجع ال�سابق – �ص .130
   )16املراجع ال�سابقة ،نف�س الإ�شارة ال�سابقة.
 )17انظر �ص 222وما بعدها من ر�سالة امل�ؤلف – درجات التقا�ضي ومراجعة االحكام –درا�سة فقهية
قانونية تطبيقية مقارنة  -يف املنت والهام�ش
   )18انظر �ص70من ر�سالة الدكتوراه اخلا�صة بالباحث والتي بعنوان درجات التقا�ضي ومراجعة االحكام
– درا�سة فقهية قانونية تطبيقية بني اليمن وال�سودان
   )19لقد عمل الدليل ولكنه بحاجة �إىل تطوير دائم وتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لبث ون�شر الثقافة
القانونية بني النا�س
   )20ت�صدر �أحيانا بع�ض التعميمات بحاجة �إىل �إعادة نظر كالتعميم بعدم دخول املحامني و�أع�ضاء جمل�س
وال�شراح – للمزيد راجع اجلزء الثالث من �أوراق
النواب اليمني املحكمة العليا والذي انتقده كثري من الباحثني
ّ
عمل امل�ؤمتر الق�ضائي الأول – مرجع �سابق – �ص  82وفيها يتحدث املحامي �أحمد حممد الأبي�ض – ب�أمل
�شديد حول عالقة املحامني باملحكمة العليا اليمنية
   )21الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص ،114املجموعة الت�شريعية – الكتاب الأول – مرجع
�سابق – �ص .132
   )22الإ�شارة ال�سابقة ،نف�س ال�صفحات.
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�   )23إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،115املجموعة الت�شريعية – الكتاب الأول – �ص .130
   )24املواد 84-108من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني رقم  13ل�سنة 1994م.
   )25الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،116املجموعة الت�شريعية الكتاب الأول – �ص-146
وقد زرت بع�ض املديريات يف حمافظة تعز ولي�س فيها حماكم وهو �صرح به رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
ب�أن �إغالق املحكمة �أو �أن ال توجد حمكمة خري من وجود حمكمة وفيها قا�ضي فا�سد  -الق�ضائية ال�صحيفة
ال�صادرة عن وزارة العدل – العدد -82-ابريل 2007م وكان الأوىل ت�شغيل الكادر املوجود من خريجي
اجلامعات اليمنية وكليات ال�شريعة والقانون وكليات احلقوق وبع�ض خريجي جامعة الإميان الذين لديهم
�أوامر من ال�سلطة العليا يف البالد بالتوظيف واملحاكم مقفلة وغري موجودة.
   )26الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،117املجموعة الت�شريعية  -الكتاب الأول – �ص
وال�شراح يف اليمن.
147وهي ذات النقاط التي يتفق معها كثري من الباحثني
ّ
   )27املحامي �أحمد حممد الأبي�ض – ورقة عمل حول املحاماة – مقدمة �إىل امل�ؤمتر الق�ضائي الأول بعنوان
املحاماة ودورها يف خدمة الدولة – �ص  47وقد �أح�سنت نقابة املحامني بعمل م�شروع النظام الأ�سا�سي املقدم
�إىل جمل�س النقابة يف 15-2-2000م والذي نرى �أن يراعى مافيه من مواد عند �إ�صدار قانون املحاماة اجلديد
بعد االتفاق على �شكل الدولة اجلديد ة
   )28املادة الأوىل من القرار اجلمهوري بالقانون رقم  39ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سجل العقاري ،تقابل املادة
الأوىل من قانون ال�سجل العقاري ل�سنة 1976م امللغي.
   )29القا�ضي ب�شري قا�سم ح�سن املقطري – ال�سجل العقاري ما بني تبعيته واملنازعات العقارية – ورقة عمل
مقدمة �إىل امل�ؤمتر الق�ضائي الأول ل�سنة 2003م.
   )30القا�ضي ب�شري قا�سم ح�سن املقطري – مرجع �سابق – �ص  ،29وما بعدها.
   )31جملة الثوابت – العدد احلادي ع�شر – يناير مار�س 1998م – امللف اخلا�ص ب�إ�صالح الق�ضاء يف
اجلمهورية اليمنية – �ص .120
   )32من تقرير رفعه وزير العدل – الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير عندما كان وزيرا للعدل – �إىل رئا�سة الوزراء يف
اليمن – �ص  121يف عام 1997م حول �إ�صالح الق�ضاء و حتى الآن مل ي�صدر القانون اخلا�ص ب�أعمال اخلربة
ح�سب علمي.
   )33املادة  48من الد�ستور اليمني الفقرة ج– واملادة  89من قانون الإجراءات اجلزائية رقم  13ل�سنة
1994م.
   )34من مفردات التقرير ال�سابق الإ�شارة �إليه �ص  122وهي ذات احلقائق التي يلم�سها كل من العاملني يف
�سلك العدالة �أو املتعاملني معهم وهو ما �صرح به �أخري ًا رئي�س م�صلحة ال�سجون اللواء حممد علي الزلب يف
�صحيفة الق�ضائية ال�صادرة عن وزارة العدل اليمنية قبل عدة �أ�شهر من �أالن بل حذر من كارثة ان�سانية
�إذا مل تتحرك اجلهات ذات العالقة ملعاجلة كرثة وزيادة اعداد امل�ساجني يف حني ان قدرة هذه ال�سجون �أو
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اال�صالحيات اال�ستيعابية بالكثري التتحمل الن�صف من هذه االعداد.
   )35كان النظام الق�ضائي يف اليمن نظام خمتلط �إذ ي�شغل رئي�س اجلمهورية من�صب رئي�س جمل�س الق�ضاء
الأعلى ولكن منذ �أكرث من خم�س �سنوات ّ
مت ف�صل ال�سلطة الق�ضائية عن ال�سلطة التنفيذية بتعيني القا�ضي
رئي�سا ملجل�س الق�ضاء الأعلى وقد ج�أ هذا القرار املوفق من القيادة ال�سيا�سية ملقت�ضيات كثري
ع�صام ال�سماوي ً
من تو�صيات امل�ؤمترات الق�ضائية ون�صائح املنظمات والدول املانحة ،ويف  15يونيو 2006م �أ�صبحت ال�سلطة
رئي�سا
الق�ضائية يف اليمن م�ستقلة متاما عن ال�سلطة التنفيذية لأنه اليوم الذي عني فيه واحدا من �أبنائها ً
ملجل�س الق�ضاء الأعلى وهو من ال�شخ�صيات املقبولة واملرموقة عند الكثري من العاملني واملتعاملني مع �سلك
العدالة.
   )36انظر�ص 223وما بعدها من ر�سالة الباحث ال�سابق الإ�شارة �إليها وفيها تف�صيل عن الأنظمة الق�ضائية
و�أنواعها .
   )37املادة  13من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني رقم 1ل�سنة 1991م.
   )38املادة  150من الد�ستور اليمني ال�ساري ال�صادر �سنة 2002م.
   )39الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – مرجع �سابق – �ص  ،95املجموعة الت�شريعية – الكتاب الأول – �ص -124
د .قائد حممد طربو�ش – النظم الق�ضائية يف الد�ساتري اليمنية والعربية – �ص  133وغريهم.
   )40د� .أمون رباط – الو�سيط يف القانون الد�ستوري  -لبنان– بريوت – دار العلم للماليني – 1971م – �ص
،478ود عادل الطبطبائي –احلدود الد�ستورية بني ال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية –درا�سة مقارنة –
جامعة الكويت 2000-م�-ص 6وما بعدها
   )41د� .أمون رباط – املرجع ال�سابق – �ص  ،479ود عادل الطبطبائي – املرجع ال�سابق -نف�س اال�شارة
ال�سابقة  ،د حممد كامل ليله -النظم ال�سيا�سية –الدولة واحلكومة – دارالنه�ضة العربية 1969-م-
�ص848وما بعدها وغريهم ممن تكلم عن الف�صل بني ال�سلطات تكامل وبناء
   )42د .قائد حممد طربو�ش – املرجع ال�سابق – �ص134.
   )43القا�ضي�.أحمد �صفوت –النظام الق�ضائي يف اجنلرتا-م�صر-مطبعة الرغائب1341-هـ1923-م-ط-1
�ص263م ومابعدها.
   )44روبرت �أ.كارب+رونالد�ستيدهام -الإجراءات الق�ضائية يف �أمريكا-ترجمة عالء �أبو زيد-اجلمعية
امل�صرية لن�شر املعرفة والثقافة العاملية -بدون تاريخ�-ص 267وما بعدها.
   )45والباحث يت�صور �صعوبة اختيار القوي الأمني لهذا املن�صب الهام يف ظل املحا�ص�صة احلزبية القائمة
املعتمدة على االنقياد الكامل للتوجيهات احلزبية ولذا �آمل �أن ي�صدر قانون ال�سلطة الق�ضائية اجلديد
م�شرتط ًا عدم التحزب يف �سلك العدالة كما هو معمول به يف بع�ض الدول والأقطار كما �آمل ايظا من قيادات
االحزاب اليمنية ان تويل وتقدم م�صلحة اليمن على م�صاحلها ولن تن�سى لها الأجيال القادمة هذه املكرمة
ال�صعبة خا�صة امل�شاركني يف م�ؤمتر احلوار الوطني  
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   )46املواد 153:151من الد�ستور اليمني-املواد109-120من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني رقم
1ل�سنة1991م ،وهو رايء لكثري من الباحثني وال�شراح من امثال د �سعيد خالد علي جباري ال�شرعبي ود
ابراهيم حممد ح�سني ال�شريف ا�ستاذا قانون املرافعات يف اليمن وغريهما
 )47املادة  153من الد�ستوراليمني-املواد 10-36من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني والن القا�ضي ب�شر
والب�شر معر�ضون للخطاء ولو انهم ق�ضاة .
   )48املواد 304-313من قانون املرافعات اليمني وانظر ر�سالة دكتوراه للباحث طاهر امليا�سي حول التما�س
اعادة النظر درا�سة مقارنة بني اليمن وم�صر
   )49املواد  92-97من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني احلايل ومن الأمور ال�سلبية التي نراها يف الواقع
العملي ا�شتكاء بع�ض اخل�صوم والغرماء بالق�ضاة اىل الوزارة �أو هيئة التفتي�ش الق�ضائي �أو جمل�س الق�ضاء
الأعلى وبدال من طلب الإفادة من القا�ضي يتم توقيفه عن العمل واتخاذ تدابري عقابية �ضده مبوجب
ال�شكوى ويف هذا �ضرر بالغ يف هيبة الق�ضاء وال�سلطة الق�ضائية ينم عن �صعوبة يف �إقرار تقاليد ق�ضائية
ر�صينة تليق بال�سلطة الق�ضائية يف اليمن وهو ما ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل �ضعف الق�ضاء امل�ؤدي �إىل ال�ضعف العام
لليمن – اال�ستثمار منوذج ًا-
   )50املواد من � 149إىل  152من د�ستور اجلمهورية اليمنية لعام 2002م ال�ساري.
   )51املادة  150من الد�ستور اليمني –املادة 57من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني
   )52املادة  151من الد�ستور اليمني-املادتان 65-66من ذات القانون
   )53املادة  152من الد�ستور اليمني-املواد  91 -86من نف�س القانون اخلا�ص بال�سلطة الق�ضائية وهي مواد
ال ارى �ضري ًا من اال�ستفادة منها �أو نقلها اىل الد�ستور اجلديد �أو القادم
   )54املادة  152من الد�ستور اليمني.
   )55املادة  152من الد�ستور اليمني.وباالطالع على ن�صو�ص الد�ساتري املتعاقبة يرى الباحث ان امل�شكلة
لي�ست يف الن�صو�ص ولكنها تكمن يف النفو�س
   )56د .عبد امل�ؤمن �شجاع الدين – التعار�ض بني القوانني اليمنية و االتفاقيات الدولية – م�ؤ�س�سة بيت
القانون – �ص  5ومابعدها .
   )57املادة  214من القانون رقم  28ل�سنة 1992م امللغي والتي ا�شرتطت توقيع حمام مقبول �أمام املحكمة
العليا وال يخفى ما لذلك من �أهمية �إذ �أن املحكمة العليا حمكمة قانون ولي�س للخ�صوم �أو الأطراف �أو حمدودي
الثقافة القانونية �أن ي�صيغوا طعنا قانونيا مقبوال من الناحية ال�شكلية واملو�ضوعية �أمام املحكمة العليا خا�صة
وهي حمكمة قانون ال حمكمة مو�ضوع.
   )58الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،98املجموعة الت�شريعية – الكتاب الأول – �ص ،
القا�ضي الدكتور حممد الها�شمي – مرجع �سابق� -ص .156
   )59مكني الكوكباين – تب�سيط �إجراءات التقا�ضي – ورقة عمل مقدمة ملجل�س ال�شورى اليمني – 2008م
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– �ص .21
   )60املادة  149من الد�ستور اليمني.
   )61هذه االختيارات مت ا�ستقائها من جمموعة الإبحاث والتقارير التي قدمت يف خمتلف امل�ؤمترات الق�ضائية
ومن تقرير ال�سيد اال�ستاذ �إ�سماعيل الوزير بت�صرف.
 )62املادة  152من الد�ستور اليمني والتي مل ينفذ هذا الن�ص حتى الآن (ويتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى
�إقرار م�شروع موازنة الق�ضاء ،متهيد ًا لإدراجها رق ًما واحدً ا يف املوازنة العامة للدولة).
�   )63إ�سماعيل الوزير – املرجع ال�سابق – �ص  ،102املجموعة الت�شريعية – الكتاب الأول – �ص .220
   )64املواد  149-152من الد�ستور اليمني.
   )65عجز املادة  149من الد�ستور اليمني ل�سنة 2002م واملادة  111من قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم 1
ل�سنة 1991م ،واملادة  114من نف�س القانون التي جعلت جل�سات املحاكمة اخلا�صة بالق�ضاة �سرية واملادة
 115التي جعلت العقوبات ال تخرج عن التنبيه – اللوم – الإنذار – احلرمان من العالوات  -التوقيف عن
العمل وت�أخري الرتقية – النقل �إىل وظيفة غري ق�ضائية – العزل مع ا�ستحقاق املعا�ش �أو املكاف�أة – ويف حالة
خما�صمة القا�ضي حددت املادة  148من قانون املرافعات �أن ترفع دعوى خما�صمة القا�ضي �إىل رئي�س املحكمة
�أومن يقوم مقامه يف حال غيابه وذلك من قبل املدعى طالب التعوي�ض �أو من يوكله و�أن ت�شمل عري�ضة الدعوى
على �سبب �أو �أكرث من �أ�سباب املخا�صمة ،ون�صت املادة  185من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني على :يعاقب
باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بالغرامة كل من �أخل بكتابة �أو قول �أو فعل ب�أي طريقة مبقام القا�ضي �أو
هيبته ...للمزيد يراجع قانون املرافعات الف�صل االول والثاين والثالث والرابع من الباب الرابع واخلا�ص مبا
ميتنع على الق�ضاة واع�ضاء النيابة العامة النظر فيه وخما�صمتهم
   )66القا�ضي يحي حممد الها�شمي -مرجع �سابق� ،ص � - 350إ�سماعيل الوزير ،املرجع ال�سابق� ،ص
110وغريهما.
   )67القانون رقم  1ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية املادة  ،92تتقارب مع املادة  52من قانون الهيئة
الق�ضائية ال�سوداين ل�سنة 1986م الذي ن�ص على تن�ش�أ جلنة احتادية لتفتي�ش الق�ضاة وتقومي �أدائهم وتكون
م�سئولة �إداريا لدى رئي�س الق�ضاء ،وت�شكل هذه اللجنة بقرار من رئي�س الق�ضاء برئا�سة �أحد نوابه �أو �أحد
ق�ضاة املحكمة العليا وع�ضوية عدد منا�سب من ق�ضاة املحكمة العليا وحماكم اال�ستئناف.
   )68املادة  94من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني رقم  1ل�سنة 1991م ،املادة  16من الئحة التفتي�ش
اخلا�صة املعمول بها حاليا – رقم  – 248ل�سنة 2001م.
   )69املادة  93من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني -املادة  16من الئحة التفتي�ش  اخلا�صة املعمول بها
حالي ًارقم -248ل�سنة2002م
   )70املادة  94من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني
   )71القا�ضي عيدرو�س حم�سن عطرو�ش – التفتي�ش الق�ضائي ودوره يف حتقيق عملية الإ�صالح الق�ضائي من
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�أوراق امل�ؤمتر الق�ضائي الأول املنعقد يف �صنعاء من � 19-21شوال 1424هـ املوافق 12-15/12/2003م –
�ص  139وما بعدها ،القا�ضي عبد امللك عبد اهلل على اجلنداري -مرجع �سابق – �ص  124وما بعدها.
[ )27القا�ضي – عبد امللك عبد اهلل علي اجلنداري – مرجع �سابق – �ص  ،531املادة  29من قانون ال�سلطة
�سواء الرئي�س �أو النائب �أو
الق�ضائية اليمني ت�شرتط اخلربة والكفاءة يف �أع�ضاء هيئة التفتي�ش الق�ضائي
ً
العدد الكايف من الق�ضاة الذين يتم اختيارهم للعمل يف الهيئة.
   )73املرجع ال�سابق – �ص  ،136وما بعدها ،القا�ضي عيدرو�س حم�سن عطرو�ش – مرجع �سابق – �ص ،142
وغريهما.
   )74الأ�ستاذ �إ�سماعيل الوزير – مرجع �سابق – �ص  ،107املجموعة الت�شريعية اليمنية – الكتاب الأول� -ص
 -121عبد امللك اجلنداري  -مرجع �سابق– �ص  ،137عيدرو�س حم�سن عطرو�ش – مرجع �سابق – �ص ،152
وما بعدها ،وغريهم من املخت�صني والباحثني.
   )75املراجع ال�سابقة ،نف�س الإ�شارات

538
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

�شكل النظــــــــام ال�سيا�سي
وحـــــل م�شكلة تركــــــــيز ال�سلطــــــــة
د� .أمني �أحمد الغي�ش

�أ�ستاذ النظم ال�سيا�سية امل�ساعد -جامعة �صنعاء

مقدمة:

ما يجب الت�أكيد عليه يف البداية �أن درا�سة الأنظمة ال�سيا�سية اليوم مل تعد حم�صورة يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية الر�سمية( الت�شريعية ،التنفيذية والق�ضائية) و�إمنا �أ�صبحت ت�شمل �إىل جانب ذلك جميع
الفاعلني ال�سيا�سيني يف املجتمع من �أحزاب �سيا�سية وغريها.1
غري �أنني ولدواعي منهجية بحتة �س�أح�صر هذه الدرا�سة يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية احلكومية ويف اجلانب
القانوين منها كي نتعرف من خالل ذلك على �شكل النظام ال�سيا�سي الذي ب�إمكانه بالفعل وعلى امل�ستوى
النظري �أن يتحقق من خالله ف�صال بني ال�سلطات.
ولدواعي منهجية �أي�ضا لن نناق�ش يف هذه الدرا�سة ن�شاط ال�سلطة العامة �أو الوظائف التي تقوم بها
حيث �أ�صبح ن�شاط ال�سلطة الآن �أكرث ات�ساعا من ذي قبل لدرجة �شموله جميع امليادين ال�سيا�سي منها
واالقت�صادي واالجتماعي.
على �أن م�شروعية هذه الدرا�سة تت�أ�س�س على قيام ثورة طالبت بالتغيري ويف مقدمتها تغيري النظام،
كما ت�ستند على ما تقدمت به �أحزاب اللقاء امل�شرتك جمتمعة والتنظيم الوحدوي ال�شعبي النا�صري
منفردا منذ �سنوات يف م�شاريعهم للإ�صالح ال�شامل يف اليمن ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأدبيات والبيانات
ال�صادرة عن االئتالفات والتكتالت الثورية ،وتبنت جميع هذه امل�شاريع النظام ال�سيا�سي الربملاين على
�أمل �أن يكون فيه حال مل�شكلة تركيز ال�سلطة واال�ستبداد ال�سيا�سي وروافدهما ...الخ .بالإ�ضافة �إىل ما
�سبقتها من الأزمات ال�سيا�سية احلادة يف املحافظات اجلنوبية وال�شرقية والتي �أ�صبحت تعرف» بالق�ضية
اجلنوبية» ،واحلروب ال�ستة التي �شنت على �صعدة وغريها من املحافظات من  2004حتى نهاية 2009م
و�أ�صبحت تعرف بق�ضية �صعدة ناهيك عن وجود �أزمات �أخرى كبرية وحادة يف منا طق كثرية وعلى
 -1عبد اهلل ،عبد الغني ب�سيوين ،النظم ال�سيا�سية �أ�س�س التنظيم ال�سيا�سي ،املعارف ،الإ�سكندرية ،د1991 ،م� ،ص .8
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م�ستويات متعددة �سيا�سية ومالية و�إدارية واقت�صادية وهلم جرا.
بل �إن ت�أزم الأو�ضاع يف اليمن منذ ال�سنوات الأوىل للوحدة كانت تقريبا �أكرث احلقائق املجمع عليها من
طرف جميع الأطياف ال�سيا�سية مبا فيها ال�سلطة احلاكمة .هذا ما �أ�شار �إليه رئي�س الوزراء ال�سابق عبد القادر
باجمال عندما �أكد �أن �ألأو�ضاع يف اليمن «ت�سجل اختالالت هيكلية مدمرة»� .إنها الأو�ضاع التي كان فيها من
ال�ضروري ،اتخاذ موقف حازم من �أجل مواجهة التدهور و�إيقافه« ،لأن البلد مل تكن ت�سري �إىل الهاوية فقط،
بل كانت تعدو نحوهاعدواً».2
ومن ثم فاحلديث عن تغيري �شكل النظام ال�سيا�سي يف اليمن لي�س �أمرا م�شروعا فح�سب ،بل �ضرورة ملحة.
غري �أن ال�صعوبات �أو الإ�شكاالت التي تواجه مثل هذه الدرا�سات هو وجود اختالفات �أو عدم االتفاق حول
املفاهيم وامل�صطلحات مثل �شكل النظام ال�سيا�سي و�شكل نظام احلكم �أو ا�ستعمال مفهوم مبعنى املفهوم الآخر� ،أو
تغليب �شكل على غريه لي�س مبنيا على �أ�س�س علمية وفق متابعتي و�إمنا على اختيارات حتكمها مواقف �سيا�سية
للفاعلني ال�سيا�سيني ومن ذلك مثال اختيار ال�شكل الربملاين للنظام ال�سيا�سي بدال من النظام �شبه الرئا�سي(
املختلط) القائم حاليا .وهو الأمر الذي �ألزمني ب�أن �أقدم تعريفا دقيقا لكل امل�صطلحات التي �سيقع ذكرها
والتمييز فيما بينها.

�أوال:تعريف النظام ال�سيا�سي:

كلمة «نظام» يقع ا�ستعمالها عادة �إما للتعبري عن معنى عام �أو عن معان خا�صة� .أما على م�ستوى املعنى العام
فهو من قبيل ما ذهب �إليه برتالنفي  Bertlanffyمن �أن النظام هو «جمموعة من العنا�صر ذات التبعية
املتبادلة �أي املرتبطة فيما بينها ب�شكل ي�ؤدي تغيري �أحدها �إىل تغيري الأخرى ،وبالتايل تبدل املجموع» .وهو
نف�س تعريف كونديالك « : Condillacنظام تت�ساند فيه خمتلف الأجزاء ب�صورة متبادلة».3
و�أما على م�ستوى املعاين اخلا�صة للنظام فتتنوع بتنوع املجاالت املتعلقة بالنظام :النظام ال�سيا�سي ،النظام
االجتماعي ،النظام االقت�صادي..،الخ .ونح�صر تعريفاتنا على النظام ال�سيا�سي الذي يعرفه دافيد اي�ستون
 Easton Davidبكونه «جمموع التفاعالت التي بوا�سطتها توزع املوارد ذات القيمة عن طريق ال�سلطة
يف املجتمع»� .أو هو جمموعة من التفاعالت والأدوار التي تتعلق بالتخ�صي�ص ال�سلطوي للقيم.هذه ال�صيغة
توفق بني عن�صرين :فهي تعني الرجوع �إىل كلمة «منظومة» والتي تعني يف فل�سفة العلوم جمموعة العنا�صر
املرتابطة التي يعد توافقها �ضروريا لإعادة �إنتاج املجموع ،وكذالك تعريف العامل الذي ي�صنع �أ�صالة املنظومة
ال�سيا�سية القائمة على �سلطة �آمرة .4ولعل هذا التعريف يحيلنا على مفهوم «الن�سق» الذي �أ�س�س لظهور
املدر�سة الن�سقية .من هنا �أ�صبح من ال�ضروري �إقامة متييز منهجي بني مفهومني �أ�سا�سيني :النظام ()régime
« - 2الإ�صالحات الهيكلية اليمنية..ملاذا،وما هي النتائج؟» املرجع ال�سابق.2003/06/16 ،
http://www.sabanews.net/view.php?scope=2fb17f5&dr=&ir=&id=43926
 -3ر .بودون وف .بوريكو ،املعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترجمة� :سليم حداد ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت،ط� ،1986 ،1ص .565
 -4برو ،فيليب ،علم االجتماع ال�سيا�سي ،ترجمة حممد عرب �صا�صيال ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت،ط�،1998 ،1ص .141
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و الن�سق (� .)systèmeإذ مييز �أوليفي دوهامال  Oliver Duhamelبني النظام ( )régimeباعتباره
جمموع القواعد الد�ستورية املتعلقة بطرق �إ�سناد ال�سلطات وانتقالها ،والن�سق ( )systèmeباعتباره ممار�سة
ال�سلطة ح�سبما تعك�سه املمار�سة امل�ؤ�س�ساتية الغالبة .5ومن ثم يفرق دوهامال بني بعدين للنظام :بعد ثابت
� ( )statiqueأي جمموع القواعد الد�ستورية ،وبعد حركي ( )dynamiqueيتعلق بكيفية تفعيل هذه
القواعد على امل�ستوى العملي.
�إن اجلمع بني البعدين الثابت واحلركي للنظام هو املعنى الذي يقدم تعريفا �شامال للنظام ال�سيا�سي وهو
التعريف الذي نتبناه ،وهذا يدعونا لت�أكيد ما قاله الدكتور املنويف من �أن »:جانبا كبريا من الن�شاط ال�سيا�سي
ميار�س خارج امل�ؤ�س�سات الر�سمية احلكومية �أي داخل الأحزاب ال�سيا�سية وجماعات امل�صالح ورغم �أن هذه
امل�ؤ�س�سات لي�ست م�ؤ�س�سات ر�سمية �إال �أنها ت�شكل جزء ًا من النظام ال�سيا�سي» .6غري �أننا يف هذه الدرا�سة
�سنقت�صر على درا�سة النظام ال�سيا�سي مبعنى ( )régimeكي نقف على امل�ؤ�س�سات الر�سمية احلكومية
و�صالحيات واخت�صا�صات كل منها وكيف ت�ستطيع ال�سلطة �أن توقف ال�سلطة لن�صل �إىل �شكل النظام ال�سيا�سي
الذي ن�ستهدفه يف معاجلتنا ويقدم لنا حال مل�شكلة تركيز ال�سلطة و�إعادة توزيعها.
وهذا ما جنده يف التعريف الذي قدمه بنكوكو�س �أحمد للنظام ال�سيا�سي وقال �إنه »:جمموعة امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية والد�ستورية املرتبطة فيما بينها بعالقات معينة كلما تغريت وتنوعت تنوعت الأنظمة
ال�سيا�سية».7
هذا بالن�سبة ملفهوم النظام ال�سيا�سي ،فماذا عن التمييز بني نظام احلكم والنظام ال�سيا�سي؟.

ثانيا :التمييز بني النظام ال�سيا�سي ونظام احلكم:

ما دعاين للتمييز بني هذين املفهومني هو �أنني وجدت ا�ستعماال لهما مبعنى واحد يف كثري من الكتابات �أو
املناق�شات 8وهذا فيه خلط كبري ي�ستدعي �أن ن�شري �إىل الفروق بني املفهومني وهي فروق جلية وا�ضحة فقط
نريد الت�أكيد عليها ،ذلك �أن:
-نظام احلكم :وله �أكرث من �صورة� ،إما �أن يكون نظام حكم فردي �أو نظام حكم �أقلية �أو نظام حكم

5- Selon Duhamel, tandis que le régime est «l>ensemble des règles constitutionnelles (…) relatives
à l>attribution et à la révocation des pouvoirs», le système est «l>exercice du pouvoir tel qu>il
résulte de la pratique institutionnelle dominante» (Duhamel, Olivier, Les démocraties, Paris,
Ed. du Seuil, 1996, p. 275).
 -6املنويف ،كمال� ،أ�صول النظم ال�سيا�سية املقارنة� ،شركة الربيعان للن�شر والتوزيع ،الكويت ،ط1987 ،1م� ،ص .42
 -7بن كوكو�س� ،أحمد ،القانون الد�ستور ي والنظم ال�سيا�سية ،د ،د ،د2001 ،م� ،ص  83وما بعدها.
� -8أنظر :ر�ؤية التجمع اليمني للإ�صالح املقدمة �إىل فريق بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار الوطني ،بدو تاريخ .و�أنظر :ر�ؤية حزب الر�شاد ،حول النظام ال�سيا�سي،
مقدمة �إىل فريق بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار24،6،2013 ،م . www.alrashad.netو�أمظر :ر�ؤية احلزب القومي االجتماعي ،مقدمة �إىل فريق
بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار الوطني2013 ،4،5 ،م وكذلك روية حزب العث العربي اال�شرتاكي القومي ،مقدمة �إىل فريق بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار
الوطني ،بدون تاريخ.
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كرثة وهذا التق�سيم يعتمد على معيار عدد من يحكم قدمه �أر�سطو .9وال�شكل التايل يو�ضح ذلك.10
نوع نظام احلكم
معيار العــــــدد
فرد واحد

نظام حكم ملكي /ا�ستبدادي

قلة

�أر�ستقراطية� /أوليجاركية

كرثة

دميقراطية

النظام ال�سيا�سي :يختلف متاما عن نظام احلكم وهو ما يطلق عليه بالنظام ال�سيا�سي الرئا�سي �أوالنظام ال�سيا�سي الربملاين �أو النظام �شبه الرئا�سي ونظام اجلمعية ،القا�سم امل�شرتك بينها جميعا
�أنها تقول� :إنها تقوم على �أ�سا�س الف�صل بني ال�سلطات.
وكما �أن هناك اختالفا بني نظام احلكم والنظام ال�سيا�سي هناك اختالف �أي�ضا بني النظام النيابي والنظام
الربملاين.

ثالثا :التمييز بني النظام النيابي والنظام الربملاين:

ت�أتي �أهمية هذا التمييز النظام النيابي هو كل �أنظمة احلكم التي تعتمد االنتخابات و�سيلة للم�شاركة
ال�سيا�سية ف�أينما وجد متثيل للمواطنني فهو عمل نيابي وللنظام النيابي �أركان �أربعة تتمثل يف :وجود هيئة
نيابية منتخبة ،لها مدة حمددة ،النائب ميثل ال�شعب بكامله ،و�أخريا ا�ستقاللية الهيئة النيابية عن هيئة
الناخبني� .11أما النظام الربملاين ،فهو نظام �سيا�سي يقوم على �أ�سا�س الف�صل املرن بني ال�سلطات ،وعلى �أ�سا�س
ثنائية ال�سلطة التنفيذية وتداخل ال�سلطات والتعاون فيما بينها وان يكون �أع�ضاء احلكومة �أع�ضاء يف
الربملان.12

ال�سلطة والدولة:

عادة ما يتم احلديث عن ال�سلطة ،13حتى عند كثري ممن يفرت�ض فيهم �أنهم متخ�ص�صون ،على �أنها الدولة يف
حني �أنها لي�ست �إال مكونا من مكونات الدولة ،ولكنها مكون �أ�سا�سي و�أهم ركن من �أركانها ،ولها خ�صائ�ص ومميزات
منها� :أنها دائمة وعليا وال تتجز�أ و�أن جميع ال�سلطات يف الدولة م�شتقة منها .وهي وحدها التي حتتكر حق
الإكراه املادي.
 - 9نف�س املرجع� ،ص.118
 -10ملزيد من التفا�صيل �أنظر �أي�ضا :جماهد ،حورية توفيق ،حما�ضرات يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي والغربي ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة،
القاهرة ،ج1984 1983- ،1م � ،ص  .45وفكرة اجلدول �أخذت من الدكتورة حورية جماهد بت�صرف.
 - 11عبد اهلل ،عبد الغني ب�سيوين ،الو�سيط يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،د ،د،د 2004 ،م� ،ص  209وما بعدها.
 -12بن حماد ،حممد ر�ضا ،املبادئ الأ�سا�سية للقانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية ،مركز الن�شر اجلامعي ،تون�س ،د2006 ،م� ،ص  284وما بعدها.
 - 13للمزيد حول مفهوم ال�سلطة� ،أنظر :عبد اهلل ،عبد الغني ب�سيوين ،النظم ال�سيا�سية ،مرجع �سابق� ،ص  31وما بعدها.
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وهي هيئة منتخبة من قبل ال�شعب ،انتخابا حرا مبا�شرا ،وهي �سلطة �سابقة على الد�ستور ولي�س لها �سلطة
مماثلة يف الدولة وكل ال�سلطات م�شتقة منها وت�أخذ �صالحياتها واخت�صا�صاتها منها ،وهي �صاحبة ال�سلطة
ال�سيا�سية وال�سيادة يف الدولة ،ولها وحدها حق و�ضع الد�ستور� ،سواء كان �صدور الد�ستور لأول مرة �أم �أنه جاء
يف �أعقاب ثورة �أدت �إىل نهاية الد�ستور الأول .يف حني �أن الدولة تعترب واقعة قانونية �سيا�سية تقوم على
ثالثة �أركان ال�شعب الإقليم ال�سلطة.
و�أخريا ما يجب الت�أكيد عليه �أي�ضا هو �أن مفهوم النظام ال�سيا�سي يختلف عن مفهوم الدولة،
ذلك �أن وجود النظام ال�سيا�سي يعتمد على التفاعالت والعالقات الإن�سانية ،يف حني �أن وجود الدولة
يعتمد على وجود� :إقليم� ،شعب� ،سيادة.14
ولعل هذه الإ�شكاالت النظرية ت�ستدعي االعتماد على منهجية وا�ضحة وقادرة على الإملام باملو�ضوع من
جميع جوانبه.

�شكل النظام ال�سيا�سي� :أية منهجية؟

كما �سبق و�أن بينا ب�أننا يف هذه الدرا�سة �سنتبنى تعريف النظام ال�سيا�سي مبعنى ريجيم (،)régime
وعليه ف�إنني �س�أعتمد املنهج امل�ؤ�س�سي – القانوين واملنهج املقارن وهما املنهجان اللذان ي�سمحان لنا بالوقوف
على �آلية توزيع ال�سلطات يف كل نظام ويف ذات الوقت املقارنة فيما بينها.
ويف النهاية ،ف�إن درا�ستنا ل�شكل النظام ال�سيا�سي ت�سمح لنا بتعميق النظر يف مكوناته ،وهو ما ينتهي بنا
�إىل طرح الإ�شكال التايل� :إىل �أي مدى يعترب النظام ال�سيا�سي الربملاين بالفعل حال مل�شكلة تركيز ال�سلطة
كما �أراده �أ�صحاب امل�شاريع ال�سابقة؟ �أم �أن هناك نظاما �سيا�سيا بديال ميكن �أن ي�سهم يف تقدمي احلل لهذه
امل�شكلة؟.
وميكن طرح الإ�شكال ب�صيغة �أخرى� :إىل �أي مدى ي�ساعدنا �شكل النظام ال�سيا�سي يف �إيجاد حل مل�شكلة
تركيز ال�سلطة وامل�شاركة؟.
وللإجابة على هذا الإ�شكال نتجه �إىل اعتماد التق�سيم التايل :الأنظمة ال�سيا�سية التي تقوم على �أ�سا�س
التداخل بني ال�سلطات ( ف�صل �أول) ،والأنظمة ال�سيا�سية التي تقوم على �أ�سا�س الف�صل التام( �أو ال�شديد)
بني ال�سلطات( ف�صل ثان).

 -14هالل ،علي الدين ،م�سعد نيفني ،النظم ال�سيا�سية العربية « ق�ضايا اال�ستمرار والتغيري ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط2000 ،1م،
�ص.10
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الف�صل الأول

الأنظمة ال�سيا�سية التي تقوم على �أ�سا�س التداخل بني ال�سلطات النظام
�سنتحدث عن نوعني من الأنظمة ال�سيا�سية ،هما النظام ال�سيا�سي الربملاين( فقرة �أوىل) والنظام ال�سيا�سي
املختلط( فقرة ثانية).
الفقرة الأوىل :النظام الربملاين :هو النظام ال�سيا�سي الذي تكون فيه العالقة بني ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية قائمة على �أ�سا�س الف�صل املرن بينهما قوامه التعاون والتوازن عن طريق الت�أثري املتبادل �أ�سا�سه
م�س�ؤولية احلكومة �أمام الربملان ،15لكن عمليا ثبت رجحان الدور ال�سيا�سي والت�شريعي لل�سلطة التنفيذية على
ح�ساب الدور ال�سيا�سي والت�شريعي لل�سلطة الت�شريعية.16
ويوجد له نوعان :نظام برملاين ثنائي ويعني �أن امل�س�ؤولية ال�سيا�سية للحكومة مزدوجة �أمام رئي�س الدولة
و�أمام الربملان ،ونظام برملاين �أحادي تكون امل�س�ؤولية ال�سيا�سية للحكومة �أمام الربملان فقط .17ويتميز هذا
النظام باخل�صائ�ص التالية:
•التعاون بني ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية.
•�إمكانية �إ�سقاط احلكومة من قبل الربملان.
•�إمكانية حل الربملان من قبل احلكومة.
•الف�صل املرن بني ال�سلطات.
•امل�س�ؤولية ال�سيا�سية للحكومة �أمام الربملان.
هذه املميزات وعلى وجه التحديد ميزة الف�صل بني ال�سلطات وامل�س�ؤولية ال�سيا�سية للحكومة �أمام الربملان قد
اختفت �أو قل تال�شت ب�سبب �سيطرة الأحزاب الكبرية على احلياة ال�سيا�سية ومرد ذلك �إىل النظام االنتخابي
املتبع وهو النظام القائم على �أ�سا�س الأغلبية الب�سيطة �أو الأغلبية الن�سبية �أو نظام الفائز الأول ،والتجربة
الربيطانية حلزبي العمال و املحافظني على احلكومة والربملان معا وتداول ال�سلطة فيما بينهما لعقود كثرية،
ومن قبلهما الأحرار واملحافظني ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه ،ذلك �أن �أع�ضاء احلكومة يف الأ�صل هم �أع�ضاء يف الربملان
ولأنهما �أع�ضاء يف نف�س احلزب فقد �أدى ذلك �إىل تال�شي مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،كما �ساعد �أي�ضا على
تال�شي مبد�أ امل�س�ؤولية ال�سيا�سية �أمام الربملان ،ومن العالمات على ذلك �أنه عندما يحدث خالف داخل الربملان
ب�سبب �سيا�سات احلكومة ف�إنه يتم البحث عن رئي�س جديد للحكومة( زعيم للحزب) بدال من �سحب الثقة من
احلكومة و�إ�سقاطها وهذا ما حدث يف الفرتة املا�ضية مع كل من توين بلري وقولدن براون حيث �أختري الثاين
رئي�سا حلزب العمال ومن ثم رئي�سا للحكومة وبقيت احلكومة كما هي .وما حدث بالفعل هو ا�ستبدال �شخ�ص
 - 15بنكوكو�س� ،أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .132
 - 16نف�س امل�صدر� ،ص .137
 - 17نف�سه� ،ص .136
544
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

ب�شخ�ص ال �أكرث.
وي�شري دكتور حممد ر�ضا بن حماد �إىل �أن اختفاء امل�س�ؤولية ال�سيا�سية للحكومة �أمام الربملان مل تعد
من عنا�صر التعريف للنظام ال�سيا�سي الربملاين و�أ�شار �إىل من اعتربهم البع�ض بالقول� »:أمام فقدان الربملان
لدوره مقابل احلكومة و�سيطرة احلزب �أو التحالف احلزبي الفائز يف االنتخابات على ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية واحتكاره لكل مراكز النفوذ يف الدولة �إىل اعتبار �أن الف�صل �أ�صبح يف نطاق النظام الربملاين بني
الأغلبية احلاكمة واملعار�ضة ال�ساعية للو�صول �إىل ال�سلطة ال كما جاء يف نظرية مونت�سكيو بني ال�سلطة
التنفيذية وال�سلطة الت�شريعية».18
�إن جناح النظام الربملاين يف بريطانيا دفع بدول �أخرى �إىل الأخذ به وقد حقق جناحا يف بع�ضها يف حني
�أنه مل يحقق �إال ف�شال ذريعا يف دول �أخرى .ويعتقد �أن �سبب جناحه يف بريطانيا عائد �إىل كون املناف�سة بني
حزبني كبريين يف القرن التا�سع ع�شر هما حزب املحافظني وحزب الأحرار ،وحزبا العمال واملحافظني يف
القرن الع�شرين بحيث جعل من ح�صول حزب على الأغلبية يف الربملان و�صول حكومة قوية.19
�أما �أ�سباب ف�شل هذا النظام كما يعتقد الدكتور ب�سيوين هو وجود �أحزاب كثرية تتناف�س للو�صول �إىل
�سدة احلكم وهذا مل ي�ساعد على ح�صول �أغلبية برملانية وكان �سببا يف عدم ت�شكيل وزارات قوية ما يعني
ت�شكيل حكومات ائتالفية من �أحزاب متناف�سة ويف بع�ض الأحيان متنافرة يف �أهدافها ال�سيا�سية ومتعار�ضة
يف براجمها االنتخابية.20
وي�ؤكد �أن مثل هذه احلكومات تكون �ضعيفة لأنها تفتقر �إىل االن�سجام والتوافق بني �أع�ضائها وي�صعب �إقامة
تعاون بينها وبني الربملان.
�إن التطبيق العملي لهذا النظام قد �أدى �إىل الإخالل بقاعدة التوازن والتعادل بني ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية ،فقد كان مل�صلحة الت�شريعية على ح�ساب التنفيذية يف النظام الفرن�سي يف اجلمهورية الثالثة
ب�سبب �ضعف احلكومات التي ت�شكلت وعدم جلوئها �إىل �أ�سلوب حل الربملان خالل الفرتة من  1875حتى
1940م� ،أما يف بريطانيا فقد رجحت كفت احلكومة �أو ال�سلطة التنفيذية على الربملان يف القرنني التا�سع
ع�شر والع�شرين وحتى الآن.21
ودور احلكومة حقيقة �أكده �أغلب فقهاء القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية يف كونها حتتل مكانة
بارزة يف النظام الربملاين  ،وتقوم بدور رئي�سي فيه .فهي حتتل مركز ال�صدارة ،وتتمتع ب�صالحيات وا�سعة
جدا؛ فهي التي تر�سم ال�سيا�سية العامة للدولة ،وتتخذ القرارات امل�صريية ،ولها بعد ح�صولها على تفوي�ض من
جمل�س العموم �أن ت�صدر قرارات لها قوة القانون .وبالإ�ضافة �إىل هيمنتها على حقلي الت�شريع والتنفيذ؛ ف�إنها
حتتل مركز ال�صدارة بني امل�ؤ�س�سات الد�ستورية خولها ذلك انتمائها �إىل احلزب الذي يتمتع ب�أغلبية الربملان
 -18بن حماد ،حممد ر�ضا ،مرجع �سابق� ،ص .403
 - 19عبد اهلل ،عبد الغني ب�سيوين ،الو�سيط يف النظم ال�سيا�سية ،مرجع �سابق� ،ص .295
 - 20نف�سه.
 - 21نف�سه.
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الذي ت�ضاءل دوره.
على م�ستوى الت�شريع :يف الواقع �أن للربملان من الناحية النظرية �صالحيات وا�سعة ،وكان ي�شرتك
فيها املجل�سان( جمل�س العموم وجمل�س اللوردات) ،غري �أنه واعتبارا من العام � 1949أ�صبح الت�شريع حم�صو ًرا
يف جمل�س العموم ،واقت�صر دور جمل�س اللوردات على االعرتا�ض فقط ،الذي ال ي�ؤدي �سوى �إىل ت�أخري �صدور
القانون ملدة عام فقط ،هذا من جهة ،ومن اجلهة الثانية :ف�إن �أع�ضاء جمل�س العموم من الناحية النظرية
ميتلكون �أو لهم احلق يف اقرتاح م�شاريع القوانني التي يريدون اقرتاحها ،غري �أن مقرتحات القوانني املقدمة
من قبل الأع�ضاء ال ي�ساوي �شيئا مقابل ما يقدم من م�شاريع قوانني من طرف احلكومة.
ومع كل تلك الهيمنة للحكومة ما زلنا نتحدث عن ف�صل لل�سلطات وتوازن فيما بينها من خالل النظام
الربملاين بل هناك من يطرح �أن النظام الربملاين ميثل حال مل�شكلة تركيز ال�سلطة.
ولت�أكيد �أن هذا النظام ال يقدم اًّ
حل مل�س�ألة تركيز ال�سلطة ،لنفرت�ض �أن الرئي�س ال�سابق قبل مبقرتح
�أحزاب اللقاء امل�شرتك يف نهاية العام  2005باعتماد النظام ال�سيا�سي الربملاين ،فما الذي كان �سيحدث؟ .لن
يحدث �شيء على م�ستوى تركيز ال�سلطة فقط �سيطرة رئي�س اجلمهورية يف النظام احلايل (املختلط) �ستنتقل
�إىل �سيطرة احلكومة يف النظام ال�سيا�سي الربملاين بوا�سطة رئي�س احلكومة و�أما م�س�ألة تركيز ال�سلطة
ف�ستبقى كما هي وهذا النظام ال يقدم اًّ
حل.
ونف�س الإ�شكال موجود يف كل الأنظمة ال�سيا�سية الربملانية ال حظ النظام ال�سيا�سي الربملاين يف
العراق ويف لبنان.
فماذا عن النظام ال�سيا�سي املختلط؟.
الفقرة الثانية :النظام ال�سيا�سي املختلط( �شبه الرئا�سي)� :سمي كذلك لأنه جمع بني خ�صائ�ص من النظام
الربملاين والنظام الرئا�سي ،فقد �أخذ من النظام الربملاين وجود حكومة تكون م�س�ؤولة �أمام جمل�س النواب
و�أخذ من الرئا�سي انتخاب رئي�س اجلمهورية من قبل ال�شعب .22وهذا النظام يف بع�ض البلدان ومنها اليمن
يتحول �إىل ما ي�سمى بالنظام الرئا�سوي وكلمة رئا�سوي تعني املبالغة ال�شديدة يف تركيز ال�سلطة .وهذا
الرتكيز يف ال�سلطة من �ش�أنه �أن يقو�ض التوازن بني ال�سلطات وي�ؤدي �إىل مزيد اال�ستبداد واال�ستحواذ على
ال�سلطة وعلى الرثوة ووو�إلخ .وقد ي�ؤدي يف حالة الدولة االحتادية �إىل عودة الدولة الب�سيطة �أو �إىل حتللها
كما حدث مع االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق .ويف حالة الدولة الب�سيطة قد ي�ؤدي �إىل تفككها وهذا ما حدث يف
ال�سودان ومطالبات فك االرتباط يف اليمن.
هذا النظام يف ن�سخته الفرن�سية وهي الن�سخة املثالية يف احلقيقة ال يختلف كثريا عن النظام ال�سيا�سي
الربملاين ذلك �أن �إمكانية �سيطرة �أي من ال�سلطتني الت�شريعية �أو التنفيذية على الأخرى قائم ،و�إمكانية
اجلمع بني �سلطتي الت�شريع والتنفيذ م�ؤكد بن�ص الد�ستور �أو العرف الد�ستوري.
 - 22ملعرفة املزيد عن هذا النظام و�أين يتواجد� ،أنظر :بن حماد ،مرجع �سابق� ،ص  420وما بعدها .و�أنظر :بنكوكو�س �أحمد ،مرجع �سابق� ،ص  153وما
بعدها.
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وال يختلف عن النظام ال�سيا�سي الربملاين فكما �أن للحكومة مركز ال�صدارة على بقية امل�ؤ�س�سات الد�ستورية
يف النظام الربملاين ،ف�إن رئي�س اجلمهورية يف النظام املختلط هو املحور الذي تتحرك حوله بقية امل�ؤ�س�سات
الأخرى يف الدولة مبا خ�صه به الد�ستور من �صالحيات واخت�صا�صات �سواء قام بها ب�شكل منفرد �أو مع غريه
وبرغم كل ال�صالحيات املمنوحة للرئي�س فهو لي�س م�س�ؤوال �سيا�سيا �أمام الربملان واحلكومة هي امل�س�ؤولة عن
كل �أعمال الرئي�س ومن ذلك �أنه يتمتع ب�صالحيات مطلقة يف تعيني رئي�س احلكومة �إذا كان حزبه �صاحب
الأغلبية يف الربملان.23
وله �أن يحل اجلمعية الوطنية بعد ا�ست�شارة رئي�س احلكومة ورئي�سي جمل�سي الربملان وهي ا�ست�شارة �شكلية
لأنه غري ملزم بنتائجها وهذا �سالح بيد الرئي�س يف حال ن�شب خالف �سيا�سي بينه وبني الأغلبية الربملانية �أو
يف حال اختالف هذه الأغلبية مع رئي�س احلكومة .وللرئي�س �صالحيات �أخرى هامة وح�سا�سة.24
ويحتل الرئي�س يف هذا النظام مكانة حمورية ،فربغم الدور وال�صالحيات التي �أعطاها الد�ستور الفرن�سي
للحكومة يف قيادة ال�سيا�سة العامة وتنفيذها� ،إال �أنها من الناحية العملية تتبع الرئي�س وتدور يف فلكه عندما
يكون هو �صاحب الأغلبية .ويف حال كانت الأغلبية الربملانية حلزب غري حزب الرئي�س ف�إن النظام وفقا
للبع�ض قد يدخل مرحلة الأزمة التي قد ت�ؤدي يف النهاية �إىل تعجيل االنفجار .25وبالتحديد �إذا ما حاول
الرئي�س ا�ستعمال �صالحياته يف حل اجلمعية الوطنية عند �أي اختالف �سيا�سي مع الأغلبية الربملانية.
وهذا له �آثاره ال�سلبية على الأقل يف اليمن �إذا ما �أخذ بهذا النظام على م�ستوى اال�ستقرار وعلى م�ستوى
تر�سيخ التجربة وعلى م�ستوى التنمية و�ستمتد تلك الآثار لت�شمل كل مناحي احلياة.
يف هذا النظام املختلط كما هو النظام الربملاين يكون عر�ضة لعدم اال�ستقرار يف حال عدم ح�صول حزب
الرئي�س على الأغلبية يف الربملان �سواء اعتمد نظام القائمة الن�سبية �أو نظام الأغلبية الب�سيطة �أو املطلقة
يف دورة �أو دورتني .وهو مع نظام القائمة الن�سبية �أكرث حتققا وهذا هو �سبب �أن الفرن�سيني مل ي�أخذوا بنظام
القائمة الن�سبية.
ما �سبق ي�شري وي�ؤكد على �أن الف�صل الذي نريد غري متحقق يف ظل النظام ال�سيا�سي الربملاين والنظام
ال�سيا�سي املختلط وبالتايل �سيكون البحث عن الف�صل من خالل النظام ال�سيا�سي الرئا�سي عمال م�شروعا.

 - 23بنكوكو�س� ،أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .159
 - 24للمزيد حول هذه ال�صالحيات� ،أنظر :نف�س املرجع� ،ص 160وما بعدها.
 - 25نف�س املرجع� ،ص .165
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الف�صل الثاين

الأنظمة ال�سيا�سية التي تعتمد الف�صل التام بني ال�سلطات
يف هذا الف�صل �سنتناول فقط النظام ال�سيا�سي الرئا�سي وهو واحد من الأنظمة الكال�سيكية الذي يعود
تاريخ ن�ش�أته �إىل العام 1787م مبوجب د�ستور فيالدلفيا.
وقد �أفرد الد�ستور الأمريكي ثالث مواد الأوىل والثانية والثالثة لتنظيم ال�سلطات االحتادية الثالث على
التوايل ،حيث حددت املادة الأوىل يف فقرتها الأوىل �أن الت�شريع من اخت�صا�ص ال�سلطة الت�شريعية والثانية
يف فقرتها الأوىل ح�صرت ال�سلطة التنفيذية يف رئي�س الدولة و�أناطت املادة الثالثة ال�سلطة الق�ضائية
مبحكمة عليا واحدة وحماكم �أدنى.26
هذا التنظيم لل�سلطات وحتديد االخت�صا�صات يراه الفقهاء الد�ستوريون حمققا للف�صل بني ال�سلطات «
ويجنب جتمعها يف يد واحدة �سواء كانت تلك اليد فردا �أو جمموعة من احلكام وهذا الرتكيز اخلطري لل�سلطات
يعترب ح�سب تعبري مادي�سون �أخ�ص خ�صائ�ص اال�ستبداد بل هو اال�ستبداد بعينه» ،27وال يعني هذا الف�صل لدى
الفقهاء ا�ستبعاد التعاون بني ال�سلطات.28
وعرف هذا النظام من خالل �أول د�ستور مكتوب يف العامل وغدا �أمنوذجا يحتذى من قبل �أنظمة �سيا�سية
عدة يف العامل وخا�صة يف �أمريكا الالتينية وتطعمت ببع�ض خ�صائ�صه �أنظمة �سيا�سية �أخرى.29
ويعرف النظام الرئا�سي ب�أنه نظام �سيا�سي قائم على �أ�سا�س الف�صل التام ( �أو ال�شديد) بني ال�سلطات
وتتمتع فيه هذه ال�سلطات با�ستقاللية جتاه بع�ضها البع�ض ،وتقوم فل�سفة هذا النظام على عدم وجود �سلطات
مطلقة؛ لأي من ال�سلطات الثالث ،وال يوجد فيه مركز ثقل ،كما هو حا�صل يف النظام ال�سيا�سي الربملاين الذي
حتتل فيه احلكومة مركز ال�صدارة عن بقية م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى �أو النظام املختلط الذي يحتل فيه
رئي�س الدولة مكانة حمورية .وقد ظهر �أول ما ظهر يف الواليات املتحدة الأمريكية يف العام 1787م ،وميكن
درا�سته على النحو التايل:
الفقرة الأوىل� :أحادية ال�سلطة
ي�شري البع�ض �إىل مو�ضوع �أحادية ال�سلطة التنفيذية ويعتربها من الق�ضايا التي تدعو �إىل ترك النظام
� - 26أنظر :ن�صو�ص املواد املذكورة يف الد�ستور الإمريكي .من خالل الرابط التايلhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/us- :
con.html
الأوراق الفيدرالية/الك�سندر هاملتون ،جمي�س مادي�سون ،وجون جاي؛ ترجمة عمران �أبو حجلة ،مراجعة �أحمد ظاهر -عمان :دار الفار�س للن�شر والتوزيع.1996 ،
�ص .661-626
 - 27بن حماد ،حممد ر�ضا ،مرجع �سابق� ،ص .406
 - 28نف�سه.
 - 29بنكوكو�س� ،أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .150
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الرئا�سي لأنها م�ؤذنة برجحان كفة رئي�س الدولة يف ميزان ال�سلطات مقارنة برئي�س الدولة يف النظام
ال�سيا�سي الربملاين.30
وهذا كالم غري دقيق� ،صحيح �أن ال�سلطة التنفيذية لي�ست موزعة على الرئي�س وعلى احلكومة لكن ال يعني
ذلك تفوق ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطات الأخرى ،بل على العك�س من ذلك ف�إن هيمنة ال�سلطة التنفيذية
يف النظام الربملاين والنظام املختلط �أكرث و�ضوحا ومد�سرتة �أي�ضا فلها احلق يف التقدم مب�شاريع قوانني وهذا
غري جائز يف النظام الرئا�سي ،و�أع�ضاء الربملان هم �أع�ضاء يف احلكومة وهذا غري جائز يف النظام الرئا�سي ومن
حق احلكومة يف النظام الربملاين دعوة الربملان لالنعقاد وف�ض االجتماع وت�أجيل االجتماع وهذا غري جائز
يف النظام الرئا�سي ومن حق احلكومة يف النظام الربملاين والرئي�س يف النظام املختلط حل الربملان وهذا غري
جائز وغري موجود يف النظام الرئا�سي.
وهذا من الناحية النظرية والعملية ي�ؤكد على تفوق( هيمنة) ال�سلطة التنفيذية يف النظام ال�سيا�سي
الربملاين والنظام ال�سيا�سي املختلط على ال�سلطة الت�شريعية على عك�س النظام ال�سيا�سي الرئا�سي الذي ال
يوجد فيه �سلطة مطلقة لأي من ال�سلطات الثالث على الأخرى.
وما �سبق يدح�ض ما ثبت يف �أذهاننا من �أن النظام الرئا�سي مرتبط بالت�سلطية ،وهي فكرة مغلوطة عن
النظام الرئا�سي فما كان عندنا ويف بقية الدول العربية هي �أنظمة �سيا�سية خمتلطة ولي�ست �أنظمة �سيا�سية
رئا�سية ،ويف الأنظمة املختلطة هناك �صالحيات وا�سعة للرئي�س فهو رئي�س الدولة وله احلق يف حل الربملان
وله �أن يرت�أ�س اجتماعات جمل�س الوزراء وير�أ�س اللجان الوزارية امل�صغرة ناهيك عن ال�صالحيات اال�ستثنائية
املمنوحة له يف حالة الطوارئ التي جتعل منه حاكما مطلقا كما قال دكتور بنكوكو�س �أحمد فله �سلطات
تقديرية وا�سعة و�إذا �أعلن حالة الطوارئ �آلت �إليه جميع ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية ورغم �أن الد�ستور
قد �أعطى احلكومة قيادة ال�سيا�سة العامة وتنفيذها �إال �أنها عمليا تابعة للرئي�س وتقوم بتنفيذ ما يخطه
من �سيا�سات وبالذات عندما يكون هو �صاحب الأغلبية يف الربملان .ورئي�س الدولة يف النظام املختلط حمور
العملية ال�سيا�سية وفوق ذلك فالرئي�س يف النظام املختلط لي�س م�س�ؤوال �سيا�سيا عن �أعماله واحلكومة م�س�ؤولة
�سيا�سيا �أما الربملان نيابة عن الرئي�س.31
ما ذكرناه يف الفقرة ال�سابقة ثابت يف النظام املختلط ولي�س يف النظام الرئا�سي ،واملخاوف من النظام
الرئا�سي غري مربرة لأن ال�سلطات فيه م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض.
الفقرة الثانية :الف�صل ال�شديد بني ال�سلطات
يطلق عليه البع�ض الف�صل التام �أو املطلق بني ال�سلطات ولكنه مل يغلق باب التعاون بينها و�سماته:32
 - 30الزهري� ،أبو بكر مر�شد فازع ،النظم ال�سيا�سية املعا�صرة ،مكتبة ال�صادق� ،صنعاء ،ط2010-2009 ،1م� ،ص.144
 - 31للمزيد حول �صالحيات الرئي�س و�سلطاته يف النظامني الرئا�سي واملختلط� ،أنظر :بنكوكو�س �أحمد ،مرجع �سابق� ،ص � ،143ص .165-159
و�أنظر �أي�ضا� :أنظر :ن�صو�ص املواد املذكورة يف الد�ستور الإمريكي .املادة الثانية ،من خالل الرابط التايلhttp://www1.umn.edu/humanrts/ :
arab/us-con.html
� - 32أنظر هذه اخل�صائ�ص يف :العزي ،مطهر حممد �إ�سماعيل ،املبادئ العامة للأنظمة ال�سيا�سية املعا�صرة موقف امل�شرع اليمني منها ،مكتبة ال�صادق� ،صنعاء،
ط2006-2005 ،2م� ،ص  215وما بعدها.
549
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

• -عدم قدرة الرئي�س على حل ال�سلطة الت�شريعية.
• -ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية الربملان والوزارة.
• -ال يجوز للوزراء دخول الربملان ل�شرح �سيا�سة الرئي�س �أو الدفاع عنها.
• -لي�س لرئي�س اجلمهورية احلق يف التقدم مبقرتحات قوانني �إىل الربملان.
• -عدم قدرة ال�سلطة الت�شريعية على �سحب الثقة من الرئي�س� ،إال يف حالة اخليانة �أو الر�شوة �أو �أية
جناية �أو جنحة ت�ضر بامل�صلحة العامة.
•ال يحق لرئي�س اجلمهورية دعوة الربملان لالنعقاد �أو ت�أجيل اجتماعاته �أو ف�ضها هذا يف الظروف العادية
ولكن يف ظروف ا�ستثنائية منحه الد�ستور يف مادته الثانية فقرة . 333
•ال يجوز حل الربملان من قبل رئي�س اجلمهورية.
•وباملقابل �أي�ضا ال يحق للربملان �سحب الثقة من الرئي�س.
لكن على الرغم من ذلك الف�صل ف�إنه �أبقى على عالقات وتعاون وت�أثري بني ال�سلطات؟.
الفقرة الثالثة :العالقة بني ال�سلطات( �أوجه الرقابة املتبادلة).
من خالل مبد�أ التوازن وهو مبد�أ مكمل �أو موازي ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،تقوم العالقة والتعاون بني
�سلطات �أنظمة الف�صل ال�شديد .34وهنا ميكن احلديث عن عوامل الت�أثري املتبادلة بني ال�سلطة التنفيذية
وال�سلطة الت�شريعية.
•عوامل ت�أثري( رقابة) ال�سلطة التنفيذية.
 يتمتع الرئي�س بحق النق�ض (الفيتو) �أي حق الرئي�س يف منع �صدور ت�شريع �صادر عن الربملان جاءذلك يف املادة الأوىل الفقرة ال�سابعة بند رقم  2وبند رقم  3من د�ستور الواليات املتحدة ولكن يجب
عليه �أن ي�سبب اعرتا�ضه وخالل ع�شرة �أيام من عر�ضه عليه با�ستثناء �أيام الأحد.35
 ولكن ذلك احلق لي�س حقًّا مطل ًقا� ،إذ �أن من حق الربملان (الكوجنر�س) �إبطال حق الرئي�س يفاالعرتا�ض من خالل �إ�صدار الت�شريع املعرت�ض عليه ،ولكن ب�أغلبية .3/236
وله من خالل ر�سائل يقدمها �إىل الربملان فيما يعرف بخطاب حالة االحتاد �أن يلفت نظر الربملان�إىل املوا�ضيع الهامة التي ت�ستحق الت�شريع.37
 -حق املحكمة تقرير د�ستورية �أو عدم د�ستورية الت�شريعات املوجهة �ضد الرئي�س.

33
34
35
36
37

 �أنظر الد�ستور الأمريكي ،من خالل الرابط التايلhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/us-con.html : بن حماد ،حممد ر�ضا ،مرجع �سابق� ،ص .409 �أنظر الد�ستور الأمريكي ،من خالل الرابط التايلhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/us-con.html : نف�سه. بن حماد ،املرجع ال�سابق� ،ص .410550
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•عوامل ت�أثري( رقابة) ال�سلطة الت�شريعية على ال�سلطة التنفيذية.
جمموعة من الو�سائل والإجراءات ت�ساعد ال�سلطة الت�شريعية على مراقبة والت�أثري على �أعمال و�سيا�سات
ال�سلطة التنفيذية تتمثل يف:
ا�ستحداث جلان البحث واملراقبة مبوجب قانون �صدر يف عام 1946م ق�ضى ب�إعادة تنظيمالكونغر�س و�أعطيت �سلطات وا�سعة متكنها من اال�ستماع �إىل �شهادات بع�ض ال�شخ�صيات وموظفي
ال�سلطة التنفيذية ،بالإ�ضافة �إىل اللجان الدائمة يف جمل�سي الكوجنر�س ( النواب وال�شيوخ) التي
ي�صل عددها �إىل  46جلنة تقوم بعمل رقابي على �أعمال الإدارة.38
من �أعمال الرقابة والت�أثري على ال�سلطة التنفيذية تتمثل يف �ضرورة موافقة جمل�س ال�شيوخ علىعقد املعاهدات ب�أغلبية الثلثني ،كما ي�شرتط الد�ستور موافقة جمل�س ال�شيوخ على تعيني كبار
موظفي يف الدولة املادة  2الفقرة  2البند .39 2
�إمكانية الت�أثري على ال�سلطة التنفيذية من خالل �إعداده للميزانية العامة للدولة فالربملان من خاللجلانه الفنية املتخ�ص�صة هو الذي يعد امليزانية العامة للدولة ويقوم مبناق�شتها و�إقرارها.40
�إمكانية الت�أثري على ال�سلطة التنفيذية من خالل ال�صالحيات الق�ضائية التي يتمتع بها الكوجنر�سحيث ي�ستطيع حماكمة الرئي�س بتهمة اخليانة العظمى �أو الر�شوة �أو غريها من اجلنح الكربى
وي�صدر االتهام عن جمل�س النواب ب�أغلبية �أع�ضائه املادة الأوىل فقرة  2بند  ،5ويرفع �إىل جمل�س
ال�شيوخ الذي يتحول �إىل حمكمة يرت�أ�سها رئي�س املحكمة العليا �إذا كان املتهم رئي�س الدولة وت�صدر
�أحكام الإدانة بثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين املادة الأوىل فقرة  3بند .416
مرة �أخرى من حق الربملان (الكوجنر�س) �إبطال حكم املحكمة الذي �أبطل قرار الربملان يف �إبطالحق الرئي�س يف النق�ض؛ وذلك من خالل �إ�صدار ت�شريع للغر�ض.
ووفقا ملا �سبق وبعد ا�ستعرا�ضنا ملظاهر �أنظمة الف�صل املرن بني ال�سلطات( النظام الربملاين والنظام املختلط)
وبع�ض مظاهر الف�صل التام بني ال�سلطات( النظام الرئا�سي) ر�أينا ك قدرة النظام الرئا�سي على اال�ستجابة
لفكرتي التوازن والف�صل بني ال�سلطات ويتحقق ذلك بو�ضوح عندما ال يح�صل �أي حزب على الأغلبية يف
الربملان .بعد ذلك ن�صل �إىل نتائج هذه الدرا�سة.
وبعد ذلك اال�ستعرا�ض ن�صل �إىل خامتة هذه الدرا�سة لذكر عدد من النتائج.

نتائج الدرا�سة:
38
39
40
41
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ما �سنذكره لهذه الدرا�سة ت�ؤكد لنا �أن النظام الرئا�سي هو النظام ال�سيا�سي الأقدر الذي ن�ستطيع من
خالله �أن نعيد توزيع ال�سلطة ويف الوقت نف�سه نحافظ على التوازن واال�ستقرار ونحقق التغيري والتنمية
املن�شودين؟.و�أوىل النتائج:
• �أن النظام ال�سيا�سي الربملاين والنظام ال�سيا�سي املختلط ال يحققان �أو ال يجيبان على الت�سا�ؤالت
املثارة يف الفقرات ال�سابقة وال ي�ستجيبان للقاعدة الأ�سا�س يف حماور بناء الدولة املنطلقة �أ�سا�سا
من مفهومي التوازن والف�صل بني ال�سلطات ،ذلك �أن فكرة حكومة الأغلبية امل�شرتط يف ت�شكيل
احلكومة ال ي�سمح بقيام التوازن وال بالف�صل بني ال�سلطات وعليه فاحلزب احلاكم يف كال النظامني
يجمع بني �سلطتي الت�شريع والتنفيذ ويف الوقت ذاته تهيمن احلكومة على ال�سلطة الت�شريعية
لأنها تتبو�أ مركز ال�صدارة يف النظام الربملاين على بقية امل�ؤ�س�سات الد�ستورية الأخرى هذا �أوال:
• �أن املبادئ التي يقوم عليها النظام ال�سيا�سي الربملاين مثل فكرة التوازن بني احلكومة والربملان
وفقا ملبد�أ التعاون وتبادل الت�أثري قد انتقلت �إىل التوازن بني احلزب احلاكم واحلزب املعار�ض من
خالل مبد�أ التداول �أو التناوب على احلكم.
• �أن مبد�أ امل�س�ؤولية وهو من �أهم املبادئ التي قام عليها النظام الربملاين قد تال�شى �أو مل يعد معموال
به ومل يطبق خالل فرتة طويلة من الزمن تعود �إىل القرن التا�سع ع�شر لأن �أغلبية املجل�س
الت�شريعي تتبع احلكومة ،هذا يف حكومات الأغلبية.
•�أن دور ال�سلطة الت�شريعية يف النظامني قد تراجع حتى على م�ستوى الت�شريع حيث �أعطي للحكومة
حق التقدم مب�شاريع قوانني والغالبية العظمى من م�شاريع القوانني املقدمة واملقرتحة على الربملان
من احلكومة ،وقد لعبت �أغلبية احلزب احلاكم دورا يف ذلك.
•يرى فقهاء القانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية �أن احتماالت �سيطرة �أي من ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية على الأخرى قائمة ،و�أن ما هو موجود الآن على الأقل على م�ستوى النظام
ال�سيا�سي الربملاين لي�س نظاما �سيا�سيا برملانيا و�إمنا هو حاجة �أخرى غري ذلك يحر�سها ال�شعب.
•وعلى هذا امل�ستوى ف�إن هذين النظامني يحتاجان �إىل ثقافة �سيا�سية عميقة تتحلى بروح الت�سامح
والتعاون ،والبد من وجود �أحزاب قوية قادرة على �ضبط اال�ستقرار يف حال مل يتمكن �أي من
الأحزاب الو�صول �إىل الأغلبية التي متكنه من ت�شكيل احلكومة وهذان العامالن غائبان عن
ال�ساحة اليمنية �إال من حزب واحد.
•�إن نظام التمثيل الن�سبي يف االنتخابات ال يتالءم مع هذين النظامني ال�سيا�سيني( الربملاين
واملختلط) ذلك �أن احتمال عدم ح�صول �أي من الأحزاب املتناف�سة يف االنتخابات على �أغلبية يف
الربملان يعني ت�شكيل حكومة ائتالف وهذه احلكومات يف الغالب حكومات �ضعيفة وغري م�ستقرة
لها �آثاره ال�سلبية على اال�ستقرار ال�سيا�سي والتنمية ،وما �أن تت�شكل احلكومة حتى ت�سقط و�إن
�صمدت ف�إن االنتهازية وال�صفقات وحتقيق م�صالح ال�شركاء يف احلكومة تكون مقدمة على امل�صلحة
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العامة وقد يقبل احلزب القائد لالئتالف ذلك حفاظا على بقاء احلكومة .ونحن يف بلد بحاجة
�إىل اال�ستقرار والتنمية وتر�سيخ جتربة التحول من خالل نظام �سيا�سي ي�سمح بذلك وال يت�أثر
عمل التنفيذية بوجود حزب �أغلبية من عدمه.
•�أنه الأقدر والأن�سب لواقعنا وجمتمعنا والذي من خالله ن�ستطيع �إحداث التغيري املطلوب والتنمية
املن�شودة يف كنف اال�ستقرار بحكم ما يتمتع به من ا�ستقالل �شبه تام بني ال�سلطات ،ويف تزامن مع
نظام التمثيل الن�سبي يف االنتخابات �إذ �أنه كلما كانت امل�شاركة يف الربملان �أكرب كلما عمق ذلك من
قوة الربملان ور�سخ اال�ستقالل والف�صل بني ال�سلطات واال�ستقرار والتنمية.
• �أن الرئي�س ورغم ما �سيكون له من ال�صالحيات �إال �أنه ال ي�ستطيع جتاوز ال�سلطة الت�شريعية(
جمل�س ال�شيوخ) لأنه حمكوم ب�أخذ موافقتها على القرارات الهامة مثل تعيني ال�سفراء و�أع�ضاء
املحكمة االحتادية وكبار موظفي الدولة ...الخ ومن حيث اال�ستقرار احلكومي فال �إ�شكال يف ذلك
لأن رئي�س اجلمهورية لي�س يف حاجة �إىل �أخذ موافقة ال�سلطة الت�شريعية على ت�شكيل حكومته.
• ول�ضمان �أن ي�صل �إىل �سدة الرئا�سة ال�شخ�ص الكفء والنزيه الذي لديه القدرة على �إدارة البالد
فال بد �أن تمت ت�صفية بني املر�شحني لالنتخابات الرئا�سية يف �صفوف �أحزابهم �أوال .و يقدم كل
حزب مر�شحا للرئا�سة وقع اختياره من قبل مندوبي احلزب يف م�ؤمتره الوطني .و ه�ؤالء هم الذين
يناف�سون يف الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية بالإ�ضافة �إىل امل�ستقلني �إن وجدوا ووفق �شروط لإظهار
جدية االنتخابات.

قائمة املراجع:
•“الإ�صالحات الهيكلية اليمنية..ملاذا،وما هي النتائج؟» املرجع ال�سابق.16/06/2003 ،
http://www.sabanews.net/view.php?scope=2fb17f5&dr=&ir=&id=43926

•بن حماد ،حممد ر�ضا ،املبادئ الأ�سا�سية للقانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية ،مركز الن�شر
اجلامعي ،تون�س ،د2006 ،م.
•بن كوكو�س� ،أحمد ،القانون الد�ستور ي والنظم ال�سيا�سية ،د ،د ،د2001 ،م.
•برو ،فيليب ،علم االجتماع ال�سيا�سي ،ترجمة حممد عرب �صا�صيال ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات
والن�شر والتوزيع ،بريوت،ط.1998 ،1
•ر .بودون وف .بوريكو ،املعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترجمة� :سليم حداد ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية
للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت،ط.1986 ،1
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•املنويف ،كمال� ،أ�صول النظم ال�سيا�سية املقارنة� ،شركة الربيعان للن�شر والتوزيع ،الكويت ،ط،1
1987م.
•ر�ؤية التجمع اليمني للإ�صالح املقدمة �إىل فريق بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار الوطني ،بدو تاريخ.
و�أنظر :ر�ؤية حزب الر�شاد ،حول النظام ال�سيا�سي ،مقدمة �إىل فريق بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار،
24،6،2013م . www.alrashad.netو�أمظر :ر�ؤية احلزب القومي االجتماعي ،مقدمة
�إىل فريق بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار الوطني2013 ،4،5 ،م وكذلك روية حزب العث العربي
اال�شرتاكي القومي ،مقدمة �إىل فريق بناء الدولة يف م�ؤمتر احلوار الوطني ،بدون تاريخ.
•الزهريي� ،أبو بكر مر�شد فازع ،النظم ال�سيا�سية املعا�صرة ،مكتبة ال�صادق� ،صنعاء ،ط2009- ،1
2010م.
•عبد اهلل ،عبد الغني ب�سيوين ،النظم ال�سيا�سية �أ�س�س التنظيم ال�سيا�سي ،املعارف ،الإ�سكندرية ،د،
1991م.
•العزي ،مطهر حممد �إ�سماعيل ،املبادئ العامة للأنظمة ال�سيا�سية املعا�صرة موقف امل�شرع اليمني
منها ،مكتبة ال�صادق� ،صنعاء ،ط2005-2006 ،2م.
•جماهد ،حورية توفيق ،حما�ضرات يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي والغربي ،كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،ج1984 -1983 ،1م .
•هالل ،علي الدين ،م�سعد نيفني ،النظم ال�سيا�سية العربية « ق�ضايا اال�ستمرار والتغيري ،مركز درا�سات
الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط2000 ،1م.
•الد�ستور الأمريكي .من خالل الرابط التايلhttp://www1.umn.edu/humanrts/ :
arab/us-con.html
•الأوراق الفيدرالية/الك�سندر هاملتون ،جمي�س مادي�سون ،وجون جاي؛ ترجمة عمران �أبو حجلة،
مراجعة �أحمد ظاهر -عمان :دار الفار�س للن�شر والتوزيع.1996 ،
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تقييم �أداء ال�صناعة التحويلية يف اليمن
اخفاقات الواقع وحلول امل�ستقبل
د .عبد الواحد العفوري

�أ�ستاذ االقت�صاد امل�شارك -جامعة تعز

تقديـم:

يعترب قطاع ال�صناعة التحويلية �أحد �أهم القطاعات القاطرة للنمو والتنمية االقت�صادية
واالجتماعية نظر ًا ملا يولده هذا القطاع من قيمة م�ضافة مرتفعة وملا يوفره من فر�ص عمل وملا يخلقه
من عالقات ت�شابك �أمامية وخلفية مع باقي القطاعات االقت�صادية الأخرى ،الأمر الذي يحفز حركة
اال�ستثمارات املنتجة ويوفر لها عوامل التو�سع واال�ستمرارية ،كما ميكن القول �أن م�ستوى التطور
االقت�صادي واالجتماعي للمجتمعات الإن�سانية ال يزال يقا�س بامل�ستوى الذي متتلكه هذه املجتمعات من
�إمكانيات �صناعية وما يرتبط بها من معارف تقنية ومقدرة على التطوير والتح�سني واالرتقاء مب�ستويات
املهارة الإنتاجية واجلودة �إ�ضافة �إىل ما يكون القطاع ال�صناعي قد حققه من تراكم من حيث حجم
الإنتاج ومعدالت منوه وح�صته من الناجت املحلي الإجمايل.
تظهر قيم امل�ؤ�شرات الرئي�سية لتطور قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن خالل ال�سنوات
الع�شر ال�سابقة على قيام اجلمهورية اليمنية يف  22مايو � ، 1990أي للفرتة � ، 1980-1990أنه �سجل
جناحا مقبوال بالن�سبة لقطاع نا�شئ يف بلد حديث العهد بالتنمية ال�صناعية على وجه اخل�صو�ص وينتمي
�إىل جمموعة البلدان الفقرية الأقل منواً ،ويالحظ �أن هذا النجاح امتد �أي�ض ًا للخم�س ال�سنوات الأوىل
الالحقة على قيام اجلمهورية اليمنية  ،1991-1995و�إن ب�صورة �أقل عن الفرتة ال�سابقة.
حيث ت�شري البيانات املجمعة للدولتني ال�شطريتني ال�سابقتني :اجلمهورية العربية
اليمنية(�شمال) ،وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية(جنوب) �أن القيمة امل�ضافة لل�صناعة
التحويلية بالأ�سعار اجلارية ارتفعت من نحو  1866مليون ريال يف عام � 1980إىل حوايل 6586مليون
ريال يف عام  1990وبن�سبة زيادة �صافية بلغت نحو  252.8يف املائة ومبعدل منو �سنوي متو�سط بلغ نحو
 28يف املائة خالل الفرتة الزمنية  ،1980-1990وحافظ القطاع على م�ساهمته يف تكوين الناجت املحلي
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الإجمايل البالغ حوايل  10يف املائة يف املتو�سط خالل ال�سنوات الع�شر املذكورة(.)1
كما ت�شري البيانات اخلا�صة بتطور ال�صناعة التحويلية يف اليمن خالل الفرتة � 1991-1995إىل
�أن القيمة امل�ضافة بالأ�سعار الثابتة ل�سنة  1990ارتفعت من حوايل 10157مليون ريال يف عام � 1991إىل
نحو  13866مليون ريال يف عام  1995وبن�سبة زيادة �صافية بلغت نحو  36.5يف املائة  ،ومبعدل منو �سنوي
متو�سط بلغ نحو  9يف املائة  ،بينما ارتفعت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل وبالأ�سعار الثابتة من
()2
حوايل  7.9يف املائة يف عام � 1991إىل حوايل  8.2يف املائة يف عام .1995
ويف ما يتعلق بتطور عدد املن�ش�آت الكبرية لل�صناعة التحويلية �أي تلك التي توظف ع�شرة عمال
ف�أكرث وفق ًا ملا هو معمول به لت�صنيف �أحجام املن�ش�آت يف اليمن (ال ت�شمل هذه الإح�صاءات املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة)  ،فقد ارتفعت من  144من�ش�أة يف عام � 1980إىل نحو  203من�ش�أة يف عام  1992بن�سبة زيادة
�صافية بلغت نحو  41يف املائة  ،ومبعدل منو �سنوي متو�سط حوايل  3.4يف املائة  ،كما ارتفع عدد العاملني
يف هذه املن�ش�آت من حوايل  14440عامل يف عام � 1980إىل حوايل  28347يف عام  1992بن�سبة زيادة
�صافية بلغت نحو  96يف املائة ومبعدل منو �سنوي متو�سط بلغ نحو  8يف املائة خالل الفرتة الزمنية 1980-
()3
1992

م�شكلة البحث و�أهدافه :

يف الوقت الذي كان يتوقع فيه ا�ستمرار تطور قطاع ال�صناعة التحويلية بالوترية ال�سابقة نف�سها ،
بل و�أعلى منها بكثري خ�صو�ص ًا وقد حتققت مع قيام اجلمهورية اليمنية العديد من العوامل التي حتفز عملية
التنمية ال�صناعية كات�ساع ال�سوق الوطنية وتوحيد قاعدة املوارد الب�شرية واملادية املتنوعة والطاقات
اال�ستثمارية والتمويلية مما ي�شكل بيئة مالئمة لتح�سني �أداء خمتلف فروع ال�صناعة التحويلية  ،ف�إن �أو�ضاع
ال�صناعة التحويلية من الناحية الفعلية بد�أت ت�سري على العك�س من هذه التوقعات فاجتهت معدالت منوها نحو
املزيد من التباط�ؤ والتذبذب و�أظهرت الأهمية الن�سبية للقطاع يف الناجت املحلي الإجمايل حالة من الرتاجع
امل�ستمر  ،وب�صورة عامة فقد �أخفقت ال�صناعة التحويلية يف حتقيق �أي من التوقعات امل�ستهدفة التي قدرت
لها خالل ثالث خطط خم�سية متتالية  ،هي اخلطة اخلم�سية الأوىل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
 ، 1996-2000واخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية  ، 2001-2005و�أخري ًا خطة
التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر .2006-2010
فما هي حقيقة �أو�ضاع قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن؟  ،وما هي االجتاهات العامة واخل�صائ�ص
 )1ورقة بعنوان»:الو�ضع الراهن للقطاع ال�صناعي و�آفاق تطوره»� ،أعدتها وزارة ال�صناعة اليمنية وقدمت �إىل الندوة التي نظمتها نف�س الوزارة مع �شركاء حمليني
و�أجانب ،انعقدت بعنوان»:ندوة تطوير القطاع ال�صناعي و�أفاق اال�ستثمار ال�صناعي يف اجلمهورية اليمنية ،للفرتة  27-25يناير � ،1994صنعاء ،كتاب
وثائق الندوة� ،ص.41
 )2ورقة بعنوان»:اجتاهات العمل امل�ستقبلية لت�سريع التنمية ال�صناعية وم�شروعات العمل للعامني  ،»2006-2005قدمتها وزارة ال�صناعة والتجارة(بعد دمج
وزارة ال�صناعة ووزارة التجارة يف وزارة واحدة حتت م�سمى وزارة ال�صناعة والتجارة) �إىل دور انعقاد جمل�س ال�شورى اليمني يف �أبريل .2005
 )3ورقة عمل بعنوان »:الو�ضع الراهن للقطاع ال�صناعي وافاق تطوره» ،مرجع �سابق� ،ص.53
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البارزة التي طبعت تطور هذا القطاع للفرتة 1996-2010؟  ،وما هي �أبرز املحددات التي حكمت دوره يف
الت�شغيل؟  ،و�أخري ًا ما هي �أبرز العوائق والتحديات التي حالت وال تزال دون حتقيق هذا القطاع احليوي
البالغ الأهمية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يف اليمن الأهداف املتوقعة منه؟
	�إن مماال �شك فيه �أنه من دون البحث عن الإجابات العلمية امل�سنودة باحلقائق  ،وامل�ؤ�شرات امللمو�سة
على هذه الأ�سئلة �سيكون من غري املمكن االهتداء �إىل و�ضع ت�صور باحللول املالئمة القابلة للتنفيذ  ،والتحقق
للم�شكالت  ،والتحديات التي تواجهها ال�صناعة التحويلية بهدف �إطالق الطاقات الكامنة لهذا القطاع وتعظيم
فعاليته وكفاءة �أداءه ك�أحد �أبرز القطاعات الواعدة القاطرة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يف اليمن.

�أهميـة البحـث:

ي�أتي �إجناز هذه الورقة متزامن ًا مع انعقاد �أعمال م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل الذي من املفرت�ض
�أن يتو�صل املتحاورون فيه �إىل حلول للم�شكالت الكربى التي تواجه اليمن واليمنيني  ،وتت�ضمن البحث
عن �سبل �إخراج اليمن من دائرة التخلف والفقر املفرغة التي ال يزال املجتمع اليمني يرزح يف �أ�سرها رغم
م�ضي قرابة خم�سة عقود على انطالق اجلهود احلثيثة لبناء االقت�صاد اليمني احلديث وحتقيق النه�ضة
التنموية ال�شاملة  ،ومن منطلق �إميان الباحث بالأهمية اال�ستثنائية لل�صناعة التحويلية يف حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية  ،ي�أمل �أن ي�ساهم هذا البحث يف توفري الأر�ضية الرحبة واملتما�سكة لبلورة الأركان
والعنا�صر واملكونات اجلوهرية لبناء املخطط الإ�سرتاتيجي الوطني للتنمية ال�شاملة امل�ستقبلية لليمن.

�أو ًال :تقييم �أداء قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن للفرتة :1996-2010

ي�شمل هذا التقييم لأداء ال�صناعة التحويلية تطور القيمة امل�ضافة والأهمية الن�سبية لها يف
تركيب الناجت املحلي الإجمايل وكذلك م�ؤ�شرات تطور �أعداد املن�ش�آت ال�صناعية و�أعداد العاملني فيها خالل
الفرتة الزمنية للعوام  ، 1996-2010التي �شهدت تنفيذ ثالث خطط خم�سية متتالية للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية  ،وت�شكل �سنوات هذه الفرتة عهد ًا “من�سجم ًا” وذو مالمح حمددة لل�سيا�سات االقت�صادية-
االجتماعية حيث ت�أتي يف �إطار تبني احلكومة اليمنية ل�سيا�سات التثبيت والت�صحيح الهيكلي وفق ًا ملنهجية
�صندوق النقد والبنك الدوليني و�شروعها� -أي احلكومة -يف تنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي واملايل
والإداري لإنفاذ تلك ال�سيا�سات بدءا من �شهر مار�س 1995م.
 .1.1تطور القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية وم�ساهمتها يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل:
 1.1.1فرتة اخلطة اخلم�سية الأوىل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية :1996-2000
جاء �أداء قطاع ال�صناعة التحويلية خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية الأوىل � 1996-2000ضعيف ًا
على عك�س �سقف التوقعات املرتفعة “ل�صانع” ال�سيا�سة االقت�صادية  ،حيث كان ُيعتقد �أن هذه اخلطة التي
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جاءت مواكبة لتبني احلكومة اليمنية ومبا�شرتها تنفيذ املرحلة الأوىل من برنامج الإ�صالح االقت�صادي
واملايل والإداري �أوائل �شهر مار�س العام 1995م  ،الذي مت �إعداده يف �ضوء التوجهات اجلديدة بعنوانيها
البارزة كتحرير الأ�سعار وفتح الأ�سواق و�إلغاء دعم ال�سلع الأ�سا�سية �إىل �آخر مفردات �سيا�سات التثبيت
والت�صحيح الهيكلي املعروفة � ،ستحقق جناحات كبرية  ،و�ضمن هذا ال�سياق توقعت اخلطة منو ًا لقطاع
ال�صناعة التحويلية �شاملة �صناعة تكرير النفط ي�صل �إىل  8يف املائة �سنوي ًا يف املتو�سط( ، )4وبالتوازي مع
معدل النمو املتوقع امل�شار �إليه كان التوقع �أي�ض ًا بزيادة م�ساهمة قطاع ال�صناعات التحويلية يف تركيب الناجت
املحلي الإجمايل خالل العام الأخري للخطة 2000م �إىل نحو.)5(14.3
غري �أن ما حتقق فعلي ًا من منو متو�سط خالل �سنوات اخلطة مل يتجاوز  3.1يف املائة بالن�سبة
لل�صناعات التحويلية من غري �صناعة تكرير النفط التي انكم�شت بحوايل  1.4يف املائة (.)6
وفيما يتعلق مب�ساهمة قطاع ال�صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي بالأ�سعار الثابتة لعام
 1995فقد انخف�ضت م�ساهمة ال�صناعة التحويلية من دون �صناعة تكرير النفط من نحو 12.6يف املائة يف
عام  1995التي متثل �سنة �أ�سا�س للخطة الأوىل � 1996-2000إىل حوايل 11.2يف املائة يف العام 2000م
وهو العام الأخري للخطة  ،وبنحو  1.4نقطة مئوية  ،كما تراجعت الأهمية الن�سبية ل�صناعة تكرير النفط
من  1.7يف املائة �إىل  1.2يف املائة وبنحو  0.4نقطة مئوية لنف�س الأعوام( ، )7وبهذا تكون م�ساهمة �إجمايل
القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة ل�سنة �أ�سا�س
اخلطة 1995م قد تراجعت من نحو  14.3يف املائة العام 1995م �إىل حوايل  12.4يف املائة العام 2000م
وبن�سبة انخفا�ض تقدر بنحو  1.9نقطة مئوية(.انظر جدول رقم.)1
جدول رقم()1
تطور القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعات التحويلية وم�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل خالل �سنوات
اخلطة اخلم�سية الأول للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
مباليني الرياالت
									
متو�سط النمو يف
�سنة
الأهمية الن�سبية
املائة
2000
الأ�سا�س
حمقق م�ستهدف 2000 1995
1995
ال�صناعات التحويلية من دون
11.2 12.6
8
3.6 74.771 64.287
�صناعة تكرير النفط.
 )4كتاب اخلطة اخلم�سية الأوىل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ، 2000-1996وزارة التخطيط والتنمية ،اجلمهورية اليمنية� ،ص51
 )5كتاب اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية  ، 2005-2001وزارة التخطيط والتعاون الدويل-اجلمهورية اليمنية� ،ص.83
 )6املرجع ال�سابق� ،ص.84-83
 )7املزجع ال�سابق� ،ص.84
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�صناعة تكرير النفط
�إجمايل قطاع ال�صناعات التحويلية

8.645
72.932

8.050
82821

1.42.6

8
8

1.7
14.3

1.2
2.4

امل�صادر - :وزارة التخطيط والتعاون الدويل -كتاب اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية االجتماعية.
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء -كتاب الإح�صاء ال�سنوي(�أعداد متفرقة).

 .2 .1.1فرتة اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية :2001-2005
ا�ستهدفت اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية  ، 2001-2005حتقيق
معدل منو لل�صناعات التحولية من غري �صناعة تكرير النفط بنحو  10يف املائة �سنوي ًا يف املتو�سط بينما
توقعت �أن تنمو �صناعة تكرير النفط بنحو  7.5يف املائة �سنوي ًا يف املتو�سط خالل �سنوات اخلطة(.)8
وقد بلغت معدالت النمو املحققة فعلي ًا  3.4يف املائة و  7.2يف املائة �سنوي ًا يف املتو�سط ٌ
لكل من املكونني
املذكورين وبفجوة بني امل�ستهدف واملحقق بلغت حوايل  66يف املائة و 4يف املائة ٌ
لكل منهما على التوايل  ،وكان
�إجمايل ن�شاط ال�صناعة التحويلية قد حقق منو ًا بلغ  3.6يف املائة يف املتو�سط خالل �سنوات اخلطة.
وفيما يتعلق مب�ساهمة القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية غري النفطية يف تكوين الناجت املحلي
بالأ�سعار الثابتة لعام  2000فقد انخف�ضت من نحو  4.73يف املائة يف عام 2001م العام الأول للخطة �إىل
نحو  4.52يف املائة يف عام 2005م العام الأخري للخطة ،بينما حققت الأهمية الن�سبية ل�صناعة تكرير
النفط ارتفاع ًا طفيف ًا بلغ نحو  0.04يف املائة (حوايل �أربع نقاط �أ�سا�س) ،حيث ارتفعت من  0.30يف املائة
�إىل  0.34يف املائة يف العامني املذكورين ،وبهذه القيم للمكونات امل�شار �إليها ف�إن الأهمية الن�سبية لإجمايل
ن�شاط ال�صناعة التحويلية تكون قد انخف�ضت من نحو  5.03يف املائة يف عام  2001العام الأول للخطة �إىل
نحو  4.86يف املائة يف عام  2005العام الأخري للخطة اخلم�سية الثانية ( ،انظر جدول رقم.)2

 )8كتاب اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر ،2010-2006وزارة التخطيط واتعاون الدويل-

الجمهورية اليمنية ،ص.30-1
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جدول رقم()2
تطور القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعات التحويلية وم�ساهمته يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل خالل �سنوات
اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية لالقت�صادية واالجتماعية 2006-2010م
مباليني الرياالت
									
متو�سط النمو يف
الأهمية الن�سبية
املائة
2005
2001
ال�صناعات التحويلية بدون �صناعة
تكرير النفط.
7.668 5.644
�صناعة تكرير النفط
اجمايل قطاع ال�صناعات التحويلية 110.527 93.535
102.859 87.891

حمقق

م�ستهدف 2001

2005

3.6

103

4.72

4.52

7.2
3.6

7.5
10

0.30
5.03

3.34
4.86

امل�صادر - :كتاب اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية()2006-2010
 -كتاب الإح�صاء ال�سنوي للعامني  2007و .2011

 3.1.1فرتة اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر
:2006-2010
جاء على ر�أ�س �أهداف خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر(2006- )9
 2010يف قطاع ال�صناعة التحويلية حتقيق متو�سط منو للقيمة امل�ضافة من ال�صناعة التحويلية بـ 8.4
يف املائة يف املتو�سط خالل �سنوات اخلطة ورفع م�ساهمة القطاع �إىل  7.2يف املائة يف تركيب الناجت املحلي
()10
الإجمايل يف العام الأخري للخطة .2010
وقد ارتفعت القيمة امل�ضافة لل�صناعات التحويلية من غري �صناعة تكرير النفط بالأ�سعار الثابتة
لعام  2000من  110.064مليون ريال يف عام 2006م �إىل نحو( )137.193مليون ريال يف عام 2010
بن�سبة زيادة �صافية بلغت حوايل  25يف املائة  ،غري �أن معدل النمو الفعلي الذي حتقق خالل �سنوات اخلطة
يف املتو�سط والبالغ نحو  4.9نقطة مئوية ظل بعيد ًا عن معدل النمو الذي ا�ستهدفته اخلطة بفجوة تقدر
ن�سبتها بحوايل  42يف املائة  ،كما ارتفعت القيمة امل�ضافة ل�صناعة تكرير النفط بالأ�سعار الثابتة لعام 2000
من حوايل 7.097مليون ريال العام � 2006إىل نحو 8.693مليون ريال العام  2010وبن�سبة زيادة �صافية
بلغت  22.5يف املائة  ،وبلغ معدل منوها ال�سنوي نحو  4.5يف املائة يف املتو�سط خالل �سنوات اخلطة .وبهذا
تكون �إجمايل القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعات التحويلية بالأ�سعار الثابتة ل�سنة  2000قد ارتفعت من
نحو 117.161مليون ريال يف عام � 2006إىل نحو 145.886مليون ريال يف عام 2010م ومبعدل منو متو�سط
 )9ا�ضافة عبارة  « :للتخفيف من الفقر « اىل ت�سمية اخلطة اخلم�سية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية بدئت من اخلطة الثالثة 2010-2006م.
 )10كتاب اخلطة الثالثة ،مرجع �سابق� ،ص.73
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بلغ نحو  4.9يف املائة خالل �سنوات اخلطة 2006-2010م.
	�أما بالن�سبة مل�ساهمة ال�صناعة التحويلية من دون تكرير النفط يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل
فقد حققت حت�سن ًا طفيف ًا خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية الثالثة �إذ ارتفعت �أهميتها الن�سبية من  4.62يف
املائة يف العام الأول للخطة 2006م �إىل نحو  4.81يف املائة يف العام الأخري للخطة 2010م بزيادة قدرها
 0.19نقطة مئوية ،بينما ظلت الأهمية الن�سبية ل�صناعة تكرير النفط يف تكوين الناجت املحلي على حالها
يف ال�سنة الأوىل والأخرية للخطة بحوايل  0.30يف املائة  ،وبهذا فقد ارتفعت الأهمية الن�سبية لإجمايل
ن�شاط ال�صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل من نحو  4.92يف املائة يف عام 2006م العام
الأول للخطة اخلم�سية الثالثة �إىل نحو  5.11يف املائة يف عام 2010م العام الأخري للخطة( ،انظر جدول
رقم.) 3
جدول رقم()3
تطور القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعات التحويلية وم�ساهمته يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل خالل
�سنوات اخلطة الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر ، 2006-2010
( مباليني الرياالت )
2006

2010

ال�صناعات التحويلية بدون تكرير
النفط.
8.693
7.097
�صناعة تكرير النفط
�إجمايل قطاع ال�صناعات التحويلية 145.886 117.161
137.193 110.064

متو�سط النمو يف املائة الأهمية الن�سبية
حمقق م�ستهدف 2010 2006
4.9

8.4

4.62

4.81

4.5
4.9

8.4
8.4

0.30
4.92

0.30
5.11

امل�صادر - :كتاب خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر .2006-2010

مما تقدم ميكننا �أن نلم�س التدين امللحوظ ملتو�سطات معدل النمو خالل فرتات اخلطط الأوىل ،
والثانية  ،والثالثة للأعوام  2001-2005 ،1996-2000و2006-2010م  ،حيث مل تتجاوز 3.6 ، 2.6
و  4.9يف املائة على التوايل مقارنة مبتو�سط معدالت النمو امل�ستهدفة البالغة  10 ، 8و  8.4يف املائة للخطط
الثالث  ،و�إ�ضافة �إىل هذا التدين يف معدالت منو ال�صناعة التحويلية ف�إن هذه املعدالت نف�سها ات�سمت �أي�ض ًا
بالتذبذب امللفت خالل �سنوات الفرتة حمل الدرا�سة.
وقد انعك�س توا�ضع معدالت منو هذا القطاع ب�صورة ملحوظة يف الرتاجع املتالحق لأهميته الن�سبية
يف الناجت املحلي الإجمايل خالل �سنوات اخلطط الثالث الواقعة بني العام 1995والعام  ، 2011فقد تراجعت
م�ساهمة قطاع ال�صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل من حوايل  12.4يف املائة يف عام 2000م
 ،وهو العام الأخري للخطة اخلم�سية الأوىل �إىل حوايل  4.9يف املائة فقط يف عام 2005م العام الأخري
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للخطة اخلم�سية الثانية  ،وهو تراجع كبري ي�ؤ�شر �إىل حدوث تغري ًا ملمو�سا لغري �صالح ال�صناعة التحويلية ،
مبعنى �أن هناك حت ً
وال يف تخ�صي�ص املوارد من هذا القطاع �إىل قطاعات �أخرى ويبدو �أن �أكرث القطاعات التي
ا�ستفادت من هذا التحويل للموارد هو قطاع التجارة الذي ارتفعت �أهميته الن�سبية يف تكوين الناجت الإجمايل
من  15يف املائة يف عام 2000م �إىل حوايل  19يف املائة يف عام 2005م  ،وكما يالحظ �أعاله فلم يطر�أ �أي
تغري �إيجابي على م�ساهمة ال�صناعة التحويلية يف الناجت املحلي خالل �سنوات اخلطة الثالثة ،2006-2010
الأمر الذي جاء متفق ًا مع طبيعة ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية التي �أخذت بها احلكومة مع انخراطها يف
تنفيذ �سيا�سات التثبيت والت�صحيح الهيكلي منذ مار�س 1995م)11(.ولغر�ض �إبراز تدهور و�ضعف معدالت
م�ساهمة قطاع ال�صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل يف اليمن ،جرت مقارنتها مع املعدالت ال�سائدة
�سواء على م�ستوى الدول ال�صناعية �أو النامية �أو العربية وذلك كما يظهر يف اجلدول رقم . 4
ً
جدول رقم( ) 4
ن�سبة القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية �إىل الناجت املحلي الإجمايل ملجموعات الدول واليمن
( ن�سب مئوية)
		
الدول ال�صناعية
الدول
الدول
�شرق جمموعة الدول
االحتاد
�أمريكا
ال�سنة
اليمن
النامية العربية
ال�صناعية
�آ�سيا
ال�شمالية الأوروبي
4.92
8.8
19.0
15.0
21.8
15.3
12.5
2007
5.0
8.3
19.9
14.6
20.7
14.8
12.4
2008
5.17
9.5
20.9
13.6
18.6
13.1
12.4
2009
امل�صادر - :التقرير االقت�صادي العربي املوحد)12(.2012 ،
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء -كتاب الإح�صاء ال�سنوي لالعوام  2009 ،2007و.2010

 .2.1تطور �أعداد املن�ش�آت ال�صناعية و�أعداد العاملني يف قطاع ال�صناعة التحويلية:
ارتفع عدد املن�ش�آت ال�صناعية من خمتلف الأحجام من حوايل  33284من�ش�أة يف عام � 1996إىل
حوايل  41294من�ش�أة يف عام  )13(2009وبلغ معدل منو عدد املن�ش�آت ال�صناعية خالل الفرتة الزمنية
 1996-2009حوايل  1.8يف املائة �سنوي ًا يف املتو�سط وقد ارتفع عدد العاملني يف هذه املن�ش�آت من 108511
عامل يف عام � 1996إىل حوايل  142163عامل هم �إجمايل عدد العاملني يف قطاع ال�صناعة التحويلية يف
عام 2009م وفق ًا للتقرير النهائي للم�سح ال�صناعي لعام ( ،2009انظر جدول رقم .) 5وبهذا ف�إن معدل منو
 )11ملزيد من الإطالع انظرRepublic of Yemen: The Economic Adjustment and Structural Reform, World :
.Bank>s Document, May1995
)	12التقريراالقت�صادي العربي املوحد� ،صندوق النقد العربي واخرين ،ابوظبي-دولة االمارات العربية املتحدة�،سبتمرب�،2012ص.86
 )13التقريرالنهائي للم�سح ال�صناعي ،2009اجلهاز املركزي للإح�صاء-اجلمهورية اليمنية ،يناير.2013
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العمالة يف قطاع ال�صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية  1996-2009بلغ نحو  2.4يف املائة �سنوي ًا يف
املتو�سط.
ويبني هذا املعدل املتو�سط �أن قطاع ال�صناعة التحويلية كان عاجز ًا خالل فرتات اخلطط الثالث
عن حتقيق الأهداف املتوقعة منه فيما يتعلق بالت�شغيل .حيث يقل املعدل امل�شار �إليه عن معدل منو قوة العمل
خالل الفرتات الزمنية للخطط الثالث بالرغم من �أنه اجته عملي ًا نحو االنخفا�ض لأ�سباب تتعلق ب�صورة
جوهرية بانخفا�ض معدل النمو ال�سنوي لل�سكان من نحو  3.7يف املائة بح�سب امل�ؤ�شرات ال�سكانية لنتائج
تعداد 1994م �إىل نحو  3.02يف املائة وفق ًا للم�ؤ�شرات ال�سكانية لنتائج تعداد 2004م ،وقد انخف�ض هذا
املعدل �إىل ما هو �أكرث من هذا الرقم خالل �سنوات الن�صف الثاين من الع�شرية الأخرية  ،حيث كانت خطة
التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر  2006-2010قد افرت�ضت لنجاح �سيناريو
النمو امل�ستهدف للناجت املحلي الإجمايل خالل �سنوات اخلطة املقدر بنحو  7.1يف املائة يف املتو�سط خف�ض
معدل النمو ال�سنوي لل�سكان �إىل  2.72يف املئة يف عام  ،2010ولأن اخلطة مل حتقق النمو امل�ستهدف للناجت
الإجمايل امل�شار �إليه ف�إن التثبت من التغيري الفعلي يف معدل النمو ال�سنوي لل�سكان خالل هذه الفرتة لن يكون
متاح ًا قبل �إجراء التعداد ال�سكاين القادم العام  )14( .2014ووفق ًا للمعطيات ال�سابقة ف�إن متو�سط منو قوة
العمل قد انخف�ض من حوايل  4.2يف املائة خالل �سنوات اخلطة الأوىل � 1996-2000إىل حوايل 3.9
يف املائة خالل �سنوات اخلطة الثانية  2001-2005و�إىل حوايل  3يف املائة خالل �سنوات اخلطة الثالثة
 ،2006-2010ووفق ًا لهذه املعدالت لنمو قوة العمل ف�إننا نكون �إزاء ف�شل حقيقي لقطاع ال�صناعة التحويلية
يف ما يت�صل بدوره يف الت�شغيل حيث مل تتجاوز م�ساهمته  2.4يف املائة �سنويا يف املتو�سط خالل الفرتة
الزمنية  ،1996-2010وهذه امل�ساهمة كما نرى مل ترتق حتى �إىل حدود مواكبة متو�سط معدل منو قوة
العمل الإجمالية  ،وهو بخالف ما كان متوقع من منطلق ما يتمتع به هذا القطاع من ديناميكية وقدرة على
التو�سع امل�ستمر واجتذاب اال�ستثمارات اجلديدة لزيادة الإنتاج الأمر الذي يجعله �أكرث قدرة من �أي قطاع
�آخر على توليد املزيد من فر�ص العمل وبالتايل حت�سني وزيادة الدخول والتخفيف من الفقر كهدف �أ�سمى
للتنمية ال�شاملة يف اليمن يف الظروف الراهنة.

 )14يرتتب عمل م�ستويات اخل�صوبة العالية وعلى الهيكل الفني لل�سكان .زيادة قوة العمل مبعدالت تفوق النمو ال�سكاين املرتفع �أ�ص ًال يف اليمن ،حيث زاد ال�سكان
يف �سن العمل(� 15سنة ف�أكرث) من حوايل  7.6ماليني يف عام � 1995إىل نحو  9.3ماليني يف عام  2000مبتو�سط �سنوي قدره  4.2يف املائة .وعلى رغم
االنخفا�ض الطفيف الذي طر�أ على معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي البالغ  3.5يف املائة= = �أوائل الألفية وذلك خالل �سنوات العقد الأول للألفية الثالثة(حوايل
 3يف املائة يف  ،)2010ف�إن عوامل �إ�ضافية ت�ؤثر على �إبقاء حجم �أعداد الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل مرتفع ًا من بينها تزايد �أعداد اخلريجني وارتفاع
ن�سبة امللتحقني بنظام التعليم والتدريب ون�سبة الت�سرب ،بالإ�ضافة �إىل توجه �أعداد متزايدة من الأفراد وبالذات الن�ساء �إىل االنخراط يف �أعمال لغر�ض حت�سني
�أو�ضاعهم املعي�شية .انظر :كتاب اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية  ،2005-2001مرجع �سابق� ،ص.13
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جدول( ) 5
تطور �أعداد املن�ش�آت و�أعداد العمال يف قطاع ال�صناعات التحويلية� -سنوات خمتارة-
�أعداد املن�ش�آت ال�صناعية التحويلية
�أعداد العاملني يف قطاع ال�صناعة التحويلية

1996

2000

2005

2009

33284
108511

33972
121427

38797
136506

41294
142163

امل�صادر:اجلهاز املركزي للإح�صاء -النتائج النهائية للم�سح ال�صناعي  +2009كتاب الإح�صاء ال�سنوي لأعوام متفرقة.

ثاني ًا� :أبرز خ�صائ�ص قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن:
 .1.2توا�ضع حجم الإنتاج والناجت الإجمايل:

بلغت قيمة الإنتاج الكلي والناجت ال�صايف لل�صناعة التحويلية (بالأ�سعار الثابتة ل�سنة )2000
بالدوالر الأمريكي للأعوام  2000و 2005و 2010نحو 561&2974و 575&2902و&1907 2787
مليون دوالر على التوايل ،وهو ما ي�ؤ�شر �إىل حمدودية و�ض�آلة حجم ن�شاط ال�صناعة التحويلية يف اليمن الذي
متثل �أهميته الن�سبية حوايل  98يف املائة من �إجمايل الن�شاط ال�صناعي اليمني با�ستبعاد �صناعة ا�ستخراج
النفط والغاز الطبيعي وحوايل  62يف املائة من الن�شاط ال�صناعي مبجمله اي �شامال �صناعة ا�ستخراج النفط
والغاز الطبيعي.
ويت�ضح التوا�ضع ال�شديد مل�ستويات حجم الإنتاج الكلي والقيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية يف
اليمن يف حال مقارنتها �إىل حجم الإنتاج والناجت ال�صناعي لدول عربية �أخرى كثرية ،بل وملن�ش�أة �صناعية
منفردة من احلجم الكبري ورمبا املتو�سط يف دولة �صناعية متقدمة �أو يف دولة من الدول النامية الكبرية.
و�سيان يف هذا الأمر �أكانت ال�صناعة التحويلية بدون �صناعة تكرير النفط �أو بها .وقد �شكلت القيمة امل�ضافة
لقطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن ما ن�سبته  0.75و  0.98و  1.06يف املائة وذلك �إىل �إجمايل القيمة
امل�ضافة لل�صناعة التحويلية العربية للأعوام  2005 ،2000و 2010على التوايل.

 .2.2الهيمنة العددية للمن�ش�آت ال�صغرية املتناهية ال�صغر:

مع الأخذ بعني االعتبار الفر�ضية القائلة ب�أهمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر يف زيادة فر�ص التوظف
يف االقت�صاد ،ف�إن ما يطبع هيكل ال�صناعة التحويلية يف اليمن من هيمنة مفرطة لهذا النوع من املن�ش�آت التي
يرتاوح عدد العمال فيها بح�سب الت�صنيف املعمول به يف اليمن حتى يومنا هذا من( )1-4عمال يعك�س اختال ًال
بين ًا ي�ؤثر �سلبي ًا على �أداء القطاع من نواحي عديدة ،خ�صو�ص ًا و�أن الت�صنيف املذكور يعترب املن�ش�آت ال�صناعية
التي توظف ما بني( )5-9عمال من�ش�آت متو�سطة والتي توظف( 9عمال ف�أكرث) من�ش�آت كبرية ،وذلك بخالف
�سواء من قبل منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي الأوروبي (� )OECDأو من قبل
الت�صنيف املعمول به
ً
جمموعة الدول النامية التي ت�أخذ مبعيار عدد العمال(حيث ي�أخذ بع�ضا منها مبعيار حجم اال�ستثمار
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لت�صنيف املن�ش�آت ال�صناعية كما هو حال دول جمل�س التعاون اخلليجي مث ًال) ،انظر جدول رقم ( ، )6لذلك
�سنجد �أنه حتى بالن�سبة للمن�ش�آت املتو�سطة ومعظم املن�ش�آت الكبرية نف�سها يف اليمن هي باملعيار الذي تعتمده
الكثري من البلدان من�ش�آت �صغرية ويف �أح�سن الأحوال متو�سطة.
جدول رقم() 6
معيار التمييز بني ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية
ال�صناعات

الــــدول
* دول منظمة التنمية والتعاون
االقت�صادي
* جمموعة الدول النامية.
* اليمن.

ال�صغرية

املتو�سطة

الكبرية

99 -5

499 -100

�أكرث من 499

�أقل من 6
4 -1

100 -6
9–5

�أكرث من 100
�أكرث من 9

حجم اال�ستثمار (مليون دوالر) * دول جمل�س التعاون اخلليجي

�أقل من 2

6-2

�أكرث من 6

عدد العمال

امل�صدر * :تقرير االقت�صاد العربي املوحد.2008 ،
* اجلهاز املركزي للإح�صاء -التقرير النهائي للم�سح ال�صناعي  ،2009يناير .2013

ومع �أن عدد املن�ش�آت ال�صغرية انخف�ض من حوايل  95.3يف املائة من �إجمايل عدد املن�ش�آت ال�صناعية
يف عام � 1996إىل حوايل  88.6املائة يف عام  ،2009مقابل ارتفاع ن�سبة املن�ش�آت ال�صناعية املتو�سطة من 3.6
يف املائة �إىل  8.9يف املائة والكبرية من  1.1يف املائة �إىل  2.5يف املائة بني العامني حمل املقارنة على التوايل،
ف�إن التقدم املحرز �إزاء الهيمنة املفرطة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية ال�صغر ال يزال بعيد ًا جد ًا عن معاجلة
االختالل يف بنية ال�صناعة التحويلية من هذه الناحية مع ما يكر�سه هذا الو�ضع من عيوب ونواق�ص �أبرزها
تدين معدالت الإنتاجية واحلرمان من اال�ستفادة من وفورات احلجم و�ضعف القدرة التناف�سية و�صعوبة �إن
مل يكن تعذر ا�ستيعاب �أ�ساليب ومناذج الإدارة احلديثة ،ووجود معظم هذه املن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية يف
()15
ال�صغر خارج �إطار االقت�صاد الر�سمي كقطاع غري منظم.
وللتدليل على الأثر ال�سالب للهيمنة املفرطة للمن�ش�آت ال�صناعية ال�صغرية واملتناهية ال�صغر على
كفاءة �أداء ال�صناعة التحويلية نورد فيما يلي البيانات اخلا�صة فيما يتعلق مب�ؤ�شر متو�سط �إنتاجية العامل
يف من�ش�آت ال�صناعة التحويلية بح�سب احلجم وذلك وفق ًا للتقرير النهائي للم�سح ال�صناعي  ،2009حيث
بلغ متو�سط �إنتاجية العامل يف من�ش�آت ال�صناعة التحويلية الكبرية جداً(وعددها  205من�ش�أة) نحو 24.4
مليون ريال ،بينما بلغت قيمة هذا امل�ؤ�شر لباقي املن�ش�آت الكبرية( وعددها  )828نحو  5.1مليون ريال فقط
وانخف�ضت �إىل  4مليون ريال للعامل يف املن�ش�آت ال�صناعية املتو�سطة وو�صلت �إىل  3.9مليون ريال فقط للعامل
 )15عبد الواحد العفوري ،ورقة بعنوان »:ال�صناعة التحويلية يف اليمن ..املعوقات واحللول» ،مقدمة �إىل :الندوة اخلا�صة بقطاع ال�صناعة التي نظمها جمل�س
ال�شورى اليمني للفرتة من � 2إىل  3مايو � .2005صنعاء -اليمن.
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يف املن�ش�آت ال�صغرية ووا�ضح انه مل يكن متاحا قيا�س هذا امل�ؤ�شر بالن�سبة للمن�ش�آت ال�صناعية املتناهية يف
ال�صغر.

 .3.2هيمنة طاغية لنمط امللكية الفردية:

بعد �أن �أعلنت احلكومة اليمنية تبنيها �سيا�سات التثبيت والت�صحيح الهيكلي يف نوفمرب ،1994
والبدء بتنفيذ برنامج “الإ�صالحات االقت�صادية واملالية والإدارية” املنبثق عنها� .أقرت العام  1995القيام
“بحملة خ�صخ�صة” �شاملة للقطاع العام مبا يف ذلك بالطبع م�شروعات ال�صناعة التحويلية حيث كان هذا
القطاع بالكامل تقريب ًا مملوك ًا للقطاع العام يف “جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية” م�سمى الدولة
اجلنوبية قبل قيام اجلمهورية اليمنية يف  22مايو 1990م ،وقد �أف�ضت اخلطوة املذكورة �إىل ت�سيد �شبه
تام لنمط امللكية الفردية ملن�ش�آت ال�صناعة التحويلية ،وميكن �أن يلم�س ب�سهولة ب�أن هناك عالقة وثيقة
وتبادلية بني ٌ
كل من خا�صية الهيمنة املطلقة لنمط امللكية الفردية وخا�صية هيمنة �أعداد املن�ش�آت ال�صغرية
واملتناهية ال�صغر على قطاع ال�صناعة التحويلية فك ًال منهما يف�ضي �إىل تكري�س الأخرى  ،فكالهما يعيقان
ن�سبي ًا وبدرجات متفاوتة عمل من�ش�آت القطاع ال�صناعي وفق ًا للأنظمة الإدارية والإنتاجية احلديثة،
خ�صو�ص ًا و�أن ال�صناعة التحويلية تواجه حتديات املناف�سة املحتدمة داخلي ًا يف ظل حترير التجارة وفتح
الأ�سواق على م�صراعيها ،وخارجي ًا يف ظل التناف�س املحموم للبحث عن موطئ قدم وعن “ح�صة” ماء يف
الأ�سواق الإقليمية والدولية .فالفرد �أي ًا كانت �إمكاناته املالية وامل�ؤ�س�سية يعجز عن توفري الر�ساميل الطائلة
وامل�ستوى املطلوب من الأداء التنظيمي والقدرات الإدارية لت�سيري امل�شروعات ال�صناعية الكربى  ،فالتمويالت
املالية ال�ضخمة حتتاج جلمعها �إىل تعبئة تتم على نطاق وا�سع �ضمن �أفراد املجتمع ويف هذا املجال ت�شكل
�صيغ تنظيم امل�شروعات التعاونية واملختلطة ،و�إن�شاء ال�شركات امل�ساهمة ب�أنواعها و�شركات االكتتاب العام
خيارات جاذبة وقابلة للحياة والتطور واملواكبة ،وتكون فر�صها يف النجاح والتغلب على التحديات املختلفة
�أكرث بكثري من املن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية يف ال�صغر التي قد تنتهي يف كثري حاالت �إىل الإغالق والت�صفية.

 .4.2االعتماد املفرط على اخلارج:

يعمد قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن لتلبية احتياجاته من الآالت واملعدات وقطع الغيار ب�صورة
�شبه كلية على اخلارج  ،بالإ�ضافة �إىل اعتماده يف توفري �أكرث من  60يف املائة من م�ستلزمات الإنتاج من املواد
اخلام الأولية ون�صف امل�صنعة الأمر الذي ي�ؤ�شر �إىل �ضعف وه�شا�شة املرتكزات الأ�سا�سية لأن�شطة ال�صناعات
التحويلية يف اليمن  ،ومع �أن هذا االعتماد الكبري على اخلارج قد يجد جزءا من تف�سريه باعتباره �أحد النتائج
التي �أف�ضى �إليها التبني املبكر لإ�سرتاتيجية �إحالل الواردات من قبل احلكومة اليمنية خالل عقود ال�سبعينات
والثمانينات حينما جرى ت�شجيع قيام ال�صناعات التحويلية دومنا درا�سة وافية ملجاالت امليزة الن�سبية مبا
يف ذلك توفر املدخالت ال�صناعية الوطنية الكافية وبامل�ستوى املالئم لقيام هذا الن�شاط ال�صناعي �أو ذاك  ،يف
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ظل ا�ستمرار قطاع الزراعة يف العمل بعيد ًا عن التقنيات و�أ�ساليب التنظيم الإنتاجي احلديثة و�ضعف الربامج
الفاعلة يف جمال اال�ستك�شاف والتنقيب عن الرثوات املعدنية وتراخي جهود احلكومة و�ضبابية توجهها فيما
يتعلق بق�ضايا التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�صورة عامة ،ف�إن هذه الأمور جميعها ال متنع �إن مل يكن
على العك�س حتثنا على �إبراز العالقة القائمة بني هذه اخلا�صية املتمثلة يف االعتماد املفرط على اخلارج مع
خا�صية �أخرى تتمثل يف �ضعف عالقة الرتابط والت�شابك اخللفية و الأمامية لقطاع ال�صناعات التحويلية يف
اليمن.

� .5.2ضعف الروابط اخللفية والأمامية لقطاع ال�صناعة التحويلية :

	�إن العالمة البارزة على �ضعف عالقات الرتابط والت�شابك اخللفية والأمامية لقطاع ال�صناعة
التحويلية مع قطاعات الن�شاط االقت�صادي الوطنية الأخرى وما بني فروع ال�صناعة التحويلية ذاتها
تنعك�س ب�شكل جلي يف �صورة االعتماد الكبري للقطاع على اخلارج امل�شار �إليه فيما تقدم  ،وكمثال للتدليل
على هذا ال�ضعف للروابط اخللفية والأمامية لل�صناعة التحويلية ن�أخذ ال�صناعات الغذائية التي متثل
�أكرب و�أهم فروع ال�صناعة التحويلية يف اليمن بال منازع  ،حيث ت�ساهم كما �سريد الحق ًا بحوايل ن�صف
القيمة امل�ضافة التي يولدها القطاع مبجمله  ،فبا�ستثناء �صناعة املنتجات ال�سمكية والتي متتلك فيها
اليمن ميزة تناف�سية( )16وا�ضحة جند �أن الغالبية العظمى من ال�صناعات الغذائية تعتمد على مدخالت
م�ستوردة لأ�سباب يتعلق بع�ضها بعجز القطاع الزراعي عن �إنتاج الفوائ�ض الكافية لأغرا�ض الت�صنيع
� ،أو يف حاالت �أخرى الرتفاع �أ�سعار املدخالت املحلية املتاحة عن مثيالتها امل�ستوردة  ،كما �أن جزء من
امل�شكلة يتعلق �أي�ض ًا بخيارات املنتج �أو امل�صنع املحلي و”ثقافته” حيث �أن معظم املنتجني ال�صناعيني �إن
مل يكن جميعهم جاءوا من �أو�ساط الوكالء املحليني لل�سلع ال�صناعية الأجنبية وبالتايل فهم يجدون
�سواء زراعية �أو غريها  ،وال يبدو احلال
“�صعوبة” كبرية يف �أن مينحوا ثقتهم للمنتجات الأولية املحلية
ً
�أح�سن بالن�سبة لل�صناعات الأ�سا�سية  ،واملكملة التي توفر لل�صناعات الغذائية حاجتها من لوازم التعبئة
والتغليف وقطع الغيار وغريها من االحتياجات  ،والأمر نف�سه ـــــــ و�إن بدرجة �أقل ـــــــــ ال تزال الروابط
اخللفية لل�صناعة التحويلية مع قطاع التعدين ه�شة وحمدودة  ،ففي الوقت الذي تزخر فيه الأر�ض اليمنية
باملعادن الإن�شائية  ،وال�صناعية  ،والنفي�سة وفق ًا ملا ت�شري �إليه امل�سوحات و�أعمال التنقيب واال�ستك�شاف
الأولية �إال �أن هذه اجلهود ال تزال بعيدة عن امل�ستوى  ،والفعالية املطلوبة.

 )16ميكن ا�ستخدام م�ؤ�شر امليزة الن�سبية املعروف مب�ؤ�شر «التخ�ص�ص لبال�صا» للنظر يف مدى تناف�سية منتجات ال�صناعة التحويلية لأي بلد .وي�ساوي م�ؤ�شر»
التخ�ص�ص لبال�صا» ق�سمة �صادرات البلد من منتج معني �إىل �إجمايل �صادرات البلد على �صادرات العامل من ذلك املنتج �إىل �إجمايل �صادرات العامل ،وعندما
يكون امل�ؤ�شر �أعلى من  1ف�إن هذا يدل على �أن للبلد ميزة ن�سبية يف �صادرات ذلك املنتج .قيمة هذا امل�ؤ�شر لليمن يف عام  2006ت�ساوي( .)4.5انظر يف ذلك
التقرير االقت�صادي العربي املوحد� ،2008 ،ص.86-85
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� .6.2ضيق نطاق تنوع �إنتاج ال�صناعة التحويلية:

با�ستعرا�ض تركيب ناجت ال�صناعة التحويلية لعام  ،2009جند �أن ال�صناعات الغذائية ت�ساهم
بحوايل  50يف املائة � ،أي حوايل ن�صف القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعة التحويلية  ،و�إذا ما �أ�ضفنا �إليها
ناجت �صناعة منتجات التبغ كمجموعة واحدة �ضمن الفروع الت�سعة الرئي�سية وفق ًا للت�صنيف القيا�سي الدويل
للأن�شطة ال�صناعية( )ISICف�إن م�ساهمتها يف القيمة امل�ضافة الإجمالية لل�صناعة التحويلية يف اليمن ت�صل
�إىل حوايل  54يف املائة  ،تليها من حيث الأهمية الن�سبية منتجات املعادن امل�شكلة بحوايل  13يف املائة ،
ف�صناعة املنتجات الإن�شائية بحوايل  6.4يف املائة  ،ف�صناعة منتجات البال�ستيك بحوايل  6يف املائة  ،بينما
يتوزع الباقي على �سائر الأن�شطة الأخرى لل�صناعة التحويلية مبا يف ذلك �صناعة تكرير النفط التي مل
تتجاوز �أهميتها الن�سبية  2.3يف املائة من القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية لعام  ،2009ويت�ضح من هذا
الرتكيب الهيكلي �أن �أن�شطة ال�صناعة التحويلية يف اليمن تعاين من اختالل بنيوي حاد يف تركيبها ،كما �إنها
ترتكز جميعها حول جمموعة حمدودة من ال�صناعات اخلفيفة التي تت�سم عملياتها ال�صناعية بقدر كبري
من الب�ساطة وعدم التعقيد وال يتطلب �إجنازها يف العادة قدرات مهارية عالية من قوة العمل كما �أنه ميكن
ت�أديتها با�ستخدام تقنيات متو�سطة ويف كثري من احلاالت بدائية.

 .7.2هام�شية ال�صادرات ال�صناعية يف �إجمايل حجم ال�صادرات:

تعد هام�شية م�ساهمة ال�صناعة التحويلية يف �إجمايل حجم ال�صادرات اليمنية �أحد اخل�صائ�ص
التي تطبع هذا القطاع ب�ضعف الأداء و�ضيق قاعدة التنوع الإنتاجي وه�شا�شة “القاعدة” ال�صناعية يف
اليمن ب�صورة عامة( .)17وعلى الرغم من �أن البيانات املتاحة تظهر �أن ن�سبة ال�صادرات ال�صناعية يف �إجمايل
حجم ال�صادرات قد ارتفعت من حوايل  1.3يف املائة يف عام � 1999إىل حوايل  13يف املائة يف عام ،2009
ف�إن هذا االرتفاع مل يكن يعك�س تطور ًا حقيقي ًا يف حجم ال�صادرات ال�صناعية اليمنية ،لأن العامل اجلوهري
يف االرتفاع امل�شار �إليه يعود يف واقع الأمر �إىل تراجع ال�صادرات من النفط اليمني التي ظلت لعدة �سنوات
ت�شكل ما تزيد ن�سبته عن  95يف املائة من �إجمايل ال�صادرات اليمنية ،وقد حدث هذا الرتاجع تدريجي ًا عن
امل�ستوى امل�شار �إليه �إىل �أن و�صلت يف عام � 2005إىل  92.9يف املائة  ،وذلك نتيجة النخفا�ض الإنتاج ال�سنوي
للنفط اخلام مبتو�سط  2.7يف املائة( ،)18وكانت اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
للتخفيف من الفقر لل�سنوات  2006-2010قد توقعت ا�ستمرار هذا االنخفا�ض مبتو�سط �سنوي قدره  6.5يف
املائة خالل فرتة اخلطة� ،أي من حوايل  148.85مليون برميل عام � 2005إىل حوايل  106.2مليون برميل
عام .201019
 )17عبد الواحد العفوري،ورقة مقدمة اىل ندوة جمل�س ال�شورى ،..مرجع �سابق� ،ص.4
 )18وثيقة اخلطة اخلم�سية الثالثة -للتنمية  ،2010-2006مرجع �سابق� ،ص.67
 )19املرجع ال�سابق.
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ثالث ًا� :أبرز التحديات التي تواجه تطور ال�صناعة التحويلية يف اليمن:

تعاين البنى التحتية يف اليمن ب�صورة عامة من ق�صور كبري يف قدرتها على تلبية احتياجات ال�سكان
و�أن�شطتهم االقت�صادية املتنوعة مبا يف ذلك الن�شاط ال�صناعي وي�شمل الق�صور كال البعدين الكمي والنوعي
 ،هذا يف الوقت الذي يعترب فيه وجود م�ستويات تغطية كافية وذات جودة مقبولة للطلب على هذه البنى
وخدماتها من �أهم العوامل �إن مل يكن العامل الرئي�سي احلا�سم لإحداث النه�ضة ال�صناعية ال�شاملة �أكان من
حيث م�ستويات الإنتاج الكبري �أو القاعدة الوا�سعة من التنوع الإنتاجي �أو من حيث القدرة التناف�سية املرتفعة
للمنتجات ال�صناعية الوطنية التي ترتبط ب�صورة جوهرية ب�أ�سعار هذه املنتجات وم�ستوى جودتها ك�أ�سا�س
ملناف�ستها حملي ًا �أو القتحامها الأ�سواق اخلارجية الإقليمية والدولية.
وتتجلى �أبرز �أوجه الق�صور الذي تعاين منه البنى التحتية فيما ي�أتي:

 .1.3يف ما يتعلق بالبنى التحتية املادية:
�أ -النقل الربية:

اليمن بلد مرتامي الأطراف تبلغ م�ساحته الإجمالية �أكرث من � 500ألف كيلومرت مربع وبلغ
عدد �سكانه املقيمني �أواخر  2011حوايل  24مليون ن�سمة يتوزعون على ما يقارب � 135ألف جتمع
�سكاين �شديدة الت�شتت والتباعد فيما بينها  ،ويبلغ طول ال�شريط ال�ساحلي(لليمن) الذي يطل على كل
من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب حوايل  2500كيلو مرت ،ويرتاوح عر�ض املنطقة ال�ساحلية ما
بني 30-60كم ، 2غري �أن طول �شبكة الطرق اال�سفلتية الإجمالية ال يتجاوز( )16704كيلو مرت بح�سب
�إح�صاءات .)20(2011
�سواء للب�ضائع �أو
يف الوقت الذي يخلو فيه اليمن متام ًا من و�سيلة نقل ال�سكة احلديد()railway
ً
للركاب  ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن �شبكة الطرق امل�شار �إليها تعاين من �سوء ال�صيانة بحيث �أ�صبحت �أجزاء كبرية
منها معر�ضة للخروج عن اخلدمة فهي معر�ضة حلالة ت�آكل م�ستمرة مبا يفاقم من �أو�ضاع ال�شبكة الوطنية
للنقل الربي ملختلف الأغرا�ض وامل�سافات  ،فالرقم امل�شار �إليه لطول �شبكة الطرق �أقل بكثري من الناحية
الواقعية �إ�ضافة �إىل حمدودية تغطية �شبكة الطرق للم�ساحات ال�شا�سعة التي تتواجد فيها التجمعات
ال�سكانية.

ب-النقل البحري :

بالن�سبة للنقل البحري فعلى رغم امتالك اليمن ل�شريط �ساحلي يبلغ طوله حوايل 2500كم ،فال
يتجاوز عدد املوانئ امل�ؤهلة للعمل ولو عند احلد الأدنى ا�سبعة موانئ وهي ميناء عدن  ،وميناء املكال  ،وميناء
املخاء  ،وميناء ن�شطون  ،وميناء احلديدة  ،وميناء ر�أ�س عي�سى  ،وميناء ال�صليف والأخريان متخ�ص�صان يف
 )20اجلهاز املركزي لالح�صاء-كتاب االح�صاء ال�سنوي لعام .2011
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ت�صدير النفط وال�صخور اجلريية  ،ما عدا ميناء عدن  ،و�إىل حد ما ميناءي احلديدة واملكال  ،ف�إن باقي املوانئ
املذكورة تعي�ش �أو�ضاع مزرية  ،فخدماتها حمدودة وبطيئة ومتدهورة  ،و�إجراءاتها بدائية يف معظم احلاالت
وذلك مبوازات التكاليف املرتفعة وغياب العديد من الت�سهيالت اخلا�صة باال�سترياد والت�صدير.

ج-النقل اجلوي:

وال تختلف املطارات التي يبلغ عددها ثمانية مطارات “دولية” هي مطار �صنعاء  ،ومطار عدن،
ومطار تعز ،ومطار احلديدة ،ومطار املكال ،ومطار �سيئون ،ومطار الغي�ضة  ،ومطار وعتق كثري ًا عن �أو�ضاع
املوانئ من حيث عدم مالئمة ممرات معظمها �إن مل يكن جميعها ال�ستقبال خمتلف �أنواع و�أحجام الطائرات
وبالذات املخ�ص�صة منها لنقل الب�ضائع  ،مع تدين �شديد مل�ستوى خدماتها الأر�ضية �إ�ضافة �إىل قدم وعدم
كفاية التجهيزات وق�صور بالغ يف كافة اجلوانب املتعلقة بهياكل وخدمات هذه املطارات عن تلبية املعايري ،
واملوا�صفات الدولية يف هذا امل�ضمار.

د�-إمدادات الطاقة الكهربائية واملياه:

بلغت القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية(ال�شبكة العامة) يف اليمن العام  2011حوايل 1272
ميجاوات  ،وهذه الطاقة املولدة الإجمالية التي تتعر�ض لكميات كبرية من الفاقد لأ�سباب تتعلق باهرتاء
�شبكة النقل والتوزيع الكهربائي  ،و�سوء كفاءة نظام �إدارة املنظومة الوطنية للكهرباء من اجلوانب املختلفة
ي�صل �إىل حوايل  20يف املائة من �إجمايل الطاقة املتاحة امل�شار �إليها �أعاله  ،وهو ما ي�ضع اليمن يف �أ�سفل �سلم
ترتيب البلدان العربية من حيث القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية  ،فاململكة العربية ال�سعودية املجاورة
تبلغ قدرتها التوليدية القائمة للكهرباء حوايل � 45ألف ميجاوات  ،ودولة عمان املجاورة القليلة ال�سكان
تولد ما يربو على � 5ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية  ،وال تتجاوز قدرة املنظومة العامة للكهرباء يف
اليمن على تغطية  40يف املائة من حاجة ال�سكان من هذه اخلدمة احليوية البالغة الأهمية يف الع�صر الراهن
 ،وميثل العجز الفادح عن توفري القدر املنا�سب من �إمدادات الطاقة الكهربائية للمن�ش�آت ال�صناعية واحدا
من �أهم املع�ضالت التي تواجه الن�شاط ال�صناعي يف خمتلف فروع ال�صناعة التحويلية  ،و هذه الأو�ضاع نف�سها
تعاين منها �إمدادات املياه للأغرا�ض املتنوعة.

 .2.3يف ما يتعلق باملوارد الب�شرية:

هناك فجوة ال تزال تت�سع با�ستمرار بني ال�سيا�سة التعليمية املعمول بها  ،وبني متطلبات �سوق
العمل من التخ�ص�صات واملهارات واملهن التي تتطور وتتغري ب�صورة م�ستمرة تبعا ملتطلبات التنمية يف املجاالت
املتنوعة  ،فنظام التعليم والتدريب مب�ستوياته و�أنواعه املختلفة يف اليمن يعاين من �أو�ضاع يخيم عليها اجلمود
واالنحياز ال�شديد �إىل النمط “الأكادميي” التقليدي النظري العام على ح�ساب التعليم الفني والتدريب
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التخ�ص�صي املهني ،ويعاين النظام مبجمله ب�صورة مزمنة من عدد من امل�شكالت اجلوهرية �أبرزها ق�صور كبري يف
الربامج التدري�سية عن مواكبة روح الع�صر وافتقارها �إىل عملية الإعداد العلمي والتحديث املنتظم  ،والنق�ص
الكبري يف �أعداد املعلمني يف املراحل املختلفة وتدين م�ستوياتهم النوعية  ،وال يزال �أعداد الطالب يف الف�صل
الواحد يفوق ب�أ�ضعاف املعدالت املتو�سطة املتعارف عليها ،هذا بالإ�ضافة �إىل �ضعف الإدارة املدر�سية وتخلف
نظم التوجيه الرتبوي والنق�ص ال�شديد يف املباين والتجهيزات الإدارية والتعليمية واملعامل العلمية  ،كل
هذه العوامل وغريها مما مل يذكر هنا يقود �إىل انخفا�ض كبري يف معيار الكفاءة اخلارجية املتمثل بجودة
املخرجات ومعيار الكفاءة الداخلية الذي يقي�س الت�سرب والر�سوب  ،وفيما يتعلق بالتعليم العايل فعلى رغم
ارتفاع عدد اجلامعات احلكومية والأهلية �إىل حدود مقبولة �إال �أن الطاقة اال�ستيعابية لهذه اجلامعات ال
تزال حمدودة جد ًا بالقيا�س �إىل حجم املخرجات الهائلة للتعليم الثانوي ناهيك عن تدين نوعية خمرجاتها
التي ترتكز يف معظمها يف جماالت العلوم الإن�سانية يف ظل نق�ص �شديد يف التخ�ص�صات التطبيقية والهند�سية
ويف حقول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

 .3.3االفتقار �إىل التمويل:

تنعدم امل�ؤ�س�سات املالية املتخ�ص�صة يف اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي يف اليمن كما ال وجود لأ�سواق
املال احلديثة( )Stock Marketsفيها ،وبت�سليط ال�ضوء على قطاع التمويل ومدى كفاءة املوارد االئتمانية
املتاحة لهذا القطاع ونطاق االنت�شار اجلغرايف لهذه امل�ؤ�س�سات ومدى قدرة املن�ش�آت ال�صناعية للو�صول �إىل
و�سائل التمويل � ،سرنى بو�ضوح مدى ال�ضعف الذي يعرتي القطاع املايل يف اليمن ب�صورة عامة والذي يتكون من
جمموعة من البنوك العائلية التقليدية والإ�سالمية و�ض�آلة التمويل املتاح لقطاع ال�صناعة التحويلية ب�صورة
خا�صة( ، )21فبح�سب تقرير البنك املركزي اليمني لعام  ،2011فقد بلغت �إجمايل �أ�صول اجلهاز امل�صريف اليمني
ما مقداره  1766مليار ريال � ،أي ما يعادل حوايل  8.2مليار دوالر ،وتفيد البيانات بح�سب التقرير املذكور
ب�أن جمموع القرو�ض والت�سهيالت التي قدمتها البنوك التجارية للقطاع اخلا�ص مثلت ما مقداره  438.3مليار
ريال يف عام  2011وبن�سبة حوايل  42يف املائة �إىل �إجمايل القرو�ض والت�سهيالت املالية للجهاز امل�صريف ،
وقد بلغ ن�صيب الإقرا�ض املوجه لتمويل اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي  12يف املائة فقط من املبلغ املذكور �أي
ما مقداره حوايل  53مليار ريال �أو ما يعادل حوايل  386مليون دوالر  ،وهو مبلغ �ضئيل جد ًا قد ال ي�ستحق
()22
الذكر يف مقام احلديث عن قطاع ال�صناعة التحويلية مبجمله يف اليمن.

 .4.3االفتقار �إىل القدرات امل�ؤ�س�سية:

ميكن الإقرار �أن املمار�سات االقت�صادية احلديثة ب�شكل عام ظلت حمدودة االنت�شار والتنوع يف
اليمن �إىل ما قبل خم�سون عام ًا من اليوم  ،وقد دخلت هذه املمار�سات �إىل اليمن عرب البوابة اجلنوبية املتمثلة
 )21عبد الواحد العفوري »،معوقات اال�ستثمار ال�صناعي يف اجلمهورية اليمنية ..احللول و�سبل املواجهة» ورقة مقدمة �إىل :احللقة النقا�شية حول الدور اال�ستثماري
للقطاع اخلا�ص ،نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدويل للفرتة من � 12إىل  14فرباير � ،2005صنعاء -اليمن� .ص.11-10
 )22التقرير ال�سنوي لعام  ،2011البنك املركزي اليمني -اجلمهورية اليمنية.
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�سواء �أكان
مبدينة عدن امل�ستعمرة الربيطانية ما بني عام  1839وعام  ، 1967وحتى خالل العهد اجلمهوري
ً
يف فرتة الت�شطري �أو فرتة اجلمهورية اليمنية ف�إن �شيوع وانت�شار املمار�سات االقت�صادية احلديثة يف خمتلف
جماالت الن�شاط االقت�صادي ظلت حما�صرة بالعديد من العوامل التي من �أهمها انت�شار الأمية التي ت�صل �إىل
�أكرث من  60يف املائة من ال�سكان  ،ون�سبة �سكان املناطق الريفية الذين ي�شكلون �أكرث من  70يف املائة من �سكان
اليمن  ،وهيمنة قطاع الزراعة الطبيعية على الن�شاط االقت�صادي  ،ويظل الأهم من هذه العوامل جميعها
عدم اهتمام احلكومات املتعاقبة على احلكم يف اليمن بق�ضايا التنمية االقت�صادية  ،فقد ظلت هذه احلكومات
تعي�ش حالة من التخبط وعدم الو�ضوح يف ما يت�صل بت�صوراتها ور�ؤيتها التنموية بل ويف موقفها من ق�ضية
التنمية ب�صورة عامة  ،ويف خ�ضم هذه الظروف امل�ضطربة تخلى القطاع اخلا�ص اليمني الذي هو قطاع جتاري
بالأ�سا�س ومل يدخل جمال ممار�سة الن�شاط ال�صناعي �إال يف فرتة مت�أخرة جد ًا وب�صورة حمدودة للغاية
وباملجمل فال ميكن القول �أن القطاع اخلا�ص اليمني ميتلك تراث ًا �صناعي ًا يعتد به  ،وبالتايل فهو يفتقر ب�صورة
جوهرية �إىل املعارف واملهارات واخلربات واملمار�سات و�سعة الأفق وكذلك �إىل القدرات االت�صالية والتنظيمية
والإدارية احلديثة يف املجال ال�صناعي (مع بع�ض اال�ستثناءات التي ال يبنى عليها) ،ومن �أبرز م�سببات هذا
ال�ضعف يف القدرات امل�ؤ�س�سية ومن مظاهره يف الوقت نف�سه وهو ما �أ�شرنا �إىل بع�ض منه يف ما تقدم ومنه
ت�سيد الطابع الفردي للملكية  ،والهيمنة العددية للمن�ش�آت ال�صناعية ال�صغرية واملتناهية ال�صغر على قطاع
ال�صناعة التحويلية  ،وحمدودية املمار�سات املرتبطة ب�إقامة �شركات االكتتاب العام  ،وال�شركات امل�ساهمة
املتنوعة الأخرى  ،وبالتايل حمدودية القدرة على تعبئة املوارد املالية خارج نطاق القطاع امل�صريف التقليدي
 ،وتالزم الإدارة وامللكية الفردية � ،أو العائلية يف �أح�سن الأحوال مما يحول دون تطوير الإدارة املتخ�ص�صة
امل�ستقلة عن امللكية  ،وغياب �أو �ضيق نطاق املمار�سة احلقيقية لقواعد احلوكمة يف املن�ش�آت ال�صناعية  ،هذه
الأو�ضاع وغريها �شكلت عوائق حقيقية �أمام حماوالت حتديث �أ�ساليب الإدارة والتنظيم وتطوير الإدارة
املهنية املتخ�ص�صة وانتهاج �أ�ساليب مالئمة ملتابعة وتقييم وقيا�س الأداء �ضمن املن�ش�آت ال�صناعية.

رابع ًا :ت�صور م�ستقبلي للنهو�ض ال�شامل بال�صناعة التحويلية يف اليمن:

مثل تباط�ؤ وتذبذب معدالت منو ال�صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية 1995-2010م،
وتراجع �أهميتها الن�سبية يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل وكذلك تراجع م�ساهمتها يف الت�شغيل ،وبالتايل
ا�ستمرار حالة الف�شل يف ما يت�صل بتحقيق ال�صناعة التحويلية للتوقعات منها خالل الثالث اخلطط
اخلم�سية املتتالية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية الأوىل( )1996-2000والثانية()2001-2005
والثالثة(� )2006-2010أعرا�ض رئي�سية لرتدي �أو�ضاع ال�صناعة التحويلية  ،الأمر الذي كان له دوره يف
ات�ساع وتعميق مظاهر الأزمة االقت�صادية والتنموية يف اليمن التي تفاقمت ب�صورة م�ستمرة خالل �سنوات
هذه الفرتة  ،حيث مثل االرتفاع املتوا�صل ملعدالت الفقر والبطالة يف �أو�ساط املجتمع اليمني �أبرز �إفرازاتها
على الإطالق.
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ووفق ًا ملا تقدم من مناق�شة وحتليل لتطور ال�صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية  ،2010-1996ومن
عر�ض وت�شخي�ص خل�صائ�صها و�أبرز التحديات التي تواجههامن ناحية وباالن�سجام واالرتباط الوثيق مع
خ�صو�صية اللحظة الراهنة التي متر بها اليمن و�أبرز معطياتها املتمثل بانعقاد م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل
من الناحية الأخرى يقدم الباحث الت�صور التايل مبجموعة من احللول املكملة لبع�ضها البع�ض للنهو�ض
بال�صناعة التحويلية من �أو�ضاعها املرتدية احلالية وذلك �ضمن الدائرة الأو�سع للتنمية ال�صناعية  ،القاطرة
املحورية -كما يرى الباحث -للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة .
ويتمثل هذا الت�صور بالقيام بتنفيذ جملة من التحوالت بطريقة وا�سعة وعميقة �إىل الدرجة التي
تقود فع ًال �إىل �إحداث نه�ضة حقيقية لهذا القطاع مبختلف مكوناته وعلى كافة م�ستوياته  ،على �أن تن�ضوي
هذه التحوالت امل�ستهدفة كمكونات تتكامل وتن�سجم فيما بينها لت�شكيل حمتوى اال�سرتاتيجية ال�شاملة
والوا�ضحة املعامل لتنمية ال�صناعة التحويلية يف اليمن للعقدين القادمني  ،وبحيث ت�ستند �إىل توليفة
مالئمة من عنا�صر النجاح �ضمن ا�سرتاتيجيات التنمية ال�صناعية النمطية املعروفة �إىل جانب الر�ؤى غري
النمطية وغري التقليدية التي ينبغي �أن ت�ستوعب ب�صورة خا�صة و�ضع ال�صناعة التحويلية يف اليمن من حيث
خ�صائ�صها التي تنفرد بها و�أي�ض ًا من حيث طبيعة التحديات واملعوقات التي تنت�صب يف طريق نه�ضتها ،والبد
�أن تكون التوليفة امل�شار �إليها على درجة عالية من املرونة واملالئمة للظروف واملعطيات القائمة ويف نطاق ما
تتمتع به اليمن من جماالت امليزة الن�سبية باملفهوم التقليدي وغري التقليدي  ،كما البد �أن يكون االعتماد يف
عملية النه�ضة ال�صناعية امل�ستهدفة ب�صورة جوهرية على اخلامات واملوارد املتاحة وطني ًا القائم والكامن
منها على حد �سواء .مع �أهمية الت�أكيد ب�صورة حا�سمة على �أن مثل هذه الإ�سرتاتيجية ينبغي �أن ترتبط
وتتكامل مع الإطار العام لإ�سرتاتيجية وطنية للتنمية االقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة  ،لأنه وبدون حتقق
هذا ال�شرط �ستظل اجلهود املبذولة يف نطاق ال�صناعة التحويلية قا�صرة ومن غري املرجح �أن يكتب لها النجاح
يف ظل عزلتها وعدم تكاملها مع جممل ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية وان�سجامها التام �ضمن الإطار الوطني
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة.
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن الإ�سرتاتيجية املقرتحة لتنمية ال�صناعة التحويلية يف اليمن خالل
العقدين القادمني ينبغي �أن تت�ضمن العنا�صر واملكونات والتوجهات التالية:
1 )1ان �إعادة ر�سم الأدوار املناطة بكل من الدولة والقطاع اخلا�ص ونقابات العمال ومنظمات املجتمع املدين
(امل�ستهلكني،حماة البيئة..وهلم جرا ) يف النهو�ض بقطاع ال�صناعة التحويلية يجب �أن ت�شكل �أحد �أبرز
�أركان الإ�سرتاتيجية اجلديدة امل�شار �إليها للتنمية ال�صناعية يف اليمن  ،فالبد من �إعادة االعتبار لدور
الدولة يف التنمية االقت�صادية عموم ًا والتنمية ال�صناعية على وجه التحديد  ،ويف هذا الإطار ي�أتي
�أي�ضا �إعادة االعتبار لأ�شكال التنظيم وامللكية ال�صناعية الأخرى  ،والقطاع العام واملختلط والتعاوين
وغري ذلك  ،الأمر الذي يعني �إ�صالح وا�ستكمال الإطار الت�شريعي لل�صناعة مبا يف�ضي �إىل التحديد
الوا�ضح مل�س�ؤولية كل طرف ودوره �إزاء ق�ضية التنمية ال�صناعية واحليلولة يف الوقت نف�سه دون ال�سماح
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)2

)3

)4

)5

لأي من هذه الأطراف االدعاء �أو الت�صرف على �أن ق�ضية التنمية ال�صناعية ملك ًا له �أو حكر ًا عليه.
2تو�سيع وتعميق الروابط اخللفية مع القطاعات الأولية الزراعة والأ�سماك والتعدين من خالل تطوير
قطاعات الإنتاج الأويل ليمد القطاع ال�صناعي بحاجاته من املواد اخلام الأولية عرب برامج مدرو�سة
تربط هذه العملية بتطوير �إمكانات وقدرات القطاع ال�صناعي نف�سه وت�سري ب�صورة موازية مع العمل
على توفري �شروط ملناخ جاذب لال�ستثمار املحلي والأجنبي يف فروع ال�صناعة التحويلية يهدف �إىل تزويد
قطاعات الإنتاج الأويل بحاجاتها من املدخالت ال�صناعية والأدوات والتجهيزات الإنتاجية املتنوعة.
3حتديث وتو�سيع وتطوير البنى التحتية املادية لل�صناعة من ذلك �شبكة خطوط ومرافق وو�سائل النقل
الربية والبحرية واجلوية  ،وتنمية قدرات الطاقة اجلديدة واملتجددة والطاقة الكهربائية املولدة
بالغاز والطاقة املتاحة املولدة با�ستخدام الوقود الأحفوري لغر�ض توفري الإمدادات الكافية من الطاقة
الكهربائية وكذلك �إمدادات املياه وجتهيز املناطق واملجمعات ال�صناعية التي يجب �أن يتم �إن�شا�ؤها وفق ًا
خلارطة وطنية دقيقة للتوطني ال�صناعي مو�ضوعة بعناية ومف�صلة على م�ستوى كل حمافظة ومديرية يف
�ضوء نتائج �أعمال التنقيب واال�ستك�شاف وامل�سوحات املتنوعة وذلك مبختلف الأنظمة احلديثة للخدمات
ال�صناعية مبا يف ذلك �شبكات ال�صرف ال�صناعي املتخ�ص�صة  ،ويف هذا ال�صدد ت�شرتك �إ�سرتاتيجية
التنمية ال�صناعية مع اال�سرتاتيجية الوطنية الكلية للتنمية االقت�صادية يف بيان وحتديد التوجه
نحو تنفيذ عملية ربط املنظومة الوطنية للكهرباء يف اليمن بخطوط املنظومة الإقليمية والعربية يف
�إطار اال�ستفادة من الفوائ�ض من الطاقة التي يتيحها هذا الربط  ،ونف�س الأمر مطلوب يف ما يتعلق بربط
اليمن بخطوط نقل ال�سكك احلديدية للبلدان املجاورة ومنها بال�شبكات الإقليمية والعربية وذلك من
خالل تنفيذ امل�شروع الوطني لإن�شاء خطوط ال�سكة احلديد اليمنية.
�4إخ�ضاع النظام التعليمي يف خمتلف مراحله و�أنواعه وكذلك التدريب التخ�ص�صي واملهني مبختلف
م�ستوياته �إىل عملية مراجعة وتقييم �شاملة تنطلق من فل�سفة تعليمية جديدة ومعا�صرة تقوم على
�أن املهمة اجلوهرية لنظام التعليم والتدريب هو تلبية احتياجات �سوق العمل من املعارف واملهارات
والتخ�ص�صات واملهن التي يتغري هيكل الطلب عليها ب�صورة بالغة الدينامية  ،الأمر الذي يفر�ض توفر
القدرة واال�ستعداد واجلاهزية لدى نظام التعليم والتدريب مبكوناته املختلفة على تغيري هيكلية
العر�ض بنف�س تلك ال�سرعة والقدر املطلوب من الكفاءة ،تفادي ًا حل�صول الفجوات بني هيكل العر�ض
وهيكل الطلب على القوى العاملة التي تنعك�س يف �صورة تعطيل للموارد الب�شرية للمجتمع وتت�سبب
بخ�سائر فادحة لعملية التنمية على كافة امل�ستويات.
5توفري فر�ص وو�سائل و�آليات الو�صول �إىل م�صادر التمويل واحل�صول على التمويالت املطلوبة لال�ستثمار
�سواء التقليدية �أو احلديثة
يف امل�شروعات ال�صناعية من خالل كافة الو�سائل والطرق والقنوات
ً
وغري النمطية ،ويف هذا اخل�صو�ص ينبغي على احلكومة القيام بدعم وت�شجيع �إن�شاء امل�ؤ�س�سات املالية
املتخ�ص�صة والقادرة على املناف�سة يف جمال التمويل ال�صناعي املتو�سط والطويل املدى وذلك على هيئة
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�شركات م�ساهمة بقاعدة عري�ضة من امل�شاركني �أو �شركات اكتتاب عام �أو خمتلطة مب�شاركة حكومية
فاعلة � ،أو عامة  ،خ�صو�ص ًا بعد قيامها يف فرتة �سابقة بت�صفية البنك ال�صناعي الذي كان ميثل امل�صدر
الوحيد رمبا حل�صول امل�شروعات ال�صناعية على التمويل برغم حمدوديته ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية هذا
التوجه يف ك�سر هيمنة واحتكار �سوق التمويل يف اليمن من قبل عدد قليل من البنوك العائلية ( �أو
�سواء حتت م�سمى بنوك جتارية �أو بنوك �إ�سالمية  ،وتعبئة
التحالفات العائلية) يف الظروف الراهنة
ً
مدخرات القطاعات املختلفة للمجتمع و�ضخها يف قنوات اال�ستثمار ال�صناعي ي ك�أولوية �أوىل .
6 )6تطوير القدرات الب�شرية والإدارية والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية والتقنية للجهات الر�سمية املعنية بالعمل
�سواء على امل�ستوى املركزي �أو م�ستوى
على تنمية قطاع ال�صناعة التحويلية والإ�شراف على �أن�شطته
ً
الأقاليم وامل�ستوى املحلي وذلك يف جماالت و�ضع �أنظمة الأمن وال�سالمة ال�صناعية واملوا�صفات واملقايي�س
للمنتجات ال�صناعية واملعايري البيئية وجماالت التدريب ال�صناعي التخ�ص�صي وما �إىل ذلك من املجاالت
املرتبطة ب�أن�شطة فروع ال�صناعة التحويلية.
�7 )7إن�شاء كيان م�ؤ�س�سي ت�شاركي على امل�ستوى املركزي وعلى م�ستوى كل �إقليم �أو حمافظة على حده بحيث
يعمل كل م�ستوى ب�صورة م�ستقلة عن الآخر ولكن �ضمن �آلية تن�سيقية يف �إطار متاثل الوظيفة والهدف
 ،يعنى ب�صورة كلية تخ�ص�صية بتنمية ال�صناعات التحويلية �ضمن نطاقه اجلغرايف وفق ًا ملتجهات
�إ�سرتاتيجية تنمية ال�صناعات التحويلية املعتمدة ويتوىل ب�صورة �أ�سا�سية  :الرتويج والتن�سيق والدعم
�سواء الب�شرية �أو الإدارية -امل�ؤ�س�سية والتناف�سية
لعملية بناء قدرات املن�ش�آت ال�صناعية التحويلية
ً
ب�صورة عامة ،بناء قاعدة معلومات متكاملة عن �أن�شطة ال�صناعات التحويلية يف نطاقه اجلغرايف،
تن�سيق القيام ب�أبحاث التطوير ال�صناعي املتنوعة عرب املراكز البحثية املتخ�ص�صة واجلامعات� ،إجراء
املراجعات امل�ستمرة لكافة ال�سيا�سات والقوانني والأنظمة والإجراءات ذات العالقة بقطاع ال�صناعة
التحويلية �إىل جانب �إجراء عملية التقييم املنتظمة لأداء فروع ال�صناعات التحويلية ب�صورة دورية
والعمل على ا�ستخال�ص الدرو�س والتجارب الناجحة بهدف تعميم املمار�سات اجليدة من ناحية وامل�شاركة
يف تقدمي املعاجلات الكفيلة بت�صحيح املمار�سات املعيقة من ناحية �أخرى.
�سواء امل�ستقلة �أو يف �إطار
8 )8تبني الرتتيبات املالئمة لت�شجيع �إقامة مراكز البحث والتطوير ال�صناعي
ً
اجلامعات على امل�ستوى الوطني وم�ستوى الأقاليم واملحافظات وتوفري الدعم الفني لتطوير قدرات هذه
املراكز بحيث تتوىل بدورها تقدمي خمتلف �صنوف اخلدمات اال�ست�شارية الفنية والتقنية والإدارية
والت�سويقية واملالية وغريها.
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خامتة :اال�ستنتاجات والتو�صيات:
اال�ستنتاجات:

•من العوامل التي �أحلقت �أ�ضرار ًا بالغة بالتنمية ال�صناعية ب�صورة خا�صة والتنمية االقت�صادية ب�صورة
عامة للفرتة الزمنية 2010 -1995م� .أن احلكومة وبعد �إعالنها “اعتناق” منوذج اقت�صاد ال�سوق احلر
يف بلد فقري �شديد التخلف كاليمن ،مل تقم مبا يجب �أن تقوم به على �أقل تقدير يف الظروف املماثلة فلم
تف�صح بالقدر الكايف وبال�شفافية املطلوبة عن دورها ووظائفها االقت�صادية والتنموية يف ظل املعطيات
اجلديدة ،وظهر الأمر وك�أن”الدولة” تريد �أن تتن�صل من التزاماتها وم�س�ؤولياتها يف م�ضمار التنمية
ال�صناعية والتنمية االقت�صادية عموم ًا وكفى  ،ومن مظاهر هذا االن�سحاب “ الع�شوائي” “للدولة”
من احلياة االقت�صادية ،االنتقائية والتخبط ال�شديد يف �أفعال وممار�سات احلكومة يف ما يت�صل بال�ش�أن
االقت�صادي والتنمية ال�صناعية بالذات خالل الفرتة املذكورة بطريقة �أ�شاعت ور�سخت فو�ضى عارمة
يف كافة جمريات الإدارة االقت�صادية احلكومية.
•من مظاهر هذه الفو�ضى واالرتباك فيما يت�صل مبوقف احلكومة من التنمية ال�صناعية � ،أنها يف الوقت
الذي كانت ت�ؤكد فيه يف براجمها على �أهمية التنمية ال�صناعية واعتبارها خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا من �ش�أنه-
�ضمن خيارات �أخرى� -أن يف�ضي �إىل حتقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة ،كانت ال�سيا�سات الكلية املالية
والنقدية التي تعمل وفقها احلكومة من الناحية الفعلية يف �إطار “توجهها” االقت�صادي الليربايل
اجلديد� ،إ�ضافة �إىل “حملة اخل�صخ�صة” �أو بالأ�صح الت�صفية للقطاع العام التي نفذتها تتعار�ض متام ًا مع
توافر احلد الأدنى من متطلبات و�شروط حتقيق تنمية �صناعية حقيقية ،بل �أنها �أحلقت �أ�ضرار ًا متنوعة
مبا كان قد حتقق بالفعل للتنمية ال�صناعية عموم ًا وال�صناعة التحويلية على وجه اخل�صو�ص ،كما مل
يالحظ توجه احلكومة ب�صورة وا�ضحة وجادة نحو العمل مبنهجية التخطيط اال�سرتاتيجي و�آلياته
و�أدواته وتوفري ال�شروط الالزمة لنجاحه يف �إطار مواكبة “التوجهات االقت�صادية اجلديدة”.
•ويف هذا ال�سياق افتقر قطاع ال�صناعة التحويلية لإ�سرتاتيجية معتمدة وا�ضحة وحمددة خالل الفرتة
حمل الدرا�سة  ،مع �أهمية الإ�شارة �إىل �أن هذه الفرتة �شهدت الإعالن عن عدد من اال�سرتاتيجيات ولكنها
يف واقع احلال مل تكن تتخطى حد العناوين وبع�ض الوثائق املو�ضوعة يف �أدراج احلكومة تلج�أ �إليها كلما
احتاجتها لإقناع املانحني با�ستمرار تقدمي م�ساعداتهم “التنموية” من منح وقرو�ض مي�سرة  ،وهكذا
ترك �أمر قطاع ال�صناعة التحويلية ب�صورة كلية تقريب ًا “للمبادرة احلرة “ للقطاع اخلا�ص  ،الذي
بدوره مل يكن مهيئ ًا وال جاهز ًا للقيام بهذا الدور  ،وذلك بعد �أن متت” خ�صخ�صة” القطاع العام  ،مبا يف
ذلك من�ش�آت ال�صناعة التحويلية بدء من العام  ، 1995وقد جاءت اخلطط اخلم�سية الأوىل(1996-
 ، )2000والثانية( ، )2001-2005والثالثة( )2006-2010للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
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لتدور يف فلك �سيا�سات” التثبيت والت�صحيح الهيكلي” من خالل متحورها حول معاجلة نتائج العمل بتلك
ال�سيا�سات التي من �أبرزها تنامي معدالت البطالة والفقر ،ال من كونها ترجمة لإ�سرتاتيجية وطنية
وا�ضحة املعامل للتنمية ال�شاملة فهكذا �إ�سرتاتيجية مل تكن موجودة �أ�ص ًال  ،الأمر الذي ميثل �أحد �أهم
العوامل التي تقف وراء ف�شل هذه اخلطط تباع ًا يف حتقيق �أهدافها املعلنة لي�س يف ما يت�صل بقطاع
ال�صناعة التحويلية وح�سب و�إن كان �أكرث القطاعات ت�ضرر ًا من هذه ال�سيا�سات ولكن على م�ستوى جممل
قطاعات التنمية االقت�صادية واالجتماعية الأخرى ،ومن �أبرز دالئل هذا الف�شل �أن هذه الفرتة �شهدت
تفاقم معدالت البطالة والفقر ب�صورة غري م�سبوقة بني �أو�ساط ال�سكان  ،فبعد ثالث خطط خم�سية
متتالية ( )1996-2010يفرت�ض �أو هكذا “قيل” �أنها ا�ستهدفت ب�صورة جوهرية خف�ض البطالة
وتخفيف الفقر ،جند البيانات الر�سمية عن العام  ،)23(1998تبني ب�إن ن�سبة  41.8يف املائة من ال�سكان
يف اليمن يقعون حتت خط الفقر ون�سبة  17.5منهم يقعون حتت خط فقر الغذاء ،و�أن ن�سبة البطالة من
�إجمايل قوة العمل قد بلغت 16يف املئة( .)24بينما بلغت ن�سبة ال�سكان الواقعون حتت خط الفقر 48.8
يف املائة ون�سبة الواقعون حتت خط فقر الغذاء  17.6يف املائة �أما البطالة فقد ارتفعت �إىل  40يف
املائة يف عام  2008وذلك بح�سب البنك الدويل يف التقرير االقت�صادي املحدث عن اليمن �صيف ،2008
اما اليوم ونحن يف �صيف 2013م فانه وعلى رغم ت�ضارب التقديرات حول ن�سبة اليمنيون الواقعون
حتت خط الفقر� ،إال �أنها جميعا تتفق على �أن هذه الن�سبة قد قفزت خالل العام � 2011إىل �أكرث من
 50يف املائة من ال�سكان ومازالت يف ت�صاعد  ،و�أما يف ما يتعلق بفقر الغذاء ف�سنكتفي ب�إعادة ما �صرح به
القائمون على برنامج الغذاء العاملي بخ�صو�ص الو�ضع الغذائي يف اليمن خالل �شهر يونيو اجلاري من ان
حوايل ع�شرة مليون ميني �أي ما ي�شكل حوايل  41يف املائة من ال�سكان اليمنيني يعانون من فقر الغذاء وان
()25
ن�سبة  58يف املئة من الأطفال يعانون من الإ�صابة مبر�ض التقزم الناجم عن �س�ؤ التغذية .

التو�صيات:

لكي ي�أخذ الت�صور املقرتح املقدم يف الق�سم الرابع من هذه البحث حول انت�شال ال�صناعة التحويلية من �أو�ضاعها
الراهنة من خالل التغلب على نقاط ال�ضعف والإعاقة بالتزامن مع بناء عنا�صر القوة والنهو�ض لهذا القطاع
طريقه �إىل التطبيق والتحقق البد �أن يرتكز �إجناز ًا وتنفيذ ًا على ما يلي:
1 .1ال�شمول والتكامل واالن�سجام وذلك من خالل جتنب نقي�صة النظرة ال�ضيقة �إىل ال�صناعة
التحويلية مبعزل عن باقي املكونات الأخرى  ،بل البد من التعامل مع ال�صناعة التحويلية كمكون
جوهري �ضمن دائرة القطاع ال�صناعي يف امل�ستوى الأول ودائرة االقت�صاد اليمني يف امل�ستوى الثاين
و�أخري ًا �ضمن منظومة التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ال�شاملة يف امل�ستوى الثالث
 )	23هذه البيانات م�أخوذة من :م�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية يف اليمن عام  ،2011وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،دي�سمرب .2012
 )24اجلهاز املركزي للإح�صاء -كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام .1999
Yemen Economic Update, World Bank, Summer, 2008 )	25
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الأعم  ،ووفق ًا لهذا املنطق ف�إن �أي ر�ؤية ت�ستهدف تنمية ال�صناعة التحويلية يف اليمن واالرتقاء بها
�إىل املكانة والدور املطلوب منها �ستكون قا�صرة و�سيكون احتمال �إخفاقها �أكرث من احتمال جناحها
مامل ت�شكل بدورها جزءا من خمطط ا�سرتاتيجي وطني للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ال�شاملة.
�2 .2إن ات�ساع وعمق وتنوع التغيريات املطلوب �إحداثها للنهو�ض ال�شامل بال�صناعة التحويلية يف اليمن
يجعل من احلديث عن حتقيقها �ضمن املدى الزمني الق�صري �أو املتو�سط �ضرب ًا من امل�ستحيل وبالتايل
ف�إن املدى الزمني البعيد الذي نتحدث عنه لإحداث التحوالت الإ�سرتاتيجية امل�ستهدفة ميتد ما
بني عقد ون�صف �إىل عقدين من ال�سنني.
�3 .3أن جتارب “التنمية” يف اليمن �أو يف غريها من البلدان خالل العقود ال�سابقة � ،سواء التي �أخفق
منها �أو التي حالفها النجاح كانت كفيلة ب�إ�سقاط منوذج “التنمية” املفرو�ضة من �أعلى “ ،التنمية”
املتعالية على احتياجات الواقع احلقيقية  ،والتي كانت جلها ـــــ �إن مل تكن كلها ـــــــ “تنمية معلبة”
�أي “مناذج تنموية” جاهزة ) (Ready-madeمت ا�ستجالبها من وراء البحار ثم مل ي�س�أل
عنها �أ�صحاب ال�ش�أن �أنف�سهم  ،كما مل يتم حتى �إعادة توطينها ب�صورة مالئمة خل�صائ�ص “الرتبة
املحلية”  ،لذلك ف�إن املدخل الت�شاركي الذي يعنى امل�شاركة احلقيقية لكافة الأطراف املعنية على
كافة امل�ستويات يف كافة مراحل عملية التطوير-التنمية  ،هو املدخل املالئم والفاعل يف الوقت
نف�سه لإجناز �إ�سرتاتيجية واقعية ب�أفق وطني-حملي قابلة للتحقق والتنفيذ للنهو�ض بال�صناعة
التحويلية يف اليمن.
�أن هذه املنهجية الثالثية الأبعاد  ،املتمثلة ببعد ال�شمول الذي يت�ضمن الإحاطة والتكامل واالن�سجام
 ،وبعد املدى الزمني البعيد املالئم لطبيعة التحوالت الإ�سرتاتيجية امل�ستهدفة  ،و�أخري ًا البعد املتمثل
باملدخل الت�شاركي لكافة الأطراف على كافة امل�ستويات ويف كافة مراحل حتقيق التغيريات املن�شودة
بدء ًا بتحديد التوجهات وانتهاء بتقييم النتائج على الأر�ض ،هي املنهجية التي يرى الباحث ب�أنها
الأكرث مالئمة وفاعلية وكفاءة لإجناز املهمة.
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امل�صادر واملراجع بح�سب �أ�سبقية ورودها يف املنت :

 1 .1ورقة بعنوان “ :الو�ضع الراهن للقطاع ال�صناعي و�آفاق تطوره”� ،أعدتها وزارة ال�صناعة  ،مقدمة
�إىل ندوة بعنوان” ندوة تطوير القطاع ال�صناعي و�آفاق اال�ستثمار ال�صناعي يف اجلمهورية اليمنية”،
انعقدت للفرتة  25-27يناير  ،1994نظمتها وزارة ال�صناعة اليمنية مع عدد �آخر من ال�شركاء املحليني
والأجانب� ،صنعاء -اليمن.
 2 .2ورقة بعنوان ”:اجتاهات العمل امل�ستقبلية لت�سريع التنمية ال�صناعية وم�شروعات العمل للعامني 2005-
 ،2006قدمتها وزارة ال�صناعة والتجارة �إىل دورة انعقاد جمل�س ال�شورى اليمني يف �أبريل .2005
 3 .3كتاب اخلطة اخلم�سية الأوىل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية( )1996-2000وزارة التخطيط
والتنمية -اجلمهورية اليمنية.
 4 .4كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،1996اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية.
 5 .5كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،2001اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية.
 6 .6كتاب اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية( ،)2001-2005وزارة التخطيط
والتعاون الدويل -اجلمهورية اليمنية.
 7 .7كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،2002اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية.
 8 .8كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،2006اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية.
9 .9كتاب اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر(2006-
 ،)2010وزارة التخطيط والتعاون الدويل -اجلمهورية اليمنية.
 1010كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،2007اجلهاز املركزي للإح�صاء-اجلمهورية اليمنية.
 1111كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،2010اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية.
 1212كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،2011اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية.
Republic of Yemen: The Economic Adjustment and Structural Reform, 1313
World Bank’s Document, may1995
 1414التقرير النهائي للم�سح ال�صناعي  ،2009اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية ،يناير
.2013
 1515التقرير االقت�صادي العربي املوحد� ،صندوق النقد العربي مع �آخرين� ،أبوظبي -دولة الإمارات العربية
املتحدة� ،سبتمرب .2012
 1616عبد الواحد العفوري ،ورقة بعنوان»:ال�صناعة التحويلية يف اليمن ..املعوقات واحللول» ،مقدمة �إىل:
الندوة اخلا�صة بقطاع ال�صناعة ،نظمها جمل�س ال�شورى اليمني للفرتة � 2إىل  3مايو � ،2005صنعاء-
اليمن.
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 1717التقرير االقت�صادي العربي املوحد� ،صندوق النقد العربي مع �آخرين� ،أبو ظبي -دولة الإمارات العربية
املتحدة� ،سبتمرب .2008
 1818التقرير االقت�صادي العربي املوحد� ،صندوق النقد العربي مع �آخرين� ،أبو ظبي -دولة الإمارات العربية
املتحدة� ،سبتمرب .2005
 1919عبد الواحد العفوري ،ورقة بعنوان»:معوقات اال�ستثمار ال�صناعي يف اجلمهورية اليمنية ..احللول
و�سبل املواجهة» ورقة مقدمة �إىل :احللقة النقا�شية حول الدور اال�ستثماري للقطاع اخلا�ص .نظمتها
وزارة التخطيط والتعاون الدويل للفرتة من � 12إىل  14فرباير � ،2005صنعاء -اليمن.
 2020م�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية يف اليمن عام  ،2011وزارة التخطيط والتعاون الدويل -اجلهاز
املركزي للإح�صاء ،دي�سمرب .2012
 2121كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،1999اجلهاز املركزي للإح�صاء -اجلمهورية اليمنية.
Yemen Economic Update, World Bank, Summer 2008. )22(2222
\
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دور الدولة يف تطوير برامج و�سيا�سات التعليم
العايل ملواكبة احتياجات �سوق العمل اليمني
د .ب�شرى راويه

املقدمة :

قامت الدولة بالعديد من اجلهود من �أجل حتديث وتطوير برامج و�سيا�سات التعليم العايل � ،إال
�أنها مازالت مت�أخرة عن مواكبة التطورات احلا�صلة يف املجال العلمي  ،وكذلك �سوق العمل  ،حيث �أنها مل
تعمل على تطبيق العديد من �سيا�سات التعليم العايل  ،التي متثل العمود الفقري ل�سري عملية التعليم يف
اليمن .وعليه ف�سوف يتم الرتكيز هنا على اجلهود املبذولة من قبل الدولة وما يجب �أن تبذله للعمل على
تطوير برامج و�سيا�سات التعليم العايل بحيث تتوافق خمرجاته مع �سوق العمل.
ولتطوير برامج و�سيا�سات التعليم العايل حتى تواكب التطورات اجلارية يف املنطق والعامل ،
البد �أن يكون للدولة دور فعال و�أ�سا�سي لتفعيلها  ،والعمل على ربطها باحتياجات �سوق العمل  ،ومبا يخدم
عملية التنمية امل�ستدامة  ،فالعن�صر الب�شري من �أهم الركائز الأ�سا�سية التي تقوم وت�ستند عليها عملية
التنمية  ،و�ضمان دميومتها.
�إن �سيا�سات وبرامج التعليم العايل يف اليمن مازالت تعاين الكثري من امل�شكالت وجوانب الق�صور،
يت�ضح ذلك من خالل مناق�شة ال�سيا�سات الآتية:

� -1سيا�سة القبول :

تزداد ال�ضغوط على م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع تنامي الطلب االجتماعي على التعليم
العايل واملرتبط بزيادة النمو ال�سكاين  ،وخا�صة مع عدم �إمكانية تلبية الطلب جلميع املتقدمني
نتيجة للطاقة اال�ستيعابية املحدودة  ،حيث �إن الطاقة امل�سموح بها يف اجلامعات احلكومية �سنوي ًا تبلغ
يف املتو�سط حوايل � 55ألف طالب وطالبة ،يف حني بلغ عدد الطلبة يف ال�صف الثالث الثانوي (علمي
و�أدبي)  178،373طالب وطالبة يف العام � ، 2007أي �أن الطلبة الذين يلتحقون باجلامعات احلكومية
وفق طاقتها اال�ستيعابية ي�شكلون  30%فقط من الطلبة امل�سجلني يف ال�صف الثالث الثانوي ( ،امل�ؤمتر
581
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

الإقليمي حول التعليم العايل� ، 2009 ،ص  ، )46ورغم قدم هذه البيانات �إال �أن ال�سيا�سة املتبعة مازالت كما
هي  ،فال يوجد تنا�سب بني خمرجات الثانوية العامة  ،و�سيا�سة القبول يف اجلامعات احلكومية.
ويف ما يتعلق ب�سيا�سة القبول يف اجلامعات اليمنية مازال الرتكيز �شبه الكلي على معيار املعدل
الذي يتح�صل عليه الطالب يف الثانوية العامة  ،مع �إجراء اختبار قبول يف بع�ض الكليات (الطب  ،وال�صيدلة
 ،والهند�سة  ،واحلا�سوب  ،واللغات) �شريطة �أن يكون الطالب حا�صل على املعدل املطلوب يف هذه الكليات � ،أما
بقية الكليات والتي ت�ستوعب حوايل  90%من خمرجات الثانوية العامة  ،فاملعدل هو املعيار الوحيد  ،مما
يزيد من حدة امل�شكلة بالن�سبة ملخرجات التعليم العايل  ،حيث �أن خمرجات العملية التعليمية هنا تكون
غالب ًا �ضعيفة وغري م�ؤهلة  ،وجناح البع�ض منهم باحلفظ �أو باملجاملة والو�ساطة ال يعني �أن هذه املخرجات
�سوف تتنا�سب مع �سوق العمل  ،بل �إنها �ستكون عالة على املجتمع � ،إما بزيادة البطالة الظاهرة � ،أو �أنهم �سوف
ي�ضافون لأعداد كبرية من البطالة املقنعة نتيجة لعدم كفاءتهم  ،ولكونهم تعلموا يف جماالت ال تتنا�سب مع
قدراتهم.
ومن هنا فعلى اجلهات املخت�صة يف الدولة �أن تويل هذا اجلانب املهم جد ًا ما ي�ستحق من معايري
القبول واملفا�ضلة  ،و�أن حتاول اتخاذ �أكرث من معيار عند القبول ( م�ؤ�شرات التعليم يف اليمن لعام )2010
 ،بحيث ت�صل الختيار الطالب الأكفاء والأكرث مالئمة لكل ق�سم  ،وذلك مل�ساعدتهم على التفوق يف ميولهم ،
الذين يكونون �أكرث قدرة على ا�ستيعاب حمتواه والإبداع فيه  ،و� ً
صوال ملخرجات قادرة على العطاء وتتالءم مع
احتياجات �سوق العمل اليمني.
وب�شكل عام هناك جمموعة من املعايري التي يجب اتباعها يف �صنع القرارات اخلا�صة بقبول الطالب:
(البنك الدويل ،2010 ،مراجعة ل�سيا�سات التعليم العايل يف م�صر� ،ص  ، )147ففي االقت�صاديات املتقدمة
املتحولة من النظام النخبوي �إىل النظام اجلماعي  ،ف�إن ما يواجهها عاد ًة هو مبادئ اجلدارة  ،العدالة ،
ال�شفافية  ،وامل�ساواة  ،وبالنظر �إىل ظروف اليمن ف�إنها متر مبرحلة من مراحل تطورها  ،واملبادئ املنا�سبة
لهذه املرحلة هي :
بناء على ما يثبته الطالب من القدرة على حتقيق الفائدة  ،وذلك
•اجلدارة � :أي �إتاحة التعليم العايل ً
بح�سب �أدائه يف اختبارات اال�ستعداد  ،والكفاءة والقدرات املنا�سبة  ،وذلك بد ًال من االعتماد على
القدرة يف دفع الأموال �أو النفوذ.
•العدالة  :واملق�صود هنا �أن تكون القرارات اخلا�صة بالإتاحة حمايدة وخالية من �أي حتيز �أو عدم
�أمانة �أو ظلم.
•ال�شفافية  :يجب �أن تكون معايري قرارات القبول معلنة وكذلك تكون عمليات تطبيق هذه املعايري
خا�ضعة للتدقيق.
•امل�ساواة  :ب�أن تكون الفر�صة متاحة للجميع  ،ي�ضاف لذلك �أال ميار�س التمييز ب�شكل منهجي �ضد
طالب معينني على �أ�سا�س من ظروفهم االجتماعية �أو �سماتهم ال�شخ�صية � ،أو اجلهات املنت�سبني �إليها
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�أو مواقعهم.
ورغم �أن معظم هذه املبادئ موجودة ومطبقة يف اليمن � ،إال �أن الأمر ال يخلو من ممار�سات ف�ساد ت�صب
يف م�صلحة ذوي ال�سلطة والنفوذ  ،مثل تخ�صي�ص منح �إىل دول بعينها (يف �أوروبا و�أمريكا) لأبناء امل�سئولني
و�أ�صحاب النفوذ  ،والتغا�ضي عن بع�ض �شروط القبول طاملا واملعدل احلا�صل عليه الطالب بالثانوية العامة
ميكنه من االلتحاق بالكلية املطلوبة.
كما �أن هناك عددا من ال�شروط يجب العمل على توافرها فيما يخ�ص �سيا�سة القبول �أهمها
(�أحمد� ، 2004،ص : ) 390
أ -أو�ضع �سيا�سة ثابتة للقبول يف الدرا�سات العليا ،ال يتم تغيريها �إال خالل فرتات ثابتة  ،ومن خالل
م�ؤمترات تعقد لهذا الغر�ض على م�ستوى اجلامعات  ،والتعليم العايل  ،وحتدد مبوجبها التعديالت.
ب -ب و�ضع �ضوابط دقيقة حتدد مبوجبها املوا�صفات العلمية والعقلية التي يجب توافرها فيمن ير�شح
للتقدم �إىل الدرا�سات العليا.
ت -ت�إعادة النظر يف الر�سوم التي يدفعها املر�شح للدرا�سات العليا (هذا فيما يخ�ص امللتحقني بالدرا�سات
العليا على نفقتهم اخلا�صة) وذلك لأن هذه الظاهرة ت�شكل هدر ًا للإمكانيات العلمية اجليدة ممن
ال يتمكن من دفع تلك الر�سوم.
ث -ثحتديد فرتة زمنية للتقدم واالختبار و�إعالن النتائج بجيث ال تتجاوز ال�شهر ،وااللتزام بتنفيذ
التقومي اجلامعي  ،من خالل التقيد ال�صارم ببدء الدرا�سة مع �أول يوم يف التقومي اجلامعي.

� -2سيا�سة نظام االعتماد واجلودة:

بالرغم من كون جودة التعليم العايل من �أهم التحديات امل�ستقبلية التي تواجه التعليم العايل
يف العديد من الدول العربية � ،إال �أن ندرة املعلومات املو�ضوعية عن جودة و�أنظمة التعليم العايل يف الدول
العربية يزيد من �صعوبة العمل على �إيجاد نوع من التوافق بني احتياجات �أ�سواق العمل واملهارات املتوفرة
( ،)14.p,2009,Arabyوعليه فالبد من ت�أ�سي�س نظام االعتماد الأكادميي و�إدخال مفاهيم اجلودة لتلبي
احتياجات التنمية امل�ستدامة ومتطلبات �سوق العمل املحلي والإقليمي.
وت�ساعد �إدارة اجلودة ب�شكل منظم على �إحداث عملية التغيري والتحديث يف النظام التعليمي وذلك
لأن نظرية اجلودة ال�شاملة هي نظرية منظمة  ،وطرقه متكاملة التطبيق  ،يتم ا�ستخدامها وتوظيفها ك�آلية
�أو نظام يف �أثناء حتليل املعلومات واتخاذ القرارات الالزمة .كما تركز مبادئ وعنا�صر مفهوم �إدارة اجلودة
ال�شاملة لنظرية تطبيقية على �أهمية تف�صيل دور كل �شخ�ص يف �إطار النظام التعليمي من �أجل التطوير
والتح�سني امل�ستمر�( .سيالن � ، 2009 ،ص )8
وقد �أ�شار امل�ؤمتر الوطني الثاين للتعليم العايل املنعقد يف  2008يف تقريره بخ�صو�ص جودة التعليم
العايل يف اجلمهورية اليمنية �إىل �أن هناك تدنيا كبريا يف م�ستوى التعليم العايل  ،و�أن هناك حاجة ملحة
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لو�ضع معايري اعتماد �أكادميية ل�ضمان جودته يف �ضوء االجتاه ال�سائد (�أولويات تطبيق الإ�سرتاتيجية
الوطنية للتعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية  (.حمزة� ،2011،ص )9
وقد �أقامت وزارة التعليم العايل ور�شتي عمل  ،الأوىل خ�ص�صت لكليات املجتمع  ،والثانية للجامعات
اليمنية العامة واخلا�صة  ،بغر�ض مراجعة املعايري والنماذج التي مت و�ضعها ومناق�شتها للخروج بر�ؤية
متوافقة بني النظراء املحليني وذوي ال�ش�أن يف اجلامعات وكليات املجتمع حول املعايري والنماذج اخلا�صة
باالعتماد الأكادميي.
ي�ضاف ملا �سبق ما جاء يف تقرير التنمية الإن�سانية العربية من توجهات �إ�سرتاتيجية تعمل على
الإ�صالح ال�شامل للتعليم  ،لعل من �أهمها �إحداث ثورة �شاملة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،بغر�ض �ضمان جودة
�سواء �أكانت عامة �أو خا�صة � ،إال يف حالة �ضمان احل�صول على
التعليم  ،وعدم ال�سماح مب�ؤ�س�سات جديدة
ً
م�ستوى تعليمي �أرقى (تقرير التنمية الإن�سانية ، )2002 ،وهذا ي�ستوجب �أن تعمل احلكومة اليمنية وتركز
على تطوير عنا�صر اجلودة وهي ( �سيالن � ،2009،ص : )6
أ -أجودة العنا�صر التعليمية املكونة من الطالب و�أع�ضاء الهيئات اجلامعية وو�سائل تعليمية.
ب -بجودة املادة التعليمية مبا فيها من برامج وكتب وطرائق وتقنيات.
ت -تجودة مكان التعليم مبا ي�ضمه من �صفوف وخمتربات ومكتبات وور�ش وغريها.
ث -ثجودة الإدارة مع ما تعتمد عليه من قوانني و�أنظمة ولوائح وت�شريعات ،وما تتبناه من �سيا�سات
وفل�سفات ،وما تعتمده من هياكل وو�سائل ومواد.
ج -ججودة املنتج (اخلريجون والأن�شطة البحثية ،واخلدمات املجتمعية).
�إال �أنه بالرغم من حماوالت الدولة لعقد ور�ش وتنظيم لقاءات ملناق�شة مو�ضوع اجلودة فمازال
الو�ضع كما هو  ،فالأمر ال يقت�صر على عقد ندوات وفتح مراكز و�إمنا يحتاج �إىل �إ�سرتاتيجية وطنية للنهو�ض
بالعملية التعليمية تبد�أ مبرحلة التعليم الأ�سا�سي وتنتهي مبرحلة التعليم اجلامعي والذي يعاين العديد من
االختالالت  ،ومن �أهمها عدم وجود تن�سيق بني الأق�سام املختلفة يف �إطار نف�س الكلية  ،كما �أن الو�ضع ي�صل �إىل
وبناء عليه فالبد من و�ضع معايري ملزمة جلميع
التباين يف تدري�س نف�س املقرر يف حال وجود �أكرث من �أ�ستاذ ،
ً
�أع�ضاء هيئة التدري�س  ،و�أن يكون هناك مراجعة دورية للمقررات الدرا�سية  ،ويجب على الدولة والقطاع
اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين التعاون والتن�سيق فيما بينها لتحقيق اجلودة ال�شاملة م�ستفيدة من جتارب
بع�ض الدول التي حققت جناح ًا يف هذا اجلانب  ،فمث ًال جند �أن ال�صني عملت على زيادة جودة التعليم العايل
من خالل تدريب طالب االمتياز  ،تدريب املعلمني  ،تعزيز الإبداع يف العلوم والتكنولوجيا  ،وحماولة حتقيق
نوع من التوازن بني املناطق احل�ضرية والريفية .),2008 ,Jiao .P )13-10

� -3سيا�سة تطوير البحث العلمي:

�إن ال�سيا�سة التعليمية تت�ضمن الأهداف  ،وتنطلق منها اال�سرتاتيجيات  ،وعليه ف�إن ال�سيا�سة
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التعليمية للتعليم العايل البد و�أن تت�ضمن و�ضع �سيا�سة للبحث العلمي ومتويله  ،وربطه مب�شكالت املجتمع
والتنمية ال�شاملة  ،مع الأخذ باالعتبار متطلبات رجال الأعمال وامل�صانع ومـ�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص ،
وهذه ال�سيا�سة ما تزال قا�صرة يف اليمن  ،ويطمح �إيل حتقيقها يف امل�ستقبل.
�إن املتتبع لن�شاط اجلامعات احلكومية والأهلية يف اليمن �سوف يكت�شف الغياب �شبه الكلي ملراكز
البحث العلمي  ،فمعظم الكليات ال يوجد بها �أي مركز  ،وما ير�صد لهذا اجلانب �ضئيل جد ًا وال ي�صب يف م�صلحة
الن�شاط البحثي  ،كما �أن الدوريات حمدودة وت�صدر بجهود ذاتية من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س فمخ�ص�صات
هذه املجالت ال يتجاوز مبلغ �ألف دوالر يف �أح�سن الأحوال.
وبالرغم من �أن تقرير التنمية الب�شرية الوطني الثالث  ، 2004قد �أ�شار �إىل �أن اليمن قد احتلت
املرتبة العا�شرة بني الدول العربية يف عدد مراكز البحث العلمي � ،إال �أن معظم �أن�شطتها مبتدئ وب�سيط ،
ناهيك عن كونه يفتقد �إىل الرتابط والتن�سيق فيما بينها ومع امل�ؤ�س�سات املختلفة( .مطهر  ،2005 ،التحديات
التي تواجه التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية الواقع� ،ص )5
ونظر ًا لكون اليمن بحاجة ما�سة لبلورة �إ�سرتاتيجية للتعليم العايل والبحث العلمي فقد �أدخلت
وزارة التعليم العايل هذا اجلانب املهم يف �أول م�شروع ممول من البنك الدويل  ،وبد�أت يف العام � 2004أوىل
اخلطوات التنفيذية لإعداد �إ�سرتاتيجية للتعليم العايل والبحث العلمي مب�شاركة خرباء دوليني ،وحمليني ،
غري �أنه مل يتم �إقرارها ر�سمي ًا �إال عام ( .2006مطهر و�آخرون� ،2009 ،ص )7
�إال �أن البع�ض يرى (عون� ،2007 ،ص  ،11باعباد� ،2005 ،ص � )17 ،16أنه ومن خالل القراءة
الفاح�صة مل�ضمون هذه الإ�سرتاتيجية وخطة عملها  ،يتبني �أنه مل ت�ؤخذ بعني االعتبار املعوقات التي جتابه
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وخمرجاته  ،ومدى عالقتها ب�سوق العمل واحتياجات التنمية من حيث:
•�إن ما تنفقه اجلامعات على البناء والت�شييد ،يقابله �ضعف اال�ستثمارات املوجهة للتجهيزات التي ال
تفي بالغر�ض.
•غياب �شبكة االت�صاالت ال�سريعة ،مما يعيق العملية التعليمية والبحثية يف هذا القطاع.
•عدم توجيه االهتمام �إىل حتديد التخ�ص�صات العملية التي يتطلبها �سوق العمل  ،وبخا�صة
تخ�ص�صات الطب  ،والعلوم  ،والهند�سة  ،والزراعة  ،التي تتطلب توافر �إمكانات وجتهيزات .
•وجود اختالل وا�ضح يف ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل الطالب وتدين �أجورهم.
•غياب وا�ضح ملراجعة املناهج وتطويرها ،ابتداء من وزارة التعليم العايل ،واملجل�س الأعلى لتخطيط
التعليم واملجل�س الأعلى للجامعات وحتى الق�سم العلمي يف اجلامعة.
كما ن�ص د�ستور اجلمهورية اليمنية يف املادة ( )27منه على �أن “تكفل الدولة حرية البحث العلمي
والإجنازات الأدبية والفنية والثقافية  ،وتكون الدولة معنية بتهيئة الظروف الالزمة للن�شاط البحثي عن
طريق ا�ستكمال هياكله وم�ؤ�س�ساته  ،وتوفري م�ستلزماته املادية والب�شرية يف اجلامعات والهيئات واملراكز
البحثية ،يف ظل �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل للبحث العلمي  ،و�سيا�سات ت�ضع يف اعتبارها �أولويات الربامج
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البحثية للأغرا�ض التنموية” (تقرير التنمية الب�شرية الوطني الثالث � ،2004 ،ص )103
وت�شري عدد من الدرا�سات والأبحاث �إىل �أن هناك عددا من املقرتحات واملعاجلات فيما يتعلق
باالهتمام ب�سيا�سة البحث العلمي  ،ومن �أهمها( :العبيدي� ،2009 ،ص )5
 -رفع خم�ص�صات الإنفاق على البحث العلمي �إىل م�ستوى �أعلى مما يخ�ص�ص حالي ًا  ،حتى ت�صل �إىلن�سبة م�ساوية �أو مقاربة ملا يخ�ص�ص للبحث العلمي يف الدول العربية.
 -قيام املجل�س الأعلى للبحث العلمي بدوره يف عملية التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات ومراكز البحث العلميالقائمة  ،و�إيجاد التكامل فيما بينها  ،والتن�سيق مع مراكز وم�ؤ�س�سات البحث العلمي العربية
والدولية.
 -ربط برامج الدرا�سات العليا مب�شكالت امل�ؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية يف البالد وفق ًا لالحتياجاتالتنموية  ،واعتبار هذه الدرا�سات هي اجلزء املهم يف البحث العلمي.
وبالتايل فالبد من وجود �صلة بني خمرجات التعليم العايل واملعرفة التي يتوقع من امل�ؤ�س�سة
اجلامعية القيام بها ،وتتمثل هذه ال�صلة يف الآتي( :العبيدي� ،2009 ،ص )11
� Ōأن تلعب الدور املنوط بها يف �إنتاج املعرفة  ،عن طريق البحث العلمي يف املجاالت ذات الأولوية
بالن�سبة �إىل النمو االقت�صادي واالجتماعي حملي ًا وعاملي ًا.
Ŗب �أن يتناول البحث العلمي جماالت تتيح اال�ستباق وتقوي القدرة على املناف�سة  ،وت�شكل �أ�سهاما يف
�إمناء الثقافة الإن�سانية.
ونظر ًا ملحدودية املوارد املخ�ص�صة للبحث العلمي  ،فينبغي ا�ستخدامها بحر�ص  ،وتظل احلاجة
قائمة �إىل اتخاذ �أ�سلوب �إ�سرتاتيجي �أف�ضل للتعامل مع املوارد على م�ستوى امل�ؤ�س�سات وعلى امل�ستوى الوطني يف
�آن واحد  ،ويف ظل هذه الظروف ال ميكن متويل كل البحوث  ،و�إمنا يفرت�ض انتقاء البحوث التي تعالج م�شاكل
املجتمع  ،بغر�ض حتقيق �أف�ضل النتائج مقابل الأموال التي تنفق عليها  ،ويتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات
الآتية( : ) 27-28 p , 2006 , Alhkimi
•تقييم كل جامعة على حده من �أجل معرفة مدى وجود الأن�شطة البحثية فيها ومدى جودتها.
•تخ�صي�ص وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ميزانية للبحوث.
•يجب ت�أ�سي�س الهيئة الوطنية للبحوث التي تركز اهتمامها ب�شكل كامل على البحث العلمي  ،وتقوم
بتطوير �إ�سرتاتيجية للبحث العلمي وحتديد التمويل الالزم لإجناز هذه الإ�سرتاتيجية.
•يجب حت�سني البنية التحتية للبحث العلمي ب�شكل كامل  ،ال�سيما املختربات واملكتبات والكوادر
الفنية.
•تطوير ثقافة البحث العلمي ومهاراته لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س وقيادة اجلامعة.
ومن خالل ما �سبق يت�ضح �ضرورة النظر اجلاد يف كيفية تطوير قدرات اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل اليمنية  ،لكي تتحول من جمرد م�ؤ�س�سات ناقلة للمعرفة �إىل م�ؤ�س�سات منتجة لها  ،وخا�صة اجلامعات
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الرئي�سية (جامعتا �صنعاء وعدن)  ،ومراكز البحث العلمي ،وذلك بدعمها ب�شكل قوي وم�ستمر لكي ت�شارك
بفاعلية يف ا�ستبيان املعرفة عموم ًا ،واملعرفة العلمية خ�صو�صا ً ،وتطويرها وا�ستخدامها يف التعليم والتعلم
القائم على البحث واال�ستق�صاء.

� -4سيا�سة تطوير املناهج:

�إن عملية تنمية قدرات ومهارات ال�شباب تقت�ضي بال�ضرورة االهتمام بتطوير برامج ومناهج التعليم
بجميع مراحله الأ�سا�سية  ،والثانوية  ،و� ً
صوال للتعليم العايل  ،و ذلك نظر ًا ملا ميثله ال�شباب من ركيزة �أ�سا�سية
يف عملية البناء والتطوير ،فمن الأهمية مبكان الرتكيز على نقل املعرفة و�إك�سابهم املهارة فنوعية التعليم
والعمر يكون له دوره يف التوظيف)87-101 pp ,2004 , Stenberg( .
لقد �أثبتت درا�سة للبنك الدويل �أن �إ�صالح العملية التعليمية  ،وزيادة املعرفة ب�شكل عام  ،مع الرتكيز
على التعليم العايل ب�شكل خا�ص  ،له دور كبري يف التقدم االقت�صادي واالجتماعي لأي بلد  ،و�ضربت الدرا�سة
مثال بحالة فنلندا والتي حققت م�ستوى متقدم من التطور نتيجة الهتمامها بالتعليم العايلWorld( .
( 171–147 .pp ,2007 ,Bank
ويف �سوريا دعت اخلبرية يف جمال �سوق العمل وتطوير املوارد الب�شرية (�سابينا روث)  -من الإحتاد
الأوروبي – �إىل ربط اجلامعات ب�سوق العمل و�إىل �ضرورة مواءمة مناهج التعليم اجلامعي الحتياجات �سوق
العمل عن طريق الت�شابك مع ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�ص يف �سوق العمل املحلية والدولية  ،ومعرفة
متطلبات �أرباب العمل عند توظيف اخلريج اجلامعي اجلديد ( .عرتي�سي� ،2010 ،ص )5
�أما يف اليمن فت�سعى الدولة ُ
منذ فرتة الت�سعينات بالتعاون مع الدول والهيئات املانحة � ،إىل زيادة
الطاقة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات التعليمية  ،وحت�سني �إمكاناتها وتعديل مناهجها (التقرير اجلامعي،1999 ،
�ص  .)19وقد جاء يف الوثيقة الإر�شادية لتقومي الربامج التعليمية وتطويرها يف اجلامعات احلكومية � ،أنه
لتنفيذ ما جاء يف الإ�سرتاتيجية  ،حول عملية تقومي الربامج التعليمية  ،وتطويرها يف اجلامعات اليمنية ،
عقدت قيادة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وم�ؤ�س�ساتها اللقاء الت�شاوري الثالث عام  ، 2008وت�ضمن
املو�ضوع الثاين من اللقاء  ،مناق�شة م�شروع تطوير الربامج التعليمية وحتديثها  ،والتقريب بني املناهج والربامج
التعليمية اجلامعية وتوحيدها بني اجلامعات  ،وفق ًا للخطة الإدارية التنفيذية املقرتحة  ،التي مت املوافقة
عليها بالإجماع (الوثيقة الإر�شادية �، 2010 ،ص  ،)14كما قامت وزارة التعليم العايل مبرحلة ثانية متت
فيها مراجعة الربامج التعليمية وتقوميها � ،أما املرحلة الثالثة والأخرية فقد كانت مرحلة التطوير للربامج
التعليمية.
ونظر ًا لكون حمتوى املنهج الدرا�سي للتعليم العايل يف اليمن يعتمد على الناحية النظرية  ،مع ندرة
التطبيق العملي والتدريب امليداين ب�سبب عدم توفر الإمكانات والكوادر امل�ؤهلة  ،ورغم ت�أكيد احلكومة على
�أهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بالن�سبة للبلد � ،إال �أنها مل توفر املتطلبات الالزمة لذلك من حوا�سيب
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ومعامل وخطوط ات�صال ب�شبكة املعلومات  ،فالإملام باللغة واحلا�سب ورفع م�ستوى معرفة الطالب ومهاراتهم
يعد من املتطلبات الأ�سا�سية ل�سوق العمل  ،وبالتايل فالبد من �أن ت�شمل طرق التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف اليمن التقدم والتطور يف تكنولوجيا املعلومات.
وبناء عليه ينبغي على احلكومة الرتكيز واالهتمام بتطوير املناهج مبا يتنا�سب مع تطورات الع�صر
ً
لكي تتوافق مع متطلبات �سوق العمل .

� -5سيا�سة تطوير نظم املعلومات:

تعترب �شحة وندرة املعلومات و�صعوبة الو�صول للمتوفر منها �أحد الأ�سباب الرئي�سية لت�أخر منو
القطاعات االقت�صادية ويف مقدمتها قطاع اخلدمات  ،وب�شكل خا�ص قطاع التعليم  ،وعليه فمن املهم بل واملهم
جد ًا االهتمام بتطوير نظم املعلومات يف اليمن  ،وقد كانت هناك حماوالت للتطوير من جانب احلكومة اليمنية
بدعم من دول �أخرى  ،غري �أن هذه املحاوالت قليلة وب�سيطة فمثال يف بداية عام  2004بد�أ العمل �ضمن �إطار
م�شروع التعاون بني احلكومة اليمنية واحلكومة الهولندية ( )NPT programعلى  10م�ؤ�س�سات ومت
االتفاق على الآتي (امل�ؤمتر الإقليمي حول التعليم العايل � ، 2009 ،ص : )36،37
أ -أ�إعداد �سيا�سة تكنولوجيا املعلومات يف قطاع التعليم العايل.
ب -ب ت�صميم �شبكة املعلومات للتعليم العايل والتي ت�شمل ال�شبكة املركزية وال�شبكة اخلا�صة بكل جامعة
على حده  ،مبا يف ذلك اخلدمات اخلا�صة بالبحث  ،والتعليم عن بعد  ،والتعليم الإلكرتوين  ،وتعليم
امل�ستخدمني لل�شبكة من الطلبة  ،والهيئة التعليمية والإداريني  ،وتدريب الفنيني الذين �سيديرون
ال�شبكة يف املركز  ،واجلامعات.
ت -ت يتم �إن�شاء مركز تقنية املعلومات لقطاع التعليم العايل ويبد�أ �أعماله يف جماالت الإ�شراف على
�إن�شاء البنية التحتية لتقنية املعلومات يف اجلامعات  ،تدريب العاملني من الفنيني يف اجلامعات
احلكومية  ،وتطوير كفاءات العاملني يف املركز وم�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،من خالل تدريب املدراء
والطاقم الفني امل�ساعد ليكونوا قادرين على تن�سيق وتدريب ومتابعة تنفيذ �أن�شطة التكنولوجيا
واملعلومات يف املركز وعلى م�ستوى جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية .
وقد �أجنزت الت�صاميم يف عام  ، 2005كما قدرت الكلفة اخلا�صة ب�إن�شاء ال�شبكات  ،ت�شغيلها ،
والتدريب للعاملني وامل�ستخدمني لها بحوايل  20مليون يورو  ،وجرى البحث عن التمويل وقد مت توفري جزء
من هذا املبلغ من امليزانية احلكومية ومن احلكومة ال�صينية واحلكومة الهولندية( .امل�ؤمتر الإقليمي حول
التعليم العايل � ، 2009 ،ص )33
غري �إن الأمر ال ينبغي �أن يتوقف عند �إن�شاء املباين وو�ضع اخلطط بل يجب على الدولة �أن تتخذ
من امل�شاريع التي قامت بها بع�ض الدول وحققت جناح ًا يف تطبيقها منوذج ًا يحتذى به مثل م�شروع النظام
الإح�صائي للتعليم يف �سلطنة عمان  ،والذي يعترب �ضمن امل�شاريع الإلكرتونية الوطنية التي تنفذها وزارة
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التعليم العايل بال�سلطنة  ،حيث يقوم بجمع ون�شر بيانات تف�صيلية عن التعليم العايل بعد نهاية كل عام
جامعي  ،وت�شمل هذه البيانات الطلبة والأكادمييني والإداريني يف جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل والطلبة
املبعوثني �إىل اخلارج � ،إ�ضافة �إىل البيانات املالية لكل م�ؤ�س�سة تعليم عايل داخل ال�سلطنة  ،وبيانات عن الطلبة
بعد تخرجهم  ،ويتوىل مركز القبول املوحد �إدارة هذا النظام  ،وكذلك تدقيق وتوثيق وتوفري البيانات �إىل
م�ؤ�س�سات التعليم العايل واجلهات احلكومية ومراكز البحوث والدرا�سات واجلهات املعنية الأخرى لال�ستفادة
من هذه البيانات واال�سرت�شاد بها م�ستقب ًال.

� -6سيا�سة الرتكيز على ت�شجيع زيادة التخ�ص�صات العلمية والتطبيقية:

�إن الإفراط يف التعليم العايل �أكرث مما يجب يف تخ�ص�صات معينة قد يكون له �آثار �سلبية على
�سوق العمل  ،حيث �إن الفر�ص �سوف تقل بالتدريج  ،مما ينتج عنه انخفا�ض �إن مل يكن انعدام العائد على
هذه الدرا�سات  ،ناهيك عن ت�أثر �سوق العمل بزيادة عدد العاطلني يف املجتمع,2008 ,all .et .Peter.J( .
)p138
لقد كان اجلهاز احلكومي اليمني يف عقدي الثمانينات والت�سعينات من القرن الع�شرين كوعاء
ت�صب فيه كل خمرجات التعليم ب�صفة عامة والتعليم العايل ب�صفة خا�صة  ،لي�س فقط بحكم احلاجة
التي ا�ستوجبتها ظروف ن�ش�أته وحجم وتعاظم دوره يف الن�شاط االقت�صادي واخلدمي  ،و�إمنا بحكم �سيا�سة
بعد اجتماعي وثقايف بل و�سيا�سي �أحيانا يف �شغل الوظيفة العامة  ،وقد نتج
التوظيف التي كانت ت�ستند �إىل ٍ
عن هذه ال�سيا�سة تكد�س اجلهاز احلكومي مبوظفني من خمرجات التعليم العايل من خريجي الكليات الأدبية
والنظرية  ،وقلة من خمرجات الكليات العلمية املتخ�ص�صة.
�أي �إن �سيا�سة التوظيف التي كانت �سائدة �ساهمت يف ر�سم �سيا�سة التعليم العايل احلالية � ،إذ جعلت
التوظيف متاح لكافة خمرجات التعليم العايل مبختلف م�ستوياته وتخ�ص�صاته دون ربط التوظيف باحتياج
حقيقي( .القباطي� ،2000 ،ص )4
جدير بالإ�شارة �أن عرو�ض الربامج املحدودة يف اجلامعات ت�ؤدي �إىل اختالل التوازن بني عدد
ٌ
الطالب الدار�سني للعلوم الطبيعية و�أولئك الدار�سني للعلوم االجتماعية  ،وال�شك �أن العلوم االجتماعية
(الفنون والدرا�سات الإن�سانية) والعلوم الطبيعية (العلوم والهند�سة والريا�ضيات) يف غاية الأهمية على
حد �سواء لتنمية البلد جمتمعي ًا وثقافي ًا واقت�صاديا  ،ويكمن احلل يف املوازنة بينهما بحيث يقدم نظام التعليم
ٍ
العايل ن�سبة مالئمة من اخلريجني القادرين على تلبية احتياجات االقت�صاد واملجتمع من املوارد الب�شرية ،
وقد ارتفعت ن�سبة الطالب اليمنيني يف العلوم االجتماعية من  30%خالل العامل الدرا�سي 2003 – 2004
�إىل  87%خالل العام الدرا�سي  2006 – 2007وهذه الن�سبة �أعلى بكثري من نظرياتها يف معظم بلدان ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا  ،ي�ضاف لذلك �أن هذه الظاهرة مل تت�سبب يف ارتفاع معدل البطالة بني خريجي
الكليات املتخ�ص�صني يف جمال العلوم االجتماعية فح�سب � ،إمنا �أدت �أي�ض ًا �إىل وجدود ق�صور خطري يف ر�أ�س
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املال الب�شري امل�ستثمر يف جمال العلوم( .التقرير � ، 2010 ،ص )61
�أما من حيث �إيالء االهتمام بالتو�سع يف التخ�ص�صات العلمية وعلوم امل�ستقبل وتطبيقاتها ،وكذلك
تقوية قدرات الطالب يف اللغة الإجنليزية واحلا�سوب  ،وت�شجيع التحاق الإناث وطالب املناطق الريفية ،
فلم ي�أخذ حيز ًا يتنا�سب مع �أهميته يف �سيا�سة الدولة  ،واملالحظ �أن �سوق العمل يف الوقت احلايل تتوفر فيه
فر�ص عمل كثرية  ،ويرتكز الطلب على امل�ؤهلني  ،وخ�صو�ص ًا من يجيدون اللغة الإجنليزية  ،ومهارات احلا�سوب ،
واملهارات التحليلية وال�سلوكية واالجتماعية  ،ناهيك عن من ميتلكون مهارات االت�صاالت,Bank World( .
)3.P ,39674 .No Report , 2007
كما �أن هناك عدم توافق بني االختيارات التي يجريها الطالب يف التعليم الثانوي واملواد الدرا�سية
التي تدر�س يف التعليم العايل  ،ففي العام الدرا�سي  1997 – 1998مت قيد  42%من طالب ال�صفني الدرا�سيني
الثاين والثالث الثانوي يف الق�سم العلمي  ،غري �أن هذا الرقم تزايد ب�سرعة لي�صبح  80%بحلول العام الدرا�سي
 ،2007–2008ومع ذلك ف�إن  33%فح�سب من طالب اجلامعة مقيدون حالي ًا بربامج العلوم �أو الهند�سة �أو
التكنولوجيا ،يذكر �أن غالبية الطالب مقيدون بربامج العلوم االجتماعية  ،ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إىل
�إمكانية التحاق طالب الق�سم العلمي بعدد �أكرب من الكليات (كليات العلوم الإن�سانية والتعليم الفني والتدريب
املهني) مقارنة بخريجي ق�سم العلوم الإن�سانية امل�سموح لهم فقط بااللتحاق بكليات العلوم الإن�سانية  ،ومن
باب املفارقة �أن اجلامعات توفر مزيد ًا من املقاعد يف كليات العلوم الإن�سانية التي تتكبد املدار�س من �أجلها
تكاليف ا�ستثمارية وت�شغيلية �أقل ،وهذه الهجرة القهرية للطالب �إىل العلوم الإن�سانية على امل�ستوى اجلامعي
تقلل من املهارات العلمية والتكنولوجية املتاحة ل�سوق العمل( .التقرير � ، 2010 ،ص .)48

� -7سيا�سة االهتمام بتطوير التعليم الفني:

تزايدت االعتمادات املالية ال�سنوية املخ�ص�صة للتعليم الفني والتدريب املهني من  4مليار ريال يف
عام � 2004إىل �أكرث من  17مليار ريال يف عام  ،2007وعلى الرغم من اهتمام الدولة املوجه للتعليم الفني
يف ال�سنوات الأخرية � ،إال �أنه ال ي�ستوعب �إال ن�سبة �ضئيلة من خمرجات التعليم الأ�سا�سي ،وذلك يعود �إىل
�ضعف الطاقة اال�ستيعابية لهذا النوع من التعليم  ،وترتكز �أهداف التدريب املهني والفني  -برفع املهارات
املهنية و�إعادة الت�أهيل و�إدخال مهن جديدة  -يف توفري فر�ص عمل جديدة  ،واحلد من الفقر والبطالة ،
�إال �أنه يالحظ �أن �أثر ذلك ال يبدو وا�ضح ًا على نوعية التدريب  ،حيث ما تزال الربامج التدريبية تركز
على جماالت العمل التقليدية خ�صو�ص ًا للإناث( .جمل�س ال�شورى� ،2008 ،ص  )46الأمر الذي ي�ستدعي
الرتكيز على التعليم الفني واملهني  ،و�إيالء الدولة اهتمام �أكرب باملعاهد الفنية واملهنية  ،من حيث زيادة
عددها وتطوير براجمها  ،كي تتنا�سب خمرجاتها مع احتياجات �سوق العمل  ،وهذا ما �سي�ؤدي �إىل زيادة �إقبال
الطالب على هذه املعاهد.
وعلى الرغم من الآمال التي تعقد على دور التعليم الفني واملهني يف الإ�سهام يف تقلي�ص الفجوة
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الكبرية بني خمرجات التعليم و�سوق العمل� ,إال �أن هذا النوع من التعليم مازال يعاين من قيود وعوائق عدة
حتول دون منوه وتطوره ،ومن �ضعف التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التعليم الفني والتدريب املهني وم�ؤ�س�سات ووحدات
الإنتاج يف القطاع اخلا�ص ،مما ي�ؤدي �إىل عدم تنا�سب برامج وخمرجات التعليم الفني والتدريب املهني مع
متطلبات �سوق العمل ,ويعزى ذلك �إىل جملة من الأ�سباب �أبرزها (التقرير الإ�سرتاتيجي اليمني� ,2003 ,ص
 135ـ -:)136
أ -أقلة املدار�س الفنية واملهنية وكذلك املعاهد التقنية العليا مقارنة باملدار�س الثانوية العامة  ,حيث
بلغ عدد املدار�س الفنية واملراكز املهنية يف العام الدرا�سي  )99( 2008-2009مدر�سة ومعهد ًا
يدر�س فيها حوايل ( )13418طالب ًا.
ب -بقلة ا�ستيعاب �سوق العمل خلريجي املعاهد واملدار�س الفنية واملراكز املهنية واال�ستعانة بخربات
عربية و�أجنبية بحجة �ضعف كفاءة الت�أهيل والتدريب يف املجاالت الفنية واملهنية.
ت -ت�إحجام الفتاة اليمنية عن االلتحاق باملدار�س واملراكز واملعاهد التقنية واملهنية ,ويرجع ذلك
لظروف املجتمع وعاداته وتقاليده التي ال ت�سمح للفتاة اليمنية �إال بااللتحاق بنوع معني من التعليم
وهو التعليم النظري فقط.
ث -ثارتفاع تكلفة التعليم التقني واملهني ومتطلباته من الأجهزة واملعدات والور�ش قيا�س ًا ب�أنواع
التعليم الأخرى.
ج -جالنظرة الدونية من قبل املجتمع للطالب الدار�سني وامللتحقني يف التعليم الفني واملهني .
ح -حتخلف مناهج التدري�س يف التعليم املهني وعدم م�سايرتها ملتطلبات �سوق العمل واحتياجات خطط
التنمية يف اليمن.
خ -خقلة املرتبات واحلوافز املادية التي يح�صل عليها الفنيون واملهنيون العاملون يف القطاع احلكومي
والتي ال تتنا�سب مع طبيعة عملهم ومقدار اجلهد املبذول منهم وامل�س�ؤولية املناطة بهم.
د -دفقدان اال�ستجابة �أو التعاون �أو التن�سيق بني وزارة التعليم الفني والتدريب املهني والوزارات
الأخرى  ,وكذلك م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص واملختلط وال�شركات وامل�صانع يف تدريب طالب
التعليم الفني واملهني  ،والعمل على ا�ستقبالهم و�إتاحة �سبل الرعاية لهم واالهتمام بهم.
من خالل ما �سبق جند �أن التعليم الفني واملهني يف اليمن ما يزال يعاين من ق�صور �شديد ويحتاج �إىل
اهتمام �أكرب من قبل اجلهات امل�سئولة ليقوم بالدور املطلوب منه ب�شكل �أف�ضل مع الرتكيز على التعليم املهني
والتدريب الفني بعد الثانوي والذي يخدم جانب التعليم العايل .
و�سي�ساهم اهتمام الدولة بهذا اجلانب من التعليم يف تخفيف ال�ضغط والإقبال على اجلامعات
والكليات النظرية و�سريفد �سوق العمل بعمالة جيدة وذات خربة وكفاءة هو بحاجة �إليها �أكرث من التخ�ص�صات
النظرية التي فاقت على احتياجاته.
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� -8سيا�سة ا�ستقالل الذمة املالية للجامعات:

ال تتمتع اجلامعات اليمنية با�ستقاللية الذمة املالية ومل يتم العمل على حتقيق هذه اال�ستقاللية
رغم �أهميتها يف �أداء هذه اجلامعات لعملها  ،وت�أثريها الكبري على خمرجات التعليم العايل  ،فرغم �أن اجلامعات
تعترب م�ستقلة ذاتي ًا عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف معظم النواحي � ،إال �أن وزارة املالية ت�سيطر
ب�صورة �أ�سا�سية على الإدارة املالية  ،ويعود انعدام ا�ستجابة برامج اجلامعات اليمنية لالحتياجات املتغرية
�إىل حتكم وزارة املالية يف نفقات هذه اجلامعات  ،كما يحول النظام املايل القائم دون التخطيط الإ�سرتاتيجي
على م�ستوى اجلامعة  ،ويقدم حافز ًا �ضئي ًال للكفاءة واالبتكار( .التقرير� ،2010 ،ص)138 ،
ولقد �أثبتت كثري من اجلامعات حول العامل  -مبا يف ذلك اجلامعات ال�صغرية � -أن ب�إمكانها توفري جزء
كبري من مواردها ذاتي ًا عن طريق �أن�شطتها املتنوعة  ،ومنها جامعات مينية  ،مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا
 ،وكلية املجتمع  ،ومن م�صادر الدخول املمكنة  ،اال�ستثمارات التجارية  ،والتربعات  ،والأوقاف  ،ولكي ت�سعى
اجلامعات يف فتح مثل هذه الأن�شطة  ،ينبغي �أن تطمئن �إىل �أن �أي موارد ذاتية حت�صلها �سوف تبقى لديها يف
خدمة م�صاحلها  ،ولذا ف�إن من املفرت�ض �إجراء التعديالت الت�شريعية الالزمة مبا يعطي للجامعات احلق يف
االحتفاظ مبواردها الذاتية  ،بل ميكن للحكومة لت�شجيع التربعات �أن متنح حوافز �ضريبية للجهات املتربعة
للجامعات.
وقد �أ�شار تقرير التنمية الإن�سانية العربية �إىل توجهات �إ�سرتاتيجية تعمل على الإ�صالح ال�شامل
للتعليم ومن �ضمنها (تقرير التنمية الإن�سانية � )2002 ،أن يتوافق حترير التعليم العايل من مركزية الدولة
يف التعليم  ،مع ا�ستمرار م�سئوليتها كجهة رقابية � ،أي �إن وظيفة الدولة تتحول من امل�س�ؤولية الكاملة عن
التعليم العايل �إىل وظائف �أخرى  ،مثل زيادة التمويل احلكومي ورفع كفاءة ا�ستغالل موارد م�ؤ�س�سات التعليم
العايل  ،وتعظيم العائد املعريف واملجتمعي عليها  ،وذلك من خالل تقنني وتر�شيد ا�ستخدام املال العام ل�ضمان
النوعية يف جميع مراحل م�ؤ�س�سات التعليم العايل( .حجازي� ،2003 ،ص )344
غري �أن اتباع احلكومة اليمنية طيلة الفرتة ال�سابقة �سيا�سة جمانية التعليم � ،سيف�ضي  -يف ظل
العجز املايل التي ت�شهده � -إىل حقيقة ال مفر منها  ،وهي �أن الدولة �سوف لن تكون قادرة على توفري احتياجات
التعليم العايل بال�شكل املطلوب مبفردها  ،علم ًا ب�أن الو�ضع العاملي اليوم ي�شري �إىل تناق�ص �إ�سهامات احلكومة يف
متويل م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،واالجتاه نحو تو�سيع امل�ساهمة املجتمعية  ،وت�شجيع التعليم العايل الأهلي ،
واليمن حتتاج للأخذ بهذه االجتاهات.
لقد �سبقت �إىل مثل هذا التحول بلدان عديدة  ،و�إذا قررت اليمن التوجه نحو هذا الو�ضع فينبغي
ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية فنية لدرا�سة �إمكانية تطبيقه ،بحيث ت�ستفيد من جتارب وخربات الدول التي �سبقت
 ،على �أن يتم تطبيق الو�ضع اجلديد ب�صورة متدرجة  ،ويف �سياق �إ�صالح مايل �شامل يف قطاع التعليم ب�شكل عام
والتعليم العايل ب�شكل خا�ص.
وبالرغم من مناداة العديد من الكتاب ب�ضرورة و�ضع �سيا�سة للجوانب املالية بهدف �إ�صالح وتطوير
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التعليم العايل يف اليمن (باعباد� ،2005 ،ص )24وو�ضعها فع ًال يف اخلطة اخلم�سية الثالثة يف �أغ�سط�س2006
(خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة � ،2007، 2010-2006ص � )142إال �أنها فيما يتعلق
بحيز التنفيذ فال زالت بالرغم من �أهميتها ال�شديدة مهملة وال يعمل بها ،ومن هنا فعلى اجلهات املخت�صة يف
الدولة �أن تعطي هذا اجلانب االهتمام الذي ي�ستحقه  ،ملا له من �أثر قوي يف م�سرية التعليم العايل يف اليمن .

� -9سيا�سة االهتمام بكوادر التعليم العايل:

قامت احلكومة يف عام  1997ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم بالتوقيع على عقد مع International
 Consortium for Developmentيهدف �إىل بناء وتطوير وتفعيل معايري ومناذج لقيا�س الأداء
الأكادميي ونتائجه  ،ومت اختيار جلنة ليكونوا نظراء للخرباء الأجانب  ،وو�ضعوا مع ًا جمموعة من الكتيبات
ت�شمل الأغرا�ض الآتية (وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،التقرير� ،2003،ص : )24
أ -أتطوير ال�سيا�سات والإجراءات العملية للمجل�س الوطني لالعتماد الأكادميي.
ب -ب�إن�شاء معايري ومناذج االعتماد للجامعات اليمنية وكليات املجتمع.
ت -تتدريب املخت�صني على م�س�ؤوليات فهم املعايري املعتمدة وتنفيذها من خالل ور�شة العمل.
ث -ث�إعداد كتيبات لتمكني املخت�صني من تطبيق املعايري املعتمدة بكفاءة وفاعلية.
جدير بالذكر �أنه بالرغم مما للكادر الأكادميي من دور قوي وم�ؤثر يف �سري العملية التعليمية �إال
ٌ
�أن هناك ق�صورا وا�ضحا يف االهتمام بهم وت�أهيلهم وتدريبهم بال�شكل املطلوب  ،مثل عمل دورات وندوات
وم�ؤمترات  ،ناهيك عن الق�صور يف ت�سوية و�ضعهم املادي مبا يتنا�سب مع مكانتهم العلمية ،وعدم ح�صول �أكرثهم
على التقدير لعملهم مما يحبطهم ويقلل من جودة �أدائهم  ،وعليه ف�إنه يجب على اجلهات املخت�صة �أن تعمل
على ت�سوية �أو�ضاعهم ومنحهم حقوقهم  ،وت�شجيع الكفاءة بينهم مبا ي�ستحقونه  ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز
على عمل دورات وندوات وم�ؤمترات ت�ساعد على تبادل املعرفة فيما بينهم  ،فكل ذلك �سوف يدفع مب�ستواهم
وعطائهم �إىل الأمام  ،مما �سيكون له بالغ الأثر على العملية التعليمية  ،واحل�صول على خمرجات �أكرث جودة
من ذي قبل.

� - 10سيا�سة منح املعونة لطالب التعليم العايل:

تعمل �سيا�سة منح املعونة لطالب التعليم العايل على تو�سيع فر�ص التحاق الفقراء بالتعليم العايل
اجلامعي  ،وتوفري منح درا�سية خا�صة للطلبة املتفوقني.
وت�شري درا�سة عن تقدير الطلب على التعليم العايل �إىل �أن �سيا�سات التعليم العايل من حيث تقدمي
امل�ساعدات واملعونات للطالب املتفوقني ت�ساعد على تقدمهم وتفوقهم  ،وا�ستفادة الدولة من قدراتهم  ،وعدم
تقدمي املعونة له�ؤالء املتفوقني ي�ؤدي لنتائج عك�سية (.)85-84.Pp ,2006 ,Hung
وهذا املو�ضوع كثري ًا ما يحدث يف اليمن حيث �إنه غالب ًا ما تعطى املنح وامل�ساعدات لأبناء امل�سئولني
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�أو بح�سب الو�ساطة  ،وال ي�ستفيد منها كل م�ستحقيها  ،مما ي�ؤدي �إىل حرمان الدولة و�سوق العمل من العديد
من الكوادر الفاعلة.
ويرى �أ�سعد (� )9-8 pp ,2010 ,Assaadأن معظم دول ال�شرق الأو�سط اتبعت �سيا�سة جمانية
التعليم العام والعايل بهدف توفري التعليم للجميع  ،وبحيث يكون هناك تكاف�ؤ يف الفر�ص �أمام اجلميع  ،وقد
�أخذ الكاتب م�صر كنموذج لتطبيق هذه ال�سيا�سة  ،وتو�صل �إىل �أن �سيا�سة جمانية التعليم مل حتقق �أهدافها
املرجوة  ،فالإنفاق على مراحل التعليم الأوىل وحتى اجلامعية كان على ح�ساب الفقراء الذين ال ي�ستطيعون
موا�صلة التعليم العايل  ،ويو�صي الكاتب هنا بعدد من الإجراءات منها :
أ -أ�أن يتم توجيه الإنفاق ب�شكل �أكرب للتعليم العايل  ،بحيث يذهب الدعم للمجموعات امل�ستحقة � ،إىل
جانب �إعطاء منح للطالب املتفوقني بح�سب احلاجة للم�ساعدة.
ب -ب�إلغاء جمانية التعليم اجلامعي على بع�ض الفئات غري امل�ستحقة  ،وخا�صة خريجي املدار�س
الأهلية.
ت -تعدم ال�سماح للجامعات احلكومية بفر�ض ر�سوم تزيد عن تكاليف ت�شغيلها ولفرتة حمدودة.
غري �أن تطبيق هذه ال�سيا�سة من قبل الدولة �سوف ي�صطدم مبدى قدرتها على حتديد الفئات الأكرث
ا�ستحقاقا للم�ساعدة.
وما حدث يف توزيع م�ساعدات �شبكة ال�ضمان االجتماعي يو�ضح بجالء �أن امل�ساعدة قد تذهب لغري
م�ستحقيها ،حيث مت ت�سجيل الفئات امل�ستحقة بناء ًا على رغبات القائمني على الت�سجيل يف كل مركز ،ولعبت
الأهواء واالنتماءات احلزبية دور ًا كبري ًا يف هذا اجلانب.
ومن �ضمن ما ميكن �أن ت�سهم به الدولة توفري وزارة التعليم العايل بعثات ومنح درا�سية لطالب �أ�سر
ال�ضمان االجتماعي والدخل املحدود للدرا�سة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل مثلما يحدث يف �سلطنة عمان حيث
حر�صت الوزارة عند توليها م�شروع البعثات الدرا�سية الداخلية لأبناء �أ�سر ال�ضمان االجتماعي على االهتمام
بهذه الفئة والنهو�ض بها ودعمها لتكون �أ�سر ًا منتجة توفر لنف�سها العي�ش الكرمي واخلروج من مظلة ال�ضمان
االجتماعي .
جدير بالإ�شارة هنا �أن وزارة التعليم العايل تعمل على توفري املنح لأوالد املغرتبني داخل اليمن
ٌ
وتعطي منح ًا لبع�ض الدار�سني يف اجلامعات اخلا�صة  ،ويعاب على هذا الإجراء �أنه ال ي�شمل اجلميع و�إمنا
تتدخل الو�ساطة واملح�سوبية واحلزبية ب�شكل كبري يف توزيع هذه املنح.

� -11سيا�سة التمويل الذاتي:

نظر ًا لكون التمويل الذاتي الذي حت�صل عليه م�ؤ�س�سات التعليم العايل �ضئي ًال فال بد من العمل على
زيادة هذا التمويل بوا�سطة:
أ -أر�سوم الطالب:
594
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

لقد �أ�صبح من ال�ضروري �أن يدفع الطالب امللتحقون باجلامعات احلكومية ر�سوم ًا درا�سية يف مقابل
تعلمهم � ،إذ �إن اجلامعات لن ت�ستطع م�ستقب ًال توفري املوارد ال�ضرورية لتقدمي تعليم ذي جودة عالية  ،وعدم
حتقيق ذلك �سي�شكل و�ضع ًا �صعب ًا ،اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،واجتماعي ًا ،ولذا ف�إن م�صلحة البلد تقت�ضي معاجلة هذا
الأمر  ،و�إذا و�ضع نظام ي�سمح للجامعات احلكومية بتقا�ضي ر�سوم درا�سية  ،ف�إنه يجب مراعاة الطالب غري
القادرين على حتمل هذه النفقات عن طريق و�ضع ترتيبات لتقدمي منح مالية لهم  ،وتهيئة فر�ص ح�صولهم
على قرو�ض مي�سرة يتم ت�سديدها بعد تخرجهم وانخراطهم يف العمل  ،كما يجب على الدولة �أن تعمل على
م�ساعدة الطالب املتفوقني علمي ًا ب�إعطائهم منح جمانية �أو امل�ساهمة معهم يف حتمل تكاليف تعليمهم تعليم ًا
عالي ًا وخ�صو�ص ًا للفقراء منهم وذوي الدخل املحدود (.)p61 ,2006 ,Atuahene Francis
وهذا يتطلب البحث عن م�صادر �إ�ضافية لدعم التو�سع وحت�سني النوعية يف جمال التعليم العايل ،
لأن على التعليم العايل �أن يناف�س يف ا�ستخدام املوارد احلالية وحت�سني الكفاءة ( )efficiencyيف ا�ستخدام
املوارد املحدودة للدولة مع الأولويات الأخرى يف جمال التعليم (الأ�سا�سي والثانوي) ويف جمال ال�صحة
وغريها من املجاالت اخلدمية  ،خا�صة يف ظل املوارد املحدودة للدولة  ،والتي ال يتوقع �أن تتزايد كثري ًا يف
الأمد القريب( .مطهر� ،2005،ص )7
ب -ب ر�سوم التعليم املوازي:
ميثل برنامج التعليم املوازي �أحد �صور املعونة غري املبا�شرة التي تقدمها الدولة للطالب من خالل
اجلامعات احلكومية حيث ت�ساعد اجلامعات احلكومية الطالب اليمنيني الذين مل يتم ا�ستيعابهم لاللتحاق
بربنامج التعليم املعتاد يف اجلامعات العامة  ،وتعمل غالب ًا يف فرتات ما بعد الظهرية  ،فالدولة هنا حتمل
الطالب جزء من النفقة وتتحمل هي اجلزء الآخر كمعونة له�ؤالء الطالب من جهة وتخفيف ال�ضغط على
اجلامعات العامة من جهة �أخرى.
وقد ارتفع عدد الطالب يف التعليم املوازي ب�إيقاع �سريع لي�صل �إىل  14%من معدالت القيد خالل
العام الدرا�سي  ،2007 – 2008نظر ًا الرتفاع الطلب االجتماعي على التعليم وحمدودية الأماكن يف الربامج
املعتادة يف اجلامعات العامة( .التقرير � ، 2010 ،ص )28
جدير بالذكر �أن قبول �أعداد متنامية من طالب برامج التعليم املوازي ذات الر�سوم املنخف�ضة ،
ٌ
مقارنة بر�سوم اجلامعات اخلا�صة  ،ال ي�ؤدي �إىل خف�ض الطلب على �أماكن يف اجلامعات اخلا�صة فح�سب  ،و�إمنا
ي�سهم �أي�ض ًا يف انخفا�ض نوعية املدخالت يف اجلامعات العامة  ،فن�صف العائدات التي حت�صل من ر�سوم التعليم
هذه ت�ؤول �إىل تغطية تكاليف التدري�س واالختبارات  ،يف حني يذهب الن�صف الآخر �إىل �إدارة اجلامعة  ،بد ًال
من ذهابه �إىل حت�سني البنية التحتية  ،من قاعات جمهزة  ،ومعامل  ،ومكتبات مما ي�سفر عن عوامل حافزة
�سلبية  ،ت�ؤثر على �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.
ومن منظور الدرا�سة �أنه ميكن اال�ستفادة من التجارب الناجحة لبع�ض الدول يف تطبيقها ل�سيا�سات
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التعليم العايل وب�شكل خا�ص ال�سيا�سات التي تتالءم مع الو�ضع يف اليمن  ،مثل ما جاء يف درا�سة عن التعليم
العايل يف ال�صني لـ ( )2008 ,Jiao ,.P 13-10حيث عملت ال�سلطات والهيئات املخت�صة هناك على تطبيق
�سيا�سة تعليمية تتمثل يف:
 -تقا�سم التكاليف مع الطالب  ،وتقدمي املعونات لهم  ،وم�ساعدة الطلبة الفقراء الأكفاء ب�إعطائهمفر�ص �أف�ضل ملوا�صلة تعليمهم واحل�صول على فر�ص للتعليم العايل  ،وحتقيق نوع من امل�ساواة يف
التعليم العايل يف ال�صني وكذلك تدريب املعلمني لتحقيق االمتياز.
 �-سيا�سة التعليم العايل املجاين كانت �سيا�سة ذات �أثر �سلبي على تطور التعليم العايل  ،وقد عملتال�صني على تطبيق �سيا�سة تقا�سم التكاليف بحيث يتم م�ساعدة الطالب �أو مقا�سمته تكاليف
الدرا�سات العليا  ،وتقدمي �إعانات للطالب الدار�سني يف اخلارج  ،والعمل على امل�ساواة بني الفقراء
والأغنياء.
وبالتايل ف�إن تطبيق اليمن لهذه ال�سيا�سة (�أ�سوة بغريها من الدول املتقدمة يف هذا املجال) �سوف
ي�ساعد على اال�ستفادة من الطاقات الكامنة يف الطالب الفقراء  ،الذين ميتلكون املهارات والقدرات العلمية ،
وال ي�ستطيعون �صقلها مبوا�صلة تعليمهم العايل.
ولتح�سني خمرجات التعليم العايل  ،ولكي تلبي احتياجات �سوق العمل ف�إن على احلكومة اليمنية
الأخذ بعني االعتبار التو�صيات التي قدمتها الدرا�سة التي �أعدها كل من البنك الدويل  ،ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي حول مراجعات ل�سيا�سات التعليم العايل يف م�صر (البنك الدويل،2010 ،
مراجعة ل�سيا�سات التعليم العايل يف م�صر� ،ص  ،)21واملتمثلة بالآتي:
 -للحكومة �أن تنظر يف �أن ُتعد مب�شاركة كل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،وبالت�شاور مع �أربابالعمل الوطنيني و الإقليميني اتفاق ًا يو�ضح مهمة الر�سالة املتميزة للم�ؤ�س�سة  ،وما تقدمه من تعليم
 ،وجمال تركيزه  ،والتوقعات املنتظرة من �أدائها  ،وعملية توفري املوارد املرتبطة بذلك  ،لبناء
قدراتها  ،ومبقدار ا�ستقاللها املو�ضوعي والإجرائي  ،ومن املهم يف هذه العملية تو�ضيح جماالت �سوق
العمل التي تعد كل م�ؤ�س�سة اخلريجني من �أجلها.
 -من ال�ضروري توفري نطاق �أو�سع كثري ًا من املعلومات لتوجيه الطالب يف اختياراتهم  ،وللتخطيطامل�ؤ�س�سي  ،وينبغي للحكومة �أن تنظر يف ا�ستحداث خدمة معلومات مهنية ل�سوق العمل  ،قادرة
على تزويد الطالب املحتملني وم�ست�شاري الإر�شاد الوظيفي  ،وم�ؤ�س�سات التعليم العايل مبعلومات
عن اجتاهات العر�ض والطلب يف العمالة  ،وعوائد �سوق العمل التي حققها اخلريجون يف خمتلف
امليادين.
حتتاج القدرة اال�ستيعابية للجهات املعنية لقطاعات التعليم �إىل حت�سني وتطوير يف اجلانب
امل�ؤ�س�سي ،ويف تنمية القدرات الب�شرية واملادية حتى تتمكن من اال�ستفادة من املوارد املتاحة  ،وخا�صة تلك
امل�شاريع املمولة من اجلهات املانحة  ،فتعرث تلك امل�شاريع ي�ؤثر �سلب ًا على م�ستوى التخ�ص�صات التي حت�صل عليها
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اليمن من املانحني حا�ضر ًا وم�ستقب ًال  ،ي�ضاف �إىل ذلك �أنها حتتاج ال�ستقاللية يف ممار�سة �صالحيتها ب�شكل
فاعل  ،ويف �إعادة توزيع املوارد املالية وفق احتياجاتها الفعلية  ،ويف اتخاذ القرارات الأكادميية املالئمة � ،أو
الربط بني الإنفاق والربامج الأكادميية (.)27 ,P ,2011 - 2006 ,2009,Strategy National
وبالتايل ف�إنه من ال�ضروري االهتمام بربنامج تنويع م�صادر متويل التعليم العايل والذي ي�شمل(
التقرير اليمني� ، 2009،ص  )8تنويع م�صادر متويل اجلامعات احلكومية (زيادة م�صادر التمويل الذاتي)،
وت�شجيع م�ساهمة املجتمع يف التمويل من خالل ت�شجيع �إن�شاء الكليات ،واجلامعات الأهلية واخلا�صة عرب
العديد من الربامج(.حمزة� ،2011 ،ص  )7ويجب �أن تقرتن هذه اجلهود مع �ضرورة حتقيق توازن منا�سب بني
التناف�سية العاملية ملخرجات التعليم العايل يف �سوق العمل من ناحية والواقع احلايل للتعليم العايل..
ومن هنا ف�إن تنفيذ �سيا�سات �سوق العمل و�سيا�سات التعليم العايل تتطلب م�شاركة فعالة من كافة
الفاعلني كاحلكومة  ،و�أ�صحاب العمل والنقابات  ،ويت�ضح دور الدول يف �ضرورة توفري بيئة م�ستقرة لالقت�صاد
الكلي  ،وحتقيق �أ�سواق عمل تناف�سية  ،ور�سم ال�سيا�سات االقت�صادية الالزمة لتحقيق التعليم ،والت�شغيل ،
وم�ساندة امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف الت�شغيل وخلق الوظائف  ،ونقل املعرفة والتكنولوجيا املتطورة  ،و�سيادة
القانون  ،وتقدمي احلوافز لتنمية املوارد الب�شرية بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاك الوزارات املختلفة يف ر�سم �سيا�سات
التعليم العايل.
وبالتايل ف�إنه ميكن اال�ستفادة من خالل حتليل جتربة اليمن يف التعليم العايل من حيث تو�ضيح
�أهمية دور الدولة يف الربط بني �سيا�سات التعليم العايل و�سوق العمل بهدف �إعطاء �صناع القرار والأكادمييون
�صورة وا�ضحة عن تلك التجربة  ،وهذا بدوره �سي�ساعد القائمني على التعليم العايل للعمل وامل�ضي قدم ًا نحو
تطوير تلك ال�سيا�سات وتطبيق ما مل يطبق منها بغر�ض جتويد خمرجاتها لإيجاد نوع من التوافق بينها وبني
�سوق العمل يف امل�ستقبل القريب.
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قائمة املراجع
او ًال :املراجع باللغة العربية

 �أحمد ،مهيوب غالب ،)2004( ،مالحظات تقوميية عامة لربامج الدرا�سات العليا وخمرجاتها يفاجلامعات اليمنية ،يف امل�ؤمتر القومي ال�سنوي احلادي ع�شر(العربي الثالث) ،جامعة عني �شم�س ،مركز
تطوير التعليم اجلامعي ،التعليم اجلامعي العربي:ـ �آفاق الإ�صالح والتطوير ،بالتعاون مع مركز الدرا�سات
املعرفية 18-19 ،دي�سمرب� ،ص �ص.398 - 383 .
 البنك الدويل ،)2009( ،تقرير عن الو�ضع الراهن للتعليم يف اليمن ،يوليو. البنك الدويل ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،)2010( ،مراجعات ل�سيا�سات التعليمالعايل ،التعليم العايل يف م�ص .
 البنك الدويل  ،اجلمهورية اليمنية  ، ) 2010 ( ،تقرير حول و�ضع التعليم  :التحديات والفر�ص  ،منطقةال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والبنك الدويل.
 التقرير الإ�سرتاتيجي اليمني ،)2003 ( ،املركز اليمني للدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،صنعاء. _______________ ،)2009 ( ،املركز اليمني للدرا�سات الإ�سرتاتيجية،�صنعاء.
 العبيدي� ،سيالن جربان� ،)2009( ،ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف �إطار حاجات املجتمع ،ورقةعمل مقدمة للم�ؤمتر الثاين ع�شر للوزراء امل�سئولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي،
“ املوائمة بني خمرجات التعليم العايل وحاجات املجتمع يف الوطن العربي ،بريوت ،دي�سمرب.
 ___________  ،)2009( ،واقع البحث العلمي و�آفاق تطوره يف اجلمهورية اليمنية،املجل�س الأعلى لتخطيط التعليم � ،صنعاء.
 القباطي ،جميد عبدالرحمن ،ح�سني حممد الأهجري ،)2000( ،التعليم العايل و�سوق العمل يف اجلهازاحلكومي ،حا�ضر ًا وم�ستقب ًال ،ورقة عمل مقدمة �إىل دورة املجل�س اال�ست�شاري اخلا�صة بـ  :ـ التعليم
العايل و�سوق العمل ،..اجلمهورية اليمنية ،املجل�س اال�ست�شاري،الأمانة العامة.
 الوثيقة الإر�شادية لتقومي وتطوير الربامج التعليمية يف اجلامعات احلكومية (  ،)2010الدليل الأول،مركز تطوير الربامج التعليمية ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،م�شروع تطوير الربامج التعليمية
باجلامعات اليمنية احلكومية.
 باعباد ،علي هود ،)2005( ،فل�سفة التعليم العايل و�سيا�سته يف اليمن ،الأمانة العامة للمجل�س الأعلىلتخطيط التعليم� ،صنعاء ،اجلمهورية اليمنية� ،ص . 1- 26
 تقرير التنمية الب�شرية الوطني الثالث (،)2004اليمن� ،ص .355 -337 . حجازي ،احمد جمدي،)2003( ،التنمية الب�شرية وا�سرتاتيجيات التعليم ،ندوة  :التعليم العايل ر�ؤية598
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�شاملة و دوره يف االرتقاء بخطط التنمية ،اجلزء الأول ،وزارة التعليم العايل  ،املجل�س الأعلى لرعاية
الفنون والآداب والعلوم االجتماعية ،دم�شق ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،من 1-3ايلول � ،ص �ص
. 325 – 351
 عون ،جميل احمد ،)2007 ( ،خمرجات التعليم اجلامعي وعالقته ب�سوق العمل والتنمية ( درا�سةنظرية تطبيقية يف البنية االجتماعية)  ،املركز اليمني للدرا�سات االجتماعية وبحوث العمل� ،سل�سلة
درا�سات اجتماعية (  ،)14الطبعة الأوىل� ،صنعاء.
 جمل�س ال�شورى ،)2004( ،تنمية القوى العاملة ،مطابع التوجيه� ،صنعاء.العايل يف اجلمهورية اليمنيةالواقع والروئية امل�ستقبلية ،اجلمهورية اليمنية ،رئا�سة اجلمهورية ،املركز الوطني للمعلومات.
 ___________ ،)2008 ( ،تنمية املوارد الب�شرية الواقع والطموح والإمكانيات،جلنة الإ�صالح الإداري والتنمية الب�شرية والت�أمينات ،نوفمرب.
 مطهر ،حممد ،و�آخرون ،)2009( ،التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية :درا�سة مقدمة للم�ؤمتر الإقليميالعربي حول التعليم العايل ،بريوت ،لبنان ،مايو.
 مطهر ،حممد بن حممد ،)2005( ،التحديات التي تواجه التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية،رئا�سةاجلمهورية ،املركز الوطني للمعلومات ،اجلمهورية اليمنية.
 ____________ ،2005(( ،تقرير اليمن ،تقييم االحتياجات القطاعية لت�أهيلاليمن لتحقيق احلد الأدنى من التنمية الب�شري خالل الفرتة � ، 2006 -2015ص .5
 وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة لتخفيف من الفقر،� ، 2006-2010صنعاء.
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امل�ساعدات اخلارجية ومدى كفاءة الهياكل امل�ؤ�س�سية
اليمنية على ا�ستيعابها
د .عادل عبد القوي حامت ال�شرعبي

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد بجامعة امللكة �أروى

املقدمة

تعاين معظم الدول النامية – بدرجات متفاوتة  -من ندرة ن�سبية يف املوارد  ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل بروز ما ي�سمى بفجوة املوارد  ،والتي تعني عدم قدرة املوارد املتاحة على �إ�شباع احلاجات �أو املطالب
االجتماعية  ،مما يرتتب عليه جلوء هذه الدول �إىل البحث عن موارد خارج حدودها ال�سيا�سية للوفاء
()1
بحاجات جمتمعاتها.
ونظر ًا الفتقار اليمن للموارد املحلية الالزمة لتمويل عملية التنمية االقت�صادية � ،أ�ضحى
الركون �إىل التمويل اخلارجي لعملية التنمية �أمر ًا ال مفر منه  .فقد �شكلت امل�ساعدات االقت�صادية م�صدر ًا
هام ًا من م�صادر الدخل الوطني لليمن (ب�شطريه) خالل فرتة ال�سبعينات والثمانينات من القرن املا�ضي ،
�سواء كان م�صدرها �إقليمي كامل�ساعدات التي كانت تقدمها دول اخلليج العربية �أو عاملي كامل�ساعدات التي
كان يتلقاها اليمن من االحتاد ال�سوفيتي وال�صني .
وقد برزت يف �أعقاب توحيد اليمن عام  1990جمموعة من املتغريات الإقليمية والدولية
التي �أثرت ب�شكل كبري على تدفق امل�ساعدات الأجنبية �إىل اليمن  .ومن �أبرز تلك املتغريات �أزمة وحرب
اخلليج الثانية التي �أدت �إىل انخفا�ض كبري يف حجم امل�ساعدات التي كان يتلقاها اليمن خا�صة من دول
اخلليج العربية  ،وذلك ك�إجراء عقابي على موقف اليمن من الأزمة واحلرب  .بالإ�ضافة �إىل تفكك
االحتاد ال�سوفيتي وما ترتب عليه من هبوط يف امل�ساعدات الع�سكرية واالقت�صادية الهائلة التي كانت
تقدم �إىل ال�شطر اجلنوبي من اليمن  .كما خف�ضت الواليات املتحدة الأمريكية معونتها االقت�صادية
والفنية من نحو  23مليون دوالر �إىل  2.2مليون دوالر  )2(.ك�إجراء عقابي على موقف اليمن من �أزمة
اخلليج الثانية.
 )1د .رمزي زكي � ،أزمة الديون اخلارجية  :ر�ؤية من العامل الثالث  ( ،القاهرة  :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ، )1978 ،ص .42
 )2جمموعة م�ؤلفني  ،التقرير اال�سرتاتيجي ال�سنوي  :اليمن �( ، 2000صنعاء  :املركز العام للدرا�سات والبحوث والإ�صدار  ،ط� ، )2001 ، 1ص
.190
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ومنذ �أن �شرع اليمن يف تنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
يف مار�س � 1995أخذت امل�ساعدات الأجنبية تتدفق على اليمن ب�صورة تدريجية من قبل الدول وامل�ؤ�س�سات
الدولية املانحة  ،وذلك بهدف دعم برنامج الإ�صالح االقت�صادي  )3(.فعلى �سبيل املثال ارتفع حجم امل�ساعدات
الأجنبية املتدفقة على اليمن من  167مليون دوالر عام � 1995إىل  582مليون دوالر عام . 2002
وقد بذلت الدبلوما�سية اليمنية جهود ًا كبري ًة حل�شد امل�ساعدات اخلارجية  ،ومتكنت من رفع �سقف
تعهدات املانحني لليمن يف م�ؤمتر لندن عام  .2006ومع ذلك ف�إن امل�ساعدات التي ح�صل عليها اليمن منذ عام
 ، 1995قد ات�سمت ب�ض�آلتها ف�ض ًال عن تدين قدرة اليمن على ا�ستيعاب تلك امل�ساعدات .
وال �شك �أن تدين قدرة الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية  ،قد مثل
معوق ًا �أ�سا�سي ًا �أمام فاعلية تلك امل�ساعدات من جهة  ،وزيادة حجمها من جهة �أخرى  .الأمر الذي يفر�ض
�ضرورة البحث عن املعوقات التي حتد من القدرة اال�ستيعابية للهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية  ،والعمل على رفع
تلك القدرة ب�شكل ميكن من ا�ستيعاب امل�ساعدات التي ح�صل عليها اليمن عام  2012والتي ت�شكل حوايل �ضعف
التعهدات التي ح�صل عليها اليمن يف م�ؤمتر لندن . 2006
وعليه �سوف ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ر�صد وحتليل حجم امل�ساعدات اخلارجية التي ح�صل عليها
اليمن خالل الفرتة  2013-1995وطبيعتها وال�شروط امل�صاحبة لها ،وذلك يف الف�صل الأول  ،فيما يتناول
الف�صل الثاين مدى قدرة الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية � ،أما الف�صل الثالث
ف�سيتكفل بر�صد وحتليل �آليات ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية  .و�ستنتهي الدرا�سة بخامتة تت�ضمن �أهم
املقرتحات والتو�صيات .

الف�صل الأول

حجم وخ�صائ�ص امل�ساعدات الر�سمية املقدمة لليمن
خالل الفرتة 2013-1995
عادة ما تقا�س الأهمية الن�سبية حلجم امل�ساعدات التنموية الر�سمية من خالل م�ؤ�شرين �أ�سا�سيني
 ،يتمثل الأول يف ن�سبة امل�ساعدات �إىل الناجت املحلي الإجمايل  ،فيما يتمثل الثاين يف ن�صيب الفرد من تلك
امل�ساعدات  .ومع ذلك ف�إن العربة ال تكمن فقط يف حجم امل�ساعدات اخلارجية املتدفقة  ،بل يف طبيعة تلك
امل�ساعدات (ثنائية �أو متعددة الأطراف)  ،وخ�صائ�صها (درجة التي�سر ،ون�سبة املعونة امل�شروطة �إىل جمموع
املعونة  ،وقدر امل�ساعدة الفنية  ،وتوزيع املعونة بني القطاعات االقت�صادية واالجتماعية � .إ�ضافة �إىل تقلب
3) (Nader Fergany , « Structural Adjustment versus Human Development in Yemen « , In : Kamil
A. Mahdi, Anna Würth and Helen Lackner (Eds.) , Yemen into the twenty –first century :
Continuity and Change , (London : Ithaca Press, 2007), P 13.
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املعونة بالن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل  ،وفيما �إذا كانت تلك املعونة متما�شية مع الدورة االقت�صادية �أو
معاك�سة لها).
و�سوف يتم حتليل حجم امل�ساعدات الر�سمية املتدفقة على اليمن خالل الفرتة 2013-1995
وطبيعة تلك امل�ساعدات وخ�صائ�صها  ،وذلك من خالل ثالثة حماور  ،يعر�ض الأول حلجم امل�ساعدات الر�سمية
املتدفقة على اليمن خالل الفرتة  2005-1995وطبيعتها وخ�صائ�صها  ،فيما ي�سلط الثاين ال�ضوء على حجم
امل�ساعدات التي ح�صل عليها اليمن خالل الفرتة  2011-2006مقارنة بحجم التعهدات املتاحة  ،ويتناول
الثالث حجم التعهدات التي ح�صل عليها اليمن خالل الفرتة  ، 2013-2012وذلك على النحو الآتي:

�أو ًال :حجم امل�ساعدات الر�سمية املتدفقة على اليمن خالل الفرتة : 2005-1995

بلغ �إجمايل امل�ساعدات التنموية الر�سمية التي ح�صل عليها اليمن خالل الفرتة  ، 2005-1995من خمتلف
امل�صادر الثنائية ومتعددة الأطراف  ،حوايل  3.7مليار دوالر  ،مثلت حوايل  3.9%من �إجمايل الناجت املحلي يف
متو�سط الفرتة املذكورة � .أي مبتو�سط  337.7مليون دوالر �سنويا  .ومتثل  0.6%فقط من �إجمايل امل�ساعدات
التي تلقتها الدول النامية يف متو�سط الفرتة املذكورة (جدول رقم  .)1كما بلغ املتو�سط ال�سنوي لن�صيب
()4
الفرد منها حوايل  12دوالر فقط  .ف�ض ًال عن �أنها ال متثل �سوى �أقل من  15%من نفقات التنمية .
جدول رقم ()1
�صايف م�ساعدات التنمية الر�سمية لليمن من جميع امل�صادر لل�سنوات ( 2005-1995ماليني الدوالرات
بالأ�سعار اجلارية)
امل�ساعدات الثنائية

166.91

3.4

58974.7

4.4

56124.3

0.4

5.3

48616

0.7

املنح

القرو�ض
املي�سرة

26.73

30.05

56.78

84.1

108.54

242.87

136.31

177.64

352.41

املنح

القرو�ض
املي�سرة

1995

127.93

17.8-

110.13

1996

140.38

6.05-

134.33

24.44

1997

153.1

21.67

174.77

41.33

ال�سنة

0.3

امل�ساعدات متعددة الأطراف

نوع
امل�ساعدة
الإجمايل

الإجمايل
الكلي

كـ%
من
الناجت
املحلي

�إجمايل
امل�ساعدات
املتدفقة
�إىل الدول
النامية

ن�سبة
امل�ساعدات
املتدفقة
�إىل اليمن
�إىل
امل�ساعدات
املتدفقة
�إىل الدول
النامية

الإجمايل

1998

154.59

12.65

167.24

26.94

174.41

201.35

368.59

5.9

50972

0.7

1999

176.71

2.34

179.05

29.18

249.24

278.42

457.47

6.1

52515.7

0.9

 )4البنك الدويل  ،امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية � ،إ�سرتاتيجية امل�ساعدة القطرية للجمهورية اليمنية للفرتة  ، -2009 2006تقرير رقم ، 36014نيويورك  ،مايو
� ، 2006ص .30
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2000

167.79

6.9-

160.89

43.56

58.31

101.87

262.76

2.8

49759

0.5

2001

115.73

101.9

217.63

32.24

208.15

240.39

458.02

4.8

51582.3

0.9

2002

129.56

346.95

476.51

37.96

68.03

105.99

582.5

5.5

60235.3

1.0

2003

130.53

6.13-

124.4

52.69

56.63

109.32

233.72

1.9

70340.2

0.3

2004

173.04

20.36-

152.68

52.08

47.96

100.04

252.72

1.8

78793

0.3

2005

151.81

6

157.81

61.88

116.62

178.5

336.31

2.0

107291.9

0.3

الإجمايل
الكلي

1621.2

434.3

2055.5

429.03

1229.81

1658.84

3714.3

3.9

626229.7

0.6

امل�صدر  :من عمل الباحث ا�ستنادا �إىل البيانات الواردة يف :
Organization For Economic Co-operation and Development
(OECD) , Database . )http://stats.oecd.org/WBOS/Index.
(aspx?DatasetCode=TABLE2A
data extracted on 15/8/2008 , 02:59 from OECD.Stat
* الن�سب املئوية مت احت�سابها من قبل الباحث .
�شكل رقم ()1

امل�صدر  :من ت�صميم الباحث ا�ستنادا �إىل بيانات اجلدول رقم (. )1

ويالحظ �أن حجم تلك امل�ساعدات يعترب �ضئي ًال �إىل حد كبري  ،مقارنة مبا تلقته دو ًال نامية �أخرى
خالل ذات الفرتة  ،كفيتنام ( 15.3مليار دوالر) والكونغو الدميقراطية ( 11.4مليار دوالر) ،وزامبيا (8.7
مليار دوالر )  ،وغانا ( 8.5مليار دوالر)  ،والكامريون ( 5.9مليار دوالر ) وال�سودان ( 5.2مليار دوالر) .
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( )5وهي دول ت�شرتك مع اليمن يف العديد من اخل�صائ�ص على ال�صعيد التنموي  ،حيث ت�صنف �ضمن الدول
منخف�ضة الدخل  ،وذات تنمية ب�شرية منخف�ضة  ،كما حتتل مراتب متقاربة مع اليمن �ضمن دليل تقييم
ال�سيا�سات والعمل امل�ؤ�س�سي وفق ًا مل�ؤ�شر قيا�س امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية .
ومع ذلك ف�إن حجم امل�ساعدات ال ميثل يف حد ذاته �أ�سا�سا ملدى عدالة توزيع امل�ساعدات على الدول
النامية  ،و�إمنا هناك م�ؤ�شرات �أخرى مثل ن�صيب الفرد من امل�ساعدات  ،ون�سبة امل�ساعدات �إىل الناجت املحلي
الإجمايل للبلد املتلقي  ،وتقييم ال�سيا�سات والعمل امل�ؤ�س�سي للبلد املتلقي  ،والذي تهتدي به اجلهات املانحة يف
توزيع م�ساعداتها على الدول النامية.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )2م�ستوى امل�ساعدات التي تلقاها اليمن خالل عام  2005مقارنة مبا تلقته
بع�ض الدول النامية والتي ت�شرتك مع اليمن يف العديد من اخل�صائ�ص على ال�صعيد التنموي  .حيث يت�ضح
من اجلدول �أن اليمن يحتل مرتبة متدنية جد ًا �ضمن الدول الأقل منو ًا � ،سواء من حيث ن�صيب الفرد من تلك
امل�ساعدات ( 16دوالر) � ،أو من حيث ن�سبة تلك امل�ساعدات �إىل الناجت املحلي الإجمايل ( . )2.2%وهي من
�أقل الن�سب �سواء على م�ستوى دول املقارنة � ،أو على م�ستوى الدول الأقل منو ًا  ،والتي بلغ فيها متو�سط ن�صيب
الفرد من امل�ساعدات  33.9دوالر  ،وبلغت ن�سبتها �إىل الناجت املحلي الإجمايل (. 9.8%جدول رقم .)2
وعلى �صعيد التطور الزمني لتدفق امل�ساعدات  ،يالحظ �أنها  -با�ستثناء عام  2000الذي �شهد
تراجع ًا يف تدفق تلك امل�ساعدات � -أخذت تت�صاعد خالل الفرتة  2002-1995من  166.9مليون دوالر عام
� 1995إىل  582.5مليون دوالر عام  ، 2002ثم هبطت عام � 2003إىل حوايل  233.7مليون دوالر  ،لرتتفع
ن�سبيا عام � 2005إىل حوايل  336.3مليون دوالر(.اجلدول رقم  1وال�شكل البياين رقم )1
جدول رقم ()2
مقارنة مل�ستويات امل�ساعدة اخلارجية بني اليمن ودول خمتارة لعام 2005
البيان
الدولة

متو�سط ن�صيب الفرد
من الدخل الوطني
الإجمايل(بالدوالر)

جيبوتي
منغوليا
زامبيا
موريتانيا
غانا
ال�سودان

894
736
623
603
485
760

�إجمايل
امل�ساعدة
الإمنائية
الر�سمية
املتلقاة (باملليون
دوئالر)
78.6
211.9
945
190.4
1,119.9
1,829

ن�صيب
الفرد من
امل�ساعدة
الإمنائية

امل�ساعدة
كـ %من
الناجت املحلي
الإجمايل

التقييم ل�سيا�سة
الدولة والعمل
امل�ؤ�س�سي/م�ؤ�شر قيا�س
امل�ؤ�س�سة الدولية
للتنمية*

99.1
82.9
81
62
50.6
50.5

11.1
11.3
13
11.1
10.4
6.6

3.1
3.4
3.3
3.2
3.9
2.6

 )(	5قاعدة بيانات منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على �شبكة املعلومات الدولية على الرابط الإلكرتوين :
) (http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?DatasetCode=TABLE2A
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مالدوفيا
جزر القمر
الكونغو
الدميقراطية
الكامرون
فيتنام
اليمن
الدول الأقل منوا
الدول العربية

694
645

191.8
25.2

45.6
42

6.6
6.5

3.5
3.4

123

1,827.6

31.8

25.7

2.8

1,034
631
718
424
3,659

413.8
1,904.9
336
25,979.5
29,612.0

25.4
23
16
33.9
94.3

2.5
3.6
2.2
9.8
3.0

3.3
3.7
3.3
-

امل�صدر  :من عمل الباحث ا�ستنادا �إىل البيانات الواردة يف :
1- The United Nations Development Programme (UNDP) , Human Development Report
2007/2008 , New York , 2007 , PP 191-193 . PP 277-280.
2- Table 1: 2005 IDA Resource Allocation Index (IRAI):
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0,,contentMD
K:20941011~isCURL:Y~menuPK:2626968~pagePK:51236175~piPK:437394~theSiteP
K:73154~isCURL:Y,00.html
* Scale: 1 = Lowest, 6 = Highest

ويعزى ت�صاعد حجم امل�ساعدات املتدفقة على اليمن خالل الفرتة � 2002-1995إىل ما تلقاه
اليمن من زيادة يف الدعم املقدم من م�ؤ�س�سات التمويل الإقليمية والدولية  ،والدول املانحة ،بهدف م�ساندته
يف تنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي والتكيف الهيكلي الذي �شرع يف تنفيذه منذ مار�س  ، 1995ب�إ�شراف
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل  )6(.يف حني يرجع انخفا�ض امل�ساعدات خالل الفرتة 2005-2003
�إىل تباط�ؤ عملية الإ�صالح االقت�صادي ؛ حيث �أخذ العديد من املانحني الثنائيني  ،وكذلك امل�ؤ�س�سة الدولية
بناء على �أربعة
للتنمية  ،باحت�ساب خم�ص�صات معوناتهم عن طريق ا�ستخدام نظام تقييم الأداء القطري ً
م�ؤ�شرات  ،هي الإدارة االقت�صادية ،وال�سيا�سات الهيكلية  ،و�سيا�سات الإن�صاف االجتماعي  ،ونظام الإدارة
بناء على هذا التقييم يف الفرتة املذكورة ال�سيما خالل عامي  2003و
العامة  .وقد انخف�ض ت�صنيف اليمن ً
()7
 ، 2004مما �أدى �إىل انخفا�ض املعونة املقدمة لليمن من هذه امل�صادر .

6) (The Government of Yemen , Action Program for the Development of the Republic of Yemen
20012010- , Prepared for The Third United Nation Conference On The Least Developed
Countries Brussels, May 2001 , Sana>a 2000 , P 45.
 )7البنك الدويل � ،إ�سرتاتيجية امل�ساعدة القطرية للجمهورية اليمنية للفرتة  ،2009-2006مرجع �سابق� ،ص.30
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•طبيعة امل�ساعدات وم�صادرها :

تختلف طبيعة امل�ساعدات االقت�صادية وال�شروط املرتبطة بها باختالف م�صادرها ؛ فامل�ساعدات
املتلقاة من م�صادر متعددة الأطراف عادة ما تكون م�صحوبة ب�شروط �أكرث ي�سر ًا من تلك املتلقاة من م�صادر
()8
ثنائية .
ويالحظ �أن امل�ساعدات التي تلقاها اليمن  ،خالل الفرتة  ، 2005-1995قد تنوعت ما بني امل�صادر الثنائية
واملتعددة الأطراف  .حيث بلغت ن�سبة امل�ساعدات الثنائية حوايل  ، 55.3%يف حني بلغت ن�سبة امل�ساعدات
املتعددة الأطراف حوايل  44.7%من �إجمايل امل�ساعدات الكلية خالل الفرتة املذكورة ( .جدول رقم )1
وفيما يتعلق مب�صدر امل�ساعدات  ،ت�شكل كل من جمموعة البنك الدويل  ،وخا�صة امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية ،
ومنظمات الأمم املتحدة املتخ�ص�صة  ،واالحتاد الأوروبي  ،وال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
 ،والبنك الإ�سالمي للتنمية  ،و�صندوق الأوبك � ،أهم امل�صادر متعددة الأطراف املانحة لليمن  )9( .فيما ُتعد كل
من هولندا و�أملانيا واليابان والواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا وال�سعودية �أهم الدول
()10
املانحة لليمن على امل�ستوى الثنائي.

•خ�صائ�ص امل�ساعدات االقت�صادية املتدفقة على اليمن :
ميكن حتليل هذه اخل�صائ�ص من خالل �أربعة م�ؤ�شرات رئي�سية هي :

-درجة التي�سر :

بلغت ن�سبة املنح املقدمة لليمن حوايل  55.2%من �إجمايل امل�ساعدات التي تلقاها اليمن خالل
الفرتة  ، 2005-1995و�شكلت املنح الثنائية ن�سبة  79.1%منها  .يف حني بلغت ن�سبة القرو�ض التي تلقاها
اليمن خالل ذات الفرتة حوايل  44.8%من جمموع امل�ساعدات الر�سمية(.جدول رقم  )1وكان امل�صدر
الرئي�سي لهذه القرو�ض الوكاالت املتعددة الأطراف ( 73.9%من �إجمايل القرو�ض) التي متنح البلدان يف
()11
ً
قرو�ضا م�شروطة ب�أن جتري البلدان املتلقية �إ�صالحات جذرية على �سيا�ساتها .
الغالب
ومن جهة �أخرى  ،يالحظ �أن معظم القرو�ض املي�سرة التي تلقاها اليمن خالل الفرتة املذكورة كان
م�صدرها الوكاالت متعددة الأطراف  ،يف حني �أن معظم املنح التي تلقاها اليمن خالل ذات الفرتة كان م�صدرها
ثنائي ( .جدول رقم )1
 )8الإ�سكوا  ،االجتاهات االقت�صادية و�آثارها  :امل�ساعدة اخلارجية والتنمية يف املنطقة العربية  ،الأمم املتحدة  ،نيويورك � ، 2007 ،ص .18
 )9البنك الدويل � ،إ�سرتاتيجية امل�ساعدة القطرية للجمهورية اليمنية للفرتة  ،2009-2006مرجع �سابق� ،ص.30
 )10قاعدة بيانات منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على �شبكة املعلومات الدولية  ،على الرابط االلكرتوينhttp://stats.oecd.org/WBOS/( :
)Index.aspx?DatasetCode=TABLE2A
 )11الإ�سكوا  ،االجتاهات االقت�صادية و�آثارها  ، ...مرجع �سابق � ،ص .28
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-القيود املفرو�ضة على امل�ساعدات :

يخ�ضع تدفق امل�ساعدات عادة ملجموعة من ال�شروط تفر�ض على الدولة املتلقية �شراء ال�سلع
ح�صرا من موردين من البلد املانح �أو من جمموعة حمدودة من البلدان  .وهذا النوع من امل�ساعدات
واخلدمات
ً
هو �شكل رئي�سي من �أ�شكال دعم �صادرات البلد املانح  ،وهو بالتايل وجه من وجوه ال�سيا�سة احلمائية  .كما
قد يختلف التوزيع اجلغرايف والقطاعي مل�ساعدات بع�ض الدول املانحة عن الأولويات الإ�سرتاتيجية
واجليو�سيا�سية للبلد املتلقي .كما �أن امل�ساعدات املتعددة الأطراف قد تختلف �أولوياتها عن �أولويات البلد
()12
املتلقي.
وال �شك �أن مثل هذه القيود املفرو�ضة على امل�ساعدة ت�ؤثر �سلب ًا يف تخ�صي�ص امل�ساعدة وفعاليتها
الإمنائية  .و ُت�ص ِنف جلنة امل�ساعدة الإمنائية  ،يف �إح�صاءاتها  ،امل�ساعدات الإمنائية يف ثالث فئات هي :
()13
امل�ساعدة غري اخلا�ضعة للقيود  ،وامل�ساعدة اخلا�ضعة للقيود  ،وامل�ساعدة اخلا�ضعة جزئ ًيا للقيود .
وفيما يتعلق بامل�ساعدات التي تلقاها اليمن � ،شكلت ن�سبة امل�ساعدات اخلا�ضعة للقيود  30%من
�إجمايل امل�ساعدات املقدمة لليمن خالل الفرتة  ، 1999-1990فيما تناق�صت هذه الن�سبة �إىل  12%خالل
الفرتة  . 2004-2000وارتفعت ن�سبة امل�ساعدات غري اخلا�ضعة للقيود من  55%للفرتة � 1999-1990إىل
 78%خالل الفرتة � . 2004-2000أما ن�سبة امل�ساعدات اخلا�ضعة جزئيا للقيود فلم تتجاوز  10%خالل
()14
الفرتة . 2004-2000
ورغم اجلهود الثنائية واملتعددة الأطراف التي ُبذلت من �أجل رفع القيود املفرو�ضة على امل�ساعدات
� ،إال �أن مبالغ كبرية من امل�ساعدات املخ�ص�صة للبلدان العربية  ،ومنها اليمن  ،خا�ضعة كل ًيا �أو جزئ ًيا للقيود
 ،الأمر الذي يرتتب عليه تقوي�ض فعالية تلك امل�ساعدات  ،وزيادة التكاليف التي تتكبدها البلدان املتلقية ،
()15
وحتويل بع�ض الفوائد �إىل قطاعات معينة يف البلد املانح.

-التعاون الفني :

بلغت ن�سبة امل�ساعدات الفنية املقدمة لليمن خالل الفرتة  1999-1990حوايل  24%من جمموع
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية  ،فيما انخف�ضت هذه الن�سبة �إىل  15%خالل الفرتة  ، 2004-2000وذلك
نتيجة لعوامل عدة � ،أهمها حدود القدرة اال�ستيعابية ؛ حيث ورد يف تقرير �أ�صدره �صندوق النقد الدويل عام
 2003عن التعاون الفني يف اليمن � ،أن اليمن تلقى ح�صة من التعاون الفني تفوق القدرة اال�ستيعابية لهياكله
12 ) (Siddharth Chandra ,» Aid and Development : A Conceptual Perspective from Development
Economics « , In : Louis A. Picard , Robert Groelsema and Terry F. Buss (Eds.) , Foreign Aid
and Foreign Policy Lessons for the Next Half-Century , (New York : M.E. Sharpe Inc , Armonk
, 2008) , P 408.
 )13نق ًال عن  :اال�سكوا  ،نف�س املرجع � ،ص .29
 )14نف�س املرجع � ،ص  ، 30ال�شكل رقم .9
 )15نف�س املرجع  ،ونف�س ال�صفحة .
608
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية  .وبهدف تعزيز فعالية توزيع املوارد وكفاءتها  ،يعتمد �صندوق النقد الدويل �سيا�سة
()16
�أكرث انتقائية جتاه اليمن على �صعيد التعاون الفني .

-التوزيع القطاعي للم�ساعدات :

ا�ستحوذت القطاعات االجتماعية على الن�صيب الأكرب من امل�ساعدات التي تلقاها اليمن وذلك على
ً
ريا
ح�ساب القطاعات االقت�صادية ؛ حيث �سجلت امل�ساعدات املخ�ص�صة للقطاعات االقت�صادية
انخفا�ضا كب ً
منذ الثمانينات  ،يف حني بلغت التزامات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل القطاعات االجتماعية �أ�ضعاف
ما كانت عليه منذ الثمانينات .حيث ُتف�ضل اجلهات املانحة  ،يف جلنة امل�ساعدة الإمنائية( ، )DACمتويل
البنى التحتية واخلدمات االجتماعية متا�ش ًيا مع اجلهود الرامية �إىل الإ�سراع يف التقدم يف البلدان النامية
من �أجل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية  .ويف الوقت ذاته ُ ،يثري االنخفا�ض امللحوظ يف امل�ساعدة املقدمة
�إىل القطاعات االقت�صادية �شكو ًكا �إزاء مَتكن هذه البلدان من تنمية قاعدتها االقت�صادية  ،وزيادة معدالت
النمو يف الأجلني املتو�سط والطويل  .ولهذا الأمر �أهمية كبرية بالن�سبة لليمن لأنه يعاين ارتفاع ًا كبري ًا يف
()17
معدالت البطالة والعمالة غري املاهرة .
فخالل الفرتة  1989- 1980كان جمموع التزامات امل�ساعدة للقطاعات االجتماعية يف اليمن
ريا جذر ًيا خالل
�أقل من ن�صف جمموع التزامات امل�ساعدة للقطاعات االقت�صادية  .وقد �شهد هذا الو�ضع تغ ً
ال�سنوات الالحقة  ،حيث عادلت التزامات امل�ساعدة املقدمة �إىل القطاع االقت�صادي خالل الفرتة -2000
 2004تلك املخ�ص�صة لدعم �إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي والتي مل تكن تتجاوز ربع االلتزامات املخ�ص�صة
للقطاع االجتماعي (  24.4يف املائة) .وي�أتي التغري يف توزيع امل�ساعدة ا�ستجابة للتحديات الإن�سانية الكبرية
التي يواجهها اليمن  .كما ت�سعى اجلهات املانحة كذلك �إىل تعزيز التعددية ال�سيا�سية  ،وتر�سيخ احلكم اجليد
 ،وت�شجيع م�شاركة املجتمع املدين يف �صنع القرار  ،وقد �أدى هذا �إىل زيادة كبرية يف امل�ساعدات املقدمة �إىل
()18
القطاع احلكومي  ،واملجتمع املدين يف اليمن .

-تقلب امل�ساعدات والدورة االقت�صادية :

ي�ؤثر تقلب امل�ساعدات ومدى ارتباطها بالدورة االقت�صادية يف فاعلية تلك امل�ساعدات  .والواقع
�أن جمموع التزامات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املتعددة الأطراف هي عادة �أكرث تقل ًبا من االلتزامات
الثنائية  .و�أكرث م�صادر امل�ساعدات تقل ًبا هي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التي تقدمها اليابان �إىل جميع
البلدان  ،بينما �أقلها تقل ًبا هي امل�ساعدات املقدمة �إىل اليمن من بلدان االحتاد الأوروبي الأع�ضاء يف جلنة
� )16صندوق النقد الدويل  ،امل�ساعدة الفنية املقدمة من ال�صندوق �إىل اليمن خالل ال�سنوات املالية � ، 2003-1999ص �ص  .32-31متاح على �شبكة
املعلومات الدولية على الرابط الإلكرتوين :
)(https://www.IMF.com/external/np/ieo/2005/ta/ara/pdf/013105ga.pdf
 )17الإ�سكوا  ،االجتاهات االقت�صادية و�آثارها  ، ...مرجع �سابق � ،ص .33
 )18نف�س املرجع � ،ص  ، 37جدول رقم .6
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امل�ساعدة الإمنائية (.)DAC
والواقع �أن �أية �آلية تهدف �إىل تخفيف ت�أثري التقلبات يف الناجت على اال�ستهالك  ،ميكن �أن تكون
لها نتائج هامة على م�ستوى الرفاه  .ومن هذه الآليات تدفق امل�ساعدات مبا فيها حتويالت العاملني يف اخلارج
 .وي�شري خ�ضوع التزامات امل�ساعدات املقدمة �إىل اليمن للدورة االقت�صادية �إىل �أن هذه امل�ساعدات قد �أتت
()19
ل�صالح الدورة االقت�صادية يف اليمن.

ثاني ًا :حجم التعهدات التي ح�صل عليها اليمن خالل الفرتة  2011-2006وامل�سحوب منها :

متخ�ض م�ؤمتر لندن للمانحني اخلا�ص بدعم اليمن عام  ، 2006عن تعهدات بلغت حوايل 4.98
مليار دوالر  ،منها  2.96مليار دوالر على �شكل منح ال ترد ،و  2.03مليار دوالر على �شكل قرو�ض مي�سرة ،
�ساهمت فيها دول جمل�س التعاون اخلليجي مببلغ  2.3مليار دوالر ( .جدول رقم � )3شكلت نحو 74.6%من
الفجوة التمويلية للربنامج اال�ستثماري يف اخلطة اخلم�سية الثالثة (.)2010 – 2006
جدول رقم ()3
تعهدات املانحني لليمن يف م�ؤمتر لندن عام  2006باملليون دوالر
نوع امل�ساعدة
املانحون
دول جمل�س التعاون اخلليجي
املانحون الثنائيون الآخرون
املانحون متعددي الأطراف
الإجمايل

منح

قرو�ض مي�سرة

الإجمايل

1950
785
222
2957

350
65
1610
2025

2300
850
1832
4982

Source : IMF , Republic Of Yemen , Staff Report for the 2007 Article IV Consultation ,
August 17, 2007 , P 4.
))http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07334.pdf

ومن جهة �أخرى � ،أ�سفرت اللقاءات الت�شاورية بني احلكومة اليمنية واملانحني  ،والتي ُكر�ست �أ�سا�س ًا
ملتابعة نتائج م�ؤمتر لندن  ،2006عن تعهدات جديدة من قبل الدول وامل�ؤ�س�سات الدولية املانحة  ،لي�صل
حجم التعهدات التي ح�صل عليها اليمن خالل الفرتة � 2011-2006إىل نحو  6599.3مليون دوالر � .شكلت
نحو 104.1%من الفجوة التمويلية التي �أعيد تقديرها بـ  6.3مليار دوالر.
وقد مت تخ�صي�ص  98%من �إجمايل تلك التعهدات ،ومت التوقيع على االتفاقيات التمويلية بن�سبة
 78.7%من �إجمايل التخ�صي�صات� ،إال �أن امل�سحوب الفعلي من تلك التعهدات مل يتعد نحو 22.7%من �إجمايل
()20
التعهدات حتى يونيو . 2011
 )19نق ًال عن  :نف�س املرجع � ،ص .39
 )20د .حممد �أحمد الأفندي � « ،شركاء اليمن يف التنمية  :ال�شركاء الإقليميون والدوليون» � ،شئون الع�صر � ،ص �ص  . 43-42متاح على موقع الإ�صالح نت.
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-التوزيع القطاعي للم�ساعدات :

احتل قطاع البنية التحتية (الطرق – الكهرباء – النقل – املياه) املرتبة الأوىل يف تخ�صي�صات
موارد املانحني حتى �سبتمرب  ، 2010حيث بلغ حجم التخ�صي�ص نحو  1958مليون دوالر ,وبن�سبة 47.6%
من �إجمايل التخ�صي�صات .بينما احتل املجال االجتماعي الذي يت�ضمن ب�صورة �أ�سا�سية التنمية الب�شرية،
و�شبكة الأمان االجتماعي املرتبة الثانية ،حيث ُخ�ص�ص له نحو  1628.5مليون دوالر وبن�سبة 39.6%
من �إجمايل التخ�صي�صات ،علم ًا ب�أن املوارد املالية املخ�ص�صة للقطاع االجتماعي متثل نحو  85%من الفجوة
التمويلية يف هذا القطاع.
يف حني احتلت القطاعات الإنتاجية (الزراعة ،الأ�سماك ،النفط) املرتبة الثالثة مببلغ 270.8
مليون دوالر وبن�سبة ( )6.6%من �إجمايل التخ�صي�صات .وجاء قطاع احلكم اجليد والإ�صالحات امل�ؤ�س�سية يف
املرتبة الأخرية مببلغ  257.3مليون دوالر وبن�سبة ( )6.3%من �إجمايل التخ�صي�صات.
والواقع �أن قطاعي احلكم اجليد والإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والقطاعات الإنتاجية ،مل حتظ بن�صيب
ملحوظ رغم �أهمية هذين القطاعني ،هذا من جهة  ،ومن جهة �أخرى  ،رغم �أن ن�سبة التخ�صي�ص يف قطاعي
البنية التحتية والتنمية الب�شرية ن�سبة معقولة � ،إال �أن توزيع هذه املوارد يف �إطار كل قطاع  ،ال يلبي حقيقة
االحتياجات الفعلية  ،فعلى �سبيل املثال مل يحظ قطاع الكهرباء ب�أهمية �أكرب مقارنة بالطرق ،فالكهرباء
التي متثل ق�ضية جوهرية ب�سبب الفجوة الكبرية يف الطاقة الكهربائية  ،مل حتظ �إال بن�سبة 27.6%
من �إجمايل التخ�صي�صات لقطاع البنية التحتية مقارنة بن�سبة  41.7%للطرق ،وهذا يعزى �إىل �أن تقدير
الفجوة التمويلية يف الكهرباء يعك�س التقدير املتوا�ضع حلاجة البلد من الطاقة الكهربائية ،مع مالحظة
�أن ما ُخ�ص�ص للكهرباء ميثل نحو  74%من الفجوة التمويلية للكهرباء ،مقارنة بن�سبة  53.6%من الفجوة
()21
التمويلية للطرق.

ثالث ًا  :حجم التعهدات التي ح�صل اليمن خالل الفرتة : 2013-2012

بلغ حجم التعهدات التي التزم بها املانحون يف م�ؤمتر �أ�صدقاء اليمن يف الريا�ض يف الرابع من �سبتمرب
 2012حوايل  6.4مليار دوالر  )22(.منها �أربعة مليارات دوالر �سبق و�أن �أُعلن عنها خالل اجتماع «�أ�صدقاء
اليمن» الذي ا�ست�ضافته الريا�ض يف نهاية مايو  . 2012وقد توزعت على النحو الآتي  3.25 :مليار دوالر
تعهدات من احلكومة ال�سعودية  ،و 846مليون دوالر من الواليات املتحدة الأمريكية  ،يليها ال�صندوق العربي
للإمناء االقت�صادي واالجتماعي( 510ماليني) فالبنك الدويل ( 400مليون) و�صندوق النقد العربي (380
مليون) وبريطانيا ( 311مليون).كما تعهد االحتاد الأوروبي بتقدمي مبلغ  214مليون  ،يف حني �أعلنت �أملانيا
()23
عن مبلغ  158مليون دوالر وهولندا عن  100مليون دوالر.
 )21نف�س املرجع � ،ص .40
� )22صحيفة الثورة  ،العدد ( ، )17459بتاريخ � 5سبتمرب . 2012
html.1/http://www.alwasatnews.com/3651/news/read/699119( )23
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وقد ارتفع �سقف تلك التعهدات يف اجتماع املانحني يف نيويورك يف �سبتمرب � 2012إىل حوايل 7.9
مليار دوالر � ،ساهمت فيها دول جمل�س التعاون اخلليجي مببلغ  4.4مليار دوالر .
قد مت تخ�صي�ص  6مليار دوالر من تلك التعهدات  ،والتوقيع على االتفاقيات التمويلية ملبلغ 2.7
()24
مليار دوالر  ،و�سحب  1.8مليار دوالر  ،وذلك حتى مار�س 2013م.
جدول رقم ()4
تعهدات املانحني لليمن يف م�ؤمتري الريا�ض عام  2012باملليون دوالر
املانحون
املانحون الثنائيون
ال�سعودية
الواليات املتحدة الأمريكية
بريطانيا
ايطاليا
�أملانيا
هولندا
ا�سرتاليا
�سوي�سرا
فرن�سا
ا�سبانيا
املانحون متعددي الأطراف
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي
البنك الدويل
و�صندوق النقد العربي
البنك الإ�سالمي للتنمية
االحتاد الأوروبي
منظمة الأوبك
الإجمايل

حجم التعهد
4734.5
3.25
846
311
41
158
100
11
8
8
1.5
1624
510
400
380
100
214
20
6358.5

Source :
_1- http://ydcar.mpic-yemen.org/index.php?option=com
content&view=article&id=20:2012-09-05-19-29-27&catid=2:2012-07-25-22-4101&Itemid=1
2- http://www.alwasatnews.com/3651/news/read/699119/1.html
 )24بيان الرئا�سة امل�شرتكة لالجتماع الوزاري لأ�صدقاء اليمن يف لندن بتاريخ  7مار�س .2013
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الف�صل الثاين

قدرة الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية
ً
بداية تو�ضيح داللة م�صطلح « القدرة اال�ستيعابية «  ،كونه يحمل معنيني خمتلفني  .الأول
ينبغي
ي�شري �إىل ما ميكن ت�سميته بالقدرة املالية  ،ويق�صد بها قدرة االقت�صاد الوطني على ا�ستيعاب حجم معني
من امل�ساعدات اخلارجية دون �أن يت�أثر بالأعرا�ض امل�سماة باملر�ض الهولندي �أو ارتفاع قيمة العملة املحلية
نتيجة تدفق كمية كبرية من العمالت ال�صعبة ومن ثم �إعاقة القدرة التناف�سية لل�صادرات  ،ومفهوم « نقطة
ت�شبع امل�ساعدات « وارتفاع م�ستوى تدفق املوارد املالية مما يجعل الزيادات احلدية بعد م�ستوى معني ذا اثر
حمايد �أو �سلبي على اقت�صاد الدولة املتلقية .
	�أما املعنى الثاين في�شري �إىل ما ميكن ت�سميته بالقدرة امل�ؤ�س�سية  ،ويق�صد بها مدى قدرة امل�ؤ�س�سات
والهياكل احلكومية على تلقي امل�ساعدات اخلارجية بطريقة ت�ضمن ان�سيابها يف املواعيد املحددة ووفق
�إجراءات مي�سرة .
والواقع �أن االقت�صاد اليمني ميتلك القدرة على ا�ستيعاب حجم �أكرب بكثري من م�ستوى امل�ساعدات
القائمة دون �أن تت�أثر �سلبي ًا مكونات اقت�صاده الكلي  .ذلك �أن نقطة ت�شبع امل�ساعدات ال تظهر �إال عندما يبلغ
حجم امل�ساعدات ما بني  45%-15من الناجت املحلي الإجمايل ح�سب اخل�صائ�ص الذاتية لكل اقت�صاد  ،يف
حني ال ت�شكل امل�ساعدات اخلارجية لليمن �سوى  2.2%من �إجمايل ناجتة املحلي  .وبالتايل فان املعني الثاين
مل�صطلح القدرة اال�ستيعابية هو الذي نق�صده يف هذه الدرا�سة ون�سعى �إىل حتليله .
وبناء على ما �سبق ت�سعى الدرا�سة يف هذا الف�صل �إىل حتليل طبيعة ومدى الفجوة القائمة بني
تعهدات املانحني لليمن وما مت تنفيذه من تلك التعهدات  ،ور�صد وحتليل �أهم املعوقات التي حتد من قدرة
الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على ا�ستيعاب القرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية  ،وذلك على النحو الآتي :

�أو ًال  :مدى الفجوة القائمة بني تعهدات املانحني لليمن وما مت تنفيذه من تلك التعهدات :

يت�ضح من حتليل حجم امل�ساعدات اخلارجية التي تلقاها اليمن مدى الفجوة القائمة بني تعهدات
املانحني وما مت تنفيذه على �أر�ض الواقع .
فعلى الرغم من ح�صول اليمن على  6599.3مليون دوالر كتعهدات من املانحني يف خالل الفرتة
� ، 2011-2006إال �أن حجم امل�ساعدات التي مت ا�ستيعابها من قبل احلكومة اليمنية حتى يونيو  2011كان
�ضئي ًال� .صحيح �أنه مت تخ�صي�ص حوايل  98%من تلك التعهدات ،كما �أن ما مت توقيعه من اتفاقيات بهذا
()25
اخل�صو�ص ي�صل �إىل � ، 78.7%إال �أن ما مت �صرفه ال يتجاوز ن�سبة  22.7%من �إجمايل تلك التعهدات.
 )25د .حممد �أحمد الأفندي  ،مرجع �سابق � ،ص . 43
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وال �شك �أن هذه املعطيات تثري ت�سا�ؤ ًال على قدر كبري من الأهمية مفاده  :ما هي الأ�سباب التي تقف
وراء هذه الفجوة بني ما يتعهد به املانحون وبني ما يتم تنفيذه على �أر�ض الواقع ؟ وهل ميكن �أن يعزى ال�سبب
يف ذلك �إىل عوامل خا�صة باملانحني من قبيل ال�شروط التي ي�ضعونها على تلك امل�ساعدات و�إجراءات ان�سيابها
...الخ � ،أم �أن ال�سبب يعود �إىل تدين قدرة الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على ا�ستيعاب تلك امل�ساعدات ؟
والواقع �أن الكثري من امل�ساعدات اخلارجية ترتبط ب�شروط و�إجراءات معينة تعوق يف كثري من
الأحيان عملية ان�سياب تلك امل�ساعدات يف مواعيدها املحددة  .وقد ا�ست�شعر املجتمع الدويل تلك املع�ضلة
وبذلت الكثري من اجلهود لتحرير امل�ساعدات من القيود املرتبطة بها  .الأمر الذي يدفع �إىل القول ب�أن ال�سبب
الرئي�سي يف الفجوة القائمة بني تعهدات املانحني وما مت تنفيذه من تلك التعهدات يكمن �أ�سا�سا يف تدين قدرة
الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على ا�ستيعاب تلك امل�ساعدات  ،نتيجة لعدد من املعوقات التي ترتبط بامل�ؤ�س�سات
()26
والكفاءات والإجراءات خا�صة الإجراءات املتعلقة ب�إعداد درا�سات جدوى امل�شاريع .

ثاني ًا � :أهم املعوقات التي حتد من قدرة الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على ا�ستيعاب امل�ساعدات
اخلارجية :

تت�ضافر جمموعة من املعوقات �أو الإ�شكاليات التي حتد من قدرة الهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية على
ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية  ،يرتبط بع�ضها ب�آلية عمل الدول واملنظمات الدولية املانحة  ،فيما يرتبط
()27
البع�ض الآخر ب�آليات العمل املتبعة يف اليمن نف�سه .
وبناء عليه � ،سيتم ت�صنيف تلك املعوقات �إىل معوقات ترتبط ب�آلية عمل الدول واملنظمات الدولية
املانحة  ،ومعوقات ترتبط ب�آليات العمل املتبعة يف اليمن ،وذلك على النحو الآتي :
 أمعوقات ترتبط ب�آلية عمل الدول واملنظمات الدولية املانحة :تتمثل �أهم تلك املعوقات يف الآتي :
•�أن تدخالت املانحني قد ال تتفق و�أولويات احلكومة اليمنية كما حددتها اخلطة اخلم�سية
والربنامج العام اال�ستثماري .
•كثري ًا ما يفر�ض املانحون قواعدهم اخلا�صة بامل�شرتيات على احلكومات املتلقية مل�ساعداتهم
 )28( .كما يفر�ضون �إجراءات حمددة يف جمال الإدارة املالية والإجراءات املتعلقة ب�إعداد
 )26يف هذا ال�صدد �أكد الرئي�س �صالح على �أن ال�سبب يف عدم قدرة احلكومة اليمنية على ا�ستيعاب تعهدات م�ؤمتر لندن  ، 2006يكمن يف عدم ا�ستكمال درا�سة
امل�شروعات التي يفرت�ض �أن متولها اجلهات املانحة  ،الأمر �أدى �إىل ت�أخر ت�سليم معظم تلك التعهدات � .أنظر  :ن�ص مقابلة الرئي�س �صالح مع قناة MBC
بتاريخ � 18أكتوبر . 2009
� )27أنظر  :ن�ص املقابلة ال�صحفية لوزير اخلارجية اليمني د� .أبو بكر القربي مع �صحيفة ال�شرق الأو�سط  ،بتاريخ  27فرباير  . 2010موقع وزارة اخلارجية
اليمنية على �شبكة املعلومات الدولية :
( )http://www.mofa.gov.ye/newsm/body_reply.asp?field=news&id=31
 )28وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،ورقة عمل حول  :القدرة اال�ستيعابية للم�ساعدات التنموية اخلارجية يف اجلمهورية اليمنية � ،ص .28
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التقارير  .ومثل هذا الأمر قد يفر�ض تكاليف باهظة على املعامالت .
•طول فرتة تخ�صي�ص التعهدات والتوقيع على اتفاقيات التمويل .
•عدم التنب�ؤ بالتدفقات النقدية للمانحني بالرغم من تخ�صي�ص التعهدات  ،ف�أغلب
متويالت املانحني ي�صعب التنب�ؤ مبواعيد البدء فيها  ،وبالتايل عك�سها يف م�شاريع املوازنات
ال�سنوية.
()30
•طول فرتة ت�صميم امل�شروع  ،ومراجعة الوثائق من قبل املانحني .
•ت�أخر حتويل املبالغ املالية من قبل املانحني .
()29

القدرة اال�ستيعابية
لوحدات التنفيذ
القائمة

وحدات تنفيذ ذات قدرات ا�ستيعابية
عالية  ،يعوقها ت�أخر التمويالت
 ال�صندوق االجتماعي للتنمية م�شروع الأ�شغال العامة برنامج الطرق الريفية املياه وال�صرف ال�صحي -البنية التحتية ملدينة �صنعاء

وحدات تنفيذ ذات قدرات
ا�ستيعابية كبرية

وحدات تنفيذ ذات قدرات
ا�ستيعابية حمدودة

 الأ�شغال والطرق الكهرباء-التعليم العام

 التدريب املهني التعليم العايل -املياه والبيئة

امل�صدر  :وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،قطاع برجمة امل�شاريع  ،ا�ستعرا�ض التقدم املحرز يف ا�ستخدام املوارد املتعهد بها ،
فرباير � ، 2010ص .7

 )29نف�س املرجع � ،ص .11
 )30وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،قطاع برجمة امل�شاريع  ،ا�ستعرا�ض التقدم املحرز يف ا�ستخدام املوارد املتعهد بها  ،مرجع �سابق � ،ص �ص .27-26
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جدول رقم ()5
يو�ضح العجز يف �أهم الوحدات ذات القدرة اال�ستيعابية العالية

م
1
2
3
4
5
6
7

املوارد املتاحة
�سنويا
85
30
60
30

القدرة اال�ستيعابية/
امل�شروع
�سنة
220
ال�صندوق االجتماعي للتنمية
100
م�شروع الأ�شغال العامة
150
برنامج الطرق الريفية
50
املياه وال�صرف ال�صحي للمدن احل�ضرية

135
70
90
20

50

25

25

30
100
700

15
5
250

15
95
450

البنية التحتية ملدينة �صنعاء
التعليم العايل
�صندوق �إعادة اعمار �صعدة
الإجمايل

العجز� /سنة

امل�صدر  :وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،قطاع برجمة امل�شاريع  ،ا�ستعرا�ض التقدم املحرز يف ا�ستخدام املوارد املتعهد بها ،
مرجع �سابق � ،ص .9

-

بمعوقات ترتبط ب�آليات العمل املتبعة يف اليمن :

تتمثل �أهم تلك املعوقات يف الآتي :

•�ضعف القدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�سية للجهات احلكومية :

ال �شك �أن هناك عالقة وثيقة بني م�ستوى جودة املوارد الب�شرية  ،والقدرة على ا�ستيعاب امل�ساعدات
اخلارجية  .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أحد �أهم عوامل جناح ال�صندوق االجتماعي للتنمية وم�شروع الأ�شغال
العامة يف ا�ستيعاب القرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية �إمنا يكمن يف كفاءة مواردهما الب�شرية  ،و�إتباعهما لنظام
توظيف يختلف عن نظام اخلدمة املدينة  ،وما يدفعانه من �أجور للموظفني يعد �أعلى بكثري من �أجور اخلدمة
املدنية  ،الأمر الذي ترتب عليه جذب �أف�ضل و�أذكى موظفي اخلدمة املدنية من الوزارات الأخرى  .وعلى
()31
العك�س من ذلك  ،م ّثل النق�ص يف املوارد الب�شرية �أكرب عائق �أمام بناء القدرات لإدارة املياه �إدارة �سليمة.
()32
كما توجد العديد من ال�صعوبات الإدارية واملالية القائمة يف اجلهاز الإداري للدولة.

•�ضعف الإعداد والتح�ضري للم�شاريع :

وذلك ب�سبب �ضعف �إعداد الدرا�سات والت�صاميم ووثائق املناق�صات  ،وعدم القيام باختبارات الرتبة ،
وعدم توفري الأرا�ضي املخ�ص�صة للم�شاريع  ،بالإ�ضافة �إىل الت�أخري يف ا�ستكمال �إجراءات امل�صادقة الد�ستورية
 )31وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،القدرة اال�ستيعابية للم�ساعدات التنموية اخلارجية يف اجلمهورية اليمنية ،مرجع �سابق � ،ص .33
32) ( Republic of Yemen , Ministry of Planning and International Cooperation , Progress on the
Use of Pledged Resources , Op. Cit , P 7.
616
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

والقانونية التفاقيات القرو�ض .
 .1عدم التقيد ب�إجراءات املناق�صات وتب�سيط الإجراءات وتفوي�ض ال�صالحيات وتعميق ال�شفافية .
� .2صعوبات تتعلق ب�آليات التنفيذ لقطاع املقاوالت واخلدمات اال�ست�شارية :
وتتمثل �أهم تلك ال�صعوبات يف �ضعف م�ستوى وقدرات املقاولني املالية والفنية  ،وحمدودية ال�شركات
اخلارجية العاملة يف اليمن  ،ف�ضال عن �ضعف م�ستوى وقدرات املكاتب اال�ست�شارية  ،وحمدودية املكاتب
()33
العاملة يف البالد .

•تدين كفاءة �أنظمة امل�شرتيات وتنوعها :

ابتداء من عملية
	�إن عدم كفاءة ا�ستخدام الأموال مكن �أن ت�أتي من تدين كفاءة نظام امل�شرتيات ،
ً
التحديد لالحتياجات  ،و�إعداد وثائق املناق�صات � ،إىل عدم وجود �شفافية ومناف�سة يف الأ�سلوب املتبع لإعالن
املناق�صة  ،وعملية التقييم للعرو�ض  ،وعملية الإر�ساء للعقود �إىل �ضعف الإ�شراف على تنفيذ العقود .
وهناك �أنظمة م�شرتيات متنوعة يف اليمن عرب جميع م�ؤ�س�سات القطاع العام  ،وهذا التنوع ي�أتي
�أحيانا ب�سبب م�شاركة كثري من املانحني يف هذه الأنظمة  ،وذلك ب�سبب حمدودية الثقة يف نظام امل�شرتيات
العامة املتبع يف اليمن  ،حيث ينظر �إليه على �أنه يت�سم بق�صور كبري وفر�ص لت�سرب املوارد  .فف�ض ًال عن الف�ساد
واملح�سوبية  ،توجد �إجراءات مرهقة يف معامالت امل�شرتيات  ،ويف عدم كفاية عدد املوظفني الذين لديهم
اخلربة يف عملية امل�شرتيات .
	�إن معظم الربامج املمولة من قبل املانحني تتبع �إجراءات امل�شرتيات التابعة للبنك الدويل ،ويف مثل
هذه احلاالت للبنك الدويل حق املوافقة �أو عدم االعرتا�ض لكل عمليات ال�شراء التي تتجاوز حد معني يف
قيمتها  .وهو ما ي�ؤدي يف كثري من الأحيان �إىل ت�أخري تنفيذ امل�شاريع .
كما �أن قواعد امل�شرتيات التابعة لالحتاد الأوروبي كانت �أي�ضا �سبب ًا لوجود ت�أخري  ،وذلك من خالل
وجود �شرط ب�أف�ضلية ال�شراء لل�سلع واخلدمات من البلدان الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي  .غري �أن ال�صندوق
االجتماعي للتنمية ا�ستطاع جتاوز هذه املع�ضلة عن طريق اللجوء �إىل ال�صندوق اال�ستئماين التابع للبنك
الدويل الذي يقوم االحتاد الأوروبي بتمرير الأموال عربه دون احلاجة �إىل االلتزام ب�ضرورة ال�شراء من
بلدان االحتاد الأوروبي  ،ولكن يرتتب على ذلك عمولة لل�صندوق اال�ستئماين مقابل ذلك .
	�إن نظام امل�شرتيات يف ال�صندوق االجتماعي للتنمية يتبع املمار�سات الدولية اجلديدة من حيث
وجود املرونة  ،وقواعد االلتزام ب�سقوف معينة  ،ووجود �شفافية  ،ووجود مناف�سة  .وهو الأمر الذي ترتب
 )33وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،قطاع برجمة امل�شاريع  ،ا�ستعرا�ض التقدم املحرز يف ا�ستخدام املوارد املتعهد بها  ،مرجع �سابق � ،ص �ص  .25-18ينظر
�أي�ض ًا يف :
Republic of Yemen , Ministry of Planning and International Cooperation , Progress on the Use of
.Pledged Resources , Op. Cit , P 7
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عليه زيادة ثقة املانحني بنظام امل�شرتيات يف ال�صندوق  ،وا�ستعدادهم لتوجيه م�ساعداتهم لليمن عربه .

()34

•تقدمي التقارير والإدارة املالية :

متثل عملية تقدمي التقارير ومتابعة امل�ساعدات التنموية من الوظائف احلا�سمة يف حتقيق الأداء
الفعال للم�ساعدات اخلارجية  .حيث تقدم هذه العملية بيانات �أ�سا�سية عن امل�ساعدات  ،وت�سهم يف و�ضع
ترتيب للأولويات و�إدارة الن�شاطات التنموية  .كما �أنها ت�ضمن ا�ستخدام الأموال يف الأغرا�ض املتفق عليها .
ف�ض ًال عن �أنها ت�سهم يف متابعة التنفيذ وفق ما هو خمطط .
وتتمثل �أهم ال�صعوبات يف هذا املجال يف تعدد �أنظمة املتابعة و�إعداد التقارير من قبل احلكومة
اليمنية واملانحني  .كما �أن �ضعف اخلدمة املدنية يف اليمن وما تعانيه من م�شكالت ي�ؤدي �إىل �ضعف م�ستوى
جودة التقارير املالية وت�أخري تقدميها  ،و�ضعف �أنظمة الرقابة واملراجعة الداخلية وعدم االلتزام بالقواعد
()35
الر�سمية .

•التمويل النظري :

جزء من التمويل لربنامج ما � ،أو م�شروع ما ،
كثريا ما يطلب املانحون من احلكومات املتلقية �أن تقدم ً
جزء من املوازنة
وذلك لإبداء ح�سن النية وااللتزام بالتنفيذ  ،وهو ما ي�سمى بالتمويل النظري والذي يعد ً
العامة للدولة  .وقد ي�صبح التمويل النظري م�صدرا للت�أخري يف تنفيذ امل�شروع خا�صة يف حالة وجود عجز يف
املوازنة العامة للدولة � ،أو عندما يتم �إعادة الرتتيب للأولويات خالل ال�سنة املالية  .وحتى يف حالة توفر
()36
هذا التمويل ف�إن عملية �صرفه للمقاولني ت�أخذ �إجراءات طويلة .
 .1الت�أخر يف �إن�شاء وحدات تنفيذ امل�شاريع وفق ًا لقرارات جمل�س الوزراء ال�صادرة .
()37
� .2ضعف متابعة وتقييم امل�شاريع و�آليات التوا�صل مع املانحني .
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق � ،أ�شارت وثيقة �سيا�سة امل�ساعدات التنموية املعدة من قبل وزارة التخطيط
والتعاون الدويل اليمنية �إىل عدد من املعوقات التي حتد من فاعلية تلك امل�ساعدات  ،والتي مت ا�ستخال�صها من
نتائج اال�ستبيانني اللذين قامت بهما الوزارة مع بع�ض الوزارات القطاعية وعدد من �شركاء التنمية واملانحني
 ،وكان من �أهمها :
•�ضعف فاعلية التن�سيق بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف جمال �إدارة امل�ساعدات  ،بالرغم من
وجود �إطار عام يحكم �إدارة امل�ساعدات من قرو�ض وهبات (قرار رئي�س الوزراء رقم  996ل�سنة
2002م ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية ).
 )34وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،القدرة اال�ستيعابية للم�ساعدات التنموية اخلارجية يف اجلمهورية اليمنية ،مرجع �سابق � ،ص �ص . 29-28
 )35نف�س املرجع � ،ص . 29
 )36نف�س املرجع � ،ص �ص . 33-32
 )37وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،ا�ستعرا�ض التقدم املحرز يف ا�ستخدام املوارد املتعهد بها  ،مرجع �سابق � ،ص �ص . 25-18
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•عدم وجود ان�سياب وفاعلية يف عملية مراقبة مدى التناغم والتن�سيق مبا يتواءم مع �أولويات
احلكومة.
•عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للم�ساعدات  ،و�إن وجدت فهي �ضعيفة ومبعرثة .
•عدم وجود �آلية لتوقع ان�سياب امل�ساعدات .
وقد قام عدد من املانحني لليمن بتحديد عدد من الق�ضايا واملعوقات الرئي�سية التي تواجه نظام
�إدارة امل�ساعدات يف اليمن  ،وذلك من خالل اال�ستبيان ال�سابق  ،و�أكدوا على :
• �أن التناغم والتن�سيق على م�ستوى ال�سيا�سات الكلية بني الوزارات قوي ن�سبي ًا ولكنه يختلف ويتباين
كثري ًا بني القطاعات املختلفة .
• �ضعف فاعلية وتن�سيق الطلبات املتلقاة من خمتلف اجلهات ومعاجلتها من قبل وزارة التخطيط والتعاون
الدويل .
• �أن لكل وزارة قطاعية �أولويات خمتلفة عن تلك التي يعرب عنها ر�سميا يف وزارة التخطيط والتعاون
الدويل  .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن وزارة التخطيط والتعاون الدويل و�أي�ضا الوزارات القطاعية ال تلتزم
()38
بنظام معني لتقدمي طلباتها و�أولوياتها للمانحني .
ومن وجهة نظر وزارة التخطيط ف�إن هذه املعوقات وامل�شكالت رمبا تكون نتيجة لعدم مرونة �سيا�سات
و�إجراءات املانحني بدليل حتقق جناح ملحوظ يف بع�ض القطاعات كما هو احلال بالن�سبة مل�شروع التعليم
()39
الأ�سا�سي وال�صندوق االجتماعي للتنمية على �سبيل املثال .
ويف هذا ال�صدد حاولت احلكومة اليمنية حت�سني فاعلية تلك امل�ساعدات من خالل اتخاذ العديد من
الإجراءات منها �إن�شاء « وحدة تن�سيق امل�ساعدات التنموية وحت�سني فاعليتها» يف قطاع التعاون الدويل بوزارة
التخطيط والتعاون الدويل عام  ، 2005تتوىل جوانب التن�سيق والإ�شراف على امل�ساعدات التنموية الدولية
التي يح�صل عليها اليمن  )40(.وكذلك �إن�شاء نظام النافذة الواحدة لت�سهيل الإجراءات املتعلقة بامل�ساعدات
()41
والقرو�ض من املانحني  ،وذلك بهدف اخت�صار مدة الإجراءات من  40يوما �إىل يومني فقط .
ويف  12مار�س ُ 2009عقد اجتماع ملجل�س الوزراء برئا�سة رئي�س اجلمهورية  ،مت خالله مناق�شة
الق�ضايا املرتبطة برفع القدرة اال�ستيعابية للمنح والقرو�ض اخلارجية  ,وا�ستغالل �أكرب قدر ممكن من
خم�ص�صاتها املالية .وقرر املجل�س �إن�شاء وحدات تنفيذية يف الوزارات لإعداد الدرا�سات الالزمة للم�شاريع
وا�ستيعاب التمويالت اخلا�صة بها � ,إىل جانب �إيجاد �آلية فعالة ملتابعة اجلهات املعنية لتقييم م�ستوى التنفيذ
 )(	38اجلمهورية اليمنية  ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالتعاون مع معهد �أك�سفورد لل�سيا�سات (�إعداد)  ،وثيقة �سيا�سة امل�ساعدات التنموية  ،لندن � ،سبتمرب
� ، 2006ص  .3متاح على الرابط الإلكرتوين :
()http://www.yemencg.org/library/ar/APP_arabic.pdf
 )(	39نف�س املرجع ونف�س ال�صفحة .
 )40موقع وزارة التخطيط والتعاون الدويل على �شبكة املعلومات الدولية  ،على الرابط الإلكرتوين :
( http://www.mpic-yemen.org/2006/arabic_site/news.asp?newsID=58) 20مار�س .2005
 )41اال�سكوا  ،عر�ض وتقييم التقدم الذي �أحرزته اجلمهورية اليمنية يف تنفيذ برنامج العمل ل�صالح �أقل البلدان منو ًا خالل ال�سنوات  ، 2007-2003نيويورك
� ، 2007ص . 8
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فيها  )42(.وقد تبع ذلك عقد اجتماع يف � 29أبريل  2009برئا�سة نائب رئي�س الوزراء لل�شئون االقت�صادية
وزير التخطيط والتعاون الدويل � ،ضم ممثلي عدد من اجلهات املانحة ملناق�شة �سري املراحل املتعلقة ب�إدخال
وت�شغيل النظام الوطني للم�ساعدات الدولية لليمن  ،والذي يهدف �إىل ت�سجيل وتوثيق امل�ساعدات اخلارجية
()43
بح�سب اجلهات املانحة وقطاعات التدخل والأن�شطة التنموية .
وقد �أولت احلكومة اليمنية اهتمام ًا كبري ًا مب�س�ألة فاعلية امل�ساعدات التنموية  ،وذلك على م�ستوى
ت�أثريها وكيفية زيادته  ،وكذلك تقوية موقفها جتاه طلب زيادة حجم تلك املعونات من الدول واملنظمات
الدولية املانحة  .ولذلك التزمت بالأجندة الدولية للعمل امل�شرتك لتطوير ورفع م�ستوى فاعلية امل�ساعدات
()44
والإطار امل�شرتك للمحا�سبة والذي ن�ص عليها �إعالن باري�س عام . 2005
وال �شك �أن تلك املعوقات ال حتد فقط من قدرة الهياكل امل�ؤ�س�سية على ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية
 ،بل ت�ؤثر �أي�ض ًا على الفاعلية التنموية لتلك امل�ساعدات  .ولذلك فقد ا�ست�شعر املجتمع الدويل �أهمية الت�صدي
لتلك املعوقات  ،و ُبذلت جهود ًا كبرية لتح�سني فاعلية امل�ساعدات التنموية وزيادة حجمها  ،وتتمثل �أهم تلك
اجلهود يف الآتي :
 اجلهود الدولية لتح�سني فاعلية امل�ساعدات التنموية وزيادة حجمها :	ال �شك يف �أن عدم فاعلية امل�ساعدات التنموية املقدمة للدول النامية  ،قد دفع املجتمع الدويل �إىل
حماولة ا�ستحداث �أُطر وو�سائل جديدة بغية حت�سني فاعلية تلك امل�ساعدات وزيادة حجمها يف نف�س الوقت .
وهو الأمر الذي ات�ضح من خالل امل�ؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي ُعقد يف املك�سيك خالل الفرتة 22-18
مار�س  ، 2002والذي �صدر عنه ما يعرف بتوافق مونتريي  ،الذي �أكد على �ضرورة زيادة امل�ساعدة الإمنائية
الر�سمية وحت�سني فاعليتها  ،من خالل مواءمة �إجراءاتها الت�شغيلية للحد من تكاليف املعامالت  ،وجعل عملية
�صرف امل�ساعدة و�إي�صالها �أكرث مرونة  ،مع مراعاة احتياجات التنمية الوطنية و�أهدافها يف �إطار تبني البلد
امل�ستفيد ؛ ودعم املبادرات التي تدعو �إىل فك القيود عن املعونات � .إ�ضافة �إىل بذل اجلهود لتح�سني القدرة
اال�ستيعابية والإدارة املالية للبلدان امل�ستفيدة  ،وا�ستخدام �أُطر �إمنائية تتبناها البلدان النامية وت�شرف
()45
عليها  ،وبحيث جت�سد تلك الأُطر ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر .
وكانت جلنة امل�ساعدة الإمنائية قد �أقرت تو�صية يف مايو  ، 2001برفع القيود عن امل�ساعدات
�إىل �أقل البلدان منو ًا  ،وم ّثل ذلك �أول اتفاق دويل لتقييد املعونة  )46(.وكان من نتائج م�ؤمتر مونتريي �صدور
 )42موقع وزارة التخطيط والتعاون الدويل على �شبكة املعلومات الدولية  ،على الرابط الإلكرتوين :
( http://www.mpic-yemen.org/2006/arabic_site/news.asp?newsID=1000) 7مايو.2010
 )43موقع وزارة التخطيط والتعاون الدويل على �شبكة املعلومات الدولية  ،على الرابط الإلكرتوين :
( http://www.mpic-yemen.org/2006/arabic_site/news.asp?newsID=1030) 7مايو .2010
 )44وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالتعاون مع معهد �أك�سفورد لل�سيا�سات  ،وثيقة �سيا�سة امل�ساعدات التنموية ،مرجع �سابق � ،ص �ص.5 2-
45 ) (United Nations , Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for
Development , Monterrey, Mexico, 1822- March 2002 , United Nations , 2003 , PP 1415-.
)(http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
46 ( (Carol Lancaster, Foreign aid : diplomacy, development, domestic politics , (London : The
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�إعالن باري�س يف مار�س  ، 2005ب�ش�أن فاعلية امل�ساعدات  ،والذي يهدف �إىل حت�سني �إدارة امل�ساعدات وزيادة
فاعليتها و�إيجاد الطرق والو�سائل الكفيلة لتحقيق �أهداف الألفية يف عام  . 2015وي�ضع الإعالن خم�سة
مبادئ �أ�سا�سية لزيادة فاعلية امل�ساعدات وهي :
•امللكية  : ownershipويق�صد بها �أن تتوىل الدول امل�ستفيدة القيادة يف �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات الإمنائية .
•االت�ساق  : Alignmentويعني �أن يبني املانحون دعمهم ومعوناتهم على خطط و�إ�سرتاتيجيات
الدول املتلقية � .أي �أن تكون املعونات مت�سقة مع �أولويات و�إ�سرتاتيجيات التنمية الوطنية يف البلدان
امل�ستفيدة وكذلك مع البنية امل�ؤ�س�سية و�إجراءاتها.
•التن�سيق  : Harmonizationويق�صد به �أن ين�سق املانحون �أن�شطتهم ويقللون من كلفة �إي�صال
امل�ساعدات � .أي توخي مبد�أ امل�ساءلة وال�شفافية يف ا�ستخدام موارد التنمية لكل من املانحني والدول
امل�ستفيدة .
•�إدارة املعونات باالعتماد على النتائج  : Managing for resultsويق�صد بذلك �أن يوجه
املانحون واملتلقون �أن�شطتهم نحو حتقيق النتائج املتوخاة �أو املرغوبة � .أي �إدارة وتنفيذ املعونات
مع الأخذ بعني االعتبار الرتكيز على النتائج املرجوة وحت�سني �آليات اتخاذ القرار باالعتماد على
النتائج.
•امل�ساءلة امل�شرتكة  : Mutual Accountabilityوتعني �أن املانحني والدول النامية م�سئولون
()47
جتاه بع�ضهم البع�ض عن التقدم يف �إدارة امل�ساعدات ب�شكل �أف�ضل ومبا يحقق نتائج التنمية .
وعلى نف�س ال�صعيد ُ ،عقد م�ؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ توافق
مونتريي يف قطر يف الفرتة  29نوفمرب 2 -دي�سمرب  ، 2008و�صدر عنه ما يعرف ببيان الدوحة  ،الذي �أكد على
ما مت االتفاق عليه يف مونتريي عام  2002حول �ضرورة زيادة حجم امل�ساعدات التنموية الر�سمية وزيادة
فاعليتها .كما �أ�شاد بالنتائج التي حتققت على �صعيد زيادة املعونات املقدمة للدول النامية بن�سبة  40%بني
عامي  2001و ، 2007وعلى �صعيد حماولة حت�سني فاعليتها من خالل املبادئ التي ت�ضمنها �إعالن باري�س
 2005وبرنامج عمل �أكرا عام  ، 2008ودعا كذلك �إىل حترير املعونة من ال�شروط �إىل �أق�صى حد ممكن.
()48

كما عقد يف مدينة بو�سان يف كوريا اجلنوبية املنتدى الرابع رفيع امل�ستوى حول فاعلية امل�ساعدات
يف الفرتة  29نوفمرب –  1دي�سمرب  2011ومتخ�ض عنه ما يعرف بـ « �شراكة بو�سان « للتعاون التنموي .
University of Chicago Press , Ltd. , 2007) , P 55.
47 () Organization For Economic Co-operation and Development (OECD), Aid Effectiveness
- 2006 Survey on Monitoring - the Paris Declaration - Overview of the Results , 2007 , P 9.
)(http://www.oecd.org/dataoecd/5839112140/28/.pdf
 )48املوقع الر�سمي مل�ؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ توافق �آراء مونتريي على �شبكة املعلومات الدولية على الرابط الإلكرتوين :
( )http://www.ffd-qatar.com/documents.phpبتاريخ  24فرباير . 2009
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الف�صل الثالث

�آليات ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية
تلقى اليمن معظم م�ساعداته على هيئة م�شاريع فردية � ،أو من خالل تدخل مبا�شر من قبل املانحني
 .وعلى الرغم من �إمكانية قيام اليمن ب�إدارة حجم �أكرب من امل�ساعدات اخلارجية بالطرق التي كانت متبعة
�سابق ًا  ،وذلك من خالل قيام اجلهات املعنية بتنفيذ امل�شاريع القطاعية ذات الأولوية � ،إال �أن هناك حاجة
ما�سة لقيام احلكومة ب�إر�ساء �آليات �أكرث كفاءة على املدى املتو�سط والبعيد .
وقد �شرع اليمن يف �إ�صالح �أنظمته املالية وتلك املتعلقة بامل�شرتيات واخلدمة املدنية  ،و�ستتيح هذه
الإ�صالحات  ،بعد ا�ستكمالها  ،بيئة متكينية �أف�ضل لتوجيه امل�ساعدات �إىل املوازنة العامة للدولة  ،عو�ض ًا عن
التدخالت الفردية للمانحني واملمولني  ،بحيث ت�سمح للحكومة بتخ�صي�ص املوارد و�إدارة امل�ساعدات و�إعداد
التقارير حولها  ،وقيا�س الأثر يف كافة القطاعات االقت�صادية  .وبذلك  ،ف�إما �أن يتم ا�ستحداث �آليات جديدة
� ،أو تطوير الآليات احلالية لتمكني اليمن من ا�ستخدام امل�ساعدات اخلارجية ا�ستخدام ًا �أمثل يحقق نتائج
ملمو�سة .
وتنفذ معظم امل�ساعدات الأجنبية ح�سب الإجراءات اخلا�صة للجهة املمولة �أو املانحة من حيث
تنفيذ امل�شرتيات والإدارة املالية و�إعداد التقارير  .ويرجع ذلك �إىل فقدان اجلهات املانحة ثقتها بالأنظمة
املعمول بها حمليا من جهة  ،و�إىل ا�ستمرار احلاجة ملواءمة وتن�سيق النظم والإجراءات بني املانحني وبني
احلكومة اليمنية من جهة ثانية .
وعادة ما يتم �إن�شاء وحدة لتنفيذ امل�شاريع املمولة خارجيا ( )PIUوذلك ككيان م�ستقل عن الهيكل
الدائم للوزارة املعنية  .وي�أتي ذلك لعدم توفر الكوادر امل�ؤهلة من املدراء واملتخ�ص�صني يف الوزارات املعنية
لإدارة امل�شاريع  ،ولعدم متكن الكادر احلايل يف تلك الوزارات من حتمل العبء الإ�ضايف النا�شئ عن �إدارة
()49
امل�شاريع �أو تقدمي امل�ساعدة الفنية �إىل جانب مهامه احلالية .
وعلى الرغم من �أن اليمن يحتاج  ،على املدى الق�صري واملتو�سط � ،إىل مثل هذه الوحدات ()PIU
لإدارة وتنفيذ امل�شاريع والربامج املمولة خارجيا  ،وذلك للتغلب على ق�صور احلكومة اليمنية يف هذا املجال ،
�إال �أن هذه الوحدات قد ت�سهم يف تفكيك وت�شتيت �إدارة امل�ساعدات  ،بل قد تعمل م�ستقب ًال على �إ�ضعاف قدرات
()50
احلكومة ما مل يكن عمل مثل هذه الوحدات حتت �إطار �سيا�سة حكومية حتكمها .
وقد عرب كثري من املانحني  ،عن خماوفهم ب�أن تتحول وحدات تنفيذ امل�شاريع �إىل كيانات حكومية
موازية � ،أو تقوم بتفريغ الوزارات املعنية من قدراتها الب�شرية � ،أو و�ضع قواعد للتناف�س غري املتكافئ للتوظيف
� ،أو حتى عدم �ضمان دميومة امل�شاريع بعد انق�ضاء العمر الزمني لهذه الوحدات .
وتعد الهيئات التنفيذية املتخ�ص�صة �أحد الأمناط الفرعية لوحدات تنفيذ امل�شروعات والتي منها
 )49خو�سه مو�سكوزو � ،إ�سرتاتيجية ا�ستيعاب امل�ساعدات التنموية اخلارجية � ،أكتوبر � ، 2006ص .11
 )50وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالتعاون مع معهد �أك�سفورد لل�سيا�سات  ،وثيقة �سيا�سة امل�ساعدات التنموية ،مرجع �سابق � ،ص .5
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على �سبيل املثال تلك التي تدير ال�صندوق االجتماعي للتنمية وم�شروع الأ�شغال العامة  .ومتتلك الإدارة يف
هاتني اجلهتني ا�ستقاللية ذاتية  ،وكيان وزاري  ،و�صالحيات وا�ضحة وحمددة  .وقد مت �إن�شاءهما مب�ساعدة
من البنك الدويل  .وي�شابه م�ستوى الأجر املدفوع للموظفني فيها بالأجر املدفوع ملوظفي القطاع اخلا�ص  ،ويتم
التعاقد و�إنهاء خدمات املوظفني فيها مبرونة  ،ويخ�ضع �أداءهم لتقييم املدراء الذين يقررون الرتقيات وزيادة
()51
الأجور .
و�سوف نتناول يف هذا الف�صل �أهم الآليات املتبعة يف اليمن ال�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية  ،ومدى
جناحها  ،وكذلك �أهم الآليات املقرتحة لرفع قدرة اليمن اال�ستيعابية للم�ساعدات اخلارجية  ،وذلك على
النحو الآتي :

�أو ًال  :الآليات املتبعة يف اليمن ال�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية يف ظل احلكومات ال�سابقة :

تتمثل �أهم الآليات املتبعة يف اليمن لتنفيذ امل�شاريع املمولة من خالل امل�ساعدات اخلارجية  ،حتى
عام 2011م  ،يف �آلية التدخل املبا�شر  ،و�آلية امل�شاريع الفردية ف�ض ًال عن �آلية الربامج القطاعية .
ويبني اجلدول رقم ( )6الآليات املتبعة يف تنفيذ م�شروعات القطاعات الأ�سا�سية التي تتلقى
م�ساعدات مالية خارجية  .وقد �أنبنى الرتتيب املبني يف هذا اجلدول على اال�ستنتاجات امل�ستخل�صة من
املراجعة القطرية مل�ستوى الأداء التي متت يف �أغ�سط�س  ، 2005كما مت �إ�ضافة الأهداف التنموية ()DO
()52
وم�ستوى التنفيذ ( )IPيف اخلانتني الأخريتني من هذا اجلدول.
جدول رقم ()6
�آليات التنفيذ القطاعية للم�شاريع املمولة دوليا يف اليمن

DO
IP

التعليم

الزراعة
والأ�سماك

برامج

م�شاريع
فردية

S
HS

MS
MS

املياه و
ال�صرف
ال�صحي
قطاعات
فرعية/
م�شاريع
فردية
S
MS

ال�صحة

الطرق

م�شاريع
فردية

متويل
مبا�شر/
م�شاريع
فردية

U
U

S
MS

اخلدمة
املدنية

ال�صندوق
االجتماعي
للتنمية

م�شروع
الأ�شغال
العامة

م�شاريع
فردية

م�شاريع
فردية

متويل
مبا�شر/
م�شاريع
فردية

S
MS

HS
HS

S
S

 : HSدرجة ر�ضاء عاليه  : MS ،درجة ر�ضاء مقبولة  : S ،درجة ر�ضاء عادية  : U ،غري مر�ضية.
 )51خو�سه مو�سكوزو  ،مرجع �سابق� ،ص �ص .14 11-
 )52خو�سه مو�سكوزو  ،مرجع �سابق � ،ص .10
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امل�صدر  :خو�سه مو�سكوزو � ،إ�سرتاتيجية ا�ستيعاب امل�ساعدات التنموية اخلارجية  ،مرجع �سابق � ،ص .11

�أ -التدخل املبا�شر للمانحني :

ين�ضوي حتت هذا النوع من التدخل امل�ساهمة بالنوع ولي�س الدعم املايل  .وتقوم احلكومة املركزية
والوزارات املعنية مبقت�ضى هذا النمط بتحديد الأولويات املطلوبة كما وردت يف اخلطة اخلم�سية الثالثة
والربنامج اال�ستثماري العام  ،وكذلك حتديد املتطلبات والتكلفة التقديرية .ويقوم املمول �إثر ذلك بت�أمني
امل�شرتيات �أو التعاقد مع اجلهة املنفذة بح�سب �إجراءاته اخلا�صة وبوا�سطة كادره الوظيفي � .أما م�سئولية
متابعة التنفيذ و�إدارة العقود  ،فيتم االتفاق عليها بني املمول واجلهة امل�ستفيدة  .وتظل املوارد ب�أر�صدة اجلهة
املانحة ،بحيث يتم الدفع بعد ا�ستالم �شهادة ت�سليم �أو مبوجب تقرير �إجناز .
وتنا�سب هذه الآلية التدخل الآين واملبا�شر  ،وال حتتاج �إىل التزام طويل املدى  .كذلك تنا�سب
هذه الآلية وب�صفة خا�صة امل�شاريع املدنية الكربى وتوفري املعدات التخ�ص�صية (تكنولوجيا املعلومات ،املعدات
الطبية ،وغريها)  ،ومن �أهم مزاياها  ،ال�سرعة التي يتم فيها توفري املتطلبات حيث �أنها م�صممة لغر�ض وحيد
 ،وال حتتاج لأكرث من حتليل مبا�شر وب�سيط جلدوى التنفيذ .
وتتمثل �أهم الآليات املن�ضوية حتت هذا النوع يف الآتي :

 -1التحويالت املبا�شرة للوحدات املتخ�ص�صة �أو حل�ساب ائتمان :

يتم مبوجب هذه الآلية حتويل املوارد مبا�شرة �إىل ال�صندوق االجتماعي للتنمية وم�شروع الأ�شغال
العامة وغريها من ال�صناديق والوحدات امل�شهود لها بالكفاءة  .ويتوفر لدى هاتني اجلهتني �آليات تنفيذ
متطورة  ،و�إدارة م�شرتيات ،و�إدارة مالية كف�ؤة  ،كما �أن لكل منهما قدرات عالية يف املتابعة والتقييم و�إعداد
تقارير دقيقة .كما يتمتعان بتنوع جمال عملهما لي�شمل العديد من القطاعات املتداخلة ،ولهما ح�ضور يف كافة
املحافظات واملناطق املركزية.
وميكن توجيه مزيد من الدعم لهاتني اجلهتني من خالل تو�سيع هيكل العمليات الذي يتطلب ا�ستثمار ًا
هام�شي ًا يف جمال التنمية الب�شرية  .ونظر ًا للقدرات العالية لنظم املعلومات واجناز املعامالت التي تتمتع بهما
هاتني اجلهتني ف�إنهما ي�ستطيعان ا�ستيعاب حجم يكاد يكون ال نهائي من الأن�شطة وامل�شاريع الإ�ضافية.
ومتثل هذه الآلية �أداة فاعلة وموفرة للتكاليف والوقت لتمويل م�شروعات ذات �أن�شطة حمددة مثل
()53
القرو�ض الزراعية وتنمية امل�شروعات ال�صغرية .

 -2التحويل املبا�شرة مل�شرتيات « ت�سليم مفتاح» :

حتدد الوزارات املعنية مبقت�ضى هذه الآلية احتياجاتها والتكلفة املتوقعة ومن ثم �شراء امل�ستلزمات
و�صرف امل�ستحقات بعد الت�أكد من اجناز الأعمال بطريقة مقبولة  .ويتم حتويل املبالغ مبا�شرة �إىل ح�ساب
 )53نف�س املرجع � ،ص �ص .23-22
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م�ستقل يف الوزارة املعنية  .ويتم التعاقد على �أ�سا�س ت�سليم املفتاح بحيث يكون املقاول م�سئول عن تنفيذ
الإن�شاءات ح�سب املوا�صفات  .وال تتدخل اجلهة املقاولة ب�أي �شكل من الإ�شكال يف التنفيذ ،ويقت�صر دورها
على دفع امل�ستحقات بعد الت�أكد من �سالمة التنفيذ  .وتبقى م�سئولية الإ�شراف على تنفيذ الأعمال وا�ستالم
العمل واملوافقة على دفع امل�ستحقات من اخت�صا�ص الوزارة املعنية .
وتعد هذه الآلية منا�سبة للأعمال املدنية الكربى (الطاقة  ،الطرقات ،م�شاريع املياه) يف املناطق
التي ال توجد بها قدرات حملية للإ�شراف على التعاقدات  ،حيث يتطلب ذلك قدرات عالية يف جمال امل�شرتيات
وب�إعداد وثائق املناف�سات وتقييمها  .وقد يطلب املانحون يف مثل هذه احلاالت معرفة م�ستوى هذه القدرات
مقدم ًا ورمبا يلج�أون �إىل التعاقد مع خرباء لدعم وحدة امل�شرتيات .

 -3التحويل املبا�شر لدعم منظمات املجتمع املدين :

تعد منظمات املجتمع املدين يف اليمن متطورة وتلعب دور ًا متنامي ًا يف التعبري عن �آراء ووجهات نظر
املجتمع  ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ املهام (غالب ًا يف القطاع االجتماعي) على امل�ستوى الفردي ،وتتكامل جهودها
مع جهود ال�سلطات املحلية واملحافظات ،ومع ذلك ف�إن هذه الكيانات تفتقد القدرة على الو�صول �إىل املناطق
النائية حيث يقطن  70%من �سكان اليمن .وعليه  ،ف�إن �أثر املنظمات غري احلكومية ما زال حمدود ًا .
بناء على توجهاتها وخطة عملها
ويختار املانحون مبوجب هذه الآلية منظمات املجتمع املدين ً
و�سمعتها وقدراتها الإدارية ( الكفاءة الإدارية ،ال�شفافية ،وامل�ساءلة)  .ويتوفر لدى كل من الربنامج الإمنائي
للأمم املتحدة وال�صندوق االجتماعي للتنمية خربة يف ا�ستخدام هذه الآلية يف متويل امل�شاريع ال�صغرية .
()54

ب  -متويل النتائج :

ويق�صد بها ما ميكن مالحظته وقيا�سه نتيجة للعالقة ال�سببية بني امل�ؤثر والت�أثري .ويت�ضمن التمويل
امل�ؤدي �إىل النتائج تخ�صي�ص املوارد ملجموعة من الأن�شطة التي ميكن �أن حتدث جمتمعة ت�أثري ًا وتغيري ًا يف
قطاع ما  .ويتم توجيه املوارد ملجموعة من الأن�شطة للح�صول على نتائج يف حقل �أو قطاع ما (كما هو احلال يف
امل�شاريع الفردية) �أو امل�ساهمة يف جهود متعددة مع بقية املمولني للم�ساهمة يف تخ�صي�ص املوارد لقطاع ب�أكمله
)� (SWAPأو متويل جزء من قطاع �أو جزء من املوازنة العامة مبقت�ضى ال�سيا�سات والأهداف املتفق عليها
(دعم امليزانية القطاعية ،الدعم املبا�شر للميزانية العامة ) .
وتتمثل �أهم الآليات املن�ضوية حتت هذا النوع يف الآتي :

 )54نف�س املرجع � ،ص �ص .24-23
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 .1امل�شروعات الفردية :

تت�ضمن امل�شاريع الفردية جمموعة من الأن�شطة املكملة التي ت�صب نحو حتقيق هدف �أو غاية .
وعادة ما يكون لهذا الهدف ت�أثريا على جوانب حمددة لقطاع معني بغية حتقيق النتائج املن�شودة  .وت�شمل
امل�شاريع الفردية تدخالت حمددة  ،مما يجعلها عر�ضة للتكرار ولالزدواجية مع م�شاريع �أخرى يتم تنفيذها يف
نف�س القطاع  .ومبا �أن كل م�شروع ي�شمل الإ�شراف والتن�سيق ملجموعة من الأن�شطة التي ت�ضاف �إىل امل�سئوليات
اليومية للوزارات املعنية ،ف�إن وجود وحدات تنفيذ متفرغة لهذا الغر�ض قد يكون مطلوب ًا .وقد ت�ستدعي
بع�ض احلاالت �إن�شاء وحدات تنفيذ امل�شروعات خارج �إطار الوزارات وهياكلها نظر ًا لعدم توفر القدرات
الالزمة لديها لتويل م�سئولية امل�شروعات اجلديدة .
وتعد �آلية تنفيذ امل�شاريع الفردية منا�سبة للتدخالت املحددة حتديد ًا جيد ًا والتي لها �أهداف
وا�ضحة وحتتاج �إىل اهتمام طويل الأمد وتنفيذ �أن�شطة متعددة  .وتقع الغالبية العظمى من امل�ساعدات
()55
اخلارجية املقدمة لليمن �ضمن هذه الفئة .

 - 2امل�شاريع املبا�شرة للربنامج الإمنائي للأمم املتحدة :

يقوم الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة مبوجب هذه الآلية بتنفيذ امل�شروعات نيابة عن احلكومة.
ويقوم مكتب الأمم املتحدة املحلي مبهمة التنفيذ وفق قواعد و�إجراءات الأمم املتحدة ( دليل الأمم املتحدة
للتنفيذ املبا�شر) خا�صة يف اجلوانب املتعلقة بامل�شرتيات ،والإدارة املالية و�أنظمة املعلومات .وعادة ما يقوم
الربنامج الإمنائي ببناء القدرات( �إما على ح�سابه اخلا�ص �أو على ح�ساب امل�شروع ) ل�ضمان نقل املعارف
للنظراء يف احلكومة.
وتتحول املوارد من املانحني مبوجب هذه الآلية �إىل ح�ساب الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة  ،وال
يتم �صرف املوارد �إال بعد ا�ستكمال �إجراءات الربنامج الإمنائي مبا يف ذلك �إعداد التقارير ،و�إجراء التدقيق
احل�سابي لتتطابق مع متطلبات الأمم املتحدة واملانحني  .وت�أخذ هذه الآلية طابع ًا ا�ستثنائي ًا ويتم تطبيقها من
حني �إىل �آخر يف القطاعات الفرعية التي ال يتوفر لها حملي ًا وكاالت غري الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة.

 .3امل�ساعدات الفنية لوكاالت الأمم املتحدة :

تتطلب اال�ستثمارات الر�أ�سمالية عادة م�ساعدات فنية  ،ويتطلب الأمر �أن تكون وكاالت الأمم
املتحدة يف و�ضع مايل ي�سمح لها اال�ستمرار يف تقدمي م�ساعداتها الفنية .وت�ستطيع منظمات الفاو وال�صحة
العاملية واليوني�سيف وبرنامج الأمم املتحدة لل�سكان وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي دعم الوزارات وامل�ؤ�س�سات
فني ًا يف جمال تطوير ال�سيا�سات واخلطط والدرا�سات القطاعية ،ودرا�سات اجلدوى ،وتوظيف وانتداب خرباء
حمليني  .وميكن اال�ستفادة من التجربة الناجحة ملكتب منظمة ال�صحة العاملية يف اليمن ،حيث قام املكتب
 )55خو�سه مو�سكوزو  ،املرجع ال�سابق � ،ص �ص .25-24
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بتوظيف (وفق ًا لقواعد منظمة ال�صحة العاملية) نحو  45خبري ًا حملي ًا حتى عام  ، 2006يتبعون وزارة
ال�صحة ويقدمون تقاريرهم �إىل كل من وزارة ال�صحة العامة وممثل منظمة ال�صحة العاملية  .وقد كان من
�ش�أن ذلك لي�س فقط رفع قدرات وزارة ال�صحة ب�شكل ملمو�س ،و�إمنا نقل املعارف واخلربات لزمالئهم يف وزارة
ال�صحة .
ويتم �ضمن هذه الآلية  ،حتويل املوارد من املانحني �إىل وكاالت الأمم املتحدة امل�سئولة عن �إجراءات
العقود ودفع امل�ستحقات و�إعداد التقارير الفنية واملالية وحتقيق النتائج .

 .4الدعم القطاعي ()SWAP

يتعاون املانحون وم�ؤ�س�سات التنمية  ،مبوجب هذه الآلية  ،يف دعم الربنامج ال�شامل للتنمية القطاعية
الذي تقره احلكومة ومبوجب خطة وا�ضحة حتدد التدخالت املطلوبة .ويتم االتفاق بني الوزارة املعنية
واملانحني بتحمل جزء من النفقة الكلية للربنامج �أو �إن�شاء �سلة للموارد مبوجب �إجراءات وقواعد يتفق عليها
 .وتدار امل�شرتيات وامل�سائل املالية وفق نظم وقواعد الوزارة املعنية  ،با�ستثناء املناق�صات التي تتجاوز قيمتها
�سقف معني والتي يجب �أن تتم م�شرتياتها وم�ستلزماتها وفق موا�صفات متطلبات املانحني واملمولني .

 .5دعم امليزانية القطاعية :

ت�شمل هذه الآلية تطبيق �شبه كلي لإجراءات احلكومة يف �إدارة املوارد وامل�شرتيات و�إعداد التقارير.
بناء على برامج عمل و�أهداف
ويقوم املانح مبقت�ضى هذه الآلية بتحويل املوارد مبا�شرة �إىل موازنة الوزارة ً
تنموية يتفق عليها .وتقدر املخ�ص�صات للدعم القطاعي بالفرق بني فجوة املوارد واالحتياجات .وت�سمح هذه
الآلية لوزارة قطاع معني بتخ�صي�ص مواردها ح�سب ر�ؤيتها واالحتياجات والأولويات التي حتددها  ،كما �أنها
تعفي الوزارة من �أعباء متطلبات املانحني فيما يتعلق ب�إدارة وم�ساءلة وا�ستخدام املوارد  .وترتكز تدخالت
()56
املانحني يف هذه احلالة على معاجلة الق�ضايا القطاعية عو�ض ًا عن و�ضع ال�ضوابط املالية للنفقات .
وات�ساقا مع ما �سبق  ،قدمت احلكومة اليمنية �إىل م�ؤمتر لندن للمانحني يف نوفمرب  2006ثالثة
بدائل ك�آليات مقرتحة ميكن لليمن بوا�سطتها �إدارة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة له  .يتمثل البديل الأول
يف �أن يتم التعامل مع التجربة القائمة لتنفيذ امل�شاريع املمولة من امل�ساعدات والقرو�ض اجلديدة من خالل
تو�سيع ن�شاط وحدات تنفيذ امل�شاريع الناجحة كال�صندوق االجتماعي للتنمية  ،وم�شروع الأ�شغال العامة ،
و�إن�شاء وحدات جديدة للقطاعات �أو الوزارات التي لي�س بها وحدات مماثلة  .والبديل الثاين �أن تقوم اجلهات
املانحة بتمويل وتنفيذ امل�شاريع عرب �آلياتها اخلا�صة  ،وبالأ�سلوب الذي تراه منا�س ًبا بالتن�سيق مع احلكومة
اليمنية � .أما البديل الثالث فيتمثل يف �إن�شاء �صندوق ال�ستيعاب امل�ساعدات واملنح والهبات  ،يتوىل متويل
()57
وتنفيذ امل�شاريع والإ�شراف عليها .
 )56نف�س املرجع � ،ص �ص .26-25
 )57اجلمهورية اليمنية  ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،عر�ض موجز لورقة �إ�سرتاتيجية �آليات التنفيذ ال�ستيعاب امل�ساعدات التنموية اخلارجية � ،ص . 1
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وقد ظلت امل�س�ألة اخلا�صة بقدرة احلكومة اليمنية على ا�ستيعاب التعهدات التي متخ�ض عنها م�ؤمتر
لندن عام  ، 2006حمل نقا�ش بني احلكومة اليمنية واملانحني  .ومثلت �إحدى �أهم الق�ضايا التي ركز عليها م�ؤمتر
لندن للمانحني الذي عقد يف لندن يف  27يناير  . 2010ومتثلت �أهم امل�شكالت التي واجهت احلكومة اليمنية
؛ وحدت من قدرتها على ا�ستيعاب تلك التعهدات  ،يف �أن بع�ض املانحني ي�شرتطون �إدارة عملية التخ�صي�ص
وعملية التنفيذ  ،وهو ما يتطلب �إقامة م�ؤ�س�سات لهذا الغر�ض  ،كما ي�شرتط البع�ض الآخر تخ�صي�ص املبالغ
التي �سيقدمونها مل�شروعات معينة  ،قد ال تتفق مع �أولويات احلكومة اليمنية  .بالإ�ضافة �إىل ت�أخر احلكومة
()58
اليمنية يف اجناز الدرا�سات والت�صاميم اخلا�صة بامل�شروعات املمولة دوليا .
وعلى نف�س ال�صعيد  ،مت يف اجتماع فريق العمل امل�شرتك بني اليمن واملانحني الذي عقد يف الريا�ض
يف  28فرباير  ، 2010حتديد ال�صعوبات التي تعرت�ض تخ�صي�ص تعهدات املانحني وتنفيذها  ،وو�ضع مقرتحات
لت�سريع تنفيذ تلك امل�شاريع وفق ًا لربامج زمنية حمددة  .وقد عر�ضت احلكومة اليمنية ملجموعة من البدائل
املقرتحة لتعزيز قدرتها على ا�ستيعاب امل�ساعدات  ،والتي �شملت تعزيز وحدات التنفيذ القائمة  ،و�إن�شاء
وحدات تنفيذ جديدة  ،ووحدات تنفيذ دولية �إىل جانب اعتماد �آلية �إن�شاء �صناديق متعددة التمويالت
 ،والدعم املبا�شر للموازنة العامة ك�آلية جديدة ملواجهة العجز يف املوازنة العامة للدولة )59(.كما مت و�ضع
التو�صيات وحتديد جماالت العمل ذات الأولوية بالن�سبة للحكومة اليمنية ودعم تنفيذها من خالل جمموعة
()60
�أ�صدقاء اليمن التي عقدت اجتماعها الأول يف �أبو ظبي  ،يف  29مار�س . 2010
من جهة �أخرى  ،قامت وزارة املالية يف  10مايو  2010بالعمل بنظام �إدارة معلومات القرو�ض
وامل�ساعدات اخلارجية (نظام �سويفت لت�سوية املدفوعات املالية)  .ويعنى النظام الإليكرتوين ب�إجراء
طلبات ال�سحب اخلا�صة بالقرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية  ،بحيث يتم ت�سريع وترية ال�سحب من هذه القرو�ض
 ،وبالتايل رفع قدرة احلكومة على ا�ستيعاب التمويل الأجنبي وت�سريع تنفيذ م�شاريع التنمية يف خمتلف
القطاعات  .ويقوم هذا النظام على �أ�سا�س الربط بني وحدات تنفيذ امل�شاريع يف القطاعات املختلفة مرور ًا
وانتهاء بالبنك املركزي اليمني بوا�سطة نظام التحويالت
بوزارة التخطيط والتعاون الدويل فوزارة املالية
ً
املالية العاملية (�سويفت)  .وتتمثل �أهم مزايا هذا النظام يف تقلي�ص متو�سط الأيام الالزمة لل�سحب من
القرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية من  35يوم ًا �إىل �سبعة �أيام  ،وذلك من بدء العملية لدى الوحدة التنفيذية
للم�شروع املعني �إىل �صرف املبلغ  .كما يتيح �إمكانية التعرف على نقاط االختناق ومعاجلتها  ،واالطالع على
املالحظات التي مت تبادلها مع املخت�صني عرب النظام لكل معاملة التي تعطي �صورة كاملة حول �أ�سباب الت�أخري
مبا يمُ كّن من معاجلتها وتفاديها م�ستقبال  ،كما ي�سهم يف تفادي �إلغاء بع�ض املنح الق�صرية الأجل التي يتم
 )58ن�ص املقابلة ال�صحفية لرئي�س الوزراء اليمني د .علي جمور مع �صحيفة ال�شرق الأو�سط  ،العدد  ،11384بتاريخ  28يناير . 2010
 )59وزارة اخلارجية اليمنية  ،موقع الوزارة على �شبكة املعلومات الدولية  ،بتاريخ  15مار�س : 2010
()http://www.mofa.gov.ye/news/news_view.asp?key=1839
 )(	60موقع �صحيفة الثورة على �شبكة املعلومات الدولية على الرابط الإلكرتوين :
( )http://www.althawranews.net/detailes.aspx?newsid=30192بتاريخ  30مار�س .2010
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�إلغا�ؤها ب�سبب الت�أخري ،وتخفي�ض حجم ر�سوم االلتزام على املبالغ غري امل�سحوبة .

()61

ثاني ًا  :الآليات املتبعة يف ظل حكومة الوفاق الوطني :

يف الواقع �أن كفاءة ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية ال تتوقف فقط على كفاءة الآليات املتبعة
ال�ستيعاب هذه امل�ساعدات  ،و�إمنا على العديد من العنا�صر لعل �أهمها القدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�سية وال�شفافية
املالية والإدارية  .ولذلك ف�إن رفع القدرة اال�ستيعابية للم�ساعدات اخلارجية يعتمد  ،بدرجة �أ�سا�سية  ،على
م�ستوى التقدم املحرز يف جمال الإ�صالحات املالية والإدارية .
وعليه �سوف ن�شري يف هذه اجلزئية � ،إىل جهود حكومة الوفاق الوطني لرفع القدرة اال�ستيعابية
للم�ساعدات اخلارجية  ،و�آليات التنفيذ املقرتحة من قبل احلكومة على املانحني.

-

أجهود حكومة الوفاق الوطني لرفع القدرة اال�ستيعابية للم�ساعدات اخلارجية :

تتمثل �أهم جهود حكومة الوفاق الوطني لرفع القدرة اال�ستيعابية للم�ساعدات اخلارجية يف الآتي :

� .1إن�شاء جهاز تنفيذي لت�سريع ا�ستيعاب تعهدات املانحني :

ويهدف هذا اجلهاز  ،الذي �صدر ب�إن�شائه قرار جمهوري يف فرباير � ، 2013إىل الإ�شراف واملتابعة
على تنفيذ امل�شاريع املمولة من املانحني ،ورفع م�ستوى وترية ا�ستيعاب تعهداتهم ودعم تنفيذ الإطار امل�شرتك
للم�سئوليات املتبادلة بني احلكومة اليمنية واملانحني.
وي�ضم اجلهاز التنفيذي �أربع وحدات تتمثل يف وحدة امل�شاريع  ،وحدة ال�سيا�سات والإ�صالحيات ،
وحدة املتابعة والتقييم والتوا�صل  ،والوحدة املالية والإدارية .
و�سوف يدار هذا اجلهاز  ،واملمول من قبل املانحني  ،من خالل جلنة عليا وذلك لتجاوز �سوء الإدارة
()62
والتعقيدات احلا�صلة يف تنفيذ الربامج وامل�شاريع احلكومية املمولة دوليا.

 .2املوافقة على الإطار امل�شرتك للم�سئوليات املتبادلة:

حتتوي وثيقة الإطار امل�شرتك للم�سئوليات املتبادلة بني اليمن واملانحني على خم�س ركائز رئي�سية
تعد مبثابة حمددات للم�سئوليات املتبادلة بني احلكومة اليمنية وجمتمع املانحني  ،مت االتفاق على حتقيقها
خالل فرتة املرحلة االنتقالية  ،وذلك يف �إطار ما ت�ضمنه الربنامج املرحلي للمرحلة االنتقالية وم�صفوفة
الأولويات للربنامج.
تت�ضمن الركيزة الأوىل �ضرورة الرتابط والتوافق بني �أولويات املوازنة والربنامج املرحلي للخطة
61 ) (http://www.mof.gov.ye/mof-Yemen/minister-of-finance/minister-meetings/1271-swiftlaunch-201010-0562 )( http://www.sabanews.net/ar/news288383.htm
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االنتقالية لتحقيق اال�ستقرار والتنمية والربنامج اال�ستثماري العام للربنامج .ووفق ًا لهذه الركيزة تلتزم
احلكومة مبواءمة الربنامج املرحلي لتحقيق اال�ستقرار والتنمية والربنامج اال�ستثماري العام 2014-2012
مع املوازنة العامة ل�ضمان حتقيق �إجناز الأولويات الرئي�سية على املدى الق�صري  ،وت�سريع تنفيذ الأولويات
الرئي�سية على املدى املتو�سط  ،مع موا�صلة تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية واحلوار مع �صندوق النقد
الدويل بعد ا�ستكمال تنفيذ الربنامج املوقع مع ال�صندوق يف �إطار برنامج الت�سهيل االئتماين القائم .
ويف املقابل يلتزم املانحون بتخ�صي�ص التعهدات املالية املقدمة لليمن يف م�ؤمتر الريا�ض للمانحني
واالجتماع الرابع ملجموعة �أ�صدقاء اليمن وفق ًا لأولويات الربنامج املرحلي والربنامج اال�ستثماري خالل فرتة
�أق�صاها ثالثة �أ�شهر مبا ي�سهم يف التعجيل بتنفيذ �أولويات الفرتة الق�صرية والأولويات على املدى املتو�سط �إىل
جانب �إعادة توجيه التعهدات غري امللتزم بها مبا يف ذلك تعهدات عام  2006بقدر الإمكان جتاه الأولويات
املن�ضوية حتت الربنامج املرحلي والربنامج اال�ستثماري .
	�أما الركيزة الثانية من م�صفوفة الإطار امل�شرتك فتت�ضمن الت�شديد على �أهمية خلق فر�ص عمل
خ�صو�صا لل�شباب والن�ساء وهو ما يلزم احلكومة بالرتويج للم�شاريع ذات العمالة الكثيفة مبا ي�سهم يف ا�ستيعاب
عمالة كبرية طاملا كان ذلك منا�سبا وممكنا من الناحية العملية وتبني �سيا�سات مواتية لقطاع تنمية ال�صناعات
الأ�صغر وال�صغرية واملتو�سطة وتو�سيع براجمها وخلق بيئة مواتية جلذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة.
كما تلزم املانحني بتوجيه الربامج القائمة واجلديدة مبا يعزز خلق فر�ص عمل جديدة خ�صو�صا لل�شباب
والن�ساء .
وتق�ضي الركيزة الثالثة من م�صفوفة الإطار امل�شرتك للم�سئوليات املتبادلة بني احلكومة واملانحني
بتعزيز احلكم الر�شيد و�سيادة القانون وحقوق الإن�سان  .فيما تت�ضمن الركيزتان الرابعة واخلام�سة
زيادة فاعلية تقدمي اخلدمات العامة من خالل انتهاج �آلية ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وتوفري
()63
االحتياجات الإن�سانية والطارئة واخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني.
وقد مت االتفاق بني احلكومة واملانحني على اعتماد �آلية املتابعة للإطار امل�شرتك من خالل و�ضع
�آلية ال�ستعرا�ض ور�صد التقدم املحرز يف تنفيذ الإطار امل�شرتك خالل الفرتة االنتقالية .وبحيث متكن عملية
الر�صد واحلوار من اتخاذ القرارات املنا�سبة وال�سريعة التي ت�ستوعب وتتجاوب مع �أي متغريات �أثناء الفرتة
االنتقالية وحتقيق اال�ستفادة املثلى من املوارد لتلبية احتياجات و�أولويات احلكومة  .كما مت االتفاق على
�إن�شاء �سكرتارية فنية وو�ضع �آلية فعالة ومب�سطة للتن�سيق ور�صد �سري الإجناز لهذه الوثيقة من خالل حزمة
م�ؤ�شرات للقيا�س يف �إطار م�صفوفة عمل �إىل جانب تد�شني عملية حوار مهيكل ملرحلة ما بعد م�ؤمتر املانحني
للتن�سيق واملراقبة للإجناز برئا�سة كل من احلكومة اليمنية ور�ؤ�ساء م�ؤمتر املانحني امل�شاركني وهم البنك
()64
الدويل واململكة العربية ال�سعودية ومب�شاركة ممثلني عن املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص .
وقد �أقر اجتماع املانحني لدعم اليمن املنعقد يف الريا�ض بتاريخ � 5سبتمرب 2012املوافقة على
63) http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3037980
64) http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3037980
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الإطار امل�شرتك للم�سئوليات املتبادلة وتقدميه ملجل�س الوزراء اليمني للم�صادقة عليها .وي�أتي الإطار امل�شرتك
()65
متوافقا مع مبادئ بو�سان التي ت�ؤكد على �أهمية الوفاء بالتعهدات للم�ساعدات املالية.
ويف ما يتعلق بتنفيذ الإطار امل�شرتك للم�سئوليات املتبادلة �أكد وزير التخطيط والتعاون الدويل
على �أنه مت ت�شكيل جلنة ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن اجلهات احلكومية املعنية واملانحني والقطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين ،كما مت حتديد الكيان امل�ؤ�س�سي الذي �سيعمل ك�سكرتارية فنية يف �إطار وزارة التخطيط
()66
للمتابعة والتن�سيق وتقدمي الدعم وامل�ساندة املطلوبة للتنفيذ.

 .3اقرتاح عدد من �آليات التنفيذ:

حيث اقرتحت حكومة الوفاق على املانحني جمموعة �آليات لتنفيذ امل�شاريع وتو�سيع القدرة
اال�ستيعابية من خالل :
o oاال�ستفادة من �آليات التنفيذ من خالل اجلهات املانحة .
�o oإن�شاء �صندوق متخ�ص�ص لتنفيذ امل�شاريع التي ت�ستفيد من جتارب البلدان الأخرى .
�o oإن�شاء �صندوق لأ�صدقاء اليمن (ال�صندوق االئتماين متعدد اجلهات املانحة) .
�o oصناديق التمويل املتعددة الأطراف التي يديرها البنك الدويل .
o oاال�ستفادة من الآليات العاملية والدولية ( ،UNOPS ، GTZISالخ) .
o oتقدمي الدعم املبا�شر للموازنة العامة.
o oوحدات تنفيذ امل�شاريع .
كما ميكن اال�ستفادة من جتربة �صندوق �إعمار حمافظة �صعده فيما يتعلق ب�إعادة �إعمار املن�ش�آت
()67
اخلا�صة والعامة املت�ضررة .
وقد �أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدويل لقطاع الدرا�سات والتوقعات االقت�صادية على �أن
الآليات املقرتحة ال�ستيعاب امل�ساعدات تتمثل يف نظام �صندوق متعدد الأغرا�ض ،يتوىل الإ�شراف على تنفيذ
امل�شاريع من خالل تو�سيع الآليات الناجحة كال�صندوق االجتماعي والأ�شغال العامة� ،أو من خالل وحدات
تنفيذية لبع�ض امل�شاريع التي تكون فيها املنح كبرية � ،أو من خالل الآليات الدولية الناجحة مثل «جي تي زد»
والبنك الدويل� ،أو �صناديق خا�صة مثل �صعدة و�أبني وح�ضرموت .
و�أكد على �أن احلكومة متلك � 8إىل � 10آليات بغر�ض التخل�ص من البريوقراطية ومعاجلة الت�أخري
يف املعامالت وجتاوز الأو�ضاع غري الكف�ؤة وغري ال�شفافة  .و�أ�شار �إىل �أن هناك �آليات ناجحة تتبع بع�ض اجلهات
مثل �آليات ال�صندوق ال�سعودي وال�صندوق العربي وال�صندوق الكويتي ،ت�سمح بزيادة القدرة اال�ستيعابية.
وقد قدمت احلكومة اليمنية �إىل م�ؤمتر املانحني بالريا�ض عام  2012وثيقة بعنوان « �شراكة
 )65بيان الرئا�سة امل�شرتكة الجتماع املانحني لدعم اليمن املنعقد يف الريا�ض بتاريخ� 5سبتمرب .2012
66) http://www.alwahdah.net/index.php?action=showNews&id=1419
 )67اجلمهورية اليمنية  ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،الربنامج املرحلي لال�ستقرار والتنمية  ، 2014-2012مايو� ، 2012ص .10
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لتح�سني تدفق امل�ساعدات اخلارجية �إىل اليمن وا�ستيعابها»  ،طالبت فيها مبراجعة ترتيبات �إدارة امل�شاريع
لت�شمل �إعداد قائمة �شاملة بكل وحدات تنفيذ امل�شاريع والآليات املرتبطة بذلك ،ومنها توثيق �إجراءات
الت�شغيل التي تت�ضمن مث ًال اختيار املوظفني ،والإدارة ونظام الأجور ،وتوزيع امل�س�ؤوليات مع الوزارات الرئي�سية
وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،والرتتيبات اخلا�صة برفع التقارير والإ�شراف وم�ؤ�شرات الكفاءة والفاعلية .
واقرتحت الوثيقة اليمنية خطة عمل وطنية تتكون من �إ�سرتاتيجية ات�صال لتوعية الأطراف
املعنية و�أ�صحاب امل�صلحة يف كل من امل�ستويني املركزي واملحلي ،ودليل �إجراءات يقدم توجيهات و�إر�شادات
تف�صيلية للفاعلني يف احلكومة حول عملية التفاو�ض للتعاون التنموي و�إدارته  ،ف�ضال ً عن خارطة طريق
()68
لتعزيز قدرات احلكومة اليمنية يف �إدارة التعاون التنموي.

ثالث ًا  :الآليات املقرتحة لرفع القدرة اال�ستيعابية للهياكل امل�ؤ�س�سية اليمنية :

ينبغي بداية الت�أكيد على �أن �أية �آلية مهما كانت ناجحة ومالئمة  ،ال ميكن لها �أن حتقق النجاح يف
ظل بيئة م�ؤ�س�سية غري مالئمة  .وبالتايل ف�إن �إ�صالح الأو�ضاع االقت�صادية واملالية والإدارية يف اليمن ميثل
�شرط ًا رئي�سي ًا لنجاح �أية �آلية مقرتحة ال�ستيعاب املعونات اخلارجية .
ابتداء ا�ستمرار تنفيذ الأجندة الوطنية
ومن ثم ف�إن الآليات املقرتحة يف هذه الورقة تفرت�ض
ً
للإ�صالحات يف جمال االقت�صاد الكلي والإدارة املالية والقطاع العام  ،والعمل على مكافحة الف�ساد وتعزيز
ال�شفافية املالية والإدارية  ،بحيث يرتافق تطبيق هذه الآليات مع مراحل تنفيذ الأجندة الوطنية
للإ�صالحات  ،وذلك على النحو الآتي :

املرحلة الأوىل :

تقوم احلكومة بالدفع قدم ًا بالإ�صالحات املالية والإدارية ونظام امل�شرتيات والالمركزية  ،ويف
نف�س الوقت توجيه املزيد من املوارد االقت�صادية عرب امل�ؤ�س�سات القائمة  .وت�ستمر وحدات تنفيذ امل�شروعات
يف �إدارة عملياتها يف هذه املرحلة  ،ويتم �إن�شاء �إدارات للتدريب يف الوزارات املعنية لتدريب املوظفني والنظر
يف ترقياتهم  .ومن املمكن �إن�شاء املزيد من وحدات تنفيذ امل�شروعات لإدارة امل�شاريع يف القطاعات التي تعاين
من �صعوبات  .وت�شمل �آليات التنفيذ يف هذه املرحلة :
 .1التدخل املبا�شر للمانحني :
يقوم املانحون بالإ�شراف على التعاقدات ودفع قيمة املدخالت الفردية (�شراء امل�ستلزمات ،وتكلفة
الأعمال املدنية) بعد اختيار امل�شاريع من قائمة الأولويات التي يحتويها الربنامج اال�ستثماري العام بالت�شاور
والتن�سيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل والوزارات املعنية .
68) http://www.sauress.com/alhayat/431088
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 .2التحويل املبا�شر للوحدات املتخ�ص�صة �أو حل�ساب االئتمان :
حيث يتم حتويل املوارد مبا�شرة �إىل ال�صندوق االجتماعي للتنمية وم�شروع الأ�شغال العامة من
حتديد وغريها من الوحدات امل�شهود لها بالكفاءة  .كذلك ميكن �إن�شاء ح�سابات ائتمان لتنفيذ تدخالت معينة
يف جماالت قد ال تكون من اخت�صا�ص ال�صندوق االجتماعي للتنمية �أو م�شروع الإ�شغال العامة ومن ذلك على
�سبيل املثال� ،إن�شاء نظام لإعادة توزيع املوظفني بعد �إجراء الإ�صالحات الإدارية � ،أو �إن�شاء منظومة لتقدمي
القرو�ض للمناطق الريفية الخ .
 .3مناق�صات ت�سليم املفتاح للأعمال املدنية الكربى :
وتتم عن طريق املناق�صات الدولية التناف�سية ( )BCIوفق ًا لقانون امل�شرتيات ودليل امل�شرتيات
الذي مت تطويره م�ؤخر ًا  ،وبح�سب امل�ستويات العاملية  .و�سرتاقب اللجنة العليا للمناق�صات �سري العمل بدعم
من خرباء دوليني يف جمايل امل�شرتيات والتمويل �إما على نفقة البنك الدويل �أو املانحني .
 .4التحويل املبا�شر ملنظمات املجتمع املدين :
تلعب منظمات املجتمع املدين يف اليمن دورا متنامي ًا يف التعبري عن �آراء ووجهات نظر املجتمع ،
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ املهام (غالب ًا يف القطاع االجتماعي ) على امل�ستوى الفردي  ،وتتكامل جهودها مع جهود
ال�سلطات املحلية واملحافظات  ،ومع ذلك فان هذه الكيانات تفتقر �إىل القدرة على الو�صول �إىل املناطق الفقرية
حيث يقطن حوايل  70%من �سكان اليمن  .وبالتايل ف�إن �أثر املنظمات غري احلكومية ما زال حمدود ًا .
بناء على توجهاتها وخطة عملها
ويختار املانحون مبوجب هذه الآلية منظمات املجتمع املدين ً
و�سمعتها وقدراتها الإدارية (الكفاءة الإدارية  ،ال�شفافية  ،وامل�ساءلة)  .ويتوفر لدى كل من الربنامج الإمنائي
للأمم املتحدة وال�صندوق االجتماعي للتنمية خربة يف ا�ستخدام هذه الآلية يف متويل امل�شاريع ال�صغرية  .فقد
يرغب املانحون بتوجيه املوارد مبا�شرة �إىل املنظمات غري احلكومية مبقت�ضى نطاق عملها وتدخلها .وال يتوقع
�أن تدير هذه املنظمات مبالغ كبرية� ،إال �أن لهذه الآلية �أبعاد ًا �سيا�سية واجتماعية .
 .5امل�شاريع الفردية :
تظل احلاجة �إىل بع�ض امل�شاريع يف القطاعات الفرعية قائمة  .ويتوقع �أن ت�ستفيد امل�شاريع قيد
التنفيذ من حت�سن املهارات الإدارية نتيجة تدريب املوظفني احلكوميني  .كما يجب �أن ي�ستفيد موظفي وحدات
تنفيذ امل�شروعات من التدريب باعتبار �أن كثري ًا منهم �سينتقلون للعمل يف الوزارات املعنية  .وحتتاج امل�شروعات
قيد التنفيذ �إىل متابعة وتقييم ،مما يتطلب تعزيز التن�سيق بني املانحني /املمولني والقطاع احلكومي لت�سهيل
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تكرار ونقل هذه التجارب �إىل قطاعات �أخرى مثل قطاعي التعليم والطاقة.

()69

 .6التنفيذ املبا�شر للربنامج الإمنائي للأمم املتحدة :
متثل هذه الآلية �أداة ا�ستثنائية يف القطاعات التي ال توجد بها قدرات كافية  .ويتوفر للربنامج
الإمنائي للأمم املتحدة خربات يف م�ساعدة الدول النامية يف تنفيذ �سيا�ساتها وم�شاريعها .ويقرتح �إن�شاء نظام
لتو�سيع القدرات يف �إطار امل�شروع ل�ضمان نقل املعرفة ومن ثم االن�سحاب التدريجي من هذه الآلية عندما
تتمكن امل�ؤ�س�سات احلكومية من تنمية قدراتها وترتاكم خرباتها يف �إدارة امل�شاريع .
 .7امل�ساعدة الفنية لوكاالت الأمم املتحدة :
تتطلب امل�شاريع اال�ستثمارية الكبرية درا�سات جدوى ودعم يف التنفيذ والرقابة الفنية والتحليل
القطاعي ،الخ  .ومتتلك وكاالت الأمم املتحدة يف اليمن القدرة على دعم �أن�شطة احلكومة اليمنية  .و�ستتيح
الزيادة يف املوارد لوكاالت الأمم املتحدة العمل بوترية �أعلى وبح�سب طلب احلكومة اليمنية.
 .8التدخل على م�ستوى القطاع ب�أكمله ): (SWAP
يعد قطاعي التعليم والطاقة مهيئني لهذه الآلية  .ويقوم املانحون بتنفيذ هذه التدخالت ب�صفة
مربجمة .وال يتوقع �أن تكون هذه الآلية �أكرث الآليات انت�شار ًا يف املرحلة الأوىل ولكنها �ستكون بالت�أكيد
الآلية التي �ست�صبو �إليها كافة القطاعات خالل هذه املرحلة.

املرحلة الثانية:

يتوقع االنتهاء خالل هذه املرحلة من كافة الإ�صالحات املالية والإدارية  ،مما يتيح للقطاع العام
قدرة عالية على التقييم والإدارة وحتديد جماالت اال�ستثمار املنا�سبة  .و�سيتقل�ص بالتايل دور الوكاالت
الأجنبية �إىل �أ�ضيق احلدود ،و�سيرتكز احلوار عندئذ حول الربامج وال�سيا�سات .وي�صبح ب�إمكان كل وزارة
يف هذه املرحلة ت�صميم اال�سرتاتيجيات التنفيذية اخلا�صة بها عرب موظفيها ،و�سيتم اال�ستغناء تدريجي ًا
عن وحدات تنفيذ امل�شروعات ونقل فائ�ض العمالة �إىل القطاع العام ب�أجور تناف�سية  .وبذلك تنتقل معظم
امل�شاريع الفردية اجلديدة �إىل �آلية التدخل على م�ستوى القطاع ب�أكمله ) (SWAPوالتي �ستتيح للوزارات
تلقي املوارد مبا�شرة عرب �آليات دعم املوازنات القطاعية  .ومن �أبرز هذه الآليات :
التدخل املبا�شر للمانحني.التوجه على م�ستوى القطاع ب�أكمله ). (SWAPدعم املوازنة القطاعية. )69خو�سه مو�سكوزو  ،مرجع �سابق � ،ص �ص .29-28
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املرحلة الثالثة :

تتم خالل هذه املرحلة ا�ستيعاب كافة �إ�صالحات القطاع احلكومي لت�شمل الإ�صالحات الإدارية
و�إعادة هيكلة كافة قطاعات القطاع احلكومي  .وتكت�سب اللجنة العليا للمناق�صات ووحدات امل�شرتيات خالل
هذه املرحلة خربات تراكمية وبح�سب الإطار القانوين اجلديد ،وت�صبح نظم املعلومات خاللها �أكرث تطور ًا .
و�ضمن �إطار متكن اليمن من ح�سن �إدارة وتنفيذ امل�ساعدات اخلارجية ،يقوم املانحون بدعم امليزانية العامة
للدولة مبا�شرة .وتتكون �آليات التنفيذ الأ�سا�سية يف هذه املرحلة من :
 التوجه على م�ستوى القطاع ب�أكمله. دعم املوازنة القطاعية.()70
 الدعم املبا�شر للميزانية العامة للدولة.وتعد �آلية الدعم املبا�شر للميزانية العامة للدولة من �أكرث الآليات ا�ستجابة ومرونة لتلبية
احتياجات احلكومة ،حيث يتم حتويل امل�ساعدات اخلارجية �إىل ح�ساب البنك املركزي مبا�شرة مبا يف
ذلك ح�ساب املوازنة العامة ويف �إطار النفقات متو�سطة املدى .ويتم تخ�صي�ص املوارد للوزارات وامل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة بح�سب الأولويات الوطنية والتي يتم حتديدها م�سبق ًا مع املانحني  .وتتبع اجلهات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة مبوجبها الأنظمة والقواعد املعمول بها يف الدولة لدى ا�ستخدام هذه املوارد  .وتتم
عملية �إعداد التقارير وامل�ساءلة ح�سب قواعد و�إجراءات �أجهزة الرقابة على امل�ستوى الوطني واملحافظات
وال�سلطات املحلية .بيد �أن هذه الآلية حتتاج �إىل ما يلي :
�سيا�سات وطنية وقطاعية وا�ضحة .تخطيط مالئم وقدرات عالية يف جمايل املوازنات والرقابة .موارد ب�شرية م�ؤهلة يف القطاع العام ب�صفة دائمة وب�أعداد منا�سبة .نظم م�شرتيات حكومية كف�ؤة.�إدارة مالية جيدة.()71
قدرات عالية يف قيا�س الأثر والتقييم و�إعداد التقارير.وال �شك �أن �آلية وحدات تنفيذ امل�شروعات �سوف تتقل�ص تدريجي ًا مع تنفيذ الأجندة الوطنية
للإ�صالحات  ،حتى تختفي عند �إر�ساء بيئة متكينية يف القطاع العام ُ .ويقرتح كخطوة انتقالية �إن�شاء وحدات
مركزية للتنفيذ يف �إطار الهيكل التنظيمي احلايل للوزارات عو�ض ًا عن �إن�شاء وحدة تنفيذ لكل م�شروع يف ذات
الوزارة  ،مع ما يتطلب ذلك من تكوين وحدات فرعية لكل وحدة مركزية ُتعنى بامل�شرتيات والإدارة املالية
وتكنولوجيا املعلومات واملتابعة والرقابة  .وتقع عملية دفع �أجور واختيار وتوظيف الكوادر ح�سب ما يقرره
 )70خو�سه مو�سكوزو  ،مرجع �سابق � ،ص �ص .31-29
 )71نف�س املرجع � ،ص .27
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املانحون واملمولون .
و�ستتقل�ص �أعداد وحدات تنفيذ امل�شروعات تلقائي ًا نتيجة ا�ستبدالها ب�آلية الدعم القطاعي
(� )SWAPأو الدعم املبا�شر للموازنة � ،أو لتو�سع امل�ساعدات لتجاوز امل�شروع الفردي وبطريقة ال تتطلب
()72
املزيد من التوظيف و�إمنا باالعتماد على كوادر الوزارات املقتدرة .

 )72خو�سه مو�سكوزو  ،مرجع �سابق � ،ص .13
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اخلامتة
	ال �شك �أن تعدد الآليات املتبعة يف ا�ستيعاب املعونات اخلارجية قد ي�شكل مع�ضلة رئي�سية خا�صة
يف ظل �ضعف التن�سيق القائم بني املانحني وبع�ضهم البع�ض  ،وبينهم وبني احلكومة اليمنية  ،وبني الهياكل
امل�ؤ�س�سية اليمنية وبع�ضها  .وهو �أمر ال �شك �سيف�ضي �إىل ت�شتيت جهود املانحني من جهة  ،وجهود احلكومة
اليمنية من جهة �أخرى  ،وما يرتتب على ذلك من �أثار �سلبية تلقي بظاللها على قدرة اليمن اال�ستيعابية
امل�ساعدات اخلارجية .
من جهة �أخرى  ،ف�إن �آليات ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية ال ت�شكل �سوى عن�صر واحد من عنا�صر
الإدارة الإ�سرتاتيجية للمعونات اخلارجية  ،وبالتايل ف�إن رفع قدرة اليمن اال�ستيعابية للمعونات اخلارجية
يتطلب الأخذ بعني االعتبار جممل العنا�صر املكونة لتلك العملية  ،و�أهمها الآليات امل�ؤ�س�سية  ،والعن�صر
الب�شري  ،والإجراءات الإدارية  ،وتهيئة بيئة مالئمة تت�سم بال�شفافية  .فقد تكون الآلية املتبعة جيدة
ومالئمة وناجحة غري �أن �ضعف كفاءة العن�صر الب�شري  ،وتعقيدات البريوقراطية الإدارية  ،وتف�شي الف�ساد
�سيمثلون  ،دون �شك  ،بيئة غري منا�سبة لعمل �أية �آلية مهما كانت ناجحة .
وال �شك �أن هناك عالقة ارتباط وثيقة بني تف�شي الف�ساد املايل والإداري يف م�ؤ�س�سات اجلهاز
الإداري  ،وبني تدين قدرة اليمن على ا�ستيعاب املعونات اخلارجية  .فالف�ساد هو الأب ال�شرعي ملعظم املع�ضالت
التي تواجه عملية ا�ستيعاب املعونات اخلارجية � ،سواء فيما يتعلق بعملية اختيار الكوادر � ،أو فيما يتعلق
مب�س�ألة املناق�صات و�إر�ساء العقود � ،أو نظم امل�شرتيات ،وبطء الإجراءات يف خمتلف الهياكل امل�ؤ�س�سية .
وال ي�ؤثر الف�ساد فقط يف عملية ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية  ،و�إمنا �أي�ض ًا يف ا�ستمرار م�ستوى تلك
امل�ساعدات �أو زيادتها  .فعلى �سبيل املثال �أقدم البنك الدويل على تخفي�ض براجمه التمويلية لليمن بن�سبة
 34%من  440مليون دوالر يف �إطار �إ�سرتاتيجية امل�ساعدة القطرية � 2005-2003إىل  280مليون دوالر
يف �إطار �إ�سرتاتيجية امل�ساعدة القطرية 2009-2006؛ وذلك نتيجة لعدم تنفيذ احلكومة اليمنية بع�ض
م�شروعات التنمية املمولة دوليا  )73(.حيث ُقدر �أن ما ي�صل �إىل  50%من تلك امل�شروعات مل ينفذ ب�سبب
الف�ساد .كما �أن ن�صف التمويل املخ�ص�ص لربامج التنمية ُي�ستنزف من قبل امل�سئولني احلكوميني الفا�سدين .
( )74ومن ثم ف�إنه بدون تهيئة البيئة اخلالية من البريوقراطية ومن الف�ساد  ،ومن ابتزاز مراكز النفوذ  ،يغدو
()75
العون الدويل للإ�صالحات االقت�صادية يف اليمن عدمي اجلدوى .
ورغم اجلهود التي ُبذلت من قبل احلكومات اليمنية املتعاقبة لرفع م�ستوى �أداء اجلهاز الإداري
 )73جمموعة م�ؤلفني  ،التقرير الإ�سرتاتيجي اليمني �( ، 2006صنعاء  :املركز اليمني للدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ، )2006 ،ص .233
74) Kimberly Elizabeth Black , Democracy in Yemen After September 11, 2001 : The Implications
Of American Involvement , Master of the Arts , In Comparative and Regional Studies ,
American University , Washington, D.C , 2007 , P 48.
 )75د .حممد عبد الواحد امليتمي  « ،الإ�صالحات االقت�صادية يف ملف العالقات الدولية «  ،يف  :د .فار�س ال�سقاف (حمرر)  ،اليمن والعامل (القاهرة  :مكتبة
مدبويل  ،ط� ، )2002 ، 1ص �ص .59 58-
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 ،وحت�سني م�ؤ�شرات منظومة احلكم اجليد � ،إال �أن التقييم العام ي�شري �إىل ا�ستمرار مظاهر الق�صور  ،و�ضعف
فاعلية مكافحة الف�ساد  ،و�أداء ال�سلطة الق�ضائية واملحاكم  ،وحمدودية امل�ساءلة وال�شفافية  )76(.وقد
ا�ستمر ذلك الو�ضع على الرغم من �صدور قانون ملكافحة الف�ساد  ،و�إن�شاء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد  ،و�صدور قانون لتنظيم امل�شرتيات واملناق�صات احلكومية لدعم ال�شفافية  ،والقيام ببع�ض الإ�صالحات
الق�ضائية  )77( .بل الزالت تلك االختالالت قائمة رغم التغريات الكبرية التي �أحدثتها ثورة ال�شباب ال�سلمية
يف فرباير  2011يف الأو�ضاع ال�سيا�سية اليمنية .
عالوة على ذلك  ،ف�إن �ضعف الأداء احلكومي و�سوء توظيف املعونات اخلارجية  ،دفع البع�ض �إىل
حتميل اجلهات املانحة م�سئولية امل�ساهمة يف عدم خلق البنية امل�ؤ�س�سية يف اليمن ،على �أ�سا�س �أن املعونات
الثنائية ومتعددة الأطراف مل ت�سهم يف �إيجاد بنية م�ؤ�س�سية بقدر ما �أ�سهمت يف تركز القوة والرثوة
وبريوقراطية ال�سلطة املركزية  ،ف�ض ًال عن �إ�سهامها يف جمود وعدم فاعلية امل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات يف
()78
كثري من القطاعات االقت�صادية .
وال �شك �أن عدم متكن احلكومات اليمنية من جتاوز القيود الداخلية  ،وخا�صة تلك املتعلقة بق�ضايا
الف�ساد املايل والإداري � ،إمنا يعزى �أ�سا�س ًا �إىل غياب الإرادة ال�سيا�سية  ،كون الف�ساد ي�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من
منظومة احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية  .من ثم ت�صبح عملية مكافحة الف�ساد مبثابة حتطيم لتلك املنظومة.
( )79وهو �أمر يحتاج �إىل جهود كبرية كون تلك العملية �س ُتجابه مب�صالح قوى �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
حتارب بكل قوة يف الدفاع عن م�صاحلها الذاتية  .ويف هذا الإطار يرى البع�ض �أن م�صالح النخبة احلاكمة يف
اليمن تكمن يف وجود نظام حكم �ضعيف وغري كف�ؤ  ،الأمر الذي حال – ويحول -دون تطوير م�ؤ�س�سات عامة
فعالة؛ و�أن تفوي�ض ال�سلطة يف اليمن ميثل �شرط التقدم االقت�صادي  .ذلك �أن نقل ال�سلطة وب�شكل خمطط
 )76اجلمهورية اليمنية  ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ،خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر � ، 2010-2006صنعاء � ،أغ�سط�س
� ، 2006ص .21
 )77الإ�سكوا  ،عر�ض وتقييم التقدم الذي �أحرزته اجلمهورية اليمنية يف تنفيذ برنامج العمل ل�صالح �أقل البلدان منو ًا خالل ال�سنوات  ، 2007-2003مرجع
�سابق � ،ص .40
78 )( Sheila Carapico , “ No Quick Fix: Foreign Aid and State Performance in Yemen “ , In :
Nancy Birdsall & Others (Eds.) , U.S. Policy and Poorly Performing States , (Washington,
D.C. : Center for global development , 2006) , P 203.
 )79ميكن الرجوع يف هذا ال�صدد �إىل التقرير الذي �أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باالتفاق مع احلكومة اليمنية والذي يتناول تقييم الف�ساد يف اليمن
 ،من خالل درا�سة ميدانية للو�ضع يف اليمن  ،حيث يحلل التقرير تركيبة الف�ساد يف اليمن و�آلياتها  ،ولعل �أبرز ما ي�شري �إليه التقرير هو وجود خم�س فئات
نخبوية رئي�سية ت�ستفيد من تركيبة الف�ساد يف اليمن  ،مرتبة تنازليا ح�سب قوة نفوذها  ،وهي  :القبائل  ،وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية  ،وجمتمع رجال الأعمال
التقليدي غري القبلي  ،وطبقة برجوازية قبلية متطفلة  ،وطبقة التكنوقراط  .كما �أن هناك �أربع �آليات للف�ساد تتمثل الأوىل يف املوازنة العامة  ،حيث حتتوي
على خم�ص�صات م�ستقلة للجماعات املف�ضلة كالقبائل  ،كما تخ�ص�ص موارد �ضخمة للجي�ش من خالل بند م�ستقل يف املوازنة  ،وال يتمتع الربملان ب�سلطة
مراقبة هادفة للموازنة � ،أما الآليات الثالث الأخرى فتتمثل يف نظام املناق�صات  ،وامل�ؤ�س�سة االقت�صادية الع�سكرية ،وحزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام  .كما ي�شري
التقرير �إىل �أنه ونتيجة ل�ضعف ت�أثري امل�ؤ�س�سات الر�سمية ال�ضعيفة وانق�سام النخب ظهر منط «الدولة املغولية» يف اليمن  ،حيث تتناف�س النخب لالنق�ضا�ض
على م�صادر البالد للك�سب اخلا�ص  ،بينما يكمن التزامهم الوحيد مقابل هذه امل�صالح يف توفري هدوء �سيا�سي بني جماعاتهم املعنية .ينظر يف  :جلني �إي ،.
روبن�سن  ،و�آخرون  ،تقييم الف�ساد يف اليمن  ،منظمة �شركاء يف التنمية الريفية  ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية � 25 ،سبتمرب� ، 2006 ،ص �ص .9-5
متاح على الرابط الإلكرتوين :
yemen.usembassy.gov/root/pdfs/.../anticorruptionassementreport.doc
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�إىل مناطق مثل ح�ضرموت وعدن وتعز واحلديدة � ،سيخلق حكومة �أكرث م�س�ؤولية يف هذه املناطق  ،و�سي�ؤدي
()80
�إىل حتفيز الن�شاط االقت�صادي  ،و�سيح�سن من مناخ اال�ستثمار يف كافة �أنحاء البالد.
وف�ض ًال عن ما �سبق  ،ف�إن �سلوك احلكومات اليمنية يف �صياغة وتنفيذ �سيا�سات الإ�صالح يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا باال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية لنظام احلكم والنخب ال�سيا�سية واالقت�صادية .حيث يتم  ،يف كثري
من الأحيان  ،تخ�صي�ص الأ�صول واملوارد االقت�صادية لأغرا�ض �سيا�سية ولي�س لأهداف اقت�صادية .ويف �ضوء
التجربة التاريخية  ،ف�إن هذا النوع من العالقة بني ال�سيا�سة واالقت�صاد قد يكون مكلف ًا على املدى الطويل .
()81

وعلى الرغم من اجلهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني يف �سبيل زيادة حجم امل�ساعدات املقدمة
لليمن وحت�سني القدرة اال�ستيعابية لتلك امل�ساعدات � ،إال �أن تلك اجلهود ال تزال متوا�ضعة خا�صة يف جمال
حت�سني البيئة امل�ؤ�س�سية وتعزيز القدرات الب�شرية والفنية مبا ميكن من ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية
وتوظيفها بطريقة ت�ضمن فاعليتها التنموية .
�صحيح �أن حكومة الوفاق متكنت من زيادة حجم تعهدات املانحني لليمن �إىل حوايل  7.9مليار دوالر
خالل عام  ، 2012ومت تخ�صي�ص  6مليار دوالر منها  ،واملوافقة على  2.7مليار دوالر و�سحب  1.8مليار دوالر ،
�إال �أن هذه النتائج املحققة ال تعك�س فقط اجلهود املبذولة من قبل حكومة الوفاق ولكن تعك�س �أي�ضا التغريات
التي ح�صلت على م�ستوى اليمن وا�ستجابة الدول املانحة لتلك التغريات  .ناهيك عن �أن العربة لي�ست يف حجم
امل�ساعدات �أو يف مرونة ان�سيابها  ،و�إمنا يف فاعليتها التنموية  .فهل �ستتمكن حكومة الوفاق من توظيف تلك
امل�ساعدات بطريقة تخدم عملية التنمية يف اليمن  ،خا�صة يف جمال التنمية الب�شرية  ،ومبا ي�ؤدي �إىل
اال�ستغناء عن العون اخلارجي ؟

•تو�صيات الدرا�سة:

تتمثل �أهم التو�صيات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يف الآتي:
•توجيه ن�سبة كبرية من امل�ساعدات اخلارجية لتنمية القدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�سية  ،باعتبارها
العن�صر الأهم وال�ضروري لقيادة عملية التنمية .فامل�شكلة الأ�سا�سية التي يعاين منها اليمن على
ال�صعيد التنموي � ،إمنا تتمثل يف �ضعف القدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�سية والتي ت�شكل عائق ًا �أ�سا�سي ًا �أمام
القدرة على ا�ستيعاب امل�ساعدات اخلارجية ف�ض ًال عن قيادة عملية التنمية .
كما �أن امل�شكلة يف هذا املجال ال تكمن فقط يف انخفا�ض م�ستوى الت�أهيل للكادر الب�شري و�إمنا �أي�ض ًا

80 )) Stephen W. Day, MA. , Power – Sharing And Hegemony : A Case Study of The United
Republic of Yemen , Ph.D of Philosophy in Government , Georgetown University , Washington
DC , August , 2001, P 498.
81 ) (Charles Schmitz , « Politics and Economy in Yemen: Lessons from the Past « , In: Kamil
A. Mahdi , Anna Würth and Helen Lackner (Eds.) , , Yemen into the twenty –first century :
Continuity and Change , (London : Ithaca Press, 2007), P 32.
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يف عدم اال�ستفادة من الكوادر اليمنية امل�ؤهلة ،والتي �أخذت تت�سرب خارج اليمن ،وبحيث �أ�ضحى اليمن
بيئة طاردة للكفاءات الوطنية.
وال �شك يف �أن تنمية العن�صر الب�شري هو التنمية بعينها ،لأنه عماد التنمية ال�شاملة وهو ال�ضمانة
الأ�سا�سية ال�ستدامتها .
•ينبغي النظر �إىل امل�ساعدات اخلارجية باعتبارها م�صدر ا�ستثنائي وم�ؤقت للتمويل  ،ومن ثم
يتوجب توجيه تلك امل�ساعدات لتنمية امل�صادر املحلية للتنمية باعتبارها امل�صادر احلقيقية التي
ت�ضمن ا�ستدامة عملية التنمية .
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م�شـــــــــــروع ال�سوق املالية اليمنيـــــة
"�أهميتها االقت�صادية والتنموية"

الباحث  /نبيل حممد العلفي
دكتوراه �إدارة مالية جامعة القاهرة

ملخ�ص الدرا�سة:

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �سوق الأوراق املالية و�أهميتها االقت�صادية ك�إحدى
و�سائل جذب وتنمية املدخرات وجتميعها ومن ثم توجيهها نحو اال�ستثمار املختلفة ،مما ي�ساعد على
متويل النمو االقت�صادي و�إن�شاء امل�شاريع اال�ستثمارية التي تتطلب موارد مالية تفوق مدخراتها  ,و
�إيجاد فر�ص لال�ستفادة من املدخرات املرتاكمة لدى فئة املدخرين التي تزيد عن احتياجاتهم.

�أهداف الدرا�سة:

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 .1ت�سليط الأ�ضواء على �سوق الأوراق املالية و�إبراز �أهميتها االقت�صادية.
 .2تو�ضيح عالقة ال�سوق املالية بتنمية القطاعات الأخرى (كالقطاع امل�صريف ،واال�ستثماري ،والتجاري،
وال�صناعي.).....
 .3عالقة ال�سوق املالية بال�شركات امل�ساهمة التي متثل �آلية منا�سبة لتجميع املدخرات املالية للأفراد
وامل�ؤ�س�سات وتوجيهها نحو اال�ستثمارات املختلفة.
 .4ت�سليط ال�ضوء على �أهمية ال�شركات امل�ساهمة من حيث دورها يف:
توجيه اال�ستثمارات نحو املجاالت التنموية املختلفة (ال�صناعية  ،التجارية  ،ال�سياحية ،
العقارية  ،واال�ستثمار يف الرثوة ال�سمكية  ....وغريها)
توفري العديد من الفر�ص الوظيفية ال�ستيعاب ال�شباب ،وحتقيق �أهداف التغيري وطموحات
ال�شباب يف الثورة ال�شبابية ال�شعبية.
خلق قيمة اقت�صادية م�ضافة ،وتوفري مورد اقت�صادي متجدد يرفد االقت�صاد الوطني بالعمالت
الأجنبية املختلفة.
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�أهمية الدرا�سة:

تربز �أهمية الدرا�سة من �أنها ت�أتي بعد �صدور القرار اجلمهوري ب�إن�شاء هيئة الأوراق املالية اليمنية
الذي �صدر يف عام 2010م ومل ي�ستكمل ت�شكيل الهيئة واختيار �أع�ضائها حتى تاريخ اعداد هذه الدرا�سة ،على
�أمل �أن يتم توجيه الأنظار ال�ستكمال بقية مراحل ت�شكيل الهيئة و�إن�شاء ال�سوق.
كما �أن هذه الدرا�سة ت�ستمد �أهميتها من كونها �ستمثل �إحدى مو�ضوعات اجلانب االقت�صادي مل�ؤمتر احلوار
الوطني ال�شامل الذي من املتوقع �أن يقدم الت�صورات ال�سيا�سية واالقت�صادية مل�ستقبل اليمن.

مو�ضوعات الدرا�سة:
�أو ًال :املفاهيــــم:
)1
)2
)3
)4
)5

1مفهوم ال�سوق املالية و�أ�سا�س ت�سميتها
2تعريف ال�سوق املالية
�3أهمية ال�سوق املالية
4فوائد ال�سوق املالية
5ال�شروط الالزمة لإقامة الأ�سواق املالية

ثاني ًا :القواعد الأ�سا�سية لإن�شاء وتطوير ال�سوق املالية يف اليمن:

عند احلديث عن �إ�صالح القطاع املايل  Financial Sectorيجب �أن يحتل مو�ضوع �إن�شاء وتطوير
�سوق ر�أ�س املال يف اليمن حيز ًا كبري ًا من عملية �إ�صالح القطاع املايل ،وذلك يتطلب وجود منهجية وا�ضحة
تبد�أ ب�إيجاد بيئة اقت�صادية م�ساندة لتحقيق �أهداف �سوق ر�أ�س املال Supportive Economic
 Environmentالتي ميكن الإ�شارة �إليها فيما يلي:

متطلبات البيئة االقت�صادية امل�ساندة لعمل ال�سوق املالية:
)1
)2
)3
)4

�1سيا�سة اقت�صاديةEconomic Policy
�2سيا�سة ماليةFiscal Policy
�3سيا�سة نقديةMonetary Policy
4ا�ستكمال �إن�شاء هيئة الأوراق املالية اليمنية

ثالث ًا :املهام التي يجب �أن تقوم بها هيئة الأوراق املالية:
1 .1القيام بدرا�سات حول ال�شركات وامل�صارف
2 .2ا�ست�صدار نظام �شركات حديث
�3 .3إلزام ال�شركات بتطبيق �أنظمة حما�سبة ع�صرية
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4 .4و�ضع قوانني وقواعد للإف�صاح وال�شفافية
5 .5تنظيم وتطوير مهنة املحا�سبة
6 .6تنظيم وتطوير مهنة تدقيق احل�سابات
7 .7تطوير �صناعة التحليل املايل واال�ستثماري
8 .8تطوير ال�صحافة املالية
9 .9ت�شجيع قيام م�ؤ�س�سات معلومات مالية
1010بناء هياكل �سوق الر�أ�سمال الأويل
1111بناء هياكل ال�سوق الثانوي
�1212إعداد درا�سة جدوى اقت�صادية ومالية فنية لإن�شاء بور�صة �صنعاء للأوراق املاليةSana>a Stock
 Exchangeوفروعها يف بع�ض املحافظات.
1313تطوير وبناء م�ؤ�شرات اقت�صادية
1414تطوير مناهج وطرق تعليم املوا�ضيع املالية اال�ستثمارية يف اجلامعات اليمنية
1515ن�شر الثقافة والوعي اال�ستثماري

رابع ًا :اخلامتة:
•النتائج
•التو�صيات
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�أو ًال :املفاهيــــم وامل�صطلحات-:

تلعب الأ�سواق املالية دور ًا بالغ الأهمية يف عملية جذب وتنمية املدخرات وتوجيهها نحو اال�ستثمار ،
مما ي�ساعد على متويل النمو االقت�صادي و�إن�شاء امل�شاريع اال�ستثمارية التي تتطلب موارد مالية تفوق مدخراتها
 ,و �إيجاد فر�ص لال�ستفادة من املدخرات املرتاكمة لدى فئة املدخرين التي تزيد عن احتياجاتهم.
ومع تزايد دور الأ�سواق املالية يف االقت�صاد فقد بات هذا النوع من الأ�سواق �أداة �أ�سا�سية من �أدوات
النمو االقت�صادي بعد �أن توفرت لها كافة مقوماتها الأ�سا�سية ومتطلبات جناحها.

مفهوم ال�سوق املالية و�أ�سا�س ت�سميتها-:

ي�ستمد ال�سوق املالية ( )Financial Marketمفهومه من املفهوم العام لل�سوق .فال�سوق كما هو
معروف تاريخي ًا انه املكان الذي يلتقي فيه طريف العر�ض والطلب يف وقت حمدد وتتم فيه عملية تبادل
�سواء باملقاي�ضة �أو بيع ًا و�شراء.
احتياجات الطرفني من ال�سلع واخلدمات
ً
كما ارتبطت ت�سمية ال�سوق املالية مب�صطلح (البور�صه) التي ظهرت يف القرن ال�ساد�س ن�سبة �إىل ا�سم
احد كبار التجار يف مدينة ( بروج  ) Brugesيف بلجيكا ،وا�سمه (فان دي بروج  )Bourse De Vanالذي
كان ميلك ق�صر ًا يف مدينة ( بروج ) Brugesيلتقي فيه كبار التجار ملمار�سة العديد من ال�صفقات التجارية
.
« والبع�ض يرجع كلمة بور�صة �إىل فندق يف مدينة بروج ( )Brugesالذي كانت تزين واجهته �شعار
عمله عليها ثالثة �أكيا�س  ،وكان يجتمع يف هذا الفندق لت�صريف الأعمال عمالء م�صرفيني وو�سطاء ماليني»

تعريف ال�سوق املالية-:

تعددت تعريفات ال�سوق املالية �إال �أن مفهومها العام واحد .فالبع�ض يعرفها على �أنها الإطار الذي يجمع
بائعي الأوراق املالية مب�شرتى تلك الأوراق  ،وذلك بغ�ض النظر عن الو�سيلة التي يتحقق بها هذا اجلمع ،
�أو املكان الذي يتم فيه،ولكن ب�شرط توفر قنوات ات�صال فعاله فيما بني املتعاملني يف ال�سوق ؛ بحيث جتعل
الأثمان ال�سائدة يف �أية حلظة زمنية معينة واحده بالن�سبة لأية ورقة مالية متداولة فيه.
ويعرفها �آخرون ب�أنها مكان التقاء عر�ض الأموال (املدخرين) بالطلب عليها(امل�ستثمرين) حيث �أنها
ت�ساعد على حتويل جانب من مدخرات املجتمع �إىل ا�ستثمارات مفيدة وبالتايل ت�ساعد على �إمتام عملية
التكوين الر�أ�سمايل (� )Formation Capitalأي �صناعة ر�أ�س املال الذي يعترب واحد من �أهم عوامل
الإنتاج.

�أهمية ال�سوق املالية

تربز �أهمية ال�سوق املالية من خالل الأن�شطة واملهام االقت�صادية واملالية التي متار�سها وت�ؤدي بدورها
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�إىل حتقيق التنمية على م�ستوى الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات  ،وكذا احلكومة وتربز �أهميتها فيما يلي-:
1 .1ت�ساعد على دعم �أن�شطة التنمية االقت�صادية من خالل �إيجاد جماالت ا�ستثمارية متجددة عن طريق ما
ينتجه ال�سوق من �إ�صدارات للأوراق املالية لال�ستثمار يف م�شاريع جديدة ذات مردود اقت�صادي وا�ستثماري
طويل ومتو�سط الأجل.
2 .2يعترب م�صدر متويل ق�صري الأجل يوفر ال�سيولة املطلوبة عند احلاجة وبتكلفة منخف�ضة ،مما ي�ساعد
على زيادة الطاقة الإنتاجية وحتقيق االنتعا�ش االقت�صادي.
3 .3يعترب م�صدر متويل طويل الأجل للم�شاريع اال�ستثمارية التي تتطلب متويل ا�ستثماري ذو مردودات
مرتفعة.
4 .4وجود ال�سوق املالية ي�ساعد على تنمية القطاعات الإنتاجية واال�ستثمارية من خالل توجيه اال�ستثمارات
يف قطاعات حمدده مما ي�ؤدي �إىل رفع م�ساهمة هذه القطاعات يف االقت�صاد.
5 .5وجود ال�سوق املالية يحقق العدالة يف تقييم الأوراق املالية وبالتايل تقييم امل�شروعات ب�شكل عادل.

فوائد ال�سوق املالية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

1امل�ساهمة يف متويل خطط التنمية االقت�صادية  ،و�سد العجز يف موازنة احلكومة.
2تاليف الآثار الت�ضخمية� ،أي احلد من معدالت منو الت�ضخم يف هيكل االقت�صاد الوطني.
3تعترب الأ�سواق املالية من و�سائل اال�ستثمار وجتميع املدخرات.
�4إن الأ�سواق املالية ت�ساعد على اال�ستغالل الكفء للموارد.
�5إن ال�سوق املالية تتيح للم�ستثمر �إمكانية ت�سييل �أ�صوله املالية �أو جزء منها عند احلاجة ( �أي حتويلها
�إىل �أ�صول نقدية ) ب�سهولة وي�سر وب�أ�سعار منا�سبة واقل تكلفة ممكنة .
�6إن الأ�سواق املالية كثري ًا ما تتعامل بالأوراق املالية القابلة للتداول بالعمالت القابلة للتحويل ،مما
يرتتب على ذلك حتويل هذه الأ�سواق من حملية �إىل �إقليمية �أو دولية.

ال�شروط الالزمة لإقامة الأ�سواق املالية-:

�إن �إقامة ال�سوق املالية و�ضمان جناحها يف دعم عملية التنمية يتطلب توفري جمموعة من العوامل
و�أهمها-:
) أو�ضوح الفل�سفة االقت�صادية للبلد.
) بتوفر اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي.
) تتوفر الأطر الت�شريعية املنا�سبة.
) ثتنوع الأدوات املالية.
) جتوفر العدد املنا�سب من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية.
) حتوفر عدد من ال�شركات امل�ساهمة.
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) خان�سيابية املعلومات وفعالية نظام االت�صاالت.

ثاني ًا :القواعد الأ�سا�سية لإن�شاء وتطوير ال�سوق املالية يف اليمن:

عند احلديث عن �إ�صالح القطاع املايل  Financial Sectorيجب �أن يحتل مو�ضوع �إن�شاء وتطوير
�سوق ر�أ�س املال يف اليمن حيز ًا كبري ًا من عملية �إ�صالح القطاع املايل ،وذلك يتطلب وجود منهجية وا�ضحة
تبد�أ ب�إيجاد بيئة اقت�صادية م�ساندة لتحقيق �أهداف �سوق ر�أ�س املال Supportive Economic
 Environmentالتي ميكن الإ�شارة �إليها فيما يلي:

متطلبات البيئة االقت�صادية امل�ساندة لعمل ال�سوق املالية:

	�إن من �أهم متطلبات البيئة االقت�صادية امل�ساندة لإن�شاء ال�سوق وحتقيق �أهدافها� ،إيجاد
وتنفيذ �سيا�سات اقت�صادية ومالية ونقدية حتفز النمو االقت�صادي وتوفر احلوافز لت�شجع اال�ستثمارات
الر�أ�سمالية.
�1 )1سيا�سة اقت�صادية : Economic Policy
	�أي �أن �إن�شاء ال�سوق املالية و�ضمان حتقيق �أهدافها يجب �أن يت�ضمن �صياغة �سيا�سة اقت�صادية
وا�ضحة الأهداف وبرنامج �إ�صالح اقت�صادي وفق خطة زمنية حمددة.
�2 )2سيا�سة مالية : Fiscal Policy
	�إيجاد �سيا�سة مالية وا�ضحة املعامل (يف ال�ضرائب ويف الإنفاق احلكومي) ترمي �إىل حتقيق �أهداف
اقت�صادية حمددة تتكامل مع ال�سيا�سة االقت�صادية ومع برامج الإ�صالح االقت�صادي وتتزامن معها يف املنظور
الزمني.
�3 )3سيا�سة نقدية : Monetary Policy
�سيا�سة نقدية وا�ضحة ت�سعى لتحقيق الأهداف وال�سيا�سات االقت�صادية واملالية ،من خالل التحكم
يف �أدوات ال�سيا�سة النقدية (كمعدات الفائدة ،ون�سب االحتياطيات ،و�أ�سعار اخل�صم) مبا يدعم جناح وحتقيق
�أهداف ال�سوق املالية وت�شجيع اال�ستثمار يف الأوراق املالية وجذب املدخرات.
4 )4ا�ستكمال �إن�شاء هيئة الأوراق املالية اليمنية:
تتوىل الهيئة مهام التنظيم والت�شريع والتطوير والإ�شراف على ال�سوق املالية.
ويتم رفدها ب�أ�شخا�ص من ذوي االخت�صا�ص واملعرفة واخلربة يف اال�ستثمار والأ�سواق املالية  ،مبا
ي�ضمن �أداء مهام الهيئة بنزاهة وحيادية لتطوير ال�سوق املالية ،وت�سهيل قيامها بعمل الدرا�سات الالزمة
لتطوير ال�سوق ،وتطبيق الأنظمة والت�شريعات والقوانني و�ضمان حماية امل�ستثمرين يف ال�سوق ،وو�ضع
قواعد وقوانني الإف�صاح وال�شفافية امللزمة لل�شركات و�آليات مراقبة تنفيذها  ،العمل على �إ�صدار معايري
حما�سبة ومعايري تدقيق ح�سابات مينية تعتمد املعايري الدولية والإ�شراف على ح�سن تطبيقها  ،العمل مع
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اجلهات املخت�صة على تنظيم وتطوير ومراقبة مهنتي املحا�سبة وتدقيق احل�سابات � ،إلزام ال�شركات امل�ساهمة
باعتماد �أنظمة حما�سبة حديثة م�ؤمتتة تعتمد على الكومبيوتر  ،الإ�شراف على �إن�شاء م�ؤ�س�سات �سوق الأوراق
املالية (البور�صة) واختيار فريق الإدارة امل�ؤهل لت�سيري �أعمالها  ،فح�ص �آليات عمل ال�سوق يف جتارب التطبيق
الأولية  ،امل�ساهمة يف اختيار طريقة التداول املعتمدة وو�ضع موا�صفات �أنظمة التداول الإلكرتوين للبور�صة ،
الإ�شراف على �إن�شاء �شركة مقا�صة الأوراق املالية  ،الإ�شراف على ت�أهيل �شركات م�ساهمة لإدراجها يف ال�سوق
 ،و�ضع الأنظمة وال�ضوابط املتعلقة ب�إن�شاء �شركات و�ساطة �أوراق مالية مهنية متخ�ص�صة ذات ر�أ�سمال منا�سب
 ،توفري التدريب والت�أهيل للو�سطاء  ،التعاون مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية لتطوير مناهجها ذات العالقة
بالأ�سواق املالية.

ثالث ًا :املهام التي يجب �أن تقوم بها هيئة الأوراق املالية:
�أو ًال  :القيام بدرا�سات حول ال�شركات وامل�صارف:

بحيث تتناول هذه الدرا�سات �أو�ضاع ال�شركات امل�ساهمة و�شركات القطاع العام وامل�صارف اخلا�صة
واحلكومية  .تقوم الهيئة ب�إعداد الدرا�سات مبا�شرة �أو باال�ستعانة مبكاتب ا�ست�شارية متخ�ص�صة بحيث تغطي
هذه الدرا�سات ثالثة م�ستويات هي الآتية:
•درا�سات لأو�ضاع ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة القائمة حاليا يف اليمن بهدف:
 .أحتديد عدد ال�شركات امل�ساهمة القائمة امل�ؤهلة للإدراج يف البور�صة فورا ح�سب �شروط �إدراج
Listing Requirementsمعينة متاثل معايري �إدراج لبور�صات عاملية �أو عربية.
 .بحتديد عدد ال�شركات امل�ساهمة القائمة التي يجب ت�أهيلها ليمكن �إدراجها يف البور�صة يف اخلم�سة
�سنوات القادمة  ،وما هو مطلوب لت�أهيلها.
 .جتقدير طبيعة (�أدوات دين وملكية ( )Debt and Equityوحجم �إ�صدارات الأوراق املالية
لل�شركات امل�ؤهلة وتلك التي �سيتم ت�أهيلها يف ال�سنوات القادمة .
•درا�سات ل�شركات القطاع العام بهدف حتديد القابل منها للتحويل �إىل �شركات م�ساهمة حكومية ي�شارك
فيها القطاع اخلا�ص كليا �أو جزئيا بعد ت�أهيلها  ،والتي ميكن �أن تدرج يف البور�صة يف اخلم�سة �سنوات
القادمة  .تقدير طبيعة وحجم �إ�صدارات الأوراق املالية لهذه ال�شركات.
•درا�سات للم�صارف اخلا�صة وامل�شرتكة التي ميكن �أن تدرج يف البور�صة  ،وتقدير طبيعة وحجم �إ�صدارات
الأوراق املالية التي �ستطرحها يف ال�سوق  .كذلك �إعداد درا�سات عن امل�صارف احلكومية املمكن حتويلها
�إىل �شركات م�صرفية حكومية والتي يتطلب تطويرها �إدخال �شريك م�صريف عربي �أو عاملي  ،وتقدير
طبيعة وحجم الإ�صدارات التي �ستطرحها يف ال�سوق بنف�س الأ�سلوب �أعاله.
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ثانيا  :ا�ست�صدار نظام �شركات حديث:

التعاون مع اجلهات املعنية لإ�صدار قانون �شركات ي�شجع على ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة ويعالج
كافة امل�شاكل والعقبات التي حالت دون �إن�شاء �شركات م�ساهمة يف ال�سابق  ،و�أن يوفر حوافز للإن�شاء �شركات
م�ساهمة.

ثالثا � :إلزام ال�شركات بتطبيق �أنظمة حما�سبة ع�صرية:

فح�ص �أنظمة املحا�سبة املتبعة يف ال�شركات امل�ساهمة وامل�صارف  ،وحتديد مدى كفاية التقارير
املالية التي ت�صدرها من حيث ال�شكل وامل�ضمون وطريقة العر�ض والإف�صاح عن ال�سيا�سات املحا�سبية .
و�إلزام ال�شركات امل�ساهمة وامل�صارف بتطبيق �أنظمة حما�سبة ع�صرية تعتمد معايري املحا�سبة الدولية
)International Accounting Standards (IASومبادئ املحا�سبة املتعارف عليها ب�شكل عام
) ،Generally Accepted Accounting Principles (GAAPو�أن تكون �أنظمة املحا�سبة هذه
تعتمد على الكومبيوتر  .الت�أكد من �أن ال�شركات امل�ساهمة وامل�صارف متعاقدة مع مدققني ح�سابات م�ؤهلني
يعتمدون طرق عمل ومعايري املراجعة الدولية .

رابعا  :و�ضع قوانني وقواعد للإف�صاح وال�شفافية:

و�ضع قوانني وقواعد للإف�صاح  Disclosureاملايل والغري مايل (اقت�صادي � ،إداري  ،موارد ب�شرية ،
تنب�ؤات م�ستقبلية  ، .… ،الخ) ت�ضمن ال�شفافية الكاملة عن �أداء ال�شركات امل�ساهمة .ي�شتمل ذلك على الأمور
التايل:
•�إلزام ال�شركات بن�شر تقارير مالية �سنوية (ميزانية  ،ح�ساب �أرباح وخ�سائر  ،تقرير تدفق نقدي ،.… ،
الخ) مدققة  ،وميزانية وح�ساب �أرباح وخ�سائر ربعيه( غري مدققة بال�ضرورة) يف فرتة ال تتجاوز 10
�أيام (�شهر) عن انتهاء الفرتة  ،و�أن تبني التقارير املالية بو�ضوح ال�سيا�سات املحا�سبية التي ت�ستعملها
ال�شركة.
•�أن تكون التقارير املالية املن�شورة ل�سنتني  :ال�سنة احلالية و�سنة �سابقة للمقارنة.
•الت�أكيد على �إتباع تبويب حما�سبي � Accounting Classificationصحيح يف طريقة تقدمي
التقارير املالية جلعل التقارير املالية �سهلة القراءة  ،مفهومة  ،غري م�ضللة  ،وقابلة للتحليل املايل.
•الت�أكد من وجود �إف�صاح مايل كايف يف التقارير ال�سنوية ويف التقارير املالية الربعية ،خا�صة فيما يتعلق
بالأرباح احلقيقية الإجمالية وبال�سهم ) Earnings Per Share (EPSومعدالت منوها لتلبية
متطلبات امل�ستثمرين يف �سوق الأوراق املالية والتمكن من عمل حتليل مايل ذو معنى .
•التو�صل مع وزارة املالية �إىل حل منا�سب للت�ضارب  Conflictما بني رغبة �إدارة �شركة م�ساهمة يف
التهرب من املالية و�ضريبة الدخل وبني �ضرورة الإف�صاح عن الأرباح احلقيقية لتلبية متطلبات الإف�صاح
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الر�سمية وتوفري العوامل اجلوهرية لتحليل وتقييم �سعر ال�سهم يف البور�صة .

خام�سا  :تنظيم وتطوير مهنة املحا�سبة:

العمل على تطوير مهنة املحا�سبة ب�إ�صدار معايري حما�سبة مينية �شاملة وكاملة تتفق ومعايري
املحا�سبة الدولية  IASومبادئ املحا�سبة املقبولة عامةGenerally Accepted Accounting
) � ،Principlesإلزام ال�شركات بتطبيقها  ،تنظيم مهنة املحا�سبة ومراقبة العاملني فيها  ،التعاون مع
اجلامعات اليمنية لتطوير علم ومناهج وطرق تدري�س املحا�سبة.

�ساد�سا  :تنظيم وتطوير مهنة تدقيق احل�سابات:

العمل على تطوير مهنة تدقيق احل�سابات ب�إ�صدار معايري مراجعة ح�سابات مينية تتفق ومعايري
املراجعة الدولية  ، International Auditing Standardsرفع وحتديث الكفاءات واملعلومات املهنية
للعاملني يف تدقيق احل�سابات من خالل التدريب امل�ستمر  ،ت�شجيع خريجني املحا�سبة على التقدم �إىل فحو�ص
ال�شهادات املهنية الدولية يف التدقيق املحا�سبي واحل�صول على �شهادات . CPA, CA

�سابعا  :تطوير �صناعة التحليل املايل واال�ستثماري:

العمل على ت�شجيع ت�أ�سي�س وتطوير بيوت خربة تعمل يف �صناعة التحليل املايل واال�ستثماري
وتقييم نوعية الأوراق املالية التي ت�صدرها ال�شركات  .ويتطلب ذلك االتفاق مع اجلامعات اليمنية ومعاهد
التدريب املايل وامل�صريف على ت�أهيل جمموعات من املحللني املاليني الأكفاء املتخ�ص�صني يف حتليل �صناعات
و�شركات لكي يتابعوا با�ستمرار �أخبار وتطورات تلك ال�صناعات وال�شركات  ،وين�شرون �أبحاثهم وتنب�ؤاتهم عن
الأرباح ب�شكل دوري ومنتظم � .إن له�ؤالء دور �أ�سا�سي يف الأ�سواق املالية حيث تقع على عاتقهم مهمة خطرية
جدا هي عملية تعليم وتوعية وتنوير امل�ستثمرين يف الأ�سواق املالية .

ثامنا  :تطوير ال�صحافة املالية:

العمل على ت�أ�سي�س وتطوير �صحافة مالية  Financial Pressم�ستقلة وحرة تن�شر بدقة
وتف�صيل الأخبار االقت�صادية واملالية والإدارية عن ال�شركات امل�ساهمة من دون �أن يتعر�ض الكتاب �إىل مالمة
�أو م�ساءلة �أو مالحقة �أو تهديد �أو وعيد من �أية جهة كانت  .يقوم املحللون املاليون واال�ستثماريون بن�شر نتائج
�أبحاثهم ودرا�ساتهم عن االقت�صاد الوطني وال�صناعات وال�شركات يف كل �صناعة يف هذه ال�صحف.

تا�سعا  :ت�شجيع قيام م�ؤ�س�سات معلومات مالية:

ت�شجيع قيام م�ؤ�س�سات معلومات مالية جتمع معلومات عن �أداء ال�شركات  ،وتقوم بتحليلها وت�صنيف
649
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

الرتتيب االئتماين لل�شركات و�أدواتها املالية على �شاكلة �شركتيMoody’s and Standard & Poor’s
الأمريكيتني.

عا�شرا  :بناء هياكل �سوق الر�أ�سمال الأويل:

	�إعداد الت�شريعات والتنظيمات ومتطلبات الإف�صاح وفر�ض النظام الالزمة لتطوير ال�سوق املالية
وامل�ؤ�س�سات العاملة فيه  .ت�شجيع �إن�شاء م�صارف ا�ستثمار م�ستقلة �أو تابعة مل�صارف جتارية تقوم ب�إعداد
ن�شرات �إ�صدار �أوراق مالية ب�شكل مهني  ،تتحمل م�س�ؤولية املعلومات والتحليالت الواردة يف الن�شرات  ،ت�ضمن
الإ�صدارات الأولية  ،وتقوم بتوزيعها على امل�ستثمرين يف ال�سوق.

حادي ع�شر  :بناء هياكل ال�سوق الثانوي:

	�إعداد الت�شريعات والتنظيمات ومتطلبات الإف�صاح وحماية امل�ستثمرين وتطبيق النظام الالزمة
لتطوير ال�سوق الثانوي (البور�صة) وامل�ؤ�س�سات العاملة فيه من �شركات و�ساطة �أوراق مالية  ،جمعية و�سطاء
ال�سوق  ،عموالت الو�ساطة  ،بيت مقا�صة وت�سديد ونقل ملكية � ،شركة حفظ �سجالت امل�ساهمني  ،الخ.

ثاين ع�شر � :إعداد درا�سة جدوى اقت�صادية ومالية لإن�شاء بور�صة �صنعاء للأوراق املالية
Sana>a Stock Exchange .
ثالث ع�شر  :تطوير وبناء م�ؤ�شرات اقت�صادية:

العمل مع الوزارات واجلهات املخت�صة على بناء م�ؤ�شرات اقت�صادية و�إ�صدارها ب�شكل دوري لتوفري
املعلومات الأ�سا�سية عن تطور االقت�صاد القومي ليتمكن املحللون من درا�سة ت�أثريها على ال�صناعات وال�شركات
امل�ساهمة � .إذ ال ميكن حتليل �أو�ضاع ال�شركات والتنب�ؤ ب�أدائها امل�ستقبلي يف معزل عن معرفة دقيقة (تقا�س
مب�ؤ�شرات مو�ضوعية) لتطور الأو�ضاع االقت�صادية � .إن ذلك يتطلب ما يلي:
) أبناء م�ؤ�شرات اقت�صادية ت�صدر دوريا (ربعيا �أو حتى �شهريا) وت�صف �أو�ضاع النمو االقت�صادي الإجمايل
وقطاعاته الرئي�سية  ،معدالت الت�ضخم  ،معدالت البطالة  ،معدالت الفائدة الأ�سا�سية يف ال�سوق النقدي
ويف �سوق الر�أ�سمال  ،ميزان التجارة  ،ميزان املدفوعات � ،إيرادات ونفقات وعجز اخلزينة  ،الخ ؟ هذه
امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية تدخل ب�شكل جوهري يف تقييم الأداء احلايل وعمل تنب�ؤات م�ستقبلية لتطور
االقت�صاد الوطني وت�أثري ذلك على مبيعات و�أرباح ال�شركات العاملة يف ال�صناعات املختلفة  ،وعلى �أ�سعار
الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق.
) بحترير معدالت الفائدة وترك عملية حتديدها لقوى ال�سوق وال�سيا�سة النقدية .
) جحتويل دين احلكومة �إىل �سندات خزينة قابلة للتداول ي�صدرها البنك املركزي حل�ساب وزارة املالية .
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رابع ع�شر  :تطوير مناهج وطرق تعليم املوا�ضيع املالية اال�ستثمارية يف اجلامعات اليمنية:

التعاون مع اجلامعات اليمنية لتطوير �أ�ساتذة ومناهج التعليم والتدريب يف موا�ضيع
االقت�صاد واملحا�سبة والتمويل واال�ستثمار وامل�صارف والأ�سواق املالية والتمويل الدويل و�إدارة املحافظ
اال�ستثمارية وامل�شتقات املالية ……… الخ  ،وطرق حتليل وتقييم اال�ستثمار يف الأوراق املالية.

خام�س ع�شر  :ن�شر الثقافة والوعي اال�ستثماري:

التعاون مع و�سائل الإعالم لتوجيه عمليات ن�شر املعرفة والتوعية اال�ستثمارية �إىل كافة
امل�ستثمرين املحتملني وو�سطاء ال�سوق و�أع�ضاء �أجهزة الت�شريع واملراقبة ومديري وموظفي وعاملي ال�سوق
املايل  .و�سيكون للتعليم والتوعية اال�ستثمارية هدفني رئي�سيني هما عقلنة قرار اال�ستثمار يف الأوراق املالية
من قبل امل�ستثمرين الأفراد  ،وحماية امل�ستثمرين (ال�صغار منهم خا�صة) من حاالت ن�صب واحتيال وتالعب
ب�أ�سعار الأوراق املالية يف الأ�سواق.

رابع ًا� :سوق الأوراق املالية اليمنية:

ان ا�سواق االوراق املالية تقوم اليوم –كما هو معروف -بدور بارز يف تنمية املجتمعات لتوفر ر�ؤو�س
االموال الالزمة لال�ستثمارات ال�ضخمة باعتبارها مكان ًا اللتقاء عر�ض الأموال (املدخرين) بالطلب عليها (
امل�ستثمرين) وت�ساعد على حتويل جانب من مدخرات املجتمع �إىل ا�ستثمارات مفيدة ،وبالتايل �إمتام عملية
التكوين الر�أ�سمايل (� )noitamroF latipaCأي �صناعة ر�أ�س املال الذي يعترب واحد من �أهم عوامل
الإنتاج.
ولال�ستفادة من املزايا االدخارية واال�ستثمارية التي توفرها �سواق االوراق املالية فقد با�شرت
احلكومة اليمنية بتنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي من بداية العام 5991م الذي ت�ض َّمن �سيا�سات مالية
ونقدية و�سيا�سات ل�سعر ال�صرف ا�ستهدفت حتقيق انخفا�ض متوا�صل يف العجز الكلي يف املوازنة ويف التمويل
امل�صريف له ،وتقلي�ص معدل الت�ضخم ،فاتخذت �إجراءات متعددة من اجل تخفي�ض النفقات وزيادة الإيرادات
وتعديل الأ�سعار املحلية و�سعر الفائدة ومعاجلة احد امل�صادر الرئي�سية للت�شوهات يف املوازنة ويف االقت�صاد
وهو مغاالة وتعدد �أ�سعار ال�صرف الر�سمية  .وميكن تلخي�ص النتائج التي مت التو�صل اليها من خالل الدرا�سة
التي قامت بها جملة اقت�صاد و�أ�سواق العدد(  )09دي�سمرب  0102مع عدد من املخت�صني.

بداية فكرة �إن�شاء �سوق الأوراق املالية اليمنية واملراحل التي قطعتها:

ن�ش�أت فكرة �إن�شاء �سوق الأوراق املالية اليمنية مع بداية برنامج الإ�صالحات االقت�صادية واملالية
عام 5991م وتبلورت بو�ضوح ك�إحدى متطلبات �إ�صالح القطاع املايل ،ونظر ًا لقيام �سوق للأوراق املالية كونها
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�ستعمل على �إيجاد تفاعالت �إيجابية يف الأو�ضاع االقت�صادية داخل املجتمع  ،بادرت احلكومة لال�ستعانة
ب�إمكانيات �صندوق النقد العربي لإعداد درا�سات فنية حول املو�ضوع ،والذي �أجنز بدوره درا�ستان فنيتان
�أهمهما الدرا�سة الفنية امل�سماة (�أ�س�س ومقومات �إن�شاء �سوق لتداول الأوراق املالية يف اجلمهورية اليمنية)
والتي قدمت �إىل احلكومة يف �سبتمرب عام 8991م ،بعد ذلك اتخذت احلكومة نحو الإعداد لإن�شاء هذا
ال�سوق خطوات متت بعد درا�سة قام بها جمل�س الوزراء وبادر بت�شكيل جلنتان للتح�ضري ب�إن�شاء �سوق للأوراق
املالية يف اليمن ويف �أغ�سط�س عام 0002م ت�شكلت اللجنة الإ�شرافية برئا�سة نائب رئي�س الوزراء وزير املالية
حينها ،وع�ضوية كل من  :نائب رئي�س الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدويل ،وزير ال�صناعة والتجارة،
وزير الدولة ل�شئون جمل�س الوزراء ،حمافظ البنك املركزي ،رئي�س املكتب الفني للخ�صخ�صة ،رئي�س جمعية
البنوك ،و�صدر هذا القرار برقم ( )681لعام 0002م ب�ش�أن �إن�شاء جلنة �إ�شرافية عليا ،و�إن�شاء جلنة فنية
لإن�شاء �سوق للأوراق املالية� .أما اللجنة الفنية فقد ت�شكلت برئا�سة رئي�س جمعية البنوك وع�ضوية كل من:
ممثلون لوزراء املالية ،التخطيط ،ال�صناعة ،وزير الدولة ،ممثل ملحافظ البنك املركزي ،ممثل لرئي�س املكتب
الفني للخ�صخ�صة ،ممثل جلمعية املحا�سبني القانونيني اليمنيني ،ممثل الحتاد الغرف التجارية وال�صناعية.

دور الدولة يف �إن�شاء ال�سوق املالية يف اليمن:

ميكن ا�ستخال�ص الأبعاد املختلفة لدور الدولة يف �إن�شاء وتطوير �أ�سواق الأوراق املالية وتعزيز
فاعليتها فيما يلي:
1 .1امل�ساعدة يف �إجناح برنامج اخل�صخ�صة� :إذ متثل عملية اخل�صخ�صة �أحد املحاور املهمة التي ميكن �أن
ت�ساهم يف �إن�شاء �سوق الأوراق املالية ،ويف تعزيز العر�ض من الأوراق املالية ،ويكت�سب هذا الأمر �أهمية
خا�صة يف اليمن ل�سببني -:الأول :وجود عدد كبري ن�سبي ًا من وحدات القطاع العام التي ميكن طرح �أ�سمها
لالكتتاب العام من خالل البور�صة .الثاين :ال�شكل القانوين لل�شركة اخلا�صة ،حيث �أن �أغلب ال�شركات
اخلا�صة� ،شركات عائلية �أو مغلقة ويف الوقت نف�سه حمدودية ال�شركات امل�ساهمة ،اجلدير بالذكر �أن
برنامج اخل�صخ�صة يف اليمن يت�ضمن خ�صخ�صة حوايل  051وحدة عامة  ،ولأغرا�ض �إن�شاء �سوق الأوراق
املالية ميكن خ�صخ�صة جمموعة من ال�شركات الكبرية بحيث تكون نواة لل�سوق املالية عند افتتاحها.
2 .2قيام الدولة ب�إيجاد م�ؤ�س�سات �صانعة ال�سوق املالية :وحتى الآن ال توجد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
التي تعمل يف �سوق الأوراق املالية ،ك�شركات االكتتاب و�صناديق اال�ستثمار ،و�شركات الرتويج للأوراق
املالية ،وبالتايل ميكن �أن تقوم الدولة يف املراحل الأوىل لإن�شاء ال�سوق املالية بدور �صانع ال�سوق ،ويف هذا
الإطار ميكن �أن يلعب اجلهاز امل�صريف ،وعلى وجه اخل�صو�ص البنك املركزي دور ًا كبري ًا يف القيام بتغطية
االكتتاب وت�أ�سي�س �شركات تقدمي اخلدمات ،التي يتطلبها �سوق الأوراق املالية ك�صناديق اال�ستثمار،
و�شركات ر�أ�س املال املخاطر ،ف�ض ًال عن توفري الت�سهيالت االئتمانية لال�ستثمار يف الأوراق املالية ،وكذا
القيام ب�إدارة املحافظ اال�ستثمارية يف الأوراق املالية ل�صالح امل�ستثمرين.
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3 .3و�ضع الإطار الت�شريعي والتنظيمي املالئم ل�سوق الأوراق املالية :حيث يتطلب �إن�شاء �سوق الأوراق املالية
قيام الدولة بو�ضع جمموعة الت�شريعات والقوانني واللوائح الإدارية املنظمة لل�سوق املالية ،ولكيفية
تداول الأوراق املالية وعملية انتقالها و�إجراءات �إدراج وقيد ال�شركات يف البور�صة ..ويف هذا الإطار
يتطلب حتديد مدى تدخل الدولة يف �إدارة ال�سوق املالية والرقابة عليها ،وهنا ميكن �أن نذكر منوذجني
ارتكزت عليهما جتارب �سوق الأوراق املالية .الأول:قيام الدولة ب�إدارة ال�سوق املالية والإ�شراف عليها
و�سن الت�شريعات والأحكام اخلا�صة بها ب�شكل مبا�شر .الثاين :ينطوي على حتويل �صالحيات �إدارة
ال�سوق والإ�شراف وحتى الأنظمة اىل املتعاملني �أنف�سهم �أي �إىل القطاع اخلا�ص .وي�سود االعتقاد �أن
النموذج الأول �أكرث مالئمة للحالة اليمنية وبالتايل ميكن �أن تتوىل الدولة �إن�شاء هيئة م�ستقلة (هيئة
�سوق املال ) تتوىل عملية الت�شريعات والرقابة والإ�شراف على كل اجلوانب والفعاليات املتعلقة بال�سوق
وتخ�ضع لها جميع م�ؤ�س�سات وعنا�صر ال�سوق ويف الوقت نف�سه يتم �إن�شاء هيئة �أخرى(بور�صة) م�ستقلة
تتوىل مهام �إدارة ن�شاط تداول الأوراق املالية ،ويف كل الهيئتني يتعني �إ�شراف القطاع اخلا�ص.
4 .4حماية الفعاليات اال�ستثمارية يف �سوق الأوراق املالية� :إذا يتطلب �أن تقوم الدولة بحماية امل�ستثمرين
والفعاليات اال�ستثمارية ،وخا�صة يف املراحل الأوىل لإن�شاء ال�سوق املالية.ومن �أبرزها �صور احلماية
توفري املعاملة املت�ساوية جلميع امل�ستثمرين �سواء،من حيث توفر املعلومات و�إتاحتها �أو من حيث تنفيذ
قراراتهم اال�ستثمارية وكذلك توفري الظروف املو�ضوعية التي حتول دون تركز امللكية،ف�ض ًال عن �أهمية
حتقيق العدالة يف ت�سعري الأ�سهم.

دور ال�سوق يف تنمية االقت�صاد اليمني:

من �أجل مزيد من الوعي لدى املواطن ب�أهمية ال�سوق املالية يف االقت�صاد اليمني نورد دور ال�سوق
املالية يف التنمية االقت�صادية من جوانب �شتى حتى تكتمل ال�صورة ونعمل جميعنا دولة ومواطنني � ،إرادة
�شعبية و�إرادة ر�سمية ملا فيه م�صلحة البالد ،و�أنا على يقني من �أن توفر الإرادة ال�شعبية �إىل جانب الإرادة
القيادية ف�إننا ن�ستطيع عمل كل ما ن�صبو �إليه� .إن �سوق املال تقوم بدور مهم يف التنمية االقت�صادية حيث تنقل
الأر�صدة القابلة للإقرا�ض ور�أ�س املال التمويلي من الوحدات التي لديها فائ�ض� ،إىل الوحدات التي تعاين من
عجز ومن ثم ت�شكل �سوق املال �إحدى الآليات املهمة لتجميع وتوجيه املوارد املالية وتوظيفها يف امل�شروعات
اال�ستثمارية ،من خالل حيازة الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ملا ي�صدر من هذا ال�سوق من �أ�سهم و�سندات و�أدوات
مالية �أخرى .كما يقوم �سوق املال بدور الو�سيط بني امل�ستثمرين وبني اجلهات امل�صدرة للأوراق املالية ويتيح
ذلك للأفراد فر�ص ًا متعددة ال�ستثمار مدخراتهم ،كما يتيح للمن�شات م�صادر متنوعة من الأ�سهم وال�سندات
وغريها للح�صول على ما حتتاجه من �أموال للتو�سع والنمو ،وت�سهم ال�سوق املالية يف التنمية االقت�صادية من
خالل:
1 .1دورها يف تعبئة وتنمية االدخار :من حيث ت�أثري �سوق املال على امليل لالدخار من خالل ما يوفره من
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جمموعة كبرية من اخليارات لوحدات الفائ�ض لتوليد �أ�صول مالية �أكرب وباملحافظة على تف�ضيالتها،
كما توفر ال�سوق �أ� ً
صوال تعترب �أكرث جاذبية من نواحي ال�سيولة والعائد واملخاطر ومن ثم يف ت�شجيع
الوحدات ذات الفائ�ض لتقليل الإنفاق اال�ستهالكي ل�صالح االدخار.
 2دور �سوق املال يف خلق ال�سيولة :قد ت�ؤثر �أ�سواق املال على الن�شاط االقت�صادي من خالل خلقها لل�سيولة
النقدية ،حيث حتتاج العديد من اال�ستثمارات املربحة �إىل التزام طويل الأجل بتوفري ر�أ�س املال ،ولكن
امل�ستثمرين وخا�صة حملة الأ�سهم ال يخططون لالحتفاظ بالأ�سهم التي ميتلكونها �إىل الأبد ،وذلك يف
الوقت الذي ال ميكنهم فيه ا�سرتداد قيمتها من املن�ش�آت التي �أ�صدرتها ،لكن �أ�سواق املال جتعل اال�ستثمار
�أقل خماطرة و�أكرث جاذبية ،لأنها ت�سمح للم�ستثمرين باحل�صول على الأ�صول املالية وهي �أ�سهم ر�أ�س املال
وبيعها ب�سرعة وي�سر� ،إذا ما احتاجوا �إىل ا�سرتداد مدخراتهم �أو �أرادوا تغيري حمافظ �أوراقهم املالية يف
الوقت الذي تتمتع فيه ال�شركات بفر�صة احل�صول ب�شكل دائم على ر�أ�س املال من خالل �إ�صدارات �أ�سهم
ر�أ�س املال ،وت�ؤيد الدرا�سات االقت�صادية �أن زيادة �سيولة �أ�سواق املال تعطي دفعة للنمو االقت�صادي �أو
ت�سبقه على الأقل ،ومن املقايي�س ال�شائعة لل�سيولة بيان القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل.
3دورها يف تخ�صي�ص املوارد :يقوم ال�سوق املايل بدورين متميزين يف تخ�صي�ص املوارد� :أحدهما مبا�شر
والآخر غري مبا�شر ويعزي الدور املبا�شر �إىل �أن امل�ستثمرين عندما ي�شرتون �أ�سهم �شركة ما ف�إنهم ي�شرتون
وبناء عليه ف�إن ال�شركات التي تتاح لها فر�صة ا�ستثمارية يعمل بها املتعاملون يف ال�سوق،
عوائد م�ستقبلية ،
ً
هي التي ميكنها �إ�صدار املزيد من الأ�سهم بل وبيعها ب�سعر مرتفع حتقق ح�صيلة كبرية للإ�صدار ،الأمر
الذي يعني انخفا�ض تكلفة التمويل� ،أما الدور غري املبا�شر فينتج من �أن زيادة �إقبال امل�ستثمرين على
التعامل يف �أ�سهم ال�شركة ،يعد مبثابة �شهادة �أمان للمقر�ضني ومن ثم ت�ستطيع هذه ال�شركة احل�صول على
�أموال �إ�ضافية ب�سعر فائدة منخف�ض� ،أما ال�شركات التي ال تتوفر لها فر�ص واعدة لال�ستثمار ف�إنها تواجه
�صعوبة يف �إ�صدار وت�صريف املزيد من الأ�سهم ،و�إن �أ�صدرت وتكلفة �أعلى للتمويل واقرتا�ض ال�شركات
ب�سعر فائدة مرتفع ،ويعمل ال�سوق املايل على تخ�صي�ص املدخرات �إىل �أكرث امل�ستثمرين كفاءة.
4دورها يف عالج املديونية اخلارجية :جتذب �أ�سواق املال املدخرات الأجنبية لال�ستثمار يف الأ�سهم امل�صدرة
حملي ًا ،الأمر الذي يرتتب عليه تاليف امل�شاكل التي تنتج عن االقرتا�ض اخلارجي ،واملتمثلة يف زيادة
مدفوعات خدمة الدين عند ارتفاع �أ�سعار الفائدة الدولية ،كذلك ينطوي اال�ستثمار الأجنبي يف الأ�سهم
على م�شاركة امل�ستثمرين الأجانب يف حتمل املخاطر.
5دورها يف ا�ستعادة ر�أ�س املال الهارب :ال يوجد �إتفاق حول تعريف هروب ر�أ�س املال ،فالبع�ض يعترب كل
تدفقات ر�أ�س املال اخلا�ص من الدول النامية �إىل اخلارج �سواء كانت ق�صرية �أو طويلة الأجل� ،أو كانت
ا�ستثمارات يف �شراء �أ�صول مالية �أجنبية �أو عقارات �أو يف �شكل ا�ستثمار مبا�شر يف اخلارج هروب ًا لر�أ�س
املال نظر ًا لندرة ر�أ�س املال بهذه الدول بينما يرى البع�ض الآخر �أن هروب ر�أ�س املال يقت�صر فقط على
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تدفقات ر�أ�س املال ال�ساخنة الناجتة عن التنويع الدويل ملحفظة الأوراق املالية ،ومن ثم ف�إن تدفقات
ر�أ�س املال العك�سية من الدول النامية �إىل اخلارج وفق ًا لذلك ،هو قرار ر�شيد يهدف �إىل تقليل درجة
املخاطر من خالل التنويع الدويل ملحفظة الأوراق املالية ،وذلك باال�ستثمار يف الأ�سواق املالية الدولية
ومن ثم تكون تدفقات ر�أ�س املال من الدول النامية �إىل الدول املتقدمة وفق ًا لذلك الر�أي قائم على هدف
تنويع املحفظة املالية حيث �أن كل من م�ستثمري الدول النامية اىل الدول املتقدمة تركز قرارتهم
على مقارنة العائد باملخاطر يف كل من دولة امل�ستثمر والدول الأخرى.ومن ثم ف�إن عدم وجود فر�ص
لال�ستثمار يف �أ�سواق مالية حملية ،وغياب الثقة يف املناخ اال�ستثماري يعد من �أ�سباب خروج وهروب ر�أ�س
املال �إىل الدول املتقدمة.

الأعمال التي �أجنزت لإن�شاء ال�سوق:

متكنت اللجنة الفنية لل�سوق يف فرتة عملها من اجناز املهام التالية:
1 .1اال�ستفادة من املعونة املالية املتبقية من دعم القطاع املايل وامل�شرف عليها البنك الدويل ،وذلك بالتعاقد
مع �شركة ا�ست�شارية كندية B.D.Cيف جمال الأ�سواق املالية للقيام ب�إعداد الدرا�ستني التاليتني:
(درا�سة اجلدوى ،وخطة العمل لكل من اللجنة الإ�شرافية ل�سوق املال والبور�صة ،وم�شروع قانون الأ�سهم
وال�سندات يف اجلمهورية اليمنية)
2 .2القيام با�ستئجار مبنى يف منطقة البنوك (�شارع الزبريي) ليكون نواة لقيام كل من الهيئة الإ�شرافية
و�سوق املال والبور�صة يف �صنعاء.
3 .3القيام بن�شاطات تعريفية حول �سوق املال املرتقب لرجال الأعمال والبنوك اليمنية.
4 .4مراجعة وتعديل الدرا�ستني املو�ضحتني �سابق ًا� ..سواء ب�آراء ومناق�شات �أع�ضاء اللجنة وتلك التي وردت
�إلينا من �صندوق النقد العربي ،وبع�ض البور�صات العربية.
�5 .5إجناز املرحلة الأوىل من خطة الأعداد والتح�ضري ل�سوق الأوراق املالية من خالل تقدمي وثيقتني درا�سة
اجلدوى  ،وخطة العمل ،وم�شروع قانون الأ�سهم وال�سندات.
وبعد ذلك مت ان�شاء وحدة ال�سوق املالية بوزارة املالية ،كما مت يف العام 0102م �إ�صدار قرار �إن�شاء
هيئة ال�سوق املالية.

دور البنك املركزي يف قيام �سوق الأوراق املالية

	�أكدت الدرا�سة الفنية امل�سمى (�أ�س�س ومقومات �إن�شاء �سوق للأوراق املالية يف اليمن) التي �أعدها
�صندوق النقد العربي ،وكذلك وثيقة م�شروع قانون الأ�سهم وال�سندات يف اجلمهورية اليمنية والتي �أعدتها
�شركة ا�ست�شارية كندية ذات �سمعة دولية يف جمال �سوق الأوراق املالية والتي �أعدت الرتجمة الفنية لها �أواخر
عام 2002م ..هاتان الدرا�ستان �أكدتا على الدور الهام الذي �سوف يلعبه البنك املركزي �أثناء الأعداد
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والتح�ضري لقيام ال�سوق ،ويعترب البنك املركزي اجلهة املحورية للم�ساهمة والأعداد لقيام ال�سوق.

معوقات �إن�شاء �سوق الأوراق املالية:

ميكن اال�شارة �إىل املعوقات التي حتول �أو تعوق �إن�شاء �سوق الأوراق املالية يف اليمن فيما يلي:
� 1 .1ضالة العر�ض املحتمل من الأوراق املالية :ويعود ذلك �إىل �أ�سباب متعلقة ب�شيوع ظاهرة ال�شركات العائلية
واملغلقة،وحمدودية ال�شركات امل�ساهمة العامة ،ف�ض ًال عن تباط�ؤ وتعرث جهود عملية اخل�صخ�صة التي
يعول عليها يف �إن�شاء وتنمية �سوق الأوراق املالية.
2 .2حمدودية الطلب املحتمل على الأوراق املالية� :إذ �أن الطب على الأوراق املالية �سيظل �ضئي ًال لفرتة غري
ق�صرية لأ�سباب تتعلق بانخفا�ض حجم املدخرات املحلية ،و�سيطرة ظروف الركود االقت�صادي نتيجة
لل�سيا�سات االقت�صادية االنكما�شية لربنامج الإ�صالح االقت�صادي ،وانخفا�ض العائد على اال�ستثمار
الرتفاع درجة املخاطر(ق�ضائية� ،أمنية ،اقت�صادية)ف�ض ًال عن �أن تف�ضيالت اال�ستثمار تتجه يف الفرتة
احلالية نحو اال�ستثمار ق�صري الأجل ،وخا�صة اال�ستثمار يف �أذون اخلزانة ،التي يتوافر فيها عن�صر
ال�ضمان وال�سهولة باعتبارها �أداة نقدية(ربوية) ق�صرية الأجل ،كما �أن اال�ستثمار الأجنبي يف �سوق
الأوراق املالية عند �إن�شائها-ال يتوقع �أن يكون رقم ًا ذا �ش�أن نظر ًا لعدم جاذبية اال�ستثمار� ،سواء من
ناحية العوائد املتوقعة� ،أو �سيطرة ظروف اال�ستقرار يف الأ�سعار� ،أو توافر املتطلبات الأمنية والق�ضائية
املحفزة.كل ذلك يجعل الطلب على الأوراق املالية �ضئي ًال وحمدوداً.
3 .3عدم ا�ستكمال الأطر الت�شريعية والقانونية :رغم عملية الإ�صالحات الت�شريعية والقانونية التي جتري
لكثري من القوانني �أو مراجعة القوانني احلالية مبا يتواكب مع التوجهات اجلديدة لل�سيا�سة االقت�صادية،
و�إن�شاء �سوق الأوراق املالية (قانون �سوق الأوراق املالية.قانون ال�شركات ،قانون �أخل�صخ�صة) وبالإ�ضافة
�إىل غياب بع�ض الت�شريعات والقوانني ت�أتي الق�ضية الأكرث �أهمية ،وهي و�ضع القوانني والت�شريعات مو�ضع
التطبيق و�إعمالها ب�شكل كف�ؤ وفاعل على نحو يعيد للجهات الق�ضائية واملحاكم ذات العالقة حليويتها
ودورها النزيه وامل�ستقل.
4 .4غياب م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية :وخا�صة امل�ؤ�س�سات �صانعة ال�سوق ،والتي تعمل على �إيجاد تيار م�ستمر
من العر�ض والطلب على الأوراق املالية� ،أي �أن �إيجاد تلك امل�ؤ�س�سات �أو قيام البنوك ببع�ض تلك اخلدمات
والأن�شطة يحتاج �إىل وقت ممتد حتى تتكون تلك الكيانات وتقوم ب�أدوارها املرتقبة يف حتريك وحتفيز
ال�سوق.
5 .5عدم توفر ال�شفافية الكافية� :سواء فيما يتعلق بالتعامالت االقت�صادية و�أداء ال�شركات وعدم وجود
نظام فعال ي�ضمن الإف�صاح عن املعلومات ب�صورة دقيقة وفورية ،وكذلك املتعلقة ب�أداء االقت�صاد مبكوناته
املختلفة ،ف�ض ًال عن غمو�ض طبيعة التوجهات املتعلقة بال�سيا�سة االقت�صادية واملالية وال�ضريبية
والنقدية وغريها.
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6 .6عدم توافر البيئة االقت�صادية والإدارية املالئمة� :إذ �أن املعطيات االقت�صادية القائمة تعطي م�ؤ�شرات
�سلبية للحالة االقت�صادية� ،أبرزها انخفا�ض م�ستويات الدخول الفردية ،وات�ساع نطاق الفقر ،وارتفاع
معدل البطالة و�شيوع �أو�ضاع الركود االقت�صادي ،وعدم تنوع م�صادر �ألدخل كما �أن االختالالت الإدارية،
هي الأخرى متثل عوامل معيقة وحمبطة للإ�صالحات االقت�صادية.

�أهم التو�صيات:

•�سرعة ا�ستكمال بقية خطوات ان�شاء هيئة ال�سوق املالية.
•اقامة ندوة حملية دولية (مينية  ،تركية  ،خليجية) عن املنافع االقت�صادية امل�شرتكة التي ميكن
حتقيقها من خالل ال�سوق.
•و�ضع خارطة طريق لبداية ال�سوق املالية اليمنية باال�ستفادة من التجارب التي مرت بها الأ�سواق املماثلة
خليجيا وعربيا ودولي ًا.
•االهتمام بال�سوق املالية ك�أحد جماالت اال�ستثمار التي حتقق �أهداف ال�شباب بفتح جماالت ا�ستيعابهم
وظيفي ًا وجلب املزايا االقت�صادية العديدة باعتبار ال�سوق يرتكز ن�شاطها على ال�شركات امل�ساهمة التي
ميكن �أن ت�شكل م�صادر دخل للمجتمع اليمني.
•تفعيل ال�سعي نحو �إدماج االقت�صاد اليمني يف اقت�صاديات اخلليج (جمل�س التعاون )
•�أهمية ال�سوق لبقية القطاعات (كالقطاع امل�صريف ،وال�سياحي ،والزراعي ....وغريها).
•م�شاركه اجلهات املعنية الأكادميية احلكومية واخلا�صة يف �إن�شاء ال�سوق املالية.
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قائمة املراجع
1 .1مطر ،حممد �« ،إدارة اال�ستثمارات»� 2004 ،ص164.
2 .2م�صطفى ،حممد عبده “ ،كيفية التعامل يف البور�صة والأوراق املالية”1998 ،م� ،صـ 8
3 .3ال�شماحي ،علي جربان�“ ،إن�شاء ال�سوق املالية يف اليمن الأهمية واملعوقات “ ،جملة التجارة  ،العدد 5
مايو 2001م� ،صـ.31
4 .4اجلمل ،جمال جويدان“ ،الأ�سواق املالية والنقدية” ,دار �صفاء للن�شر والتوزيع ,الطبعة الأوىل ،2002
�ص�.ص.18-19.
5 .5القطابري  ،حممد �ضيف اهلل �“ ،إمكانية �إقامة �سوق للأوراق املالية يف اجلمهورية اليمنية” ،يوليو
1998/م � ،ص10
6 .6مطر ،حممد�“ ,أ�سواق الأوراق املالية”  ,امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار� ،سل�سلة درا�سات اقت�صادية
وا�ستثمارية ()8الكويت �,1988,ص .9
7 .7النجار ،حمود على ،عبداحلفيظ ،منى بابكر �”،إمكانية قيام �سوق للأوراق املالية يف اجلمهورية اليمنية”،
من �أوراق امل�ؤمتر الرابع لرجال املال والأعمال ،عدن ،اجلمهورية اليمنية1999 ،م.
8 .8احلاوري ،حممد �“ ،سوق الأوراق املالية يف اليمن  .الفر�ص املتاحة واملخاطر املحتملة” ،جملة املعلومات
 ،العدد الثاين مار�س 2001م.
 - 9 .9الع�شم ،عبدالوهاب علي�“ ،سوق الأوراق املالية مع �إمكانية �إن�شائها يف اليمن” ،املدر�سة العليا للتجارة ،
اجلزائر2003 _2002 ،م � ،ص.41.
1010هندي ،منري �إبراهيم �“ ،إدارة الأ�سواق واملن�شات املالية” 1995 ،م.
�1111أبو �صخره ،ناديه�“ ،إدارة املن�ش�آت املالية” ،اجلزء لثاين1991 ،م
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ت�صحيح �سيا�سات ا�ستيعاب التمويالت اخلارجية
يف اجلمهورية اليمنيــــــــة
د .عبدالعزيز �أحمد ال�شوايف
نائب رئي�س الفريق االقت�صادي مل�ؤمتر احلوار االكادميي

مقدمة

من املعروف �أن مبالغ الديون يف انتقالها �إىل بلد ما تعترب انتقا ًال للموارد من البلد املانح �إىل البلد
امل�ستفيد ،بينما �أعباء خدمة الديون عند �أدائها تعترب انتقا ًال عك�سي ًا لهذه املوارد ،ولعل وط�أة خدمة
الدين هي عادة املاثلة للعيان وهي التي ترزح حتت وط�أتها الآن بع�ض البلدان العربية مبا فيها اجلمهورية
اليمنية .فهل �أدت الديون اخلارجية دورها يف التنمية وهل كانت عون ًا فعلي ًا لهذه البلدان.
حقيقة الأمر �أن بع�ض البلدان العربية تو�سعت يف االقرتا�ض �ش�أنها يف ذلك �ش�أن معظم البلدان
النامية ،و�أخذت تعتمد ب�شكل متزايد على التدفقات املي�سرة وغري املي�سرة ،و�أدى االجتاه �إىل االقرتا�ض
التجاري ق�صري الأجل وبفوائد مرتفعة �إىل زيادة الأعباء املالية على البلدان العربية املدينة وخا�صة
اجلمهورية اليمنية ،وقد زاد من هذه الأعباء انخفا�ض ح�صيلة ال�صادرات العربية نتيجة لتدين �أ�سعار
املواد الزراعية الأولية وما واجهته هذه ال�صادرات من مناف�سة و�إجراءات حمائية.
�إن احلاجة �إىل طلب اال�ستدانة اخلارجية تن�ش�أ ل�سد فجوة املوارد املحلية وهي التي متثل الفرق
بني اال�ستثمارات الالزمة لتحقيق �أهداف التنمية واملوارد املتاحة حملي ًا ،وعليه ف�إن احلاجة لالقرتا�ض
حتددها الأهداف التنموية التي ترتبط بطموحات ال�شعوب ،وب�أهداف �سيا�سية وطنية .ومن جهة �أخرى
باملقدرة على توفري موارد حملية كافية ولعل اجلانب الأخري هو املحك الأ�سا�سي للم�شكلة ،ويف ذات الوقت
هو �أداة حلها �إذا ما �أريد اخلروج من براثن الآثار ال�سيئة للديون اخلارجية بزيادة طاقة االدخار املحلي
وت�ضييق فجوة املوارد كلما �أمكن ذلك.
�إن االجتاه يف متويل التنمية والإنفاق العام عن طريق اال�ستدانة من اخلارج يف �أغلب الأحوال
لي�س هو الطريق الأ�صح للتنمية ،فيما لو مل تكف تلك املوارد بالقدر املح�سوب وموجهة توجيه ًا اقت�صادي ًا
ومت احل�صول عليها ب�شروط مي�سرة تتالءم مع ن�سب منو االقت�صاد وعوائد امل�شروعات التي �ستوظف
بها هذه التدفقات ،و�أي�ض ًا ما مل تكن بنية االقت�صاد وهيكل ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية �سليم ف�إن
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ا�ستخدام الديون اخلارجية قد ي�أتي بنتائج عك�سية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حمور الأزمة قد يختلف من بلد �إىل �آخر فقد يكون حجم الدين هو حمور
الأزمة فيما �إذا تو�سع البلد املعني يف االقرتا�ض ومبا يزيد عن �إمكاناته واحتياجاته وقدرة اقت�صاده على
اال�ستيعاب �أو �أن التدفقات املالية مت توظيفها يف م�شروعات �أقل �إنتاجية و�أقل مردود ًا وهذه البلدان �ستعاين
من م�شكلة حتى ولو كانت قرو�ضها �أو �أغلبها تت�سم بالي�سر �أو �أنها �أقل حدة من غريها ،بينما قد يكون حمور
الأزمة �شروط الدين ولي�س حجم الدين وذلك عندما تزيد ن�سبة التدفقات من م�صادر خا�صة وتزداد �أ�سعار
الفائدة وتقل مدة ال�سماح �أو تكون املعونات مقيدة ،وهنا يكون عبء خدمة الدين هو امل�شكلة .وكلما زادت �أعباء
خدمة الدين والأموال املح ّولة للخارج ك�أرباح �أو فوائد �أو �أق�ساط كلما قلت القدرة ال�صافية لال�سترياد.
وعلى اجلانب الآخر ،ف�إن البلدان العربية ذات العجز املايل وخا�صة اجلمهورية اليمنية قد ا�ست�سهلت
مواجهة م�شكالتها االقت�صادية واالجتماعية من خالل الإفراط يف اال�ستدانة ،اعتقاد ًا منها ،ب�أنه من املمكن
لها التغلب على تلك امل�شكالت واال�ستمرار على درب التنمية وزيادة م�ستوى اال�ستهالك اجلاري من خالل املوارد
املقرت�ضة ،دون حدوث م�شكالت يف الأجل الطويل.
و�ساد هذه البالد وهم كبري ،م�ؤداه� ،أنه طاملا �أنها تقرت�ض يف ظل ا�ستمرار الت�ضخم العاملي ،ف�إن ذلك
�سيحقق لها �أرباح ًا ر�أ�سمالية ،لأنها تقرت�ض بدوالرات مرتفعة القيمة(ن�سبي ًا) بينما �سوف ت�سدد ديونها
م�ستقب ًال بدوالرات منخف�ضة القيمة.
و�إذا كان هناك ثمة م�ؤ�شر ًا �أ�سا�سي ميثل “حم�صلة” ا�ستمرار تردي ومعناه الدول العربية املدينة
وخا�صة اجلمهورية اليمنية يف عالقات التبادل االقت�صادي الدويل ،فهو احل�ساب اجلاري يف ميزان املدفوعات.
فهذا احل�ساب ،يف جت�سيده للقدرات االقت�صادية الذاتية ،ف�إن و�ضعه(العجز والفائ�ض) هو الذي يف�سر وجود
�أو غياب توفر موارد متويل م�ستلزمات التنمية .الثابت يف تطور احل�ساب اجلاري يف اجلمهورية اليمنية �أنه يف
حالة عجز م�ستمر على الأقل منذ1970م وحتى يومنا هذا ف�إن هذا العجز املزمن يعني:
	-عدم قدرة ال�صادرات على متويل الواردات.
	-عدم كفاية م�صادر التمويل على خدمة الدين.
	-ا�ستمرار العجز يف احل�ساب اجلاري تعني ا�ستمرار احلاجة �إىل العمالت ال�صعبة املقبولة يف
الت�سويات الدولية .وملا كانت حقيقة وجود العجز بحد ذاتها ت�شكل �إقرار ًا بعدم القدرة على ت�أمني
تلك احلاجة ،جاء وجود العجز حالة دافعة بال�ضرورة �إىل مزيد من االقرتا�ض وبالتايل �إىل
دميومة �أزمة املديونية.
	-التغريات يف حجم العجز(وخا�صة انخفا�ضه) ال ت�شكل بحد ذاتها دلي ًال على حت�سن و�ضع ر�صيده
بل قد تعك�س اجتاه ًا ا�ضطراري ًا لتخفي�ض اال�ستريادات لعدم كفاية موارد متويلها من ناحية ،و�/أو
توجيه املوارد ب�صورة متزايدة لزيادة ال�صادرات من ناحية ثانية من �أجل خدمة املديونية.
	-ا�ستمرارية العجز يف احل�ساب اجلاري وارتباطه بالتمويل واملديونية ثم ترادف وجود العجز يف
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امليزانية العامة ،البد و�أن يقرر بدوره احلقيقة الأ�سا�سية وهي :الرتابط الع�ضوي بني العجز
اخلارجي املمثل باحل�ساب اجلاري ،والعجز الداخلي املمثل بامليزانية العامة.
املحور االول

ت�شخي�ص واقع اال�ستيعاب من خالل امثلة تطبيقية باملنحه رقم  H -3360مي
 - 1االجرءات الت�أ�سي�سيه ومراحل التنفيذ لإتفاقية املنحة رقم] H -3360مي[

وقعت اليمن بتاريخ 14يناير2008م على اتفاقية املنحة رقم] H -3360مي املقدمة من هيئة
التنمية الدولية لدعم �سيا�سة الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية يف اليمن مببلغ �إجمايل )(32,800,000SDRمبا يعادل
)(50.900.000$لعدد ) (6م�شاريع لتنفيذ الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية على مرحلتني وفق ًا ل�شروط االتفاقية
التي عمدت على تق�سيم مبلغ املنحة �إىل جز�أين مت�ساويني ل�ضمان تنفيذ اجلانب اليمني للإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
وعلى النحو الذي يبينه اجلدول ) (1وفق ًا ل�شروط االتفاقية.
اجلدول رقم)(1
يبني مبلغ التمويل باملنحة رقم H -3360مي[
مبلغ التمويل()SDR

يعادل بالدوالر ()$

املراحـــــــــــــــــــــــــــل
املرحلة الأوىل

اجلزء الأول

()16.400.000SDR

()$25,450,000

املرحلة الثانية

اجلزء الثاين

()16.400.000SDR

()$25,450,000

32,800,000SDR

$50,900,000

الإجمـــــايل:

)*(امل�صدر :مذكرة التفاهم املوقعة بتاريخ 14/1/2008م بني اجلمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

امل�شاريع امل�ستفيدة من مبلغ التمويل )(SDR32,800,000مبا يعادل )(50,900,000$املعنية
)(11
بتنفيذ برنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وفق ًا ل�شروط االتفاقية:
1 .1م�صلحة ال�ضرائب.
2 .2الهيئة العامة للأرا�ضي وامل�ساحة والتخطيط احل�ضري
3 .3الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات واملزايدات م�شروع نظام امل�شرتيات احلكومية  +نظام االت�صاالت
للم�شرتيات احلكومية يف اجلمهورية اليمنية.
4 .4وزارة النفط واملعادن م�شروع مبادئ املبادرة اخلا�صة ب�شفافية ال�صناعات الإ�ستخراجية.
�5 .5صندوق اخلدمة املدنية.
6 .6وزارة اخلدمة املدنية.
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املرحلة الأوىل:
مرحلة الت�أ�سي�س و�إ�صدار القوانني ك ًال بح�سب االخت�صا�ص وفق ًا ل�شروط االتفاقية:
اجلدول)(2
قيمة التمويل للجزء الأول )(SDR16,400,000ما يعادل)(25,450,000$م
م

امل�شروع
(املكون)
م�صلحة
ال�ضرائب

نوع الإ�صالح امل�ؤ�س�سي (املرحلة
الأوىل)
�إ�صدار قانون جديد خا�ص
ب�ضريبة دخل الهيئات
االعتبارية

2

الهيئة العامة
للأرا�ضي
وامل�ساحة
والتخطيط
احل�ضري

�إ�صدار قانون جديد خا�ص
بت�سجيل الأرا�ضي
(مل يتم التنفيذ)

3

الهيئة العليا
للرقابة على
املناق�صات
واملزايدات

�أ�صدار قانون امل�شرتيات
ت�أ�سي�س م�شروع نظام معلومات
امل�شرتيات احلكومية
( يتم تنفيذ امل�شروع )

4

وزارة النفط
واملعادن

م�شروع مبادئ املبادرة
اخلا�صة ب�شفافية ال�صناعات
اال�ستخراجية

التمويل للجزء الأول
خارجي
حملي
()-

()-
مت تنفيذ امل�شروع مبوارد ذاتية

ذاتي
()-

املالحظات

()-
مل يتم تنفيذ امل�شروع

()-

$3.500.000
 +منحة مببلغ
( )500.000د.ك

()-

()-

متويل خارجي مبنحه
�أخرى
()$350,000

ح�صل م�شروع نظام معلومات
امل�شرتيات احلكومية على
منحة رقم()2008/37
بتاريخ2010/3/7م من
ال�صندوق العربي لإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية
مببلغ()500.000د.ك ووفق ًا
لالتفاقية املوقعة بني وزارة
التخطيط وال�صندوق العربي
بتاريخ2010/3/7م.
يتم تنفيذ امل�شروع مبنحة
رقم( )91467للإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية من هيئة التنمية
الدولية وفق ًا ملذكرة التفاهم
املوقعة بتاريخ 2008/2/14م
بني وزارة التخطيط
وهيئة التنمية الدولية
مبلغ()$350,000
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()-
�صندوق
اخلدمة
املدنية

م�شروع برنامج �صندوق اخلدمة
املدنية يف الإجراءات املتخذة
للأعوام 2011-2008م

وزارة اخلدمة
املدنية
(*)1

�إ�صالحات اخلدمة املدنية من
خالل ا�ستكمال قاعدة بيانات
موظفي الدولة وتنفيذ قانون
الأجور واملرتبات.

متويل ذاتي
وفقا ملذكرة ال�صندوق رقم ()38
بتاريخ2012/2/12م
()-

6

()-

يتم التنفيذ بتمويل ذاتي

()-

متويل خارجي
بقر�ضني
()$30,000,000
()$14,000,000

يتم تنفيذ الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
(حتديث اخلدمة املدنية ) بقر�ض
رقم( )1وتاريخ 2000/ 3/1م
من هيئة التنمية الدولية
مببلغ()$30,000,000
وقر�ض ا�ضايف مببلغ
( )$14.000.000برقم
( )YEMبتاريخ 2008/6/16م

)*( م�صدرالبيانات امل�شار �إليها يف اجلدول رقم ) (2مت احل�صول عليها من خالل النزول امليداين البحثي يف تلك اجلهات.
)(-مل يتم تعزيز امل�شاريع لتنفيذ برنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية من مبلغ املنحة رقم] H -3360مي [ للجزء الأول وال
التمويل املناظر للمنحة وفق ًا ل�شروط االتفاقية من قبل وزارة املالية.
 (*)1وزارة اخلدمة املدنية -على علم باتفاقية املنحة رقم] H -3360مي [ ومل يخ�ص�ص لها �أي خم�ص�صات مالية من مبلغ
املنحة اجلزء الأول .

ح�صلت وزارة اخلدمة املدنية على قر�ضني من هيئة التنمية الدولية للدعم امل�ؤ�س�سي( حتديث
اخلدمة املدنية /الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية:
1 .1قر�ض �أ�صلي  :مببلغ )  ( 22.400.000 SDRمبا يعادل ) (30.000.000$بتاريخ
1/3/2000م برقم(1).
2 .2قر�ض �أ�ضايف  :برقم ) (439/YEMبتاريخ 16/6/2008م مببلغ)(8.900.000 SDR
مبا يعادل)(14.000.000$

املرحلة الثانية:
مرحلة �إ�صدار اللوائح التنفيذية للقوانني ٌ
كل بح�سب االخت�صا�ص وفق ًا ل�شروط االتفاقية.
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اجلدول رقم
)(3قيمة التمويل للجزء الثاين )(16,400,000SDRمبا يعادل)(25,450,000$م
امل�شروع (املكون)

نوع الإ�صالح امل�ؤ�س�سي (املرحلة
الأوىل)

م�صلحة ال�ضرائب

�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون
�ضريبة دخل الهيئات االعتبارية
(*)1

2

الهيئة العامة
للأرا�ضي
وامل�ساحة
والتخطيط
العمراين

�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون
اجلديد اخلا�ص بت�سجيل الأرا�ضي
(مل يتم التنفيذ)

3

الهيئة العليا
للرقابة على
املناق�صات
واملزايدات

تنفيذ برنامج م�شروع نظام معلومات
امل�شرتيات احلكومية
+
�إن�شاء نظام االت�صاالت للم�شرتيات
احلكومية يف اجلمهورية اليمنية
( يتم تنفيذ امل�شروع )

4

وزارة النفط
واملعادن

م�شروع مبادئ املبادرة اخلا�صة
ب�شفافية ال�صناعات الإ�ستخراجية

5

�صندوق اخلدمة
املدنية

التنفيذ مل�شروع برنامج �صندوق
اخلدمة املدنية يف الإجراءات
املتخذة للأعوام 2011-2008م

م

التمويل للجزء الأول
خارجي
حملي
()-

املالحظات

()-
مت تنفيذ امل�شروع مبوارد ذاتية

ذاتي
()-

()-
مل يتم تنفيذ امل�شروع

()-

$3.500.000
+منحة مببلغ
()500.000د.ك

()-

()-
متويل خارجي
مبنحه �أخرى

()-

()-

ح�صل م�شروع نظام معلومات
امل�شرتيات احلكومية على
منحة �أخرى رقم()2008/37
بتاريخ2010/3/7م من ال�صندوق
العربي لإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
مببلغ()500.000د.ك وفق ًا
لالتفاقية املوقعة بني وزارة
التخطيط وال�صندوق العربي
بتاريخ2012/3/7م
يتم تنفيذ امل�شروع مبنحة
رقم()91467للإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية من هيئة التنمية الدولية
وفق ًا ملذكرة التفاهم املوقعة
بتاريخ 2008/2/14م بني وزارة
التخطيط وهيئة التنمية الدولية
مبلغ()$350.000
يتم التنفيذ بتمويل ذاتي

ذاتي
وفقا ملذكرة ال�صندوق
رقم (  )38بتاريخ /12
2012/2م
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()-

6

وزارة اخلدمة
املدنية

التنفيذ لإ�صالحات اخلدمة املدنية
من خالل ا�ستكمال قاعدة بيانات
موظفي الدولة وتنفيذ قانون
الأجور واملرتبات.

()-

يتم تنفيذ الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
(حتديث اخلدمة املدنية ) بقر�ض
رقم(  ) 1وتاريخ 2000/ 3/1م
من هيئة التنمية الدولية

متويل خارجي
بقر�ضني مببلغ

مببلغ()$30,000,000
وقر�ض ا�ضايف مببلغ
( )$14.000.000برقم
( )439\YEMبتاريخ
2008/6/16م

)*( امل�صدر نف�سه.
� (*)1صدر قانون �ضرائب الدخل اجلديد مبوجب القانون رقم )(17ل�سنة 2010م والالئحة التنفيذية
للقانون مت �إ�صدارها مبوجب قرار وزير املالية رقم)(508ل�سنة 2010م.
م�صلحة ال�ضرائب مل تكن لديها �أي معرفة �أو علم مبو�ضوع اتفاقية املنحة رقم] H -3360مي[
ومل حت�صل على خم�ص�صات مالية من قبل وزارة املالية من مبلغ اجلزء الأول من قيمة املنحة.

املحور الثاين :

الإجراءات املتخذه فى امل�شاريع امل�ستفيدة – واجلهات الإ�شرافية على تنفيذ الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية وفق ًا لالئحة واتفاقية املنحة
1 .1امل�شاريع املعنية بالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية امل�شار �إليهم يف اجلدول رقم )(2واجلدول رقم )(3التي
)(12
�أفادت:
 1-1لي�س لديهم �أي معرفة باتفاقية املنحة رقم] H -3360مي الداعمة للإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية واملوقعة بني بالدنا وهيئة التنمية الدولية بتاريخ14/1/2008م وذلك ب�سبب عدم قيام
وزارة التخطيط ب�إبالغ امل�شاريع امل�ستفيدة ح�سب اخت�صا�صها مبو�ضوع الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وفق ًا لالئحة
واالتفاقية.
 2-1لي�س لديهم �أي علم مببلغ التمويل امل�سحوب( اجلزء الأول )من املنحة رقم  H -3360مي
مببلغ وقدرة ) (16,400,000SDRمبا يعادل )� (25,450,000$أمريكي ب�سبب عدم قيام وزارة املالية
بتخ�صي�ص املخ�ص�صات املالية وعدم توزيعها على امل�شاريع ...با�ستثناء الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات
واملزايدات التي خ�ص�ص لها مبلغ )� (3,500,000$)(13أمريكي من مبلغ اجلزء الأول للمنحة لت�أ�سي�س م�شروع
نظام معلومات امل�شرتيات احلكومية وفق ًا ل�شروط االتفاقية.
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 . 2اجلهات الإ�شرافية
 1-2وزارة التخطيط والتعاون الدويل :مل تقم مبهامها وواجباتها باتخاذ الإجراءات
التنفيذية ب�إبالغ امل�شاريع يف القيام بالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وفق ًا ل�شروط االتفاقية خالل الفرتة من2008م
وحتى يومنا هذا.
 2-2وزارة املالية :امل�سئولة عن تخ�صي�ص وتوزيع مبلغ التمويل للجزء الأول بالتن�سيق مع
وزارة التخطيط على مكونات برنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والتي مل تفي بالتزاماتها وواجباتها يف:
�أ  -عدم تعزيز امل�شاريع باملخ�ص�صات املالية لتنفيذ برنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وفق ًا ل�شروط اتفاقية
املنحة.
ب  -مت حتويل مبلغ التمويل للجزء الأول من احل�ساب اخلا�ص به بالدوالر ووفق�أ ل�شروطاالتفاقية
رقم )(0010012-1047-01بتاريخ 28/5/2008م �إىل ح�ساب وزارة املالية (احل�ساب املفتوح)
برقم )(0010012-1045-01بتاريخ21/7/2008م باملخالفة ل�شروط االتفاقية مبوجب مذكرة
وزارة املالية �إىل البنك املركزي اليمني الأمر بالتحويل ،وقد �أدى ذلك �إىل الآتي:
ب :1-عدم �أطالق اجلزء الثاين من قيمة املنحة رقم] H -3360مي [ مببلغ)(16.400.000SDR
مبا يعادل )(25.450.000من قبل البنك الدويل الذي راء عدم اجلدوى من �أطالق اجلزء الثاين
طاملا مل يتم االلتزام ب�شروط الأتفاقيه من قبل امل�ستفيد وباعتبار اجلزء الأول مل يتم اال�ستفادة
منه ومت اال�ستحواذ عليه يف ح�ساب وزارة املالية) احل�ساب املفتوح ( ) (15بحجة دعم املوازنة التي مل
يرد ذكرها يف ن�صو�ص اتفاقيات املنحة.
ب :2-تعرث تنفيذ امل�شاريع لربنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وفق ًا ل�شروط االتفاقية.
ب:3-عدم اال�ستفادة من قيمة املنحة بجز�أيها مبلغ وقدره )(32,800,000SDRمبا يعادل
(50,900,000$).
ب :4-الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة املالية مع املنح وامل�ساعدات امل�شابهة للمنحة رقم
]H -3360مي هي نف�س الإجراءات التي مت اتخاذها مع املنحة رقم  H -3360مي وذلك يف
القيام بتحويل املبالغ امل�سحوبة من احل�ساب اخلا�ص بالدوالر للمنح وامل�ساعدات وفق ًا لالتفاقيات �إىل
ح�ساب وزارة املالية (احل�ساب املفتوح) وهذا ما مت الإ�شارة �إليه يف مذكرة �إي�ضاحات وزارة املالية
رقم )(204/130/30وتاريخ26/5/2012م رد ًا على ا�ستف�ساراتنا البحثية.
ب :5-مبالغ التمويل التي يتم نقلها من احل�ساب اخلا�ص بها بالدوالر �إىل ح�ساب وزارة املالية (احل�ساب
املفتوح) باملخالفة ل�شروط االتفاقيات والالئحة – حالة( اجلزء الأول )ملبلغ التمويل للمنحة
رقم  H -3360مي امل�شار �إليه �أعاله ي�صعب متابعة وجهتها احلقيقية؟؟؟.
وهذا ما دفع وزارة املالية �إىل اال�ستحواذ على مبلغ اجلزء الأول من قيمة املنحة مببلغ
وقدرة( )(21.950.000$باعتبار �إن مبلغ ) (3.500.000$مت التعزيز به للهيئة العليا للرقابة على
(14):
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املناق�صات واملزايدات) .وذلك من خالل نقل مبلغ التمويل للجزء الأول من احل�ساب اخلا�ص به بالدوالر
رقم )(0010012-1047-01بتاريخ 28/5/2008م وفق ًا ل�شروط اتفاقية املنحة رقم]H -3360
مي [ �إىل ح�ساب وزارة املالية (احل�ساب املفتوح) رقم ) (0010012-1045-01بتاريخ21/7/2008م
وفق ًا ملذكرة وزير املالية رقم(580م .و )بتاريخ21/7/2008م موجهة للبنك املركزي اليمني الأمر
بالتحويل وذلك باملخالفة لالئحة تنظيم وا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات واملنح واملعونات واتفاقية املنحة
امل�شروطة.
وتلك الإجراءات املتخذة من قبل وزارة املالية باملخالفة للقوانني واالتفاقيات وال�شروط �أدت �إىل:
1 .1حرمان (مكونات امل�شاريع) من اال�ستفادة من قيمة املنحة ( للجزء الأول والثاين) مببلغ
�إجمايل )(50,900,000$خم�سني مليون وت�سعمائة �ألف دوالر �أمريكي لتنفيذ اال�صالحات امل�ؤ�س�سية
وفقا لالتفاقية.
�2 .2إ�ضافة �أعباء جديدة �إىل الأعباء املرتاكمة على كاهل التنمية واال�ستثمار مبختلف �أ�شكاله وفقدان
الثقة مع املانحني وهذا ما ح�صل من قبل البنك الدويل الذي �أمتنع عن �أطالق اجلزء الثاين من قيمة
املنحة رقم] H -3360مي.
3 .3ن�سبة اال�ستيعاب من �إجمايل مبلغ املنحة رقم] H -3360مي ) (7%خالل الفرتة من2008م
حتى2013م.
		
 4 .4ن�سبة املفقود من �إجمايل مبلغ املنحة رقم  (3360-Hمي )(93%
وزارة املالية ورد ًا على ا�ستف�ساراتنا ومتابعتنا البحثية ب�ش�أن املنحة رقم  H -3360مي �أ�شارت ب�أن
املنحة رقم  H -3360مي خم�ص�صة لدعم برنامج �سيا�سات الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية ،ويف رد ًا �آخر )(16تو�ضح
ب�أن املنحة خم�ص�صة لدعم املوازنة و�أن مو�ضوع عدم تنفيذ( امل�شاريع )اللتزاماتها فيما يخ�ص الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية هو من اخت�صا�ص وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وهذا الت�ضارب واالختالف يف ردود وزارة املالية
وحتميل وزارة التخطيط م�سئولية عدم تنفيذ امل�شاريع �إمنا هو الف�ساد بعينه وعدم االلتزام من قبل وزارة
املالية باللوائح والقوانني التي تنظم ا�ستخدام وتوزيع التمويالت الأجنبية على امل�شاريع امل�ستفيدة والتي
�أدت �إىل عدم تنفيذ امل�شاريع لربنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية و�أي�ض ًا عدم االلتزام والعمل ب�شروط االتفاقية
املوقعة مع هيئة التنمية الدولية ...مثل تلك الإجراءات املتخذة من قبل وزارة املالية امل�شار �إليها �أعاله عملت
على �إف�شال وعرقلة التنفيذ لربنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية التي تندرج �ضمن الإ�صالح االقت�صادي واملايل يف
اجلمهورية اليمنية� ،إ�ضافة �إىل فقدان الثقة مع املانحني وخ�صو�ص ًا مع البنك الدويل وامل�ؤ�س�سات التابعة له
الذي قام ب�إلغاء اجلزء الثاين من قيمة املنحة مببلغ )(SDR16,400,000مبا يعادل)(25,450,000$
ب�سبب تلك املخالفات التي مت الإ�شارة �إليها �أعاله.
وللأهمية مبكان ف�إنه وبالن�سبة لربنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية املتعرث ف�إنه ويف نف�س الفرتة الزمنية
لربنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية باملنحة رقم  H -3360مي يالحظ �إجراء اتفاقيات ثنائية مع �أو من قبل
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هيئة التنمية الدولية لتمويل برنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية لذات امل�شاريع نف�سها املحددة يف اتفاقية املنحة
رقم H -3360مي ولكن باتفاقيات ومذكرات تفاهم انفرادية مع كل جهة وم�شروع ك ًَال بح�سب االخت�صا�ص
ومركزي ًا(من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدويل )التي تعرف ب�أن هناك منحة خم�ص�صة لربنامج
الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية مببلغ )(50,900,000$خم�سني مليون وت�سعمائة �ألف دوالر �أمريكي ورغم ذلك تعمل
على توقيع اتفاقيات �أخرى لنف�س امل�شاريع(املكونات )ولنف�س برنامج الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية الذي مل يتم
الإبالغ عنه للم�شاريع ومل يتم تخ�صي�ص وتوزيع املخ�ص�صات كما �أ�سلفنا بيانه فمث ًال( �:أنظر الإطار رقم()1

�إطار رقم ()1

•(مل يتم تعزيز م�صلحة ال�ضرائب باملخ�ص�صات املالية من املنحة رقم( H-3360مي) من قبل وزارة
املالية).
	-الهيئة العامة للأرا�ضي وامل�ساحة والتخطيط احل�ضري :مل يتم التنفيذ للم�شروع
(مل يتم تعزيز الهيئة باملخ�ص�صات املالية من املنحة رقم( H-3360مي) من قبل وزارة املالية).
	-وزارة النفط واملعادن ح�صلت على منحة رقم( )91467مببلغ وقدرة( )350.000$خم�ص�ص
لنف�س امل�شروع امل�ضمن يف اتفاقية املنحة رقم( H-3360مي) وفق ًا ملذكرة التفاهم املوقعة بني
وزارة التخطيط وهيئة التنمية الدولية بتاريخ2008/2/14م.
•(مل يتم تعزيز وزارة النفط باملخ�ص�صات املالية من املنحة رقم( H-3360مي) من قبل وزارة
املالية).
	-الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات واملزايدات ح�صلت على منحة �أخرى للإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية مل�شروع معلومات امل�شرتيات احلكومية برقم( )2008/37بتاريخ2010/3/7م مببلغ
وقدرة(500.000د.ك) من ال�صندوق العربي وفق ًا ملذكرة التفاهم بني وزارة التخطيط والتعاون
الدويل وال�صندوق العربي املوقعة بتاريخ2010/3/7م� ،إ�ضافة �إىل ما ح�صلت عليه من مبلغ اجلزء
الأول من قيمة املنحة رقم( H-3360مي) مبلغ وقدره( )3,500,000$دوالر �أمريكي.
	-ح�صلت وزارة اخلدمة املدنية على قر�ضني من هيئة التنمية الدولية للدعم امل�ؤ�س�سي (حتديث
اخلدمة املدنية /الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية)(:)18
1 11قر�ض �أ�صلي  :مببلغ (  ) SDR 22.400.000مبا يعادل ( )30.000.000$بتاريخ
2000/3/1م
2 22قر�ض �أ�ضايف  :برقم ( )439/YEMبتاريخ 2008/6/16م مببلغ ( )SDR 8.900.000مبا
يعادل ()14.000.000$
•(مل يتم تعزيز وزارة اخلدمة املدنية باملخ�ص�صات املالية من املنحة رقم( H-3360مي) من قبل
وزارة املالية).
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•(مل يتم تعزيز �صندوق اخلدمة املدنية باملخ�ص�صات املالية من املنحة رقم( H-3360مي) من قبل
وزارة املالية).
) (17امل�صدر :ردود مبذكرات تو�ضيحية على ا�ستف�ساراتنا البحثية خالل فرتة البحث من خمتلف اجلهات امل�شار �إليها �أعاله.

املحور الثالث

مناذج من ال�سيا�سات التمويلية الت�ضخمية و�سوء التخطيط التمويلي
�أطار رقم ) (2كمثال:

)**(

وال يوجد ما ميثل التزام ًا من قبل م�ؤ�س�سة التمويل الدولية بتقدمي متويل للعميل فيما يتعلق بامل�شروع �أو
خالفه.
)**(امل�صدر :مذكرات التفاهم موقعة بني م�صلحة ال�ضرائب وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية بتاريخ، 18/111/2007

30/10/2009م.

�أطار رقم)(3

هيئة التنمية الدولية :من جانبها وكما يالحظ تكرار امل�ساعدات واملنح والإقرا�ض لنف�س امل�شاريع
والأهداف التي يكون فيها التمويل ال�سابق غري مكتمل ال�سحب وال يزال قيد التنفيذ وتكون غالبيتها
مبذكرات تفاهم واتفاقيات ال متر عرب الأطر القانونية والر�سمية �أو يف بع�ض منها عرب وزارة التخطيط
والتعاون الدويل دون وجود درا�سة للجدوى االقت�صادية لهذه التمويالت �أو امل�شاريع مما يعني ذلك
ت�صدير الف�ساد من الداخل بزيادة الكم يف تقدمي طلبات التمويل من املانحني �أو ا�سترياد الف�ساد من
اخلارج �ضمن (�سيا�سات امل�صالح املمنهجة لدول املركز) جتاه الدول النامية(الأقل منواً) �أو ما ي�سمى
بدول العوز املايل من قبل �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل القائمني على تنفيذ تلك ال�سيا�سات .

خال�صة

ما �سبق ي�ؤكد ان هناك حاجة ملحة لت�صحيح �سيا�سة ا�ستيعاب القرو�ض وامل�ساعدات واملنح االجنبية ،باعتبار
�أنه مل يتم ا�ستيعاب القرو�ض وامل�ساعدات واملنح يف امل�شاريع والأهداف املحددة لها �إال بن�سبة  7%لعدد
م�شروع واحد من امل�شاريع املحددة يف االتفاقية وعددها ) (6م�شاريع ومت �إلغاء اجلزء الثاين من املنحة رقم
]H -3360مي من قبل البنك الدويل لعدم االلتزام ب�شروط االتفاقية من قبل امل�ستفيد ,كما �أنها تندرج
�ضمن التمويل املقدم لربنامج الإ�صالحات االقت�صادية واملالية املقدمة لبالدنا ،والتي �أدت تلك املخالفات �إىل
حرمان اليمن من �إجمايل مبلغ املنحة وقدرها )($50,900,000ب�سبب املخالفات القانونية لالئحة تنظيم
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وا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات واملنح و�شروط االتفاقيات.
ونعترب ان احلوار الوطني هو اجلهة الر�سمية لبلورة احللول املطلوبة ،ولذلك ن�ساهم بطرح املعاجلات الآتية
وكتو�صيات من امل�ؤمتر االكادميي لدعم احلوار الوطني ترفع اىل هذا االخري.

املحور الرابع

املعاجلات املقرتحة
�أو ًال:ايجاد �آلية ا�ستيعاب دائمة

 1 .1املجل�س التنفيذي ال�ستيعاب تعهدات املانحني
مت يف الفرتة االخرية ت�شكيل املجل�س التنفيذي ال�ستيعاب تعهدات املانحني املقدمة لليمن يف اطار الدعم
والرعاية الدوليني للت�سوية ال�سيا�سية يف اليمن وان تكون مدته �سنة واحدة ويكون مقره وزارة التخطيط.
لكن االحتياجات ال�ستقرار الو�ضع الزالت كثرية و�ستمتد ل�سنني و�ستتطلب بالتايل تعهدات اخرى ف�ضال عن
�ضرورة ا�صالح عملية ا�ستيعاب الربامج ال�سابقة ،لذلك نرى جدوى حتويل املجل�س التنفيذي ال�ستيعاب
القرو�ض وامل�ساعدات واملنح اىل �آلية ا�ستيعاب دائمة.
 .2دمج �آليات اال�ستيعاب املتعددة يف املجل�س
ونقرتح يف �سبيل ذلك تقييم �آليات اال�ستيعاب ال�سابقة املتعددة ودجمها يف املجل�س .وهي:
•اللجنة الإ�شرافية العليا على التمويالت الأجنبية( قرو�ض ،م�ساعدات ،منح ،معونات ،هبات امل�شكلة
)(19
بقرار جمل�س الوزراء رقم )(321يف اجلل�سة )(40بتاريخ 4/10/2005م للإ�شراف واملتابعة
•اللجنة امل�شكلة بقرار جمل�س الوزراء رقم )(375)(20يف اجلل�سة )(52بتاريخ 29/11/2005م ملتابعة
ومراجعة �سري �أداء امل�شاريع التي ميولها البنك الدويل وامل�ؤ�س�سات التابعة له ب�شكل دوري ورفع تقارير
ربع �سنوية عن ال�سحوبات والإنفاق ون�سبة الإجناز للم�شاريع،
•تكوين قاعدة بيانات متكاملة للقرو�ض وامل�ساعدات واملنح من واقع �سجالت البنك املركزي اليمني
و�سجالت وزارتي التخطيط واملالية وفق ًا للنماذج التي يتم �إعدادها من قبل املخت�صني يف القرو�ض
وامل�ساعدات واملنح واملعونات �شاملة ,ولكل قطاع اقت�صادي على حده للفرتة املا�ضية وحتى يومنا هذا
لتكون مرجع ًا بحثي ًا يف املراكز البحثية واجلامعات واجلهات ذات االخت�صا�ص واملهتمني ،ودمج مهام
تن�سيقها �ضمن مهمة املجل�س.
ثاني ًا :ايجاد �آلية ملكافحة الف�ساد يف عملية اال�ستيعاب
نقرتح مبتابعة مثل هكذا خمالفات وعدم ا�ستيعاب التمويالت الأجنبية وتوجيهها يف
•
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الأهداف املحددة لها من قبل املجل�س التنفيذي ال�ستيعاب التمويالت الأجنبية مع تفعيل دور اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة كونه اجلهة الرقابية املخت�صة ليكن هناك تن�سيق وعمل م�شرتك بني
املجل�س التنفيذي لإ�ستعاب التمويالت اخلارجيه وبني اجلهاز املركزي للرقابه واملحا�سبه فيما
يخ�ص التمويالت اخلارجيه.
نقرتح ب�إعادة درا�سة الئحة تنظيم وا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات واملنح واملعونات
•
و�إ�صدار م�شروع قانون بد ًال من الالئحة مع �ضرورة حتديثها وفق ًا للم�ستجدات واملتغريات االقت�صادية
واالجتماعية ،والف�صل يف االخت�صا�صات باملقارنة مع قوانني ولوائح القرو�ض وامل�ساعدات يف
االقت�صادات امل�شابهة الأكرث حداثة مثل(م�صر – الأردن  -تون�س – املغرب).
نقرتح ب�ضرورة �إعطاء االهتمام يف ا�ستمرار املتابعة اجلدية لربنامج الإ�صالحات
•
امل�ؤ�س�سية يف امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع ذات العالقة بالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية و�ضمن برنامج الإ�صالحات
االقت�صادية واملالية يف بالدنا الذي يتطلب تنفيذ الإ�صالحات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات فرتة زمنية
لي�س بالق�صرية.
نقرتح بت�شكيل جلنة فنية حما�سبية ملراجعة بنود ومكونات و�أهداف احل�ساب املفتوح
•
اخلا�ص بوزارة املالية فيما يخ�ص عمليات الإيرادات والإنفاقات من و �إىل احل�ساب املفتوح وذلك
فيما يخ�ص امل�ساعدات ،واملنح ،واملعونات الأجنبية التي يتم �إيداعها يف احل�ساب املفتوح باملخالفة
التفاقيات املانحني والئحة تنظيم وا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات واملنح واملعونات و�إتخاذ
االجراءات الالزمه بهذا اخل�صو�ص .
نقرتح مبراجعة �شاملة للتمويالت امل�شابهة للمنحة رقم] H -3360مي [ واملنح
•
وامل�ساعدات املكررة لنف�س الأهداف امل�شار �إليها يف الإطار ) (1واجلدول)(2و)(3و�إعادة النظر
يف ال�سيا�سة التمويلية املمنوحة لبالدنا واعتماد �سيا�سات متويلية مدرو�سة للجدوى االقت�صادية
واالجتماعية وا�ضحة حتقق الفائدة املرجوة للتنمية واال�ستثمار يف اجلمهورية اليمنية وحماولة
جتنيب بالدنا مثل تلك التمويالت التي ترفع من �سقف التمويالت الت�ضخمية املمنوحة لبالدنا لدى
الدول واملنظمات وال�شركات املانحة الذين يقدمون امل�ساعدات واملنح وفق ًا ملعيار الن�سب التمويلية
املعتمدة لدى �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل كمرجعية للتمويالت اجلديدة �إىل جانب
معيار (امل�صالح ال�سيا�سية )لدول املركز ودون اال�ستفادة منها يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف اجلمهورية اليمنية وتذهب يف اجتاهات م�شبوهة.
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الهوام�ش:
1 .1امل�صدر �:ألبنك الدويل (،احت�سبت الن�سب على �أ�سا�س بيانات جداول املديونية العاملية للبنك الدول
لعام(1996/1997) .
2 .2امل�صدر :وقائع اجتماع اخلرباء حول التعطل يف دول الأ�سكوا ،عمان ) (26-29يوليو 1993م.
3 .3امل�صدر :البنك الدويل ،تقرير عن التنمية يف العام 1996م �ص266-267.
4 .4امل�صدر :احت�سبت الن�سبة على �أ�سا�س بيانات جدول ميزان املدفوعات يف كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام
1996م �ص ،359اجلهاز املركزي للإح�صاء (،اجلمهورية اليمنية – �صنعاء�).إن قيمة املديونية ال
تت�ضمن الديون الع�سكرية.
5 .5امل�صدر :الأمم املتحدة ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا ،املديونية اخلارجية لدول
 1993م.
ملنطقة الأ�سكوا� ،آذار/مار�س
6 .6امل�صدر :نف�سه.
7 .7امل�صدر :احتاد امل�صارف العربية ،جملة �شهرية متخ�ص�صة ،العدد) ، (210لبنان ،يوليو 1998،م.
8 .8امل�صدر نف�سه.
9 .9امل�صدر نف�سه.
1010امل�صدر :مذكرة التفاهم املوقعة بني بالدنا وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 14/1/2008م.
1111امل�صدر نف�سه.
1212امل�صدر نف�سه.
1313امل�صدر :الحئة تنظيم وا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات واملنح واملعونات اخلارجية بقرار رئي�س
) (596لعام 2002م.
جمل�س الوزراء رقم
1414امل�صدر :مذكرة �إي�ضاحية رد ًا على ا�ستف�ساراتنا البحثية بتاريخ
1515امل�صدر نف�سه.
1616امل�صدر :ردود التو�ضيحات على ا�ستف�ساراتنا البحثية خالل فرتة البحث من خمتلف اجلهات.
1717امل�صدر :مذكرات تفاهم موقعة بني وزارة التخطيط وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 1/3/2000مو
تاريخ 16/6/2008م.
1818امل�صدر :قرار جمل�س الوزراء رقم ) (321يف اجلل�سة ) (40بتاريخ 4/10/2005م.
1919امل�صدر :قرار جمل�س الوزراء رقم ) (375يف اجلل�سة ) (52بتاريخ 4/10/2005م.
2020امل�صدر :مذكرات التفاهم املوقعة بني م�صلحة ال�ضرائب وم�ؤ�س�سات التمويل الدولية بتاريخ
8/11/2007م وتاريخ  30/10/2009م.
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ظاهرة الت�سول و�أثرها االجتماعي والرتبوي يف اليمن
"درا�سة تطبيقية" � -أمانة العا�صمة “�صنعاء” �أمنوذج ًا
�أ .د .نوريــــــــة علي ح ّمــد
�أ  .د.حممد �أحمد الزعبي

�أو ًال :مدخل عام للدرا�سة

تعترب ظاهرة الت�سول واحدة من امل�شكالت االجتماعية التي يعاين منها املجتمع اليمني عرب
تاريخه الطويل  ،خا�صة و�أننا نتحدث عن جمتمع �أنهك بالعديد من امل�شكالت االقت�صادية �أبرزها الفقر
والبطالة وانخفا�ض م�ستوى الدخل .لذا يرغب الباحثان �أن ي�شريا بداية� ,إىل �أن هذا البحث العلمي–
امليداين حول ظاهرة الت�سول يف �أمانة العا�صمة (�صنعاء) ،هو بحث ميداين �أجراه الباحثان على
مرحلتني ,كانت الأوىل منهما عام 1993م بينما كانت الثانية عام 2010م.
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف اختيارنا لهذا البحث امليداين التتابعي املقارن لظاهرة الت�سول يف
مدينة �صنعاء �إىل:
 أاالنت�شار الوا�سع وامللمو�س لظاهرة الت�سول يف كافة املدن اليمنية ,وال�سيما العا�صمة �صنعاء. بم�س�ؤولية علم وعلماء االجتماع يف �إلقاء ال�ضوء على الظواهر االجتماعية ال�شاذة ,ولفت نظراملعنيني يف الدولة واملجتمع �إىل الأبعاد ال�سلبية ملثل هذه الظواهر ،التي تتعلق مب�صري �شريحة
وا�سعة من �أبناء الوطن.
 ت�أهمية التعرف على نوع ودرجة التطور االجتماعي واالقت�صادي يف اجلمهورية اليمنية خاللعقدين من الزمن تقريب ًا وانعكا�س ذلك التطور على ظاهرة الت�سول التي نحن ب�صددها،
وال�سيما يف العا�صمة �صنعاء.
*خالل حت�ضريهما ملادة هذا البحث ,وجد الباحثان �أن هناك تداخ ًال وت�شابك ًا بني مفهوم
الت�سول (ب�شقيه املبا�شر وغري املبا�شر) من جهة ,وعدد من املفاهيم ال�سو�سيولوجية الأخرى ,وال�سيما
تلك املتعلقة بالأطفال مثل :الأطفال يف ال�شوارع� ،أطفال ال�شوارع ,جنوح الأحداث ,الطفل املت�شرد...الخ
من جهة �أخرى .ففي اجلمهورية اليمنية  -على �سبيل املثال – �أدخل القانون رقم  24ل�سنة  1992مفهوم
“ الطفل املت�سول “ حتت مفهوم “احلدث املت�شرد” معترب ًا �أن الت�سول واحد من مظاهر الت�شرد ال�سبعة
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التي ذكرها القانون �أي اْنه جزء من كل �أو خا�ص من عام وهو ما يراه الباحثان حتديد ًا ال ينطبق على واقع
احلال يف احلالة اليمنية.
نفرق بني الطفل املت�شرد والطفل املت�سول يف جمتمع مثل املجتمع اليمني ،حيث
ومن جهتنا ف�إننا ّ
بينت نتائج بحثينا �أن معظم الأطفال املت�سولني يف مدينة �صنعاء يعي�شون مع وبني �أ�سرهم  ،كما �أن بع�ض ًا
من املمار�سات ال�سلبية (الدعارة ،املخدرات ،القمار) ال تنطبق على معظم املت�سولني من الكبار وال�صغار الذين
�شملهم هذا البحث يف مرحلتيه الأوىل والثانية.
وبدورها فقد فرقت منظمة اليوني�سيف بني مفهوم الأطفال يف ال�شوارع و�أطفال ال�شوارع ،من حيث
�أن الطفل يف املفهوم الأول (الأطفال يف ال�شوارع ) يحتفظ ببع�ض الروابط مع �أ�سرته ،يف حني �أنه يف املفهوم
الثاين (�أطفال ال�شوارع) يعتمد على نف�سه اعتماد ًا كلّي ًا ,الأمر الذي معه يكون املفهوم الثاين �أقرب حلالة
الطفل املت�س ّول املنبتّ ال�صلة مع �أ�سرته من املفهوم الأول.
ي�شري مفهوم الت�سول ب�صورة عامة �إىل ا�ستجداء الآخرين يف طلب مال �أو طعام �أو مبيت ,بغ�ض النظر
عن �صدق املت�سول �أو عدم �صدقه� ،سواء فيما يتعلق بحاجته الفعلية ملا يطلبه لنف�سه �أو لأ�سرته� ،أو ب�صحة
ما يعر�ض على النا�س (عاهة ،طفل معاق ،ثياب ر ّثة ،ورقة مديونية ...الخ) ا�ستدرار ًا لعطفهم ،وبالتايل
ن�ساء،
م�ساعدتهم� .إن مفهوم الت�سول هذا ينطبق من جهة على كافة املت�سولني ،كبار ًا كانوا �أم �صغاراً ،رجا ًال �أم ً
وينطوي من جهة �أخرى على بع�ض املفاهيم التي تتقاطع نظري ًا وعمل ّي ًا (ولكن دون �أن تتماهى) مع مفهوم
“الطفل املت�سول” وال�سيما مفهومي جنوح الأحداث والطفل /احلدث املت�شرد .ومنع ًا لأي التبا�س بني مفهوم
الت�سول وغريه من املفاهيم املتداخلة معه والقريبة منه ،قام الباحثان ب�صياغة التعريف الإجرائي التايل
للمت�سول كمنطلق لبحثهما امليداين:
( املت�سول :هو ال�شخ�ص الذي �أجربته الظروف االقت�صادية (الفقر ,البطالة) واالجتماعية
و�صحي,
(التفكك الأ�سري ,اليتم البيولوجي ,اليتم االجتماعي ) وال�سيا�سية (االفتقار �إىل �ضمان اجتماعي ّ
غياب العدالة يف توزيع الدخل القومي ,غياب امل�ساواة بني �أبناء الوطن ,احلروب ,غياب الدميوقراطية) على
اللجوء �إىل ال�شارع وامتهان الت�سول كمالذ �أخري من الفاقة والعوز �سواء بالن�سبة لإعالة نف�سه كفرد �أو لإعالة
�أ�سرته التي يعي�ش يف كنفها) .
*لقد غدت املدن اليمنية ،وب�سبب موجة التح�ضر ال�سريعة التي �شهدتها اجلمهورية اليمنية بعد
ثورة �سبتمرب 1962م يف ال�شمال ،وبعد ا�ستقالل اجلنوب 1967م حمط �أنظار �سكان الريف الذين �أخذوا
ينهالون عليها زرافات ووحدانا ((العالقة بني التح�ضر والهجرة الداخلية))  ،بحث ًا عن العمل وعن الأمل
بحياة �أف�ضل ،ولرمبا ملمار�سة الت�سول بعيد ًا عن �أعني اجلريان واملعارف  ،و�أي�ض ًا عن �أعني �أفراد القبيلة �إذا
ما كان للمت�سول انتماء قبلي ما .وهذا بالفعل ما ك�شفته درا�ستنا التتبعية هذه منذ العام 1993م  ،ويف العام
2010م حيث �إن عدد ًا من املت�سولني هم من مناطق قبلية و�أنا�س ينتمون للقبيلة.
	�إن لأي مدينة طاقة ا�ستيعابية حمددة من حيث الوظائف ،واخلدمات ،وفر�ص العمل ،وحني ميتلئ
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الكيل فلي�س �أمامه �سوى �أن يطفح ويفي�ض ،وهكذا بد�أ يطفح كيل �صنعاء لي�صب يف �شوارعها و�ساحاتها و�أزقتها
كت ًال ب�شرية من املت�سولني والعاطلني والباحثني عن العمل من الرجال والن�ساء والأطفال ،مبا �أخذ ي�ؤثر �سلب ًا
على وظيفة العا�صمة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وحتى ال�سيا�سية ،وبالتايل على �سمعة ووظيفة
الدولة ككل ،وبات يجري الكالم عن”ترييف املدينة “ بدال من حت�ضري الريف .
و�إذا ما قبلنا ــ جد ًال ــ �أن الكبار من الرجال والن�ساء م�س�ؤولون عن �أنف�سهم ب�صورة �أ�سا�سية ،ف�إن م�س�ؤولية
الأطفال البد �أن تتعدّ اهم �إىل �أ�سرهم �أو ًال ،و�إىل كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية و�شبه الر�سمية وغري
الر�سمية يف املجتمع والدولة ثاني ًا .ومن هنا ت�أتي �أهمية هذا البحث من حيث دوره يف ت�شخي�ص ظاهرة
الت�سول عامة وت�سول الأطفال خا�صة والك�شف عن �أبعادها و�أ�سبابها و�آثارها واقرتاح احللول املالئمة لها.
وبيان م�س�ؤولية ودور كل من العنا�صر التي �أتينا على ذكرها يف معاجلة (وال نقول مكافحة) هذه الظاهرة
املَ َر�ضية املتنامية يف املجتمع اليمني.
هذا وميكن ت�صنيف املت�سولني ومن واقع درا�ستنا التتابعية على النحو التايل:
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الف�صل الأول

الت�سول كظاهرة اجتماعية �شا ّذة
ّ
تتف�شى يف جمتمع ما ظاهرة اجتماعية َم َر�ضية ما وب�صورة غري م�ألوفة وتكون املعلومات
*حني
الكمية والكيفية حولها غري متوافرة ،ي�صبح البحث امليداين هو ال�سبيل الأمثل للوقوف على الأبعاد املختلفة
لتلك الظاهرة وال�سيما :ن�ش�أتها ،خ�صائ�صها� ،أ�سبابها� ،آثارها ،طرق عالجها.
وبالن�سبة للظاهرة التي نحن ب�صددها� ،أي ظاهرة الت�سول يف مدينة �صنعاء ف�إنها بالت�أكيد لي�ست
ظاهرة جديدة وال مق�صورة على املجتمع اليمني  ،ذلك �أنه من النادر �أن يخلو �أي جمتمع من املجتمعات
وال�سيما يف العامل النامي والوطن العربي من املت�سولني .ويف مقالة من�شورة يف موقع “املجل�س اليمني للأمومة
والطفولة” بتاريخ 2007 /14/12م وتعود لعام 2005م ف�إن عدد املت�سولني يف املغرب هو بحدود 500,000
مت�سول ،ويف ال�سعودية  150,000ويف م�صر ما يزيد على ع�شرة ماليني مت�سول) ،ولكن اجلديد بالن�سبة �إىل
مدينة �صنعاء ــ ورمبا املدن اليمنية الأخرى ــ هو الت�ضخم املفاجئ حلجم هذه الظاهرة وتف�شيها يف ال�شوارع
الرئي�سية واجلوالت وال�ساحات العامة ب�صورة �صارخة وملفتة للنظر.
	�إن مثل هذا التزايد املك�شوف وامللحوظ يف عدد املت�سولني يف العا�صمة �صنعاء ويف مدن مينية �أخرى،
�إمنا ي�شري بنظرنا �إىل وجود خلل اجتماعي ما على م�ستوى الدولة واملجتمع ككل ينبغي التعجيل يف ت�شخي�صه
وو�صف العالج العلمي الناجع له .وي�ضعنا �أمامنا جمموعة من الت�سا�ؤالت وهي:
 أمن هو ال�شخ�ص /املواطن املت�سول ؟ بمتى يلج�أ �شخ�ص /مواطن ما �إىل الت�س ّول ؟ تما هي الآثار االجتماعية والنف�سية واالقت�صادية والأخالقية وال�سيا�سية املرتتبة على انت�شارظاهرة الت�س ّول؟
وقد حاول الباحثان من خالل هذا البحث تقدمي �إجابات حمددة ي�أمال �أن تكون علمية ومو�ضوعية
ما �أمكن وال�سيما �أنها ــ �أي الإجابات ــ ت�ستند على بحث ميداين مت �إجنازه على مرحلتني تغطيان تقريب ًا
عقدين من الزمن ( 1993ــ  )2010ووفق الطرق املنهجية العلمية املعروفة يف علم االجتماع.
*�إن الت�س ّول لي�س مهنة منتجة ولي�س �سلوك ًا �إجتماع ّي ًا متوارث َا واملت�سول بالتايل ــ �سواء �أكان �صغريا
�أم كبريا  ،ذكرا �أم �أنثى � ،سليما �أو معاق ًا ــ هو مواطن طبيعي له حقوق وعليه واجبات  ،ومن املفرت�ض يف الظروف
العادية �أن يكون له موقع ما يف العملية الإنتاجية والتنموية يتنا�سب مع قدراته البدنية والعقلية ومع عمره،
كيما ي�ؤمن لنف�سه ولأ�سرته و�سائل العي�ش ال�ضرورية من م�أكل وملب�س وم�سكن...الخ ،و�أي�ضا كيما ي�سهم يف
العملية الإنتاجية والثقافية التي هي املمر الإجباري �إىل تنمية �أي جمتمع وتقدمه والتي تعترب فر�ض عني
على كل مواطن ومواطنه ،ولي�ست “فر�ض كفاية” �إذا قام به البع�ض �سقط عن الكل� .إن مواطن ًا ما عندما ال
يكون له هذا املوقع املنا�سب يف العملية الإنتاجية والثقافية ،ف�إن ذلك البد �أن يعني نظر ّي ًا وعمل ّي ًا:
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�أنه مواطن حمدود �أو رمبا معدوم الدخل �أي �أنه مواطن “فقري”.�أنه مواطن عاطل عن العمل.�أنه يعي�ش عالة على الآخرين (املنتجني).�أنه معر�ض لكل �أنواع املخاطر االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية وال�صحية والأخالقيةوال�سيا�سية املرتتبة على هذا الو�ضع االجتماعي ال�شاذ (الفقر ،البطالة ،الت�سول)  ،وال�سيما �إذا ما
كان هذا املت�سول امر�أة �أو طفال.
�أنه قد يقع يف معاناة نف�سية �أو �صراع داخلي يقوده �إىل ما ال يحمد عقباه.*�إن املتابعة املو�ضوعية (ب�شقيها :النظري وامليداين) لظاهرة الت�سول �إمنا ت�شري �إىل وجود عوامل
مو�ضوعية وذاتية خمتلفة ومتعددة � ،إىل جانب العامل االقت�صادي (الفقر ،البطالة) تقف وراء ت�شجيع
البع�ض على الت�سول ،بينما متنع البع�ض الآخر من �أن ي�سال النا�س (يت�سول) �أعطوه �أو منعوه ..فقد يقع املرء
ـ على �سبيل املثال ـ على �شخ�صني على درجة واحدة من احلاجة (الفقر والبطالة)� ،أحدهما قد جل�أ ل�سد
حاجته �إىل الت�س ّول ،بينما امتنع الآخر عن �سلوك هذا ال�سبيل .فما هو ال�سبب يف ذلك يا ترى؟.
	�إن لكل جمتمع �أعرافه وتقاليده وقيمه التي عادة ما تتجلّى يف ثقافته املادية والروحية  ،والتي
غالب ًا ما تتعار�ض ب�صورة �أو ب�أخرى مع م�س�ألة الت�سول ملا تنطوي عليه من دونية ذل ال�س�ؤال ومن الطفيلية،
حتى �أن الدين الإ�سالمي احلنيف مع حثه على العطف على الفقراء وامل�ساكني واملت�سولني  ،قال تعاىل (و�أ ّما
ال�سائل فال تنهر) �إ ّال �أنه �أ�شار بذات الوقت �إىل �أن اليد العليا خري من اليد ال�سفلى ،و�إىل �أنه خري للمرء �أن
ي�أخذ حبله ويذهب �إىل اجلبل في�أتي بحزمة حطب فيبيعها ويعتا�ش منها من �أن ي�سال النا�س �أعطوه �أو منعوه.
ولذلك ف�إننا جند كثري ًا من الفقراء واملعوزين املندجمني اجتماعي ًا (يف القرية �أو احلي �أو القبيلة) يخجلون
من ممار�سة الت�سول ،بينما ميار�سه الأ�شخا�ص غري املندجمني يف حميطهم وجمتمعهم� ،سواء لأنهم غرباء �أو
لكونهم ينتمون �إىل جماعات هام�شية منعزلة �أو معزولة عن املحيط االجتماعي الأكرب ،ولذلك ف�إن املت�سول
الذي ينتمي �إىل هذه اجلماعات الهام�شية ال يجد يف الت�سول �أمر ًا منكر ًا ومعيب ًا ،وخا�صة �إذا كان الأمر متعلق ًا
بك�سرة اخلبز وجرعة املاء.
*هذا مع العلم �أن بع�ض ًا من املت�سولني ميكن �أن يتعودوا على هذه املهنة الالمهنة (مهنة من ال مهنة
له) ويتجاوزوا كل �آثارها الإجتماعية ال�سلبية (من يهن ي�سهل الهوان عليه )...وي�صبح الت�سول لديهم غري
مرتبط بالفقر واحلاجة و�إمنا يتحول الت�س ّول بنظر هذا البع�ض �إىل م�صدر طبيعي وعادي لي�س فقط للح�صول
احلاجي بل وعلى الكمايل ،ولرمبا للرثاء �أي�ض ًا!� .إن املت�سول يف هذه احلال �سوف يعزف عن البحث عن
على
ّ
العمل ال�شريف واملنتج ،بل �إنه قد يرف�ضه حتى يف حالة كونه متاح ًا له.
هذا وبالرغم من �أن ظاهرة الت�سول هي بحدّ ذاتها ظاهرة َم َر�ضية و�سلبية� ،إال �أنها تنطوي بالإ�ضافة
�إىل ذلك على ظواهر اجتماعية �سلبية �أخرى� ،أبرزها-:
معر�ض ًا �إياهم من
تفكك �أ�سرة املت�سول ،ذلك �أنه غالب ًا ما يجند زوجته وبناته و�أبناءه للت�سولّ ،677
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جهة �إىل ذلّ ال�س�ؤال ،ومن جهة �أخرى �إىل االنحرافات االجتماعية والأخالقية املختلفة (�سرقة،
جرمية ،كذب ،حتايل ،انحرافات جن�سية ...،وغريها).
حرمان �أطفال املت�سول من التعليم� ،أي بقاءهم عمل ّي ًا “ �أ ّميني” من الناحيتني الأبجدية والوظيفيةبل واملعرفية �أي�ض ًا.
�صعوبة زواج بنات املت�سول من �أ�شخا�ص حمرتمني ،وبالتايل تعر�ضهن ملخاطر االنحراف.تزويج بناته وهن يف مرحلة الطفولة لكي يتخل�ص من عبء �إعالتهن �أو طمع ًا يف مهرهن مهما كانمتوا�ضع ًا ،ولي�س بعيد ًا عنا ق�صة الطفلة اليمنية جنود التي �صاغتها لها الفرن�سية ديلفني مينوي يف
كتيب يحكي ق�صتها ويحمل عنوان “�أنا جنود عمري ع�شر �سنوات ومطلّقة”.
حرمان املجتمع من م�ساهمة قطاع من �أبنائه يف العملية التنموية مبختلف م�ستوياتها وال�سيماالإنتاجية منها.
ازدياد �أعداد املت�سولني يف الأزقة واحلواري وال�شوارع العامة ي�ؤدي �إىل ت�شويه املنظر احل�ضاريللبالد ويعك�س �صورة م�أ�ساوية ومعتمه عن و�ضع الإن�سان اليمني.
*�إن �إدانتنا لظاهرة الت�سول على هذا النحو ال تعني بحال �أننا ندين املت�سول نف�سه وح�سب ،و�إمنا
تعني �أننا ندين �أي�ض ًا الظاهرة نف�سها مبا هي ظاهرة �إجتماعية ،تقع م�س�ؤوليتها على املجتمع ككل� ،أي على
�سلطاته وم�ؤ�س�ساته الر�سمية وال�شعبية (هيئات املجتمع املدين) املعنية.
	�إن م�س�ؤولية الدولة واملجتمع عن مثل هذه الظاهرة تتجلّى يف كونها ـ �أي ظاهرة الت�س ّول ـ منت�شرة ــ
ب�صورة �أ�سا�سية ــ يف نوع معني من املجتمعات� ،أال وهي املجتمعات التي تغيب فيها العدالة االجتماعية وامل�ساواة،
ويهيمن فيها التفاوت االجتماعي والطبقي ،وترتكز فيها و�سائل الإنتاج ( الأر�ض امل�صانع ،ر�أ�س املال ب�شقيه:
الثابت واملتحرك) بيد فئة قليلة من امل�ستغلني الذين يعي�شون عالة على جهود املنتجني احلقيقيني من العمال
والفالحني واملثقفني ،مثلهم يف ذلك مثل املت�سولني مع االختالف يف �أ�سباب ويف طريقة و هدف مد اليد� .إن
هذا يعني عملي ًا �أن معاجلة ظاهرة الت�سول يف �أي جمتمع تنت�شر فيه �إمنا هي مرتبطة مبعاجلة ظواهر الفقر
والتخلف و�سوء توزيع الرثوة وال�سلطة يف ذلك املجتمع� .إن ظاهرتي الفقر املدقع والغنى الفاح�ش� ،إمنا هما
يف واقع احلال ظاهرة اجتماعية واحدة يرتبط طرفاها الأق�صيان مع بع�ضهما ارتباط ًا جدل ّي ًا بحيث �أن كال
منهما ميثل �سبب ًا ونتيجة للطرف الآخر �أو قل �إنهما متثالن مع ًا وجه امليدالية وظهرها.
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الف�صل الثاين

ظاهرة ت�سول الأطفال  -وم�س�ؤولية كل من الأ�سرة واملجتمع
*جاء يف القر�آن الكرمي “املال والبنون زينة احلياة الدنيا”( )1وجاء يف �أحد الأقوال امل�أثورة
“حدثني عن �أطفال �أية �أ ّمة �أحدثك عن ما�ضيها ،و�أ�صف لك حا�ضرها ،و�أنبئك مب�ستقبلها” .وجاء يف الإعالن
العاملي لبقاء الطفل وحمايته ومنائه (نيويورك1990م) “�إن �أطفال العامل �أبرياء �ضعفاء ،ومعتمدون على
غريهم ،كما �أنهم حمبون لال�ستطالع ون�شطون مفعمون بالأمل ،ويجب �أن تكون �أوقاتهم مفعمة بال�سعادة
واللعب والتعليم والنماء ،ويجب �أن يت�شكل م�ستقبلهم يف جو من االن�سجام والتعاون ،ويجب �أن تن�ضج حياتهم
وهم يو�سعون �آفاقهم ويكت�سبون خربات جديدة “.
واقع احلال� ،إن �أطفال اليوم هم رجال الغد ،و�إن الطفل ــ كما هو معروف ــ ال يولد �شخ�ص ًا بل فرداً،
ويتحول �إىل �شخ�ص (رجل عاقل) بوا�سطة تراكم اخلربات والتجارب وذلك عن طريق التن�شئة االجتماعية
وعن طريق تهيئة الظروف االقت�صادية واالجتماعية املالئمة لنموه منو ًا �سليم ًا ومتوازن ًا بدني ًا وروحي ًا.
و�إذا ما تبني لنا �أن الأطفال يف جمتمع من املجتمعات ال ينمون منو ًا �سليم ًا ،فالبد �أن يعني ذلك وجود
خلل �أ�سا�سي يف هذا املجتمع� ،أي يف عملية التن�شئة االجتماعية والرتبوية التي تك ّونهم ،و�أن هذا اخللل �سوف
مر
ي�ستمر يف امل�ستقبل القريب على �أقل تقدير ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل مقولة �أن �أطفال اليوم هم رجال الغد التي ّ
ذكرها.
لقد ُعني الدين الإ�سالمي احلنيف بالطفل والطفولة �شديد العناية ،حيث حددت ال�شريعة
الإ�سالمية للطفل حقوقه من قبل �أن يولد ،وذلك عندما لفتت نظر الأب �إىل �ضرورة اختيار الزوجة ال�صاحلة،
()2
بل �إن اهلل �سبحانه وتعاىل قد �أق�سم بالطفولة ( ال �أق�سم بهذا البلد ،و�أنت حل بهذا البلد  ،ووالد وما ولد)
وجعل الطفل �أمانة يف عنق والديه و�أ�سرته (يو�صيكم اهلل يف �أوالدكم)( (،)3ف�أما اليتيم فال تقهر)(( ،)4وال
()5
تقربوا مال اليتيم �إ ّال بالتي هي �أح�سن حتى يبلغ �أ�شدّ ه)
*ت�شكل الأ�سرة يف كل زمان ومكان اللبنة الأ�سا�سية يف بناء املجتمع الإن�ساين ،فهي �صاحبة دور
مهم وحيوي يف تربية وتن�شئة الطفل .ومع االعرتاف ب�أهمية الأ�سرة وبدورها الإيجابي يف عملية التن�شئة
االجتماعية� ،إال �أن الأ�سرة ميكن �أن ت�سهم يف تفاقم م�شكلة الفقر ،وذلك ملجموعة من الأ�سباب �أهمها-:
 أحجم الأ�سرة الكبري (بلغ يف اليمن ح�سب �إح�صاء عام 1994م  7,4ويف �إح�صاء 2004م بلغاملتو�سط حوايل  )6.5الذي يجعل الأب والأم غري قادرين على ممار�سة دورهما يف تربية وتن�شئة
هذا العدد الكبري من الأوالد ،ناهيك عن م�س�ؤوليتهما االقت�صادية يف �إيواء و�إطعام و�إك�ساء وت�سديد
( -1الكهف )46
( -2البلد )2 /
 -3الن�ساء )11 /
 -4ال�ضحى )9
 -5الإ�سراء ) 34
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نفقات الدرا�سة له�ؤالء الأطفال .هذا مع العلم �أن هذا احلجم الكبري قد ارتبط ببع�ض الظواهر
الإيجابية الناجمة عن دخول هذه املجتمعات ع�صر احلداثة والعوملة  ،وخا�صة انخفا�ض ن�سبة
وفيات الأطفال واالنخفا�ض الن�سبي ملعدل اخل�صوبة للمر�أة  ،حيث انخف�ض هذا املعدل يف اليمن �إىل
 6,2عام 2004م ،وميكن �أن يكون قد انخف�ض �إىل  5,5عام 2009م ح�سب الإ�سقاطات ال�سكانية
للفرتة من 2005م �إىل 2015م،وذلك نتيجة لتح�سن العوامل الو�سيطة التي �أدت �إىل انخفا�ض هذا
املعدل وال�سيما ارتفاع �سن الزواج الأول لكل من الذكر والأنثى ،وارتفاع ن�سبة امللتحقني بالتعليم،
ب�صورة عامة.
 بالعالقات امل�أزومة داخل العديد من الأ�سر العربية (ومنها اليمن) وذلك نتيجة للظروف االقت�صادية(الفقر ،البطالة)  ،واالجتماعية (غياب امل�ساواة بني الذكور والإناث ب�سبب الطابع الذكوري
والقبلي للمجتمع)  ،والثقافية (هيمنة الأ ّمية على معظم الأ�سر العربية ،وال�سيما بني الأمهات
والآباء امل�س�ؤولني بالدرجة الأوىل عن تربية وتن�شئة �أوالدهم).
	�إن هذا اخللل االجتماعي داخل الأ�سرة غالب ًا ما وجد ويجد انعكا�سه ال�سلبي على تربية وتن�شئة
الأطفال يف تلك الأ�سر و�أ ّدى وي�ؤدي �إذا ما و�صل الأمر بالأ�سرة حد التفكك (بالطالق �أو الهجرة� ،أو بتعدد
الزوجات والزيجات) �إىل مترد وت�شرد الأطفال ورمبا الدفع بهم �إىل ال�شارع للت�سول.
*و�إذا كان للأ�سرة دورها الهام والبارز يف تربية وتن�شئة الطفل ،ف�إن للمجتمع �أي�ضا دور ًا مهم ًا
و�أ�سا�سي ًا يف هذا املجال ذلك �أن والدي الطفل نف�سيهما كانا ذات يوم طفلني ويعي�شان يف ظل �أبويهما ،وبالتايل
ف�إن املجتمع ب�أ�سره و�شوارعه ومدار�سه وهيئاته وم�ؤ�س�ساته ومنظومات قيمه و�شرائعه ال�سماوية ود�ساتريه
وقوانينه هو من ك ّون ويك ّون ك ًال من الأ�سرة والطفل مع ًا.
	�إن هذا ي�شري �إىل عملية التداخل والتكامل بني دور كل من الأ�سرة واملجتمع يف تربية وتن�شئة
الطفل ،وبالتايل يف رعايته وحمايته ،وخلق املناخ الإيجابي ،اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا ،الذي
يحول بينه وبني ممار�سة الت�سول� ،أو الت�شرد �أو �أي انحرافات �أخرى.
	�إن م�سائل الطفل والطفولة كانت وال تزال تثري قدر ًا كبري ًا من االهتمام يف كل مكان وعلى خمتلف
امل�ستويات نظر ًا لأهمية الطفل ودوره يف احلياة م�ستقب ًال ،فالأطفال واقع ّي ًا هم ن�صف احلا�ضر(ن�صف ال�سكان)
وكل امل�ستقبل (الكبار الذين يقررون م�صري املجتمع ككل).
وت�ؤكد الوقائع والإح�صاءات الدولية والإقليمية والوطنية حجم معاناة ماليني الأطفال وبخا�صة
�أطفال العامل الثالث .فقد ورد فيما �سمي بتقرير الظل حول حقوق الطفولة يف اليمن والذي �أعدته جمموعة
من منظمات املجتمع املدين يف اليمن عام 2005م �أن ن�سبة الفقر يف اليمن ح�سب جلنة الأ�سكوا يف اليمن
ت�صل �إىل  63%من جمموع ال�سكان ،و�أنه بات�ساع م�ساحة الفقر تت�سع ظاهرة عمالة الأطفال ،وتزداد ظاهرة
�أطفال ال�شوارع وبالتايل ظاهرة الت�سول حيث ت�شري الدرا�سات امليدانية كما يقول التقرير �إىل وجود عالقة
طردية بني الفقر وكل من ت�سول الأطفال وعمالة الأطفال .علم ًا �أن ما ينطبق على اليمن ينطبق على معظم
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�أقطار الوطن العربي و�إن ب�صور ودرجات خمتلفة.

الف�صل الثالث

ال�سياق االجتماعي واالقت�صادي لظاهرة الت�سول يف اليمن
و�أوجه احلماية االجتماعية
*منذ ما يزيد عن �أربعة عقود من الزمن واملجتمع اليمني مير بتحوالت اجتماعية واقت�صادية
و�سيا�سية وثقافية �أثرت وما تزال ت�ؤثر يف كل جمريات ومفا�صل احلياة اليمنية  ،و�أخذت ت�سهم �إىل حد كبري
يف خلق جمتمع ميني متحول ومتطور يختلف عما كان عليه احلال قبل ذلك ،ولقد تعاظمت التحوالت اليمنية
يف حقبة الت�سعينات من القرن املا�ضي وبالتحديد منذ �إعادة حتقيق وحدة اليمن يف الثاين والع�شرين من مايو
عام 1990م ،وهي حقبة تاريخية هامة يف تاريخ اليمن املعا�صر ومعها �شهدت اليمن حتوالت عديدة يف امل�سارات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية �أبرزها :الأخذ بالدميقراطية ك�أ�سا�س يف العمل ال�سيا�سي
واالجتماعي والتنموي فكان �أن ُ�سمح بالتعددية ال�سيا�سية “احلزبية” فتكونت الأحزاب ب�أيديولوجيات
و�سمح بالن�شر احلر فوجدت �صحف عديدة حزبية وم�ستقلة ،كما �أخذ يتنامى دور كل من
ومناهج خمتلفةُ ،
املجتمع املدين (اجلماهريي) والقطاع اخلا�ص يف العمل االجتماعي واالقت�صادي والعمل التنموي ككل ،وعلى
نحو �آخر �أخذت تتداعى الت�شريعات والقوانني التي كان البد �أن تتنا�سب مع معطيات التحوالت اجلديدة وتدفع
مبزيد من التفاعل واحلراك االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف ،ولقد �أقر الد�ستور اليمني (املعدل  )1994حق
الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وكفل احلقوق الإن�سانية لكل من الرجل واملر�أة على
حد �سواء ،و�أكد على مبد�أ العدالة ويت�ضح ذلك يف املادة رقم “ 25يقوم املجتمع اليمني على �أ�سا�س الت�ضامن
االجتماعي القائم على العدالة واحلرية وامل�ساواة وفق ًا للقانون”.
*ولقد ان�ضمت اليمن �إىل عدد من االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية �أو الإعالنات العاملية
املت�صلة بحقوق الإن�سان بعامة وحقوق املر�أة والطفل �أو الفئات اخلا�صة �أو املهم�شة واملحرومة من احلياة
الطبيعية بخا�صة ،والتزام ًا من اليمن �أمام املجتمع الدويل بالعمل وفق ًا لهذه االتفاقيات واملواثيق وملزيد من
اجلهد التنموي �أخذت تعك�س ما بها يف القوانني والت�شريعات الوطنية وترتجم الكثري من م�ضامينها احلقوقية
والتنموية يف اخلطط والربامج الإمنائية واال�سرتاتيجيات الوطنية ،كما �سعت الدولة ومعها املجتمع
املدين �إىل توفري منظومة من ال�سيا�سات والربامج والبنى والهياكل امل�ؤ�س�سية التي ت�سهم وتطور من جمال
العمل االجتماعي والتنموي ،ويف مطلع هذه االهتمامات اجتهت اليمن نحو تطوير �سيا�سة �سكانية وو�ضع
ا�سرتاتيجية وطنية لل�سكان (1991م) وخطة عمل لها للحد من التنامي ال�سكاين الكبري ،كما انتظمت الدولة
يف اخلطط اخلم�سية للتنمية االجتماعية واالقت�صادية و�آخرها خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية
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للتخفيف من الفقر  ،2010/2006وحالي ًا ونحن يف مطلع العام 2011م ي�سري العمل ب�إجناز اخلطة اخلم�سية
الرابعة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر 2015/2011م ،وقد �سبق �أن و�ضعت الدولة
ا�سرتاتيجية للتخفيف من الفقر 2005/2003م وقد جاءت متوافقة مع الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن
2005م و�أهداف التنمية الألفية 2015/2000م ،كما مت �إن�شاء منظومة م�ؤ�س�سية (تنموية) حتت م�سمى
�شبكة الأمان االجتماعي يف مواجهة ُم�شكالت الفقر والبطالة والآثار اجلانبية لربنامج الإ�صالح املايل
واالقت�صادي.
*�إن �سعي اليمن احلثيث يف جهود حت�سني التنمية ومعاجلة االختالالت االقت�صادية واالجتماعية
ومكافحة الفقر خا�صة خالل العقدين الأخريين قاد �إىل بع�ض التح�سن يف ارتفاع قيمة دليل التنمية
الب�شرية من  0.402عام 1990م �إىل  0.575عام 2009م ،واحتلت اليمن املرتبة  140من �أ�صل  180دولة
�شملها الرتتيب .ورغم هذا التح�سن الن�سبي �إال �أن اليمن ما تزال م�صنفة �ضمن الدول التي تعترب خارج م�سار
حتقيق معظم �أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015م.
*ويف واقع احلال �أن ما تواجهه اليمن من هزات اجتماعية واقت�صادية و�أزمات جراء عوامل داخلية
وخارجية،ومن ر�ؤيتنا ال�سو�سيولوجية فهذه التحديات تفاقم من امل�شكالت االجتماعية والإن�سانية مثل
م�شكالت الفقر والبطالة ،وعمالة الأطفال والت�سول وتهريب الأطفال �إىل دول اجلوار (ك�سخرة وعمالة)،
والتفكك الأ�سري والعنف وغري ذلك من امل�شاكل االجتماعية.
*وهنا ميكننا يف نقاط حمددة و�سريعة �أن نقف على بع�ض اجلوانب (كتحديات) �أثرت وما يزال
بع�ضها ي�ؤثر يف احلياة الإن�سانية ب�شكل خا�ص ويف العملية التنموية ب�شكل عام ولها الأثر يف ظاهرة الت�سول
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وهذه التحديات هي:
 )1برنامج الإ�صالح املايل والإداري (( )1995الآثار اجلانبية) :نعم هو �ضرورة تنموية ،وكان البد من الأخذ
به يف فرتة حرجة من فرتات التنمية اليمنية ملواجهة الكثري من االختالالت التي �أفرزتها ظروف وتداعيات
داخلية وخارجية ؛ منها �أزمة اخلليج الثانية (1990م) فرتة دخول القوات العراقية �إىل الكويت التي ب�سبب
ظروفها عاد �إىل اليمن من اململكة العربية ال�سعودية ودول خليجية ما زيد عن � 800ألف مغرتب وحدث تدنٍ
�أو انقطاع يف حتويالت املغرتبني  ،التي �أحيان ًا كانت ت�صل �إىل مليار ون�صف مليار دوالر �سنوي ًا ،وحدث توقف
لبع�ض العون اخلارجي من ال�صناديق العربية ب�سبب املواقف ال�سيا�سية لليمن من غزو العراق للكويت.
ووفق ًا خلرباء التنمية يف اليمن ف�إن هذا الربنامج فتح �صفحة جديدة يف م�سار التعاون الدويل مع
اجلهات املانحة مب�ساعدة من �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
*مثلت حزمة الإ�صالحات يف الربنامج ما يلي:
�إتاحة الفر�صة يف مزيد من اال�ستثمارات.�إلغاء الدّ عم على ال�سلع اال�ستهالكية الأ�سا�سية خا�صة القمح والدقيق.رفع �أ�سعار اخلدمات التي تقدمها الدولة مثل الكهرباء واملياه والوقود.682
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تخلي احلكومة عن التزامها بتوظيف خريجي اجلامعات واملعاهد.تو�سيع دور القطاع اخلا�ص واالجتاه نحو اخل�صخ�صة وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص واملجتمعاملدين.
االنفتاح على الأ�سواق العاملية.ويرى املراقبون احلكوميون واملعنيون �أن برنامج الإ�صالح املايل والإداري �أ�سهم �إىل حد كبري يف
ا�ستقرار الأو�ضاع االقت�صادية ،والتح�سني الن�سبي يف م�ستويات النمو االقت�صادي وانخفا�ض الت�ضخم ،وخف�ض
عجز املوازنة �إىل م�ستوى �آمن بلغ عام 2003م حوايل  3%وا�ستقر �سعر �صرف الدوالر �إىل �أن و�صل عام
ً
جانبية (و�سلبية) وقعها
2005م حوايل  192ريال ميني .ولكن ومن جانب �آخر ف�إن هذا الربنامج �أحدث �أثار ًا
كبري ًا على الفئات حمدودة الدخل والفقرية  ،التي تدهورت م�ستويات معي�شتها ،وتراجعت فر�ص ال�شباب يف
التوظيف وبرزت البطالة بني اخلريجني �إىل �أكرث من  28.3%عام  ،2004وزادت حدة التفاوت يف الدخول
والرثوات بني الأفراد ،وتنامى �أعداد الفقراء الأمر الذي دفع ببع�ض الأ�سر الفقرية �إىل الزج بالأبناء ال�صغار
يف �سوق العمل� ،أو اخلروج �إىل ال�شارع لغر�ض الت�سول ،وكما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف جمال الفقر
والبطالة والت�سول �إىل �أن هناك من خرج للت�سول ومل يكن له عالقة بذلك يف ال�سابق وذلك من �أجل مواجهة
متطلبات احلياة املعي�شة ،ووفق ًا لنتائج امل�سح الوطني لظاهرة الفقر (1999م) بلغ حجم الأ�سر التي تعاين
من الفقر احلاد (فقر غذاء) حوايل  27%من �إجمايل الأ�سر يف اجلمهورية وبلغت ن�سبة الأ�سر حتت خط
الفقر الأعلى  ،34.9%وي�صل متو�سط حجم الأ�سرة الفقرية حوايل  7.9%فرد ًا باملقارنة بـ  6.9%للأ�سر
غري الفقرية.
*وتالفي ًا للآثار ال�سلبية للربنامج الإ�صالحي �سارعت الدولة يف �إن�شاء �شبكة الأمان االجتماعي
وهي عبارة عن حزمة من ال�صناديق والربامج وامل�شروعات التنموية املوجهة مبا�شر ًة حلماية الفئات الفقرية،
كما �أعدت �إ�سرتاتيجية التخفيف من الفقر 2005-2003م ملزيد من التنمية يف املوارد الب�شرية وتخفيف
املعاناة املعي�شية عن النا�س وخا�صة الفئات العاطلة عن العمل وذوي الدخول املحددة (ملزيد من االطالع ميكن
الرجوع �إىل اال�سرتاتيجية).
 )2التزايد ال�سكاين والرتكيبة الفتية لل�سكان :و ُت�شكل حتدي ًا كبري ًا �أمام التنمية االجتماعية واالقت�صادية
ب�شكل عام و�أمام حتقيق �أهداف التنمية الألفية (2015م) ،ووفق ًا لآخر تعداد �سكاين عام 2004م بلغ عدد
ال�سكان املقيمني يف اليمن حوايل  19،721،643مليون ن�سمة ،ون�سبة من يقطنون الريف حوايل 73.5%
مقابل  26.5%يف احل�ضر ،ويبلغ معدل النمو يف عام 1994م حوايل  3.7%منو ًا �سنوي ًا ويعد النمو ال�سكاين
يف اليمن من �أعلى املعدالت على م�ستوى العامل النامي ،كما �أن معدل اخل�صوبة بلغ يف عام 2003م حوايل 6.2
من املواليد للمر�أة يف فرتة �إجنابها  ،وي�صل يف الريف �أحيان ًا �إىل 7.4من املواليد الأحياء للمر�أة ،وبح�سب
امل�ؤ�شرات الدميوجرافية لعام 2009م ف�إن ال�سكان املقيمني حوايل  22.492.035مليون ن�سمة وهم بح�سب
النوع  11.037.072من الإناث وحوايل  11.454.963من الذكور.
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واملُ�شكل الآخر الرتكيبة الفتية لل�سكان فحوايل ثلث ال�سكان يقعون يف الفئة العمرية (،)24-0
وثالثة �أرباعهم يف املناطق الريفية وهذا ما يف�سر ارتفاع ن�سبة الإعالة حيث بلغت يف تعداد 2004م لل�صغار
حوايل  87.4%ون�سبة الإعالة الكلية  ،194.2وميثل الأطفال  53%من الفقراء.
حتد �سكاين �آخر يتمثل يف الت�شتت ال�سكاين ،ف�سكان الريف يتوزعون على حوايل 100.000
وثمة ٍ
من امل�ستوطنات الب�شرية ال�صغرية املعزولة واملتباعدة وي�صعب مع هذا الت�شتت �إي�صال اخلدمات ومتطلبات
التنمية.
*وب�شكل عام ف�إن الق�ضية ال�سكانية ت�ضع املجتمع اليمني �أمام حتديات تنموية ،و�إن�سانية كبرية
�أما بالن�سبة للتحدي والأثر الكبري على م�ستوى الفقر والفقراء  ،ف�سنجد �أن الزيادة يف ال�سكان غري املتكافئة
مع حالة النمو االقت�صادي ( 2.9%معدل منو الناجت املحلي عام 2002م ،مقابل معدل منو �سكاين  3.5%من
نف�س العام) تقو�ض ما هو مرجو حتقيقه على �صعيد التخفيف من الفقر � ،إذ ال ت�ستطيع برامج التنمية مواكبة
هذا النمو ال�سكاين ،وهذا ما �أ�شار �إليه تقرير اليمن (2010م) حول �أهداف الألفية بحلول 2015م يف ظل
وجود العديد من التحديات و�أبرزها حتدي النمو ال�سكاين.
*وتواجه �أمانة العا�صمة (�صنعاء) التي اتخذناها جما ًال مكاني ًا لبحثنا هذا (بحث الت�سول) تدفق ًا
ب�شري ًا من الأفراد والأطفال والأ�سر من خمتلف حمافظات اجلمهورية خا�صة من املناطق الريفية و�شهدت
منو ًا �سكاني ًا مرتفع ًا ،ففي تعداد 2004م بلغ عدد ال�سكان  1.707.586ن�سمة (ح�ضر الأمانة) �أما بح�سب
امل�ؤ�شرات الإح�صائية لعام 2009م فبلغ عدد ال�سكان يف ح�ضر الأمانة حوايل  1.976.286مليون ن�سمة
(وت�شهد معدل منو �سنوي ي�صل �إىل  )5.5%وفيها يبلغ متو�سط عدد الأفراد يف ال�سكن الواحد حوايل 6.5%
وقد يزيد هذا املتو�سط يف الأحياء ال�شعبية.
والزيادة ال�سكانية يف �أمانة العا�صمة تولد �ضغط ًا على اخلدمات واالحتياجات ال�ضرورية من تعليم
وكهرباء ومياه وخدمات �أخرى ،كما �أنها �أوجدت فيها بع�ض الظواهر االجتماعية املعتلة كعمالة الأطفال،
وزيادة �أطفال ال�شوارع و�أطفال الت�سول واالنت�شار الع�شوائي لل�سكان ...الخ.
 )3ومن امل�شكالت ذات الأثر يف التنمية ويف ات�ساع رقعة الفقر وتفاقم امل�شكالت االجتماعية ،تنامي
الهجرة الداخلية من الأرياف واملحليات �إىل املدن اليمنية الرئي�سية ك�أمانة العا�صمة �صنعاء واحلديدة وعدن
بحث ًا عن �أو�ضاع معي�شية �أف�ضل يف ظل تخلف الريف و�إهماله و�ضعف احلياة االقت�صادية� ،إذ يعتمد �أغلب
�سكان الريف ( 73.5%من �سكان اليمن) على الزراعة كم�صدر عمل ورزق لهم ،ونتيجة ل�شحة املياه «مياه
الأمطار والآبار» ف�إنهم ين�صرفون عن العمل الزراعي ،وتعد اليمن من �أكرث الأقطار ندرة يف املياه ،ووفق ًا لتقرير
احلماية االجتماعية يف اليمن (2007م) ي�صل ا�ستهالك الفرد للمياه من  150-120مرت مكعب يف ال�سنة
 ،وهو رقم �صغري باملعايري الإقليمية يف املنطقة والتي يبلغ متو�سط اال�ستهالك فيها  1.225مرت ًا مكعب ًا يف
ال�سنة ،وي�صل النق�ص ال�سنوي املقدر للمياه �إىل مليار مرت مكعب وت�ستغرق الزراعة حوايل  91%من �إجمايل
اال�ستهالك للمياه .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن العمل يف الزراعة ما يزال يعتمد على الأ�ساليب التقليدية يف ظل
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حمدودية ا�ستخدام التقنيات احلديثة واملتطورة الالزمة لزراعة متقدمة.
قد تكون الهجرة الداخلية مربرة يف ظل ظروف تخلف الريف والعمل الزراعي �إال �أنها �أي�ض ًا مل
حتقق الأمان ال�سكاين �أو اال�ستقرار املعي�شي امل�أمول للكثري من املهاجرين الذين بدورهم ينظمون �إىل فقراء
املدن ،وي�سكنون يف الأحياء الفقرية والع�شوائيات ويعانون من البطالة و�أكرث ما ي�ستطيعونه ه�ؤالء هو الرتزق
من خالل البيع يف الب�سطات �أو بوا�سطة العربات وبيع املياه و�أوراق الكلينك�س (الفاين) �أو اللبان يف اجلوالت
والإ�شارات وجميعها �أعمال ه�شة وغري م�ستقرة بل �أحيان ًا تعر�ض �أ�صحابها للمداهمات امل�ستمرة وكما يذكر
الباحث ال�شهاري ف�إن ه�ؤالء يواجهون باحلمالت واملداهمات املختلفة ويتعر�ضون لفقد جزء ًا من �سلعهم
الب�سيطة ومنهم من ت�صادر عربته التي بها ب�ضاعته (عبد الكرمي ال�شهاري :قائمة املراجع).
 )4ومن امل�شكالت والتحديات ذات الأثر الكبري على تباط�ؤ التنمية االجتماعية واالقت�صادية
وتزايد م�ساحة الفقر وتعميق الفوارق االجتماعية والبطالة وعمالة الأطفال والت�سول وغري ذلك ،انت�شار
الف�ساد (من ر�شوة ،وحم�سوبية ونهب و�سطو على املال العام واحلق العام ...الخ) وقد �أخذ يتغلغل يف كل هياكل
املجتمع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية بل والثقافية ،و�أحلق ال�ضرر مبقدرات التنمية ،وغدا الف�ساد
ال�شغل ال�شاغل لليمنيني ،و�سارعت الدولة �إىل �إن�شاء هيئة وطنية عليا ملكافحة الف�ساد بقرار جمهوري رقم
 12ل�سنة 2007م.
ووفق ًا لتقارير منظمة ال�شفافية الدولية ف�إن اليمن حتتل مراتب متقدمة يف الت�صنيفات العاملية
للدول الأكرث ف�ساداً ،ففي العام 2006م جاءت اليمن يف املركز ( )111يف جدول الدول العالية الف�ساد ،بينما
يف العام 2005م كانت اليمن يف املركز ( ،)106كما احتلت اليمن الرتتيب الأخري يف تقرير منظمة ال�سالمة
العاملية ب�ش�أن حماربة الف�ساد من بني  43دولة يف العامل.
وبنظرة �سو�سيولوجية علمية جند �أن الف�ساد من �أ�شد الظواهر االجتماعية املعتلة فهو ي�سبب خل ًال
يف ن�سيج البناء االجتماعي ويف بناء العالقات الإن�سانية ككل ،وهذا ما ك�شفت عنه درا�سة القيداين حيث
العالقات االجتماعية القائمة يف املجتمع اليمني باتت تعتمد على تبادل امل�صالح والتعامالت املادية �أكرث من
اعتمادها على الأخوة وال�صفاء والأمانة.
وقد �ساعد الف�ساد على ات�ساع رقعة الفقر يف املجتمع ،و�إحالل قيم الفردية حمل القيم اجلماعية،
بل �أنه �سبب يف بروز ثقافة اال�ستهالك كمظهر معي�شي جديد ،وانت�شرت قيم و�أ�ساليب ا�ستهالكية غري م�ألوفة
�أخذت تعمق من الفوارق بني النا�س ت�ستند على قيم واهية.
*وزاد من هذا الأمر العوملة وقيمها غري امل�ألوفة يف جمتمع ما تزال بناءاته االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية تقليدية خا�صة �أن العوملة تعتمد �أكرث على املعرفة و�آلياتها خا�صة يف جوانبها املعلوماتية والتقنية
 ،وبالتايل ف�إن ا�ستيعابها واال�ستفادة منها ُي�شكل حتدي ًا كبري ًا يف املجتمع اليمني يف ظل انت�شار الأمية و�ضعف
الوعي العلمي واملعريف فانقلبت العوملة عند البع�ض وبخا�صة املراهقني وال�شباب والفئات الغنية �إىل �سلوكيات
وممار�سات خاطئة ،فمن تقليد غربي دون وعي يف اال�ستهالك وحب املظاهر �إىل تعامل غري وا ٍع مع تقنيات
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الع�صر �إىل مباهاة وتفاخر يف املقتنيات واملظهر ويف الأعرا�س واملنا�سبات ،الأمر الذي يو�سع من التمايز
االجتماعي بني النا�س ويزيد من الفقراء غبن ًا وي�أ�س ًا لأو�ضاع معي�شية تعي�سة.
*�أخري ًا تبدو الأدلة وامل�ؤ�شرات قوية على التفاعل واالرتباط بني هذه العوامل والتحديات
املذكورة �سابق ًا (وهي من )4-1وبني الأو�ضاع املعي�شية املتدنية لقطاع كبري من ال�سكان ،وانت�شار ظاهرة الفقر
والبطالة وتنامي بع�ض امل�شكالت االجتماعية مثل عمالة الأطفال� ،أطفال ال�شوارع و�أطفال الت�سول ،العنف
الأ�سري ،تهريب الأطفال والبع�ض يتم تهريبهم بوا�سطة �أ�سرهم الفقرية وغريها من امل�شكالت االجتماعية-
الإن�سانية.

م�شكلة الت�سول يف اليمن يف �ضوء املتغريات وامل�ؤثرات االجتماعية واالقت�صادية:

يف اليمن تعد ظاهرة الت�سول ب�شكل عام وت�سول الأطفال ب�شكل خا�ص من �أكرث الظواهر بل وامل�شكالت
االجتماعية التي تنامت وبرزت على ال�سطح حتى �أنها غدت من الأمور املقلقة وامل�ستهجنة وقد م�ست �شرائح
�سكانية كبرية ال حول لها وال قوة.
وظاهرة الت�سول تبدو اليوم يف املدن اليمنية الكربى �أكرث من غريها ويف �أمانة العا�صمة �صنعاء
ع�شرات الآالف من املت�سولني ،كما �أنهم يتواجدون بكرثة يف مدن املحافظات تعز ،عدن ،احلديدة ،وهذا
الرتكز احل�ضري للظاهرة يف�سر ب�أكرث من ر�ؤية �أو بالر�ؤى جمتمعه� ،إذا يعني �أن الظاهرة هذه (�أو امل�شكلة)
مرتبطة بالتح�ضر ال�سريع والهجرات الداخلية املتنامية ،واحلراك ال�سكاين املتنامي وامل�ستمر �إىل املدن
الكربى ،وغياب العدالة يف توزيع اخلدمات وجهود التنمية على املناطق اليمنية وبخا�صة الريف الذي
ي�ستوعب �أكرث من  73.5%من ال�سكان  ،مبا يف ذلك الهزات االقت�صادية وال�سيا�سية التي واجهها اليمن خالل
حقبة الت�سعينات من القرن الع�شرين  ،وا�ستمرت حتى مطلع الألفية الثالثة ،وكذلك التدهور يف امل�ؤ�شرات
االقت�صادية واالجتماعية ،وانت�شار الف�ساد والفو�ضى الإدارية.
ويف�سر بع�ضهم ظاهرة الت�سول يف اليمن ب�أنها مظهر من مظاهر �إخفاق ال�سيا�سات التنموية القائمة،
وحتديات لربامج وخطط التنمية (�أ.عبده على عثمان /قائمة املراجع).
لقد ك�شفت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �سواء يف جمال الت�سول �أو �أطفال ال�شوارع عن كثري من املت�سولني
من الكبار وال�صغار �أو الذكور والإناث خا�صة يف �أمانة العا�صمة قد قدموا من الريف املجاور �أو من املحافظات
الأخرى وهم اليوم يعي�شون على هام�ش احلياة احل�ضرية مكونني يف املدن بيئات ع�شوائية �أو جتمعات غري
منتظمة �أو منظمة يف م�ساكن ع�شوائية غري م�ؤهلة وحتولت هذه املناطق الع�شوائية والبيئات الفقرية �إىل
بيئات طاردة للأطفال �إىل ال�شوارع وحمفزة للت�سول ،بل ك�شفت هذه الدرا�سات �أن التجمعات الع�شوائية يف
املدن الكربى مل تعد (كما كانت يف ال�سابق) جتمعات تقت�صر على فئة الأخدام التي كانت وما تزال من �أحط
الفئات االجتماعية ولها ظروفها املعي�شية واملهنية اخلا�صة ف�سكان هذه التجمعات ميثلون اليوم خليط ًا من
الأخدام والفئات الهام�شية الأخرى وي�شكل الفقر قا�سم ًا م�شرتك ًا للعي�ش مع ًا .ونتيجة للزحف الكبري �إىل
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�أمانة العا�صمة (�صنعاء) ف�إنها ت�شهد اليوم منو ًا �سكاني ًا �سنوي ًا عالي ًا ي�صل �إىل  5.5%ومتو�سط عدد الأفراد
يف ال�سكن الواحد يرتاوح ما بني  8-6ورمبا ي�صل �إىل ع�شرة ف�أكرث يف الأحياء الفقرية الهام�شية.
	�أما عن اخللفية االجتماعية واالقت�صادية للم�ستولني عموم ًا فهم يف الغالب الأعم من الفئات
ال�سكانية الفقرية �أو املعدمة والتي يكون فيها عائل الأ�سرة عاط ًال �أو عاجز ًا عن العمل .خا�صة �أن معظم من
جاء �إىل املدينة مع �أ�سرته كان يعمل يف ال�سابق يف الزراعة �أو يف ال�صيد والرعي �أو يف بع�ض الأعمال احلرفية
الب�سيطة  ،ويكون قد بحث عن عمل يف املدينة فلم يجد  ،فيتحول �إىل عاطل �أو مت�سول �أو قد يدفع بالأطفال
والن�ساء �إىل الت�سول وب�سبب هذه الأو�ضاع املعي�شية خرج �إىل الت�سول �أطفال ون�ساء و�شباب مل تكن لهم عالقة
بالظاهرة.
ويدرك الكثريون ممن ان�ضموا للت�سول ق�سر ًا �أن يف هذا الأمر مذلة ومهانة و�أن البع�ض يحاول �أن ين�أى
بنف�سه عن الت�سول ك�أن يتخذ له بع�ض املهن الب�سيطة و�سيلة للرتزق وهي مهن و�أعمال ت�شمل م�سح ال�سيارات
واملناداة ملواقفها ،وبيع مناديل الكلينك�س ،واملياه ،واللبان ،واحللويات ويتفرغ بع�ضهم جلمع الزجاجات
الفارغة� ،أو االنتظار يف الأ�سواق املركزية لنقل م�شرتيات الزبائن يف عربات � ،أو حملها على الأكتاف ،ويف
املوا�سم الدينية خا�صة الأعياد الدينية و�شهر رم�ضان يتم بيع امل�سابح وامل�صاحف  ،كما تزداد يف هذه املوا�سم
جمموعة الن�ساء والفقريات القاطنات يف مدينة �صنعاء الالتي ان�ضمن �إىل جانب الن�ساء القادمات من املناطق
الأخرى كل هذا ب�سبب الفقر وعدم قدرة رب الأ�سرة على تغطية احلاجات الأ�سا�سية (عبد الكرمي ال�شهاري،
قائمة املراجع).
ويواجه ه�ؤالء الذين خرجوا �إىل ال�شارع للت�سول �أو ملمار�سة بع�ض الأعمال التجارية الهام�شية
�سواء من املارة �أو �أ�صحاب املحالت التي يقفون على
التي ي�ستجدون بها املارة �صنوف الذل واملهانة واملالحقة
ً
�أبوابها �أو من قبل ال�شرطة .وكما يذكر الباحث عبد الكرمي ال�شهاري �أن ه�ؤالء غالب ًا ما يواجهون باحلمالت
واملداهمات املختلفة من ال�شرطة ويتعر�ضون لفقد جزء من ب�ضاعتهم الب�سيطة ومنهم من ت�صادر عربيته
التي ي�ضع فيها الب�ضاعة وهذا منوذج من الأحداث التي يواجهها الفقراء (انظر عبد الكرمي ال�شهاري ،قائمة
املراجع).
*�أما بخ�صو�ص حتديد حجم ظاهرة الت�سول فال توجد �إح�صائيات دقيقة �أو حتى قريبة من
بع�ضها يف ذلك و�إذا وجدت بع�ض الإح�صائيات التقديرية فهي ناجمة عن بع�ض نتائج الدرا�سات التي تناولت
ظاهرة الت�سول �أو �أطفال ال�شوارع وتتبعت مثل هذه امل�سائل عن طريق العينات الع�شوائية يف بع�ض املحافظات
وحمد عام 1993م) حجم
وبخا�صة يف كل من �أمانة العا�صمة �صنعاء وعدن .فقد قدرت درا�سة (الزعبي ُ
املت�سولني من الأطفال فقط بحوايل  562يف �أمانة العا�صمة �صنعاء  10%منهم من املعاقني .ويف نهاية عام
2000م قدرت درا�سة عثمان عدد الأطفال يف ال�شارع املت�سولني بحوايل  4.960و�أن حوايل  51%من ه�ؤالء
الأطفال املت�سولني قدموا من الريف ،بينما ت�شري تقديرات املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ب�صنعاء ومنظمة
اليوني�سيف �أن العدد ي�صل �إىل  7000طفل وطفله يف �أمانة العا�صمة وحدها.
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ويف �أحدث درا�سة �شملت ثماين حمافظات مينية قدر العدد الكلي للأطفال املت�سولني بحوايل �إىل
� 30ألف طفل وطفلة ،هذا مع العلم �أن هذه الأرقام ت�شمل الأطفال �إىل �سن � 18سنة بينما ي�ضاف �إىل هذه
الأعداد كبار ال�سن من الذكور والإناث الذين خرجوا للت�سول حتت وط�أة الظروف املعي�شية ال�صعبة والفقر
املدقع.
ويبدو �أن هناك تداخ ًال كبري ًا بني �أطفال الت�سول و�أطفال ال�شارع وحتى عمالة الأطفال الهام�شية
فه�ؤالء جميع ًا هم �أبناء �أ�سر فقرية وجندهم يف نهاية املطاف ميار�سون الت�سول ب�شكل �أو ب�آخر.
وبهذه ال�صورة تبدو خطورة ظاهرة الت�سول على ه�ؤالء الأطفال الذين غادر معظمهم بيئاتهم
الأ�صلية (الريف� /أو جمتمعاتهم املحلية) �إىل بيئات جديدة غري م�ألوفة كبرية التعقيد.
وهنا ميكننا �أن ن�شري �إىل بع�ض الدرا�سات واجلهود العلمية ال�سابقة التي تناولت ظاهرة الت�سول �أو
�أطفال ال�شوارع وذلك ملزيد من املعلومات للقارئ وملن يريد �أن يطلع على املو�ضوع:
1 )1د.حممد الزعبي +د.نوريه ُح ّمد :الت�سول بني الأطفال يف �أمانة العا�صمة (عام 1993م).
�2 )2أ.عبده علي عثمان :الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية لأطفال ال�شوارع.
3 )3د .عادل جماهد ال�شرجبي :بحث حول الت�سول (1999م).
�4 )4أ .عبد الرحمن عبد الوهاب� :أطفال ال�شوارع يف اليمن (2000م).
5 )5د .ف�ؤاد ال�صالحي و�آخرون� :أطفال ال�شوارع (2007م).
�6 )6أ .منى املريي :درا�سة احلاجات الإر�شادية لأطفال ال�شوارع (2005م).
ومبراجعتنا لهذه الدرا�سات ال�سابقة وبع�ض الأدبيات التي تناولت الظاهرة من قريب �أو من بعيد
وجدنا االتفاق الكبري حول تنامي ظاهرة الت�سول وكذلك االتفاق حول الأ�سباب والظروف امل�ؤدية �إىل ذلك
و�أبرزها:
•العامل االقت�صادي ويتمثل يف فقر الأ�سرة وتدين م�ستوى املعي�شة.
•عجز الأ�سرة عن �إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية لأفرادها خا�صة حاجات الأطفال.
•البطالة :بطالة رب الأ�سرة وال�شباب فيها.
•الأمية والت�سرب من التعليم.
•انح�سار قيم التكافل والرتاحم االجتماعيني و�إحالل القيم الفردية حمل القيم اجلماعية.
•التفكك والعنف الأ�سري.
وهذه عوامل و�أ�سباب يف نظرنا تعك�س �إىل حد كبري املواقف املجتمعية وال�سيا�سات احلكومية غري
املدرو�سة �أو املنظمة يف عملية التنمية واخلطط والربامج الهادفة التي ميكن �أن ت�سهم يف انت�شال �أعداد ب�شرية
كبرية من الفقر وحتد من ظواهر معتلة كالت�سول ،و�أطفال �شوارع  ،وعمالة الأطفال وغريها.

بع�ض من اخل�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية للفقراء (واملت�سولني):
 أاخل�صائ�ص التعليمية:688
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لقد حقق التعليم يف اليمن بع�ض ًا من التقدم يف خمتلف مراحله مقارنة مبا كان عليه احلال يف مطلعال�ستينات من القرن الع�شرين� ،إال �أنه ما يزال تعليم ًا متخلف ًا كما ونوع ًا باملقايي�س العاملية �أو حتى
الإقليمية  ،فمراحل التعليم الأ�سا�سي مل تتمكن �إىل الآن من ا�ستيعاب جميع �أطفال اليمن يف الفئة
العمرية املقابلة لتلك املرحلة (� 15-6سنة) كما �أن التعليم الأ�سا�سي وحتى اجلامعي مل تتطور
مناهجه �أو �أ�ساليبه بالقدر الذي يلبي متطلبات التنمية احلديثة �أو احتياجات ال�سوق اجلديدة
واملتنوعة.
كما تبدو م�شكالت التعليم يف الفجوة النوعية (بني الذكور والإناث) فالتمييز وا�ضح ل�صالح الذكور،وكما ي�شري تقرير احلماية االجتماعية (2007م) �أنه على الرغم من الزيادة الإجمالية يف
امل�ستوى التعليمي للأطفال اليمنيني يف القرن املا�ضي  ،فما زالت الفجوة الإقليمية مابني اجلن�سني
يف معدالت االلتحاق م�ستمرة ب�شكل كبري يف النظام التعليمي ب�أكمله ،فمعدالت التحاق الفتيات �أقل
من معدالت التحاق الذكور ،وااللتحاق يف املناطق الريفية �أقل من االلتحاق يف املناطق احل�ضرية،
ومعدل االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي لأطفال احل�ضر غري الفقراء ي�صل �إىل  98.4%تقريب ًا.
كما يعاين التعليم من مع�ضلة كبرية �أثرها كبري يف التنمية �إال وهي الأمية املرتفعة والتي ترفدبا�ستمرار من الفئات العمرية ال�صغرية ففي تعداد ال�سكان لعام 2004م بلغت الأمية يف اليمن
حوايل  45.3%ويف م�سح ميزانية الأ�سرة (2005م) حوايل  ،40%ويف تعداد 2004م بلغ معدل
الأمية يف الفئة العمرية � 24-15سنة حوايل  11%[ 31%ح�ضر و 40%ريف] ،وهي بني
الإناث ت�صل �إىل �أكرث من  60%ويف ريف بع�ض املحافظات ت�صل �إىل  ،90%ووفق ًا مل�ؤ�شرات الأمية
هذه ف�إن اليمن لن تتمكن من حمو الأمية بني ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 24-15سنة
بحلول 2015م( تقرير اليمن 2010م �أهداف الألفية).
�أما بالن�سبة للتعليم الأ�سا�سي فيقدر ال�سكان يف الفئة العمرية � 15-6سنة يف تعداد 2004م بحوايل 5.878.805ذكور ًا �أو �إناث ًا ،منهم حوايل  3.055من الذكور ،وحوايل  2.822.951من الإناث يف
فئة التعليم الأ�سا�سي ،ومن ه�ؤالء ملتحق بالتعليم حوايل  70.8%من الذكور  ،وحوايل  52.9%من
الإناث � ،أي �أن �إجمايل امللتحقني حوايل  ، 62.2%وهذا يعني �أن حوايل �أكرث من  37%من الأطفال
يف هذه املرحلة العمرية هم خارج التعليم الأ�سا�سي و�أغلبهم �أن مل يكن جميعهم من �أبناء الأ�سر
الفقرية �أو ذات امل�ستويات املعي�شية املتدنية .ويت�أكد هذا يف م�سح ميزانية الأ�سرة 2006-2005م ،
حيث بلغ معدل االلتحاق يف التعليم الأ�سا�سي للجن�سني حوايل  76.9%( 63.9%للذكور 49.8%
للإناث).
وت�شري الكثري من امل�ؤ�شرات واملعطيات والبيانات امليدانية �إىل �أن �أبناء الأ�سر الفقرية هم �أقل حظ ًايف التعليم وهم �أكرث الطالب ت�سرب ًا منه يف املراحل الأ�سا�سية ،ولقد �أظهرت نتائج م�سح ميزانية
الأ�سرة عام 1998م ارتباط ًا قوي ًا بني م�ستوى التعليم والفقر  ،حيث ميثل حوايل  87%من الفقراء
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فئات تعاين من الأمية �أو �أنها مل تكمل التعليم الأ�سا�سي.
ووفق ًا لنتائج امل�سح الوطني لظاهرة الفقر (1999م) ف�إن ن�سبة االلتحاق بني الأ�سر الفقرية بلغت
 71%وحوايل  79%للأ�سر غري الفقرية يف الفئة العمرية � 15-8سنة ،وتت�سع الفجوة بني الذكور والإناث
امللتحقني بالتعليم الأ�سا�سي من �أبناء الأ�سر الفقرية حيث بلغت على م�ستوى اجلمهورية  69%للذكور 41%
للإناث.
ووفق ًا لتقرير احلماية االجتماعية (اليمن 2007م) ف�إن تكلفة التعليم تعد عائق ًا للفقراء وتزداد
غنى بني عامي 2005-1998م ،فبينما ازدادت معدالت االلتحاق
الفجوة بني املجموعات الأ�شد فقر ًا والأ�شد ً
بالن�سبة للأغنى انخف�ضت بالن�سبة للمجموعات الأ�شد فقر ًا يف كل من احل�ضر والريف ولكل من الذكور
والإناث بن�سبة  64%-70للذكور وحوايل  37%-41للإناث .وهكذا ف�إن الفجوة يف تكاف�ؤ الفر�ص يف التعليم
بني الفقراء وغري الفقراء ويف الو�صول �إىل التعليم تزداد ات�ساع ًا فمعدالت االلتحاق للفقراء يف هبوط ،ويف
حني تنفق الأ�سر املي�سورة يف املناطق احل�ضرية حوايل  40%تقريب ًا من نفقاتها على التعليم وعلى املدار�س
اخلا�صة �أو الدرو�س اخل�صو�صية ،تنفق الأ�سر املي�سورة يف الريف  6%فقط لنف�س الغر�ض� ،أما الأ�سر الفقرية
بغ�ض النظر عن مناطق عي�شها فبالكاد ي�ستطيعون حتمل �إر�سال �أطفالهم �إىل املدار�س �أو �إبقائهم يف �إمكانهم
(للمزيد  ،انظر تقرير احلماية 2007م)
و ُيقر تقرير اليمن (2010م) حول �أهداف التنمية الألفية �أن اليمن يظل خارج م�سار الو�صول �إىل
اال�ستهداف املرجو من حيث �ضمان متكن جميع الأطفال ذكور ًا و�إناث ًا يف كل مكان من �أكمال مرحلة التعليم
الأ�سا�سي بحلول عام 2015م.
وعلى م�ستوى الدرا�سات العلمية لبع�ض الأكادمييني املهتمني يف جمال الت�سول �أو �أطفال ال�شوارع �أودرا�سات الفقراء ،ت�شري هذه الدرا�سات �إىل �أن الأطفال الذين يتواجدون يف ال�شارع بغر�ض الت�سول
�أو الرتزق من �أعمال هام�شية واملت�سربني هم فئات يف م�ستويات تعليمية منخف�ضة ؛ فبع�ضهم توقف
عند ال�صفوف الأوىل من التعليم الأ�سا�سي (الرابع /اخلام�س...الخ) ،وبع�ضهم مل يلتحق �إطالق ًا ،
وقد �أ�شار تقرير اليمن حول الألفية (2010م) �أن من ي�صل �إىل ال�صف اخلام�س هم حوايل 75.5%
من الذكور ،وحوايل  64.7%من الإناث.
ويبدو جلي ًا �أن الأو�ضاع التعليمية له�ؤالء الأطفال مرتبطة �إىل حد كبري ب�أو�ضاع �أ�سرهم املعي�شية
خا�صة �إذا ما بلغ دخل رب الأ�سرة عند دوالرين يف اليوم �أو �أقل من دوالرين .وقد �أ�شار م�سح ميزانية
الأ�سرة 2006/2005م �إىل �أن قدرة الفقراء على الإنفاق تقل عن قدرة الأغنياء بحوايل 8-1
مرات.
وحمد حول �أطفال ال�شوارع وجد �أن حوايل  89%من �أطفال العينة
ويف درا�سة حديثة لل�صالحي ُمل يح�صلوا على التعليم الأ�سا�سي بكاملة ومنهم من ت�سرب قبل �إنهاء املرحلة الأ�سا�سية املطلوبة
(التا�سع).
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ويف درا�سة للخياط حول الأقليات (الأخدام) يف اليمن وجد �أن الفقر عامل �شديد الت�أثري على
�إق�صاء �أبناء الفقراء عامة و�أبناء الأقليات على وجه اخل�صو�ص عن امل�ؤ�س�سات التعليمية واال�ستمتاع
بحقوقهم االجتماعية .كما �أن الأ�سرة الفقرية تطمح �أن يكون بها متعلمني ولكنها ال تقوى على حتمل
م�ستوى النفقات الباه�ضة عليها ورغبتها يف العي�ش والبقاء �أكرب من طموحها التعليمي للأبناء.
�إن التدهور يف امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية للفقراء ينعك�س ب�إ�ستمرار على الواقع التعليميللأبناء ويبتعد بهذه الأ�سر عن االرتقاء يف الأو�ضاع املعي�شية وهذا بدوره يعاظم من م�شكلة الأمية
واجلهل ويزيد من �أطفال ال�شوارع و�أطفال الت�سول وعمالة الأطفال واالنحرافات خا�صة �أن بع�ض ًا
من الأ�سر الفقرية ويف البيئات الأمية واملزدحمة ب�سكانها تدفع اليوم ب�أطفالها دفع ًا �إىل ال�شارع
للعمل �أو الت�سول بحجة الرتزق وم�ساندة الأ�سرة.
وهذا ي�ستلزم �ضرورة الإ�سراع ب�إحداث �سيا�سات تنموية فعالة ل�ضمان عدالة توزيع اخلدمات
والدخل واحلد من تفاوت الرثوات والق�ضاء على �أ�شكال التمايز االجتماعي الذي بدوره ينعك�س على الت�ضامن
وال�سلم االجتماعي.

 -باخل�صائ�ص االقت�صادية (احلالة العملية والفقر):

	�إن احلالة االقت�صادية من عمل ودخل وا�ستقرار معي�شي تظل ال�شغل ال�شاغل للفقراء الذين يتطلعون
با�ستمرار �إىل �أن تكون �أو�ضاعهم املعي�شية واحلياتية �آمنة م�ستقرة كغريهم من النا�س وهذا حق م�شروع والزم
لهم.
والفقراء يف اليمن يعولون كثري ًا على الدولة ويرون �أن بيدها تقدمي املعاجلات لفقرهم وم�شكالتهم
املعي�شية ،وهذا بالفعل ما عرب عنه الفقراء يف امل�سح الذي �أخذ بر�أيهم� ،إذ يرى الفقراء من الذكور يف عينة
امل�سح �أهمية ت�أمني م�صدر دخل ثابت لهم من الدولة  ،وتوفري فر�ص عمل وبناء ال�سدود واحلواجز املائية ،
وا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي وتوفري القرو�ض لعمل م�شروعات �صغرية و�ضمان جمانية
اخلدمات التعليمية وال�صحية .ويف مقابل الذكور ف�إن الن�ساء الفقريات يف نف�س امل�سح يرين يف املقام الأول
�أهمية توفري ال�سلع الغذائية وزيادة حاالت الرعاية ال�صحية وتوفري عمل لأرباب الأ�سر...الخ.
و�سبل تطورها قد احتلت حمور ًا مهم ًا يف مطالبهم  ،وال
ويالحظ يف �آراء عينة الذكور �أن الزراعة ُ
غرابة يف ذلك ف�أكرث من  73.5%من �سكان اليمن يقطنون الريف ويعتمدون على العمل الزراعي الذي هو
حمور االقت�صاد اليمني �إىل جانب الرثوات الأخرى و�أهمها الرثوة ال�سمكية والنفطية ...وللعلم ف�إن الريف
اليمني يحت�ضن حوايل  83%من الفقراء ،وحوايل  87%يعانون فقر الغذاء وهذا ما �أ�شارت �إليه ا�سرتاتيجية
التخفيف من الفقر 2005/2003م.
وت�شري الكثري من الدرا�سات العلمية وامل�سوح امليدانية يف جمال الفقر �أن هناك عالقة ارتباطية بنيالبطالة والفقر ،فتنامي البطالة يف ال�سكان يو�سع من دائرة الفقر ،ويف اليمن ارتفع معدل البطالة
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من  13.7%عام 1999م (من اخلطة التنموية لتخفيف من الفقر) �إىل  15%عام 2005م بينما
تقديرات تقييم الفقر ت�شري �إىل �أن البطالة عام 2006م جتاوزت  .16%وا�ستناد ًا �إىل م�سح ميزانية
الأ�سرة 2006/2005م بلغت البطالة عند الإناث  46%والذكور  ،12%ويف املناطق احل�ضرية
 19.1%والريفية  14.7%ويف �صفوف ال�شباب من � 19-15سنة حوايل  .30%ويف م�سح ميزانية
الأ�سر 2006/2005م بلغت معدالت البطالة لدى خريجي اجلامعات  53.5%وللمتعلمني تعليم
متو�سط حوايل  ، 44%وانت�شار البطالة بني املتعلمني تعليم ًا عالي ًا �أو متو�سط ًا من �ش�أنها �أن حتدث
نتائج عك�سية عند بع�ض الأ�سر خا�صة الفقرية وغري املتعلمة فقد حتجم الأ�سرة عن اال�ستثمار يف
تعليم �أطفالها وهذا يتطلب من الدولة واملجتمع مب�ؤ�س�ساته من قطاع خا�ص وجمتمع مدين ت�صحيح
امل�سار يف التعليم ومردوداته وتطوير بيئة العمل وتوفري فر�ص عمل جمزية لل�شباب.
لقد �أملت اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2010/2006م) خف�ضه معدل
بطالة ال�شباب �إىل  10%والبطالة الكلية �إىل .14%
وبالن�سبة مل�ؤ�شرات القوى العاملة ،ووفق ًا للإح�صاء ال�سنوي ف�إن ن�سبة امل�شتغلني من �إجمايلالقوة الب�شرية �15سنة ف�أكرث يف تعداد 2004م هم حوايل  ،32.9%ويف م�سح ميزانية الأ�سرة
2006/2005م حوايل  37.2%وبلغت الن�سبة عام 2008م حوايل  ،36.3%ون�سبة امل�شتغلني من
�إجمايل قوة العمل يف تعداد 2004م حوايل  ، 83.8%ويف م�سح ميزانية الأ�سرة حوايل 83.9%
ويف عام 2008م حوايل ( 85%وتبلغ ن�سبة الأيدي العاملة  28%من �إجمايل ال�سكان).
ومن منحى �آخر ف�إن امل�سح الوطني لظاهرة الفقر (1999م) �أظهر �أن حوايل  5%من �إجمايل الأ�سريف اجلمهورية اليمنية متار�س �أن�شطة �إنتاجية �أو خدمية ووفق ًا للحالة احل�ضرية ف�إن حوايل 7%
من الأ�سر فقرية وغري فقرية يف احل�ضر متار�س �أن�شطة �إنتاجية وخدمية  ،بينما تنخف�ض الن�سب يف
الريف وت�صل �إىل حوايل  4%للأ�سر الفقرية و 5%للأ�سر غري الفقرية ،وهذا يعني �أن معظم الأ�سر
لي�س لديها �أن�شطة �إنتاجية وخدمية تعود عليها مبردود نقدي ي�ساعدها على التخفيف من الأعباء
املعي�شية.
وتعترب اليمن البلد الأقل من ناحية الدخل يف املنطقة مب�ستوى �أ�سمى للدخل ال�سنوي للفرد من�إجمايل الناجت املحلي ومبلغ �أقل من  ،$600وي�صنف اليمن يف املرتبة  144يف الت�صنيف العاملي
مل�ستويات الدخل ،مع مالحظة �أن ن�سبة ال�سكان الذين دخلهم �أقل من دوالرين يف اليوم الواحد
حوايل  46.6%ح�سب تعادل القوة ال�شرائية (عام 2005م).
وعلى الرغم من انخفا�ض ن�سبة الفقر يف العد الفردي من  40%عام 1998م �إىل  35%عام
2006م �إال �أن �أعداد الفقراء ثابت على حاله (حوايل �سبعة ماليني ن�سمة) خالل هذه الفرتة ،
وميثل الأطفال  53%من فقراء البالد.
ويجمع الفقراء رجا ًال ون�ساء يف امل�سح الذي اخت�ص بر�أيهم على عدم توفري فر�ص عمل لهم ميكنهم
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من ك�سب العي�ش ،و�أ�شار حوايل  75%منهم �أن �أحوالهم املعي�شية تزداد �سوء ًا عام ًا بعد عام.
وهناك ُم�شكل �آخر يف الدخول كما ت�شري نتائج امل�سح الوطني لظاهرة الفقر يف اليمن هو عدم حتقيقالعدالة يف توزيع الدخول بني الأ�سر والأفراد يف املجتمع حيث �أن حوايل  40%من الأ�سر وحوايل
 34%من الأفراد يقل متو�سط دخلهم ال�شهري عن  10.000ع�شرة �آالف ريال ميني ،و�أن �أكرث من
ن�صف الأ�سر  58%والأفراد  51%ي�صل متو�سط دخلهم ال�شهري عند � 15ألف ريال ميني ،بينما
هناك  8%فقط من الأ�سر وحوايل  7%فقط من الأفراد يرتاوح متو�سط دخلهم ال�شهري ما بني
� 100.000-50.000ألف ريال ،وحوايل  3%من الأ�سر و 4%من الأفراد ي�صل متو�سط دخلهم
ال�شهري �إىل �أكرث من  100.000ريال».هذا مع العلم �أن �سيا�سات الأجور اجلديدة وا�سرتاتيجيات
الأجور قد ح�سنت بع�ض ال�شيء من الأجور يف القطاع احلكومي».
�أن التدين يف الأجور وانت�شار البطالة وحالة الفقر ي�ؤدي بكثري من الأ�سر �إىل االقرتا�ض (اللجوء�إىل املديونية) ل�سد االحتياجات ال�ضرورية خا�صة يف املعي�شة والغذاء ،ولقد �أ�شار امل�سح الوطني
لظاهرة الفقر �أن حوايل  68%من الأ�سر اليمنية قد اقرت�ضت مبالغ مالية بغر�ض الإنفاق على
ال�سلع ال�ضرورية ،وتزيد ن�سبة اال�ستدانة للأ�سر الفقرية بحوايل  6%مقارنة بالأ�سر غري الفقرية،
كما تنخف�ض املديونية للأ�سر يف احل�ضر عنها يف الريف الفقري.
ومع البطالة ت�أتي م�شكلة الإعالة التي هي عالية يف اليمن وقد بلغت الإعالة االقت�صادية احلقيقيةعام 2009م حوايل  ،385%والكلية حوايل  485%ناهيك عن �أن حجم الأ�سرة يف اليمن يت�سم
بالكرب  ،وتظهر البيانات الإح�صائية ارتفاع متو�سط حجم الأ�سر الفقرية بحوايل � 7.1-8أفراد
كمتو�سط يف م�سح ميزانية الأ�سرة 1998م انخف�ض املتو�سط �إىل � 6.7أفراد يف م�سح ميزانية الأ�سرة
2006/2005م ،ولهذا احلجم عالقة بالفقر �إذ تنخف�ض ن�سبة الفقر  1%يف الأ�سر املكونة من
�شخ�ص �إىل �شخ�صني مقارنة بحوايل  50%من الأ�سر التي تتكون من  10ع�شرة �أفراد.
ويت�سم اليمن بخ�صوبة عالية ت�صل يف �آخر تقدير �إىل  6.5مولود حي لكل امر�أة يف فرتة �إجنابها.
�أن معدل الإعالة املرتفع يف ظل دخول متدنية �أو بطالة قائمة ي�ؤثر كثري ًا ويقود �إىل م�شكالت
اقت�صادية واجتماعية كثرية.
ومما يزيد املُ�شكل عند الفقراء هو ارتفاع ن�سبة الأمية بينهم وهذا ي�ضعف حالة امل�شاركة الفاعلة،وقد بلغ عام 1998م عدد الأ�سر الفقرية التي يعيلها �أ�شخا�ص دون تعليم ر�سمي �أميون �أو ميكنهم
القراءة والكتابة حوايل  87%انخف�ضت الن�سبة له�ؤالء �إىل  68%عام 2006م.
وعموم ًا ف�إن البطالة وتنامي الفقر و�ضعف دخول الأفراد والأ�سر هي من �أبرز التحديات االجتماعيةواالقت�صادية التي يواجهها املجتمع اليمني اليوم ،وهذه الأو�ضاع االقت�صادية تقود اليوم �إىل
تنامي الظواهر وامل�شكالت االجتماعية كالتفكك الأ�سري والعنف وعمالة الأطفال وات�ساع ظاهرة
الت�سول و�أطفال ال�شوارع ،وقد ك�شفت الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شرنا �إليها يف مو�ضع �سابق �أنه ب�سبب
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الأو�ضاع االقت�صادية املرتدية لكثري من الأ�سر ينظم اليوم �إىل الت�سول �أطفال ون�ساء ورجال و�شيوخ
بل و�شباب مل تكن لهم على الإطالق عالقة من قبل بالت�سول  ،وجند �أن اخلالفات الأ�سرية جتد
طريقها يف الأ�سرة ب�سبب البطالة وبع�ضهم يواجه م�شكالت خارج الأ�سرة خا�صة عندما يعجز
العاطل عن الوفاء بديونه �أو التزاماته.
وال غرابة يف �أن جند اليوم بع�ض ًا من الأ�سر الفقرية تدفع ب�أطفالها دفع ًا �إىل �سوق العمل اخلدميواالنتاجي غري املجزي �أو تدفع بهم �إىل ال�شارع للت�سول حتت �ضغط احلاجة وبحجة الرتزق.
ويزداد عدد الأطفال الذين ميار�سون �أن�شطة هام�شية طفيلية هي �أقرب �إىل الت�سول منها �إىل
العمل املنتج ،وي�شري تقرير التنمية الب�شرية الثالث (لليمن) �أن عمالة الأطفال يف اليمن و�صلت
�إىل حوايل  493.37طف ًال يف �سن (� 14-10سنة) وهي يف تزايد م�ستمر وي�صل عمالة الأطفال يف
الريف  ،94.7%وجند كثري ًا من الأطفال يعملون يف ظل ظروف عمل �صعبة وغري مواتية ويف ذلك
انتهاك �صارخ حلقوق الطفل.
بل �أن فقر الأ�سرة يف الريف وعدم قدرتها على تلبية االحتياجات ال�ضرورية لأفرادها والأطفالعلى وجه اخل�صو�ص دفع بع�ض الأ�سر �إىل الت�ساهل يف �أمر تهريب الأطفال �إىل دول اجلوار
وبالتحديد �إىل اململكة العربية ال�سعودية بغر�ض العمل �أو الت�سول ،وغدت ظاهرة تهريب الأطفال
يف اليمن واحدة من �أهم و�أخطر امل�شاكل التي يتعر�ض لها الأطفال يف بع�ض املناطق اليمنية وخا�صة
تلك املحاذية لدول اجلوار ووفق ًا لدرا�سة علمية حديثة حول تقييم �سيا�سة حكومة اجلمهورية
اليمنية يف مكافحة تهريب الأطفال (للمجل�س الأعلى للأمومة والطفولة) مت الك�شف عن دور الأهل
والأقارب يف تهريب الأطفال وبحجة الفقر والبطالة و�ضعف اخلدمات الأ�سا�سية يف مناطقهم .وهنا
ي�صبح الأطفال احللقة الأ�ضعف الذين تبد�أ معاناتهم من �أ�سر فقرية �أمية مفككة �أحيان ًا �إىل �أنا�س
عدميي الرحمة يعر�ضون الأطفال لأ�سو�أ �أنواع املخاطر فرحلة الهروب (�أو التهريب) كما و�صفها
بع�ض الأطفال (يف الدرا�سة التي �أ�شرنا �إليها) هي رحلة معاناة وخماطر وموت حمقق �أحيان ًا.
و�أخري ًا نقول� :أن حت�سني بيئة العمل ورفع قدرة االقت�صاد اليمني الوطني مبا يجذب الأيديالعاملة القادرة على العمل وتخفي�ض البطالة وحمو الأمية وتطوير مهارات ال�شباب ،وتطوير
القطاع الزراعي واحلد من الهجرة الداخلية كل هذا من �ش�أنه �أن يخفف الكثري من م�شاكل ال�سكان
خا�صة ال�شرائح ال�سكانية العاطلة عن العمل ،وحت�سني الأو�ضاع املعي�شية لهم .بل �أن اال�ستقرار
املعي�شي للأ�سر �سوف مينع الدفع بالأطفال �إىل �سوق العمل مبكراً� ،أو الدفع بهم �إىل ال�شارع للت�سول
بغر�ض الرتزق ويقلل من امل�شاكل االجتماعية املرتتبة عن �ضيق الأحوال املعي�شية واملادية ويوجد
بيئة �أ�سرية �آمنة للكبار وال�صغار.

ج -اخل�صائ�ص ال�صحية (وو�ضع الفقراء):

على الرغم من تقدم اليمن يف املجال ال�صحي خالل العقدين الأخريين مقارنة ب�سنوات بعيدة694
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

م�ضت �إال �أن املت�أمل جيد ًا للو�ضع ال�صحي ب�أكمله يف البالد ومقارنة بالبلدان العربية الأخرى
�سيجد �أن الأو�ضاع ال�صحية يف اليمن �شديدة التدين وغري حمققة للأهداف املرجوة واملر�سومة
�سواء يف خطط التنمية االجتماعية واالقت�صادية املحلية واال�سرتاتيجيات الوطنية �أو
لها ،
ً
حتى يف �أهداف التنمية الألفية املرجوة �إىل عام 2015م.
لقد حدث بع�ض التح�سن والتو�سع يف املرافق وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ويف الكوادر امل�ؤهلة من �أطباءوم�ساعدين وارتفع معدل التغطية للخدمات ال�صحية من  54%عام 2004م �إىل  67%عام
2008م ،كما و�صلت خدمات التح�صني كخدمة متكاملة من اخلدمات الأ�سا�سية �إىل حوايل
64مديرية عام 2008م و�أخذت تنت�شر خدمات ال�صحة الإجنابية مبا يف ذلك تنظيم الأ�سرة
فمعدل انت�شار و�سائل تنظيم الأ�سرة بني الن�ساء وا�صل ارتفاعه من  9.7%عام 1992م �إىل
 23.1%عام 2003م ،كلما ارتفعت �أو�ضاع املر�أة تعليمي ًا وزاد وعي الأ�سرة كلما زاد التح�سن يف
تنظيم الأ�سرة� ،أي�ض ًا من م�ؤ�شرات التقدم ارتفاع توقع احلياة عند امليالد من � 55.4سنة عام
1990م �إىل � 62سنة عام 2004م.
ورغم ما تبذل من جهود يف االرتقاء باحلالة ال�صحية يف اليمن �إال �أن امل�ؤ�شرات ال�صحية ت�شريبا�ستمرار �إىل بطء يف النمو ال�صحي وتدنٍ فيه  ،و�أن الفئات الفقرية �أكرث من غريها معاناة
يف هذا املجال خا�صة �أن امل�ؤ�شرات ال�صحية ترتبط بالأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية لل�سكان  ،فهي ترتبط بالنمو ال�سكاين العايل ( 3.1%منو ًا �سنوي ًا) و�أو�ضاع النوع
االجتماعي والوفيات واملواليد والبيئات (ريف وح�ضر) وبامل�ؤ�شرات الأخرى مثل البطالة
والإعالة والتعليم وحجم الأ�سرة وارتفاع اخل�صوبة...الخ.
وميكننا هنا �أن نقف على بع�ض امل�ؤ�شرات ال�صحية ذات االنعكا�سات ال�سلبية يف التنمية الب�شرية
وذلك على النحو التايل:
بلغ معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة لكل �ألف مولود حي يف عام 1992م حوايل  122حالةوفاة ،وانخف�ض املعدل �إىل  78.2حالة وفاة عام 2006م.
بلغ حوايل معدل وفيات الر�ضع يف عام 1992م  83حالة وفاة لكل �ألف مولود حي ،وانخف�ض�إىل  69عام 2006م.
معدل وفيات الأمهات مل يكن ب�أح�سن حا ًال� ،إذ ت�شري البيانات �إىل �أن معدل وفيات الأمهات قدزاد �سوء ًا مبتعد ًا عن امل�سار املحدد له حيث ارتفع معدل وفيات الأمهات من  351حالة وفاة لكل
 100.000حالة والدة من عام 1997م �إىل  365حالة وفاة لكل  100.000حالة والدة عام
2003م .وهذا يعك�س م�ستوى الرعاية ال�صحية املتدنية للأمهات واال�ستجابة لها ،فقد �أ�شارت
نتائج م�سح �صحة الأ�سرة لعام 2003م �إىل �أن حوايل  57%من الأمهات املتوفيات قد واجهن
م�شكالت �صحية قبل وفاتهن ب�سبب نق�ص الرعاية ال�صحية املقدمة لهن �أثناء احلمل ومعظم
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ال�ضحايا هن من الن�ساء الفقريات الالتي ال ت�صل �إليهن اخلدمات ال�صحية الالزمة ،حتى لو
كانت اخلدمات جمانية فالفقريات و�أ�سرهن ال يقدرن على مواجهة متطلبات الرعاية.
وت�شري بع�ض البيانات �إىل �أن حوايل  77.2%من الوالدات تتم يف املنازل بالو�سائل التقليدية مما يعر�ض
�صحة الأم والطفل للخطر فحوايل  84.3%من وفيات الأمهات حدثت �أثناء الوالدة يف املنزل  ،كما �أ�شار �إىل
ذلك تقرير اليمن لعام 2010م حول �أهداف التنمية الألفية ،بينما بلغ معدل الوالدة حتت �إ�شراف كادر طبي
م�ؤهل عام 2003م حوايل .24.8%
تظهر بيانات م�سح ظاهرة الفقر لعام (1999م) �أن ن�سبة الأ�سر التي تتوافر لها خدماتامل�ست�شفيات ت�صل �إىل  22.5%للأ�سر غري الفقرية ،بينما ال تتجاوز  14.2%للأ�سر الفقرية
ويربز نف�س التحفيز ل�صالح غري الفقراء يف بقية امل�ؤ�شرات مثل خدمات امل�ستو�صفات 34.8%
للأ�سر الفقرية ،بينما تتوفر اخلدمة حلوايل  72.2%للأ�سر غري الفقرية� ،أما خدمات الوحدات
ال�صحية فهي حوايل  36.2%للأ�سر غري الفقرية و 29.3%للأ�سر الفقرية وخدمات مراكز
الأمومة والطفولة  21.7%للأ�سر غري الفقرية وحوايل  15.6%للأ�سر الفقرية.
ن�سبة ال�سكان الذين ال يح�صلون على م�صادر مياه حم�سنة حوايل  52%عام 2008م والذينال ي�ستخدمون مرافق �صحية حم�سنة حوايل ( 77%عام 2008م) ومعظمهم يف الع�شوائيات
والبيئات الفقرية وذات امل�ستوى املعي�شي املتدين.
والإ�شكالية ال�صحية الأخرى متمثلة يف �سوء التغذية ،ونق�ص الوزن عند الأطفال ،وكما ي�شريتقرير احلماية االجتماعية (اليمن 2007م) �أن ما يقرب من  43%من الأ�سر غري م�ؤمنة
غذائي ًا وبالتايل ف�إن معدالت �سوء التغذية عند الأطفال هي الأعلى على م�ستوى العامل فن�سبة
الأطفال دون �سن اخلام�سة الذين يعانون من نق�ص يف الوزن عام 2004م حوايل 42.9%
ون�سبة امل�صابون بالهزل  12.4%وامل�صابون بتوقف النمو حوايل  53%كما �أظهرت نتائج
امل�سح الوطني لظاهرة الفقر (1999م)� ،أن م�شكالت �سوء التغذية املزمنة والتي يعرب عنها
بق�صر القامة �أكرث انت�شار ًا بني الأطفال دون اخلام�سة فيعاين �أكرث من ن�صف الأطفال يف اليمن
(حوايل  )57%من ق�صر القامة وحوايل  17%يعانون من �شدة الق�صر /التقزم  ،وتظهر
امل�شكلة �أكرث عند الفقراء الذين هم �أقل قدرة من غريهم على تلبية احتياجات الأطفال من
الغذاء ،حيث يعاين  59%من �أطفال الفقراء من ق�صر القامة وحوايل  18%من �شدة الق�صر/
التقزم ،يف الوقت الذي يعاين حوايل  56%من �أطفال الأ�سر غري الفقرية من ق�صر القامة
وحوايل  17%من �شدة الق�صر /التقزم ،هذا مع وجود بع�ض التباين على م�ستوى املحافظات
اليمنية.
ويدعم برنامج الغذاء العاملي احلكومة اليمنية عرب بع�ض م�شاريعه يف جمال حت�سني الغذاء من خالل دعم
التغذية والتعليم املوجه للإناث والأطفال  ،وعموم ًا ف�إن �صحة الطفل و�صحة الأ�سرة عموم ًا ترتبط بطبيعة
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ما ت�ستهلكه الأ�سرة من غذاء وما حت�صل عليه من خدمات �صحية.
ومن امل�شكالت ال�صحية ظاهرة الإعاقة والتي ت�ساعد على انت�شارها بع�ض اخل�صو�صيات املحليةمثل ارتفاع ظاهرة الفقر وانخفا�ض م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية والزواج واحلمل املبكرين وزواج
الأقارب ،وتدين الوعي وانت�شار الأمية واجلهل بني �أرباب الأ�سر ،وقد �أفادت بيانات التعداد
ال�سكاين لعام 2004م �أن ن�سبة  1.9%من عدد ال�سكان يعانون من الإعاقة ،بينما تو�صل م�سح
�صحة الأ�سرة (2003م) �إىل �أن حوايل  2.8%من عدد ال�سكان ي�شكون من نوع واحد على
الأقل من �أنواع الإعاقة ،ويقدر م�سح ميزانية الأ�سرة لعام 2005م العدد الإجمايل للمعاقني
يف اليمن بحوايل  1.3مليون ن�سمة.
وما تزال هذه الظاهرة يف اليمن تواجه بنق�ص �شديد من حيث البيانات واملعلومات ويرى بع�ضهم �أن
اخللط يف التقديرات كما تبني يف الأرقام ال�سابقة يعود �إىل ال�سمات العامة لتوزيع الإعاقة يف اليمن والتباين
يف تعريف الإعاقة واملعاق و�إخفاء الأ�سرة للمعاق ،ورمبا عدم وجود م�سح وا�سع للظاهرة على م�ستوى عموم
اجلمهورية والريف واحل�ضر ،وهو ي�شكل �ضرورة ملحة للوقوف على امل�شكلة .
والأمر املُ�شكل �أكرث هو �أن الرعاية ال�صحية للمعوقني تكاد تكون معدومة يف اليمن وجند �أن الأ�سر
املو�سرة (الغنية) تبحث عن العالج والرعاية ال�صحية لأطفالها املعاقني خارج اليمن يف البلدان التي تتوفر
فيها امل�صحات والرعاية ال�صحية املتقدمة.
وهنا ن�ؤكد �أن الفقراء و�أطفالهم على وجه اخل�صو�ص هم �أقل الفئات ا�ستفادة من اخلدماتال�صحية واجلهود املبذولة يف جمال حت�سني ال�صحة ،فهم يجدون �صعوبة يف الو�صول �إىل
اخلدمات ال�صحية �أما ب�سبب عدم قدرتهم على الإنفاق �أو عدم القدرة على الو�صول �إليها
و�ضعف وعيهم باحلقوق.
و�أخري ًا ن�ؤكد �أن امل�شكالت ال�صحية يف اليمن هي واحدة من �أعتى م�شكالت التنمية بل �أنها ُت�شكلحتدي ًا قوي ًا �أمام التنمية الب�شرية  ،فال�ضعف ال�صحي والتخلف يف املجال ال�صحي ينعك�س على
خمتلف املجاالت التنموية الأمر الذي يتطلب معه بذل �أق�صى اجلهود الر�سمية واملجتمعية
للو�صول بال�صحة يف اليمن �إىل امل�ستوى الالئق.
فال�صحة حق �أن�ساين للجميع وينبغي �أن تكون ال�صحة وخدماتها يف متناول اجلميع دون متييز
ب�سبب النوع والأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية.
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امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه الفقراء (واملت�سولني):
“�أوجه احلماية والرعاية الر�سمية واملجتمعية”

يف �ضوء عر�ضنا ال�سابق لأو�ضاع املجتمع اليمني وملحات �سريعة للخ�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية
للفقراء واملت�سولني من واقع الرتاث املكتوب ،ن�ؤكد كما ي�ؤكد غرينا �أن رفع الفقر واملعاناة عن كاهل الفقراء من
الأ�سر والأفراد ،الرجال والن�ساء الأطفال وال�شيوخ هو حق من حقوق الإن�سان �أكدته ال�شريعة الإ�سالمية منذ
�أكرث من �أربعة ع�شر قرن من الزمان  ،وت�ؤكده اليوم املعاهدات واالتفاقيات والإعالنات الدولية والت�شريعات
العاملية  ،كما يت�أكد ذلك جلي ًا يف الد�ساتري و�أنظمة احلكم الوطنية والقوانني ،ولن يكون ذلك �إال بتوفري �أ�سباب
و�أ�سا�سيات احلياة الكرمية ملاليني الفقراء واملعدمني من م�أكل وم�شرب وم�سكن وتعليم وت�أمني عمل ومتطلبات
ال�صحة وكل ما من �ش�أنه �أن ي�ضمن حياة �إن�سانية كرمية وم�ستقرة له�ؤالء.
	�أما على م�ستوى املجتمع اليمني ف�إننا جند �أن ق�ضايا الفقر والتهمي�ش وامل�شكالت االجتماعية
واالقت�صادية املرتتبة كالبطالة وعمالة الأطفال والت�سول وظاهرة �أطفال ال�شوارع وم�شكلة تهريب الأطفال
�إىل دول اجلوار وا�ستغاللهم �سخرة يف �أعمال ومهن ال�إن�سانية وغريها من الق�ضايا �أ�صبحت تفر�ض نف�سها
وبقوة على املجتمع وتعد ق�ضايا ملحة وخطرية ،وقد �أخذت حيز ًا من االهتمام يف ال�سيا�سات الوطنية ويف
خطط وبرامج التنمية االجتماعية واالقت�صادية [اخلطط اخلم�سية املتتالية]  ،كما مت �إعداد بع�ض
اال�سرتاتيجيات بخ�صو�صها مثل ا�سرتاتيجية التخفيف من الفقر ،و�إ�سرتاتيجية تنمية الطفولة وال�شباب،
وا�سرتاتيجية �أو�ضاع املر�أة...الخ ،كما احتلت هذه الق�ضايا حيز ًا كبري ًا من اهتمام منظمات املجتمع املدين
الذي ُيعد اليوم �شريك ًا مهم ًا يف عملية التنمية االجتماعية واالقت�صادية ب�شكل عام و�شريك �أ�سا�سي يف
امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه الفقراء وكل الفئات امله�ضومة واملهم�شة يف احلقوق الالزمة لها.
ووفق ًا للكاتب على �صالح عبد اهلل الذي يذكر� :أن مرحلة الت�سعينات من القرن الع�شرين د�شنت (يف
اليمن) بداية حتول وا�سع يف الر�ؤى واملواقف جتاه البعد االجتماعي والإن�ساين يف عملية التنمية  ،ومل يعد
مقب ً
وال االكتفاء مب�ؤ�شرات النمو االقت�صادي وحدها ما مل يكن ذلك مقرون ًا مب�ؤ�شرات للتبدالت االجتماعية
املتوقعة وكيفية مواجهة تطورات احلياة املعي�شية ودعم احلاجات الإن�سانية يف حاالتها العديدة التي يحتاج
فيها الإن�سان �إىل الرعاية وامل�ساندة يف مواجهة م�شكالته.

(الر�سمية):
 -أامل�س�ؤولية االجتماعية ّ

منذ �سنوات م�ضت وبخا�صة منذ البدء يف تطبيق برنامج الإ�صالح الوطني ال�شامل ملعاجلة االختالالت
االقت�صادية والنقدية والإدارية اجتهت الدولة نحو الأخذ ببع�ض املعاجلات والإجراءات ال�ضرورية
املتعلقة بتخفيف املعاناة عن النا�س يف حياتهم املعي�شية وعلى وجه اخل�صو�ص �أ�صحاب الدخول املتدنية
وغري امل�ستقرة من فقراء �أو كل من ت�ضرر بالفعل من برنامج الإ�صالح وهي فئة كبرية يف املجتمع ،و�أخذت هذه
املعاجلات �أ�شكا ًال عديدة ك�آليات احلماية االجتماعية نتذكر منها ما يلي:
•�إن�شاء �شبكة الأمان االجتماعي (و�سوف نخ�صها بالتو�ضيح الحق ًا لأهميتها).
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•تطوير وتو�سيع برامج التنمية الب�شرية والتو�سع يف خدمات التعليم وال�صحة.
•مراجعة نظام الإعانات النقدية من خالل �صندوق الرعاية االجتماعية واالعتماد على امل�سوح
امليدانية املحددة لل�شرائح الفقرية وتو�سيع قاعدة امل�ستفيدين.
•تبني احلكومة عدد ًا من الربامج وال�سيا�سات التي تعمل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف جمال
مكافحة الفقر ،وقد خ�ص�صت خطة التنمية االجتماعية واالقت�صادية الثالثة ملجال التخفيف
من الفقر (2005/2010م) وا�ستندت على �أهداف التنمية الألفية.
•تو�سيع وتطوير برامج احلماية للأطفال وخا�صة الأطفال يف ظروف �صعبة “كالأيتام
واملعاقني،واملت�سولني ،و�أطفال ال�شوارع ومن يعمل منهم يف �سن مبكرة...الخ.
•و�إن�شاء مراكز ت�أهيل وحماية يف بع�ض املحافظات اليمنية.
•ت�شكيل بع�ض املجال�س والهيئات الوطنية املتخ�ص�صة واملعنية بق�ضايا املر�أة والطفولة وال�شباب،
كاملجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ويلعب دور ًا تن�سيقي ًا وتنظيمي ًا يف جمال حماية الطفولة
وخا�صة الطفولة البائ�سة وكذلك املجل�س الأعلى للمر�أة ،واللجنة الوطنية للمر�أة التي ت�سهم
يف جمال النهو�ض بواقع املر�أة توعية وحقوق ًا ومتكين ًا يف املجاالت الإنتاجية.
•كما �أن�ش�أت بع�ض الوزارات �إدارات متخ�ص�صة مب�شاكل الفقراء وعلى وجه اخل�صو�ص الأطفال
منهم ك�إدارة الدفاع االجتماعي بوزارة ال�شئون االجتماعية والعمل والتي تقدم خدماتها يف
جمال حماية وت�أهيل �أطفال ال�شوارع ،وجمال مكافحة الت�سول من خالل عدد من املراكز يف
ثالث �أو �أربع حمافظات ،وجمال رعاية وت�أهيل الأيتام ،ورعاية الأحداث ،ومكافحة م�شكلة
تهريب الأطفال �إىل دول اجلوار  ،ويف وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل توجد �أي�ض ًا وحدة
متخ�ص�صة مبكافحة عمالة الأطفال� ،أما وزارة التخطيط والتعاون الدويل فتوجد بها وحدة
متخ�ص�صة يف جمال الفقر ولليمن ر�ؤية ا�سرتاتيجية بعيدة املدى �إىل 2025م حددت فيها
جممل الطموحات والغايات االجتماعية واالقت�صادية.

�شبكة الأمان االجتماعي:

وهي عبارة عن منظومة من املبادرات وامل�شروعات والربامج التنموية جيء بها خ�صي�ص ًا للتخفيف
من الآثار االنكما�شية وال�سلبية على الدخول  ،وعملية التوظيف وم�ستويات املعي�شية التي تزامنت مع تطبيق
برنامج الإ�صالح االقت�صادي واملايل والإداري  ،وتقلي�ص الإنفاق على الربامج احلكومية املوجهة للحماية
االجتماعية لل�سكان عموم ًا  ،ورفع الدعم احلكومي لل�سلع واخلدمات الأ�سا�سية .وتتكون �شبكة الأمان
االجتماعي من جمموعتني رئي�سيتني هما:
) أاملجموعة الأوىل ومتثل الربامج والآليات التي �أن�شئت كجزء من متطلبات البيئة االجتماعية
والتي ت�ستهدف تعزيز التكافل يف املجتمع وت�أمني التوازن االجتماعي وت�شمل هذه املجموعة
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)

ب�صورة رئي�سية وهامة الت�أمني االجتماعي املدين والع�سكري.
باملجموعة الثانية :وتتمثل يف الربامج والآليات التي ت�ستهدف مواجهة الآثار االجتماعية
واالقت�صادية ال�سلبية لربنامج الإ�صالح االقت�صادي على الفقراء و�أ�صحاب الدخول املحدودة،
وت�شمل هذه املجموعة ال�صناديق والربامج وامل�شاريع التي تعمل على متليك الأ�صول الإنتاجية
وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية وخلق فر�ص عمل م�ؤقتة و�أهم هذه الربامج والآليات هي:
�صندوق الرعاية االجتماعية (1996م) :وهو اجلهة املخولة لتقدمي امل�ساعدات والإعاناتاملالية لذفئات حددها القانون من الفقراء واليتامى والن�ساء بدون عائل وذوي الإعاقة
للتخفيف من الفقر.
ال�صندوق االجتماعي للتنمية (1997م) :ولنف�س الغر�ض ال�سابق �أي التخفيف من الفقر�أن�شئ هذا ال�صندوق ليقدم اخلدمات الأ�سا�سية للمناطق املحرومة وخلق فر�ص عمل وتطوير
املجتمعات املحلية ،ودعم منظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال مكافحة الفقر.

و�أهم جماالت م�شروعاته التعليم وال�صحة واملياه ،وامل�شروعات ال�صغرية وبناء القدرات.
�صندوق ت�شغيل الإنتاج الزراعي وال�سمكي (1993/1994م) ،ويعمل يف جمال دعم وت�شجيعزيادة الإنتاج الزراعي واحليواين وال�سمكي.
�صندوق رعاية وت�أهيل املعاقني (2002م) ويعمل يف جمال دعم وت�أهيل الفئات العاملة (يفاملجال احلركي ،ال�صم والبكم ،املكفولني ،املعاقني ذهني ًا)  ،وي�ستهدف دعم ومتويل برامج
وم�شاريع التدريب والت�أهيل للم�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية التي تعمل يف جمال الإعاقة.
�صندوق متويل ال�صناعات واملن�ش�آت ال�صغرية (2002م) ويقدم خدمات التمويل وتوفري ر�أ�ساملال املنا�سب يف جماالت القرو�ض للم�شروعات ال�صغرية وت�ستفيد الن�ساء من هذا ال�صندوق.
الربنامج الوطني لتنمية املجتمع والأ�سر املنتجة وكان قد بد�أ ك�إدارة عامة للأ�سر املنتجةبوزارة ال�شئون االجتماعية والعمل  ،ويعمل الربنامج يف جمال التدريب والت�أهيل للأ�سر
الفقرية امل�ستهدفة وي�سعى �إىل حتقيق االكتفاء الذاتي من خالل امل�شاركة.
م�شروع الأ�شغال العامة (1998م).والواقع �أن تقييم فعالية �شبكة الأمان االجتماعي يتوقف على مدى قدرتها على توفري مظلة
احلماية االجتماعية للفئات وال�شرائح االجتماعية ذات الدخل املحدود والفقرية من ناحية والعمل على
وقاية املجتمع و�أفراده من متدد الفقر  ،الذي ميكن �أن ي�صل �إىل مناطق وفئات �أو�سع خا�صة يف ظل ا�ستمرار
الآثار ال�سلبية ل�سيا�سة الإ�صالحات االقت�صادية .ورغم �أهمية �أداء هذه ال�شبكة املتمثلة يف عدد من
ال�صناديق وامل�شروعات �إال �أنه وفق ًا لبع�ض التقارير الر�سمية وغري الر�سمية  ،ف�إنها تنطوي على �إمكانات فعلية
متوا�ضعة وما تزال ال�شبكة تواجه �صعوبات ومعوقات حتول دون اكتمال وتكامل دورها وتقلل من فعاليتها يف
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التخفيف من الفقر والو�صول �إىل الفقراء ..وهناك من ي�شري �إىل م�آخذ على �آليات عمل ال�شبكة �إىل احلد �أن
الفقراء �أنف�سهم يف مناطقهم مل ي�سمعوا عنها  ،ففي م�سح �شمل الفقراء ووفق ًا ملا جاء يف ا�سرتاتيجية التخفيف
من الفقر �أن من �شملهم امل�سح �أكدوا عدم �سماعهم عن خدمات ال�صندوق االجتماعي للتنمية� ،أو عن م�شروع
الأ�شغال العامة با�ستثناء �أربع مناطق من الدرا�سة� ،أفاد ذكور العينة ب�سماعهم عن قيام هاتني امل�ؤ�س�ستني
بتنفيذ م�شروعات...الخ.
وهذا ي�ؤكد على �ضرورة تطوير �آليات العمل يف �شبكة الأمان االجتماعي ودعمها با�ستمرار الإمكانات
املادية واخلربات والكفاءات (ملزيد من �إي�ضاح هذه الر�ؤية ميكن الرجوع لدرا�سة قدمها الباحث د.عبد احلكيم
ال�شرجبي حول برامج وم�شروعات �شبكة الأمان االجتماعي –درا�سة تقوميية حتليلية ،قائمة املراجع)

 -بامل�س�ؤولية االجتماعية ال�شعبية (املجتمع املدين):

مل يعد اليوم بالإمكان احلديث عن �أي م�س�ألة من امل�سائل االجتماعية واالقت�صادية � ،أو �أي م�سائل
مت�س الإن�سان وحياته ومنائه ومت�س التنمية الب�شرية ككل دون النظر يف م�سئولية ودور املجتمع املدين
مب�ؤ�س�ساته وتنظيماته يف مثل هذه امل�سائل.
وحقيقة يوم ًا فيوم ًا تر�سخ القناعات ب�أهمية وم�سئولية املجتمع املدين �إىل جانب احلكومات يف
التنمية ،خا�صة �أن من �سمات املجتمع املدين تنظيمات وم�ؤ�س�سات اجتماعية حرة وتطوعية �أن ت�سهم يف
التنمية ويف احلياة الدميقراطية وتلعب دور ًا مهم ًا يف جمال حقوق الإن�سان بعامة وحقوق املر�أة والطفل
واجلماعات والفئات املهم�شة بخا�صة.
وهذه النظرة للمجتمع املدين تفر�ض عليه ح�ضور ًا قوي ًا وفاع ًال يف التعامل مع الق�ضايا الإن�سانية
واالجتماعية امللحة  ،خا�صة تلك الق�ضايا التي تخفق �أحيان ًا امل�ؤ�س�سات الر�سمية عن احتوائها مثل ق�ضايا
الفقر والبطالة ومكافحة الف�ساد وق�ضايا احلقوق واحلريات الإن�سانية :كما �أن املجتمع املدين يف كل مكان ُيعد
ف�ضاء رحب ًا ملختلف الأن�شطة الإن�سانية والتنموية وميكنه �إذا ما عمل بد�أب وكفاءة عاليتني وب�آليات متطورة
ً
�أن ي�سهم يف حتقيق �أكرب قدر من الرفاه االجتماعي واالقت�صادي يف جمتمعاته.
	�أما على م�ستوى املجتمع اليمني ف�إن املتتبع لتطوير املجتمع املدين فيه (والذي بلغ مداه �إىل حوايل
 6000منظمة حتى 2004م) � ،سيجد �أن ق�ضايا التنمية والتحديث ب�صفة عامة وق�ضايا الفقر واحلقوق
واحلريات ب�صفة خا�صة قد احتلت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية حيز ًا مهما يف فكر وعمل ون�شاط عدد من
منظمات املجتمع املدين التي جندها اليوم ت�سهم يف جماالت حيوية و�أهمهما التعليم وال�صحة والتدريب
والت�أهيل ومكافحة الفقر والبطالة وعمالة الأطفال ،و�أطفال الت�سول ،ويف جمال مكافحة الف�ساد ،ومتكني
املر�أة اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وجماالت �أخرى متنوعة.
وميكننا �أن نحدد حماور عمل منظمات املجتمع املدين على النحو التايل:
العمل الأهلي اخلريي االجتماعي (جمعيات نفع عام) وهذا العمل يكاد ي�ست�أثر اهتمام عدد �أكرب701
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من اجلمعيات الأهلية  ،وي�سهم يف مد يد العون للفئات املعوزة واملحتاجة ،وهذا العمل اخلريي
يعد من �أقدم �أ�شكال العمل االجتماعي يف اليمن ويرتبط بقيم الإ�سالم والعدالة والتكافل
والت�ضامن وقد قامت املجتمعات امل�سلمة على قواعد العدالة والتعاون والإخاء وامل�ساواة ولكن
ما يعاب على هذا العمل الأهلي �أنه يف الغالب ين�شط يف �أوقات �أو موا�سم معينة مثل :مطلع كل
عام درا�سي حيث تخدم بع�ض �أن�شطته �أبناء الأ�سر الفقرية وذلك ب�صرف ما يعرف باحلقيبة
املدر�سية  ،و�أي�ض ًا يف الأعياد واملوا�سم الدينية ،كرم�ضان وعيده  ،وعيد الأ�ضحى املبارك  ،بل
�أن هناك من يرى �أن هذا العمل غالب ًا ما ين�شط يف فرتة االنتخابات التي حتدث يف البالد �سعي ًا
وراء �أ�صوات الفقراء وما �أكرثها.
العمل التنموي والثقايف واحلقوقي  ،ويتمثل يف وجود عدد من اجلمعيات واملنظمات وامل�ؤ�س�ساتالأهلية التي يتنوع ن�شاطها التنموي الإن�ساين يف جماالت التعليم وال�صحة وتنمية الطفولة
ودعم ال�شباب ورعاية املعاقني والأيتام و�أطفال ال�شوارع -والت�سول ،وجمال متكني املر�أة
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،والدفاع عن احلقوق واحلريات  ،وبخا�صة حقوق الأطفال
والفئات امله�ضومة يف املجتمع وجمال حماية امل�ستهلك ومكافحة الف�ساد  ،وهو من املجاالت
احلديثة يف عمل املنظمات الأهلية.
ف�ضاء وا�سع ًا لأن�شطة املر�أة وبخا�صة يف جمال مكافحة
العمل اجلمعياتي الن�سائي وهو ي�شكلً
الأمية ومتكني املر�أة وحتقيق االكتفاء الذاتي لها.
ثم هناك اجلمعيات والهيئات املتخ�ص�صة يف العلوم والآداب وغريها.ومن املالحظ اليوم �أن منظمات املجتمع املدين تدخل اليوم يف �شراكة وا�ضحة ومعرتف بها مع الدولة
خا�صة يف تنفيذ بع�ض امل�شروعات التنموية املتعلقة بال�شرائح الفقرية وبت�سول الأطفال وعمالة الأطفال.
وت�سهم بع�ض املنظمات الأهلية يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التخفيف من الفقر بدور املتتبع واملراقب،
كما �أنها ت�سهم مع �سلطات املجتمعات املحلية يف حتديد االحتياجات التنموية للمجتمعات املحلية.
ولكن رغم التطور الكبري الذي حدث يف جمال العمل الأهلي االجتماعي يف اليمن ،ودوره امل�أمول يف
ال�شراكة الفاعلة يف جمال التنمية ،ويف احتواء الكثري من االحتياجات التي تعوزها الفئات الفقرية واملعر�ضة
با�ستمرار للتهمي�ش  ،ومن بينها العاطلون واملت�سولون و�أطفال ال�شوارع � ،إال �أن هناك م�آخذ كثرية على دور وعمل
منظمات املجتمع املدين وقد تتبعت الباحثة نوريه ُح ّمد بع�ض ًا من هذه امل�آخذ يف درا�سة ميدانية فوجدت
�أن عدد ًا كبري ًا من منظمات املجتمع املدين ما تزال تعمل وفق �صيغ و�أمناط تقليدية تعجز عن �أحداث ما
هو �أف�ضل ،كما �أن معظم �أن مل يكن جميع هذه اجلمعيات املتواجدة يف ال�ساحة اليمنية تفتقد �إىل التن�سيق
والت�شبيك و�ضعف تبادل اخلربات خا�صة يف جمال امل�شروعات واملبادرات احليوية يف العمل التنموي ،وما تزال
تعمل بخربات وكفاءات وقدرات مالية متوا�ضعة.
ويف الوقت الذي ت�شتد فيه احلاجة �إىل منظمات املجتمع املدين ف�إنه يلزم عليها �أن تعيد النظر يف
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�أ�ساليب عملها و�أن تطور من �آلياتها وتزيد من الت�شابك البناء فيما بينها.

الف�صل الرابع

الإجراءات املنهجية والعملية للدرا�سة امليدانية
لقد كانت الأهداف الأ�سا�سية لهذا البحث امليداين هي:
•تو�صيف ظاهرة الت�س ّول عامة وت�س ّول الأطفال خا�صة من حيث حجمها ،وعنا�صرها ،و�أمكنة
تواجدها.
•الوقوف على الأ�سباب الكامنة وراء انت�شارها وال�سيما بني الأطفال.
•الوقوف على الآثار االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية املرتتبة على عملية الت�سول �سواء بالن�سبة
للمت�سول �أو لأ�سرته.
•حماولة اقرتاح احللول العلمية والعملية ملعاجلتها وال�سيما ظاهرة ت�سول الأطفال.
وقد كانت الفر�ضيات املوجهة لهذا البحث امليداين هي الفر�ضيات اخلم�س التالية:
•املت�سول هو �شخ�ص غري مندمج اجتماعي ًا يف حميطه الب�شري واجلغرايف.
•الت�سول �سبب ونتيجة للتفكك الأ�سري.
•�إن ك ًّال من عدم االندماج االجتماعي والتفكك الأ�سري هما من مفرزات النظام االجتماعي
واالقت�صادي ال�سائد.
•للت�سول انعكا�سات �سلبية على امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والنف�سي تتعدى املت�سول �إىل الأ�سرة
واملجتمع.
•�إن عالج ظاهرة الت�سول هو م�س�ؤولية يتقا�سمها كل من املت�سول نف�سه و�أ�سرته والدولة واملجتمع.
�أ ّما الإجراءات والو�سائل التي اعتمدها الباحثان يف �إجراء هذا البحث فقد كانت ب�صورة �أ�سا�سية:
العينة املق�صودة ،والتي مت اختيارها ع�شوائي ًا اعتمادا على متغريات:
•العمر (�أقل �أو �أكرث من � 18سنة).
•النوع (�إناث ،ذكور).
•احلالة ال�صحية (�سليم ،معاق).
ا�ستمارة البحث امليداين (منهج ال�س�ؤال).درا�سة احلالة مبوجب دليل خا�ص لهذه العملية.اال�ستعانة ب�آراء وخربات عدد من الرجال والن�ساء العارفني ب�أو�ضاع مناطقهم ،من خالل جمموعتي نقا�شخمتارتني من الن�ساء والرجال ،لإبداء الر�أي حول م�شكلة الت�سول يف اليمن.
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�أما عن عينة الدرا�سة فقد مت الأخذ بعينة موحدة من ناحية احلجم والتي ميكن تو�ضيحها يف اجلدولالتايل-:

عدد عينة ا�ستمارة
البحث امليداين
املجموع

جدول يو�ضح جمموع عينة ا�ستمارة البحث امليداين
الأطفال
البالغني
البحث
�إناث
ذكور
ن�ساء
رجال
43
43
37
37
1993
43
43
37
37
2010
86
86
74
74
172
148

املجموع
160
160
320

الف�صل اخلام�س

حتليل نتائج الدرا�سة امليدانية
�أو ًال :تف�سري وحتليل جداول (اال�ستبيان) وفق ًا لأهداف وفر�ضيات الدرا�سة

·6

هذا وقد متثلت النتائج الأ�سا�سية لهذا البحث امليداين التتابعي مبا هو �آت:
* تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن  51,3من املت�سولني عام 1993م هم ذوو انتماء قبلي ،و�أن هذه الن�سبة
قد ارتفعت بني مت�سويل عام 2010م �إىل  ، % 79.4وبالتايل ف�إن معظم املت�سولني لي�سوا من فئة الأخدام
�أو الفئات الهام�شية الأخرى التي عادة ما تعاين من االغرتاب والعزلة يف جمتمع يقوم �أ�سا�سا على االنتماء
القبلي .ولكن هذا البحث قد بينّ بنف�س الوقت �أن ه�ؤالء املت�سولني القبليني مل يكونوا قادرين على الت�سول
يف مناطقهم القبلية فهجروها �إىل املدينة بو�صفها مدينة كبرية حتت�ضن ع�شرات الآالف من النا�س الذين ال
يعرف بع�ضهم بع�ضا ،وبالتايل ف�إن “املهاجر” من الريف �إىل املدينة ميكنه �أن ميار�س الت�سول يف املدينة دومنا
حرج.
هذا مع العلم �أن �إجابة املبحوثني عن �س�ؤال “ما �سبب جميئك �إىل �صنعاء؟ “ قد تفاوتت ب�صورة
ملفتة للنظر بني بحثي 1993م و2010م� ،إذ �إن ن�سبة من �أجابوا على �أن الهدف من هذا املجيء عام 1993م
كان الت�سول بلغت �أكرث من  ،% 36هبطت هذه الن�سبة ب�شكل حاد يف بحث  2010لتكون فقط حوايل ،4,5%
مقابل �أكرث من � 65%أفادوا ب�أنهم قدموا �إىل �صنعاء بهدف البحث عن عمل� .إن هذا التغري يف موقف املبحوثني
6

· البيانات التي جمعت بواسطة أداة البحث الرئيسية وهي االستبيان.
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من الت�سول� ،إمنا يعود – بر�أينا�-إىل �أن العقدين الأخريين قد �شهدا حملة �إعالمية و�صحفية على امل�ستويني
الر�سمي وال�شعبي �ضد ظاهرة الت�سول ،و�ضد املت�سولني �أنف�سهم الذين �أُتهم بع�ضهم بتعودهم ور�ضاهم وعدم
�شعورهم باحلرج االجتماعي �أمام الآخرين ،بل اتهموا باحل�صول على الدخل العايل الذي و�صل عند البع�ض
حدّ الرثاء .ومن جهة �أخرى ميكن القول �أن عدد ًا من املت�سولني يرى �أن حمافظة �صنعاء هي مكان يكرث فيه
فر�ص العمل في�أتي يف الأ�سا�س لهذا الغر�ض لكنه يفاجئ �أنه كان خمطئ ًا يف ذلك فيبحث عن و�سيلة �أخرى
لك�سب املال تكون �سهلة ومتوافرة لأي �شخ�ص وهي الت�سول.
•�أظهرت الدار�سة وجود حالة من التمايز الثقايف واالجتماعي هي يف طريقها �إىل التبلور يف �صورة
“ثقافة فرعية” يف �إطار “ الثقافة الكلّية” للمجتمع .وقد جتلّى هذا ال�شرخ االجتماعي -الثقايف
بني جمموعة املت�سولني والأخدام الذين يعي�شون يف “غيتوات” هام�شية هي عبارة عن ع�ش�ش �أ�شبه
ما تكون بالقبور ،وبني بقية فئات املجتمع الأخرى ،مبن فيهم الفئات الفقرية التي مل ت�صل بعد �إىل
مرحلة الت�سول ،بعدد من امل�ؤ�شرات ال�سو�سيو ـ ثقافية التي متثل “ثقافة الفقر” والتي يعترب من
�أبرز مظاهرها:
معدالت وفاة عالية ن�سبي ًا ،متو�سط عمر ق�صري ،م�ستويات منخف�ضة من التعليم ،م�شاركة �ضعيفة يف
احلياة ال�سيا�سية ،انخفا�ض م�ستوى املهارة ،عدم وجود مدّ خرات نقدية ،عدم وجود خمزون من املواد الغذائية
يف البيت ،الزواج الأهلي الر�ضائي ،اللجوء �إىل العنف مبا يف ذلك �ضرب الأطفال ،كرثة هجرة الزوج ،الت�سلطية
داخل الأ�سرة ،اال�ست�سالم والقدرية ،االعتزاز املفرط بالذكور� ،إ�شراف الأم على الأ�سرة عند غياب الزوج،
التعر�ض لالحتقار ،الإح�سا�س بالعجز].
*�أكدت هذه الدرا�سة على خ�صائ�ص ثقافة الفقر واملتمثلة يف:
•هيمنة العالقات االجتماعية الداخلية/البينية داخل جمتمع املت�سولني� ،إذ �إن ال�صديق الأقرب
للمت�سول �سواء �أكان امر�أة �أو رجال �أو طفال كان ب�صورة غالبة مت�س ً
وال مثله.
•عدم اهتمام املت�سول بر�أي النا�س فيه �أو نظرتهم له  ،وهذا يعني �ضمور”احل�سا�سية االجتماعية”
عند املت�سول .ولرمبا عدم االهتمام هذا �أو عدم االكرتاث بر�أي النا�س فيه كمت�سول لي�س من
�أولوياته  ،خا�صة �أنه ينتقد الظروف التي قادته �إىل ذلك و�أجربته على الت�سول.
•االن�صراف �شبه التام عن و�سائل الإعالم.
ال�صحي ،بداللة انخفا�ض ن�سبة من
•انخفا�ض درجة االهتمام ال�سيا�سي .انخفا�ض درجة الوعي
ّ
يلقحون �أطفالهم ،والذين يذهبون �إىل الطبيب يف حالة املر�ض.
•ارتباط الوعي الفردي للمت�سول بالوعي االجتماعي ال�سائد وال�سيما العادات والتقاليد القبلية
ال�سائدة يف املجتمع اليمني.
*بينت الدرا�سة �أن ن�سبة املعاقني من املت�سولني الرجال �أعلى منها عند الن�ساء والأطفال ،الأمر
�سواء ب�سبب الفقر �أو املر�ض
الذي ي�شري �إىل �أن �أبناء ه�ؤالء الرجال املعاقني غالبا ما يكونون مت�سولني اي�ض ًا،
ً
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وبالتايل وقوع م�س�ؤولية �إعالة الأ�سرة على الطفل �أو ب�سبب الوراثة الوظيفية (الت�سول) من الأ�سرة �أو من
بع�ض �أفرادها� .إن انخفا�ض ن�سبة املعاقني من الرجال عام 2010م ( )59%عما كانت عليه احلال 1993م
( )84%رمبا ي�شري �إىل تبادل الأدوار بني املت�سولني واملت�سوالت ،ذلك �أن نتائج البحث تبني �أن الن�سبتني
ال�سابقتني كانتا متعاك�ستني بالن�سبة للمت�سوالت ،حيث كانت ن�سبة املعاقات من املت�سوالت عام 1993م حوايل
 ،5%بينما ارتفعت يف بحث 2010م �إىل  .31%وي�شري هذا التغري الكبري يف ن�سبة الإعاقة بني الرجال
والن�ساء بني 1993م و2010م بنظر الباح َثني� ،إىل ارتفاع ن�سبة الفقر والبطالة يف املجتمع اليمني يف
العقدين الأخريين ،بنتيجة ما �سمي بربامج الإ�صالح االقت�صادي التي يفر�ضها كل من البنك الدويل للإن�شاء
والتعمري ( ،)IBRDوامل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية التابعة له ( )IDAو�صندوق النقد الدويل ( ،)IMFوالتي
غالب ًا ما ت�شرتط حترير الأ�سعار ورفع الدعم احلكومي عن ال�سلع املدعومة ،والتي هي عادة ال�سلع احليوية
ال�ضرورية حلياة املواطنني حمدودي الدخل والفقراء.
* �إن عاملي الفقر والبطالة بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى ي�أتي يف طليعتها التفكك الأ�سري ،وغياب
الأب ،وت�ضخم حجم الأ�سرة ب�سبب ارتفاع معدل اخل�صوبة يف اليمن و�ضع على عاتق املر�أة اليمنية م�س�ؤوليات
اقت�صادية كبرية حيال �أ�سرتها ،ودفع بها بالتايل �إىل ال�شارع للت�سول ،الأمر الذي معه ت�ضخم عدد الن�ساء
املت�سوالت ،وت�ضخمت معه ن�سبة الإعاقة بني ه�ؤالء املت�سوالت ،وال�سيما �أن املر�أة وب�سبب تكوينها البيولوجي
اخلا�ص معر�ضة �أكرث من الرجل له�شا�شة العظام ،ولأمرا�ض �أخرى تتعلق باحلمل والوالدة ،الأمر الذي ميكن
�أن يرتتب عليه الكثري من �أ�شكال الإعاقة.
* �أظهرت الدرا�سة �أن ن�سبة الأ�سر التي متار�س الت�سول بكامل �أفرادها قد انخف�ض من حوايل 20%
عام 1993م �إىل حوايل  16%عام 2010م� ،أما الأ�سر التي متار�س الت�سول بجزء فقط من �أفرادها مبن
فيهم الطفل/ة املبحوث/ة نف�سه/ا فقد ارتفعت من حوايل  43.8%عام 1993م �إىل حوايل  53.1%عام
2010م ،مما ي�شري �إىل ارتفاع ن�سبة الأمهات و�/أو الآباء الذين ميار�سون الت�سول مع �أبنائهم وبناتهم.
*تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأغلبية ال�ساحقة من املت�سولني الكبار يف كال البحثني من الأميني ،رغم
هبوطها من حوايل  ،88%عام 1993م �إىل  78%عام 2010م� .أ ّما بالن�سبة للمت�سولني من الأطفال فقد
كانت ن�سبة الأميني يف كال البحثني بحدود الـ ، 50%بينما من كانوا يعرفون القراءة والكتابة من الأطفال
�سواء ب�سبب
كانت ن�سبتهم  22.5%وهو ما ي�شري �إىل �أنهم قد دخلوا املدر�سة ثم تركوها وجل�أوا �إىل الت�سول،
ً
ارتفاع تكاليف الدرا�سة (كما �أفاد الكثريون)� ،أو لأن الأ�سرة باتت حمتاجة �إىل عملهم (الت�سول) ب�سبب الفقر
�أو التفكك الأ�سري �أو ب�سبب الأمرين مع ًا -كما �سبق �أن �أ�شرنا�-أو ب�سبب خلل يف النظام التعليمي (املدر�سة).
* �أكدت الدرا�سة �أن املهنة املعتادة لأ�سر �أكرث من  70%من املبحوثني هي الزراعة واحلرف الب�سيطة
املرتبطة بها� ،أي �أن حوايل ثالثة �أرباع املت�سولني هم من �أ�صول ريفية ،ولكن قدومهم �إىل املدينة كان بق�صد
الإقامة الدائمة� .إن مثل هذه الهجرة الداخلية من الريف �إىل املدن قد �أدت ـ عملي ًا ـ �إىل ترييف املدينة بد ًال
من متدين الريف .هذا وقد بينت نتائج البحث وجود تقاطع وتالزم يف �إجابات املبحوثني بني �سبب هجرتهم
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من الريف �إىل املدينة و�سبب جلوئهم �إىل الت�س ّول ،حيث �أفاد يف بحث 1993م �أكرث من  70%من املت�سولني
�أن “الفقر” هو ما دفع بهم �إىل الهجرة من الريف �إىل املدينة ،بينما �أفاد �أكرث من  80%من ه�ؤالء (�أي من
مت�سويل بحث 1993م) �أن “الفقر والبطالة والت�شرد” الذي واجهوه يف املدينة هو ما دفع بهم �إىل الت�س ّول،
�أي �أن الفقر يعترب القا�سم امل�شرتك الأعظم بني الريف واملدينة ،مبا يف ذلك العا�صمة �صنعاء مو�ضوع هذا
البحث ولقد بينت نتيجة هذا البحث بفرتتيه الزمنيتني (1993م و2010م)�أن معظم املت�سولني يقطنون يف
�أحياء هام�شية ع�شوائية مبنية من الق�صدير وال�صفيح و�أحيانا الطوب واخل�شب وتنق�صها كل �أنواع اخلدمات
وكل �أ�شكال البنية التحتية ال�ضرورية� .إن امل�سكن يف هذه الأحياء اليعدو �أن يكون غرفة واحدة على الأرجح
تعي�ش فيها �أ�سرة مكونة من �ستة �أفراد يف املتو�سط ،وهي غرفة خالية من النوافذ ،وبالتايل ال تدخلها �أ�شعة
ال�شم�س وتفتقر �إىل املاء والكهرباء والغاز والتمديدات ال�صحية والأثاث� ،إنها “ قرب” بكل معنى الكلمة� ،إ ّال
�أنه م�سكون ب�أحياء.
* بينت الدرا�سة بفرتتيها ( 1993و� )2010إن �أكرث املواقع جلب ًا للمت�سولني ،هي مواقف ال�سيارات
(الإ�شارة) ،ولذلك ف�إن البع�ض يطلق على الأطفال املت�سولني “�أطفال الإ�شارة” ،وكذلك اجلوالت والأ�سواق
التجارية ،كونها تدر دخ ًال �أعلى من الأماكن الأخرى� .إن الباحثني يريا وجود عالقة �شعورية �أو ال�شعورية
يف ر�ؤو�س ه�ؤالء الأطفال املت�سولني بني امتالك ال�سيارة واملحالت التجارية وامتالك �أ�صحاب هذه ال�سيارات
واملحالت التجارية على الرثوة املاد ّية (الزلط).
*تو �صلت الدرا�سة �أن �أعلى م�ستوى من الدخل ي�أتي به الطفل ،ثم املر�أة ،ثم الرجل ،وهذا التفاوت
وحياء يف مد اليد من الأطفال
يعود بر�أينا �إىل �أن الرجال وال�سيما غري املعوقني منهم ،هم �أكرث حتفظا
ً
والن�ساء ،وال�سيما �أن الدين الإ�سالمي قد نهى الرجال القادرين على العمل عن الت�س ّول ،وبالتايل ف�إن تعاطف
النا�س معهم �أقل من تعاطفهم مع الأطفال والن�ساء.
* �أكدت الدرا�سة �أن ما يقرب من  34%من املت�سولني عام 1993م يبحثون عن عمل �آخر غري الت�سول،
وارتفعت هذه الن�سبة يف بحث 2010م لت�صل �إىل حوايل  ،48%وذلك مقابل  61%و 53%يف نف�س الفرتتني
على التوايل مل يبحثوا عن عمل �آخر� .إن هذه الأرقام ت�شري �إىل �أمرين �أحدهما �إيجابي والآخر �سلبي� .أ ّما
الإيجابي فهو �أن ن�سبة من باتوا يخجلون من الت�سول ،ويبحثون عن عمل �آخر غري الت�سول قد ارتفعت خالل
العقدين املا�ضيني بن�سبة  ،14%و�أ ّما الأمر ال�سلبي فهو �أن ن�سبة تفوق الـ 55%بني املت�سولني قد ا�ست�ساغوا
هذه املمار�سة (الت�سول) وما عادوا يبحثون عن عمل �آخر غريه.
	�إن هذا ي�شري بر�أينا �إىل وجود احتمالني يف ما يتعلق بهذه النتيجة :الأول هو �أن املت�س ّول قد �سبق له
البحث عن عمل دون جدوى ،فركن �إىل الت�سول باعتباره قدرا ال مفر منه ،والثاين هو �أن الدخل الذي يح�صل
عليه املت�سول من الت�س ّول يعترب ن�سب ّي ًا مقب ً
وال ومر�ضي ًا ،وبالتايل فهو لي�س م�ضطر ًا للبحث عن عمل �آخر
*ب ّينت الدرا�سة �أن التفكك الأ�سري الناجم �سواء عن تعدد الزوجات �أو عن تعدد الزيجات �أو
الطالق �أو الرت ّمل �إمنا يلعب دور ًا كبري ًا يف دفع عدد كبري من الأ�سر وبالتايل الأطفال �إىل الت�سول .وت�شري
707
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

نتائج كل من بحثي عام 1993م وعام 2010م �إىل �أن  15%من والدي ه�ؤالء الأطفال هم يف حالة طالق
و�أن ن�سبة  22.1%من عينة بحث 1993م ون�سبة  30,3%من عينة بحث 2010م يعي�شون �إما يف كنف
�أب متزوج من غري �أمهم� ،أو �أم متزوجة من غري �أبيهم� ،أو مع الأقارب� ،أو لوحدهم .و�إذا ما جمعنا بني حالة
طالق والدي الطفل املت�سول ،وحالة تعدد الزوجات و�/أو الزيجات بالن�سبة له�ؤالء الوالدين ،يتنب �أن حوايل
ن�صف املت�سولني من الأطفال �إمنا يعي�شون يف كنف �أ�سر غري طبيعية (مفككة) ال يظللها دفء وحب الأبوين
ويكرث فيها اخلالفات� .إن وجود الطفل يف جو �أ�سري متوتر وم�شحون ،ناهيك عن املعاملة ال�سيئة التي ميكن �أن
يتعر�ض لها �سواء من زوج الأم ( �إن كان يعي�ش مع �أ ّمه) �أو زوجة الأب (�إن كان يعي�ش مع �أبيه) ،بل و�أحيانا
من الأب نف�سه �أو من الأخ الأكرب البد و�أن ينعك�س �سلب ًا على نف�سيته ،ويدفعه �إىل الت�شرد والت�س ّول ،وبالتايل
عدم االلتحاق باملدر�سة واحلرمان من نعمة العلم والتعلم وت�أمني امل�ستقبل والتعر�ض لكافة العراقيل ال�سلبية
التي �سبق �أن �أ�شرنا �إليها يف الإطار النظري.
*�أكدت الدرا�سة �أن الأغلبية ال�ساحقة من املت�سولني وال�سيما الأطفال منهم( ،حوايل  75%يف
بحث 1993م ،و 90%منهم يف بحث 2010م) رغبتها يف ترك الت�سول ،هذه املهنة التي فيها “ك�سر �شرف”
على حد تعبري �أحد الأطفال ،ولكن ب�شرط �أن ت�ؤ ّمن لهم الدولة البديل املالئم ،والذي هو بر�أيهم (امل�سكن
املالئم والدخل الكايف للمعي�شة)� .إن رغبة الأكرثية ال�ساحقة من الأطفال يف ترك الت�سول ،ي�سمح باال�ستنتاج
ب�أن ه�ؤالء الأطفال مرغمون على الت�س ّول �إما من ذويهم �أو لأن الظروف االقت�صادية ال�صعبة جعلت كل همهم
حم�صور ًا يف احل�صول على لقمة العي�ش ،وذلك يف ظل ق�صور ت�شريعات ال�ضمان الإجتماعي التي حتميهم وت�ؤمن
لهم فر�ص العمل والعي�ش الكرمي ،وباملقابل ف�إن �إفادة حوايل ربع املبحوثني عام 1993م وحوايل 10%
منهم عام 2010م بعدم رغبتهم يف ترك الت�سول� ،إمنا ي�شري �إىل ا�ستنتاجني اثنني ،الأول :هو �أن الت�سول يف
عام 2010م مل يعد مربح ًا كما كانت عليه احلال عام 1993م ،وذلك نتيجة �إ ّما لكرثة املت�سولني �أو لعزوف
الكثريين ممن متتد �إليهم يد ال�سائل عن العطاء لأ�سباب متعددة وخمتلفة� ،أما اال�ستنتاج الثاين :فيتداخل مع
اال�ستنتاج الأول فيما يتعلق بتنامي ال�شعور باخلجل من ممار�سة الت�سول نتيجة احلمالت الإعالمية وال�شعبية
املتوا�صلة التي تدين ظاهرة الت�سول واملت�سولني وتت�شكك يف �صحة دعاواهم وحاجتهم.
*تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تباين �آراء الأطفال عن مدى رغبتهم يف التواجد يف م�ؤ�س�سات ت�ؤمنهم
كالإ�صالحيات �أو دور الإيواء تفاوتت �إجاباتهم بني م�ؤيدين لهذا الأمر وغري م�ؤيدين له وبني غري مت�أكدين
من رغبتهم ،فكانت الرغبة عالية يف بحث عام 2010م حيث يرغب يف التواجد يف مثل هذه الأماكن حوايل
 37.2%مقابل  33.7%ذكروا يف عام 1993م عن رغبتهم يف التواجد فيها� .أما عن �سبب عزوف عدد منهم
عن التواجد يف مثل هذه الأماكن فقد كان ب�سبب عدم معرفتهم بها �أو �سماعهم عن �سوء املعاملة فيها �أو عدم
رغبتهم �إطالق ًا يف ذلك لتقييد حريتهم.
وعموم ًا ف�إن عزوف الأطفال عن مثل هذه امل�ؤ�س�سات �إمنا ينبئ عن عدم كفاءتها يف الت�أهيل �أو ب�سبب
تعود الأطفال على �أجواء احلرية التي يوفرها ال�شارع وهكذا.
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ثاني ًا :خال�صة ور�ؤية حتليلية للحاالت املعرو�ضة وجمموعتي النقا�ش

*�شكل الفقر عام ًال �أ�سا�سي ًا وقا�سما ً م�شرتك ًا عند جميع احلاالت املدرو�سة يف �أمر الت�سول وحتى يف
ر�ؤية جمموعتي النقا�ش ،فاجلميع برر اللجوء �إىل الت�سول ب�سبب احلاجة وفقر الأ�سرة .وثمة اتفاق عام بني
احلاالت املدرو�سة يف نظرتهم �إىل ظاهرة الت�سول ب�أنها ا�سرتزاق من �أجل العي�ش وم�صدر ًا من م�صادر الرزق لهم
ولأ�سرهم الفقرية.
*بدا لنا من معظم درا�سة احلاالت �أن الهجرة الداخلية وانتقال بع�ض الفقراء من حمافظاتهم
وقراهم �إىل املدن الكربى وبالذات العا�صمة �صنعاء من الأ�سباب الهامة التي قادت البع�ض من املنتقلني �إىل
الت�سول� ،أو اال�سرتزاق ب�أعمال هام�شية هي �أقرب للت�سول مثل التظاهر مب�سح ال�سيارات �أو التظاهر ببيع اللبان
�أو املياه �أو غري ذلك ،و�أ ّدت �أي�ض ًا بدفع الأطفال وامل�سنني من هذه الأ�سر �إىل ال�شارع  .كما �أن االنتقال من
حيز مكاين �صغري غري معقد يف عالقاته (القرية مث ًال) �إىل حيز مكاين وا�سع معقد يف عالقاته االجتماعية
واالقت�صادية �أفرز معه الكثري من امل�شكالت واملفاج�أت غري ال�سارة للمنتقلني من حمافظاتهم وقراهم �إىل
العوا�صم واملدن وبالتحديد �إىل مدينة �صنعاء العا�صمة .حيث جاء ه�ؤالء بغر�ض البحث عن فر�ص عمل
�أف�ضل �أو م�صادر رزق �شريفة ،فيحدث لهم اال�صطدام بواقع مغاير متام ُا وبالتايل يواجهون ظروف ًا غري متوقعة
وغري حمتملة فتكون النهاية امل�ؤملة لأفراد الأ�سرة �أو حتى للمنتقل نف�سه اللجوء �إىل ال�شارع للت�سول .وقد
�أ�شار بع�ضهم �إىل احلوادث املرورية التي وقعت لهم �أو لعائلهم (الأب)� ،أو حوادث املر�ض مثل التعر�ض ملر�ض
ال�سكري �أو ال�ضغط و�ضياع بع�ض الأطفال يف زحمة مدينة كبرية دفع الطفل ذكر ًا �أم �أنثى �إىل ال�شارع بغر�ض
الرتزق �أي الت�سول �أو حتى العمل يف م�سح ال�سيارات �أو بيع اللبان �أو �أي عمل هام�شي طفيلي �آخر يعر�ض ه�ؤالء
الأطفال مل�شكالت كثرية مثل العنف والتحر�ض اجلن�سي والإهانات ...الخ  .وهذا ي�ؤكد خطورة ال�شارع على
الأطفال املت�سولني واملتواجدين يف ال�شارع  ،ومناء جيل بهذا ال�شكل �سوف يكون تبعاته على املجتمع وخيمة� ،إ ًذ
البد من حلول جمدية مل�شكلة الت�سول و�إعادة الطفل �إىل احلياة الطبيعية يف �أح�ضان �أ�سرة م�ستقرة ودرا�سة
مفيدة .
*من خالل درا�سة احلالة وجدنا الأطفال وال�شباب وحتى الكبار يف ال�سن يتمنون ترك الت�سول،
واالنتظام يف التعليم �أو احل�صول على عمل لأنف�سهم �أو ملن يعولهم ( الأب يف الغالب ) فالت�سول بدا مرفو�ض ًا
عند كثري من احلاالت لل�صغار والكبار و�إن كان بع�ضهم ال ينوي تركه نظر ًا ملا يحققه لهم من دخل كبري.
*بع�ض من الأطفال يف درا�سة احلالة عبرّ وا عن رغبتهم يف ترك الت�سول �إذا ما وجدوا عم ًال ولكن
بع�ضهم تواجهه م�شكل ال�ضمني (�أي الكفيل) الذي يكفل �سلوكيات هذا الطفل ،وقد عبرّ عن ذلك �أكرث واحد.
*يبدو �أن حجم الأ�سرة (وبالتحديد كرثة عدد الأبناء يف الأ�سرة والأفراد الذين يعيلهم رب
الأ�سرة) يزيد من م�شاكل الأ�سرة وخا�صة حدوث ال�شجار واخل�صام امل�ستمر بني الأبوين عندما يعجز رب
الأ�سرة عن تلبية متطلبات واحتياجات الأ�سرة ،في�ؤدي ذلك �إىل هروب الأبناء من هذه الأجواء الأ�سرية
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امل�شحونة �إىل ال�شارع ،وقد يتطور الأمر بني الزوجني �إىل الطالق.
*عبرّ عدد من الأطفال يف احلاالت املدرو�سة �أنهم با�ستمرار ي�شعرون بعدم الأمان واخلوف من
ال�شارع ،وكثري من ه�ؤالء عبرّ عن خوفه من ال�ضياع يف زحمة املدينة الكبرية لهذا بع�ضهم يختار مكان ًا قريب ًا من
ال�سكن للت�سول.
* ت�شكل �أماكن ال�سوبر ماركت واملطاعم ال�شعبية الكربى (كمطعم ال�شيباين) واجلامعات وحمطات
البنزين �أماكن مهمة و�آمنة للت�سول خا�صة لدى الأطفال ورغم تواجد عدد كبري من املت�سولني يف اجلوالت
و�إ�شارات املرور �إال �أن هذه الأماكن املذكورة كما عبرّ بع�ض الأطفال �إىل جانب �أنها �أماكن �أكرث �أمان ًا من
الإ�شارات املرورية �أو ال�شوارع غري الآمنة ،ويح�صلون منها على بع�ض الأطعمة التي ت�شبعهم.
*يتعارف الأطفال والكبار �أي�ض ًا فيما بينهم على �أماكن و�أوقات يزيد فيها الدخل من الت�سول و�أبرزها
بوابات وكليات اجلامعة (خا�صة جامعة �صنعاء) حتى �إن بع�ض ًا قد عبرّ يف درا�سة احلالة �أن �أوقات االمتحانات
يزيد فيها الدخل فهم يدعون للطلبة بالفوز والنجاح ،وبالطبع فالطالب الداخل �إىل حجرة االمتحان يجد �أنه
بحاجة �إىل الدعاء وبالتايل تزيد حاالت الت�سول  ،وت�شكل هذه الأماكن ب�ؤر ًا مهمة بل �إن كثري ًا من الأطفال
يخرتقون بوابات اجلامعة (والكليات) ويتواجدون بالقرب من ال�صفوف وحجرات املحا�ضرات ويقرتبون �أكرث
من الطالب.
*بع�ض من الأطفال دفعوا للت�سول من �أجل احل�صول على مبالغ ت�سد احتياج الأب من الكيف
“القات ،التنباك � ..إلخ” ويف حديث لأحد الأطفال يقول :كل ما اح�صل عليه من الت�سول ي�أخذه �أبي لي�شرتي
قات ويخزن ي�صرف الفلو�س ب�شراء القات .وهنا يتحول الطفل �إىل معيل لوالده واحتياجات الكيف له والأمر
الطبيعي هو �أن يعيل الأب الأبناء.
*يدرك الكثري من الذين خرجوا �إىل ال�شارع للت�سول� ،أن ال�شارع يقود �إىل �سلوكيات و �أفعال غري
الئقة ،وقد كان بع�ض ه�ؤالء يعبرّ يف حديثه عن ذلك بالقول “ال�شارع ال يرحم” ،نلقى دائم ًا ال�سب وال�شتائم
والإهانات ونتعر�ض للأذية (�أي التحر�ش اللفظي �أو حماوالت االعتداء جن�سي ًا).
*�ضعف العالقات العائلية والتكافل االجتماعي بني العوائل ،واخل�صام امل�ستمر بني الزوجني ي�ؤدي
�إىل هروب الأطفال �إىل ال�شارع والت�سول.
*لدى البع�ض من املت�سولني �صغار ًا وكبار ًا �شعور باخلجل �أو الدونية من الت�سول� ،أ ّما الأطفال فكثري
منهم عبرّ عن رغبته يف ترك الت�سول واالنتظام يف الدرا�سة.
*من الطرق والأ�ساليب املتبعة يف الت�سول وا�ستجداء النا�س لب�س املهلهل من الثياب ،الدعاء
والإحلاح به ،البكاء خا�صة عند الأطفال ،ا�صطحاب كفل معوق�،أو �إن�سان كبري معاق حمل بع�ض الأوراق �أو
ال�صور التي تكون لأ�شخا�ص مر�ضى يف حاالت �شلل �أو خروق �أي �إعاقات �أو التظاهر مب�سح ال�سيارات ،بيع
اللبان�...إلخ .
*بع�ض الأطفال يراودهم حلم الذهاب �إىل ال�سعودية ولو بالتهريب بحث ًا عن فر�ص �أف�ضل للرزق.
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وهذه امل�شكلة تلقي اليوم اهتمام ًا كبري ًا من الدولة وبع�ض منظمات املجتمع املدين يف الت�صدي لها نظر ًا
ملخاطرها الإن�سانية واملجتمعية.
*برغم �أن معظم الأطفال يف درا�سة احلالة يتمنون ترك الت�سول ويتطلعون �إىل من يعني �أ�سرهم
�إال �أنهم ال يتذمرون كثري ًا فهم يرون يف الت�سول م�صدر رزق لهم ولذويهم ،وهو يف نظرهم �أف�ضل من �أفعال �أخرى
ال �إخالقيه ومرفو�ضة يف املجتمع كال�سرقة مث ًال فهذا طفل يحمل �أخيه املعاق يرى يف الت�سول ترزق وطلبة
اهلل.
* ُيلقي املت�سولون ومعهم جمموعتا النقا�ش م�س�ؤولية الت�سول وت�سول الأطفال على وجة اخل�صو�ص
على م�ؤ�س�سات الدولة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،فهذه امل�ؤ�س�سات ال تقوم بدورها الالزم يف توفري ُ�سبل العي�ش
الكرمي للفقراء مبا يف ذلك غياب الت�أهيل والتدريب و�ضعف الرتاحم والتعاطف.
*و�إن كنا جند �أن امل�س�ؤولية �أي�ض ًا تقع على عاتق الأ�سرة �إذ لي�س من املعقول مهما بلغ بها الفقر
�أن تدفع ب�أطفالها �إىل ال�شارع وت�سوقهم �إىل الت�سول ،فالأ�سرة م�س�ؤولة م�س�ؤولية كبرية يف �إعالة الأطفال
والنا�شئة من الأبناء وعليها �أن تدبر ُ�سبل العي�ش الكرمي لهم ،خا�صة �أننا قد علمنا من خالل درا�سة احلاالت
�أن بع�ض ًا من الأطفال يت�سولون ل�صالح الأهل (�إرغام ًا) من �أجل توفري ثمن القات والكيف من �سجائر وغري ذلك
لآبائهم.
*�أظهرت نتائج الدرا�سة عموم ًا تزايد حاالت الت�سول عند الأطفال وكبار ال�سن وه�ؤالء هم احللقة
الأ�ضعف وهم بحاجة �إىل العون االجتماعي والإن�ساين.
*�أظهرت درا�سة احلالة بع�ض ًا من امل�شكالت ال�صحية التي يعاين منها �أقارب املت�سول (الأب ،والأم،
الأخ ،الأخت) وال يخلو بع�ض من املت�سولني وخا�صة ال�صغار منهم من الأمرا�ض واملخاطر ال�صحية التي يكون
�سببها ال�شارع واالختالط فيه.
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الف�صل ال�ساد�س

اال�ستنتاجات العامة ومقرتحات املعاجلة
* اال�ستنتاجات العامة:

قبل عر�ضنا لهذه اال�ستنتاجات العامة ،ينبغي الت�أكيد على الق�ضايا املبدئية التالية املتعلقة
بظاهرة الت�س ّول:
�أ) �إن العامل االقت�صادي (الفقر والبطالة) بكل ما يحمله هذا املفهوم من �أبعاد هو العامل الرئي�سي الكامن
وراء ظاهرة الت�س ّول ،بيد �أن نتائج هذا البحث قد ب ّينت دخول عوامل نف�سية واجتماعية وثقافية �إىل
ت�شجع هذه العوامل البع�ض على الت�سول ،بينما متنع
جانب العامل االقت�صادي ( الفقر والبطالة ) بحيث ّ
البع�ض الآخر من �أن يت�س ّول� ،إذ قد نقع -على �سبيل املثال -على �شخ�صني على درجة واحدة من الفاقة
�أحدهما يت�سول والآخر ال يت�س ّول .
ب) �إن الت�س ّول هو نوع من االنتحار االجتماعي الناجم عن حالة االغرتاب و�ضعف الروابط الأ�سر ّية ،حيث
يقع الفرد يف م�ستنقع العزلة ،ولذلك ف�إننا جند الفقراء املندجمني اجتماع ّي ًا يخجلون من ممار�سة
الت�س ّول ،بينما ميار�سه الأفراد غري املندجمني اجتماع ّي ًا و�أ�سر ّي ًا  .ونحيل هنا �إىل مقالة “ الت�سول يف
الوطن العربي “ التي ّمر ذكرها �آنف ًا.
ج) �إن ظاهرة الت�س ّول هي ظاهرة َم َر�ض ّية (بفتح امليم والراء) و�سلب ّية،وهي تتحول �إىل و�سيلة لظواهر
اجتماع ّية �أخرى �أ�شدّ �سلب ّية وخطر ًا على املجتمع وعلى املت�س ّول نف�سه ،مثل:
معر�ض ًا �إياهم لذل ال�س�ؤال
تفكك �أ�سرة املت�س ّول ،ذلك �أنه غالب ًا ما يجنّد كل �أفراد �أ�سرته للت�س ّول ّواملهانة ،بل واالنحرافات اخللقية واالجتماعية املختلفة (�سرقة،جرمية،كذب،حتايل� ،شذوذ
جن�سي ...الخ).
�إبقاء املت�س ّول و�أ�سرته خارج العملية الإنتاجية (التنمية).حرمان �أطفال املت�س ّول من التعليم.تعر�ضهن لالنحرافات اجلن�سية.
�صعوبة زواج بنات املت�س ّول ،وبالتايل �إمكانية ّالإزدواجية الثقافية يف املجتمع ،حيث تتحول �أحياء املت�سولني وم�ساكنهم �إىل نوع من “الغيتوات”املنغلقة على نف�سها واحلاقدة على املجتمع والدولة.
ت�شويه �صورة املجتمع واملدينة بنظر الز ّوار وال�س ّياح.التعود على ممار�سة هذه املهنة الرخي�صة والر�ضا النف�سي بها وعنها .د) �إن �إدانتنا لظاهرة الت�سول على هذا النحو ،ال تعني �إدانتنا للمت�سول نف�سه وح�سب ،و�إمنا �إدانة جممل
الظاهرة ،كونها ظاهرة اجتماعية حقيقية تقع م�س�ؤوليتها على املجتمع والدولة قبل �أن تقع على املت�سول
نف�سه� .إن م�س�ؤولية املجتمع والدولة عن مثل هذه الظاهرة �-أي ظاهرة الت�س ّول-تتجلّى يف كونها منت�شرة
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وتنت�شر يف نوع معينّ من املجتمعات� ،أال وهي تلك التي تغيب فيها قيم العدالة االجتماعية وامل�ساواة،
وتهيمن فيها قيم التفاوت الإجتماعي واالقت�صادي ،وترتكز فيها الرثوة وو�سائل الإنتاج الأ�سا�سية
بيد فئة قليلة من الطفيليني الذين يعي�شون عالة على جهود املنتجني احلقيقيني من العمال والفالحني
واملثقفني مثلهم يف ذلك مثل املت�س ّولني مع الفارق يف الأ�سلوب � .إن هذا يعني �أن معاجلة ظاهرة الت�سول
مرتبطة ع�ضوي ًا مبعاجلة ظواهر الفقر والتخلف والتوزيع غري العادل لل�سلطة والعمل والرثوة على
م�ستوى املجتمع� .إن جزء ًا كبري ًا من املت�سولني هم من املعاقني� ،أو من كبار ال�سن غري القادرين على العمل،
�أو الأطفال اليتامى �أو �شبه اليتامى الذين ال معيل لهم� ،أو الأطفال امل�شردين ب�سبب التفكك الأ�سري
(�أطفال ال�شوارع) .وال �شك �أن م�س�ؤولية �إعالة ه�ؤالء الأ�شخا�ص و�إدماجهم يف العملية الإنتاجية �إمنا
تقع بالدرجة الأوىل على عاتق الدولة ولكن �أي�ض ًا على عاتق الهيئات واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية
واخلريية.
هـ) ينبغي �أن يت�ضمن �أي برنامج �أو م�شروع ملعاجلة ظاهرة الت�س ّول ح ًّال ي�أخذ بعني االعتبار طبيعة كل فئة من
الفئات املبينة يف املخطط (انظر املدخل) ،وهي بعد �إجراء عملية تركيبية للمخطط املعني:
فئة القادرين على العمل من اجلن�سني ،فئة غري القادرين على العمل ب�سبب العمر �أو الإعاقة من الرجال
والن�ساء ،فئة الفقراء ،فئة املعاقني من الأطفال ،فئة الأطفال الأيتام واملت�شردين،فئة الأطفال العاديني
الذين يعي�شون بني �أ�سرهم ،فئة الأطفال العاملني يف �أعمال ب�سيطة.
و) ومن القراءة املت�أنية لبيانات اال�ستبيان وكذلك ملا جاء على ل�سان املت�سولني يف درا�سة احلالة يتبني جلي ًا
مدى االعتالل يف هذه الظاهرة� /أو امل�شكلة (م�شكلة الت�سول) و�أثرها ال�سلبي على النواحي االجتماعية
والرتبوية والنف�سية للمت�سول وبخا�صة املت�سولني الأطفال الذين يت�شكل م�ستقبلهم يف جو مليء
باالنحرافات وبال�سلوكيات غري ال�سوية ،خا�صة يف ظل تواجدهم امل�ستمر يف ال�شارع وهو تواجد غري
�آمن (وقد عرب عن ذلك عدد من �أطفال احلاالت املدرو�سة)،فال�شارع عادة ال يفر�ض رقابة �أو �ضغط على
الطفل كما تقوم بذلك الأ�سرة املعنية بتن�شئة الطفل و�إعداده �أعداد ًا تربوي ًا �سليم ًا.

*مقرتحات املعاجلة :

ونقدم هنا ملن يهمهم الأمر املقرتحات العملية التالية ملعاجلة مو�ضوع الت�سول كظاهرة اجتماعية
و�إن�سانية متثل انعكا�سا م�ؤ�سفا وم�ؤمل ًا لكافة �سلبيات املجتمع اليمني ريف ًا وح�ضر ًاً� .إن الأ�سا�س الذي تقوم عليه
مقرتحاتنا� ،إمنا هو القيام بحملة تنمو ّية ريفية ومدنية خمططة و�شاملة ،تت�ضمن ب�صورة �أ�سا�سية:
•�إن�شاء مزارع دولة و�أخرى يتكفل بها القطاع اخلا�ص ،وذلك يف �أماكن يتم اختيارها بعناية من قبل
املخت�صني ت�ساعد على غر�س الفالحني برتابهم وعدم مغادرة ريفهم املعطاء واملعلوم لديهم �إىل
�شوارع املدن.
•�إن�شاء م�صانع زراعية لت�صنيع الإنتاج الزراعي يف مناطق املن�ش�أ ،الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي
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للمواطنني ويعدل اخللل يف امليزان التجاري للدولة.
•�إعطاء الريف حقّه من اخلدمات ال�صح ّية والتعليمية وال�سكنية والطرقات وكافة عنا�صر البنية
التحتية.
•بناء جممعات �سكنية يف �أماكن خمتارة يف الريف ويف املدن ،وبيع هذه امل�ساكن ب�أ�سعار معقولة
وبالتق�سيط املريح لذوي الدخل املحدود عامة والفقراء منهم خا�صة.
وجمانية التعليم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي على الأقل.
•تعميم وتطبيق �إلزامية ّ
التع�سفي والبطالة ،وي�ضمن له ولأ�سرته حقوقهم
•تطوير قوانني العمل مبا يحمي العامل من الت�سريح
ّ
يف حالة �إ�صابات العمل �أو الوفاة �أو الت�سريح.
•تو�سيع مظلة ال�ضمان االجتماعي لت�شمل احلماية كل مواطن عاطل عن العمل رغم ًا عنه ،مبا يف ذلك
الن�ساء احلوامل واملر�ضعات.
•زيادة املخ�ص�صات املالية املقدمة من الدولة عن طريق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وجعلها خم�ص�صات
مالية �شهرية بد ًال من خم�ص�صات دورية كل ثالثة �أو �أربعة �أ�شهر.
•تقدمي قرو�ض بنكية بدون فوائد (�أو بفوائده رمزية) تقدم ملن يريد �أن ي�ستثمرها يف بناء م�سكن
له ولأ�سرته �أو يف م�شروع �إنتاجي �صغري يخدم به نف�سه و�أ�سرته وجمتمعه ،وذلك على غرار ما فعله
املهند�س حممد يون�س يف بنجالد�ش وا�ستحق جائزة نوبل عليه.
•تفعيل كافة القوانني والت�شريعات التي �أ�صدرتها الدولة حول ق�ضايا :حقوق الإن�سان ،متكني املر�أة
من ممار�سة دورها االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف واالقت�صادي متام ًا مثل �أخيها وابنها وزوجها
الرجل.
•تفعيل دور املجال�س املحلية ودفعها ملمار�سة دور فاعل يف احلد من الت�سول.
•التوعية بدور و�أهمية احلماية القبلية للفقراء والعاطلني واملنخرطني يف الت�سول ،خا�صة �أن كثري ًا
ممن مت درا�ستهم يف هذا البحث هم من �أ�صول قبلية ومناطق قبلية غنية .فالت�آزر والدعم القبلي ال
�شك �أنه يعك�س جانب ًا مهم ًا من التكافل االجتماعي الذي ا�شتهرت به اليمن منذ القدم.
•�إيالء املزيد من الدعم واملنا�صرة للمنظمات اجلماهريية العاملة يف جمال �أطفال ال�شوارع والت�سول
وجمال الفقر ب�شكل عام.
•الإكثار من برامج الت�أهيل والتدريب والتكوين العملي لل�شباب وبخا�صة الفتيات حتى ال يقع ه�ؤالء
فري�سة للفقر واخلروج �إىل الت�سول.
	�إن �إيالء الدولة للمجتمع املدين �أهمية ملثل هذه املقرتحات �إمنا يعني �ضرب �أربعة ع�صافري بحجر
واحد:
1 )1حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي للقطاع الريفي من البالد.
2 )2وقف نزيف الهجرة الع�شوائية من الأرياف �إىل املدن.
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3 )3امت�صا�ص البطالة الظاهرة واملقنّعة يف كل من الريف واملدينة.
�4 )4إنهاء ظاهرة الت�سول يف املدينة.
5 )5حتقيق العدالة االجتماعية و�إ�شاعة الر�ضا بني �أفراد املجتمع.
و�أخري ًا ف�إنه بتحقيق الدولة واملجتمع لهذه املقرتحات ،ي�صبح من ال�ضروري وال�صحيح �أن تتدخل
الدولة يف و�ضع حد لظاهرة الت�سول بالطرق القانونية والإن�سانية املنا�سبة .
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�أزمــــــــة التعليم يف اجلمهورية اليمنيــــــــة
وحتديات القرن الواحد والع�شرون
�أ.د .احمد علوان املذحجي

كلية الرتبية -جامعة �صنعاء

مقدمة:
حدثت خالل العقدين املا�ضيني تطورات �إقليمية وعاملية هائلة يف جماالت االقت�صاد واالجتماع
والتكنولوجيا والثقافة ،وقد �صنف اخلرباء العامليون التغيريات التي ح�صلت يف العامل خالل تلك الفرتة
�إىل ع�شر ثورات عاملية :منها ثورة االت�صاالت وثورة املعرفة ،والثورة العلمية ،وثورة العوملة ،والثورة
االجتماعية والثورة االقت�صادية وقد بد�أت ثورة املعلومات واالت�صاالت م�سريتها .و�أخذ التطور ال�سريع
الذي ت�شهده تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ي�ؤثر ت�أثري ًا متزايد ًا على كافة جوانب حياتنا اليومية.
ومن هذا املنطلق �أ�صبح لزام ًا على امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة يف بالدنا التكيف مع املعطيات التقنية
اجلديدة بطريقة متكنها من االنتفاع بها على الوجه الأكمل ،وتعمل على احلد من الأخطار التي تكمن
فيها ،حيث �أننا مل نعد جمتمع من املجتمعات يف جزيرة ثقافية حم�صورة �أو معزولة قائمـة بذاتها؛ �إال �أن
الت�أثري والت�أثر بها حا�صل ولو بن�سب حمدودة.
وعادة ما حتدث الأزمة التعليمية نتيجة تراكم جمموعة من الت�أثريات اخلارجية املحيطة
بالنظام التعليمي مثل تدين امل�ستوى العلمي ،وتخلف املناهج� ،أو حدوث خلل مفاجئ ي�ؤثر على املقومات
الرئي�سة للنظام التعليمي وي�شكل تهديد ًا �صريح ًا ووا�ضح ًا جلودته ونوعيته ولبقائه.
والأزمة التعليمية يف اجلمهورية اليمنية وخا�صة داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية مبختلف مراحله كالتعليم
الأ�سا�سي والثانوي والتعليم العايل فهي حالة مزمنة غاب عنها التحديث والتطوير ،وعدم التنظيم وخلل
يف �سيادة الإدارة التقليدية ،ويقر الكثريون بعدم قدرة القيادات الإدارية للمدار�س واجلامعات على
مواجهة موقف معني با�ستخدام الطرق التقنية واملتطورة يف التعامل مع املواقف الرتبوية والأكادميية.
ومن بع�ض الأمور التي ت�ؤدي �إىل ظهور مثل هذه الأزمة التعليمية:
1 .1عدم توافر املباين التعليمية وملحقاتها التعليمية ب�شكلٍ كاف ،وبجودة منا�سبة.
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�2 .2ضعف �إعداد املعلم والأ�ستاذ �أثناء اخلدمة.
3 .3اكتظاظ املناهج واملقررات الدرا�سية وتركها بدون تطوير �أو حت�سني.
4 .4الإخالل مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص.
5 .5الكثافة الطالبية ،وازدحام الف�صول والقاعات الدرا�سية.
 6 .6وجود خلل يف العملية التعليمية.
7 .7غياب الفل�سفة التعليمية الوا�ضحة.
8 .8غياب الوعي االجتماعي ب�أهمية التعليم ودوره يف التقدم مواكبة الع�صر.
9 .9غياب التقييم الذاتي ،واالعتماد الأكادميي( .املذحجي  ،2009عمادالدين1997م).
واليمن كغريها من دول العامل تت�أثر مبا يحدث حولها ،فقد حولت القنوات الف�ضائية وثورة
االت�صاالت واملوا�صالت ال�سريعة املجتمع الدويل �إىل كيان ب�شري واحد يعي�ش يف قرية الكرتونية متقاربة
الأجزاء واملنافع .وقد �أدت الثورة االقت�صادية �إىل تناق�ص ن�سبة القوى الب�شرية العاملة يف قطاعي الزراعة
وال�صناعة وتزايد ن�سبتها يف قطاع اخلدمات نتيجة للتقدم التكنولوجي ،وت�سارعت الأحداث االقت�صادية
العاملية نحو ت�شكيل نظام اقت�صادي عاملي حر �أدي �إىل حتطيم احلواجز احلدودية واجلمركية بني الدول
و�إىل حرية التجارة العاملية وذلك ،فيما يعرف بالعوملة؛ كل هذه املتغريات تدعو للتهي�ؤ واال�ستعداد والإعداد
للتعامل مع امل�ؤثرات العاملية من �أجل االنتفاع ب�إمكاناتها وخمرتعاتها ،واحلد من �أخطارها و�آثارها ال�سلبية،
ويتطلب ذلك �إعادة النظر يف نظامنا الرتبوي وتطويره مبا يحافظ على �أ�صالتنا وقيمنا الثابتة وخ�صو�صيتنا
العربية والإ�سالمية ،ويتيح لنا يف الوقت نف�سه االنتفاع بالنواحي الإيجابية للتطورات العاملية ومواكبتها.
ويف �ضوء ذلك �أكد اخلرباء الدوليني يف �أكرث من جمال �أهمية �إعطاء الأولوية العليا للتعليم يف الإنفاق
احلكومي؛ لأن اال�ستثمار يف التعليم ال ي�شكل ا�ستثمار ًا يف م�ستقبل البلد فقط بل يف م�ستقبل الب�شرية جمعاء،
خا�صة ونحن �شعب فتي ت�شكل فئات العمر فيه من � 7إىل � 19أكرث من  50%تقريب ًا من عدد ال�سكان؛ كما
�أن هناك عدد كبري من القوى العاملة بحاجة �إىل تدريب وت�أهيل تقني عايل ملواكبة وم�سايرة دول اجلوار
والعامل املتح�ضر وتلبية متطلباتها التنموية التي �أي�ض ًا هي متطلبات جمتمعنا على ال�سوي ،حيث تواجهنا
الكثري من التحديات( .تركي  /2007نازم .)2007
و�شعب هذه طبيعته ي�شكل بحد ذاته حتدي ًا كبري ًا البد �أن يحظى ب�أولوية يف التفكري التنموي ومن هو
يف �سوق العمل بحاجة ما�سة �إىل التدريب والت�أهيل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فهناك حتديات كثرية تواجه جمتمعنا
على امل�ستويني املحلي يف ظروفه االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والعاملي وذلك على النحو الآتي:

�أو ًال :على امل�ستوى املحلي:
 -أالظروف االقت�صادية والتي تتمثل يف:

 1 .1ات�ساع �سيطرة القطاع العام وال�ضعف الن�سبي للقطاع اخلا�ص.
718
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

� 2 .2صعوبة عمليات الإ�صالح االقت�صادي وما يرتتب عليها من تبعات.
* اخل�صخ�صة وامل�شاكل الناجمة عنها بالن�سبة للعمالة.
* �سيا�سة االقت�صاد احلر والتحديات التي ت�صاحبها.
 3 .3انعدام الثقة يف كثري من الأحيان بني القطاع اخلا�ص وال�سلطات احلكومية.
� 4 .4صعوبة التعامل مع الأو�ضاع الدولية اجلديدة (العوملة ،اتفاقية اجلات ومنظمة التجارة العاملية،
وال�شراكة الأورومتو�سطية  ....الخ)
 5 .5م�شكلة الأو�ضاع الإقليمية امل�ستجدة (الإرهاب ،النزاعات الع�سكرية ،ارتفاع معدالت البطالة حالة
الك�ساد العاملي ... ،الخ ).
 6 .6م�شاكل و�صعوبة متويل الأنظمة التعليمية والتدريبية ل�ضمان اال�ستمرارية (.)Sustainability
(نازم 2007م ،عنائب 1418ه).
كما �أدت ثورة املعلومات �إىل �إحداث تغري جذري يف املجال االقت�صادي واالجتماعي �شمل ر�أ�س املال
وطرائق الإنتاج و�أ�شكاله وعالقاته .حيث تراجعت �أهمية عنا�صر وطرائق الإنتاج التقليدية واملواد اخلام يف
قيمة ال�سلعة ،و�أ�صبحت املعلومات هي العن�صر الأهم و�أ�صبح املدير املتميز هو من ميتلك معارف ومعلومات �أكرث
حداثة ،ومهارات ا�ستخدام التقنيات ،وترتب على ذلك �أن �أ�صبح ر�أ�س املال املعريف والتقني �أكرث �أهمية و�أعمق
�أثر من ر�أ�س املال املادي� .أمام هذه املتغريات وفى مواجهة تلك التحديات يجب �أن ن�سعى �إىل التغري املطلوب
وفق حاجاتنا املعا�صرة ،و�سرعة حتديد تلك التحديات.

 -بالظروف االجتماعية والثقافية:

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

1م�شكلة توزيع وتق�سيم الطبقات االجتماعية �إىل طبقات متفاوتة امل�ستويات يف كل املجاالت.
2التعامل مع االجتاهات الفكرية ال�سائدة جتاه الأنواع املختلفة من التعليم والتعلم والتطلع �إىل التعليم
العايل املتميز.
�3ضعف �أو عدم القبول والر�ضا االجتماعي للأعمال اليدوية واملهنية.
4العادات والتقاليد املوروثة والت�أثري القوي للدين والعادات والتقاليد على احلياة االجتماعية
والثقافية.
5القوانني والت�شريعات والأعراف القائمة والبالية والتي تعوق التطوير.
6البريوقراطية واملقاومة التقليدية للتغيري ولكل ما هو جديد.
7التناثر امل�ؤ�س�سي والأنانية.
8عدم وجود جهة موحدة م�سئولة عن و�ضع و�صياغة متطلبات التعليم اجليد (�ضمان اجلودة ،منح
ال�شهادات ،امل�ستويات القيا�سية للمهارات ،االعتماد الأكادميي� ،إطار وطني للم�ؤهالت ...الخ).
9عدم ر�سوخ ثقافة التعليم مدي احلياة ،والتعلم الذاتي.
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1010عدم االهتمام الكايف بالفئات املهم�شة وذوى االحتياجات اخلا�صة والإناث( .نازم  / 2007الفار
1998م).

ثاني ًا :على امل�ستوى العاملي:

جند �أن هناك من ي�شري �إىل �إن �أزمة التعليم يف اليمن والوطن العربي يف حقبة يقف فيها العامل على
م�شارف العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين ويواجه حتديات كربى تتمثل يف جمموعة من الق�ضايا ذات
الطابع العاملي من �أهمها:
1 .1االنفجار ال�سكاين حيث يتوقع �أن ي�صل عدد �سكان الكرة الأر�ضية عام (� )2025إىل حوايل �ستة
مليارات ون�صف املليار ن�سمة� ،أغلبهم يف دول العامل الثالث ،ومنها الوطن العربي واليمن.
2 .2الأزمة البيئية والتدهور البيئي حيث يواجه املجتمع الب�شرى �أزمة حادة يف العالقة بني الإن�سان
والتنمية والبيئة ،ومظاهر التلوث بكل �أ�شكاله وامل�ضرة باملوارد الطبيعية ،ون�سب توافرها.
3 .3الهجرة من الريف �إىل احل�ضر �أ�صبحت ظاهرة �سكانية خطرية تنطوي على م�شكالت ترتبط
باالقتالع من البيئات الأ�صلية واالنتقال �إىل بيئات جديدة تعد القادمني اجلدد عبئا ثقيال متعدد
الوجوه والأبعاد� ،أهمها االجتماعية واالقت�صادية.
4 .4العامل املتداخل املجتمعات حيث تواجه الب�شرية حتوالت عاملية اجتماعية وثقافية واقت�صادية
وتكنولوجية تفر�ض معطياتها على الن�سيج االجتماعي الوطني والنظام االقت�صادي الإقليمي
ومنظومة القيم الإن�سانية.
5 .5االنفجار املعريف املتمثل بثورة املعلومات والتقنيات وو�سائل االت�صال و�أثر ذلك يف �إحداث التغري
اجلذري لأ�ساليب احلياة الفردية واالجتماعية وفى طموحات ال�شعوب و�أمالها نحو التنمية
الب�شرية.
6 .6توجه النظم الرتبوية نحو التغري واال�ستجابة ملطالب املجتمعات وا�ست�شراف امل�ستقبل و�أبحاث
الب�شرية بالرتبية و�سيلة لتنمية قدرات الإن�سان ومتكينه من االنتفاع ببيئته وتطويرها وتهيئتها
للتعامل مع ثورة املعلومات ب�شكل خا�ص( .عماد الدين 1997م�صطفى .)2005
وعليه فثمة ت�سا�ؤالت كثرية تدور يف �أذهان الكثري من املتابعني واملهتمني بال�ش�أن الرتبوي والتعليمي
يف كثري من امل�ؤ�س�سات واجلامعات اليمنية ،فيما يتعلق مبدخالت النظم الرتبوية وعملياتها وخمرجاتها ،ومدى
مواكبتها للع�صر احلديث ،مع الأخذ بعني االعتبار خ�صو�صية اجلمهورية اليمنية التي عا�شت ردح ًا من الزمن،
حتت نري الإمامة واال�ستعمار التي لعبت دور ًا كبري ًا يف �صياغة نظم تربوية بدائية قائمة على مناهج ذات
طابع تقليدي من جهة ،وخلدمة �أغرا�ضها الرجعية واال�ستعمارية من جهة �أخرى .وعلى الرغم من م�ضي �أكرث
من �أربعني عام ًا على التحرر من الإمامة واال�ستعمار ُ
منذ قيام ثورة � 26سبتمرب 1962واال�ستقالل نوفمرب
 ،1976واكت�شاف الرثوة النفطية التي عادت عليها باملردود املادي ،ف�إن النظم الرتبوية يف اليمن مل ت� ِؤت
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�أوكلها حتى الآن ،ومل حتقق نقلة نوعية يف جمتمعنا اليمني على الأ�صعدة كافة� ،إ�ضافة �إىل تدين م�ستوى
التعليم وتراجع مكانته وقيمته يف �سلم �أولويات املواطن ،كما مل ت�ستطع اجلمهورية اليمنية الق�ضاء على
الأمية الأبجدية التي جتاوزت ال�ستة مليون �أمي ح�سب �أخر �إح�صائية لتقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء
2004م.
وبالرغم مما �سبق لقد مر التعليم يف اليمن مبراحل خمتلفة من التو�سع الكمي والنوعي ،فقد متكنت
اجلمهورية اليمنية بعد ثورتي �سبتمرب و�أكتوبر من ن�شر العلم واملعرفة وفتح املدار�س يف املدن والقرى ،والعمل
على توفري التعليم و�إتاحته جلميع �أبناء الوطن ( بنني وبنات) وا�ستجابة ملتطلبات التنمية و�إمنائها ،وحتى
تواكب بالدنا حركة النمو العاملية التي حتتاجها املجتمعات كافة ،يف املجاالت العلمية والتقنية واالقت�صادية
واالجتماعية وتتفاعل معها �إيجابي ًا �شكلت هذه احلركة دافع ًا قوي ًا من �أجل املحاولة لإحداث نقلة نوعية
عالية اجلودة يف تطوير التعليم يف كل املراحل الدرا�سية ،ومواجه التحديات املختلفة التي تعيقه ،وت�صور
باحللول املنا�سبة لتح�سني العملية الرتبوية والتعليمية يف اجلمهورية اليمنية مواكبة للع�صر ،ولو �أنها مل
تتحقق بدرجة مقبولة.

م�شكلة الدرا�سة:

�إذا كانت الرتبية يف جوهرها عملية علمية ،وتتجه نحو امل�ستقبل ،وهى الأداة التي تعد �أجيال
اليوم لعامل الغد .وهى الأ�سا�س خللق فرد عاملي بالرتبية وجعل التعليم عملية مهنية يف عامل �سريع التغيري،
هذا النوع من الإعداد قد تواجهه العديد من ال�صعوبات وامل�شكالت ،والتحديات ،وعليه يجب تهيئة الكثري
من الظروف لإعداده ،لي�صبح قادر ًا على التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها ،وعليه فقد متثلت م�شكلة
الدرا�سة بال�س�ؤالني الرئي�سيني الآتني:
1 .1ما التحديات التي تواجه التعليم يف اجلمهورية اليمنية يف القرن الواحد والع�شرين ،وتوقعات
التغلب عليها؟
2 .2كيف ميكن التغلب على �أو مواجهة هذه التحديات؟

هدف الدرا�سة:

هدفت الدرا�سة ب�شكل عام �إىل حماولة حتديد مالمح التعليم يف امل�ستقبل يف �ضوء التحديات
املختلفة التي تواجهها اجلمهورية اليمنية يف القرن احلادي والع�شرين ،وو�ضع بع�ض الت�صورات الفاعلة
للتغلب عليها �أو احلد منها.

الطريقة والإجراءات:

وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤالت ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي الذي يهدف �إىل التعرف
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على امل�شكلة املراد درا�ستها و�إعطاء الو�صف الكامل لها ولأبعادها .وهو املنهج الذي يتم من خالله و�صف
الظاهرة وتف�سريها ،ويدر�س هذا املنهج الظواهر الراهنة درا�سة كيفية تو�ضح خ�صائ�ص الظاهرة ،وكمية
تو�ضح حجمها وتغريات درجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى ،وال يقف الأ�سلوب الو�صفي جامد ًا عند و�صف
الظواهر واملمار�سات ال�سائدة �أو الواقع بل يتجاوز ذلك للو�صول �إىل ا�ستنتاجات وتعميمات ت�سهم يف تف�سري
مرغوب فيها �أو متوخاه( .املذحجي  .)2008كما �إن هذا
الظواهر مبا ي�سمح بتغيريها وتوجيهها نحو �أهداف
ٍ
املنهج يتناول املمار�سات والظواهر كما هي على �أر�ض الواقع بالإ�ضافة �إىل �أنه يتجاوز جمع البيانات وو�صف
الظواهر �إىل حتليل وا�شتقاق اال�ستنتاجات ذات الداللة بالن�سبة للم�شكلة التي يعاجلها الباحث ،انه من �أكرث
املناهج العلمية مالئمة ملثل هذا النوع من الدرا�سات (عريفج و�آخرون  1987م) .كما مت االعتماد على البحث
النظري واملكتبي ،والأبحاث املن�شورة ،والأدبيات املختلفة يف جمع البيانات ذات العالقة للو�صول �إىل احلقائق
واال�ستنتاجات .كذلك اعتمد الباحث على كتاب الإح�صاء ال�سنوي 2009م الذي �صدر عن ،وزارة التخطيط
والتعاون الدويل ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،اجلمهورية اليمنية يونيو2010م.

�أدبيات للدرا�سة:

�سيتم مناق�شة التحديات التي تواجه اليمن باعتباره جزء من الوطن العربي والعامل والذي ي�ؤثر
ويت�أثر مبب يجري فيهما ،ويف هذا اجلزء ا�ستعان الباحث بعدد من الدرا�سات املختلفة ووظفها يف �إعداد الإطار
النظري مع بع�ض الإ�ضافة �أو التعديل واحلذف مبا يخدم هدف الدرا�سة وفكرتها ومن �أهمها:

�أ .التحدي الثقايف واملعريف:

الثقافة هي ذلك الن�سيج املعقد من الأفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد واالجتاهات والقيم
و�أ�ساليب التفكري والعمل و�أمناط ال�سلوك وكل ما يبنى عليها من جتديدات وابتكارات وو�سائل يف حياة النا�س
مما ين�ش�أ يف ظله كل ع�ضو من �أع�ضاء اجلماعة ،ومما ينحدر �إلينا من املا�ضي فن�أخذ به كما هو �أو نطوره يف
�ضوء ظروف حياتنا وخرباتنا .فهي ب�إيجاز ذلك اجلزء من البيئة الذي �صنعه الإن�سان بنف�سه وهذبه بخربته
وجتاربه ،والتي حتدد مالمح �شخ�صيته وتعمل على �ضبط اجتاهات �سريه ،بل وتر�سم �أهدافه امل�ستقبلية .واليوم
اخذ ال�صراع الثقايف �شكال خمتلفا عن ال�سابق ،و�أ�صبح خطر �سيطرة ثقافة واحدة على �أخرى �أو �أكرث يتبلور
ب�شكل وا�ضح خالل القرن احلايل حيث بد�أت تنت�شر قيم و�سلوكيات ت�سود يف ثقافة معينه بني ثقافات �أخرى
تعد حمافظه ،و�أ�صبحت الب�شرية تواجه حتوالت عاملية اجتماعية وثقافية تفر�ض معطياتها على الن�سيج
االجتماعي الوطني ومنظومة القيم الإن�سانية� ،إن �أمتنا العربية يف �أقطارها كافة تقف الآن �أمام ا�صطالح
عوملة الثقافة الذي يوحي بهيمنة ثقافة على الثقافات الأخرى ،وادعاء ثقافة ما ب�أنها عاملية على الثقافات
الأخرى مما ي�ؤدي �إىل وقوف املتلقي واملت�أثر بالكم الهائل الذي ت�ضخه و�سائل الإعالم والأدوات التكنولوجية
الأخرى ،مثل �شبكة الإنرتنت والربيد �إلكرتوين ،والف�ضائيات و�شبكات التلفزة العاملية �إىل ال�شعور بالتمزق
وفقدان الهوية ومن ثم ا�ست�سالمه لتيارات غريبة عن �أ�صالته ،مما ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل �شعوره بال�سلبية وال�ضياع
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وت�شتت االنتماء ،وحتى ميكن اال�ستفادة من و�سائل االت�صال لتثقيف حتديات الرتبية اليمنية والعربية يف
القرن احلادي والع�شرين و�أثرها يف حتديد دور معلم امل�ستقبل ،املعلم الذي يلعب الدور الأ�سا�سي يف تعميق
�شعور الطالب نحو جمتمعه وتو�ضيح الغث من ال�سمني له مما يبث عرب هذه الو�سائل والأدوات ،فان ذلك يفر�ض
على املعلم �أن ي�صل �إىل م�ستوى من الفهم والثقافة العالية لي�ستطيع حتقيق الأهداف الآتية مع طلبته:
1 .1دعم الهوية الثقافية للمجتمع اليمني والعربي ،وال يعني ذلك بحال من الأحوال االنغالق �أو
التقوقع الثقايف ورف�ض التفاعل مع الثقافات الأخرى ،فالثقافة العربية ثقافة منفتحة على
الثقافات العاملية منذ القدم ،فقد �صنع العرب واحدة من �أهم موجات « العوملة » يف التاريخ الإن�ساين
عندما خرجوا �إىل �شتى بقاع املعمورة جتار ًا وهدا ًة وباحثني عن املعرفة ،بل وم�صدرين للثقافة
العربية والإ�سالمية الأ�صيلة� ،أما اليوم فا�ستجابتهم تت�سم باالنكما�ش على الذات واخلوف ال�شديد
من الآخر واالنبهار به وبثقافته ولي�س من �سبيل �إىل ال�صمود �إال بالتعلم وا�ستيعاب ما لدى الآخرين
من ر�صيد املعارف والعلوم وفنون الإنتاج مع تر�سيخ الثقافة الوطنية وتعزيز الثقة بالذات ،وال
يفوتنا الإ�شارة �إىل �أن �أهم و�سائل تعبري الأمة عن هويتها هو ال�شعور باالجناز والتفنن يف الإبداع
اجلمايل والتكنولوجي ،وبهذا ميكن �إقامة العالقة املتوازنة بني �أفراد املجتمع �أو ًال ،ثم االنفتاح
على املجتمعات اخلارجية بثقافاتها املتعددة من ناحية �أخرى ،ويعد ذلك �إحدى �أهم م�س�ؤوليات
نظام التعلم ومنظومة املجتمع العلمي وعلى ر�أ�سه معلم ومدر�سة امل�ستقبل.
�2 .2شرح اخلطط الوطنية والقومية لتعزيز الأفكار والقيم الإيجابية ال�سائدة يف جمتمعاتنا ،ومبا
ي�سهم يف بناء �أجيال قوية حم�صنة ،بحيث ت�ستطيع الإطالع على علوم الآخرين واالنفتاح عليها
واال�ستفادة منها دون �أن ينال ذلك من مبادئها وقيمها وهويتها الثقافية الأ�صيلة بل و�أكرث من ذلك
حماولة ت�سويق ما لدينا من قيم �أ�صيلة لدى الآخرين ،وعندها ال نخ�شى على �أبنائنا االنفتاح
واالنغما�س فيما تفر�ضه العوملة من حتديات( .نازم  ،2007الروابدة  ،1995تركي ،2001تركي
.) 2007
ولن يت�أتى لنا حتقيق هذه الأهداف �إال �إذا ارتفع امل�ستوى الثقايف للمعلم ،بحيث يتيح له القدرة على
االنتقاء �أمام هذا الكم الهائل من املعلومات والأفكار والثقافات التي حتملها و�سائل االت�صال املوجهة والتي
يديرها جيو�ش من املخت�صني والعلماء ذوي القدرات العلمية والثقافية العالية ،وهذا يعني �إن على املعلم �أن
يكون على قدر من الفهم والإدراك للتعامل معها ،و�أن ميلك �أداة التمييز الذكي والتحري العلمي والتمحي�ص
الدقيق عن كل ما يتلقاه�( .سعيد .)2000
وثورة املعلومات التي تواجهها م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية وعلى ر�أ�سها اجلامعات حتديات كبرية ال بل
مع�ضالت متفاقمة نتيجة لثورة املعلومات التي افرزها هذا القرن يف خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات ،فعلى
�سبيل املثال ين�شر يف الواليات املتحدة وحدها ما يزيد عن مليون بحث ومقالة يف خمتلف العلوم والتخ�ص�صات
حتى �أ�صبح الكتاب الذي يخرج توا من املطبعة متخلف عن املعرفة مبا ال يقل عن �أربعة �سنوات هذا االنفجار
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املعريف والتقني املذهل وال�سريع جعل من معلوماتنا وخرباتنا متخلفة وغري مواكبة .وميكننا القول ب�أننا
نواجه ما ي�سمى بال�صدمة الثقافية ،ومن يعاين منها يجد نف�سه �أمام مواقف معقدة ويواجه �أحداث وعالقات
�صعبة غري م�ألوفة وغري متوقعة ال يعرف كيف يواجهها �أو كيف يتعامل معها .ونحن يف اجلامعات نواجه �سيال
متدفق ًا من املعلومات واملعارف املتنوعة واملت�ضاربة واملتعار�ضة� ،إذن كيف يجب �أن نتعامل معها؟ .وعليه يعد
هذا الو�ضع للعديد من العاملني يف هذا احلقل و�ضع ًا معقد ًا ي�صعب التعامل معه فالبع�ض منا ال يعرف كيف
يح�صل على املعلومة وان ح�صل عليها ال يعرف كيف ينظمها وان نظمها ال يعرف كيف يحتفظ بها وان احتفظ
بها ال يعرف متى ي�ستخرجها و�إن ا�ستخرجها ال يعرف كيف يوظفها .هذا الو�ضع جعل العديد منا ي�شعر بالعجز
وعدم املقدرة على املواكبة فبد ًال من مواجهة االنفجار املعريف وثورة املعلومات بعقل ناقد وعلمي وفكر متحرر
وتقنية مواكبة جنده يتم�سك بنظريات تقليدية متخلفة ويغرق طلبته ب�سيل من املعلومات اخلامدة غري
املنظمة ،لي�س هذا فح�سب بل يحيطها بهالة من التخويف واالمتحانات غري الهادفة �إال من احلفظ والتذكر
والتكرار اعتقاد ًا منه �إن عقول الطلبة خمازن ميكن �أن يخزن فيها كل �شيء و�أي �شيء وي�ستخرجه وقت
االمتحانات ،وهذا لي�س م�ستغرب ًا فالعديد منا اُعد حما�ضر ًا وملقن ًا يو�صل ما لديه على �سامعيه بغ�ض النظر
عن ا�ستعدادهم �أو رغبتهم يف اال�ستماع والتعلم هذا الإعداد غري املواكب دفع بالبع�ض من املدر�سني والطالب
�إىل اال�ستهالك دون الإنتاج ،واال�ستيعاب دون الإبداع ،والرتديد دون التفكري ،والتفكري دون التطبيق .كان
لهذا املوقف انعكا�سه ال�سيئ على العملية الرتبوية ككل ومن خمرجاته الالمباالة وتنمية ثقافة ال�صمت
والإمعة واالمتدادية و�ضعف القدرة على التفكري املنتج واتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب وبالتايل
العي�ش على هام�ش احل�ضارة .ويعتقد جون دوي �إن املجتمعات التي تريد املواكبة والإ�سهام يف بناء ح�ضارة
�إن�سانية فاعلة وان تت�صدى للظلم واال�ستبداد والتع�سف والف�ساد و�أن حتقق حياة مرفهة تتفي�أ ب�أجواء من
احلرية والدميقراطية على �أبناء هذه ال�شعوب واملجتمعات �إن يت�سلحوا برتبية تقدمية وثقافة دينامية
لكي يتمكنوا من ت�شخي�ص م�شكالتهم و�إيجاد احللول املنا�سبة لها ،وان يتجاوزوا الرتبية املتخلفة والتقليدية
لأنها تعيد �إنتاج نف�س احل�ضارة والثقافة اخلامدة التي تعيق عملية التطوير والتحديث .لهذا دعا جون دوي
�إىل تبني الرتبية التقدمية لأنها القادر الوحيد على �صياغة الغد امل�شرق .وي�ؤيد وجهة النظر هذه قائال �إن
جمتمع الغد ت�صنعه الرتبية التقدمية وان الثورة يف الرتبية �شرط الزم لكل ثورة مهما يكن �ش�أنها .والواقع
احلياتي ملجتمعنا يدلل على �صحة وجهة النظر هذه .لقد جربنا خمتلف النظم ال�سيا�سية من امللكية �إىل
الدكتاتورية وال�شمولية �إىل اجلمهورية والتي اعتمدت جميعها االجتاهات الرتبوية التقليدية ملا يزيد عن
�أربعة عقود وكانت النتائج كارثية على الوطن واملواطن ومن خمرجاتها على �سبيل املثال ال احل�صر تنمية
الثقافة املا�ضوية االمتدادية وال�شخ�صية املطواعية �سريعة الت�صديق والقطيعيه التي ال متتلك القدرة على
قول ال لأولئك الفا�سدين واملف�سدين� .إن مثل هذه الرتبية على حد تعبري فرنتيز كونكل Frit Kunkel
يف كتابة دعونا طبيعيني  Let>s Be Normalتخلق �أن�سان ًا يعي�ش حياة نيابية ك�أنة يعي�ش بالنيابة عن
�شخ�ص �أخر .هذه احلياة امل�ستعارة النيابية التي ن�شاهدها يف خمتلف جماالت احلياة يف اجلامعة ويف العمل
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والبيت واملدر�سة هي نتاج لثقافة وتربية �ستاتيكية خامدة لها ت�أثريها على جممل حياتنا( .ر�ضا ،1998
م�صطفي  ،2005تركي ،2008ر�شيد  ،2000نازم .)2007

ب .القدرة على اتخاذ القرار ال�صائب:

االنفجار املعريف ال يقدم �سي ًال من املعلومات فح�سب بل يقدم الغث وال�سمني ال�صالح والطالح املهم
واالهم مما يتطلب القدرة على الفرز والتميز واتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة يف
املقابل نتميز بالبطء باتخاذ القرار وباالختيارات اخلاطئة وما جرى ويجري يف جمتمعنا دليل وا�ضح على
�صحة هذا الر�أي فقد اخرتنا ذوي القدرات املتدنية ليحتلوا �أعلي املواقع ويتخذوا القرارات امل�صريية .مما
�أدى �إىل اختالل ال�سلم الهرمي وباختالله ي�ؤدي هذا �إىل االختالل يف كل �شيء� .أحد �أهم �أ�سباب تخلفنا عدم
قدرتنا على االختيار ال�صائب انظر حولك يف كل موقع �إداري �ستجد من ميتلكون قدرات متدنية يت�صدون
لعملية التغري والتحديث ويف�شلون يف حتقيق هذا الهدف ويت�ساءلون ملاذا هذا الف�شل؟ ي�ضعون كل الفر�ضيات
واالحتماالت ويحاكمونها �إال احتمال واحد �أن يكونوا هم ال�سبب يف هذا الف�شل .هذه الظاهرة مل تنتج من
فراغ فثقافتنا وتربيتنا عرب ال�سنني والتاريخ تعتمد على النقل من اخللف �إىل ال�سلف فخلقت �شخ�صية ه�شة
من �سماتها الإزاحة والتبعية .ونحن نعرف �إن تقدم الأمم ورقيها يتحدد بقدرة �أبنائها على اتخاذ القرارات
ال�صائبة يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب وال�سرعة املنا�سبة .بكلمة �أخرى القدرة على ا�ستخدام املعلومات
املتوفرة من �أجل �إيجاد احللول املنا�سبة وال�سريعة ملعاجلة امل�شكالت التي تواجههم .ومن امل�ؤكد �إن ما لدينا من
�أ�س�س تربوية ال ت�ؤهلنا للقيام بهذه املهمة �إال بالتغيري وفق متطلبات الع�صر ومعايريه العاملية( .ديلور 1996
ر�ضا  ،1998تركي .)2007

ج  .التحدي التقني:

من �إفرازات هذا القرن املدر�سة الذكية  Smart Schoolوم�صادر مراكز التعلم واملكتبة االلكرتونية
وتفريد التعليم �أي التعلم الذاتي والفردي والتعليم املوازي والتعليم املنزيل .هذه التقنيات اجلديدة واملبتكرة،
جعلت من تقنياتنا متخلفة وغري مواكبة فاملعلم وع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي ُملقن ملادة �أكل عليها الدهر
و�شرب .املجتمع اجلامعي جمتمع كالم ولفظية مفرطة ومن املعلوم �إن اللفظية املفرطة من �أ�سباب ونتائج
التخلف الثقايف .ومن �أ�سباب هذه اللفظية �سيطرة املفاهيم التقليدية التي تغلب ال�سياق النظري على التعلم
بالعمل وتقدم مناهج ال تلبي احلاجات احلقيقية للمتعلم واملجتمع و�سوق العمل ،نحن ب�أم�س احلاجة �إىل
اعتماد النظرية الوظيفية (الإمنائية ،التطبيقية) وتطبيقها ميداني ًا من خالل التعلم بالعمل Learning
 By Doingفالنظرية الرتبوية �إن وجدت نظرية ميتافيزيقية تتحدث عن �شيء يف اخلطب والإعالم
ومتار�س نقي�ضه ميداني ًا� .أنظر جمريات الإحداث يف ال�شارع �أ�صوات �إعالمية مبحوحة تتظاهر بالتطور
واملواكبة والعمل (حلظة حلم) �أو ذر الرماد يف العيون وواقع مر متخلف ي�سهمون �إ�سهام ًا مبا�شر يف ت�ضخيمه.
من الإن�صاف �إن ال نعزو �أ�سباب هذا التخلف �إىل الرتبية املدر�سية فح�سب على الرغم �أنها تتحمل العبء
الأكرب يف ذلك فال�سيا�سة التعليمية خالل ال�سني املن�صرمة وحلد الآن لها دور متميز يف خلق هذا التخلف.
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التعليم اجلامعي �أي�ض ًا مطالب �أكرث من غريه �إن يكون له موقف حازم مما يجري و�أن يعمل على تربية العقل
الناقد الذي ي�ؤمن بال�سببية ( العلة واملعلول) ،وبعك�سه �سي�سهم يف تو�سيع ال�سياق اللفظي والرتبية الغيبية
بد ًال من خلق قاعدة التعلم بالعمل .والرتبية احلوارية مبفهومها ال�شمويل واحلوار الذي نق�صده ال يقت�صر
على احلوار بني املدر�س والطالب فح�سب بل بني الإن�سان والظواهر املحيطة به وقد �أكد العديد من الرتبويني
على �أهمية احلوار مبفهومة ال�شمويل وعلى ر�أ�سهم باولو فريري  1997-1921 Palo Friereفهو يعتقد
�إن الرتبية احلوارية قادرة على تغري ثقافة املجتمع و�أمناط حياته و�أ�ساليب عملة لهذا يعطي للحوار بعد ًا
حياتي ًا وا�سع ًا حيث يرى �إن كل من له دور ًا اجتماعي ًا يف احلياة �سواء كان مدر�س ًا �أو �سيا�سي ًا �أو ادري ًا وال يعتمد
احلوار يف عالقاته مع الآخرين لي�س تربوي ًا وال �سيا�سي ًا ...بل هو �سجني تع�صبه الأعمى الذي يقوده �إىل
االعتقاد ب�أنه وحده مثقف وعارف ببواطن الأمور دون غريه .لهذا دعا �إىل اعتماد نظرية الوعي يف الرتبية
وو�ضح �إبعادها يف كتابه تربية املقهورين  Pedagogy of The Oppressedالتي تعد واحده من �أهم
نظريات تعليم الكبار .هذه التقنية تتطلب ت�شخي�ص املوقف وحتليل �إبعاده وتف�سريها واتخاذ موقف منها
و�إعطاء التغذية الراجعة � Feed Backإن التقنيات املعتمدة يف تعليمنا حتولت �إىل �سالح للو�أد فهي ت�ؤد
كل عقل مبتكر وكل تفكري حر فاملحا�ضرة التقليدية تعترب ا�ستبعاد وجتاهل لعقولنا ،كما �إن �أ�ساليب تنميط
التفكري ال�سائدة يف التعليم اجلامعي �أ�سهمت وت�سهم يف خلق �أجيال امتدادية منمطه غري قادرة على �إيجاد
طريق خا�ص بها �سواء يف احل�صول على املعلومة �أو التعامل مع �أحداث احلياة اليومية ،بحيث ت�صبح املخرجات
غري قادرة على مواكبة متطلبات القرن احلادي والع�شرين وحتدياته�( .ألفني توفلر  1990ر�ضا  ،1998نازم
.)2001

د .الرتبية امل�ستدامة:

الرتبية امل�ستقبلية هي تربية م�ستدامة م�ستمرة مدى احلياة ،وهي تربية متتاز باملرونة والتنوع وب�سهولة
احل�صول عليها يف �أوقات متنوعة و�أماكن متعددة ( فلن يقف التعليم عند حدود �أ�سوار املدر�سة ولن ينتهي
وقت التعلم ومداه بانتهاء �أوقات الدوام املدر�سي فالتعلم عملية م�ستمرة من املهد �إىل اللحد( (عماد الدين،
(1997وتنطلق �أهمية الرتبية امل�ستدامة باعتبارها مفتاح البقاء الآمن يف جمتمع القرن احلادي والع�شرين،
وتركز على دعائم �أربعة رئي�سة ينبغي على معلمنا اليمني �أن ي�سعى لتحقيقها وتعزيزها لديه وهي:
 أالتعلم للمعرفة :والذي يت�ضمن كيفية البحث عن م�صادر املعلومات وتعلم كيفية التعلم للإفادة منالفر�ص التعليمية املتاحة مدى احلياة.
 بالتعلم للعمل :والذي يت�ضمن اكت�ساب املتعلم للكفايات التي ت�ؤهله ب�شكل عام ملواجهة املواقفاحلياتية املختلفة ،وانتقاء مهارات العمل يف �إطار التجارب واخلربات اجلماعية املختلفة.
 جالتعلم للتعاي�ش مع الآخرين .والذي يت�ضمن اكت�ساب املتعلم ملهارات فهم الذات والآخرين و�إدراك�أوجه التكافل فيما بينهم واال�ستعداد حلل النزاع و�إزالة ال�صراع وت�سوية اخلالفات واحلوار يف �إطار
من االحرتام والعدالة والتفاهم وال�سالم.
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 دتعلم املرء ليكون :مما يعني �أن تتفتح �شخ�صية املتعلم على نحو �أف�ضل وان ال تغفل الرتبيةامل�ستقبلية �أية طاقة من طاقات الفرد مبا فيها :الذاكرة ،واال�ستدالل ،والتفكري العلمي والناقد،
واحل�س اجلمايل ،والقدرات البدنية ،والقدرة على التوا�صل…الخ( .عماد الدين 1997تركي
.)2008
 .ضقيادة التغيري:
املعلم هو القائد الفعلي للتغيري اجلوهري يف املجتمع مبا يغر�س من قيم وعادات ومهارات وقدرات
ومعارف ت�صل �إىل عقل الطالب ووجدانه ،ومبا ينمي قدراته الإبداعية واالبتكارية ،وذلك بالتخلي عن
�إ�سرتاتيجية التكيف مع متطلبات التغيري والتوجه نحو �إ�سرتاتيجية جديدة وهي حتمل دور ًا قيادي ًا يف
التغيري لكي تنجح يف حتقيق تربية م�ستقبليه نوعية ملواكبة متطلبات القرن احلادي والع�شرين.
وتتطلب قيادة التغيري من املعلم �إتباع منوذج وا�ضح و�أ�سلوب تفكري عقالين منظم ي�ساعده على
ا�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل وا�ست�شعار نتائج عملية تطبيق التغيري املقرتح يف حتديات الرتبية العربية يف القرن
احلادي والع�شرين و�أثرها يف حتديد دور معلم امل�ستقبل يف العملية التعليمية ،وبالتايل �إدخال تغيريات
خمطط لها ل�ضمان جناحها ،فتكنولوجيا املعلومات ال تعني التقليل من �أهمية املعلم� ،أو اال�ستغناء عنه كما
يت�صور البع�ض ،بل تعني يف احلقيقة دور ًا خمتلف ًا له ،وال بد لهذا الدور �أن يختلف باختالف مهمة الرتبية،
من حت�صيل املعرفة �إىل تنمية املهارات الأ�سا�سية واكت�ساب الطالب القدرة على �أن يتعلم ذاتي ًا ،فلم يعد املعلم
هو الناقل للمعرفة وامل�صدر الوحيد لها ،بل املوجه امل�شارك لطلبته يف رحلة تعلمهم واكت�شافهم امل�ستمر ،لقد
�أ�صبحت مهنة املعلم مزيج ًا من مهام القائد ،ومدير امل�شروع البحثي ،والناقد ،واملوجه( .م�صطفي ،2005
تركي .)2008وعلية يجب عدم جتاهل التغريات التي حتدث داخل املجتمعات ،لأنه لو مت جتاهلها ف�إننا ن�ضع
عقبة يف �سبيل التغري ،حيث عرف �أن التغيري هو الظاهرة التي ال تتغري .وهذا يتطلب �إعادة النظر يف املناهج
مبا يتم�شى مع هذا التغري ،بل يجب �أن ت�ستفيد هذه املناهج من التقدم الهائل وال�سيما يف املجال الرتبوي� .إذن
فالتغيري االجتماعي هو كل حتول يحدث يف النظم االجتماعية ،والإن�سانية والأجهزة لالجتماعية� ،سواء
كان ذلك يف البناء �أو الوظيفة خالل فرتة زمنية حمددة( .املذحجي 2008م).

 .غثورة املعلومات:

لقد �أحدثت ثورة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ونظمها تغريات وا�سعة مهمة جد ًا يف العامل ،وبد�أت
القيم الن�سبية للمعرفة ترتفع ،ودخلت املعرفة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف الإنتاج ،وتراجعت �أهمية عنا�صر الإنتاج
التقليدية واملواد اخلام وغدت املعلومات هي العامل الأهم ،مبعنى �إن ر�أ�س املال املعريف �أ�صبح �أكرث �أهمية و�أعمق
�أثر ًا من ر�أ�س املال املادي يف عامل يتجه نحو االقت�صاد املعريف املوغل يف الرمزية� ،إن هدف الرتبية اجلديدة مل
يعد حت�صيل املعرفة فقط ،بل الأهم من حت�صيلها القدرة على الو�صول �إىل م�صادرها الأ�صلية وتوظيفها حلل
امل�شاكل ،و�أ�صبحت القدرة على طرح الأ�سئلة يف هذا العامل املتغري الزاخر باالحتماالت والبدائل تفوق �أهمية
القدرة على الإجابة عنها ،وهي حت�صيل املعرفة و�إتقانها ،ويتطلب العي�ش الآمن يف ع�صر املعلومات توافر
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القدرة الفائقة والوعي املتجدد لدى املعلم يف التعامل مع املعلومات ومتطلباتها مما ي�ساعد يف تنمية القدرة
لدى املعلمني على اال�ستغالل الأمثل للمعلومات من خالل البحث عن الطرائق الكف�ؤة للتعامل معها وحتقيق
�أق�صى ا�ستفادة منها( .لوجن ،هاريف وويرثو ،فرانك  ،2001جملة امل�ستقبل1998م).

ز .متهني التعليم:

وتعد �إحدى الركائز الأ�سا�سية لالرتقاء باملعلم وتعزيز دوره وقدراته يف وظيفته بكفاءة
وفاعلية يف بيئة �سريعة التغيري ،وتتمثل يف اتخاذ ال�سبل الكفيلة بجعل التعليم مهنه ترقى �إىل م�صاف املهن
املرموقة كالطب والهند�سة ،ويتطلب متهني التعليم حتديد اخل�صائ�ص والكفايات الفردية للمعلم لال�ضطالع
مب�س�ؤولياته يف هذا الع�صر ،وال يتطلب التمهني توافر ثقافة وا�سعة وقدرات عقلية عليا لدى املعلم فح�سب،
بل توافر اال�ستقاللية يف اتخاذ القرار ،واحلرية يف االختيار ،واملعرفة املتمكنة مبنجزات الثورة العلمية
والتكنولوجية ،والقدرة على متابعة م�ستجداتها والثقة بالنف�س ،وااللتزام بقواعد ال�سلوك الأخالقي
للمهنة ،مما ي�ستلزم توفري برامج �إعداد وتدريب مهني متخ�ص�ص للمعلمني ،مميزة من حيث امل�ستوى وامل�ضامني
من معارف ومهارات وخربات ومواقف حقيقية ،و�أن تت�ضمن هذه الربامج �أن�شطة متنوعة تت�صل ب�أدوار املعلم
كم�صمم للبيئات التعليمية التعلمية ،وموجه مل�صادر املعلومات وقائد تغيري و�صانع قرار مما ميكنه من التطوير
النوعي ملدخالت التعليم وحتويلها �إىل خمرجات تت�سم بالإبداع واالبتكار والإتقان( .جملة جامعة ال�شارقة
للعلوم ال�شرعية والإن�سانية ،يونيو.) 2007
كما يت�ضمن متهني التعليم تطوير �آليات منا�سبة تت�ضمن اجتذاب طلبة ذوي كفاءات منا�سبة
لاللتحاق مبهنة التعليم وتطوير نظام متكامل للحوافز والرتقية املهنية يت�ضمن ت�صنيف ًا مهني ًا للمعلمني
يتنا�سب وم�ؤهالتهم وخرباتهم واجنازاتهم و�إبداعاتهم ،ويتطلب ذلك �أي�ض ًا حتدي جتاوز امل�أ�س�سة و�أمرا�ض
البريوقراطية التي ال تنا�سب الع�صر.
من جهة �أخرى اعتمد النظام التعليمي التقليدي على اال�ستيعاب غري الفعال ملحتوى املنهج املدر�سي،
والتح�صيل امل�ؤقت ،الذي �سرعان ما يزول بعد فرتة ق�صرية من عقد االختبارات� ،أما يف النظام التعليمي
اجلديد فيعتمد الطالب على الإتقان الذاتي للمعلومة مع �ضمان بقائها مدة �أطول ،واال�ستفادة منها يف مواقف
�أخرى » املهن املختلفة التي ميار�سها يف حياته” ،حيث �أن الطالب قد �أتقنها مبجهوده ال�شخ�صي وبدافع من
داخله بالعمل واملمار�سة( .داركر  ،Druker 1999لوجن ،هاريف وويرثو ،فرانك .) 2001

ح .الأزمة البيئية:

يواجه املجتمع الب�شري �أزمة حادة يف العالقة ما بني الإن�سان والتنمية والبيئة ،ويزيدها تعقيد ًا
تلك الفجوة التنموية القائمة بني ال�شمال الغني الذي يقطنه ربع الب�شر ويحتل خم�سي �أرا�ضى الكرة الأر�ضية
ويتحكم بـ  %80من مواردها الطبيعية ،واجلنوب الفقري الذي يقطنه ثالثة �أرباع الب�شر ويحتلون الأخما�س
الثالثة املتبقية من �أرا�ضى الكرة الأر�ضية ،وهذا يفر�ض على الرتبية �أن تقدر قيمة الكوكب الذي نعي�ش فيه،
و�أن موجوداته م�سخرة خلدمة الإن�سانية ب�شكل عام ،وحتمية �إعادة ت�شكيل العالقة بني الإن�سان والأر�ض من
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عالقة حتكم و�سيطرة �إىل عالقة توافق وان�سجام لوقف ظاهرة الرتدي البيئي ،ومواجهة حتديات الرتبية
العربية يف القرن احلادي والع�شرين و�أثرها يف حتديد دور معلم امل�ستقبل ،وحتديات النمو ال�سكاين املت�سارع،
والتعاون االقت�صادي والتحوالت التي تواجه الب�شرية ،لقد �ألغت املعارف مفهوم احلدود اجلغرافية ،وجعلتها
�شفَّافة نفاذة ،ي�صعب ال�سيطرة عليها والتحكم بها؛ حيث ال مكان منعزل ،وال وطن م�ستقل ،وال ثقافة حم�صنة،
وتراجع مفهوم الأمن الوطني ليحل مكانه الأمن الدويل ،الذي يقوم على عالقات منظمة ت�شاركية بني العديد
من الدول ،وجنم عن ذلك تغيري مفهوم الأمن نف�سه الذي انتقل من مفهومه القائم على الدفاع عن الوطن ورد
العدوان عنه� ،إىل مفهومه الإيجابي الذي يقوم على �شبكة وا�سعة من العالقات ت�ضمن البقاء والنمو والنماء.
وبد�أ العامل ينتقل من مرحلة ال�سالم ال�سلبي الذي يتمثل يف منع بروز مظاهر العداء ،واحليلولة دون ممار�ستها
على الأطراف املت�صارعة �إىل مرحلة ال�سالم الإيجابي الذي يرتبط ب�ضمان احلريات العامة ،وحقوق الإن�سان،
والعدالة و�ضمان العدل االجتماعي ،وغياب الهيمنة واال�ستغالل ،وبد�أ العامل يتحدث عن بناء ال�سالم يف
�إطار من التعددية الفكرية والثقافية وال�سيا�سية ،والتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،والتعاون بني
الدول واجلماعات ل�ضمان حياة كرمية للجميع� ،إننا مقبلون على ع�صر جديد يحمل �آفاق ًا وحتديات جديدة،
أعباء كبرية لإعداد جيل
واملعرفة فيه لي�ست جمرد و�سيله� ،إنها غاية يف حد ذاتها ،وهذا يفر�ض على املعلمني � ً
قادر على التعامل مع املعارف اجلديدة واال�ستفادة منها ملواجهة حتديات امل�ستقبل ومتطلبات العوملة واالنفتاح
والتطور والنماء بل للإ�سهام يف بناء هذا امل�ستقبل والت�أثري فيه بد ًال من �أن نكون متلقني لأحداثه وحتوالته
ويتطلب ذلك الرتكيز على الطالب منذ دخوله �إىل املدر�سة لتنمية قدراته املعرفية والنف�سية واالنفعالية
مع و�ضع القيم الثقافية والأخالقية واحل�س الوطني الذي يكت�سب منذ الطفولة يف ال�صدارة( .تركي 2001
.)Trompenaars, 1993
وقد لوحظ يف الأعوام الأخرية �أن �شهدت الرتبية البيئية اهتمام ًا ملحوظ ًا وذلك ب�سبب وعي
الإن�سان و�إدراكه للمخاطر التي ظهرت يف البيئة وهنا ظهر دور الرتبية البيئية يف الوقت احلا�ضر يف العمل
على تنمية االجتاهات واملواقف واملهارات املتعددة لدى الإن�سان يف التعامل مع البيئة .وعليه ف�أن البيئة اليوم
بحاجة �إىل تهذيب طبيعة التكنولوجيا املبدعة بد ًال من �أن تقوي دورها يف العامل ،و�أن البيئة اليوم تتطلب
من العامل النظر �إىل �إن م�شكالت التنمية وتنظيم الأ�سرة وم�شكالت البيئة ال ميكن درا�ستها كم�شكالت ينف�صل
بع�ضها عن بع�ض ،ذلك �أن ارتباط كل هذه امل�شكالت بع�ضها بع�ض يعني “�أزمة البيئة”.
ولكي تكون الرتبية البيئية هدف ًا ملقاومة امل�شكالت البيئية البد �أو ًال من �أن يكون ن�شر الوعي البيئي هدف ًا
لإ�سرتاتيجية التخطيط البيئي و�صون البيئة .و�إال فلن ت�ستطيع الكثري من امل�ؤ�س�سات املعنية �أن تنجح يف
الق�ضاء على تلك امل�شكالت البيئية التي تعيق كثري ًا اخلطط التنموية( .املذحجي .)1994

ط .حتول املجتمع الدويل �إىل قرية �صغريه:

لقد حولت العوملة املجتمع الدويل �إىل قرية �صغرية �أ�سواقها وم�ؤ�س�ساتها مفتوحة للجميع ي�سيطر عليها
الأقوياء يف خمتلف املجاالت املعرفية والتقنية .هذا الو�ضع جعل جامعاتنا �أمام مناف�سة حادة غري م�ستعدة
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لها الن الدخول يف مثل هذه املناف�سة يتطلب وجود نظام تعليمي �أ�سا�سي وثانوي وجامعي قادر على حتقيق
خمرجات عالية �أجلوده ،وبعك�سه ف�أن خمرجاتنا �سي�صيبها الك�ساد يف �سوق العمل -ال�شهادة وحاملها -ولكي
نتجاوز هذه �أالزمه على جامعاتنا تبني �سيا�سة اجلودة والتخلي عن ال�سيا�سة التقليدية يف التدري�س ويف
املحتوى لهذا ميكن القول �إن اجلودة �أ�صبحت �ضرورية حياتية جلميع املدار�س واجلامعات من �أجل بقائها
وا�ستمرار وجودها .ومن املعلوم �إن اجلودة ال تعني جودة املخرج فح�سب بل هي عملية �شمولية تكاملية م�ستمرة
تبد�أ مبدخالت النظام وال تنتهي بجودة خمرجاته بل تعمل على تطويرها ب�صورة م�ستمرة �إ�ضافة لتطور
النظام بكل مدخالته و�إجراءاته ،ويف مقدمة ذلك ما يجب على اجلامعة تطويره �أع�ضاء هيئة التدري�س الن
اجلودة تتطلب درجة عالية من الكفاءة الأكادميية واملهنية والقيمية .ويعزو كاليرب � P.Clapperأ�سباب
تدين م�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأمريكية!! بالدرجة الأوىل �إىل �إن اغلب �أع�ضاء هيئة
التدري�س مل ُيعدوا �إعداد ًا خا�ص ًا ي�ؤهلهم للقيام مبهامهم التدري�سية وي�ضيف قائال �إن ال�سبب يف عدم كفاءة
�أع�ضاء هيئة التدري�س لي�س الأعداد الكبرية للطلبة ولي�س قلة خربة املدر�س �أو طول اليوم اجلامعي �أو عبء
العمل.
هذه �أ�سباب ثانوية بينما ال�سبب الأ�سا�س هو �إن ع�ضو هيئة التدري�س مل ُيعد للتدري�س لقد اعتدنا مقولة
�إن املدر�سني اجليدين مطبوعني ولي�س م�صنوعني رمبا كان ذلك �أهم الأ�سباب وراء عدم كفاءة وقدرات ومهارات
�أع�ضاء هيئة التدري�س و�ضعف خمرجاتهم العلمية( .نازم ،وجنادات 2007م).

ك� .صريورة املعرفة:

من ال�سمات املميزة لهذا القرن ال�سرعة يف التطور ويف خمتلف املجاالت ،هذا التطور املت�سارع لي�س
نتاج حلتمية تاريخية �أو خلدونية �أو م�شاعة بل نتاج لعمل جاد مثابر وظف له العديد من العلماء والباحثني
والأكادمييني و�أنفقت علية �أموال وجهود طائلة وا�ست�شراف م�ستقبلي فعلى �سبيل املثال ينفق زمال�ؤنا من
�أ�ساتذة اجلامعات الأمريكية  30%-25من وقتهم يف اال�ست�شراف امل�ستقبلي كل يف حقل اخت�صا�صه يف املقابل
جند العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س لدينا من مل يقر�أ �أو يتابع ما يحدث حتى يف حقل اخت�صا�صه .لي�س
هذا فح�سب بل يحارب كل عمل ي�شم منه راحة التجديد والتطوير( .مركز الإمارات للبحوث الإ�سرتاتيجية
 ،2000عنائب 1418هـ).

ل .الإملام بالغة االجنليزية:

ا�ستخدام ال�شبكة االلكرتونية ،ومتابعة ثورة املعلومات والتقنيات ،يتطلب يف املقام الأول الإملام
باللغة االجنليزية �إ�ضافة لإجادة ا�ستخدام احلا�سوب يف املقابل ،حيث جند �إن العديد من طلبتنا وحتى
العديد من املعلمني و�أع�ضاء هيئة التدري�س من ال يجيد ا�ستخدام هاتني اللغتني حيث �أ�صبحت م�شكلة يجب
معاجلتها بجدية.

م .و�ضوح الر�ؤيا من خالل امتالك فل�سفة تربوية وا�ضحة الأبعاد حمددة املعامل:

	ال ن�أتي بجديد حني نقول �إن هذا القرن حمل �إلينا العديد من كل �شيء فيها اجليد واملتميز وال�سيئ
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واملتخلف وهذا يتطلب جهد ًا ووعي ًا لفرز اجليد من غري اجليد وال يتحقق ذلك �إال من خالل وجود مدر�س
مبد�أي علمي ميتلك فل�سفة تربوية وا�ضحة الأبعاد حمددة املعامل ...لقد جربنا االجتاهات التقليدية ملا
يزيد عن خم�سة عقود وكان نتيجتها كارثية بكل معنى الكلمة وما نحن علية دليل وا�ضح ال يحتاج �إىل برهان.
واملوانع الداخلية (الذاتية) التي حتد من قدرتنا على الإفادة من خمرجات هذا القرن ،هناك العديد من
ال�صعوبات الذاتية التي يفرزها النظام التعليمي واجلامعي والثقافة اخلامدة ال�سائدة التي حتد من قدرتنا
على الإفادة من الثورة املعلوماتية التي افرزها النظام الدويل اجلديد منها:
�1 .1ضعف �أهلية مدار�سنا وجامعاتنا فيزيقي ًا :وهذا يحد من قدرتها على الإفادة من منجزات هذا
القرن .من املعلوم للجميع �إن ال ُبنيات التحتية لأغلب املدار�س واجلامعات غري م�ؤهل للإفادة من
الثورة املعلوماتية التي افرزها ويفرزها هذا القرن فعلى �سبيل املثال �إن لطبيعة البنية التحتية
للم�ؤ�س�سة دور يف ت�سهيل ا�ستقبال التقنية احلديثة �أو احلد من دورها وي�ؤيد ( لأري كوبان) من
جامعة �ستانفورد يف كاليفورنيا وجهة النظر قائ ًال ( �إن التقنيات احلديثة ال تغري املدر�سة بل يجب
�إن تتغري املدر�سة لكي تتمكن من ا�ستخدام التقنيات ب�صورة فعالة) .لي�س هذا فح�سب بل �إن هناك
من يرى �إن للواقع االجتماعي واالقت�صادي املتخلف ت�أثري ًا كبري ًا على قدرة اجلامعة على املواكبة.
2 .2التجهيل املنظم واملق�صود :كان للنظام املباد دور ًا �سيئ ًا يتمثل يف جتهيل م�ؤ�س�سات التعليم �إن وجدت
وتغريبها عن جمريات الإحداث يف العامل ال بل حتى عن جمريات الإحداث يف العامل العربي مما
حرم مثقفيها لعب الدور الريادي الذي يجب �إن ت�ضطلع به يف تطوير املجتمع وحتديثه ناهيك عن
حماربتهم والعمل على �إفقارهم باملفهوم ال�شمويل للفقر .لقد عمل النظام الرجعي واال�ستعماري
على دفع املثقفني �إىل ال�شعور بالإحباط والدونية وامليل �إىل العزلة والتزام ال�صمت واخل�شية من
التعبري عن الذات �أو احلديث عن هموم الوطن واملواطن ناهيك عن �ضعف االهتمام بالثقافة والبحث
العلمي.
3 .3فتح �أبواب التدري�س اجلامعي :حيث يتم القبول لكل من هب ودب وك�أن التدري�س اجلامعي وظيفة
ملن ال وظيفة له .هذا الو�ضع املزري �أدى وي�ؤدي �إىل تخلف التعليم اجلامعي ويدفع باجلامعات �إىل
االغرتاب واىل تهمي�ش دورها الريادي يف قيادة املجتمع وحتديثه ناهيك عن قدرتها على الإفادة
من ثورة املعلومات يف العامل .على �سبيل املثال �أفواج املتقدمني للدرا�سات العليا م�ستمرة دون وجود
�ضوابط �أكادميية ومهنية ودون توفر اب�سط م�ستلزمات هذه الدرا�سة .خريجو هذه الدرا�سات م�صدر
العطاء العلمي والتقني و�أداة التنوير والتحديث واملواكبة �إذا كانوا على م�ستوى امل�س�ؤولية وبعك�سه
فهم �أداة للإعاقة والتخلف .اجلامعات بحاجة ما�سة �إىل تعليم عال اجلودة هذا النوع من التعليم
يتطلب وجود �أع�ضاء هيئة تدري�س على درجة عالية من الكفاءة الأكادميية واملهنية والقيمية� .إن
رفد اجلامعات ب�أفواج من غري امل�ؤهلني والذين يت�سمون بالأمية الوظيفية �سي�ؤدي حتم ًا �إىل تغريب
اجلامعات وعجزها عن الإطالع بدورها الريادي يف بناء املجتمع وتطويره ناهيك عن عجزها يف
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توظيف الثورة املعلوماتية خلدمة �أهدافها وبراجمها التنموية.
4الإبعاد للأكادمييني عن الإ�سهام يف �صنع القرار :هنا ميكننا القول �إن النجاح الوحيد واملتميز
للنخب ال�سيا�سية ذات الت�أثري يف �صنع القرار هو متكنها من حتجيم دور �أ�ساتذة اجلامعات و�إبعادهم
عن امل�شاركة يف �صنع القرار يف حني جند اجلامعات يف الدول املتقدمة تعد �أهم املراكز اال�ست�شارية
للدولة مما يدفع بالأ�ساتذة �إىل املتابعة واال�ست�شراف امل�ستقبلي وتوظيف ما لديهم من خربه وقدره
على املواكبة ل�صالح الدولة واملواطن.
5ظاهرة الفقر الرتبوي واالجتماعي واالقت�صادي :الواقع االجتماعي والرتبوي واالقت�صادي
املتخلف افرز العديد من الظواهر ال�سلبية ذات العالقة بالعملية الرتبوية يف مقدمتها ما ميكن
�إن نطلق عليها �أ�ساليب الغ�ش للطلبة هذه الأ�ساليب انت�شرت داخل املدار�س واجلامعات وخارجها
ومتار�س دور ًا تخريبي ًا من خالل تقدميها كل �أ�ساليب الغ�ش .ال ن�أتي بجديد حني نقول �إن هذه
الأ�ساليب ال ت�سهم يف �إنتاج املعرفة وال تدفع بالطلبة �إىل البحث واال�ستق�صاء الذي هو من �أ�سا�سيات
�إنتاج املعرفة كما �إنها حتول بني الطلبة وبني مراكز م�صادر املعلومات ال بل ميكن القول �أنها ت�ساهم
يف تنمية ظاهرة الإطعام بامللعقة  spoon feedingالتي تعد من �أ�سا�سيات املعلم والأ�ستاذ املُلقن
وك�آن ظاهرة املُلقن ال تكفي لوحدها لتخريج طلبة يت�سمون ( بالغباء ) و�ضعف الرغبة يف التعلم.
6قلة الأموال املخ�ص�صة للتعليم اجلامعي :من املتعارف علية �إن للمال دور حا�سم يف عملية التجديد
والتطوير ويف بناء الكفاءات العلمية وتطويرها خا�صة �إذا �أريد الإفادة من نظم املعلومات يف عملية
التطوير والتجديد فهذه النظم باهظة الكلفة كما �إن احل�صول عليها وتوظيفها يتطلب الكثري من
املال واجلهد يف املقابل يجب �إن تو�ضع هذه الأموال ب�أيدي �أمينة حت�سن ا�ستثمارها� ،إن توظيف
الأموال يف التعليم اجلامعي عملية ا�ستثمارية �أثبتت الدرا�سات �إن الأموال التي تنفق على التعليم
تعطي مردود ًا م�ضاعف ًا عما تعطيه نف�س هذه الأموال �إذا �أنفقت يف م�شاريع �صناعية� .إ�ضافة لذلك
فان ما حققته اجلامعات يف بع�ض الدول الأ�سيوية كمعهد كوريا املتقدم للعلم والتقانة وجامعة
�سنغافورا الوطنية واملعهد الهندي للتقانة يعزى تقدمها �إىل حجم الأموال التي وظفت فيها فحجم
الإنفاق على هذه امل�ؤ�س�سات ي�ساوي ما ينفق على نظرياتها يف الدول املتقدمة .لهذا ا�ستطاعت هذه
امل�ؤ�س�سات توفري قاعدة عري�ضة من التنوع يف �أن�ساق التعليم والبحث العلمي ولعبت دور ًا ريادي ًا يف
تطوير العلم واملعرفة ويف �إنتاج البحوث الأ�سا�سية والتطبيقية و�أ�سهمت �إ�سهام ًا مبا�شر ًا يف دعم
االبتكارات املحلية يف ال�صناعة والزراعة.
7تلك�ؤ الإدارة يف �إدخال التكنولوجيا احلديثة يف جماالت العمل اجلامعي.
8املناهج التقليدية ال�سائدة حتد من الإفادة من خمرجات القرن احلادي والع�شرين( .نازم ،2000
جملة امل�ستقبل العربي ،1998عنائب 1418ه ،املذحجي .)2009
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ن .انفتاح �سوق العمالة العاملي:

وفق ًا لنظام التجارة العاملي احلر الذي ال ي�ضع حدو ًدا للتجارة �أو �سوق العمل ،وعليه ف�إن امل�ستويات
املتوقعة لأي منا حتى يح�صل على عمل ي�ضمن له حياة كرمية لن تقل ،بل يجب �أن توازي املعايري العاملية،
وهي تكاد تكون غائبة يف خمرجاتنا لأنها ال ت�ستطيع املناف�سة يف �سوق العمل العاملي �إال فيما ندرDruker.
),(1999

�ص .الإنفاق على التعليم:

ي�شكل الإنفاق على التعليم م�ؤ�شر ًا �صادق على الأهمية الن�سبية التي توليها الدولة لت�شكيل ر�أ�س املال
الب�شري .وثمة �سباق غري حم�سوم بني الطلب على التعليم املتزايد واملوارد املحدودة املخ�ص�صة لهذا القطاع يف
�إطار التزامات الدولة الأخرى ،وعلى وجه اخل�صو�ص الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع .وهكذا جند �أن ن�سبة
الإنفاق على التعليم �إىل الناجت القومي الإجمايل هي يف احلدود العاملية و�إن تراجعت بني عامي  1985و
1995م .ولكن الذي يثري االنتباه والأ�سف هو تراجع الإنفاق العمومي يف املتو�سط على التعليم للفرد الواحد
فقد كان هذا الرقم  122دوالر ًا �أمريكي ًا عام  1985وتراجع �إىل  110دوالرات عام  1995يف الدول العربية
مقابل  520دوالر ًا و 1211دوالر ًا للعامني على التوايل يف الدول املتقدمة .و�إذا كان هذا الرقم قد ت�شابه مع
متو�سط العامل عام  ،1985ف�إنه �أ�صبح ال ي�شكل �إال نحو  40%منه عام  ،1995الأمر الذي ي�شري دون �شك �إىل
م�شكلة نوعية ال ميكن جتنبها �إال بالعمل امل�ستمر واجلاد( .نازم  ،2007م�صطفي  ،2005تركي.)2008

ع .العوملة والتحديات الراهنة ،و�أ�ساليب مواجهتها:

العوملة هي تداخل كثيف يف العالقات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية بني خمتلف
دول العامل .وبالتايل �سهولة حركة الأفراد والب�ضائع ور�ؤو�س الأموال واخلدمات واملعلومات .ويف ظل العوملة،
تواجه البلدان النامية ومنها بالدنا حتديات يف خمتلف امليادين �أهمها يف املجاالت الآتية:
1.1يف املجال االقت�صادي�  :ضعف الر�أ�سمال الوطني وموارد الدولة ،وحدة املناف�سة الأجنبية ،والتبعية
االقت�صادية.
2.2يف املجال االجتماعي :الفقر ،البطالة ،الأمية ،الفوارق الطبقية الكبرية ،الهجرة من الريف �إىل
احل�ضر ،الهجرة ال�سرية.
3.3يف املجال الثقايف واحل�ضاري :فقدان الهوية الوطنية وغزو النماذج الغربية.
4.4يف املجال ال�سيا�سي :ا�ستمرار املمار�سات املخالفة للدميقراطية وحقوق الإن�سان.
5.5يف املجال البيئي :ا�ستنزاف املوارد الطبيعية ،التقلبات املناخية ،التلوث ،واالنحبا�س احلراري.
ويف هذا املقام ميكن اقرتاح بع�ض التدابري للتغلب على هذه التحديات ذات العالقة بالعوملة ومفاهيمها من
�أهمها:
 أخلق تكتالت اقت�صادية كربى يف العامل الثالث. ب�إقامة �شراكة مع تكتالت العامل املتقدم مثل الإحتاد الأوربي وجمموعة �أمريكا ال�شمالية للتبادل733
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-

احلر.
جتوفري الظروف املالئمة لال�ستثمار.
د�إعادة هيكلة االقت�صاد ملواكبة متطلبات ال�سوق الدولية.
هحت�سني امل�ستوى االجتماعي للمواطنني ،وتقلي�ص الفوارق الطبقية.
ورد االعتبار للثقافة واحل�ضارة املحليتني.
زتر�شيد ا�ستغالل املوارد الطبيعية ،واملحافظة على التوازن البيئي يف �إطار التنمية امل�ستدامة( .نازم
 ،2007مركز الإمارات للبحوث الإ�سرتاتيجية.)2000

ف .االقت�صاد الرقمي:

يعي�ش االقت�صاد العاملي ع�صر ًا جديد ًا يتم حتريكه وت�شغيله وا�ستثماره رقمي ًا وتقني ًا وهو معتمد
على املعرفة واملعلومات احلديثة والتي تعترب موجهه لهذا النوع من االقت�صاد يف هذا الع�صر .حيث يتجاوز
ت�أثري التقنية الأجهزة احلديثة واالت�صاالت ال�سريعة و�سيكون على املجتمعات �إعادة تعريف �أو تنظيم
االقت�صاد �أو حتريكه وت�شغيله يف �شكل جديد يعتمد على املهارات الناعمة  soft skillsمثل التكنولوجيا
الب�شرية ،ومهارات الإدارة ،و�إدارة الوقت ،والتوا�صل ال�سريع الفعال ،والإبداع يف حل امل�شكالت والتي تتكيف
ب�سرعة مع التغريات التقنية وثورة املعلومات الرقمية وخمتلف الهياكل التنظيمية وامل�ؤ�س�سية.
وعليه �إن تطوير مهارات �ضرورية للحياة والعمل ب�شكل ناجح يف الع�صر الرقمي �سوف يدفع
�إىل اقت�صاد قائم على املعلومات وا�ستثمارها وهذا يفر�ض ويتطلب م�ستويات مرتفعة من التعليم قائمة على
الت�أثري يف التقنية ولي�س على الت�أثر بها فقط .ويقرتح اقت�صاد املعلومات بناء قوة عاملة معتمدة على قدرة
املدر�سة على حت�ضري املهارات املعرفية للطالب كالتفكري العلمي واملنطقي وحل امل�شكالت والتحليل واملالحظة
الدقيقة و�إدارة البيانات للتال�ؤم مع التغري التقني واملعريف املت�صاعد هذه املهارات التي �سوف يقيمها فيما بعد
�سوق العمل والتي �ستقود �إىل �أداء ناجح فيه( .تركي  ،2008م�صطفي .)2005

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

�إن العملية التعليمية يف �أي بلد تعترب امل�ؤ�شر احلقيقي للم�ستوى احل�ضاري والعلمي ،ومواكبته ركب
التقدم املعريف والتقني ،وموقعه بني دول العامل ،كما يعترب م�ؤ�شر دقيق لتحديد م�ستوى معي�شة ورفاهية
مواطنيه ،وخا�صة مثل املجتمع اليمني الذي ت�ؤكد كافة م�ؤ�شراته اخلا�صة بالتعداد العام لل�سكان عام 2009م
وحتى التوقعات ملا بعد هذا العام وحتى 2010م �أن هناك تزايد كبري جد ًا لل�سكن وال�سكان ،حيث وجد �إن
معدل النمو ال�سكاين للأعوام 2010-2005م بلغ  29%ومعدل اخل�صوبة الكلي لكل امر�أة لنف�س الأعوام
بلغت  ( 5,5كتاب الإح�صاء ال�سنوي 2009م ،الإ�صدار  39يونيو 2010م) وتعترب هذه الن�سب من �أعلى
الن�سب على م�ستوى العامل .وهذا م�ؤ�شر ال يوحي بالقدرة على �إحداث نقلة نوعية يف التعليم العام واجلامعي
خالل الفرتة القريبة القادمة نتيجة هذه الزيادات ،والتي ال يقابلها حت�سن يف الو�ضع االقت�صادي.
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جدول رقم ( )1يو�ضح عدد ال�سكان ذكور و�إناث وتوزيعهم وفق العمر �أقل من � 15سنة ومن � 15إىل � 64سنة
يف اجلمهورية اليمنية
�إجمايل ال�سكان املقيمني
2009
11,454,963
الذكور
11,037,072
الإناث
22,492,035
الإجمايل

�إجمايل ال�سكان �أقل من
� 15سنة
9,629,265
42,8%

�إجمايل ال�سكان من
� 19 -15سنة
2,833,583

�إجمايل ال�سكان
� 64-15سنة
12,132,484
53,9%

من اجلدول رقم ( )1نالحظ �إن عدد ال�سكان �أقل من خم�سة ع�شر �سنة ،ميثل ن�سبة عالية مما يدل
بو�ضوح �أنه ميثل قاعدة عري�ضة جداً� ،أي �أنه �شعب فتي جد ًا حيث مثلت ن�سبة  9,629,265 42,8%من عدد
ال�سكان .كما جند �إن عدد ال�سكان ح�سب فئات العمر � 19 - 15سنة للعام 2009م بلغ  2,833,583ن�سمة
(كتاب الإح�صاء ال�سنوي 2009م� ،صنعاء ،الإ�صدار  39يونيو 2010م �ص  ،) 77وهنا �سنالحظ �إذا جمعنا
عدد ال�سكان من �أقل � 15إىل � 19سنة �سنجد �أنها ت�صل �إىل  12,462,848ن�سمة وهذا العدد ميثل عدد كبري
جد ًا من ال�سكان� ،أي �إن حوايل 50%منهم على الأقل يجب �أن يكونوا منخرطني يف مراحل التعليم الأ�سا�سي
والثانوي .مما يجعلنا نثري بع�ض الأ�سئلة مثل :كم من هذا العدد يتواجد يف املدار�س ،واجلامعات؟ وهل تتوفر
لهم �شروط االلتحاق باملدار�س واجلامعات؟.
ويرى اخلرباء �أن تطوير القوى العاملة وت�أهيلها ي�شكل نوع ًا من اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري وهو
الذي يتحكم يف ر�أ�س املال االقت�صادي؛ ولذا ف�إن اال�ستثمار يف الرتبية هو ا�ستثمار يف امل�ستقبل؛ لأن الأجيال
ال�صاعدة هي التي �ستتحكم مبقدرات الأمة وم�ستقبلها مبا متتلكه من �صفات و�سمات تنا�سب املتطلبات احلديثة
للعامل الذي نعي�شه .وقد ركزت تو�صيات البنك الدويل كثري ًا على �أهمية التطوير الرتبوي يف الدول النامية
من �أجل تنمية القوى الب�شرية حفاظ ًا على ر�أ�س املال الب�شري لها .كما �أكدت وب�صورة دائمة درا�سات اليون�سكو
واليوني�سيف على �ضرورة التطوير الرتبوي يف الدول النامية وبخا�صة فيما يتعلق بتطوير املناهج وتدريب
املعلمني وتنمية املوارد الب�شرية.
كما جاءت الدرا�سة العاملية التي قامت بها اليون�سكو عن الرتبية يف القرن الواحد والع�شرون بعنوان
التعليم ذلك الكنز املكنون لت�ؤكد دور الرتبية والتعليم القيادي يف تقدم املجتمعات ورقيها يف كافة املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية وبخا�صة يف بناء القوى الب�شرية والتنمية الذاتية للإن�سان وخا�صة
يف جمتمع مثل جمتمعنا حيث ت�شكل فيه ن�سبة من هم يف مرحلة االلتحاق بالتعليم بهذه الكثافة .ومن �أجل
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امتالك نا�صية العلم والتقنية والتخل�ص من التبعية الثقافية .وجاء يف تو�صيات م�ؤمتر الربملانيني الدويل
الذي عقد يف باري�س يف الفرتة من  6 – 3يونيو  /حزيران عام 1996م بالتعاون مع اليون�سكو حث الدول
واملجتمعات على اال�ستثمار يف التعليم وتعزيز الإبداع الب�شري ،و�إنتاج املعرفة واكت�سابها ونقلها وت�شاركها،
و�ضرورة تنمية اخلربات املحلية ودعمها ،والرتكيز يف الربامج الرتبوية علي تنمية التفكري الإبداعي والعلمي
والذكاء والقدرة على التكيف ومواكبة كل جديد واالنتفاع به وفق �أ�سلوب علمي ر�صني ومفيد للمجتمع.

التعليم الأ�سا�سي:

يعترب التعليم الأ�سا�سي مرحلة مهمة لإعداد الن�شء يف املجتمع وعلى �ضوء االهتمام بهذه املرحلة
ينعك�س امل�ستوى التعليمي ومدى مواكبته ملتطلبات الع�صر ،و�أهمية االهتمام بالتعليم الإلزامي (الأ�سا�سي) ملا
له من �أهمية يف �إعداد مواطن �صالح ونافع ومنتج يف املراحل الأوىل من عمر الإن�سان ،كما ميكنه التكيف مع
معطيات احلياة الع�صرية ،وتقبل التغيريات التقنية والتفاعل معها وا�ستخدامها ،و�أي�ض ًا �إنتاجها ،لكننا جند
�أننا يف اجلمهورية اليمنية رمبا نعاين الكثري من ال�صعوبات التي جتعلنا ن�ستطيع حتقيق ولو جزء مما �أ�شرنا
�إليه هنا نتيجة تلك الأعداد الكبرية ،واجلدول الآتي ي�ؤكد ذلك.

جدول رقم ( )2يو�ضح عدد طالب مرحلة التعليم الأ�سا�سي وعدد املدار�س واملدر�سني
البيان
ذكور
�إناث
�إجمايل الذكور والإناث
عدد املدار�س
عدد املدر�سني للمرحلة الأ�سا�سية
مدر�سني ذكور
مدر�سات �إناث
عدد ال�شعب
متو�سط عدد الطالب يف ال�شعبة

عدد طالب املرحلة الأ�سا�سية
2009-2008م
2,395,276
1,771,501
4,166,777
11,513
105,823
83,729
22,094
128,694
*32,4

الن�سبة
57,5%
42,5%

•هذه الن�سبة غري حقيقية يف الواقع باعتبارها متو�سط عام ،حيث جند عدد الطالب يف الف�صل الواحد يف
املدن ي�صل �إىل �أكرث من ثمانون طالب يف كثري من املدار�س.

ويالحظ من اجلدول رقم (� )2إن عدد طالب مرحلة التعليم الأ�سا�سية بلغ  4,166,777طالب
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وطالبة ،موزعني على  11,513مدر�سة ،و� 128,694شعبة ليعطي ن�سبة  32,4كمتو�سط عدد الطالب يف
ال�شعبة الواحدة .وهنا ن�س�أل هل هذا التوزيع وهذه الن�سبة حقيقية طبع ًا حقيقية �إح�صائي ًا ،فاملعلومة
م�ستقاة من كتاب (الإح�صاء ال�سنوي 2009م ،الإ�صدار  39يونيو 2010م) ولكن امل�شاهد للواقع الفعلي
والتوزيع احلقيقي للمدار�س تختلف باختالف الريف واحل�ضر ،وتختلف باختالف التوزيع اجلغرايف لكثافة
التوزيع ال�سكاين من حمافظة �إىل �أخرى ،وتوزيع اخلارطة املدر�سية للمدار�س .كما �إن املناطق الريفية تختلف
يف كل مكوناتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية فيظهر التباين وا�ضح جد ًا فيها ،فقد جتد مدار�س لديها
�سعة منا�سبة للطالب يف الف�صول ،و�أخرى تعاين من زحمة الف�صول ب�شكل متو�سط وبع�ضها تعاين من ازدحام
خانق يف كثري من املدار�س ،مما يكون له �أثر كبري و�سلبي على العملية التعليمية� ،إ�ضافة �إىل عدم توافر معظم
الإمكانيات املتعلقة بالعملية التعليمية التعليمية (حيث يقدر �إن عدد كبري من الطالب يف الريف اليمني
بدون مقاعد ،وعدم توافر املعامل ،والكتاب املدر�سي ب�شكل كامل يف معظم املدار�س وخا�صة النائية منها ،وعدم
توافر املدر�سني وخا�صة يف املواد العلمية ،وعجز �شديد بالتقنيات التعليمية)� .أما بالن�سبة للمدن وخا�صة
عوا�صم املحافظات فهي تعاين من ت�ضخم الف�صول الدرا�سية بحيث ت�صل يف معظم احلاالت للف�صل الواحد
�أكرث من ثمانني طالب يف ال�شعبة الواحدة .كما �إن عدد املدر�سني غري واقعي حيث �إنه من املعروف �إن �أكرث
من ثمانون �ألف مدر�س غري م�ؤهلني (امل�صدر وزير الرتبية والتعليم يف مقابلة تلفزيونية) ت�أهيل منا�سب وهم
من احلا�صلني على دبلوم تربوي بعد الإعدادية �أو الثانوية والتي قد مر عليها �أكرث من عقدين من الزمن،
�إذن فالعدد  105,823مدر�س غري حقيقي ،وامل�ستوى املطلوب من اجلودة منعدم� ،إ�ضافة �إىل عدم توافر كايف
للمدار�س ،والتقنيات املنا�سبة ،والكتاب العلمي الع�صري املنا�سب ،والبيئة التعليمية املنا�سبة� ،إذن هل �أرقامنا
املعلنة واقعية �أم ال نحن بحاجة �إىل القيام بدرا�سات حالة لكل مديرية من مديريات اجلمهورية لن�ستطيع
حتديد امل�شكالت واحللول بدقة وعلمية .والعمل على توفري كل الإمكانات التي حتتاجها مدار�سنا لنح�صل
على خمرجات تلبي متطلبات وخطط وا�سرتاجتيات التنمية.
ولكن هذا ال مينع من الإ�شارة �إىل �إن هناك قفزة نوعية للتعليم الأ�سا�سي يف اجلمهورية .كما �أ�شار
تقرير البنك الدويل �إن اليمن ا�ستطاع حتقيق تو�سع مذهل يف جمال التعليم خالل الثالثني عام ًا املا�ضية
لينخف�ض معدل الأمية �إىل الن�صف من � % 90إىل  % 45عندما �أتيحت بيانات كاملة لأول مرة ،فخالل
الفرتة بني عامي 2000 – 1977م ارتفعت معدالت القيد يف التعليم الأ�سا�سي مبقدار �ستة �أ�ضعاف لتتعدى
ثالثة ماليني طالب بعد �أن كانت ن�صف مليون تقريب ًا .ومن العام الدرا�سي 2001 -2000م ا�ستمر منو معدالت
القيد يف التعليم الأ�سا�سي مبعدل  22%ليتعدى �أربعة ماليني طالب خالل العام الدرا�سي 2008 – 2007م
عالوة على ذلك ف�إنه خالل الفرتة ما بني العاميني الدرا�سيني 2001 – 2000م و 2008 – 2007م ارتفعت
معدالت القيد يف التعليم الفني والتدريب املهني ( )TEVTمبقدار � 15ضعف :من � 8000إىل 23,000
تقريب ًا .ويف غ�ضون ذلك �شهد التعليم العايل ( )HEمنو ًا يف معدالت القيد مبقدار � 35ضعف ًا يف الفرتة ما بني
2000 -1977م �أي من  5,000تقريب ًا �إىل  175,000ثم وا�صل التعليم العايل منوه بن�سبة  34%ليتعدى
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 230,000يف 2008 - 2007م ومع الو�ضع يف االعتبار التحديات الدميوغرافية واجلغرافية واالقت�صادية
التي تواجهها اليمن ،يعد هذا التو�سع جدير ًا باملالحظة والدرا�سة.
بيد �أنه من اخلط�أ النظر �إىل هذه الزيادة يف �إتاحة خدمات التعليم من منظور كمي بحت فوراء
هذه الأرقام ،تكمن �أ�سئلة حول ما �إذا كان با�ستطاعة اليمن حتقيق زيادات �أكرب با�ستخدام نف�س املوارد
خالل الفرتة الزمنية ذاتها ،وما �إذا كانت موازنة التو�سع بني خمتلف م�ستويات التعليم هي الأن�سب ،ف�ض ًال
عما �إذا كان من املمكن حتقيق حت�سينات اجلودة با�ستخدام املوارد ذاتها �أم ال( ،مطبوعة م�شرتكة بني البنك
اليمني للإن�شاء والتعمري اجلمهورية اليمنية  /البنك الدويل (MENA) ،حزيران  /يونيو  ، 2010مت
الن�شر مبعرفة منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا1818 H Street, NW, Washington, DC
 ،20433, USAالبنك الدويل).
ولكن هذا ال يقا�س عليه حتى ال نعمل على عدم االعرتاف ب�أن هناك ق�صور وم�شكالت وحتديات
حقيقية يجب االلتفات �إليها �سريع ًا والعمل على حلها قبل �أن تتفاقم ون�صل �إىل مرحلة �أال عودة ون�صبح غري
قادرين على معاجلتها.

التعليم الثانوي:

�إن تطور الأمم يف هذا العامل دائم ًا ما يكون مرهون ًا بدرجة كبرية مبدى تطور م�ؤ�س�ساتها الرتبوية
و�أنظمتها التعليمية ،حيث �أن التعليم يزود املجتمع باملوارد الب�شرية الالزمة التي ت�سهم يف حتقيق �أهدافه
املن�شودة .كما يعترب التعليم الثانوي مرحلة مهمة جد ًا لإعداد طالب يتميز باملهارة والتمكن لأنها مرحلة
تهيئة للتعلم العايل بكل تخ�ص�صاته ،ولكن جند �إن امل�ؤ�شرات يف اليمن ال توحي بجودته املطلوبة ،لأن
خمرجاته ال تلبي امل�ستويات املرجوة للتعليم العايل كما �سنالحظ يف اجلدول رقم .3
جدول رقم ( )3يو�ضح عدد طالب املرحلة الثانوية وعدد املدار�س واملدر�سني
طالب املرحلة الثانوية
2009-2008م
362,585
201,078
563,663
311
6,667
5,167
1,500
14,723
3,319

البيان
ذكور
�إناث
�إجمايل عدد الذكور والإناث
عدد املدار�س
عدد املدر�سني للمرحلة
مدر�سني ذكور
مدر�سات �إناث
عدد ال�شعب
عدد املدار�س الأ�سا�سية والثانوية

الن�سبة
64,3%
35,7%
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*38,3
78,482
59,509
18,973

متو�سط عدد الطالب يف ال�شعبة
عدد املدر�سني للمرحلة الأ�سا�سية والثانوية
ذكور
�إناث

*هذه الن�سبة غري حقيقية يف الواقع باعتبارها متو�سط عام ،حيث جند عدد الطالب يف الف�صل الواحد يف املدن ي�صل
�إىل �أكرث من ثمانون يف كثري من املدار�س

ومن اجلدول رقم ( )3يالحظ �إن عدد الطالب ال يتنا�سب مع املتوقع تخرجهم من التعليم الأ�سا�سي
حيث كان يف عام 2008-2009م حوايل �أربعة مليون مل يوا�صل درا�سته الثانوية منهم غري  563,663طالب
وطالبة ويعترب هذا م�ؤ�شر كبري �إىل ن�سبة الت�سرب والإهدار يف التعليم ،وهذا بالت�أكيد يعود نتيجة الأو�ضاع
االقت�صادية املرتدية وارتفاع ن�سبة البطالة املقنعة ،ب�سبب عدم توافر فر�ص عمل يف كل من القطاع العام �أو
القطاع اخلا�ص مما يحدو بعدد كبري من الطالب للتوقف عن الدرا�سة والبحث عن عمل لك�سب املعي�شة .كما
يالحظ ب�أن عدد الإناث �أقل بالن�سبة للذكور وهذا يعود لطبيعة العالقات االجتماعية يف بالدنا حيث �إن عدد
كبري منهن يبقني يف منازلهن ب�أوامر �أويل الأمور انتظار الزواج وهذا ينطبق على الريف واحل�ضر ،كما �إن عدد
كبري يف الأرياف ت�سربن ب�سبب امل�شاركة يف العمل يف قطاع الزراعة الذي يعترب لبع�ض الأ�سر امل�صدر الوحيد
للدخل ،والبع�ض الأخر وخا�صة من الذكور يف الريف واحل�ضر يت�سرب بعد مرحلة التعليم الأ�سا�سي ليقومون
بدور �إعالة �أ�سرهم.
�أما عدد املدر�سني يف هذه املرحلة والذي بلغ � 78,482إال �إن هناك عجز وا�ضح مقارنة بعدد الطالب،
وخا�صة يف املناطق الريفية� ،إ�ضافة �إىل عدم قدرة الوزارة على توظيف مدر�سني يف كرث من التخ�ص�صات
وخا�صة العلمية منها ،كما يالحظ �إن عدد كبري منهم غري م�ؤهل الت�أهيل املنا�سب حيث كان عدد كبري منهم
حا�صل علي م�ؤهل الثانوية �أو اقل من الثانوية ،خا�صة بعد 1994م حيث �أ�صبح التوظيف من م�س�ؤولية وزرة
اخلدمة املدنية مما قلل ن�سبة التوظيف خلريجي اجلامعات� .أما عدد الطالب يف ال�شعب الدرا�سية جند �إن
هذه الن�سبة غري حقيقية يف الواقع باعتبارها متو�سط عام ،حيث جند عدد الطالب يف الف�صل الواحد يف املدن
ي�صل �إىل �أكرث من ثمانون طالب يف كثري من املدار�س .كل ذلك �سبب رئي�س لتدين م�ستوى التعليم الثانوي ،حيث
�أن كل الظروف الرتبوية املحيطة بالعملية الرتبوية والتعليمية ال ترقي �إىل امل�ستويات الدنيا من التعليم
املطلوب ،مثل عدم توافر مدار�س منا�سبة تكفي الأعداد الكبرية ،وعدم توافر مدر�س م�ؤهل ت�أهيل منا�سب،
وغياب الو�سائل التعليمية التع ُلمية املنا�سبة ،وعجز وا�ضح يف املعامل وور�ش التعلم احلديثة ،وانعدام التقنيات
احلديثة املعا�صرة ،وعدم توافر الكتب واملراجع وم�صادر التعلم املتنوعة...الخ ،كل ذلك �سبب رئي�س لأن
ُيعمم ب�أن هناك �أزمة تعليم يف اليمن يف ظل حتديات الع�صر واملتمثلة بالعوملة و�أنظمتها االقت�صادية احلرة
واالجتماعية والثقافية والتي تواجهها بلدان العامل الثالث ب�صعوبة ومنها اليمن ،وخا�صة مع ظهور امل�شكالت
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االقت�صادية والعجز املايل الذي �أثر على عدم قدرة هذه الدول على توفري متطلبات مواكبة �سرعة التغيري
يف كافة مناحي احلياة ،كذلك م�شكلة دول العامل الثالث واملتمثلة يف �ضعف قدرتها على توظيف التقنيات
احلديثة بكفاءة منا�سبة لعدم توافر املوارد الب�شرية التي ت�ستطيع التعامل معها بدقة علمية ،وامل�شاركة يف
توظيفها و�إنتاجها.

التعليم العايل:

كذلك التعليم اجلامعي هو الآخر لي�س ب�أح�سن حا ًال من التعليم الأ�سا�سي والثانوي ،فقد عانى
ويعاين من م�شكالت وحتديات تقف عقبة �أمام انتقاله االنتقال النوعي الذي يجعله متميز .حيث يحظى
التعليم العايل باهتمام بالغ من ِقبل جميع الدول واملجتمعات ،ملا له من �أثر على ُرق ّيها وتطورها وتقدمها
العلمي ،وملا ُيلقي على عاتقة من مهمة تخريج كوادر ب�شرية من �أجل التنمية الوطنية ،ف�أ�صبحت �صيغ التعليم
اجلامعي التقليدية قا�صرة عن مواجهة حتديات الع�صر احلالية وامل�ستقبلية والتي ت�شكلها معطيات ع�صر ما
بعد ال�صناعة وثورة املعلومات واملعرفة.
نظرا لأهميته املجتمعية املطلقة ،مما
لذا تزايد االهتمام بق�ضايا التعليم اجلامعي بدرجة كبريةً ،
قاد لإحداث ثورة تعليمية ،ت�سعى �إىل �إخراج التعليم اجلامعي من قوالبه التقليدية لنوع م�ستحدث من التعليم
اجلامعي ي�ساهم يف بناء جمتمع املعرفة.

جدول رقم ) (4يو�ضح عدد الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية واجلامعات الأهلية
للعام اجلامعي 2008-2009م

اجلامعة
�صنعاء
عدن
تعز
احلديدة

عدد الطالب عدد الطالب
امل�ستجدون امللتحقني
16,226
6,554
8,826
6,758

74,637
23,807
25,592
15,868

طالب
الدرا�سات
العليا
1,202
1,094
104
0

هيئة
اخلريجني
التدري�س
6,816
4,754
3,403
1,968

1,753
1,748
434
554
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ح�ضرموت
�إب
ذمار
عمران
الإجمايل

2,865
2,731
5,735
4,586
54,281

اجلامعات
الأهلية 20
(الإجمايل)

26,119

9,994
9,213
14,166
20,094
193,371
62,754

45
81
139
0
2,665
0

1,532
819
2,473
2,032
23,318
5,685

512
296
1,610
145
7,052
1,867

من خالل اجلدول رقم ( )4نالحظ �إن هناك تفاوت وعدم عدالة التوزيع لكل مدخالت التعليم
العايل ،كانت للطالب �أو �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ب�شكل عام ،ناهيك عن بقية الإمكانات التي مل
تتوافر �أية �إح�صائيات عنها ،وميكن �أن نالحظ �إن جامعة �صنعاء وتعز ت�شكل �أكرب عدد للطالب فيهما ،وهذا
العدد ال يتنا�سب وعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س فيهما مقارنة بعددهم يف عدن وذمار على �سبيل املثال ففي
�صنعاء بلغ عدد الطالب امل�ستجدون وامللتحقون فيها  90,863طالب وطالبة ،وعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
 1,753بينما يف جامعة عدن بلغ عدد الطالب  30,361طالب وطالبة وعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س 1,748
�أي جند �أن هناك ع�ضو تدري�س واحد لكل  51,8طالب يف جامعة �صنعاء ،وجند �أن هناك ع�ضو هيئة تدري�س
لكل  17,36طالب يف جامعة عدن� .أما يف جامعة تعز جند �إن عدد الطالب بلغ  34,418طالب وطالبة وعدد
�أع�ضاء هيئة التدري�س بلغ � 434أي ع�ضو هيئة تدري�س لكل  71,11طالب وطالبة ،بينما يف جامعة ذمار
بلغ عدد الطالب  19,901طالب وطالبة وعدد �أع�ضا هيئة التدري�س � 1,610أي ع�ضو هيئة تدري�س لكل
 12,4طالب .هذا التفاوت ي�شكل �سبب رئي�س للخلل يف العملية الأكادميية يف اجلامعات اليمنية� ،أ�ضف لذلك
العجز الكبري يف توافر الإمكانات والتقنيات احلديثة للعملية التعليمية التعلمية فيها ،كما تعاين اجلامعات
احلكومية من ق�صور و�ضعف توافر املوارد املالية التي ميكن �أن ت�ساعدها يف توفري ُمناخ تعليمي منا�سب ميكنه
املناف�سة يف هذا الع�صر.
�أما اجلامعات اخلا�صة فهي كارثية بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،ورغم العدد املحدود الذي تقبله
من الطالب والطالبات ،فهي تقام يف عمارات خم�ص�صة لل�سكن �أ�ص ًال مما يفقدها �أب�سط املعايري التي ميكننا من
خالل ذلك �أن ن�سميها جامعات ،عدى بع�ضها ،ميكن �أنها حتاول �أن توفر بع�ض الإمكانات التي ت�ستعي�ض فيها
عن بع�ض هذا الق�صور ،وكذلك من املالحظ جد ًا �أنها تعاين من عجز يف كل الإمكانيات وعجز يف توافر �أع�ضاء
هيئة تدري�س ،لأنها تعتمد على �أع�ضاء هيئة التدري�س من اجلامعات احلكومية ،و�أ�صبح ع�ضو هيئة التدري�س
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م�شغول يف تغطية �أعباء تدري�سية فقط ،مما ي�ؤثر على م�ستويات �أدائه ،وم�ستوى منوه الأكادميي الذي يتوقف
يف كثري من الأحيان نتيجة هذه الأعباء التي تثقل كاهله ،وال�سبب يعود �أ�سا�س ًا لو�ضعه املادي املرتدي من جهة
و�إىل عدم تقدير مهنة التدري�س اجلامعي من جهة �أخرى.
وعليه �إن ما يواجهه التعليم العايل يف اليمن من حتديات حالية وم�ستقبلية تتزايد ،نتيجة لتزايدها
وا�ستمراريتها وت�سارعها� ،إ�ضافة ملا يعانيه هذا النوع من التعليم من �إ�شكاليات يف هذا الع�صر ،ويعرتيه الكثري
من امل�شكالت وجوانب الق�صور ومكامن اخللل التي ت�ؤكدها كثري من الدرا�سات و�أهم هذه امل�شكالت والتحديات
بعامة كما ي�أتي:
 .أالطلب املتزايد على التعليم اجلامعي دون االهتمام يف التو�سع بالطاقة اال�ستيعابية يف اجلامعات
بكل �إمكانياتها املختلفة.
 .ب يزداد التحدي بتزايد الطلب على التعليم اجلامعي ،نتيجة الرتفاع معدل النمو ال�سكاين ،كما �أ�شرنا
فيما �سبق حيث يعترب �سكان اجلمهورية اليمنية �شعب فتي قاعدته عري�ضة جد ًا ت�ؤكد تواجد عدد
كبري جد ًا من ال�شباب يجب �أن ت�ستوعبهم اجلامعات واملعاهد الفنية وكليات املجتمع.
 .ج ظهور فئات من املتعلمني غري التقليدين من غري املنتظمني والراغبني يف التعليم مدى احلياة؛ والذين
�سيتزايد طلبهم على التعليم اجلامعي ،مع تزايد �أهمية ذلك يف احلياة املهنية املعا�صرة وارتباطه
بتح�سني م�ستوى الدخل وفر�ص العمل.
 .د �ضعف عدالة التوزيع للجامعات اليمنية يف املحافظات اليمنية ،من حيث اختالل امل�ساواة يف توفر
خدمة التعليم ،ومدى تنا�سبه مع االحتياجات املختلفة للمحافظات وعدم مراعاة التوزيع العادل
للإمكانيات فيها.
ومما تقدم ميكن الإ�شارة �إىل �إن �أهم التحديات التي تواجه التعليم اجلامعي يف اليمن ب�شكل خا�ص
تتلخ�ص فيما ي�أتي:
1 .1الأعداد الكبرية من خريجي الثانوية العامة التي ترغب بااللتحاق بالتعليم اجلامعي.
2 .2الرغبة يف احل�صول على تعليم متميز يتنا�سب ومتطلبات الع�صر.
3 .3عدم تطور �أدوار �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات واملجتمع.
4 .4غياب تطور ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب التدري�س يف التعليم اجلامعي.
5 .5عدم ا�ستخدام وتطوير مهارات التعليم والتعلم التقني.
6 .6مناف�سة القطاع اخلا�ص على تقدمي التعليم العايل بدون كفاءة منا�سبة.
7 .7قلة الأموال املخ�ص�صة للتعليم اجلامعي.
8 .8عدم القدرة على توفري و�سائل التعلم الذاتي واملوازي والتعلم باملرا�سلة وم�شاكله.
9 .9غياب التقييم الذاتي واخلارجي للجامعات.
1010عدم البدء بعملية �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي.
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� 1111صعوبة مواكبة االنفجار املعريف والتقني ال�سريع.
 1212ق�صور التنمية املهنية و�أهميتها.
 1313عدم ا�ستقاللية اجلامعات املالية والإدارية ،وتبعيتها لوزارة املالية.
وتعترب هذه �أهم التحديات التي تواجهها اجلامعات احلكومية واخلا�صة يف هذا الع�صر .فهل ت�ستطيع
اجلامعات التغلب عليها �أو احلد منها مبحاولة العمل اجلاد بااللتزام مبعايري عاملية يف العمل الأكادميي ،والبدء
بتطبيق معايري �ضمان اجلودة ،واالعتماد الأكادميي مب�صداقية.
الأمية كم�شكلة وطنية :
تعترب الأمية �سبب ًا ونتيجة للتخلف االقت�صادي واالجتماعي والتكنولوجي وكذلك هدر ًا للموارد
الب�شرية ،وكونها �سبب ًا من �أ�سباب �ضعف القدرة التناف�سية .ويف الوقت الذي اختفت فيه الأمية يف �أقاليم
عديدة من العامل �أو �أ�صبحت ذات معدالت منخف�ضة جداً ،حتى يف العديد من البلدان النامية ،ف�إن املعدالت
يف البلدان العربية ما زالت مرتفعة و�أكرث ارتفاع ًا يف اجلمهورية اليمنية ،نتيجة الرتفاع عدد ال�سكان ب�صورة
�سريعة وخا�صة يف الع�شر ال�سنوات الأخرية كنتيجة لتح�سن الأو�ضاع ال�صحية واملعي�شية.
جدول رقم ( )5يو�ضح ن�سبة الأمية وعددهم بني الذكور والإناث يف اجلمهورية اليمنية

البيان

تعداد 1994

تعداد 2004

ن�سبة الأمية ذكور و�إناث عدد الأميني

55,8%
5,281,150

45,3%
6,195,039

ن�سبة الأمية ذكور عددهم

36,5%
1,773,041

29,6%
2,059,458

ن�سبة الأمية �إناث عددهم

76,2%
3,508,109

61.6%
4,135,581

�إن ن�سبة الأمية يف اجلمهورية اليمنية م�س�ألة خطرية جد ًا تعي�شها اليمن ُ
منذ عقود طويلة قبل
وبعد الثورة ،ونالحظ �إن الن�سبة قلت عما كانت عليه عام 1994م و�أ�صبحت  45,3%عام 2004م ولكن هل
يعترب هذا �إجناز جتاوزته البالد؟ طبعا ال لآن عدد ال�سكان تزايد ب�شكل كبري جد ًا ف�أي حت�سن ال يظهر بو�ضوح
نتيجة تزايد ال�سكان ،فتزداد امل�شكلة خطورة حيث زاد عدد الأميني ،من خالل مقارنة الرقمني لكل عام حيث
و�صلت عام 2004م �إىل  6,195,039مليون ن�سمة بفارق و�صل �إىل  913,889ن�سمة ،بالرغم �إن الن�سبة
قلت بن�سبة  10,5%ولكنها ال تعني �شي �أمام الزيادة الكبرية لل�سكان .مما ي�شكل عبئ كبري على الدولة وعلى
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الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية يف البالد.
وباالعتماد على تقديرات الباحثني» ف�إنه من املتوقع �أال ي�ستطيع العامل العربي الق�ضاء على �أمية
الرجال قبل � ،2025أما بالن�سبة الإناث ف�سوف لن يكون ذلك قبل 2040م �إن هذه الكارثة القومية تنب�أ بها
كثري من املفكرين والرتبويني العرب ،ونتيجة املحاوالت الدائرة لو�ضع �آلية معينة للخال�ص من هذه الكارثة،
وو�ضع ت�صور جديد حلل �إ�شكالية الفكر الرتبوي العربي احلا�ضر الذي ميثل ع�صر انحطاط بالن�سبة ملا�ضيه
الزاهر واحلافل بالنظريات واالجتاهات الرتبوية ،انق�سم الرتبويون �إىل فريقني ،فريق متفائل بحل �سريع،
وفريق يتوقع ذلك من خالل جهود م�ضاعفة حلل امل�شكلة.
�إن الأمية الأبجدية التي نتحدث عنها ال ميكن �أن تبعدنا عن االهتمام ب�أنواع �أحدث و�أخطر من
الأمية هي الأمية الأدائية (الوظيفية)� ،أي ظاهرة عدم امتالك املهارات والقدرات التكنولوجية على القيام
�أو �أداء �أعمال تعتمد على تلك التكنولوجيا يف �سوق العمل وعدم التال�ؤم مع احتياجاتها �أ�ص ًال ،والأمية
التقانية تعني �ضعف القدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا اجلديدة والتكيف معها وخ�صو�ص ًا تقانات
املعلومات (  (ITواالت�صاالت التي �أ�ضحت اليوم �صفة من �صفات العامل الرقمي والذي حتتاج الإعداد لها �إىل
مهارات تكوين تختلف عن التكوين الذي تعودنا على ممار�سته يف مدار�سنا وجامعاتنا.
وال يعود ا�ستمرار الأمية ل�ضعف جهود مكافحة الأمية �أو عدم فاعلية براجمها فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا
لعدم �سد منابع ،و�أ�سباب الأمية بالتعليم الأ�سا�سي الإلزامي .وما دامت �أن معدالت الإقبال على االلتحاق
باملدار�س ،على الأقل يف املرحلة االبتدائية ،مل ت�صل �إىل كامل الأطفال يف �سن هذا التعليم ،وهو �أمر مل ت�صل
�إليه البلدان العربية وال يبدو �أنها �ست�صل �إليه بالأمد القريب ،ف�إن تدفقات الأميني ال�شباب واملت�سربني من
املدار�س قد ي�ستمر لفرتات طويلة.
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اال�ستنتاجات والتو�صيات:

من املتعارف عليه �إن التقدم ال�سريع والتطور الذي حدث يف املجتمع اليمني يف الفرتة الأخرية
ي�ستوجب �إعادة النظر يف نظام التعليم الأ�سا�سي والثانوي واجلامعي لتواكب هذا التقدم العلمي والتقني
ال�سريع .فالنظام التعليمي واملناهج احلالية قد �أدت الغر�ض الذي و�ضعت من �أجله وخ َّرجت �أجيا ًال خرية لهذا
البلد .غري �أن هذه النظام التعليمي �أ�صبح بحاجة �إىل تطوير نوعي وكمي مبا يتنا�سب مع االنفجار املعريف
والتقدم العلمي والتحوالت االجتماعية واالقت�صادية والتغريات والتحديات العاملية ومن ذلك �أنها حتتاج
�إىل مزيد من:
•حتديد دقيق لفل�سفة الرتبية وفق التحديات الع�صرية ومتطلبات اخلطط الإ�سرتاتيجية للجمهورية
اليمنية.
•�إعداد علمي دقيق للأهداف التعليمية العامة وال�سلوكية (خمرجات التعلم) مبختلف جماالتها
وم�ستوياتها.
•الت�أكيد على الرتابط والتكامل الأفقي والرا�سي بني كافة املواد الدرا�سية املختلفة يف كل املراحل
الدرا�سية.
•مراعاة حاجات املتعلمني عرب مراحل منوهم املختلفة يف �ضوء املتغريات االجتماعية واالقت�صادية
اجلديدة.
•االهتمام بالتن�سيق بني املواد الدرا�سية وحاجات املجتمع اليمني القائمة وامل�ستقبلية.
•العمل على �إدخال مفاهيم وا�ستخدامات التقنية يف املناهج و�آثارها املرتتبة على الفرد واملجتمع.
•الربط بني العلم واحلياة بكل �صورها ،من خالل الرتكيز على �إك�ساب املتعلم قدر ًا منا�سب ًا من املهارات
املهنية املختلفة.
•تنمية مهارات البحث العلمي والتجريب العملي و�أ�ساليب التفكري العلمي.
•تنمية املهارات العقلية العليا مثل مهارات التفكري العلمي والناقد ومهارات التفكري الإبداعي ومهارات حل
امل�شكالت.
•بناء مدار�س وفق احلاجة الفعلية لتوزيع ال�سكان يف املحافظات واملديريات.
•توفري كل الإمكانيات اخلا�صة بتوفري ُمناخ علمي منا�سب للتعليم والتعلم.
•�أعداد املدر�س املتخ�ص�ص وفق املراحل الدرا�سية يف الريف واحل�ضر.
•التوزيع العادل للموارد الب�شرية واملادية للرقي بالعملية التعليمية.
•التخطيط ال�سليم على املدى الق�صري والطويل للتغلب على �أية �صعوبات يف حينها ،وعدم تكرار الأخطاء،
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واال�ستفادة من التجارب ال�سابقة.
•االهتمام بالقيم الوطنية ،والوالء الوطني ،وال�شعور باالنتماء للوطن واملواطنة ال�صاحلة ،والنافعة
واملنتجة.
كما ينبغي الت�أكيد على تطوير العملية الرتبوية والتعليمية وفق الفل�سفة احلديثة للمجتمع
ومتطلباته الع�صرية من �أجل �إحداث نقلة نوعية يف التعليم من خالل �إجراء تطوير نوعي و�شامل يف املناهج
واملواد وم�سمياتها وحمتوياتها ،لنتمكن من مواكبة التطورات ال�سريعة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي،
كما يهدف �أي�ض ًا �إىل توفري و�سيلة فعالة لتحقيق �أهداف وفل�سفة و�سيا�سة التعليم على نحو تكاملي عن طريق
الآتي:
 1.1ت�ضمني املناهج القيم الإ�سالمية املعتدلة واملعارف واملهارات واالجتاهات الإيجابية الالزمة للتعلم
وللمواطنة ال�صاحلة والعمل النافع واملنتج وامل�شاركة الفاعلة يف حتقيق برامج التنمية واملحافظة
على الأمن وال�سالمة والبيئة وال�صحة وحقوق الإن�سان.
 2.2ت�ضمني املناهج التوجهات االيجابية احلديثة يف بناء املناهج مثل مهارات التفكري العلمي والناقد،
ومهارات حل امل�شكالت ومهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوين والتوا�صل اجليد مع م�صادر املعرفة
املتنوعة.
 3.3حت�سني م�ستوى التعليم الأ�سا�سي والثانوي وتوجيهه نحو �إك�ساب الفرد الكفايات الالزمة له يف
حياته العملية واالجتماعية وفق ًا حلاجات املجتمع.
 4.4تطوير مهارات املتعلمني الأدائية من خالل الرتكيز على التعلم من خالل االهتمام بالنظرية
والتطبيق والعمل واملمار�سة الفعلية للأن�شطة.
 5.5ا�ستخدام التفاعل الواعي للتطورات املعرفية والتقنية املعا�صرة وبخا�صة االنفجار املعريف والثورة
املعلوماتية.
 6.6حتقيق التكامل بني املواد الدرا�سية عرب املراحل الدرا�سية املختلفة .
 7.7توفري الفر�صة للطالب الختيار الأن�شطة املنا�سبة لقدراتهم وميولهم وحاجاتهم يف حدود
الإمكان.
 8.8ربط التعليم والتعلم باحلياة العملية والتقنية املعا�صرة من خالل الرتكيز على الأمثلة العملية
امل�ستمدة من احلياة الواقعية ،وجعل التعلم تعلم ذي معنى وهادف ووظيفي ،ي�ستطيع الطالب
ا�ستخدام كل املعارف التي اكت�سبها يف البيئة التي يعي�شها.
وعليه ميكن القول �إن التعليم لي�س حركة �إ�صالحية فقط ولكن �أي�ض ًا عملية تنموية �إن�سانية بالدرجة
الأوىل .وهو عن�صر �أ�سا�س يف م�س�ألة الدميقراطية� ،إذ �أن التعليم يعترب ا�ستثمار ًا ب�شري ًا ونحتاج �إىل االهتمام
بالعملية الرتبوية والتي تتمثل باملعلم والتلميذ واملدر�سة ،ولكن ميكن القول �إن التعليم ال يحتاج �إىل املدر�س
ذي امل�ؤهالت العلمية من اخلارج �أو �إىل املدار�س الفاخرة �أو �إىل الطالب املوهوب النابغة فقط ،لكن اب�سط
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تعريفاته هو حالة التوا�صل بني املر�سل وامل�ستقبل عرب م�ؤ�س�سة �صغرية ذات بناء فكري وثقايف مفهوم ووا�ضح
بعيد ًا عن وهم االعتقاد بان تطوير التعليم يقوم على �أ�سا�س الأبنية الفاخرة فقط �إذ �أن تطور التعليم يف
جوهر العملية الرتبوية والتعليمية ذاتها ومواكبة روح الع�صر وتدري�س علومه احلديثة والرتكيز على مناهج
البحث واختبارات تنمية الذكاء واالنتقال من مرحلة التعليم التقليدي �إىل التعليم الع�صري ،فالتعليم مل
يعد ح�شو للمعلومات و�إثقال كاهل التالميذ ال�صغار بالكتب الكبرية وال�صفحات الكثرية ،ولكنه �أ�صبح عملية
جدولة للذهن وتدريب للعقل وتنمية للذكاء وتعويده على اكت�ساب ملكة اال�ستيعاب املعريف والبحث العلمي
�إذ �أننا اليوم نعي�ش ع�صر الكمبيوتر واالنرتنيت وال ميكن �أن نقف عاجزين عن التعامل مع هذه التكنولوجيا
احلديثة فال بد �أن نقتحم عامل االنرتنيت لكي ال نبقى معزولني �أمام �أ�سوار التكنولوجيا احلديثة ،وبذلك
تكون العملية الرتبوية متكاملة بدءا من حمو الأمية اللغوية ،ومرور ًا بت�أهيل الأ�ساليب التعليمية و� ً
صوال
�إىل حمو الأمية التكنولوجية� .إن العالقة االرتباطية الوثيقة التي جتمع بني التعلم والبحث العلمي متثل
جوهر �أهمية الق�ضية الن ارتباط التخلف الفكري واجلمود العقلي بغياب البحث العلمي يدعو �إىل االهتمام
الكامل بالتعليم من حيث �أ�ساليبه ومناهجه وطرائق التفكري فيه وقدرته على تقدمي كوارد تقود حركة
البحث وتدفع بالعقل نحو �آفاق ال�شراكة مع الدول املتقدمة التي قدمت التكنولوجيا عرب التزاوج بني العلم
وال�صناعة.
ونخل�ص القول �إن التعليم يف اليمن يعاين من االزدواجية الوا�ضحة حيث يت�صارع التعليم الديني يف
مواجهة التعليم املدين والتعليم يف مواجهة التعليم اخلا�ص ولذلك ف�أننا ندعو امل�ؤ�س�سات املعنية بالتعليم �أن
تقود حملة واعية تدعو �إىل خلق ُمناخ ي�سمح بدرجة من التوافق ،وحد �أدنى من االن�سجام بني �أمناط التعليم
و�أ�ساليب التدري�س وطرائق الرتبية.
كما يجب �أن يتمحور العمل الرتبوي يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي ،يف امل�ستقبل القريب حول
جمموعة من املفاهيم الآتية:
 1 .1الرتبية من �أجل املواطنة الوطنية والعاملية تقوم على قيم جديدة حتقق التوازن مابني القيم
الروحية واملادية للإن�سانية وتن�شر مبادئ التفاهم وال�سالم والعدل لدى ال�شعوب.
2 .2تطبيق مبد�أ التعليم املتبادل؛ حيث يتم ربط امل�ؤ�س�سات التعليمية مب�ؤ�س�سات الإنتاج املناظرة لنوع
التعليم الذي يقدم يف هذه امل�ؤ�س�سات ،ويرتدد املتعلم بني امل�ؤ�س�سة التعليمية وامل�ؤ�س�سة الإنتاجية
للتكامل بني ما هو نظري وما هو تطبيقي.
3 .3ا�شرتاك امل�ؤ�س�سات الإنتاجية يف عملية تخطيط املناهج وت�صميمها ،بحيث يتم الربط بني املناهج
الدرا�سية و�سوق العمل من حيث ت�ضمني املناهج باملهارات املطلوبة لهذه املهن.
4 .4الرتبية الدميقراطية وهى �أعمق من جمرد امل�شاركة باحلكم و�أعمق من ال�سماح للنا�س بالت�صويت
وان الأغلبية �صاحبة القرار.
5 .5الرتبية من �أجل حتقيق التنمية الب�شرية وحماية حقوق الإن�سان وحل ال�صراعات بعيد ًا عن
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.6
.7

-

العنف.
6الرتبية التي تقدر قيمة الكوكب الذي نعي�ش فيه و�إن موجوداته م�سخرة خلدمة الإن�سان وحتمية
�إعادة ت�شكيل العالقة بني الإن�سان والأر�ض.
�7إذا كان الغر�ض الأعلى للرتبية ينطوي على تنمية كل �صفات الكمال للفرد فان �إعداد املعلم اليمني
للقرن احلادي والع�شرين البد وان يكون م�ستقبلي التوجيه ليكون قادر ًا على ممار�سة �أدوارة املتغرية
الآتية:
أامتالك املعرفة ال�صحيحة املنتظمة واملتطورة والتي تك�سبه القدرة على الو�صول �إىل املعلومات
وتف�سريها وفهم امل�شكالت وحتليلها ب�أ�سلوب منظم.
باكت�ساب الإدارة الذاتية من حتقيق التغري يف �أمناط تفكريه و�سلوكه و�أدائه.
جممار�سة الإبداع واالبتكار وتنمية روح النقد والتفكري امل�ستقل يف جمال عملة.
دتنمية اال�ستب�صار (التفكري يف التفكري).

�أما بالن�سبة للتعليم العايل ،ولكي حتقق جامعاتنا خمرجات عالية اجلودة عليها:
�1 .1إن تعمل على �إن يتمتع �أ�ساتذتها ب�سمعة و�شهره �أكادميية ومهنية من خالل ت�أكيدها على التدريب
�إثناء اخلدمة و�إيجاد ور�ش عمل حوارية مو�سمية وتوفري متطلبات البحث العلمي الر�صني ،وموارد
مالية كافية للبحث العلمي ،وتوفري فر�ص امل�شاركات الدولية يف امل�ؤمترات التخ�ص�صية.
�2 .2إن تعمل على جعل ن�سبة الطلبة �إىل الأ�ساتذة يف حدود املتعارف عليها عاملي ًا ووفق معايري االعتماد
الأكادميي.
3 .3ت�ؤكد على �أهمية قبول و�إعداد وتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعي اليمني وفق املعايري العلمية
والأكادميية.
�4 .4أن ال يقبل تعيني �أي معيد �إال من ميتلك �سجل �أكادميي متميز.
�5 .5إن تغطي كل تخ�ص�صاتها بكادر من �أع�ضاء هيئة التدري�س متمكنني من خالل احل�صول على مقاعد
درا�سية لطلبة املاج�ستري والدكتوراه يف اجلامعات الأجنبية املتقدمة ذات ال�سمعة العاملية املتعارف
عليها.
�6 .6إن يتفرغ �أع�ضاء هيئة التدري�س كلي ًا لعمليه التدري�س والبحث العلمي وخدمة اجلامعة واملجتمع
حتقيقا لأهداف اجلامعات الثالثة.
7 .7امل�شاركة الفاعلة يف متطلبات اجلودة واللجان املهنية والأكادميية ومنظمات املجتمع املدين لتطوير
املجتمع املحلي.
8 .8من متطلبات الرتقية التي يجب �أن تعتمد حجم ونوع الإنتاج العلمي الر�صني.
� 9 .9إلزام �أع�ضاء هيئة التدري�س بالت�أليف والرتجمة وطبع نتاجاتهم على ح�ساب اجلامعة.
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 1010تفعيل قانون املحا�سبة والتقومي امل�ستمر لأع�ضاء هيئة التدري�س.
 1111تقاعد �أع�ضاء هيئة التدري�س غري املواكبني ممن جتاوزتهم ثورة املعلومات �أو �إيجاد جماالت
�أخرى تنا�سب �إمكاناتهم .من الظلم �إن نبقي تعليمنا اجلامعي مرهون ب�أيدي من ثبت �إن زمن التعليم
احلديث والتقني قد جتاوزهم ،وقد �سبقتنا دول وجامعات كثرية تخلت عمن ال ي�ستطيع ت�أدية عمله
وفقا للجودة املطلوبة فعلى �سبيل املثال ر�صدت بريطانيا  20مليون جنيه للتخل�ص من املعلمني غري
الأكفاء.
 1212تطوير وحت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي لأع�ضاء هيئة التدري�س.
 1313حماية �أع�ضاء هيئة التدري�س من ال�ضغوط اخلارجية التي حتيط بهم.
 1414مدهم بتقنيات املعرفة احلا�سوبية واالنرتنيت وب�أ�سعار تنا�سب دخلهم ال�شهري.
 1515مدهم بالثقة احلقيقية واعتمادهم كم�ست�شارين لتطوير الواقع احلياتي امليداين للمجتمع املحلي
والوطني.
1616االهتمام بتنمية قدرات ومهارات و�أو�ضاع العاملني الفنية واملالية يف اجلامعات باعتبارهم اجلزء
املكمل للعمل الأكادميي وجناحه.
�1717إن ت�ضع �ضمن معايري التقومي لكل العاملني يف اجلامعة التزامهم بالوقت واحرتامهم وتقديرهم
لعملهم مب�س�ؤولية.
1818االهتمام بالكادر الوظيفي والإداري باعتبارهم جزء مهم وفاعل يف حت�سني وتطوير العمل اجلامعي
بكي �أهدافه.
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ا�ستقاللية اجلامعات اليمنيه ماليا وادريا لأجل
تنمية تعليمية �شاملة وم�ستدامة ومتكاملة
د .منـري عبداهلل �سعيد املخاليف

امللخ�ص

تتمثل الر�ؤية مقرتح حتديد مفهوم اال�ستقالل الأكادميي يف اجلامعات  ,والتعرف على منطلقاتها
القانونية و�ضوابطها  ,ولتحقيق ذلك اُ�ستخدم املنهج الو�صفي املكتبي الذي يعتمد على جمع الدرا�سات
 ،والتقارير  ،والوثائق  ,والتجارب من م�صادر خمتلفة  ،وحتليلها  ،ونقدها  ،كما اقت�صرت الر�ؤيا على
مو�ضوع اال�ستقالل الأكادميي مبفهومها احلديث الذي يرتبط مبا�شرة بن�ش�أة اجلامعات  ،وتطور فكرها
ب�صفة عامة .
وتكمن م�شكلة الر�ؤيا يف وجود انتهاك للحرية الأكادمي ي يف بع�ض اجلامعات العربية دون
توافر �أنظمة ت�شريعية حتمي من�سوبيها  ،مما �أدى �إىل خلق مناخ �أكادميي غري مالئم للنمو املعريف املبدع ،
وبناء الثقة يف الذات للأ�ستاذ  ،والطالب على حد �سواء ،ونتج عن ذلك عدم الإف�صاح عن احلقيقة  ,وعدم
البحث احلر عنها وك�شفها  ،ولعل ذلك يف�سر عدم متيز كثري من اجلامعات العربية مقارنة مبثيالتها من
جامعات �أخرى قد تكون �أقل عراقة منها  ،ورمبا كان ال�سبب الكامن وراء هجرة عقول عربية مبدعة
�إىل جامعات �أجنبية حترتم العقل  ،وتقدر العلماء  ،وتثني على جهودهم  ،وحتفز ابتكاراتهم  ،وحتتفل
ب�إجنازاتهم العلمية  ،والفكرية .
وت�أ�سي�س ًا على ذلك ب ّينت نتائج البحث �أن مفهوم اال�ستقالل الأكادميي يتمثل يف ا�ستقالل
الكليات واجلامعات �إداري ًا  ،ومالي ًا ِلتتمكن من ت�صريف �ش�ؤونها دون تدخل خارجي ،كما يعني متتع
الأ�ساتذة فيها بحرية التدري�س  ،والبحث  ،و�إبداء الر�أي  ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات الأكادميي ذات
العالقة بتخ�ص�صاتهم .
وظهر �أن منطلقات اال�ستقالل الأكادميي القانونية حتكمها قرارات �صدرت من املنظمات الدولية
� ,أهما م�شروع الإعالن العاملي الذي �صادقت عليه دول منظمة اليون�سكو عام  1998يف املادة الثانية
بعنوان “ الدور الأخالقي واال�ستقالل وامل�س�ؤولية ووظيفة اال�ستباق “� ,إذ �أكد امل�شروع على �ضرورة التزام
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م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية فيها بت�أمني عدة �أمور منها � ،صون وظائفهم الأ�سا�سية
وتطويرها خم�ص�صني كل �أن�شطتهم للدقة الأخالقية  ،والعلمية  ،و�إبداء الر�أي فيما يتعلق بامل�شكالت
االجتماعية بكل اال�ستقالل وامل�س�ؤولية  ،وممار�سة ال�سلطة الفكرية التي يحتاج �إليها املجتمع لرت�شده �إىل
التفكري  ،والفهم  ،والعمل  ،وتعزيز وظائفهم النقدية عن طريق حتليل ما ي�ستجد من اجتاهات اقت�صادية،
وثقافية  ،و�سيا�سية  ،ومن ثم �أداء دور املر�صد القادر على التنب�ؤ والإنذار املبكر والوقاية  ،وت�سخري قدراتهم
الفكرية  ,ومكانتهم الأدبية للدفاع عن القيم الإن�سانية  ,وال�سعي احلثيث لن�شرها  ،مبا يف ذلك قيم ال�سالم ،
والعدل  ,واال�ستقالل  ،وامل�ساواة .
وك�شفت الر�ؤيا عن عدة حتديات تواجه اجلامعات التقليدية  ،ي�أتي على ر�أ�سها �سرعة انت�شار
اجلامعات اخلا�صة داخل احلدود وخارجها  ،وتكاثر اجلامعات التي تقدم براجمها على ال�شبكة العنكبوتية
عرب قارات العامل  ،بالإ�ضافة �إىل تنازل بع�ض اجلامعات عن بع�ض براجمها لتدار من قبل جامعات �أخرى ،
وهو ما يعرف بالتو�أمة  ،كما قامت جامعات عاملية بفتح فروع لها يف بلدان �أخرى  ،و�أ�صبحت تناف�س اجلامعات
التقليدية .
وهذا يعني حتول اجلامعات من كونها جامعات ذات �سيادة اعتبارية �إىل جامعات تدار من قبل عدة
جهات عرب قارات العامل بوا�سطة تقنية االت�صاالت  ،واملعلومات ،وال ريب يف �أن ذلك ميثل بوابة ذكية تعمل
على ن�شر مبادئ العوملة الثقافية  ،واملعرفة ال�سطحية بايجابياتها و�سلبياتها  .وهذا التوجه يحد من ا�ستقالل
الكليات واجلامعات  ،ويعيق حرية فكر من�سوبيها دون �شك حيث خ�ضعت م�ؤ�س�سات التعليم العايل حلاجات
ال�سوق االقت�صادية � ،أو ما ي�سمى اقت�صاد املعرفة ومتطلباته بعد �أن كانت تتمتع باال�ستقالل التامة يف توجيه
براجمها  ،و�إعداد خمرجاتها خلدمة جمتمعاتها يف �شتى مناحي املعرفة.
كما تبني �أن اال�ستقالل الأكادميي حتكمها عدة �ضوابط منها  ،عدم انتفاع من تتاح له اال�ستقالل من
�أ�صحاب الفكر من امتيازات مكانتهم الأدبية يف الكلية � ,أو اجلامعة يف �إثارة ق�ضايا � ,أو مو�ضوعات قد ت�ؤدي
�إىل عنف اجتماعي � ،أو �سيا�سي� ،أو مذهبي � ،أو �إ�شاعة ف�ساد �أخالقي � ،أو ت�شجيع انحراف �سلوكي � ،أو الإخالل
بالأمن الوطني .وختم الباحث الر�ؤيا بعدة تو�صيات ي�ؤمل �أن تعمل اجلامعات العربية على تفعيلها .
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املقدمة

يعد اال�ستقالل الأكادميي حجر الزاوية يف منو فاعلية الكليات واجلامعات وزيادة كفاءة �أدائها ،
�إذ �أن ا�ستقاللها الإداري  ،واملايل  ،والفكري يدفعها بقوة �إىل التميز ،وحتمل م�س�ؤولية جودة خمرجاتها �أمام
جمتمعها  .فاجلامعات العريقة يف العامل تفاخر با�ستقاللها  ،وحرية فكر من�سوبيها  ،وتنا�ضل من �أجل حماية
مكت�سباتها من التدخالت اخلارجية بقوة النظام .
كما تتميز اال�ستقالل الأكادميي مبنح الثقة الذاتية  ،واجلماعية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،
فتقدح فيهم ملكة الإبداع  ،وتدفعهم للتجديد  ،وتثري فيهم حافز االبتكار  ،ومن ثم اال�ستمرارية يف جتويد
الأداء الذي يعد مطلب ًا رئي�س ًا من متطلبات هيئات االعتماد الأكادميي  ،كما �أن ال�شعور باال�ستقالل يعزز
انتماء الأ�ستاذ  ،والطالب لكلياتهما ،وجامعاتهما  ،وجمتمعهما  .فالأ�ستاذ يف كثري من اجلامعات العريقة ميلك
اال�ستقالل يف تدري�س طالبه ما يراه مفيد ًا لنموهم الفكري  ،والعلمي  ،والنف�سي  ،ويزودهم باملهارات  ،والقيم
 ,واالجتاهات التي تعدهم للم�ساهمة يف تنمية �أ�سرهم  ،وجمتمعهم  ،وله اال�ستقالل يف البحث  ،واال�ستق�صاء
 ،والتجريب  ،وا�ستجالء احلقيقة  ،وتوظيف املعرفة  ،بالإ�ضافة �إىل حقه يف امل�شاركة الفاعلة يف اتخاذ
القرارات ذات العالقة بخرباته يف تخ�ص�صات ق�سمه وكليته.
	�أما الطالب  ،فلهم احلق يف التعليم  ،والتعلم  ،ولهم حق اال�ستقالل يف اختيار تخ�ص�صاتهم العلمية ،
ولهم احلق يف االختيار من عدة مقررات �إجبارية  ،واختيارية ،وحرية تطرحها الأق�سام املعنية  ،وقد تتاح
لهم فر�صة اختيار الوقت املنا�سب  ،ولهم حق امل�شاركة يف امل�ساعدة يف عملية �صنع القرارات ذات العالقة
ب�إعدادهم الأكادميي واملهني  ،وكل ماله عالقة بحياتهم اجلامعية.
فاجلامعات الرائدة حتافظ على ا�ستقاللها  ،وحتمي حرية من�سوبيها الفكرية  ،والعلمية ،ولذلك
برزت يف ا�ستنبات املعرفة  ،وتنميتها  ،وتوظيفها يف بناء قدرات �إن�سان جمتمعها� ،أدى ذلك �إىل متيزها
بخ�صائ�ص فريدة ت�شكل يف جمملها �سمعتها العلمية  ،وتر�سخ مكانتها الفكرية  ،ولعل من �أهمها الإفادة من
القوانني الت�شريعية التي حتمي ا�ستقاللها املايل  ،والإداري  ،وت�ضمن حرية فكر من�سوبيها يف التدري�س،
والبحث احلر  ,و�إبداء الر�أي ،مما �أدى �إىل جذب اخلربات العلمية على م�ستوى العامل  ،وا�ستقطابها ،وتنميه
فكرها  ،واملحافظة عليها  ،وتكرميها  ،ودعم جهودها  ،وتعزيز قدراتها بغية ابتكار م�ستجدات غري م�سبوقة
تدعم مكانة تلك اجلامعات  ،وتفيد جمتمعاتها يف اكت�شاف �آفاق جديدة ت�سهم يف نه�ضة �أمتها ،ورفاهية �إن�سانها،
و�سعادته .
وت�أ�سي�سا على ذلك  ,ولكون اال�ستقالل الأكادميي تعد �أحد معززات منح االعتماد الأكادميي للكليات
 ،واجلامعات الرتبوية  ،وغري الرتبوية  ,لأنها تدعم جتويد الأداء التعليمي والبحثي  ،ولأهميتها يف النهو�ض
بر�ؤية  ،ور�سالة  ,وقيم تلك اجلامعات لتحقيق �أهدافها يف الواقع املعا�ش  ،ولعدم و�ضوح �أنظمة حتدد م�ساحة
اال�ستقالل الأكادمي ي املتاحة  ،وغري املتاحة للأ�ساتذة  ,والطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف البالد العربية
(وعلى وجه اخل�صو�ص اليمن) مقارنة مبثيالتها على م�ستوى العامل  ،برزت احلاجة لإجراء هذه الر�ؤيا.
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امل�شاكل واملقرتحات :

نتيجة ملا نراه ونلم�سة يف الواقع التعليمي احلايل يف اجلمهورية اليمنية ب�شكل خا�ص والبالد
العربية ب�شكل عام من عدم ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات التعليمية وذلك نتيجة وقوف �سيا�سة الدول حجر عرثة
يف �سبيل متتع الكليات واجلامعات  ،و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية فيها باال�ستقالل الأكادميي الكامل  ،وال يوجد
يف الأ�سا�س نظام �أو قانون ي�ؤ�س�س اال�ستقالل الأكادميي فيها  ،وتعمل على حمايتها  ،فعلى امل�ستوى اليمني بل
العربي توجد بع�ض االنتهاكات للحريات كتدخل بع�ض البلدان يف ال�ش�ؤ�ؤن التعليمية والتعيينات االكادميية
�إن مل يكن جلها او تدخل القيادات العليا يف الدولة يف تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س يف منا�صب �أعلى �أكادميية
� ،أو غري �أكادميية  ،او انزال قرارات بتعيينات علي ا�س�س حزبية وقد ال يكونون الأجدر ب�شغلها  ،ورمبا تعدى
الأمر �إىل حما�سبة � ,أو م�ساءلة بع�ضهم على �آراء �شخ�صية ال ت�ؤثر على الأمن الوطني لهذا البلد �أو ذاك ،
وغري ذلك.
وهكذا ت�ؤكد منظمة «هيومن وات�ش» يف تقريرها حول اال�ستقالل الأكادميي يف بع�ض اجلامعات
العربية وجود قمع للحريات يف جميع جوانب احلياة اجلامعية الرئي�سة مبا فيها حرية التدري�س  ،والبحث
احلر  ،والأن�شطة الطالبية  ،وقد �أكد بع�ض الأكادمييني يف تلك اجلامعات �أن الأ�ساتذة ال ي�ستطيعون تدري�س
ما يريدون  ،كما ي�شرتط احل�صول على ت�صاريح لإجراء الدرا�سات وتطبيق �أدواتها ،وهذا �أدى من وجهة نظر
كثري منهم �إىل �إعاقة الإبداع  ،واالبتكار يف التخ�ص�صات الأكادميي  ،ونزل مب�ستوى التدري�س �إىل احلفظ
 ،والتلقني  ،وحدا بالكثري من الأ�ساتذة �إىل البحث عن �أماكن �أخرى للعمل فيها (وخا�صتا منت�سبو كليات
احلا�سوب ) ،وقد تكون خارج الوطن العربي  ،وي�ؤيد هذا الر�أي ما ذكره املفكر العربي حامد عمار بقوله � « :أن
حرية الأ�ستاذ ،والطالب  ،وا�ستقالل اجلامعات جمرد �شعارات «.
كما �صدر تقرير عن وزارة اخلارجية الأمريكية عام  2007يتهم بلد عربي باحلد من اال�ستقالل
الأكادميي يف اجلامعات  ،ودلل على ذلك بعدة �أمثلة حدثت يف تلك اجلامعات حيث تلقى بع�ض الأكادمييني
تهديد ًا بالطرد من اجلامعات ب�سبب �آرائهم ال�شخ�صية ،و�أن بع�ضهم مت طرده بالفعل  ،و�آخرون مت اعتقالهم ،
و�أكد بع�ض الأكادمييني يف ذلك البلد حدوث ما �أ�شار �إليه التقرير � ،أما على امل�ستوى العاملي  ،فقد �أكد �إعالن
«ليما» ب�شان اال�ستقالل الأكادميي  ،وا�ستقالل اجلامعات ال�صادر عام  1988على ظهور « اجتاه ينذر باخلطر
نحو تقوي�ض اال�ستقالل الأكادمي ي  ،وا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،وحظرهما  ،وفر�ض قيود عليهما ...
وكان �أخطر ما ينذر به االنتهاكات املتزايدة حلقوق الإن�سان للمدر�سني  ،والطلبة ،والباحثني ...وعلية فاننا
نري ان تتوقف تلك االنتهاكات يف اجلامعات اليمنيه احلكوميه من انتهكات ماليه واداريه واكادمييه وكل
ذالك ب�سبب عدم ا�ستقالل اجلامعات اال�ستقالل التام بكل جوانبه ونواحيه .
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مفهوم اال�ستقالل الأكادميي .

مو�ضوع اال�ستقالل الأكادمي ي يف التعليم العايل مو�ضوع قدمي حديث يف �آن واحد � ،إذ يعد �أحد
الأعراف الأكادميي املتوارثة التي يعمل بها  ،وقد ال تكتب يف املحا�ضر الر�سمية يف كثري من جامعات العامل
 ،ورمبا ال يختلف اثنان على مفهوم اال�ستقالل الأكادميي وفحواها � ،إذ تعني ا�ستقالل الكليات واجلامعات
�إداري ًا  ،ومالي ًا  ،و�إتاحة اال�ستقالل لها لت�صريف �ش�ؤونها  ،كما تعني متتع الأ�ساتذة فيها بحرية التدري�س
 ،والبحث  ،و�إبداء الر�أي  ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات الأكادميي ذات العالقة  ،وتعطي الطالب احلق يف
حرية االختيار  ،والتعلم والتعليم دون متييز .وت�أ�سي�س ًا على ذلك حددت عدة م�ؤمترات حمليه يف اليمن
وعاملية مفهوم اال�ستقالل الأكادمي ي للهيئة التدري�سية  ،وا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم العايل كما يلي :
• اال�ستقالل الأكادمي ي باملفهوم احلديث هي حرية التفكري لأ�ساتذة الكليات  ،واجلامعات و�آخرون من
املجتمع التعليمي  ،ثم �أخذت اال�ستقالل الأكادمي ي تنمو يف الدول الغربية  ،ومت الت�أ�سي�س لها بعد ان�ش�أ
جامعة « ليد « [  ] Leideعام � ، 1575إذ تفهم اال�ستقالل الأكادميي يف بريطانيا على �أنها حرية
امل�ؤ�س�سات اجلامعية ككل  ،وحمايتها من الت�أثريات اخلارجية �سواء �أكانت تلك الت�أثريات �سيا�سية � ،أو غري
�سيا�سية وهذا ما نريده بالفعل يف د�ستور وقانون الدوله اليمنه احلديثه بحيث ت�ضمن حت�صل اجلامعات
علي احلريه االكادمييه الكامله والتي �ست�ضمن فعال عدم التاثريات اخلارجيه علي كلياتنا العلميه.
•�أكد �إعالن “ليما» ال�صادر عام � 1988أن اال�ستقالل الأكادميي تتمثل يف « حرية الأع�ضاء الأكادمييني
فردي ًا  ،وجماعي ًا يف متابعة املعرفة  ،وتطويرها  ،وحتويلها خلدمة املجتمع من خالل البحث  ،و الر�ؤيا ،
واملناق�شة  ،والتوثيق  ،والإنتاج  ،والإبداع ،والتدري�س  ،و�إلقاء املحا�ضرات  ،والكتابة ؛ ويعني « اال�ستقالل»
ا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم العايل عن الدولة  ،وغريها من قوى املجتمع  ،و�صنع القرارات املتعلقة ب�سري
العمل الداخلي ومباليتها و�إدارتها  ،و�إقرار �سيا�ساتها للتعليم والبحث والإر�شاد  ،وغريها من الأن�شطة
ذات ال�صلة «  ،فهذا هو ا�ستقالل اجلامعات املن�شود فالبد ان ي�ضمن الد�ستور والقانون قرارت تن�ص ب�شكل
�صريح عن ا�ستقالل اجلامعات املنيه ا�ستقالل ماليا واداريا واكادمييا .
•�أكدت وثيقة اال�ستقالل الأكادميي  ،وا�ستقالل اجلامعة  ،وامل�سئولية االجتماعية ال�صادرة يف �أبريل من
عام 1998عن مبادئ التجمع العاملي للجامعات يف حماولة لتحديد دور م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،وعالقتها
باملجتمع مع التغريات ال�سريعة للدخول يف القرن الواحد والع�شرين على �أن اال�ستقالل الأكادميي تعني
حرية �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من �أ�ساتذة  ،وباحثني  ،وطالب يف القيام بواجباتهم التدري�سية ،
والبحثية دون �ضغط خارجي  ،ويقابل ذلك واجبات يجب على الهيئة التدري�سية القيام بها  ،ومنها
�ضرورة املحافظة على املعايري العلمية  ،والإخال�ص للتجديد  ،والإبداع والت�سامح  ،وقبول الر�أي الآخر
 ،بالإ�ضافة �إىل امل�سئولية الأخالقية يف حتديد �أولويات البحث وتبعات نتائجه اليون�سكو� ،ص�ص5-3
 ،1998،هذا ما اكدته الوثيقه ال�صادره عن منظمة اليون�سكو قبل � 14سنه من عامنا هذا لذالك البد
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علينا التعاون جميعا حماية اجلامعات اليمنيه وان نخطى خطو هذه الدول املتقدمه واملزدهره علميا
وثقافياواقت�صاديا ولعل اكرب �سبب لهذا التقدم واالزدهار يف البلدان االجنبيه هو االعتمام الكبري
الذي حت�ضى به جامعاتهم وما وفرو لها من ا�ستقالل تام فما املانع لنا كدوله عريقه وحتت�ضن الكثري من
املبدعني واملبتكرين واملفكرين واملربجمني ان تنال كل االهتمام وان توفر لهم الدوله اال�ستقالل التام
واحلمايه االهتمام وخا�صتنا خمرجات كليات احلا�سوب فهم من �سوف يرقو بالدوله اليمنيه اىل ب�شكل
غري متوقع و�سوف يحققو لها قفزه علميه غري م�سبوقه هذا فقط اذا مت االهتمام باجلامعات اليمنيه من
قبل الدوله وا�صدار د�ستور وقانون يكفل لهم حقوقهم وا�ستقاللهم عنم�ؤ�س�ساات الدوله االخرى .
• -4ت�شتمل اال�ستقالل الأكادميي على مفهومني رئي�سني هما :
 أاال�ستقالل الأكادمي ي امل�ؤ�س�سية  ، Institutional academic freedomوتعني حمايةامل�ؤ�س�سة من املتنفذين ال�ضاغطني على قراراتها  ،وتوجهاتها العلمية والإدارية  ،واملالية  ،كما تعني
حريتها يف اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب  ،واختيار مفردات حمتويات مقررات املناهج
الدرا�سية  ،ولعل املفهوم الوا�ضح للحرية امل�ؤ�س�سية الأكادميي �صدر عام  1957عن املحكمة العليا
الأمريكية حيث فو�ضت اجلامعات �صالحيات اختيار ال�شخ�ص املنا�سب للتدري�س  ،وماذا يجب �أن
يدر�س  ،وكيف يدر�س ،ومن ميكن قبوله من الطالب للدرا�سة يف اجلامعات  ....هذا ما ن�ص عليه
القرار عن املحكمه العليا االمريكيه  ..قد يقول البع�ض ملاذا؟ نقتدي بهم  ،نقول له هم من ا�س�سو
هذه القوانني وهم من عملو بها ونتيجة ذالك حققو اهداف و�صنعو املعجزات يف عامل اخلرتاعات
وذالك يف فرته زمنيه وجيزه  ...فما املانع ان نكت�سب منهم مهاراتهم وان نطبق ما طبقوه لكي ن�صل
اىل ما و�صلو اليه من متيز وابداع وتفكري عايل  ،،.وعند ان ت�ضمن لنا الدوله اال�ستقالل التام كما
�ضمنتها لهم �سوف ن�صل اىل ما و�صلو اليه وباذن اهلل �سوف نفوقهم ونتقدم عليهم الن دولة اليمن
لديها الكثري من املفكرين العظماء ولديها عقول ال ت�شو�ش فيها .
ب حرية الأ�ستاذ الأكادميي  ، Academic Freedom for Professorوتعني حماية الأ�ستاذيف الكلية �أو اجلامعة من الت�سلط على فكره  ،و�أدائه التدري�سي  ،والبحثي داخل اجلامعة وخارجها،
�إذ بينت الر�ؤيا �أن الكليات  ،واجلامعات �أعطت الأ�ساتذة قدر ًا كبري ًا من اال�ستقالل فيما يتعلق
بتدري�س طالبهم ما يرونه منا�سب ًا على �أال يتعار�ض مع مفردات املقررات التي �أقرتها جلنة املناهج
بالق�سم الذي ينتمون �إليه  ،ولهم اال�ستقالل يف تقومي طالبهم دون �أية توجيه من �أية جهة كانت ،
كما يحق لهم �إجراء البحوث ون�شر نتائجها وحتى على م�ستوى الكليه نف�سها البد ان تكون احلريه
مطبقه فحرية الدكتور واملعيد الزمه ولهم احلق يف ابداء اراءهم وتطبيقها وان�شطتهم .
وهكذا فاجلهات الإدارية ال تتدخل يف �ش�ؤون الهيئة التدري�سية � ،إال يف حالة وجود م�شكلة �أو يف
حالة تثبيت الأ�ساتذة �أو زيادة رواتبهم  ،وت�ؤكد اجلامعات �أن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية موثوق بهم للقيام
ب�أعمالهم بطرق مهنية مناف�سة  ،خا�صة �أنهم الذين و�ضعوا الأنظمة والقوانني التي حتكم العمل الأكادميي ،
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و�أخالقياته مبا فيها �إجراءات تعيني الأ�ساتذة وتثبيتهم .

املنطلقات واالهداف القانونية:

تتمثل �أهداف الكليات  ،واجلامعات اليمنيه يف حتقيق ر�ؤيتها ور�سالتها من خالل وظائف ثالث هي ،
التدري�س  ،والبحث  ،وخدمة املجتمع .وما ينطبق علي كلية الرتبية ينطبق علي بقية التخ�ص�صات االخري
بنف�س املطالب واحلقوق ..فعلي �سبيل املثال الهيئة التدري�سية يف كليات الرتبية تخت�ص يف �إعداد معلمي طلبة
التعليم العام الذين ميثلون حجر الأ�سا�س يف تكوين التخ�ص�صات الدينية  ،والطبية  ،والتطبيقية  ،والإن�سانية
 ،والرتبوية  ،وبنائها ب�صفتها علوم �أ�سا�سية ت�شكل يف جمملها ح�صيلة املعرفة املطلوب تزويد املجتمع بها .
وهذا دون �شك يتطلب قدر ًا كبري ًا من احلريات الأكادميية كحرية اال�ستعالم عن املعلومة املوثقة،
وا�ستق�صاء احلقائق ومتحي�صها بالدليل الدامغ «وحرية البحث واال�ستنتاج املنطقي ،وحرية الن�شر وتوزيع
النتائج العلميــة ،وحريـة التعليـم ،والتعلــم  ...وهذه احلريات لن ت�سود �ألبته ،وتعمل دون �إ�شاعة قيم
التعددية الفكرية احلرة وتكاف�ؤ الفر�ص  ،واالنفتاح الثقايف  ،وامل�ساواة  ،والعدالة االجتماعية» .
كما هو احلال بالتعليم االفرتا�ضي (االنرتنت) االذي الحتدة م�ساحة جغرافية او حدود دول
او جواز �سفر �أو تا�شرية دخول فله احلرية والتجوال يف عامل املعلومات دون قيود او �شروط وهذا مايجب
تطبيقية علي كافة التخ�ص�صات االخري لت�سهيل احل�صول والتطوير علي املعلومات.

املنطلقات القانونية حلماية اال�ستقالل الأكادميي على امل�ستوى العاملي :

تعد املنطلقات القانونية املتعلقة بحماية اال�ستقالل الأكادمي ي  ،وا�ستقالل اجلامعات ذات ال�صلة
باملنظمات الدولية ملزمة للدول املوقعة عليها  ،وت�شمل دول �أجنبية ،و�إ�سالمية  ،وعربية � ،إذ ُعقد يف هذا
ال�ش�أن عدة م�ؤمترات دولية �أقرتها �أنظمة الأمم املتحدة ومنها � ،إعالن «ليما» يف االجتماع الثامن وال�ستني
املنعقد يف الفرتة من � 6إىل � 10سبتمرب  ، 1988واملتوج ب�إعالن اجلمعية العامة مل�ساعدة اجلامعات يف العامل
«  “ World Universities Serviceالذي �أكد على �أن التعليم حق لكل �إن�سان لكي ينمي �شخ�صيته
ومينحه ال�شعور بالكرامة  ،ويزوده بالثقافة التي ت�ساعده على فهم حقوق النا�س  ،واحرتام احلريات
الأ�سا�سية  ،وامل�شاركة يف بناء جمتمع حر وعادل  ،كما �أكد على �أنه يقع على املجتمعات الأكادمي ي التزام
بالوفاء باحلقوق االقت�صادية  ،واالجتماعية  ،والثقافية  ،واملدنية  ،وال�سيا�سية ملجتمعاتها  ،ويف املقابل ف�إن
احلق يف التعليم ال ميكن التمتع به � ،إال يف �ضوء مناخ للحرية الأكادمي ي  ،وا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،
ولذلك فهو �شرط “ م�سبق �أ�سا�سي لوظائف التعليم  ،والبحث  ،والإدارة  ،واخلدمات التي ت�سند �إىل اجلامعات ،
وغريها من م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ...والدولة ملتزمة باحرتام و�ضمان جميع احلقوق املدنية  ،وال�سيا�سية ،
واالقت�صادية  ،واالجتماعية  ،والثقافية للمجتمع الأكادميي من املالحظ يف هذا البند ان ا�ستقالل اجلامعات
يف عام  1988مت اعتماده �شرط ا�سا�سي للجامعات قبل ان يتم اعتماد او احلديث عن موا�ضيع اخى مثالل
759
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

تتعلق بهكليه او قوانني او  ..الخ  ،لذالك ال ينفع وال يفيد جامعات مع وجود تاثريات خارجيه عليها ماليا
واداريا واالكرب من ذالك اكادمييا  ،كما هو املالحظ اليوم يف اجلامعات اليمنيه فكم من قرارت ت�صدر وكما
من طالب ودكاتره مبدعني ومفكرين يهم�شو نتيجة الوا�ساطات ونتيجة التدخل اخلارجي يف ال�ش�ؤن الداخللي
للجامعات .
�أما على امل�ستوىل العربي  ،فقد �أكد �إعالن عمان للحريات الأكادميية  ،وا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم
العايل  ،والبحث العلمي الذي عقد يف العا�صمة الأردنية يف الفرتة من  16-15كانون الأول من عام 2004
مب�شاركة نخبة من املفكرين  ،ور�ؤ�ساء اجلامعات  ،و�أ�ساتذتها  ،وباحثني من خمتلف اجلامعات العربية على
�أن احلاجة �أ�صبحت ملحة �إىل لفت �أنظار امل�سئولني العرب  ،وتنبيه الر�أي العام �إىل خماطر التمادي يف
�إخ�ضاع اجلامعات  ،وم�ؤ�س�سات البحث العلمي العربي مل�صالح فئوية وظرفية  ،وحرمانها من اال�ستقالل  ،كما
ر�أوا �ضرورة تطوير بيئة علمية �صاحلة لتكوين ن�سق علمي عربي منتج وم�ستقل مع ًا  ،و�ضمان حق التعبري
عن الر�أي للمجتمع لأكادميي  ،وحق ن�شر املعلومات وتبادلها  ،وحق اتخاذ القرارات اخلا�صة بت�سيري �أعماله ،
وو�ضع لوائح و�أنظمة ت�ساعد على حمايتها  ،ومنها تكوين نقابات تدافع عن م�صاحلها [ �إعالن عمان �،ص3-2
. ] 2004،

م�ؤمتر التعليم العايل يو�صي ب�إ�ستقالل اجلامعات اليمنية ماليا واداريا -:

او�صى امل�شاركون يف امل�ؤمتر العلمي الرابع للتعليم العام الذي اختتم اعماله مبحافظة احلديدة
ب�ضرورة اال�ستقالل املايل واالداري للجامعات اليمنية بحيث تدار من قبل جمال�س امناء كما حدده قانون
التعليم العايل رقم  12ل�سنة 2010م  ،وكذا اعداد وثيقة �شرف الخالق املهنة تعمل على تعزيز القيم
واالعراف الأكادميي التي توفر املناخاملنا�سب لالبداع واالبتكار كما ي�ضمن احرتام الطلبة وتقدير افكارهم
وارائهم مع اال�ستفادة من الوثيقة التي اعدتهاجامعة تعز. واكد امل�شاركون يف بيانهم اخلتامي على �ضرورة
ت�شجيع اجلامعات اليمنية على االبتكار يف ادائها من خالل ان�شاء �صندوق دعم وتطوير برامج اكادميية
ع�صرية تلبي احتياجات ال�سوق واملجتمع وعقد �شراكات مع املجتمع املحليوم�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص
والقيام بابحاث طبيعية تطبيقية. 
وطالبوا بتمكني اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم من اعداد طلبة مبتكرين ومبدعني مل�ساعدتها يف
اال�سهام بتعزيز االبتكاريف املجتمع من خالل البحث واال�ست�شارة ،ف�ضال عن احلر�ص على تعيني قيادات مبكرة
ومبدعة للم�ؤ�س�سات التعليمالعايل والعمل مع احلكومة ال�صدار الت�شريع املنا�سبة حتى تكون اجلامعات بيوت
خربة علمية وبحثية جلميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية عند و�ضع اخلطط وال�سيا�سات وتنفيذ امل�شاريع
الكبرية التي ت�سهم يف التنمية ال�شاملة باليمن .وتخ�صي�ص ن�سبة من قيمة االتفاقيات مع ال�شركات العاملية
للهيئات الدولية لدعم البحث العلمي للجامعاتاليمني ة.
وعلية يجب العمل للو�صول واحل�صول علي احلريه االكادمييه وا�ستقالل اجلامعات اليمنيه ا�صبحت
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�ضرورة و�أمرا ال مفر منهاوعلي الدوله �سرعة تنفيذه ملا له من خمرجات ونتائج ذات قيمه وعاليه تعود علي
اجلامعات اليمنيه اوال وعلي املجتمع ككل ثانيا ..و�إيجاد لوائح تنظيمية يف الدوله اليمنيه متنح اجلامعات
اليمنيه ا�ستقالل �إداري ًا ،ومالي ًا يتيح لها حرية احلركة يف ت�سيري �أمورها  ،و�سرعة اتخاذ القرارات املنا�سبة
يف الوقت املنا�سب دون �أي تدخل من خارجها .و �إيجاد �أنظمة ت�سمح لأع�ضاء الهيئة التدري�سية بالتعبري عن
وجهات نظرهم ال�شخ�صية نحو ق�ضايا جامعاتهم  ،و�أمتهم  ،ونحو التحديات التي تواجه جمتمعاتهم �ضمن
�ضوابط الأعراف الأكادمي ي  ،وقيم املجتمع وثوابته .

•اخلامتة:

تبني مما ذكر �سابقا �أن ا�ستقالل الكليات  ،واجلامعات اليمنيه �إداري ًا  ،ومالي ًا ي�سهم يف دفعها �إىل
حتديث براجمها  ،وجتويدها  ،وجتديد خططها ،وتفعيلها مبا يلبي حاجات جمتمعها  ،ويحقق متطلبات
التنمية فيها لتكون قادرة على املناف�سة العلمية  ،والفكرية املبدعة يف عامل حتكمه امل�ستجدات العلمية
 ،والتقنية واملعلوماتية  ،والأفكار املبدعة  ،واقت�صاد املعرفة لي�صبح لها �سمعتها العلمية يف �سوق املعرفة ،
وبالتايل ت�ستطيع املحافظة على القدرات العلمية املتميزة فيها  ،وا�ستقطاب املفكرين  ،واملبدعني من العلماء
والباحثني يف خمتلف حقول املعرفة  ،واتخاذ القرارات املنا�سبة لدعم �إبداعاتهم  ،و�أفكارهم  ،ومبتكراتهم ،
وتوظيفها لرفع م�ستوى وعي جمتمعها ورفاه ّيته و�سعادته .
	�أما حرية الهيئة التدري�سية  ،فتنطلق من فكرة م�ؤداها �أن اال�ستقالل الأكادمي ي تعد �أ�سا�س ًا �صلب ًا
من �أ�س�س الإبداع وم�ستلزماته  ،وهذا ما دفع اجلامعات املرموقة يف العامل �إىل توفري م�ساحة من اال�ستقالل
الفكرية  ،والعملية ت�سندها �أنظمة وقوانني تتيح لتلك الفئة اال�ستقالل يف التدري�س املبدع  ،وحرية البحث عن
احلقيقة  ،ون�شرها يف جو خال من ال�ضغوط االجتماعية  ،واالقت�صادية  ،والثقافية  ،وغريها  ،كما تتيح لكل
فرد حرية التعبري عن �آرائه نحو �أية م�شكلة يراها � ،أو �أية ق�ضية يجدها حتيد يف معاجلتها عن املو�ضوعية ،
والعدل  ،والأمانة  .فالهيئة التدري�سية يف الكليات واجلامعات مت �إعدادها �إعداد ًا علمي ًا وتربوي ًا وفكري ًا عالي ًا
 ،ولديهم من اخلربات ،والدرا�سات ما ميكنهم من التنب�ؤ بحاجات جمتمعاتهم  ،وم�شكالتها  ،ومتطلباتها  ،والعمل
على اقرتاح حلول املالئمة لها  ،وهذا ي�ستدعي تقديرهم  ،ومنحهم الثقة ،واال�ستقالل لإبداء وجهات نظرهم
نحو ق�ضايا �أمتهم  ،والدفاع عن كرامتها  ،ووحدتها ،و�سالمة �أمنها دون خوف �أو تردد .
	�إن ا�ستقالل الكليات واجلامعات اليمنيه ،وحرية من�سوبيها حتكمهما عدة �ضوابط منها  ،عدم انتفاع
من تتاح له اال�ستقالل من �أ�صحاب الفكر من امتيازات مكانتهم الأدبية يف الكلية �أو اجلامعة يف
•�إثارة ق�ضايا �أو مو�ضوعات قد ت�ؤدي �إىل عنف اجتماعي ،
• �أو �سيا�سي ،
•�أو مذهبي ،
•�أو �إ�شاعة ف�ساد �أخالقي ،
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•�أو ت�شجيع انحراف �سلوكي ،
•�أو الإخالل بالأمن الوطني .
•كما �أن ا�ستقالل اجلامعة  ،وحرية من�سوبيها متثل جملة من احلقوق والواجبات التي حتتم عليهما
حتمل امل�س�ؤولية نحو �سمعة جامعاتهم ،وجمتمعاتهم  ،وقبول امل�ساءلة يف حالة الإخالل بثوابت
املجتمع وقيمه .

التو�صيات :

�1 .1إيجاد لوائح تنظيمية يف الدوله اليمنيه متنح اجلامعات اليمنيه ا�ستقالل �إداري ًا ،ومالي ًا يتيح لها
حرية احلركة يف ت�سيري �أمورها  ،و�سرعة اتخاذ القرارات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب دون �أي تدخل من
خارجها.
�2 .2إيجاد �أنظمة ت�سمح لأع�ضاء الهيئة التدري�سية بالتعبري عن وجهات نظرهم ال�شخ�صية نحو ق�ضايا
جامعاتهم  ،و�أمتهم  ،ونحو التحديات التي تواجه جمتمعاتهم �ضمن �ضوابط الأعراف الأكادمي ي  ،وقيم
املجتمع وثوابته .
3 .3ال�سماح ب�إن�شاء احتادات و نقابات يف كل جامعة ،تتمثل مهمتها يف حماية اال�ستقالل الأكادميي  ،وحما�سبة
من يتعمد الإخالل مببادئها .
4 .4و�ضع ت�شريعات قانونية ت�ضمن احلرية االكادميية للأ�ستاذ والطالب والباحث اجلامعي والباحث يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل مبا اليتعار�ض مع الد�ستور للجمهورية اليمينة.
5 .5ا�ستقاللية التعليم العايل عن ال�سلطة التنفيذية ا�ستقالل تام مبا اليتعار�ض مع الد�ستور
 6 .6التخطيط االمثل للتعليم مبا يتوافق مع متطلبات التنمية ال�شاملة للمجتمع ومبا يتوافق مع احتياجات
�سوق العمل يف الداخل واخلارج .
7 .7تطوير البحث العلمي والياتة وتو�سيع املجاالت املختلفة له لكي ي�ساهم يف بناء التنمية والنهو�ض
باليمن عليما واقت�صاديا كما هو حا�صل االن يف ماليزيا والهند وغريها .
8 .8توفري االحتياجات واخلدمات الرئي�سية و املنا�سبة التعليمية يف اجلامعات لذوي االحتياجات اخلا�صة
ب�أنوعاها ...مثل ال�صم والبكم وا�صحاب االعاقات الدائمة والكفوفيني ومت�ضرري احلروب .
9 .9و�ضع خطة عاجلة ملحو �أمية ا�ستخدام التكنلوجيا يف اجلامعات جلميع املنت�سبني اليها من االكادمييني
واملوظفني .
1010اعتماد التعليم االلكرتوين يف عملية التعلم يف جميع مراحل التعليم عن طريق اال�ستفادة من تقنية
تكنلوجيا االت�صاالت البعدية واملحلية .
1111االهتمام مبجال �صناعة الربجميات وان�شاء مراكز متخ�ص�صة يف اجلامعات لتدعم االقت�صاد الوطني.
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 1212العمل علي جودة التعليم واخلطط الدار�سية واملناهج التعليمية مبا يتواكب مع تطورات الع�صر .
1313فتح االق�سام املتخ�ص�صة احلديثة يف اجلامعات والكليات اليمنية وتطوير الكليات القدمية او اغالق
االق�سام التي التخدم املجتمع .
1414الزام اجلامعات والكليات اخلا�صة برفد املجتمع بالتخ�ص�صات واالحتياجات غري املتاحة يف اجلامعات
احلكومية مبا ي�ساعد علي توفري االموال علي الدولة بعدم ابتعاث الطالب ايل اخلارج بتخ�ص�صات
الحاجة لها  .15الزام اجلامعات والكليات احلكومبة برفد املجتمع بالتخ�ص�صات واالحتياجات
اجلديدة مما ي�ساعد علي توفري االموال الطائلة علي الدولة بعدم ابتعاث الطالب ايل اخلارج
بتخ�ص�صات ال حاجة لها .
1515توفري البنية التحتية من مباين ومعامل وخمتربات وغريها يف اجلامعات احلكومية لت�أهيل املخرجات
من الطالب ت�أهيل علمي جيد .
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املراجع:

•�إعالن عمان « احلريات الأكادمي ي وا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم العايل» htt://www.
march9online.net/htm.2009.
•�إعالن ليما “ اال�ستقالل الأكادمي ي “ اجلمعية العمومية الثامنة وال�ستني خلدمة اجلامعات العاملية ،
املنعقدة يف ليما يف الفرتة من http://www.afwinfo.org/look/. . 1988 ،10-6
•احلبيب  ،م�صدق “ اال�ستقالل الأكادميي ونظام التعليم احلر امل�ستقل “ املنتدى املوازي ملنظمات الإ�صالح
. 2008 ،
•ن�شرة املجتمع املدين “ �أكادمييون حتت احل�صار “ العدد  ،127ال�سنة  ، 11يونيو http:// . 2005
www.eieds.org
•وثيقة اال�ستقالل الأكادمي ي وا�ستقالل اجلامعة وامل�سئولية االجتماعية “ اال�ستقالل الأكادميي “
http://www.march9online.net/htm
•ورغن  ،جون ف “ الأق�سام الفاعلة :بناء ثقافات التميز وتعزيزها يف الربامج الأكادميي “ ترجمة ديب،
ثائر  ،مكتبة العبيكان . 2006 ،
•اليون�سكو .التعليم العايل يف القرن احلادي والع�شرين  :الر�ؤية والعمل ,امل�ؤمتر العاملي للتعليم العايل ،
باري�س � 9-5 ،أكتوبر . 1998
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واقع نظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اجلمهورية
اليمنية ومقرتحات تطويره وفق ًا لالجتاهات احلديثة
د:حممد لطف ال�سقاف

�أ�ستاذ الإر�شاد النف�سي والرتبوي امل�ساعد -كلية الرتبية والأل�سن
جامعة عمران

ملخ�ص الدرا�سة

هدفت الدرا�سة التعرف على واقع نظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س التعليم العام
احلكومية يف اجلمهورية اليمنية  ،و مقرتحات تطويره وفق ًا لالجتاهات احلديثة .وكانت العينة ()119
�أخ�صائي ًا اجتماعي ًا يف �أمانة العا�صمة للتعرف على مدى حتقق �شروط تعيني الأخ�صائيني .وعينة �أخرى
تت�ألف من جميع الأخ�صائيني االجتماعيني والطلبة و القوى العاملة واملدار�س احلكومية يف التعليم
الأ�سا�سي والثانوي يف اجلمهورية اليمنية.الأداة امل�ستخدمة ا�ستبيان ا�ستطالعي وجداول وبيانات
ونتائج التقرير العام للم�سح الرتبوي لعام (�.(2012-2011أهم نتائج الدرا�سة فيما يتعلق مبدى حتقق
�شروط تعيني الأخ�صائيني (�أمانة العا�صمة كنموذج) �أظهرت �أن تعيني الأخ�صائيني االجتماعيني مل
يكن وفق ًا لل�شروط واملعايري والقوانني املنظمة لعمل الأخ�صائي.و�أن ما يقارب من ن�صف عدد الأخ�صائيني
االجتماعيني غري متخ�ص�صني يف جمال اخلدمة االجتماعية والن�صف الآخر للرغبة يف العمل وغري
متخ�ص�صني.وح�سب النوع وجد �إن ن�سبة ( )16%ذكور ون�سبة (�)84%إناث.وفيما يتعلق باملقابلة
ال�شخ�صية عند التوظيف()80%من الأخ�صائيني مل يقابلوا.و�أظهرت النتائج فيما يتعلق بالتعرف
على الهيكل التنظيمي والإداري للأخ�صائيني يف اجلمهورية اليمنية فهم يتبعون �إحدى قطاعات الوزارة
اخلم�سة وهو قطاع تعليم الفتاة.يف �إحدى �إداراته وهي الإدارة العامة مل�شاركة املجتمع  .ويف مكاتب
الرتبية والتعليم باملحافظات �إدارة م�شاركة املجتمع  ،ويف املناطق التعليمية ي�شرف عليهم ق�سم تعليم
الفتاة وم�شاركة املجتمع وامل�سمى الوظيفي هو الأخ�صائي االجتماعي .و�أظهرت النتائج فيما يتعلق
بن�سبة متثيل الأخ�صائي االجتماعي الواحد للطلبة يف املدر�سة بلغ عدد الطلبة للأخ�صائي االجتماعي
الواحد هو( )1404طالب وطالبة يف اجلمهورية وح�سب املحافظات ( البي�ضاء ()6538طالب ًا وطالبة
للأخ�صائي الواحد  ،و�صنعاء()5791طالب ًا وطالبة  ،و�صعدة ( )5607طالب .وفيما يتعلق بعدد ون�سبة
الأخ�صائيني �إىل عدد املدار�س يف اجلمهورية اليمنية وجد �أن ن�سبة ( )0.77من مدار�س اجلمهورية غري
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م�شمولة يف اخلدمة االجتماعية املدر�سية .وح�سب املحافظات وجد �أن الأخ�صائيني �أكرث من عدد املدار�س يف
حمافظة عدن بن�سبة( )1.97ويليها �أمانة العا�صمة (. )1.73وبقية املحافظات ن�سبة �أعداد الأخ�صائيني
�إىل املدار�س �ضئيلة جد ًا ونذكر منها (�صعدة والبي�ضاء واجلوف) كل منها ن�سبة))0.04من عدد املدار�س
و�صنعاء ))0.05واملهرة( .)0.08وفيما يتعلق بالتعرف على حجم التوظيف للأخ�صائيني االجتماعيني
�إىل القوى العاملة وجد �أن �سيا�سة التوظيف �ضعيفة وميثل الأخ�صائيون ن�سبة()0.01من القوى العاملة يف
املدار�س اليمنية.ون�سبة التمثيل للتوظيف يف املحافظات(اجلوف و�صعده والبي�ضاء و�صنعاء) .لكل منها()0
و�أعلى ن�سبة متثيل الأمانة ()0.3وعدن ( .)0.2و�إن ما يقارب من ن�صف عدد الأخ�صائيني يف اليمن يتمركزون
يف حمافظتي ( تعز و�إب ويف �أمانة العا�صمة) بينما بقية املحافظات الثمانية ع�شرة الأخرى يتقا�سمون الن�صف
الآخر.

م�شكلة البحث

	�إن العامل العربي �أحوج ما يكون اليوم �إىل اخلدمات الإر�شادية واالجتماعية والنف�سية وخدمات
التوجيه املهني لبناء الإن�سان الفاعل  ،فنحن يف جمتمع تزداد فيه التحديات وامل�شكالت وتن�شط فيه امل�شكالت
واملناف�سات والأزمات وال�صراعات وت�شتد فيه احلاجة ليكون �أهم �أهدافها تنمية الطاقات الب�شرية  ،وتوجيه
الكفايات لبناء الإن�سان والعناية به  ،فلن تتحقق نه�ضة دون �إ�سهامه الفاعل يف مواجهة التحديات الراهنة.وملا
ي�شهده العامل اليوم من �صراعات دينية و فكرية وثقافية وح�ضارية والزيادة يف عدد ال�سكان ووجود �أزمات
وكوارث طبيعية وانت�شار احلروب والأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية(.عطا و�آخرون �2005 Aص)26
فاملجتمعات العربية ت�شهد ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف ارتفاع معدل ظواهر العنف والأمناط ال�سلوكية غري
ال�سوية واجلنوح يف املدار�س ؛ نتيجة التغريات والتطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والرتبوية.
وتزايد حدة ال�صراعات بني الثقافات الناجم عن و�سائل االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والعوملة واالنفتاح
على العامل( .ال�صرايرة �2009ص( )137الروا�شده�2011ص )652
واليمن لي�س مبعزل عن هذه ال�صراعات والأزمات بل هي من �أكرث البلدان العربية ت�أثر ًا ومعاناة ،
نتيجة للظروف االقت�صادية ال�صعبة  ،ونتيجة تف�شي الف�ساد و�ضعف الأمن والنظام والقانون والعبث املنظم
يف مقدرات هذا البلد يف كافة جماالته.وت�أثري احلروب واالقتتال الداخلي والنزاعات وال�صراعات ال�سيا�سية
والطائفية والتدخالت الإقليمية والدولية يف �سيا�سة البلد وفر�ض و�صايتها على النظام ال�سيا�سي والأمني
وانعك�س ذلك على كال جماالت احلياة التعليمية واالقت�صادية واالجتماعية.
	�إن اليمن اليوم متر يف �أخطر مرحلة من مراحل التاريخ املعا�صر ب�شكل عام ويف قطاع الرتبية
والتعليم ب�شكل خا�ص  .ح�سب اعتقادي جراء امل�شاكل التي تعاين منها الرتبية والتعليم وما ي�صاحبها من
تدهور يف جودة التعليم .و�صعوبة املنهج الدرا�سي احلايل على الرغم من تطويره �إال �أنه مازال ميثل حتدي ًا
للطلبة  ،وهو مما ي�سهم يف ت�سرب الطلبة و�ضعف التح�صيل الدرا�سي  ،و�أدى �إىل �ضعف خمرجات التعليم .ولقد
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�شهدنا تخرج العديد من طلبة الثانوية العامة ممن يح�صلون على �أعلى الدرجات فتجدهم ال يجيدون القراءة
حتد لهم  ،ويعد من �أ�سباب تف�شي ظاهرة الغ�ش
والكتابة لأن املناهج فوق امل�ستوى العقلي للطالب ،وميثل م�صدر ٍ
يف االمتحانات .كما �إن البيئة املدر�سية يف كثري من املدار�س تكاد تخلو من الأن�شطة الثقافية والريا�ضية
والعلمية .ووجود العجز يف املدر�سني وكرثة الغياب وازدحام الطلبة يف الف�صول.
�سوءا �أنه مازال يف اليمن طلبة يدر�سون يف مدار�س مرجتلة يف العراء �أويف
ولعل ما يزيد الأمر ً
امل�ساجد �أو يف جرف �أوحيد  ،كما �أن ( )451مدر�سة  ،وكذلك ( )318مدر�سة يف ع�شة و �صندقة وخيمة ،
ح�سب التقرير العام للم�سح الرتبوي لعام (( .)2008-2007وزارة الرتبية والتعليم �2009ص)4
كما �أن املدر�سة تفتقر للمعامل واملختربات العلمية املنا�سبة  ،وكرثة وجود اخلالفات بني املدر�سني
والإدارات املدر�سية  ،و�سوء العالقة بني املدر�سني والطلبة وانت�شار ظاهرة االعتداء على املدر�سني من
الطلبة والعك�س .كما انت�شرت ظاهرة االنحراف الأخالقي من جن�سية و�إدمان على حبوب الهلو�سة وتعاطي
التدخني .كذلك انت�شار ظاهرة ال�سرقة والتي ال تخلو منها �إي مدر�سة وتف�شي العنف  ،وتكون الع�صابات
فيها واال�ضطرابات ال�سلوكية والأمرا�ض النف�سية والت�أخر الدرا�سي وكرثة الر�سوب .والتطور التكنولوجي
املت�سارع والتغريات التي تطر�أ على الفرد يف خمتلف جوانب النمو اجل�سمية والنف�سية والعقلية واملهارات
واجلوانب القيمية والأخالقية .كذلك �ضعف تقدمي اخلدمات االجتماعية والنف�سية يف املدر�سة زاد من حدة
امل�شكالت.
	�إن املتتبع لنظام اخلدمة االجتماعية يف املدار�س اليمنية �سيجد �أنه غري وا�ضح املعامل واخلطى
 ،طاملا و�أن اجلهات املعنية وامل�سئولة وامل�شرفة على الأخ�صائيني االجتماعيني تنظر �إىل هذه اخلدمة على
�أنها �شكل من �أ�شكال الفن الغام�ض الذي يخلو من الكفايات والواجبات واملهام املطلوب توافرها يف الأخ�صائي
االجتماعي .وتزايد هذه امل�شكلة يف اليمن كون اخلدمات النف�سية والرتبوية مازالت غام�ضة ومتار�س على
ا�ستحياء وحمرومة من الدعم الكايف  ،كما لوحظ تعيني الكثري من الأخ�صائيني االجتماعيني من حملة
الثانوية العامة ودبلوم املعلمني وخريجي تخ�ص�صات تاريخ وجغرافيا ولغة عربية وكيمياء و�إجنليزي  ،وهم
غري متخ�ص�صني يف الإر�شاد النف�سي واخلدمة االجتماعية وعلم النف�س(.ال�سقاف � 2012ص )215
ي�شري التقرير العام لنتائج امل�سح الرتبوي لعام)�)2008-2007أن عدد الأخ�صائيني االجتماعيني
يف اجلمهورية اليمنية (� )2300أخ�صائي اجتماعي من جمموع القوى العاملة يف املدار�س اليمنية والبالغ
عددهم ()225816عام ًال وعاملة .ويتوزع ن�صف عدد الأخ�صائيني يف ثالث حمافظات هي �أمانة العا�صمة
و�إب وتعز ويوجد حمافظات حمرومة وال يتوفر فيها حتى �أخ�صائي اجتماعي واحد كاملهرة واجلوف  ،و�أغلب
مدار�س اجلمهورية غري مغطاة وال ت�شملها اخلدمة االجتماعية فعدد الأخ�صائيني االجتماعيني ()2300
وعدد املدار�س (  )15290مدر�سة حكومية يف اجلمهورية اليمنية .ويبلغ عدد الطلبة الدار�سني فيها
( )4750588طالب ًا وطالبة �إي �إن لكل()2065طالب ًا �أخ�صائي واحد(وزارة الرتبية والتعليم� 2009ص
�ص)14-11
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ومما يزيد الأمر تعقيد ًا هو �أن عدد الأخ�صائيني االجتماعيني يف اجلمهورية اليمنية ح�سب وجهة
نظري و�إطالعي غري دقيق وتختلف الأعداد والإح�صائيات بني الوزارة ومكاتب الرتبية واملناطق التعليمية ،
ويف الواقع هم �أقل بكثري مما ورد يف التقرير العام للم�سح الرتبوي ل�سنة ()2011-2012لأ�سباب منها تعمد
بع�ض مدراء املدار�س للتغطية على املتغيبني وممن لديهم �أعمال �أخرى داخل اليمن وخارجه  ،كي ال يتعر�ضوا
للف�صل واحلرمان من طبيعة العمل وكثري ًا منهم لي�س لديهم قرارات تعيني �أخ�صائيني  ،و�إمنا مت تكليفهم من
الإدارة املدر�سية لفرتة  ،ويتم ا�ستبدالهم ب�آخرين.
�سوءا ؛ هو قلة االهتمام
ومعلوم �أن ما يزيد امل�شكلة يف مهنة اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اليمن ً
من قبل �إدارة املدر�سة واجلهات املعنية باخلدمة االجتماعية ،وعدم ا�ستقاللية اخلدمة االجتماعية يف الهيكل
الإداري للوزارة حيث مت �إ�شراكها يف قطاع تعليم الفتاة  ،ويف املناطق التعليمية ي�شرف عليه رئي�س ق�سم تعليم
الفتاة وم�شاركة املجتمع  ،مع العلم �أن هذا ي�ضعف اخلدمة االجتماعية.كذلك قلة توافر الإمكانيات والأدوات
والو�سائل الالزمة لعمل الأخ�صائي وقلة فر�ص التدريب والت�أهيل لهم .وقلة توافر املكاتب الإر�شادية امل�ستقلة
التي ميار�س الن�شاط الإر�شادي والنف�سي من خاللها ,لهذا ال�سبب جتد �أن كثري ًا من الأخ�صائيني يتجولون يف
ال�ساحات ويف الإدارات والف�صول الدرا�سية.
وت�أتي هذه الدرا�سة للفت �أنظار قيادات الرتبية وامل�سئولني عن العملية الرتبوية والتعليمية يف
التوجه �إىل الإ�صالح احلقيقي للبيئة املدر�سية  ،و�إعداد الربامج واخلطط احلقيقية التي ت�سهم يف رفع �أداء
الأخ�صائيني وحت�سني نظام اخلدمة االجتماعية يف اليمن  ،واالبتعاد عن الربامج والور�ش التي ن�سمع عنها
الكثري من ال�ضجيج يف و�سائل الإعالم  ،ونهايتها �أما قرو�ض �أو م�ساعدات و�أغلبها م�شاريع ال تكتمل وامل�ستفيد
منها هم منظمات وم�ؤ�س�سات مدنية �أهلية داخلية وخارجية وم�ؤ�س�سات حكومية وخرباء يف قيادات الرتبية
؛ الذين ال يكاد ينفذ م�شروع �إىل وهم �شركاء وخرباء ومن�سقون يف برامج �أخرى ويف جميع التخ�ص�صات ؛
لي�ستفيدوا من املبالغ املر�صودة لهذه الندوات والور�ش والربامج .وهذا املو�ضوع من جملة الأ�سباب وامل�ؤامرات
احلقيقية التي حتاك يف تدمري و�إ�ضعاف التعليم و�إلهاء قياداته يف عناوين وبرامج و�أن�شطة براقة مكتوب
لأغلبها الف�شل لأن هدفها الأ�سا�سي هو الك�سب املادي .
مت التطرق لهذا املو�ضوع لأن حجم امل�شكالت يف اخلدمة االجتماعية املدر�سية كبرية  ،وعند افتقار
املدر�سة لهذه اخلدمة االجتماعية يعني �إهمال الطلبة املتفوقني واملبدعني وتزايد حدة امل�شكالت النف�سية
والرتبوية واالجتماعية للطلبة وغريها .وملا لهذه اخلدمة من �أهمية يف تربية ورعاية الن�شء وتطوير
وحت�سني البيئة املدر�سية  ،فقد �شجعني ذلك ولفت انتباهي �إىل البحث يف هذا املجال كونه يفتقر للبحوث
الرتبوية والنف�سية  ،ويحتاج �إىل مزيد من البحث العلمي ومزيد من التقومي والتطوير.
وهنا ميكن �أن ت�صاغ م�شكلة البحث يف الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 أما هو واقع اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف اجلمهورية اليمنية768
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من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما هي �شروط تعيني الأخ�صائي االجتماعي وما مدى حتقيقها (�أمانة العا�صمة كنموذج) وفق ًا
للمتغريات(�سبب التعيني-التخ�ص�ص  -امل�ؤهل العلمي  -توفر مكتب م�ستقل للأخ�صائيني -اخلربة-
النوع  -اجتياز املقابلة ال�شخ�صية)؟
2 .2ما هو الهيكل التنظيمي والإداري للعاملني يف اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اليمن.
3 .3ما هو عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني لعدد مدار�س اجلمهورية اليمنية.
4 .4ما هو عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني لعدد الطلبة يف مدار�س اجلمهورية اليمنية
5 .5ما هو عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد القوى العاملة يف مدار�س اجلمهورية
اليمنية.
 ب ما هي مقرتحات تطوير نظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي يفاجلمهورية اليمنية وفقا لالجتاهات احلديثة.

�أهمية البحث :

�سعت العديد من دول العامل �إىل مواجهة التحديات وال�صعوبات التي تع�صف بالن�شء وبالعملية
التعليمية  ،من خالل �إدخال العديد من الربامج واخلطط واملناهج التعليمية املتطورة  ،ودعم الأن�شطة والربامج
اخلا�صة يف اخلدمات النف�سية والرتبوية للطلبة وزيادة حجم الإنفاق  .والتطور احلا�صل يف البنية التحتية
من مبانٍ ومرافق خدمية ومعامل ومكتبات وف�صول درا�سية و�ساحات وا�سعة للأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية
وتوفري الكادر الإداري والتدري�سي املتميز املعد �إعداد َا جيد َا علميا ومهنيا ،من �أجل تطوير وحت�سني البيئة
التعليمية و�إعداد جيل مت�سلح بالعلم ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي املت�سارع والتطور احلا�صل يف بناء
احلياة يف �شتى املجاالت.
فهناك عالقة قوية بني التعليم والنمو االقت�صادي والتنمية من خالل ما يقدمه لها من قوى ب�شرية
م�ؤهلة والإ�صالح الرتبوي والتعليمي) )Educational Reformي�أتي على ر�أ�س قائمة �أولويات الإ�صالح
نتيجة للأهمية التي ميثلها باعتباره الأداة الفعالة لتطوير منظومة املجتمع على نحو �شامل(ال�شاهني ونهى
الروي�شد� 2009ص ، )41و�أن تزايد االتفاق بني الرتبويني على �أن للمدر�سة احلديثة م�سئولية تربوية
كبرية يف م�ساعدة الطلبة ليتمكنوا من تقدير العمل وحل م�شاكلهم ومعرفة قيمتهم يف احلياة  .ويتجلى هذا
الدور بتقدمي خدمات الإر�شاد والتوجيه الرتبوي واملهني للطلبة بهدف م�ساعدتهم على اكت�شاف قدراتهم
و�إمكانياتهم والتخل�ص من م�شكالتهم والتعرف على ميولهم ومعرفة الفر�ص املهنية املنا�سبة لهم(.من�سي وعلي
كاظم�2009ص)200
يرتبط التعليم مبتغريات وعوامل التنمية االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية كالدخل وتنمية
املوارد الب�شرية .فالتعليم يعد �أحد العوامل الرئي�سية يف زيادة دخل الفرد واملجتمع وعام ًال مهم ًا يف رفع
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االقت�صاد و�إجناح �سيا�سات وبرامج التنمية.ويعد التعليم من �أهم ا�ستثمارات ال�شعوب التي ت�سعى �إىل النهو�ض
بطاقاتها و�إمكانياتها الب�شرية واملادية وت�ستثمر الرثوة الب�شرية لتحقيق �أكرب قدر من التنمية ال�شاملة يف
كافة املجاالت(.عبد احلميد�2002ص()47رئا�سة الوزراء�2001ص.)30
حتت�ضن املدر�سة عدد ًا كبري ًا من التالميذ ي�أتون �إليها من املجتمع الذي يحيط بها ،حاملني معهم
الكثري من نتاج الرتبية يف البيت  ،ويبقى معظمهم يف املدر�سة فرتة طويلة من حياتهم متتد �إىل اثنتي ع�شرة
�سنة يتفاعلون فيها مع بع�ضهم البع�ض  ،ومع عملية الرتبية التي تطورها املدر�سة ممثلة مبعلميها و�إدارتها(
العثامنة �2003ص)2
ويعد التلميذ املحور الأول لعملية الرتبية والتعليم وهو الذي تن�ش�أ املدر�سة وجتهز بكافة الإمكانيات
يف �سبيل تن�شئته وتعليمه  ،وتوفر له هيئات التدري�س وتر�صد الدولة الأموال الطائلة يف ميزانيتها ل�صالح ،
بهدف �إعداده جلميع نواحيه ومقومات حياته العقلية واجل�سمية والرتبوية وتنمية مهاراته و�سلوكه وتهيئته
للحياة النافعة وم�ساعدته على اكت�شاف قدراته  ،و�إحداث التغيري املطلوب لديه من خالل تقدمي الرعاية
واخلدمات النف�سية له(�أحمد�1981ص)Hellett,1982:p42()149
وتعترب اخلدمات االجتماعية والنف�سية واحدة من اخلربات التي تعمل على تنمية الإن�سان  ،والتي
تقدم من قبل متخ�ص�صني ميتلكون مهارات و�أ�ساليب �إر�شادية وعالجية منا�سبة ؛ لذلك البد من زيادة االهتمام
والدعم لهذه اخلدمة الإن�سانية يف احلقل الرتبوي  ،لأنها تهدف �إىل تقدمي اخلدمات النف�سية والرتبوية
للطلبة  ،وللتغلب على امل�شكالت التي يعانون منها وتنمية قدراتهم وحت�سني وتطوير البيئة الرتبوية
والتعليمية.
وتعد اخلدمة االجتماعية املدر�سية على قدر كبري من الأهمية بالن�سبة للمجتمع عامة واملجتمع
املدر�سي خا�صة  ،حيث ت�سهم يف تنمية �شخ�صية الطالب وا�ستغالل قدراته التي متكنه من الإ�سهام يف مواجهة
م�شكالته بنف�سه وتنميته تنمية �شاملة  ،وبجوانبه العقلية والنف�سية واالجتماعية ب�صورة جتعل الفرد
املتعلم يف حالة منا�سبة لتلقي العملية التعليمية والنجاح فيه(الهواري�2008,ص)237
ويف اليمن زاد االهتمام باخلدمة االجتماعية يف الآونة الأخرية من خالل حتديد م�سمى وظيفي
�أخ�صائي اجتماعي يف الهيكل التنظيمي للوزارة  ،وتخ�صي�ص الإدارة العامة مل�شاركة املجتمع يف الوزارة ويف
مكاتب الرتبية ويف املحافظات  ،وحتديد الأق�سام الإدارية يف املناطق التعليمية وتوفري املكاتب الإر�شادية يف
املدار�س وتدريب وت�أهيل الأخ�صائيني وعقد الندوات والور�ش العلمية لرفع كفاءات ومهارات الأخ�صائيني.
وعلى الرغم من هذا �إال �أنها لي�ست بال�شكل املطلوب ومازال الغمو�ض يكتنفها و هنالك حتديات و�صعوبات
بحاجة �إىل مزيد من الدرا�سات والبحوث وزيادة حجم الإنفاق وزيادة التو�سع يف تعيني الأخ�صائيني واحلد
من تعيني غري امل�ؤهلني وتدريب ومتهني غري املتخ�ص�صني ؛ ملا لهذه املهنة من �أهمية وحاجة ما�سة  ،وتعد حق ًا
من حقوق الطلبة  ،وهي مرتبطة بالتعليم ارتباط ًا كلي ًا،لأنها تهدف �إىل تهيئة البيئة املنا�سبة للتدري�س
والتخفيف من امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة.
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ومما يزيد اخلدمة االجتماعية املدر�سية �أهمية تعدد جماالتها كمجال خدمة الفرد حلل م�شكالته
الرتبوية واالجتماعية والنف�سية وال�سلوكية والأخالقية.وجمال خدمة اجلماعات وت�سعى لتن�شئة التالميذ
التن�شئة االجتماعية ال�سليمة والعمل مع جماعات �أ�صدقاء البيئة والهالل الأحمر وجماعات النظافة.و�أخريا
جمال خدمة تنظيم وتفعيل م�شاركة املجتمع املحلي واملدر�سي ؛ مثل جمل�س الآباء والأمهات وجمل�س �إدارة
املدر�سة وجمل�س املعلمني وجمل�س الأن�شطة املدر�سية وجمل�س الريادة(.وزارة الرتبية والتعليم�2005,ص
)108
وتتعدد �ألوان املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية كونها مهنة �إن�سانية تتواءم مع م�شكالت الفرد
يف كافة �صور وجودة يف احلياة.وال تقت�صر على جمال بعينه بل �أكرث من ذلك(ر�شوان�2007ص)7
فاخلدمة االجتماعية تكمن �أهميتها يف �أنها ت�ستهدف م�ساعدة الإن�سان كفرد وكع�ضو يف جماعة على
مواجهة م�شكالته و�إ�شباع حاجاته مع تنمية قدراته �إىل �أق�صى حد ممكن ،ف�إن من الوا�ضح �أن عملية امل�ساعدة
البد �أن تكون مبنية يف الأ�سا�س على فهم كاف للفرد وم�شكلته من كافة النواحي(()Siporin,1976,p29
رجب�2000ص)27
ومما يزيد هذا الأمر �أهمية هو �أن ممار�سات الإر�شاد النف�سي تعتمد على �أ�سا�س معريف متطور يت�ضمن
العديد من النظريات والدرا�سات والبحوث مل�ساعدة العميل على حل م�شكالته وحتقيق �أهدافه  ،وتقوية
العالقة بني الأفراد بع�ضهم البع�ض�( .سليمان و�آخرون �2005ص )42
وت�شري باربرا�))2001 Barbaraإىل �ضرورة �أن ي�سري التعليم والتدريب والت�أهيل امل�ستمر �أثناء
العمل جنب ًا �إىل جنب مع املمار�سة املهنية ليتم التطور مبهارات املهنة واكت�ساب معارف جديدة ليحققوا �أهداف
عملية التنمية) )Barbara 2001,p:41
ومما يك�سب اخلدمة االجتماعية املدر�سية �أهمية هو تعر�ض الطلبة للعديد من امل�شكالت
والأزمات يف حياة الواحد منهم  ،ال ي�ستطيع التغلب عليها مبفرده فيلج�أ �إىل املر�شد الرتبوي ليعينه على
التغلب عليها .فالإن�سان رغم ثقافته واطالعه وجتاربه يف احلياة � ،إال �أنه ي�شعر با�ضطراب انفعايل و�سلوكي
ونف�سي عندما يتعر�ض مل�شكالت و�ضغوط فتجعله �ضعيف ًا فيق�صد الأخ�صائي النف�سي للتغلب عليها �(.أبو
م�صطفى�2008ص)412
وهنا ت�أتي �أهمية البحث يف التعرف على واقع نظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س
التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف اجلمهورية اليمنية ومقرتحات تطويره وفقا لالجتاهات احلديثة.

�أهداف البحث:

يهدف البحث احلايل �إىل ما ي�أتي:
�أ -التعرف على واقع اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف اجلمهورية
اليمنية من حيث:
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1 .1حتديد �شروط تعيني الأخ�صائي االجتماعي ومدى حتقيقها(�أمانة العا�صمة كنموذج) وفق ًا للمتغريات
(�سبب التعيني-التخ�ص�ص-امل�ؤهل-توافر مكتب م�ستقل -اخلربة -النوع-اجتياز مقابلة �شخ�صية)
 2 .2الهيكل التنظيمي والإداري للعاملني يف اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اجلمهورية اليمنية.
�3 .3إجراء و�صف وحتليل لعدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد املدار�س يف اجلمهورية
اليمنية.
�4 .4إجراء و�صف وحتليل لعدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد الطلبة يف املدار�س يف
اجلمهورية اليمنية.
�5 .5إجراء و�صف وحتليل لعدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد القوى العاملة يف
املدار�س يف اجلمهورية اليمنية.
ب -ما هي مقرتحات تطوير نظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف
اجلمهورية اليمنية وفقا لالجتاهات احلديثة ؟.

حدود البحث:

تتحدد يف جميع املدار�س والأخ�صائيني االجتماعيني والطلبة و القوى العاملة يف املدار�س احلكومية
يف اجلمهورية اليمنية للعام (.)2012-2011

م�صطلحات البحث:

تتحدد م�صطلحات البحث يف الآتي :

اخلدمة االجتماعية املدر�سية ()School Social Work

-1تعريف هيلني ويتمر ( :)Helen Wittmer 1942هي طريقة علمية ونظام اجتماعي البد من
وجوده خلدمة النظم االجتماعية املوجودة يف املجتمعات  ،ومعاونتها على القيام بالدور املتوقع منها
�إذا عجزت ب�إمكانياتها املتعددة على الوفاء باحتياجات الإن�سان �أو حل م�شكالته(.املعايطة و�آخرون
�2000ص)16
 -2تعريف الباز ( (2001هي اجلهود التي يبذلها الأخ�صائي االجتماعي بعد حتديد م�شكلة العميل لإحداث
تغيري يف �سلوك العميل �أو اجتاهاته �أو وقف تدهور حالته ،والتدخل هو جوهر املمار�سة يف اخلدمة
االجتماعية والتي ت�سعى لتحقيقه وي�ستدعي و�ضع خطة للعالج ولأهدافه وحاجاته الفردية لتح�سن
�أدائه لوظيفته النف�سية واالجتماعية�(.ألباز�2001ص)15
 -3تعريف وزارة الرتبية والتعليم ) )2005هي جمموعة اجلهود املنظمة واملخططة والهادفة �إىل تن�شئة
الأجيال تن�شئة اجتماعية �سليمة جتعلهم قادرين على توظيف ما لديهم من قدرات ملا فيه خدمة
املجتمع ورعاية املوهوبني وتنمية قدراتهم (.وزارة الرتبية والتعليم �2005ص (107
772
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

-4تعريف هدوان () 2009هي مهنة تهدف �إىل م�ساعدة التالميذ على فهم ذاتهم والك�شف عن قدراتهم
وميولهم عن طريق �إ�شباع حاجاتهم النف�سية واالجتماعية واجل�سدية والعقلية  ،بغر�ض �إك�سابهم
القدرة على مواجهة ال�ضغوط التي يتعر�ضون لها من خالل الأن�شطة والربامج املدر�سية التي تقدم لهم.
(هدوان�2009ص)10
-5تعرف �أبو زنط ( )2011هي علم ومهنة ت�ستخدم املنهج العلمي من خالل �أخ�صائي اجتماعي يعمل يف
م�ؤ�س�سة اجتماعية تهدف �إىل عالج امل�شاكل التي يعاين منها العميل � ،سواء كان فرد ًا �أو جماعة �أو جمتمع ًا
حملي ًا  ،وتنمية القدرات واملهارات لهم للعمل على تغيري �أو�ضاعهم للأف�ضل�(.أبو زنط �2011ص)4
 -6تعرف الباحث :هي تلك اجلهود التي يقدمها �أخ�صائي اجتماعي م�ؤهل ومدرب يف جمال اخلدمة
االجتماعية املدر�سية بهدف م�ساعدة الطلبة على حل م�شاكلهم وفهم �أنف�سهم  ،والتعرف على قدراتهم
و�إمكانياتهم  ،وتقدمي اخلدمات النف�سية والرتبوية لهم وي�ساهم بتطوير وحت�سني البيئة التعليمية.

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

كان الإن�سان منذ �أقدم الع�صور و ال يزال حمتاج ًا �إىل امل�ساعدة و �سماع الن�صيحة �أو التوجيه من
�أخيه الإن�سان من �أجل مواجهة �صعوبات احلياة �أو اتخاذ قرارعاجل ال يحتمل الت�أجيل � ،أو من �أجل تعديل
�سلوكه حتى ي�صبح �أكرث قدرة على القيام بعمليات التوافق احلياتية.ومن امل�ؤكد �أن الإن�سان ا�ستخدم طرق ًا
عالجية معينة منذ �أقدم الع�صور لعالج خمتلف اال�ضطرابات �سواء كان ذلك باتباع �أ�ساليب مادية مثل
اجلراحة البدائية و ا�ستخدام الأدوية و الأع�شاب و امل�ساحيق � ،أو مبمار�سة الأ�ساليب الكالمية مثل الرقي و
التعاويذ �أو تقدمي الن�صح و الإر�شاد .
ومعلوم �أن اخلدمة االجتماعية والنف�سية ن�ش�أت يف �أح�ضان حركة التوجيه املهني و حركة العالج
النف�سي  ،ون�ش�أت يف �أوائل القرن الع�شرين و تن�صب خدمات التوجيه الرتبوي و املهني على م�ساعدة الفرد
�سواء كانت م�شكلة تربوية كاختيار نوع الدرا�سة املنا�سبة �أو التغلب على
على درا�سة امل�شكلة التي تواجهه
ً
ال�صعوبات يف حت�صيل مادة درا�سية معينة �أو م�شكلة معينة كاختيار مهنة �أو عمل منا�سب.
ويف الع�شرينيات من هذا القرن ظهرت حركات املحالت االجتماعية يف �أمريكا ملحاولة رفع م�ستوى
احلياة يف املجتمعات  ،من خالل الدرا�سات للم�شكالت االجتماعية و�أ�صبحت املحالت مبثابة معامل للدرا�سة
املجتمعية) (Kadnigh 1965و�صدرت بع�ض الت�شريعات ل�صالح العمال والأطفال واملهاجرين والن�ساء.
وات�سمت باالهتمام بالفرد واملجتمع و باجلوانب النف�سية والرتبوية وم�شاعر العميل و�أفكاره وخرباته ال�سابقة
 ،ويف بداية الثالثينيات بد�أ الفكر االجتماعي يتحرك نحو قبول هذه العملية التي تهدف �إىل م�ساعدة الفرد
وتدعيم عالقاته مع �أ�سرته وجمتمعه.وزاد االنفتاح على مناهج �إعداد الأخ�صائيني االجتماعيني من خالل
االهتمام بدرا�سة النظريات االجتماعية  ،واالهتمام بتح�سني الوظائف االجتماعية يف مواقف احلياة ،ويف
نهاية اخلم�سينيات �أ�صبحت اخلدمة االجتماعية تو�صف ب�أنها و�سيلة حلماية املجتمع وتقدمي اخلدمات
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العالجية  ،و�أ�صبح هدف اخلدمة االجتماعية ي�ضم ثالثة مناهج (خدمة الفرد وخدمة اجلماعة وتنظيم
املجتمع)(.خاطر �2000ص)26
تطورت اخلدمة االجتماعية كون املدر�سة كم�ؤ�س�سة تعليمية مهمتها نقل املعرفة ،وما يتطلب ذلك من
ا�ستخدام �أ�ساليب احلفظ والتذكر.وكذلك املدر�سة كم�ؤ�س�سة تعليمية وتربوية ركزت على �شخ�صية الدار�سني
واكت�شاف قدراتهم ك�أ�سا�س للتعلم  ،مما �أ�سهم يف تطوير العلوم االجتماعية و�أدى �إىل حتقيق فاعلية التعليم.
(هدوان�2009ص)12
ومن اخلطوات التي مر بها تطور اخلدمة االجتماعية باعتبارها مهنة :
 -1مرحلة االجتهاد والتجربة  :وتتمثل يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات االجتماعية وتعيني العدد الكبري من املوظفني
لتقدمي اخلدمات للموظفني املحتاجني .
  2مرحلة الدرا�سة والتحليل والو�صول �إىل مبادئ وطرق ؛ نتيجة لتقدم العلوم الإن�سانية وعمل الأبحاثاالجتماعية جلميع عوامل ال�شخ�صية والبيئية امل�ؤثرة عليه.
 -3مرحلة تطور مفهوم اخلدمة االجتماعية � :أ�صبحت نظام ًا اجتماعي ًا يف �ضوء احتياجات املجتمع  ،وتقوم
بتحديد امل�شكالت املتوقع حدوثها مبا ي�ستوجب طرق وقائية للفرد وللمجتمع  ،وتوجيه الر�أي العام
للأ�سباب امل�ؤدية لها واقرتاح العالج.
 -4مرحلة النظريات والنماذج االجتماعية  :وتعتمد على التحليل النف�سي ودرا�سة الفرد يف جميع جوانب
ال�شخ�صية  ،وتهدف لتقوية الذات الب�شرية جلعلها قادرة على مواجهة املواقف املختلفة من خالل البدء
مع الفرد بقدراته وما ي�ستطيع القيام به حالي ًا .
 -5مرحلة تكوين االجتاهات الرئي�سية يف اخلدمة االجتماعية  :وهي �أن الأخ�صائي االجتماعي قائد
مهني البد له من الإعداد والتدريب النظري والعملي؛ لتحقيق �أهدافه يف حتقيق ال�سعادة والرفاهية
للأفراد  ،وتقدمي الأ�ساليب والطرق وو�سائل اخلدمة االجتماعية  ،وتعد هذه املهنة حق ًا من حقوق
الفرد(.املعايطة�2000ص �ص )12-11
كما برزت العديد من النظريات النف�سية التي �ساهمت يف تطور اخلدمات االجتماعية والنف�سية
للفرد  ،والتي �أ�سهمت يف درا�سته و فهم و تغيري وتقييم �سلوكه  ،و التنب�ؤ به و تعديله و من �أ�شهر هذه النظريات
(ال�سلوكية – الذات -املجال -التحليل النف�سي  -ال�سمات و العوامل -الأفكار الالعقالنية – املعرفية) .كما
ت�أ�س�ست العديد من اجلمعيات و االحتادات وعقدت العديد من امل�ؤمترات العلمية يف جمال اخلدمات ال�شخ�صية
و االجتماعية و الرتبوية و التوجيهية ففي عا(م( )1947اعرتفت جمعية علم النف�س الأمريكية iAmer
) )can Psychological Associationبالإر�شاد كميدان متنح فيه الدبلومات و الدرجات العليا  ،و
تكون يف اجلمعية �سنة ) )1953ق�سم خا�ص بالإر�شاد النف�سي  ،و�أ�صبح الإر�شاد النف�سي تخ�ص�ص ًا معرتف ًا
به ،و �أن�شئت �أق�سام التوجيه و الإر�شاد يف العديد من جامعات العامل ،و�أ�صبح متنح له �شهادات البكالوريو�س
و دبلومات عالية و درجة املاج�ستري و الدكتوراه  ،و�أن�شاء مراكز للإر�شاد النف�سي يف العديد من دور الرعاية
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اخلا�صة و يف الإ�صالحيات و املدار�س و العيادات النف�سية و اجلامعات و غريها  .كما �أ�صبحنا ن�سمع عن وجود
تخ�ص�صات فرعية للإر�شاد كالإر�شاد الأ�سري و الإر�شاد يف ريا�ض الأطفال و الإر�شاد النف�سي لذوي االحتياجات
اخلا�صة و الإر�شاد املدر�سي و الإر�شاد املهني و الإر�شاد النف�سي لكبار ال�سن  .وتعددت �أ�ساليب العالج و الإر�شاد
النف�سي نتيجة لتطور نظرياته  ،و تعدد ميادينه وخلفياته النظرية وطرق الإر�شاد الفردي و اجلماعي  ،و
الإر�شاد باللعب والر�سم  ،و الإر�شاد الديني وال�سلوكي و الإر�شاد باال�سرتخاء و الرتفيهي  ،والإر�شاد املبا�شر
وغري املبا�شر  ،والإر�شاد بال�سايكودراما (التمثيل النف�سي).
وتعددت الت�سميات وامل�صطلحات املهنية ملجال اخلدمة االجتماعية  ،واختلفت من دولة لأخرى ح�سب
اخللفية العلمية والنظرية وامل�ؤهالت العلمية  ،ومن هذه الت�سميات( :الأخ�صائي االجتماعي -الأخ�صائي
النف�سي -املر�شد الرتبوي -املر�شد النف�سي -املر�شد املدر�سي -امل�شرف االجتماعي -املر�شد الطالبي).
ولقد �أ�شار مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ) )2003عن خدمات التوجيه والإر�شاد  ،بوجود
اختالف يف املفاهيم وامل�سميات واملدلوالت  ،والتطبيقات الإر�شادية مت�شابهة ؛ مث ًال جند �أن م�سئولية
امل�شرف االجتماعي يف املدر�سة البحرينية يقوم مبواجهة م�شكالت �سوء التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي
عند الطلبة وهو بهذا ميار�س نف�س الدور الذي يقوم به املر�شد املدر�سي .ويف قطر التوجيه الطالبي ارتبط
علمي ًا وتنظيمي ًا بالرتبية االجتماعية ويقوم باملهام الإر�شادية يف املدار�س الأخ�صائي االجتماعي  ،ويركز يف
الغالب على النواحي الأ�سرية والعائلية واالجتماعية  .ويف ُعمان جند �أن هناك ق�سمني �إداريني يف الهيكل
التنظيمي يف الوزارة هما ق�سم الإر�شاد املهني وق�سم الإر�شاد النف�سي واالجتماعي  ،ويتبعان �إدارة الإر�شاد
والتوعية الرتبوية  ،ويقوم الأخ�صائي االجتماعي باملهام والإعمال الإر�شادية � .أما يف الكويت جند م�سمى
املر�شد الرتبوي الذي يقوم بدرا�سة حاالت اال�ضطراب االنفعايل وال�سلوكي وتطبيق االختبارات واملقايي�س.
ويف ال�سعودية جند م�سمى املر�شد الطالبي وتركيزه على اجلوانب الوقائية �أكرث من اجلوانب الإر�شادية �أو
التقوميية  ،وال ي�سمح للمر�شد يف تطبيق االختبارات واملقايي�س يف املدار�س (.عطا,و�آخرون� 2005 B,ص
 . )38ويف العراق يطلق عليه املر�شد الرتبوي وي�سهم يف درا�سة م�شكالت الطلبة و�إيجاد احللول لها والتخفيف
من حدتها واالهتمام مب�شاعر الطلبة وانفعاالتهم  ،وتوجيههم نحو االلتزام نحو القيم والتعرف على ميولهم
وقدراتهم وتطويرها(جا�سم�1990ص )201
ويف اليمن جند م�سمى الأخ�صائي االجتماعي يرتكز عمله يف اجلوانب البنائية بتزويد الطلبة
بكافة اخلربات احلياتية وتنمية ميولهم ورعايتهم  ،كذلك اجلوانب الوقائية من املخاطر وامل�شكالت ال�سلوكية
واالجتماعية واالقت�صادية .وكذلك تقدمي اخلدمات العالجية وتت�ضمن معاجلة ما قد يحدث من انحرافات
تربوية و�سلوكية واجتماعية(.وزارة الرتبية والتعليم �1999ص )4

نبذة خمت�صرة عن تطور اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اليمن :

يرجع تاريخ اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اليمن �إىل عام ()1970عندما كانت اخلدمة تقدم
775
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

من قبل املدر�سني الأ�شقاء وخا�صة من جمهورية م�صر العربية  ،وكان ي�سمى بامل�شرف االجتماعي.ومهنته
تنح�صر يف �ضبط النظام داخل املدر�سة وعقاب الطلبة املت�أخرين وا�ستدعاء �أولياء الأمور  ،والقيام ب�أعمال
�إدارية ك�إعداد ك�شوفات و�أ�سماء الطلبة ومتابعة اجلداول واالمتحانات  ،والتعرف على م�شكالت الطلبة.
ويف عام()1986بد�أ االهتمام من خالل تدري�س مقرر املجتمع وخدمة البيئة لطلبة معاهد املعلمني نظام
خم�س �سنوات  ،وبتخرج الطلبة كان البع�ض منهم يكلف بدور امل�شرف االجتماعي يف املدر�سة  ،كما �إن ابتعاث
امل�شرفني االجتماعيني �إىل دول عربية �شقيقة حل�ضور العديد من الندوات العلمية وامل�ؤمترات ي�شكل نقطة
حتول يف طريق تطوير اخلدمة االجتماعية.وارتبط ق�سم اخلدمة االجتماعية بق�سم الأن�شطة الطالبية
يف املدار�س  ،ومل يكن هنالك م�سمى وظيفي يف هيكل وزارة الرتبية والتعليم يحمل (�أخ�صائي اجتماعي).
وب�إعالن الوحدة اليمنية املباركة عام )(1990مت توحيد نظامي التعليم للبلدين �إىل نظام تعليمي واحد ،
وكان له الأثر الكبري يف تطوير وحتديث نظام التعليم يف اليمن نتيجة لالهتمام البالغ والكبري من قبل وزارة
الرتبية  ،وانعك�س ذلك على م�ستوى اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اليمن وقد كان �أهم املنطلقات الرئي�سية
يف �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم الأ�سا�سي  ،وجعل حمور امل�شاركة املجتمعية حمور ًا من حماور
اال�سرتاتيجية الوطنية  ،وجتلى االهتمام من خالل تطوير و�إعداد الربامج التدريبية التعليمية والرتبوية
واملجتمعية من خالل الأخ�صائي االجتماعي الذي يعد حلقة الو�صل بني املدر�سة واملجتمع كونه �أمني ال�سر
ملجل�س الآباء .ويف بداية الت�سعينات انف�صل ق�سم اخلدمة االجتماعية عن ق�سم الأن�شطة يف املدن الرئي�سية
وي�سمى ق�سم الرتبية االجتماعية  ،ومت اعتماد م�سمى وظيفي �أخ�صائي اجتماعي ومت تعيني اخلريجني من
ق�سم علم النف�س �أو علم االجتماع �أو الفل�سفة وتخ�ص�صات �أخرى .ويف عام )� (1995صدر قرار وزارة الرتبية
والتعليم بتنظيم مهام الأخ�صائي االجتماعي  .وبد�أ االهتمام بالإر�شاد الرتبوي والنف�سي عام ))1996
عندما فتح ق�سم الإر�شاد الرتبوي والنف�سي يف كلية الرتبية عمران ويف عام) )2000تخرجت �أول دفعة من
ق�سم الإر�شاد الرتبوي جامعة عمران  ،ولكنها مل توظف يف جمال عملها و�إمنا مت توظيف قليل منهم يف جمال
التدري�س  ،ويف عام ) )1997مت افتتاح ق�سم الإر�شاد الرتبوي يف املعهد العايل يف تعز  ،ويف عام ) (1998تفرع
ق�سم علم النف�س �إىل فرعني ق�سم الإر�شاد الرتبوي  ،و�أ�س�س ق�سم الطفولة واملراهقة عام ).(2000ويف عام
( )2000مل جند يف ك�شوفات التوظيف �أي موظف يحمل م�ؤهل الإر�شاد الرتبوي �أو الأخ�صائي االجتماعي(.
العوبلي �2002ص()35الربيد� 2010,ص )29
ويف الآونة الأخرية زاد التو�سع يف فتح �أق�سام علمية تربوية ونف�سية يف اجلامعات احلكومية
والأهلية يف تخ�ص�صات الإر�شاد النف�سي والرتبوي وريا�ض الأطفال والرتبية اخلا�صة وتعليم الكبار وال�صحة
النف�سية واخلدمة االجتماعية وعلم النف�س.حيث بلغ عدد الأق�سام يف اجلامعات احلكومية ( )20ق�سم ًا ،
ويف اجلامعات الأهلية (�)6أق�سام (وزارة الرتبية والتعليم �2012ص )55
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�أهداف اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اجلمهورية اليمنية

ت�سعى اخلدمة االجتماعية املدر�سية لإىل حتقيق الأهداف الآتية:
 -1تنمية خربات التلميذ ودعمه بالقيم والأخالق امل�ستمدة من الدين.
 -2تعزيز االجتاهات وامليول االيجابية وتوجيهها نحو الغايات.
 -3غر�س القيم االجتماعية كالعدل والأمن واحرتام العمل والإجناز والدافعية.
 -4تعزيز العالقة بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع املحلي.
 -5م�ساعدة التلميذ بالقيام مب�س�ؤولياته وواجباته بدافع ذاتي.
 -6م�ساعدة التلميذ على التكيف االجتماعي .
 - 7تنمية قدرات التلميذ ومواهبه ال�شخ�صية االيجابية.
 - 8م�ساعدة التلميذ على حتقيق �أف�ضل االختيارات والتوافقات يف التعليم.
-9حت�صني التلميذ من �أي �إعاقات �أو انحرافات اجتماعية.
 - 10امل�شاركة يف تنمية قدرات التلميذ على حل م�شكالته التي يواجهها يف حياته.
 - 11تدعيم التكافل والت�ضامن االجتماعي(.وزارة الرتبية والتعليم�2005ص)107

مهام الأخ�صائي االجتماعي املدر�سي يف اجلمهورية اليمنية

تتحد مهام الأخ�صائي االجتماعي مبوجب القرار الوزاري رقم( )795ل�سنة ( )1995ب�شان �إ�صدار الئحة
اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف الآتي:
 -1اخلدمة البنائية:تت�ضمن الإجراءات التي تقدم للطالب بهدف الو�صول �إىل �أعلى م�ستوى ممكن من الن�ضج
وال�صحة النف�سية والكفاية ويتحقق ذلك عن طريق:
 أدرا�سة ا�ستعداد وقدرات و�إمكانيات الأفراد وتوجيهها نف�سيا وتربويا ومهنيا. برعاية مظاهر منو ال�شخ�صية ج�سميا وعقلي ًا وانفعالي ًا ومن مناذجها التطبيقية -1القدوة احل�سنة:وتركز على دور املعلم و�أهميته يف �أن يكون قدوة ح�سنة  ،كونه مربي ًا  ،فالقدوة من �أف�ضل
الو�سائل -2 .جماعات الن�شاط املدر�سي:ويكون االهتمام هنا باملرحلة التي ت�سبق �إ�شراك الطالب يف �أي من
اجلماعات باملدر�سة -3 .برامج التوجيه املهني وتقدم لطلبة ال�صفوف النهائية و�أولياء الأمور وتهدف �إىل:
�أ -التعريف باملهن وجماالت العمل املتاحة.ب -التعريف مبا يلي املرحلة التي فيها الطالب �سواء جامعة �أو
معهد.ج -تعريف �أولياء الأمور باجتاه الأبناء يف �ضوء ممار�ستهم للن�شاط داخل املدر�سة.
 -2اخلدمة الوقائية:تت�ضمن الإجراءات امل�ؤدية �إىل حت�صني الطالب �ضد امل�شكالت النف�سية وتهتم بالأ�سوياء
قبل االهتمام باملر�ضى  ،وعلى ثالثة م�ستويات:
 الوقاية الأولية :وتت�ضمن حماولة منع حدوث امل�شكالت ب�إزالة �أ�سبابها. الوقاية الثانوية :تت�ضمن حماولة الك�شف املبكر وت�شخي�ص اال�ضطرابات يف مرحلتها الأوىل لل�سيطرة777
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عليها ومنع تطورها وتفاقمها.
 الوقاية من الدرجة الثالثة :وتت�ضمن حماولة تقليل �أثر �إعاقة املر�ض  ،وترتكز اخلطوط العري�ضةللوقاية من اال�ضطرابات النف�سية فيما يلي:
�أ -الإجراءات النف�سية كالنمو والتوافق.ب -الإجراءات الوقائية احليوية كال�صحة العامة.ج -الإجراءات
الوقائية االجتماعية (درا�سات وبحوث علمية) ،ومن براجمها - :برامج التوعية :وتهدف �إىل �إعطاء الطالب
فكرة عن �أ�س�س الرتبية ومراحل النمو واخل�صائ�ص التي مير بها �سواء كانت اجتماعية �أو عقلية �أو ج�سمية  ،و
يو�ضح ذلك من خالل� :أ -الندوات واملحا�ضرات.ب -املكتبة وال�صحافة .ج -امل�سرح املدر�سي.
 البحوث االجتماعية واال�ستفتاءات  :وتهدف �إىل التعرف على الظواهر االجتماعية وجمع املعلومات،ومعرفة �آراء الطلبة حول مو�ضوع ما ؛ لال�ستفادة منه يف التخطيط.
 ريادة الف�صول  :وت�سهم يف حل م�شاكل الطالب وم�ساعدتهم وتفهم ظروفهم. -3اخلدمة العالجية:ت�شمل بحث �أ�سباب امل�شكالت النف�سية وت�شخي�صها وعالجها حتى يعود الفرد �إىل
التوافق وال�صحة النف�سية وتظهر �أهميتها يف النواحي التالية:
�أ -تقدمي خدمات رعاية النمو النف�سي ال�سوي يف جميع مراحل التعليم .
ب -التغلب على م�شكالت النمو.
ج -التغلب على امل�شكالت الرتبوية كالتخلف والت�أخر الدرا�سي.
د� -أهمية حل امل�شكالت النف�سية.
ج -التوجيه املهني وربط املدر�سة بالبيت ومن جهودها:
-1عدم ترقب احلاالت بل البحث عنها يف الف�صول.
 - 2اال�ستعانة بنتائج االختبارات ملعرفة املتفوقني واملتخلفني وعمل برامج لهم.
-3ال ينبغي اعتبار �أي حالة م�شكلة �إال يف حالة تكرارها.
 -4قبول احلاالت الواردة من رواد الف�صول والإدارة والطالب نف�سه وويل �أمره (.وزارة الرتبية
والتعليم � 1995ص)46-45
ومبوجب القرار الوزاري رقم ( )262ل�سنة ()2010مت اعتماد الأخ�صائي االجتماعي يف الهيكل
التنظيمي ملجل�س الآباء  ،ويكلف �أمين ًا لل�سر من مهامه �إعداد وجمع التقارير واملقرتحات  ،والإعداد والتنظيم
الجتماع �أع�ضاء املجل�س  ،ومتابعة وتنفيذ القرارات ال�صادرة  ،و�إعداد املرا�سالت اخلا�صة باملجل�س وتوثيق
كافة الأن�شطة وتقدمي املقرتحات الالزمة(.وزارة الرتبية والتعليم �2010ص )28

ال�سمات التي يجب توافرها يف الأخ�صائي االجتماعي يف اليمن

�أ -ال�صفات ال�شخ�صية من �أهمها:
 - 1املظهر العام املنا�سب واالتزان االنفعايل واخللو من �أي عيوب خلقية �أو ت�شوهات.
778
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

 - 2الثقة بالنف�س وال�صرب واحلكمة والن�ضج واالتزان العاطفي.
 -3القدرة على القيادة واتخاذ القرار.
-4حب النا�س واحلما�س للمهنة والت�سامح واملرونة وتقبل الآخرين.
 -5االبتكار والقدرة على تطوير ذاته والتم�سك ب�أخالق املهنة والإميان بالعمل.
ب – الكفايات العامة
�1 .1أن يكون مزود ًا بقاعدة علمية وا�سعة من العلوم الإن�سانية يف اخلدمة االجتماعية.
2 .2الإملام بطرائق البحث الرتبوي وجمع املعلومات.والإحاطة بعلوم الرتبية والأهداف التعليمية.
3 .3الوعي بطبيعة وخ�صائ�ص املرحلة العمرية والنمو للطلبة.
4 .4الوعي بالفروق الفردية وق�ضايا وم�شكالت التعليم والتعلم.والوعي ب�أهداف املدر�سة ووظيفتها
االجتماعية و�أهداف املنهج
ج -املهارات الأدائية
1 .1مهارات االت�صال والتعامل مع الآخرين .
2 .2دقة املالحظات والإدراك الدقيق.
3 .3مهارات �إجراء املقابالت وتوجيهها.
4 .4توظيف العالقات املهنية وتنميتها.
5 .5ا�ستخدام �أ�ساليب الت�سجيل والقيا�س.
6 .6ت�صميم اخلطط والربامج والإ�شراف عليها.
�7 .7إدارة اجلل�سات واملناق�شات وتنفيذ الندوات وا�ستخدام قنوات التوا�صل املتاحة.
8 .8الإملام مبهارات تفعيل الأن�شطة ومهارات �إجراء الدرا�سة وجمع املعلومات و�إعداد وتنظيم ال�سجالت
(.وزارة الرتبية والتعليم �2004ص )74

العوامل امل�ساهمة يف ن�ش�أة وتطور اخلدمة االجتماعية املدر�سية :

.1

.2
.3
.4
.5

1التقدم ال�صناعي الذي غري كثريا من معامل املجتمع الإن�ساين �أدى �إىل ظهور م�شكالت البطالة والهجرة
والإ�سكان واحلوادث واالنحرافات ال�سلوكية وامل�شكالت الأ�سرية والأزمات االقت�صادية .
2احلروب والنزاعات واال�ستعمار وف�شل الت�شريعات الو�ضعية ملواجهة الفقر.
3انتهاء عهود الإقطاع وما �أدت �إليه من هجرات للفالحني من الريف �إىل املدينة.
4ظهور الأفكار االجتماعية الإ�صالحية و�إ�سهامها يف عالقة الفرد مبجتمعه.
 5االكت�شافات العلمية احلديثة وزيادة البحوث االجتماعية.
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6 .6حركات جمعيات تنظيم الإح�سان ( )1869واملحالت االجتماعية ()1884ونظام الزائر  ،و�سيد
الإح�سان  ،وكلها كانت تهدف �إىل مبا�شرة لقيام التخ�ص�ص املهني يف اخلدمة االجتماعية  ،و�أ�صبحت
تقدم خدماتها للمحتاجني والعاجزين وتقدمي �إعانات مادية جعلت من الإح�سان نظام ًا اجتماعي َا ،
وميثل التطور ملفاهيم الإح�سان والعمل اخلريي يف �ضوء التعاليم الدينية التي حتث على احلب والرعاية
للأ�سرة واجلريان والغرباء وم�ساعدة الفقراء.والتعاليم الدينية التي جاء بها مفكرون وفال�سفة وعلماء
 ،والنظر للم�ساعدات وبرامج الرعاية االجتماعية بو�صفها حتقيق ًا ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة يف
املجتمع  .ويف نهاية القرن التا�سع ع�شر كان مفهوم احلرية االقت�صادية وال�سيا�سية والأخالقية عند كل
من �سبن�سر ) )Spencerو�سامنري ) )Sumnerحوال مفهوم احلرية االقت�صادية �إىل فل�سفة عامة يف
احلياة كتعبري لل�صراع الطبيعي ملا فيه حق البقاء للأ�صلح(املعايطة و�آخرون�2000ص (15

الدرا�سات ال�سابقة

1 .1درا�سة تركي و�آخرون ( )1999هدفت الدرا�سة التعرف على ال�صعوبات التي تواجه اخلدمة النف�سية
يف مدار�س الكويت.بلغت العينة()105من الأخ�صائيني االجتماعيني.الأداة امل�ستخدمة اال�ستبيان
لثالثة حماور ( حمور لل�صعوبات ال�شخ�صية �أو املهنية -وحمور لل�صعوبات الطالبية وحمور لل�صعوبات
الإدارية�.أهم النتائج التي تو�صل �إليها فيما يتعلق بال�صعوبات املهنية وال�شخ�صية الأكرث �شيوع ٍا الدرا�سة
الأكادميية ملمار�سة املهنة غري كافية و�ضعف املمار�سة العلمية  ،وال توجد مقايي�س واختبارات نف�سية.
وال�صعوبات الطالبية �أظهرت النتائج عدم فهم الطالب لطبيعة عمل الأخ�صائي وعدم قدرة الطالب
على التعبري عن م�شاكلهم وعدم م�صارحة الأخ�صائي مب�شاكلهم  ،و�أظهرت النتائج لل�صعوبات الإدارية
منها عدم وجود حجرة خا�صة بالأخ�صائي و�إرهاقه ب�إعمال �إدارية  ،وعدم توافر مقايي�س و�أدوات جلمع
املعلومات(عطا و�آخرون �2005 Aص )93
2 .2درا�سة ال�سفا�سفة ) (2005هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �إدراك املر�شدين الرتبويني لأهمية العمل
يف جماالت الإر�شاد النمائي والوقائي والعالجي يف الأردن  .بلغت العينة( )132مر�شد ًا ومر�شدة  .الأداة
امل�ستخدمة مقيا�س �إدراك املر�شدين لأهمية العمل يف الإر�شاد � .أظهرت النتائج �إن �إدراك املر�شدين
لأهمية العمل يف جمال الإر�شاد املختلفة كان غالب ًا وكان ترتيب املجاالت ح�سب الأهمية املجال النمائي
ثم العالجي ثم الوقائي .و�إن ممار�سة املر�شد للعمل يف جماالت الإر�شاد املختلفة كانت جيدة.و�أظهرت
النتائج �أنه مل يكن ملتغري اجلن�س واخلربة والتخ�ص�ص والتفاعل بينهم �أثر يف �إدراك املر�شد لأهمية
عمله.وظهرت فروق تعزى ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص واخلربة يف املجال العالجي مل�صلحة الإناث.
3 .3را�سة عطا و�آخرين )2005( Aهدفت الدرا�سة التعرف على واقع التوجيه والإر�شاد الرتبوي يف
مراحل التعليم العام لدول اخلليج العربي.بلغت العينة ( )622مر�شداً.الأداة امل�ستخدمة اال�ستبيان
� .أهم النتائج �إن املمار�سات الوقائية و النمائية احتلت املرتبة الأوىل الهتمام املر�شدين  ،واملمار�سات
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الإر�شادية والعالجية الرتتيب الثاين  ،واحتلت املمار�سات التقوميية الت�شخي�صية االهتمام الأخري ،وهي
�أقل ممار�سة لأدوات الت�شخي�ص والتقومي حمدودة وغري كافية.ولإيجاد الفروق يف ممار�سات الإر�شاد
ح�سب القطر يف البعد الوقائي والنمائي هناك فرق بني قطر وال�سعودية ل�صالح ال�سعودية  ،وهناك
فرق بني البحرين وال�سعودية ل�صالح ال�سعودية وهناك فرق بني الكويت وال�سعودية ل�صالح ال�سعودية
 ،وهناك فرق بني قطر والإمارات ل�صالح الإمارات.ويف البعد التقوميي الت�شخي�صي كانت الفروق بني
قطر وال�سعودية ل�صالح ال�سعودية  ،وهناك فرق بني الكويت وقطر والبحرين وال�سعودية وعمان ل�صالح
الكويت .ويف بعد الإر�شاد النف�سي كان هناك فرق بني قطر وباقي الدول ل�صالح الدول الأخرى .ومن
حيث م�سميات القائمني على الإر�شاد هناك اختالف يف امل�سميات ترتب عليها اختالف يف مهامهم  ،ففي
ال�سعودية ي�سمى (املر�شد الطالبي)  ،وي�شرف عليه ق�سم التوجيه والإر�شاد الطالبي يف املنطقة التعليمية
 ،وتتبع الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد يف الوزارة.ويف البحرين ي�سمى (املر�شد االجتماعي) ،وي�شرف
عليه جهاز اخلدمة االجتماعية يف �إدارة الأن�شطة واخلدمات الطالبية  ،وفيها ثالث وحدات (الإر�شاد
املهني ووحدة الإر�شاد النف�سي واالجتماعي ووحدة ال�صحة املدر�سية) .ويف قطر ي�سمى (الأخ�صائي
االجتماعي) وت�شرف عليه دائرة الرتبية االجتماعية  .ويف ُعمان ي�سمى (املر�شد الرتبوي املدر�سي) ،
وت�شرف علية دائرة الإر�شاد والتوعية الرتبوية التابعة للمديريات العامة للعالقات العامة والإعالم
الرتبوي  ،وتتكون من �أق�سام الإر�شاد النف�سي واالجتماعي وق�سم الإر�شاد املهني وق�سم التوعية ال�صحية
والتغذية  .ويف الإمارات ي�سمى (الأخ�صائي النف�سي املدر�سي)  ،ت�شرف علي �إدارة الرعاية النف�سية
والإر�شادية ،وتتكون من ق�سمني( :الإر�شاد املدر�سي) ،ويقدم اخلدمات املر�شد الرتبوي واملهني ،وق�سم
(الرعاية النف�سية)  ،ويقدم اخلدمات الأخ�صائي النف�سي املدر�سي .ويف الكويت ي�سمى (املر�شد الرتبوي)
،وت�شرف عليه �إدارة اخلدمات الإر�شادية الطالبية وت�شمل ق�سم التوجيه والإر�شاد النف�سي ،و�آخر ق�سم
للتوجيه والإر�شاد الرتبوي  ،وهناك م�شكالت تعيق املر�شد منها ت�أهيلهم �أكادمييا ومهنيا و�أن �إعدادهم
كاف  ،ولي�س مر�ضي ًا عنه  ،وكذلك قلة الدورات التدريبية .ومن امل�شكالت الإدارية عدم وجود حجرة
غري ٍ
خا�صة للإر�شاد مزودة بالتجهيزات الالزمة وعدم توافر اختبارات ومقايي�س و�أ�شرطة  ،ووجود �صعوبات
مادية.وفيما يتعلق باختالف مهام املر�شد املهنية  ،هناك نقاط اختالف واتفاق تعود �إىل تباين م�سميات
القائمني على الإر�شاد.
4 .4درا�سة الداهري ( )2008هدفت الدرا�سة التعرف على تقييم فاعلية املر�شد الرتبوي من وجهة نظر
مدراء املدار�س يف الأردن .بلغت العينة ( )36مديرا ومديرة .الأداة امل�ستخدمة ا�ستبيان� .أهم النتائج
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن املر�شد الرتبوي ي�ؤدي فاعلية �إر�شادية من خالل �أدواره الإر�شادية
املختلفة .وت�شري النتائج �أن املر�شدين الرتبويني يقومون ب�إجراء املقابالت الفردية للطلبة ويقدمون
امل�شورة لهم .و�أن هنالك بع�ض الأن�شطة التي يجب على املر�شد الرتبوي القيام بها وال يعملها  ،و�أن�شطة
غري مطالب بها ويعملها .
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5درا�سة هدوان ( )2009هدفت الدرا�سة التعرف على معوقات ممار�سة اخلدمة االجتماعية املدر�سية
املدراء والأخ�صائيني
يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �أمانة العا�صمة �صنعاء .بلغت العينة ( )173من
َ
االجتماعيني  .الأداة امل�ستخدمة اال�ستبيان�.أظهرت النتائج �أن الفقرات املتعلقة مبجال الأخ�صائي
االجتماعي والإدارة املدر�سية هما �أكرث الفقرات معوق َا  ،كذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بح�سب
اجلن�س ل�صالح الذكور  ،كما ال توجد فروق ذات داللة بح�سب نوع الوظيفة بني �أفراد العينة يف جميع
املجاالت  ،ووجود عالقة بني جميع املعوقات باختالف جماالتها الرتبوية يف النظام التعليمي والإدارة
والبيئة املدر�سية والأ�سرة والأخ�صائي ؛ فجميعها تعمل كحلقة متكاملة لت�شكل معوقات قوية بحاجة
لدرا�سة.
6درا�سة الربيد ) )2010هدفت الدرا�سة التعرف على واقع اخلدمات االجتماعية املدر�سية باملدار�س
الثانوية مبدينة �إب  ،بلغت العينة ( )234تربوي ًا.منهم ( )177معلم َا و(� )19أخ�صائي ًا اجتماعي ًا ،
و( )38قيادي َا تربوي َا يف ( )24مدر�سة ثانوية مبديريتي امل�شنة والظهار مبدينة �إب.الأداة امل�ستخدمة
اال�ستبيان �.أهم النتائج التي تو�صلت �إليها �أن ممار�سة اخلدمة االجتماعية املدر�سية من وجهة نظر �أفراد
العينة متو�سطة على م�ستوى خمتلف املجاالت  ،وكانت �أعلى درجة للممار�سة هي جماالت الأهداف.ومل
تظهر فروق ًا ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى جميع متغريات البحث با�ستثناء مهام الأخ�صائي ح�سب
متغري اجلن�س  ،كانت النتيجة ل�صالح الإناث.
7درا�سة الدليم ( )2011هدفت الدرا�سة التعرف على واقع خدمات التوجيه والإر�شاد النف�سي اجلامعي
 ،والك�شف عن مدى ا�ستفادة طالب اجلامعة من خدمات التوجيه والإر�شاد املخ�ص�ص لهم يف اجلامعات
ال�سعودية  .بلغت العينة( )350طالب ًا وطالبة .الأداة امل�ستخدمة ا�ستبيان خدمات التوجيه والإر�شاد.
�أظهرت النتائج �أن معدل اال�ستفادة من هذه اخلدمات متدنية  ،و�أن اال�ستفادة من الإر�شاد املهني والنف�سي
�ضعيفة جد ًا  ،وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطالب والطالبات يف اجلامعات ال�سعودية يف
درجة اال�ستفادة من اخلدمة الإر�شادية.
8درا�سة ال�سقاف ( )2012هدفت الدرا�سة التعرف على درجة ممار�سة مهام الإر�شاد الرتبوي والنف�سي
لدى الأخ�صائيني االجتماعيني العاملني يف مدار�س التعليم العام يف �أمانة العا�صمة �صنعاء .كذلك التعرف
على املهام والأعمال التي ميار�سها الأخ�صائيني  ،وهي لي�ست من اخت�صا�صهم.بلغت العينة(�)80أخ�صائي ًا
اجتماعي ًا( )17من الذكور و()63من الإناث  .الأداة امل�ستخدمة اال�ستبيان(ا�ستبيان للمهام الإر�شادية
يت�ألف من ()19مهمة  -وا�ستبيان للمهام غري الإر�شادية وغري التخ�ص�صية يت�ألف من ()7مهام�.أهم
النتائج التي تو�صل �إليها � -أن جميع الأخ�صائيني االجتماعيني ميار�سون املهام الإر�شادية بدرجة �أعلى
بقليل من الو�سط احل�سابي العام للمهام  -وكانت من املهام الإر�شادية الأكرث ممار�سة هي �( :أ�شجع و�أحث
الطلبة على حب الوطن وااللتزام بتعاليم الدين الإ�سالمي) ( ،اهتم مب�شاعر وانفعاالت الطلبة)  ،كما
�أظهرت النتائج �أن الإناث �أف�ضل من الذكور وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تبع َا ملتغري املديرية.
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وفيما يخ�ص التعرف على درجة الأعمال واملهام التي ميار�سونها وهي لي�ست من اخت�صا�صهم ؛ �أظهرت
النتائج �أن جميع الأخ�صائيني االجتماعيني ميار�سون املهام والأعمال التي هي لي�ست من اخت�صا�صهم
�أو نطاق عملهم بدرجة متو�سطة  -وكانت من املهام غري الإر�شادية الأكرث ممار�سة هي�( :أطلب من
الطلبة تنظيف ف�صول و�ساحات املدر�سة) – (متابعة ح�ضور وغياب الطلبة والرفع للإدارة) .كذلك ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متغري اجلن�س .بينما وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية يف متغري
املديرية ول�صالح مديرية بني احلارث  ،وهم �أكرث من ميار�سون املهام غري الإر�شادية عن مديريتي التحرير
و�شعوب.
9 .9درا�سة هوغي و�آخرين ()1993 al et Haugheyهدفت الدرا�سة التعرف على تقومي برامج الإر�شاد
والتوجيه املدر�سي املتكامل يف املدار�س الثانوية.بلغت العينة ( )280طالب ًا  ،وعدد ( )125من الوالدين
و( )150من املدر�سني.الأداة امل�ستخدمة �أداة مي�سوري ال�شامل للتوجيه املدر�سي .و�أظهرت النتائج �أن
نتائج امل�سح كانت موجبة و�إن املر�شدين وامل�سئولني عن تقدمي اخلدمات الإر�شادية والتوجيهية يجب
عليهم العمل يف مواجهة حاجات التوجيه لكل الطالب.

�إجراءات البحث  :تت�ضمن �إجراءات البحث الآتي:
�أو ًال:جمتمع البحث:

يت�ألف جمتمع البحث من جميع الأخ�صائيني االجتماعيني العاملني يف املدار�س الأ�سا�سية والثانوية
يف اجلمهورية اليمنية والبالغ عددهم (�)3635أخ�صائي ًا اجتماعي ًا  ،كما ي�شمل جميع الطلبة الدار�سني
والبالغ عددهم (  )5103159طالب ًا وطالبة.وي�شمل جميع القوى العاملة يف املدار�س والبالغ عددهم
()242913عام ًال وعامله .وجميع املدار�س احلكومية والبالغ عددها( ) 15679مدر�سة من واقع التقرير
العام لنتائج امل�سح الرتبوي لوزارة الرتبية والتعليم للعام (.)2012-2011كما ا�شتمل البحث على جمتمع
ميداين يت�ألف من الأخ�صائيني االجتماعيني العاملني يف املدار�س الأ�سا�سية والثانوية احلكومية يف �أمانة
العا�صمة �صنعاء  ،وعددهم (� )355أخ�صائي ًا اجتماعي ًا موزعني بواقع ( )43من الذكور( )312من الإناث
للعام ((2012-2011ح�سب �إح�صائية مكتب الرتبية والتعليم يف الأمانة ،وهم املجتمع احلقيقي املتواجد
يف امليدان والعاملني يف املدار�س لعام ()2012

ثاني ًا:عينة البحث:

اختار الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي والذي يتنا�سب مع طبيعة الدرا�سة يف جمع البيانات وتنظيمها
وتبويبها.ومت اختيار عينة ق�صدية للأخ�صائيني االجتماعيني العاملني يف املدار�س الأ�سا�سية والثانوية يف
�أمانة العا�صمة �صنعاء مديرات(�شعوب -التحرير� -صنعاء القدمية�-آزال -بني احلارث) والبالغ عددهم
(� )119أخ�صائي ًا اجتماعي ًا موزعني بواقع ( )19من الذكور و()100من الإناث للتعرف على مدى حتقق
�شروط التعيني للأخ�صائي االجتماعي فقط .واجلدول ()1يو�ضح ذلك .وللتحقق من �أهداف البحث الأخرى
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مت حتديد العينة من خالل جتميع وتبويب بيانات و�إح�صائيات التقرير العام لنتائج امل�سح الرتبوي لوزارة
الرتبية والتعليم لعام ()2012-2011وي�شمل جميع املدار�س احلكومية وجميع الأخ�صائيني االجتماعيني
العاملني فيها  ،وجميع الطلبة الدار�سني و القوى العاملة يف مدار�س اجلمهورية اليمنية .ومت اختيار جميع
جمتمع البحث لغر�ض �إعطاء و�صف وحتليل لواقع اخلدمة االجتماعية يف اجلمهورية اليمنية لي�شمل جميع
املحافظات ب�شكل مف�صل  ،و�إعطاء �صورة وا�ضحة لواقع اخلدمة .اجلداول ( )4,3,2تو�ضح ذلك.

ثالث ًا الأداة امل�ستخدمة:

�أوال لتحقيق �أهداف البحث مت �إعداد ك�شوفات وجداول ور�سوم بيانية وخمططات لتمثيل البيانات
التي مت جتميعها من واقع جداول و�إح�صائيات التقرير العام لنتائج امل�سح الرتبوي لوزارة الرتبية والتعليم
لعام ))2012-2011ال�صادر عن الإدارة العامة للإح�صاء(.)2013ثاني ًا �إعداد ا�ستبيان ا�ستطالعي لتعرف
على مدى حتقق �شروط التعيني للأخ�صائيني االجتماعيني(�أمانة العا�صمة كنموذج) .اعتمد الباحث يف �إعداد
اال�ستبيان عقد اللقاءات مع الأخ�صائيني للتعرف على طبيعة العمل والرجوع للوائح والقرارات  ،والن�شرات
ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم يف اجلمهورية اليمنية  ،والتي مت اال�ستعانة بها و�أ�شري �إليها يف البحث.

النتائج التي تو�صل �إليها البحث الآتي :

�أ -التعرف على واقع اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف اجلمهورية
اليمنية من حيث:
� -1شروط تعيني الأخ�صائي االجتماعي املدر�سي ومدى حتقيقها :
مبوجب القرار الوزاري رقم ( )795ل�سنة ( )1995ب�ش�أن �إ�صدار الئحة اخلدمة االجتماعية املدر�سية مت
حتديد �شروط تعيني الأخ�صائي االجتماعي يف الآتي :
�أ� -أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل جامعي تخ�ص�ص (بكالوريو�س خدمة اجتماعية  -لي�سان�س �آداب علم اجتماع
 فل�سفة واجتماع -علم النف�س �أو دبلوم تربوي)ب -يعني �أخ�صائي واحد لكل ) )500طالب كحد �أعلى .كما يعني موجه اجتماعي واحد لكل )� 40أو )50
�أخ�صائي اجتماعي يتوىل الإ�شراف على عملهم.
ج� -أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية من قبل جلنة خمت�صة.
د� -أن يكون لديه ا�ستعداد وحما�سة للعمل(.وزارة الرتبية والتعليم �1995ص)50
وللتحقق من �صحة تطبيق هذه ال�شروط مت تطبيق ا�ستبيان ا�ستطالعي لعينة من الأخ�صائيني
االجتماعيني يف �أمانة العا�صمة.وقد تعذر على الباحث تطبيق اال�ستبيان يف حمافظات �أخرى ب�سبب الأو�ضاع
الأمنية التي متر بها اليمن جراء االعت�صامات والإ�ضرابات واحلروب واالنفالت الأمني وتوقف الدرا�سة يف
بع�ض املحافظات  ،ومت االكتفاء بعينة من �أمانة العا�صمة �صنعاء للتعرف على مدى حتقق متغريات �شروط
التعيني(�سبب التعيني-التخ�ص�ص-امل�ؤهل-توفر مكتب �إر�شادي م�ستقل -النوع -اجتياز مقابلة �شخ�صية)
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جدول()1يو�ضح ذلك.
جدول()1
يو�ضح مدى حتقق �شروط تعيني الأخ�صائي االجتماعي يف املدار�س احلكومية ب�أمانة العا�صمة
م

البيانات ال�شخ�صية واملهنية للأخ�صائيني االجتماعيني

1

�سبب التعيني ك�أخ�صائي
اجتماعي

2

التخ�ص�ص

3

امل�ؤهل العلمي

4

هل لديك مكتب م�ستقل

5

�سنوات اخلربة

6

النوع

7

اجتياز مقابلة �شخ�صية

اخلربة
امل�ؤهل
التفرغ من �أعباء التدري�س
الرغبة يف ذلك
املجموع
خمت�صني اجتماعيني
غري خمت�صني
املجموع
دبلوم
بكالوريو�س  /لي�سان�س
املجموع
نعم
ال
املجموع
املجموع
�1 - 5سنوات
�6 - 10سنوات
�11 - 15سنة
�أكرث من � 15سنة
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
نعم
ال
املجموع

العدد

الن�سبة

3
64
5
47
119
64
55
119
40
79
119
61
58
119
119
68
31
9
11
119
19
100
119
24
95
119

0.03
0.54
0.04
0.39
100
0.54
0.46
100
0.34
0.66
100
0.51
0.49
100
100
0.57
0.26
0.08
0.09
100
0.16
0.84
100
0.20
0.80
100
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يت�ضح من اجلدول(�)1أن تعيني الأخ�صائي االجتماعي مل يكن وفق ًا لل�شروط وللمعايري والقوانني
املنظمة لعمله .وفيما يتعلق مبتغري �سبب التعيني كان للم�ؤهل بن�سبة( ، )54%بينما للرغبة واال�ستعداد
(.)39%وفيما يتعلق مبتغري التخ�ص�ص العلمي.متثل ن�سبة ()54%متخ�ص�صني يف بكالوريو�س ولي�سان�س و
دبلوم الفل�سفة وعلم االجتماع وعلم النف�س والإر�شاد النف�سي  ،بينما()46%غري متخ�ص�صني  ،و�إمنا يحملون
�شهادات الدبلوم والبكالوريو�س يف الإ�سالمية واللغة العربية والكيمياء والريا�ضيات التاريخ واجلغرافيا
والإجنليزي و�شريعة وقانون وغريها.وهذا بحد ذاته ي�ؤ�شر �إىل �أن ما يقارب ن�صف الأخ�صائيني االجتماعيني
هم غري متخ�ص�صني ،والبقية هم متخ�ص�صون ح�سب القانون  ،ولكن تنق�صهم املهارات العالجية والإر�شادية
لأن �أغلبهم خريجون يف الفل�سفة-االجتماع-ودبلوم بعد الثانوية يف علم النف�س ،وهم بحاجة �إىل تدريب
وت�أهيل.تتفق هذه النتيجة مع درا�سة(ال�سقاف )2012ودرا�سة(العوبلي )2002
وفيما يتعلق بنوع امل�ؤهل الدرا�سي وجد �أن ( )34%يحملون �شهادات الدبلوم ،و( )66%يحملون
�شهادات اللي�سان�س والبكالوريو�س
وفيما يتعلق بتوفري مكتب �إر�شادي م�ستقل؛ ( )51%لديهم مكتب م�ستقل  ،بينما ( )49%لي�س
لديهم مكتب ميار�سون فيه عملهم يف عقد جل�سات الإر�شاد الفردي واجلماعي مع الطلبة و�أولياء �أمورهم ،
وجتده يتجول يف ال�ساحات ويف املمرات والف�صول  ،وتتفق مع درا�سة (تركي و�آخرون )1999
وفيما يتعلق ب�سنوات اخلربة وجد �أن ( )57%ممن �سنوات خرباتهم بني (� )5:1سنوات.وهذا
ي�ؤ�شر �إىل �أن �أكرث من ن�صف الأخ�صائيني خرباتهم قليلة.
وفيما يتعلق بنوع �ألأخ�صائيني وجد �أن ن�سبة()16%ذكور ،ون�سبة(�)84%إناث ،وهذا م�ؤ�شر بت�أثر
توظيف الأخ�صائيني لأنهم يف الهيكل الإداري ي�شرف عليهم قطاع تعليم الفتاة يف الوزارة ويف املناطق التعليمية
ق�سم تعليم الفتاة وم�شاركة املجتمع.وهذا يعد خلل يف تعيني الأخ�صائيني ؛ �أربع �أخ�صائيات مقابل �أخ�صائي
واحد  ،بينما نهاية املرحلة الأ�سا�سية واملرحلة الثانوية الطالب هم ب�أم�س احلاجة �إىل �أخ�صائيني ذكور ،
نظرا للظروف وطبيعة مرحلة املراهقة وما ي�صاحبها من تغريات يف كافة جوانبهم.وللإن�صاف ومع هذا وجدت
�أن الإناث �أف�ضل من الذكور يف ممار�سة املهام والأن�شطة يف اخلدمة االجتماعية .تتفق مع درا�سة(ال�سفا�سفة
2005والربيد 2010وال�سقاف .)2012
 -2الهيكل التنظيمي والإداري للعاملني يف جمال اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اجلمهورية اليمنية .حدد
من خالل الرجوع �إىل الهيكل الإداري لوزارة الرتبية والتعليم ) )2009و�أدبيات و�إ�صدارات الوزارة ومكاتب
الرتبية والتعليم باملحافظات واللقاء مع قيادات و�أخ�صائيني اخلدمة االجتماعية املدر�سية ال�شكل()1يو�ضح
ذلك.
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ال�شكل ( )1يو�ضح الهيكل التنظيمي والإداري لنظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اجلمهورية اليمنية
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يت�ضح من ال�شكل(� )1إن الهيكل التنظيمي والإداري للأخ�صائيني االجتماعيني يتبعون �إداريا
الإدارة العامة مل�شاركة املجتمع التابعة لقطاع تعليم الفتاة .ويف املناطق واملديريات التعليمية يتبعون ق�سم
تعليم الفتاة وم�شاركة املجتمع.وهذا الق�سم غري مفعل وغري موجود يف كثري من املناطق التعليمية رغم وجوده
يف الهيكل الإداري  ،وي�شرف على الأخ�صائي االجتماعي مدير املدر�سة وموجه اخلدمة االجتماعية.ويعزو
الباحث �إ�شراك هذه اخلدمة بقطاع تعليم الفتاة ل�ضعف وقلة االهتمام بهذا املجال من قبل اجلهات امل�س�ؤولة
يف وزارة الرتبية من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ال�ستحداث قطاع تعليم الفتاة  ،ويتكون من ثالث �إدارات عامة
(تعليم الفتاة-م�شاركة املجتمع-الدرا�سات واملتابعة والتقييم)ولتلبية دعوات ورغبات املنظمات والهيئات
الأجنبية املانحة مل�شاريع التعليم يف اليمن.وتتكون قطاعات الوزارة من (قطاع التعليم-قطاع التدريب
والت�أهيل-قطاع تعليم الفتاة-قطاع املناهج والتوجيه-قطاع امل�شاريع والتجهيزات) وح�سب علمي �إن �إ�شراك
هذه اخلدمة لقطاع تعليم الفتاة ال يتفق مع �أي دولة عربية وال �أجنبية .
� -3إجراء مقارنة بني عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد املدار�س يف اليمن
 ،لتحقيق ذلك مت الرجوع جلداول وبيانات و�إح�صائيات نتائج تقرير امل�سح الرتبوي لوزارة الرتبية للعام
 ، 2011)-(2012ومت حتديد عدد الأخ�صائيني وعدد املدار�س ح�سب املحافظات  ،ومت ح�ساب الن�سب
للتعرف على ن�سبة متثيل الأخ�صائيني �إىل عدد املدار�س لكل حمافظة.جدول()2يو�ضح ذلك.
جدول()2
يو�ضح عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد املدار�س يف اجلمهورية اليمنية
املحافظة

عدد
املدار�س

�أخ�صائي

�إب
�أبني
الأمانة
البي�ضاء
تعز
اجلوف
حجة
احلديدة
ح�ضرموت
ذمار
�شبوة
�صعدة

1480
399
306
565
1447
426
1423
1278
760
1297
547
673

434
75
529
21
702
15
341
253
152
183
56
24

0.29
0.19
1.73
0.04
0.49
0.04
0.24
0.2
0.2
0.14
0.1
0.04

املحافظة

عدد
املدار�س

�أخ�صائي

الن�سبة

�صنعاء
ال�ضالع
عدن
عمران
حلج
م�أرب
املحويت
املهرة
رميه

1170
444
116
1093
647
439
579
124
466

53
81
228
83
112
106
152
10
25

0.05
0.18
1.97
0.08
0.17
0.24
0.26
0.08
0.05

�إجمايل

15679

3635

0.23
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يت�ضح من اجلدول (�)2إن �إجمايل عدد املدار�س يف اجلمهورية اليمنية ()15679و�إجمايل عدد
الأخ�صائيني االجتماعيني العاملني فيها(، )3635وميثلون ن�سبة( )0.23من املدار�س امل�شمولة يف اخلدمة
االجتماعية �.أما املدار�س غري امل�شمولة يف اخلدمة االجتماعية املدر�سية فهم ميثلون ن�سبة (.)0.77وهذا
يدلل على قلة عدد الأخ�صائيني �إىل عدد املدار�س وهي تعد ن�سبة �ضعيفة على الرغم �أن هذه املهنة لها
كاف  ،ومن ال�صعب �أن يحقق
�أكرث من �أربعني عام ًا يف اليمن �،إال �إن توظيف الأخ�صائيني مازال �ضعيف ًا وغري ٍ
الهدف املرجو منه .وجند �أن ما يقارب من ن�صف عدد الأخ�صائيني يتمركزون يف حمافظات ( تعز و�إب ويف
�أمانة العا�صمة) بينما بقية املحافظات الثمانية ع�شرة الأخرى يتقا�سمون الن�صف الآخر .ويعزو الباحث
ذلك �إىل �أنها ت�سري بدون تخطيط وغري وا�ضحة املعامل .ومما يزيد الأمر �سوء ًا هو �أن عدد الأخ�صائيني
العاملني يف املدار�س ولديهم قرارات تكليف هم �أقل بكثري من هذا العدد لوجود اختالف يف الإح�صائيات
املتوفرة يف وزارة الرتبية و�إح�صائيات مكاتب الرتبية يف املحافظات و�إح�صائيات املناطق التعليمية ،و�سبب
االختالف يعود �إىل �إدراج �أعداد كثري من املعلمني واملعلمات يف نتائج تقرير امل�سح الرتبوي لوزارة الرتبية
والتعليم )(2012-2011على �أ�سا�س �أنهم يعملون يف امليدان ك�أخ�صائيني اجتماعيني وهم يف احلقيقة �أما
متغيبون ومنقطعون عن التدري�س الن�شغالهم يف �أعمال خا�صة داخل اليمن وخارجه � ،أو الزواج لدى الإناث
و�أما للتخفيف من �أعباء التدري�س  ،ومنهم من ي�ساعد الإدارة املدر�سية يف �أعمال �أدارية ومتابعة احل�ضور
والغياب واجلداول واالمتحانات ولي�س لديهم قرارات تكليف عمل ك�أخ�صائي  ،و�إمنا الإدارة تكلفه وي�ستبدل
بعد فرتة معينة ب�آخر.وللرجوع �إىل �إح�صائية مكتب الرتبية والتعليم يف الأمانة �سنجد �أن عدد الأخ�صائيني
يف الأمانة( )355منهم ()43ذكور و(�)312إناث.ولتو�ضح ن�سب متثيل عدد الأخ�صائيني مقابل عدد املدار�س
يف املحافظات ال�شكل ()2يو�ضح ذلك.
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يت�ضح من ال�شكل( �)2أن عدد الأخ�صائيني مقابل عدد املدار�س ؛ ت�أتي حمافظة عدن يف املرتبة الأوىل
بن�سبة( )1.97ويليها �أمانة العا�صمة �صنعاء (�)1.73أي �أن عدد الأخ�صائيني �أكرث من عدد املدار�س  ،وبقية
حمافظات اجلمهورية يت�ضح �أن �أعداد الأخ�صائيني �ضئيلة جد ًا نذكر منها �صعده ن�سبة))0.04على الرغم
من ت�ضرر هذه املحافظة جراء احلروب ال�ستة وما تفرزه من معاناة للطلبة لفقدان �آبائهم و�أمهاتهم و�إخوانهم
وتدمري املمتلكات وامل�ساكن واملزارع وم�شكالت النزوح.ويف البي�ضاء()0.04و�صنعاء))0.05واجلوف()0.04
وعمران()0.08واملهرة(.)0.08وهذه امل�ؤ�شرات ت�ؤكد �أن التوجه لتطبيق هذه اخلدمة غري جمدية وغري
فعالة وتتجه دون تخطيط ودرا�سة من قبل اجلهات املعنية يف التوظيف يف الوزارة ومكاتب الرتبية واملناطق
التعليمية يف تعيني الأخ�صائيني االجتماعيني.على الرغم من احتياج هذه املحافظات لهذه اخلدمة جراء
ال�صراعات القبلية واحلروب وامل�شكالت االجتماعية والرتبوية والتعليمية واالقت�صادية.ولتو�ضيح تو�سع
املدار�س وما ي�صاحبها من تو�سع ومتثيل للأخ�صائيني االجتماعيني يف املحافظات ال�شكل ( )3يو�ضح ذلك.

كاف وال ي�سري وفق ًا
يت�ضح من ال�شكل(� )3أن توزيع الأخ�صائيني االجتماعيني على املدار�س غري ٍ
لتو�سع املدار�س ويتفاوت من حمافظة لأخرى  ،وجند حمافظة عدن و�أمانة العا�صمة �أن عدد الأخ�صائيني
�أكرث من عدد املدار�س �أما بقية املحافظات فعدد الأخ�صائيني �أقل بكثري من عدد املدار�س  ،وبع�ضها تكاد تكون
حمرومة من اخلدمة(املهرة-البي�ضاء-رمية�-صعدة-اجلوف�-صنعاء�-شبوة)
� -4إجراء مقارنة بني عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد الطلبة يف اجلمهورية
اليمنية  ،لتحقيق ذلك مت الرجوع �إىل جداول وبيانات و�إح�صائيات نتائج تقرير امل�سح الرتبوي لوزارة
الرتبية للعام 2011)-(2012ومت حتديد عدد الأخ�صائيني وعدد الطلبة ح�سب املحافظات ومت ح�ساب
الن�سب للتعرف على ن�سبة متثيل الأخ�صائيني �إىل عدد طلبة املدار�س يف كل حمافظة جدول()3يو�ضح ذلك.
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جدول ()3
يو�ضح عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد الطلبة يف اجلمهورية اليمنية
املحافظة
�إب
�أبني
الأمانة
البي�ضاء
تعز
اجلوف
حجة
احلديدة
ذمار
�شبوة
�صعدة

عدد
الطلبة
660326
88493
403327
137299
741429
54909
305774
459783
278760
357989
114373
134571

الطلبة
434
75
529
21
702
15
341
253
152
183
56
24

1521
1180
762
6538
1056
3661
897
1817
1834
1956
2042
5607

�صنعاء
ال�ضالع
عدن
عمران
حلج
م�أرب
املهرة
رمية

عدد
الطلبة
306926
163813
127944
245821
208481
63186
135291
22822
91842

5103159

الطلبة
53
81
228
83
112
106
152
10
25
3635

5791
2022
561
2962
1861
596
890
2282
3674
1404

اجلدول()3يو�ضح �أن عدد الطلبة يف التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية ()5103159طالب ًا
وطالبة  ،وللمقارنة بعدد الأخ�صائيني االجتماعيني جند �أن عدد الطلبة املحددين للأخ�صائي االجتماعي
الواحد هو( )1404من الطالب والطالبات يف اليمن.وهذا يعد خمالف ًا للقرار الوزاري رقم ( )795ل�سنة
) (1995ب�ش�أن �إ�صدار الئحة اخلدمة االجتماعية املدر�سية  ،والذي ين�ص يف �إحدى فقراته يف �شروط تعيني
الأخ�صائي االجتماعي �أن يحدد لكل ( )500طالب �أخ�صائي واحد.ولتو�ضيح عدد الطلبة مقابل الأخ�صائي
االجتماعي الواحد يف املحافظات ال�شكل( )4يو�ضح ذلك.
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يت�ضح من ال�شكل(� )4أن جميع املحافظات لديها نق�ص يف العدد املنا�سب من الأخ�صائيني االجتماعيني ،
وهذا العدد ال يتنا�سب مع حجم الطلبة .بلغ عدد الطلبة املحددين للأخ�صائي االجتماعي الواحد يف حمافظة
البي�ضاء ()6538طالب ًا وطالبة للأخ�صائي الواحد  ،و�صنعاء()5791طالب ًا وطالبة  ،و�صعدة ()5607
طالب وطالبات  ،واجلوف( )3661طالب ًا وطالبة  ،ورمية( )3674طالب ًا .وهنا ن�شري �إىل �أن الأعباء التي
يكلف بها الأخ�صائي يف املدر�سة كبرية جد ًا لزيادة حجم وعدد الطلبة الذين ي�شرف عليهم  ،ويوجد كثري من
املدار�س غري م�شمولة يف اخلدمة االجتماعية وترتكز يف مراكز املحافظات ويف احل�ضر �أكرث من الريف.
� -5إجراء مقارنة بني عدد ون�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد القوى العاملة يف مدار�س
التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية .لتحقيق ذلك مت الرجوع �إىل جداول وبيانات و�إح�صائيات نتائج تقرير
امل�سح الرتبوي لوزارة الرتبية للعام 2011)-(2012ومت حتديد عدد الأخ�صائيني وعدد القوى العاملة
ح�سب املحافظة  ،ومت ح�ساب الن�سب للتعرف على ن�سبة متثيل الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل عدد القوى
العاملة يف املدار�س لكل حمافظة اجلدول()5يو�ضح ذلك.
جدول()5
يو�ضح عدد القوى العاملة يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف اجلمهورية اليمنية ون�سبة الأخ�صائيني
االجتماعيني منهم.
املحافظة

عدد القوى
العاملة

�أخ�صائي

�إب
�أبني
الأمانة
البي�ضاء
تعز
اجلوف
حجة
احلديدة
ح�ضرموت
ذمار
�شبوة
�صعدة

24486
7449
17300
5518
36348
3449
14632
19931
14156
15964
6880
5567

434
75
529
21
702
15
341
253
152
183
56
24

املحافظة
0.02
0.01
0.03
0
0.02
0
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0

عدد القوى
العاملة

�أخ�صائي

�صنعاء
ال�ضالع
عدن
عمران
حلج
م�أرب
املحويت
املهرة
رمية

11944
6866
10342
10481
13875
4844
7193
1345
4343

53
81
228
83
112
106
152
10
25

0
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01

�إجمايل
اجلمهورية

242913

3635

0. 01

يت�ضح من اجلدول( )�5أن عدد القوى العاملة يف مدار�س التعليم العام يف اليمن ()242913
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عام ًال وعاملة  ،وميثل الأخ�صائيون االجتماعيون منهم ن�سبة ( )0.01وهذا م�ؤ�شر �إىل �أن �سيا�سة التوظيف
للأخ�صائيني االجتماعيني �ضعيفة رغم مرور ما يقارب الأربعني عام ًا على اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف
اليمن.ولغر�ض التعرف على ن�سبة عدد الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل القوى العاملة ح�سب كل حمافظة
ال�شكل()5يو�ضح ذلك.

يت�ضح من ال�شكل(� )5أن ن�سبة عدد الأخ�صائيني االجتماعيني �إىل القوى العاملة يف املدار�س �ضئيلة
جد ًا وتختلف من حمافظة لأخرى  ،و�أعلى ن�سبة متثيل ))0.03يف �أمانة العا�صمة .و�أقل ن�سبة متثيل ( )0يف
املحافظات البي�ضاء واجلوف و�صعدة وحمافظة �صنعاء .وعند حتديد الن�سب مت التقريب (الن�سبة من و�أكرث
من (� )0.005إىل ()0.01و�إهمال الن�سب التي هي �أقل من (.)0.005
ب -مقرتحات تطوير نظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية وفق ًا لالجتاهات احلديثة :من خالل
االطالع على جتارب العديد من الدول العربية والأجنبية يف جمال اخلدمة االجتماعية املدر�سية ومن
خالل النتائج التي تو�صل �إليها البحث ولغر�ض تطوير نظام اخلدمة االجتماعية يف املدار�س اليمنية نقرتح
الآتي:
-1مقرتحات التطوير يف جمال �شروط التعيني للأخ�صائيني االجتماعيني:
• -احل�صول على م�ؤهل علمي ك�أقل تقدير البكالوريو�س -اللي�سان�س يف تخ�ص�ص (الإر�شاد الرتبوي
والنف�سي – ال�صحة النف�سية -اخلدمة االجتماعية -علم النف�س).
•� -أن يكون لدية احلما�سة والرغبة يف العمل.
• -اجتياز املقابلة ال�شخ�صية.
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• -يحدد لكل ( )250طالب ًا وطالبة مر�شد ًا نف�سيا وتربوي ًا.
•� -أن يكون ح�سن املظهر.
•� -أن يتمتع بالكفاءة واملهارة الالزمة يف عملية الإر�شاد النف�سي(اجلل�سة الإر�شادية)
•� -أن يكون ملم ًا بنظريات و�أ�ساليب وطرق الإر�شاد النف�سي والرتبوي.
- 2مقرتحات التطوير يف جمال الهيكل التنظيمي للأخ�صائيني االجتماعيني:
 يتم تغيري امل�سمى الوظيفي الأخ�صائي االجتماعي �إىل املر�شد الرتبوي والنف�سي نقل الإدارة العامة مل�شاركة املجتمع من قطاع تعليم الفتاة �إىل قطاع املناهج والتوجيه يف الوزارة وتغيريالت�سمية حتت م�سمى الإدارة العامة للإر�شاد النف�سي والرتبوي بد ًال عن الإدارة العامة مل�شاركة املجتمع .ويف
مكاتب الرتبية والتعليم يف املحافظات �إدارة الإر�شاد الرتبوي والنف�سي .ويف املناطق التعليمية ق�سم الإر�شاد
الرتبوي والنف�سي ويف املدر�سة املر�شد الرتبوي والنف�سي .وفيما يتعلق بامل�سمى الوظيفي الأخ�صائي االجتماعي
هنالك تباين واختالف من دولة لآخري .وترتب عليها اختالف يف مهامهم وممار�ساتهم  ،والت�سميات املهنية
منها املر�شد الطالبي يف ال�سعودية وي�شرف عليه ق�سم التوجيه والإر�شاد الطالبي يف املنطقة التعليمية وتتبع
الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد يف الوزارة�.أما يف البحرين ي�سمى املر�شد االجتماعي وي�شرف عليه جهاز
اخلدمة االجتماعية يف �إدارة الأن�شطة واخلدمات الطالبية وفيها ثالث وحدات الإر�شاد املهني ووحدة
الإر�شاد النف�سي واالجتماعي ووحدة ال�صحة املدر�سية .ويف قطر ي�سمى الأخ�صائي االجتماعي وي�شرف علية
دائرة الرتبية االجتماعية  .ويف ُعمان ي�سمى املر�شد الرتبوي املدر�سي وي�شرف عليه دائر الإر�شاد والتوعية
الرتبوية التابعة للمديريات العامة للعالقات العامة والإعالم الرتبوي  ،وتتكون من �أق�سام الإر�شاد النف�سي
واالجتماعي وق�سم الإر�شاد املهني وق�سم التوعية ال�صحية والتغذية  .ويف الإمارات ي�سمى الأخ�صائي النف�سي
املدر�سي ي�شرف علية �إدارة الرعاية النف�سية والإر�شادية  ،وتتكون من ق�سمني الإر�شاد املدر�سي  ،ويقدم اخلدمات
املر�شد الرتبوي واملهني ،وق�سم الرعاية النف�سية  ،ويقدم اخلدمات �أخ�صائي نف�سي مدر�سي.ويف الكويت ي�سمى
مر�شد تربوي وي�شرف عليه �إدارة اخلدمات الإر�شادية الطالبية وت�شمل ق�سم التوجيه والإر�شاد النف�سي �آخر
ق�سم للتوجيه والإر�شاد الرتبوي .ويف العراق ي�سمى املر�شد الرتبوي وي�شرف عليه �شعبة الإر�شاد الرتبوي يف
الوزارة ويف الأردن يطلق عليه املر�شد الرتبوي  ،ويف �أمريكا يطلق عليه املر�شد النف�سي املدر�سي (School
.)Counseling
ولقد تعددت وتو�سعت جماالت الإر�شاد الرتبوي والنف�سي كمجال الإر�شاد الرتبوي ويتعلق بتقدمي
اخلدمات النف�سية والرتبوية للطلبة بكافة مراحلها  ،وجمال الإر�شاد النف�سي ويتعلق بتقدمي اخلدمات
النف�سية كالتغلب على امل�شكالت االنفعالية والنف�سية والعاطفية  ،وجمال الإر�شاد الأ�سري و يتعلق بتقدمي
خدمات الإر�شاد الأ�سري للتغلب على امل�شكالت الأ�سرية كالزواج وتربية الن�شء والطالق  ،وجمال الإر�شاد املهني
يتعلق بتقدمي اخلدمات الختيار مهنة والتعرف على ميول واجتاهات الفرد ومتطلبات املهنة واملواءمة بينهما،
وجمال �إر�شاد الأطفال و يهدف �إىل تقدمي العون وامل�ساعدة للأطفال للتغلب على متطلبات النمو اجل�سمية
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والنف�سية واالجتماعية والرتبوية وغريها،وجمال �إر�شاد املراهقني ويهدف �إىل التغلب على امل�شكالت التي
يعاين منها املراهق من مترد وع�صيان �إىل ا�ضطراب عالقة املراهق بوالديه و �إخوانه والآخرين ،وجمال �إر�شاد
املعمرين يهدف لتقليل م�شكالت ال�شيخوخة من نف�سية واجتماعية و�صحية وعقلية وتقاعد ،وجمال الإر�شاد
لذوي االحتياجات اخلا�صة ك�إر�شاد املعاقني عقليا وحركيا و�سمعيا وب�صريا ورعاية واكت�شاف املوهوبني.
 -3مقرتحات التطوير يف جمال حتديث وتطوير اللوائح والقرارات والقوانني املنظمة لعمل
الأخ�صائي االجتماعي والتي تهدف �إىل تنظيم اخلدمة االجتماعية وحتديد املفهوم والأهداف واملهام
والبناء التنظيمي والإداري على امل�ستوى املركزي واملحلي  ،وحتدد اخت�صا�صات كل �إدارة وو�ضع �آلية لتقومي
بناء على اال�ستفادة من جتارب الدول العربية
اخلطط الإ�شرافية للأخ�صائيني االجتماعيني  ،ويتم التحديث ً
والأجنبية ال�سباقة يف هذه اخلدمة .وكذلك مبا يتنا�سب مع حجم وطبيعة البيئة املدر�سية واحتياجات
الطلبة والتو�سع يف الأبنية املدر�سية والربامج واملناهج التعليمية والكثافة ال�سكانية وطبيعة امل�شكالت
االجتماعية والرتبوية.واحتياجات ومتطلبات مراحل النمو لدى الطلبة.
 -4يف جمال التدريب والت�أهيل ؛ فهما ي�شكالن �ضرورة الزمة خا�صة يف ع�صر تتطور فيه املعارف
والعلوم والتقنيات تطور ًا �سريع ًا .من خالل �إعداد برامج زمنية لتدريب وت�أهيل الأخ�صائيني قبل و�أثناء
اخلدمة بعقد دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم يف الإر�شاد النف�سي والرتبوي .وامل�ساهمة يف
متهني الأخ�صائيني العاملني يف امليدان الذين هم غري متخ�ص�صني وذلك ب�إعطائهم فر�صة للت�أهيل يف دبلوم
عال يف جمال الإر�شاد النف�سي ملدة عام يف �إحدى اجلامعات احلكومية�أو العربية والأجنبية .وفتح �أق�سام
ٍ
علمية تربوية يف كليات الرتبية والآداب يف جمال الإر�شاد النف�سي وال�صحة النف�سية متنح �شهادات الدبلوم
والبكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه  ،و�إن�شاء مركز للإر�شاد الرتبوي والنف�سي تابع لوزارة الرتبية والتعليم
يخت�ص بتقدمي اخلدمات للطلبة وللتدريب والت�أهيل للأخ�صائيني.
 -5توفري الن�شرات والدوريات والكتيبات وعمل دليل ملمار�سة العمل الإر�شادي النظري والعملي
لتطوير مهارتهم وتزويدهم باملعلومات واملقايي�س واالختبارات والأدوات والو�سائل اخلا�صة جلمع املعلومات
التي ت�سهم يف تطوير اخلدمة االجتماعية املدر�سية .كذلك التوعية الإعالمية ب�أهمية هذه املهنة وحث
الطلبة واملجتمع وم�ؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين والهيئات احلكومية والأهلية ب�أهمية ودور الأخ�صائي
االجتماعي يف العملية التعليمية.
 -6يف جمال التنمية املهنية للأخ�صائيني االجتماعيني
•حتديد االحتياجات التدريبية للأخ�صائيني والعمل على توفريها.
•حت�سني كفاءات ومهارات الأخ�صائيني من خالل الندوات والور�ش العلمية الهادفة
•توفري الأدوات والو�سائل الالزمة لعملهم
•توفري مكتب �إر�شادي م�ستقل ملمار�سة مهامهم و�أن�شطتهم الإر�شادية
•تطوير مهاراتهم يف جمال احلا�سوب ومبا ميكنهم من توظيف ذلك يف جمال اخلدمة االجتماعية.
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•تدريب الأخ�صائيني على كيفية �إدارة اجلل�سات الإر�شادية الفردية واجلماعية للطلبة و�أولياء
الأمور.والتعرف على �أ�ساليب حتديد امل�شكلة وكيفية املعاجلة .
•تطوير مهاراتهم يف �إعداد وا�ستخدام وتوظيف �أدوات جمع املعلومات يف اخلدمة االجتماعية.
•تدريب الأخ�صائيني يف كيفية التوا�صل وا�ستدعاء �أولياء الأمور ملناق�شة و�ضع �أبنائهم ..
•تدريب الأخ�صائيني على ا�ستخدام املنهج الوقائي للم�شكالت قبل وقوعها من خالل �إعطاء الدرو�س
واملحا�ضرات التوعوية والإر�شادية للطلبة للم�شكالت الأكرث �شيوعا بني الطلبة يف املدر�سة.
•�أن تت�ضمن املناهج الدرا�سية �أن�شطة عملية للتالميذ يف اخلدمة االجتماعية املدر�سية تكون مرتبطة
بالقيم االجتماعية امل�ستهدفة التي ت�أتي معززة للدرو�س وموجهة الكت�شاف قدرات التالميذ وميولهم
واجتاهاتهم .
•تطبيق معايري املفا�ضلة وفق ًا لل�شروط ولي�س للمحاباة والعتبارات خارج القانون.
•والعدالة يف توزيع الأخ�صائيني على املدار�س ح�سب حجم وعدد الطلبة واحتياجات البيئة
املدر�سية.

التو�صيات
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1التو�سع يف توظيف الأخ�صائيني االجتماعيني مبا يتنا�سب مع حجم وعدد الطلبة وعدد املدار�س والقوى
العاملة ووفقا ًلل�شروط والقوانني املنظمة لذلك.
�2إعطاء الأولوية يف التوظيف ملن يحملون م�ؤهالت البكالوريو�س كحد �أدنى يف الإر�شاد الرتبوي والنف�سي
وعلم النف�س واخلدمة االجتماعية وال�صحة النف�سية.
3متهني الأخ�صائيني االجتماعيني غري امل�ؤهلني وغري املتخ�ص�صني يف دبلوم الإر�شاد الرتبوي والنف�سي كحد
�أدنى.
4االهتمام يف توظيف الأخ�صائيني يف املناطق الريفية واملناطق التي ت�شهد �صراعات وحروب ونزاعات
قبلية وم�شكالت اجتماعية.
5عقد ور�شة علمية من الكفاءات لتقومي وتطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للأخ�صائيني االجتماعيني
واال�ستفادة من خربات الدول العربية والأجنبية بذلك.
�6إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث يف جمال اخلدمة االجتماعية املدر�سية.
�7ضرورة التطوير اللوائح والقرارات والقوانني التي تنظم عمل الأخ�صائيني االجتماعيني  ،مبا يتنا�سب
مع حجم هذه اخلدمة واال�ستفادة من جتارب الآخرين.
8عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءات ومهارات الأخ�صائيني االجتماعيني.
9توفري املكاتب الإر�شادية امل�ستقلة للأخ�صائيني االجتماعيني وتوفري الأدوات والو�سائل والإمكانيات
الالزمة لهم.
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1010زيادة الإ�شراف على الأخ�صائيني العاملني يف امليدان للحد من التغيب ورفع تقارير �شهرية  ،وتطوير
�أدوات وا�ستمارات التقومي والإ�شراف للأخ�صائيني.
1111مكافحة الف�ساد والهدر الرتبوي الذي يزيد من م�شكالت التعليم.

املقرتحات
.1

.2
.3
.4
.5

�1إجراء درا�سة عن واقع اخلدمة االجتماعية املدر�سية ح�سب املتغريات ؛ نوع التعليم (الأ�سا�سي-الثانوي)
 ،وح�سب املحافظة( احلديدة  ،عمران  ،عدن  ،م�أرب ح�ضرموت) ح�سب املناطق التعليمية (ح�ضر-
ريف).
�2إجراء درا�سة عن واقع اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مدار�س ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية
اليمنية.
�3إجراء درا�سة مقارنة عن واقع اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اجلمهورية اليمنية و�إحدى الدول
العربية والأجنبية.
�4إجراء درا�سة لتطوير نظام اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف اجلمهورية اليمنية وفق ًا لالجتاهات
احلديثة.
�5إجراء درا�سة مماثلة على مدار�س التعليم الأ�سا�سي والثانوي الأهلية يف اجلمهورية اليمنية.
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املراجع العربية والأجنبية:

�1 .1أبو زنط ,ماهر خالد( )2011ال�سيا�سة االجتماعية ودور اخلدمة االجتماعية بني الواقع واحلاجة
املجتمعية يف فل�سطني – جامعة النجاح الوطنية امل�ؤمتر العلمي الأول دور اخلدمة االجتماعية يف
املجتمع الفل�سطيني.
�2 .2أبو م�صطفى,نظمي عودة((2008اجتاهات طالب الإر�شاد النف�سي نحو اخت�صا�صهم ق�سم علم النف�س
جامعة الأق�صى  -جملة اجلامعة الإ�سالمية-املجلد )(16العدد(.)2
�3 .3أحمد,لطفي بركات ) (1981درا�سات يف تطوير التعليم دار املريخ للن�شر الريا�ض.
4 .4الباز,را�شد بن �سعد()2001تقييم املمار�سة يف اخلدمة االجتماعية با�ستخدام ت�صميم احلالة
املفردة(جتربة حلقية) جامعة الدول العربية � ،ش�ؤون اجتماعية العدد()71ال�سنة(.)18
5 .5الربيد�,أني�سة عبد الكرمي ()2010واقع اخلدمة االجتماعية املدر�سية ر�سالة ماج�ستري جامعة �صنعاء
كلية الآداب ق�سم علم االجتماع.
6 .6جا�سم�,شاكر مبدر()1990نظم التوجيه املهني والإر�شاد الرتبوي املقارن  ،جامعة الب�صرة مطابع التعليم
العايل.
7 .7خاطر�,أحمد م�صطفى ( )2000اخلدمة االجتماعية عرب مناهج املمار�سة جماالت العمل – املكتب
اجلامعي احلديث -الإ�سكندرية.
8 .8الداهري�,صالح ح�سن ( )2008درا�سة لتقييم عمل املر�شد النف�سي الرتبوي يف املدار�س الثانوية الأردنية
من وجهة نظر مديري املدار�س يف الأردن جملة الثقافة والتنمية العدد(.)26
9 .9الدليم ,فهد بن عبد اهلل ( )2011واقع اال�ستفادة من خدمات الإر�شاد يف اجلامعات ال�سعودية – املجلة
ال�سعودية للتعليم العايل العدد (.)6
1010رئا�سة الوزراء املجل�س الوطني لل�سكان ( )2001دليل العاملني يف جمال التوعية ال�سكانية الأمانة
العامة� -صنعاء
1111رجب�,إبراهيم عبد الرحمن ( )2000الإ�سالم واخلدمة االجتماعية ط ، 1جامعة حلوان م�صر.
1212ر�شوان,عبد املن�صف ح�سن علي ( )2007املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية يف املجال الطبي املكتب
اجلامعي احلديث الإ�سكندرية.
1313الروا�شدة,عالء()2011اجتاهات الطلبة نحو ظاهرة العنف املدر�سي درا�سة ميدانية حتليلية يف علم
االجتماع الرتبوي � ،أبحاث الريموك �سل�سلة العلوم االجتماعية املجلد( )27العدد()2
1414ال�سفا�سفة,حممد �إبراهيم(�)2005إدراك املر�شدين الرتبويني لأهمية العمل مبجاالت الإر�شاد النمائي
والوقائي والعالجي يف املدار�س الأردنية  ،جملة جامعة دم�شق املجلد ( )21العدد (.)2
1515ال�سقاف,حممد لطف ( )2012درجة ممار�سة مهام الإر�شاد الرتبوي والنف�سي لدى الأخ�صائيني
االجتماعيني العاملني يف مدار�س التعليم العام يف �أمانة العا�صمة �صنعاء -جملة الباحث اجلامعي جامعة
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�إب  -العدد()28
�1616سليمان,ح�سني ح�سن و�آخرون( )2005املمار�سة العامة يف اخلدمة االجتماعية يف الفرد والأ�سرة –
امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع -بريوت.
1717ال�شاهني,غامن ونهى الروي�شد(� )2009أولويات �إ�صالح التعليم من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
،مب�ؤ�س�سات �إعداد املعلم بالكويت جامعة الكويت املجلة الرتبوية املجلد()23العدد(.)91
1818ال�صرايرة,خالد(�: )2009أ�سباب �سلوك العنف الطالبي املوجة �ضد املعلمني والإداريني يف املدار�س
الثانوية احلكومية يف الأردن من وجهة نظر الطلبة املعلمني والإداريني -املجلة الأردنية يف العلوم
الرتبوية املجلد( )5العدد(.)2
1919عبد احلميد�,إبراهيم �شوقي (: )2002م�شكالت التوجيه املهني لدى طلبة جامعات الإمارات العربية
املتحدة .جملة درا�سات عربية يف علم النف�س جملد ()1العدد(.)2
2020العثامنة,عبد اللطيف م�صطفى ()2003م�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة املرحلة الثانوية
يف املدار�س احلكومية يف حمافظات �شمال فل�سطني – ر�سالة ماج�ستري جامعة النجاح الوطنية كلية
الدرا�سات العليا ق�سم الإدارة الرتبوية.
2121عطا,حممود وم�صطفى حجازي وفهد الدليم  )2005( Aواقع التوجيه والإر�شاد الرتبوي والنف�سي يف
مراحل التعليم العام – مكتب الرتبية العربية لدول اخلليج اجلزء الأول الريا�ض.
2222عطا,حممود وم�صطفى حجازي وفهد الدليم  )2005(Bالإطار املرجعي للإر�شاد املدر�سي – مكتب
الرتبية العربية لدول اخلليج اجلزء الثاين الريا�ض.
2323العوبلي,طه ناجي()2002تقومي �أداء الأخ�صائيني االجتماعيني يف املدار�س الثانوية يف اجلمهورية
اليمنية يف �ضوء املهام الإر�شادية ر�سالة ماج�ستري جامعة �صنعاء ق�سم علم النف�س.
2424املعايطة,خليل و�آخرون()2000مدخل �إىل اخلدمة االجتماعية دار الفكر للطباعة عمان
2525من�سي حممود,وعلي كاظم()2009احتياجات التوجيه املهني لدى طلبة التعليم العام يف حمافظة
م�سقط �سلطنة ُعمان -جامعة الكويت املجلة الرتبوية -العدد()91املجلد(.)23
2626هدوان�,سعاد علي قايد()2009معوقات ممار�سة اخلدمة االجتماعية املدر�سية يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي يف �أمانة العا�صمة ،ر�سالة ماج�ستري جامعة �صنعاء الرتبية ق�سم �أ�صول تربية.
2727الهواري,عادل ر�ضوان()2008ال�ضغوط املهنية التي تواجه الأخ�صائي االجتماعي املدر�سي ،جملة كلية
الرتبية جامعة الأزهر اجلزء( )1العدد(.)138
2828وزارة الرتبية والتعليم()1994دليل موجة اخلدمة االجتماعية املدر�سية قطاع املناهج والتوجيه -
الإدارة العامة �صنعاء.
2929وزارة الرتبية والتعليم ()1995قرار وزاري ب�ش�أن اعتماد الئحة موجة اخلدمة االجتماعية املدر�سية-
قطاع املناهج والتوجيه -ديوان عام الوزارة �صنعاء
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3030وزارة الرتبية والتعليم( )1999الن�شرة التوجيهية للخدمة االجتماعية املدر�سية ملرحلتي الأ�سا�سي
والثانوي -قطاع املناهج والتوجيه  -الطبعة الأوىل �صنعاء.
3131وزارة الرتبية والتعليم ( )2004دليل اخلدمة االجتماعية قطاع املناهج والتوجيه� .صنعاء.
3232وزارة الرتبية والتعليم (  )2005دليل املتدرب الربنامج التدريبي يف م�شاركة املجتمع -الربن�س للطباعة
والن�شر �صنعاء.
3333وزارة الرتبية والتعليم ( )2009التقرير العام لنتائج امل�سح الرتبوي للعام الدرا�سي )) 2008-2007
الإدارة العامة للإح�صاء مطابع الكتاب املدر�سي � -صنعاء.
3434وزارة الرتبية والتعليم ( )2009الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم – �صنعاء.
3535وزارة الرتبية والتعليم ( )2010الالئحة التنظيمية ملجال�س الآباء والأمهات� -صنعاء.
3636وزارة الرتبية والتعليم(� )2012إح�صائيات الأخ�صائيني االجتماعيني العاملني يف الأمانة � -إدارة
اخلدمة االجتماعية – �صنعاء.
3737وزارة الرتبية والتعليم ( )2012مر�شد الطالب والطالبات �إىل م�ستقبل مهني �أف�ضل -مطابع اليمن
احلديث – �صنعاء.
3838وزارة الرتبية والتعليم ( )2013التقرير العام لنتائج امل�سح الرتبوي للعام الدرا�سي )) 2012-2011
الإدارة العامة للإح�صاء � -صنعاء.
3939Barbara,J,Daley)2001( Office of Education Washington program report
from Jane Addams school of Social Work the School community pupil
training program university of Illinois.
4040Siporin .M.(1976) ,Introduction to Social Work Practice, Macmillan
New, York.
4141Haghey,K,F )1993(.Perception of comprehensive students-41 parent
)and teachers school .counselor(41
 4242 Hellett, Christine (1982)Social Workers Their role and Tasks The Briish, Journal of social work London.
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القوى والعوامل امل�ؤثرة يف تعميم ريا�ض الأطفال
يف اجلمهورية اليمنيــــــة
"درا�سة حتليليـــــة"مع ر�ؤية مقرتحة لتطويرهـــــا

د .علي حمود حممد �شرف الدين

�أ�ستاذ مناهج الطفولة املبكرة وريا�ض الأطفال امل�ساعد
رئي�س ق�سم الرتبية العملية جامعة عمران

مقدمة

تعترب مرحلة ريا�ض الأطفال �أو مرحلة التعليم قبل املدر�سي من املراحل التعليمية الهامة ملا
لها من �أثر هام يف تكوين �شخ�صية الطفل و�أ�سلوبه واجتاهه يف احلياة.
والطفولة املبكرة هي الفرتة التكوينية احلا�سمة يف حياة الإن�سان حيث يتم و�ضع البذور
الأوىل مل�ستقبل حياة الطفل يف جميع جوانبها ،ليتمكن من التكيف ال�سليم مع ذاته ،ولذا ف�إن هذه املرحلة
هي �أخطر و�أهم مرحلة �أو فرتة من احلياة الإن�سانية ،ومبا ان مرحلة ريا�ض االطفال هي اهم مرحله يف
عمر الإن�سان واالهتمام بها هو االهتمام بالإن�سان ،فان هناك اهتمام عاملي وكذالك حملي بهذه املرحله
الهامة ،واالهتمام املحلي انعك�س فقط وب�صوره جزئيه على تعميم ريا�ض الأطفال يف املدن الرئي�سيه
التي ي�سكنها خم�س �سكان اليمن ،وهذا يعني ان بقيه ال�سكان القاطنني يف املدن الثانويه والريفية ال
ي�ستفيد �أطفالهم من هذا النوع من التعليم لعده عوامل وقوى م�ؤثره لها دور يف عدم تعميم التعليم ما قبل
املدر�سي يف �أرجاء اليمن ريفه وح�ضره.
وعليه فان هذه الدرا�سة هدفت اىل حماوله الو�صول اىل �أهم القوى والعوامل امل�ؤثرة يف
تعميم ريا�ض االطفال يف اجلمهوريه اليمنية والتي مت ت�صنيفها اىل عوامل طبيعيه وجغرافيه وعوامل
اقت�صاديه واجتماعيه وتربويه كل هذه العوامل جمتمعه ت�شكل عائقا م�ؤثرا يف تعميم ون�شر التعليم ما
قبل املدر�سي (ريا�ض االطفال) وقدمت الدرا�سة مقرتحا لتعميم ريا�ض الأطفال يف اجلمهوريه اليمنية
كحل ميكن به مواجهة ال�صعوبات التي تواجه امكانية تعميم ريا�ض االطفال لبع�ض هذه املقرتحات
وميكن ان تكون بديله اىل حني ايجاد البديل الدائم.
كما قام الباحث بتذييل الدرا�سة بر�ؤية مقرتحة لتطوير ريا�ض االطفال يف اليمن وفقا
لالجتاهات الرتبوية املعا�صرة ومعايري اجلودة ال�شاملة.
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م�شكلة الدرا�سة

نظرا ملا تعانيه ريا�ض االطفال يف اليمن من ال�سلبيات و�أوجه الق�صور من الناحية الكمية والكيفية
		
التي يعاين منها ال�شكل احلايل للخدمات الرتبوية التي يقدمها جهاز ريا�ض الأطفال دون �ضوابط تعليمية
حمددة �أو �أ�سلوب تربوي متفق عليه  ،و�سيما و�أن هناك اجتاها ر�سميا و�شعبيا لتعميم ريا�ض الأطفال وتوفريها
وتطويرها لكل الأطفال ممن بلغوا �سن االلتحاق بالرو�ضة� ،إال �أن الظروف القائمة حتول دون التحقيق الكامل
لذلك.
لذا حتاول الدرا�سة الإجابة على ال�س�ؤالني التاليني:
ما القوى والعوامل االجتماعية واالقت�صادية والثقافية امل�ؤثرة يف تعميم ريا�ض الأطفال
		
باجلمهورية اليمنية؟
ما الت�صور املقرتح لتعميم ريا�ض الأطفال وتطويرها يف اجلمهورية اليمنية؟

�أهمية الدرا�سة:

1 .1متثل هذه الدرا�سة �أهمية بالن�سبة لأجهزة �صنع القرار يف اجلهاز التعليمي ،حيث تبني �أهم القوى امل�ؤثرة
يف تعميم ريا�ض الأطفال ،لغر�ض التغلب عليها وكذا حت�سني وتطوير ريا�ض االطفال لتواكب روح الع�صر
مع مراعاة الظروف املتباينة بني املحافظات يف اجلمهورية اليمنية.
2 .2قد تتيح الدرا�سة قدرا كبريا من املعرفة العلمية للعاملني يف م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال لت�صبح مرجعا
ميكنهم الإ�ستفادة منها لتطوير هذا النوع من التعليم.

�أهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة �إىل الوقوف على القوى والعوامل امل�ؤثرة لتعميم ريا�ض الأطفال باجلمهورية اليمنية
اجلغرافية ،واالجتماعية واالقت�صادية ،والثقافية ،والتي لها ت�أثري يف عدم حتقيق اال�ستيعاب الكامل لأطفال
مرحلة ريا�ض الأطفال ،ومن ثم حماولة االخذ ب�أهم املعايري واالجتاهات التي ميكن من خاللها تطوير ريا�ض
االطفال والتعليم قبل املدر�سي ب�شكل عام .

منهج الدرا�سة:

وفقا لطبيعة امل�شكلة التي يتم درا�ستها فانه �سوف يتم االعتماد على:

املنهج الو�صفي:

		

يف �ضوء ما ا�ستخدمته الدرا�سات ال�سابقة من مناهج ويف �ضوء طبيعة هذه الدرا�سة �سيكون املنهج
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الو�صفي هو املنهج الذي متليه طبيعة امل�شكلة ،حيث ميكن و�صف ما هو كائن وتف�سريه ،ثم الوقوف على القوى
والعوامل االجتماعية واالقت�صادية والثقافية يف اليمن ،والتي يكون لها ت�أثريا وا�ضحا على عدم اال�ستيعاب
الكامل لأطفال مرحلة الرو�ضة.

خطوات البحث:

بعد االطالع على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ومتابعة وا�ستقراء الأدبيات الرتبوية والإح�صائية
		
ال�صادرة من اجلهات املعنية املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة� ،أمكن التو�صل �إىل الإجابة على الت�سا�ؤل اخلا�ص
مب�شكلة الدرا�سة من خالل درا�سة وحتليل �أهم القوى والعوامل امل�ؤثرة يف تعميم ريا�ض الأطفال باجلمهورية
اليمنية واملنح�صرة يف:
عوامل �سكانية  -2عوامل طبيعية  -3عوامل تربوية  -4عوامل اقت�صادية واجتماعية ثم حماولة
طرح بع�ض احللول واملقرتحات التي ميكن من خاللها تعميم وتطوير ريا�ض الأطفال يف حمافظات اجلمهورية
اليمنية.

م�صطلحات الدرا�سة:
أ -أ التعميم:

يق�صد بالتعميم يف تعريفه الإجرائي لهذه الدرا�سة  :العمل على التو�سع يف ريا�ض الأطفال ون�شرها
يف جميع املحافظات اليمنية لتوفري فر�ص االلتحاق واال�ستيعاب جلميع من يدخل حتت الفئة العمرية
من� 3-6سنوات ودون �أن ي�ضعف ذلك جودة العملية التعليمية فيها ،و�أن يهتم ب�شكل خا�ص بالأطفال
املنتمني �إىل الفئات الفقرية والأكرث حرمان ًا من هذا النوع من التعليم.

ب -بريا�ض الأطفال :

هناك تعاريف كثرية مل�ؤ�س�سات الطفولة املبكرة التي تهتم بالأطفال يف ما قبل املدر�سة ،لكن ما نق�صده
يف الدرا�سة احلالية �أن ريا�ض الأطفال هي(م�ؤ�س�سة تربوية تهتم برتبية الأطفال وتن�شئتهم يف ال�شريحة
العمرية(� )3-6سنوات بعد انتهائهم من مرحلة احل�ضانة وقبل االلتحاق باملدر�سة االبتدائية لأجل حتقيق
النمو املتكامل يف النواحي اجل�سمية والعقلية واالجتماعية واخللقية والروحية)

الدرا�سات ال�سابقة :

حظيت مرحلة ما قبل املدر�سة باهتمام العديد من الباحثني نظرا لأهميتها �سواء يف اجلمهورية
		
اليمنية �أو يف الوطن العربي ،و�سوف نتناول بع�ض البحوث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت ريا�ض الأطفال يف
اليمن و�أ�سهمت يف �إلقاء ال�ضوء على جوانب الق�صور املختلفة يف هذه املرحلة الهامة من التعليم.
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 -1درا�سة علي حمود �شرف الدين .1999

1

هدفت الدرا�سة �إىل تزويد اجلهات امل�سئولة عن قطاع م�ؤ�س�سات التعليم قبل املدر�سي يف اليمن
		
بدرا�سة ت�شخي�صية عن واقع هذه امل�ؤ�س�سات ،وم�سار العمل فيها ،ونواحي ال�ضعف والقوة وت�صحيح امل�سار ،وقد
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي بحكم طبيعته كبحث ميداين تطبيقي ،وكانت حدود الدرا�سة 30
رو�ضة من ريا�ض الأطفال مبدينة �صنعاء ،وزعت الأداة على  30مديرة وقائمة بالأعمال و 80معلمة ومربية،
�أما الأداة امل�ستخدمة فكانت ا�ستمارة مالحظة �شخ�صية للباحث ،وا�ستبيان قدم للعاملني يف الريا�ض جزء منه
خا�ص مبديرات الريا�ض وجزء منه خا�ص باملعلمات.
وكان من �أهم ا�ستنتاجات البحث:
•ال يوجد رقابة �أو �إ�شراف على الريا�ض من قبل وزارة الرتبية والتعليم اللهم �إ�صدار الرخ�ص لفتحها،
وهناك اختالف يف الأهداف والربامج والأن�شطة واملناهج وغريها.
•�أغلب الريا�ض يديرها القطاع اخلا�ص وباجر مرتفع فتحرم الفئات الفقرية من ا�ستيعابها.
•ال يوجد �أي منهج معتمد من وزارة الرتبية والتعليم ولكل رو�ضة منهجها اخلا�ص بها وغلبها مناهج
غري مينية.
•قلة املعلمات امل�ؤهالت بالرغم من وجود جامعات كثرية يف اليمن حكومية و�أهلية� ،إال �أن كليات
الريا�ض ال تزال غري موجودة.
2

 -2درا�سة علي عبد الكرمي 2002م.

هدفت الدرا�سة �إىل الدعوة �إىل الإ�صالح ال�شامل لأو�ضاع التعليم يف اليمن ومنه التعليم قبل املدر�سي
(ريا�ض الأطفال) يف درا�سة و�صفية لو�ضع هذا النوع من التعليم ،واعتمدت على الن�شرات واللوائح التي
ت�صدرها وزارة الرتبية.

و�أظهرت نتائج الدرا�سة التايل:

عدم اهتمام من قبل الدولة ممثال ذلك يف وزارة الرتبية والتعليم بريا�ض الأطفال ،فال لوائح والت�شريعات وال مناهج درا�سية حملية.
نق�ص الوعي الأ�سري ب�أهمية هذه املرحلة.-املباين ال تلبي احتياجات هذا النوع من التعليم.

 -3درا�سة حلمي ال�شيباين 2003

3

 -1علي �شرف الدين :واقع ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية ,ماج�ستري (غري من�شورة)  ,كلية الرتبية.جامعة �أم درمان الإ�سالمية .
 - 2علي عبد الكرمي �شرف :درا�سة عن واقع ريا�ض الأطفال يف اليمن � ,صنعاء  ,مطابع الكتاب املدر�سي.2002 , .
 -3حلمي ال�شيباين :م�شكالت ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية يف �ضوء الأهداف املعتمدة لها  ,دكتوراه (غري من�شورة)  ,جامعة بغداد  ,العراق 2003 ,م
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هدفت الدرا�سة املقارنة بني م�شكالت الريا�ض احلكومية والأهلية يف اجلمهورية اليمنية ،وكان
		
منهج الدرا�سة املنهج الو�صفي ،و�أداتها اال�ستبانة حيث بلغت عينتها ( )26رو�ضة و( )133مربية من مربيات
الريا�ض احلكومية والأهلية.
تو�صلت الدرا�سة �إىل حاجة املربيات للت�أهيل والتدريب واىل غياب الفل�سفة الرتبوية والت�شريعات
الالزمة للرتبية يف الريا�ض ،كما �أن العالقة بني الأ�سرة والرو�ضة �ضعيفة ،وال تتوفر املباين املنا�سبة للرو�ضة
وتقل التجهيزات الالزمة لهذه املباين.

 -4درا�سة �سلوى املاخذي.2003

4

هدفت الدرا�سة الك�شف عن نواحي ال�ضعف والق�صور يف م�سار العمل الرتبوي يف ريا�ض الأطفال
		
باجلمهورية اليمنية ،و منهج الدرا�سة امل�ستخدم املنهج الو�صفي ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من 41رو�ضة
و176معلمة و 276ويل �أمر يف املحافظات ال�سبع وهي �أمانة العا�صمة (�صنعاء) ،وعدن وتعز وح�ضرموت
والبي�ضاء وحلج وذمار ،ا�ستخدمت يف �أدوات الدرا�سة اال�ستبيانات وا�ستخدام الأ�سلوب الإح�صائي �أي ح�ساب
تكرار الإجابات والن�سب املئوية.

وكان من �أهم نتائج الدرا�سة:

يدير �أغلب الريا�ض القطاع اخلا�ص وخا�صة يف بع�ض املحافظات والتي �شملتها الدرا�سة.تبني من خالل الدرا�سة تق�صري اجلهات امل�شرفة على ريا�ض الأطفال املكونة من طابقني مبخالفتهاللموا�صفات املطلوبة حيث �أنها �صممت ك�شقق �سكنية واقت�صر دور تلك اجلهات يف �إ�صدار الت�صاريح لفتح
ريا�ض الأطفال.
�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن لكل رو�ضة مناهجها اخلا�ص بها وغري معتمدة من قبل وزارة الرتبيةوالتعليم.
كذلك �أظهرت الدرا�سة عن عدم وجود الإمكانيات املتاحة لريا�ض الأطفال.و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة عن ندرة املعلمات امل�ؤهالت.�أو�ضحت الدرا�سة �أن دور وزارة الرتبية والتعليم ال يزال حمدودا وال يفي بالغر�ض �إال ن�سبة قليلة منالأطفال داخل بع�ض مدن املحافظات �أما املدن الأخرى والريفية فمحرومة من كثري من اخلدمات.

 -5درا�سة بدر الأغربي )1(20055

		

هدفت الدرا�سة التعرف �إىل واقع ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية ،والإ�سهام يف بناء قاعدة

� -4سلوى علي املاخذي  :درا�سة تقوميية لريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية ,مرجع �سابق
 -5بدر �سعيد الأغربي :درا�سة حتليلية لواقع ريا�ض الأطفال يف اليمن ،القاهرة ,ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر الطفولة ,جامعة ح�ضرموت ,مايو .5002
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بيانات عن و�ضع ريا�ض الأطفال فيها ،وقد اعتمدت املنهج الو�صفي التحليلي ،وتو�صلت �إىل وجود عدد من
املربيات غري م�ؤهالت ،وعدم وجود كادر علمي م�ؤهل ،يف هذه املرحلة احليوية� ،إ�ضافة �إىل وجود جهات
متعددة للإ�شراف على هذه املرحلة ،منها وزارتا الرتبية والتعليم وال�ش�ؤون االجتماعية ،و�أن هذه الريا�ض
تعاين من نق�ص الإمكانيات وامل�ستلزمات و�أدوات اللعب.
6

 -6درا�سة �أحمد علوي و�آخرين(:)2006

هدفت الدرا�سة التعرف �إىل واقع الأطفال يف اجلمهورية اليمنية؛ من حيث الت�أهيل والربامج
		
والأن�شطة والتجهيزات والأثاث ،وقد اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وعينتها ( )72رو�ضة يف خم�س
حمافظات� :أمانة العا�صمة – عدن – حلج – �أبني – تعز ،وكانت �أداة البحث ا�ستمارة مقابلة ،وا�ستمارة
�إح�صاء ،وبطاقة مالحظة خا�صة بالرو�ضة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود مربيات م�ؤهالت يف الريا�ض ،و�أن م�ستوياتهن التعليمية متدنية،
		
كما �إن مباين الريا�ض احلالية ال تتوفر فيها �شروط مبنى الرو�ضة ،وال يوجد دور فاعل لوزارة الرتبية
والتعليم ،لتوجيه ريا�ض الأطفال ،وخل�صت �أي�ضا �إىل �أن ريا�ض الأطفال يف اليمن ال ت�ساير املعايري العاملية
اخلا�صة بريا�ض الأطفال واملطلوب درا�سات علمية متخ�ص�صة تعني �أ�صحاب القرار لكيفية تطوير وتعميم
هذا اجلزء الهام من التعليم ملا له من �أهمية كبرية يف حياة املتعلم ب�شكل عام.
7

 -7درا�سة حممد حممد ح�سان (:)2007

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�شكالت ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية من وجهة نظر
		
العاملني فيها ،واعتمدت يف جمع البيانات على ا�ستبانه ،وبلغت عينة البحث ( )270م�شاركة ،منهن ()55
مديرة ونائبة و( )215مربية ميثلن  32%من املجتمع الأ�صلي للبحث ،وقد اختريت العينة من حمافظات:
تعز ،حلج� ،أمانة العا�صمة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
�أ -وجود م�شكالت من �أهمها عدم توفر مربيات و�إداريات متخ�ص�صات برتبية طفل الرو�ضة.
ب -عدم وجود فل�سفة تربوية ت�ستند �إليها الرتبية يف ريا�ض الأطفال.
ج� -ضعف العالقة مع �أولياء الأمور.
د– عدم توفر املوا�صفات املطلوبة يف املباين احلالية لريا�ض الأطفال.

 -6احمد �صالح علوي و�آخرون  :واقع ريا�ض الأطفال يف اليمن و�آفاق تطويرها � ,صنعاء � ,سل�سلة درا�سات و�أبحاث تربوية  ,مركز البحوث والتطوير الرتبوي ,التابع
لوزارة الرتبية والتعليم .2006 ,
 -7حممد حممد ح�سان :م�شكالت ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية من وجهة نظر العاملني فيها ،مرجع �سابق
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 -10علي حمود �شرف ()2007

8

هدفت الدرا�سة �إىل حماولة بناء منهج لريا�ض الأطفال يف اليمن من خالل ر�صد احلا�ضر لالنطالق
		
منه �إىل امل�ستقبل ،لتحقيق ايجابية املتعلم وفاعليته يف عملية التعلم� ،إىل جانب االرتقاء بالعملية التعليمية
من اجل �إن�شاء جيل متعلم يواكب متغريات الع�صر ،بالإ�ضافة �إىل ك�شف نواحي ال�ضعف والق�صور يف م�سار
العمل يف ريا�ض الأطفال يف اليمن ،واالنتهاء بو�ضع منهج لريا�ض الأطفال.
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي والتجريبي ،وكانت عينة الدرا�سة عينة خمتارة من الأطفال
		
امل�ستوى الأول والثاين من ريا�ض الأطفال مبدينة �صنعاء العا�صمة ،وكان عددهم �ستون طف ًال من �سن 3-6
�سنوات.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �إعداد منهج مقرتح لريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية يف �ضوء االجتاهات
		
الرتبوية املعا�صرة.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

		�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إىل:
الوقوف على واقع ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية.عدم وجود فل�سفة تربوية ت�ستند �إليها الرتبية يف ريا�ض الأطفال.ال يوجد �أي منهج معتمد من وزارة الرتبية والتعليم ولكل رو�ضة منهجها.عدم وجود املعلمة �أمل�ؤهلة �إىل جانب النق�ص يف �إعداد معلمات هذه املرحلة.�أن مباين ريا�ض الأطفال تعاين من عدم مطابقتها للموا�صفات املطلوبة.�أن ريا�ض الأطفال متمركزة يف بع�ض عوا�صم حمافظات اجلمهورية.�أن العالقة بني الرو�ضة والأ�سرة �ضعيفة بالإ�ضافة �إىل نق�ص الوعي الأ�سري ب�أهمية هذه املرحلة.وا�ستفادت الدرا�سة احلالية من تلك الدرا�سات يف حتديد م�شكلة الدرا�سة والتعرف على العديد
		
من امل�شكالت التي تعرت�ضها �سواء من الواقع الكمي �أو الواقع الكيفي وما تعرتيه من نواحي القوة وال�ضعف ،
كدرا�سة (علي عبد الكرمي )1992ودرا�سة (علي حمود �شرف )1999ودرا�سة حممد ح�سان )2007ودرا�سة
(�سلوى املاخذي.)2003

الدرا�سة التحليلية

�سوف يقوم الباحث يف ال�صفحات التالية بالدرا�سة والتحليل لأهم القوى والعوامل امل�ؤثرة �سلبا على
تعميم ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية ثم حماولة طرح بع�ض احللول واملقرتحات التي ميكن من خاللها
تعميم ريا�ض الأطفال يف اغلب حمافظات اجلمهورية.
 -8علي حمود �شرف :منهج مقرتح لريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية يف �ضوء االجتاهات الرتبوية املعا�صرة ,دكتوراه (غري من�شورة) كلية الرتبية ,جامعة
طنطا .2007 ,
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القوى والعوامل امل�ؤثرة يف تعميم ريا�ض الأطفال باجلمهورية اليمنية.

بح�سب م�شكلة الدرا�سة فان الهدف هو حماولة الو�صول �إىل �أهم القوى والعوامل امل�ؤثرة يف تعميم
ريا�ض الأطفال باجلمهورية اليمنية حتقيقا ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية لتعوي�ض البالد وخا�صة املحافظات
النائية عن حرمانهم من هذا النوع من التعليم ،فان الباحث �سيقوم بعر�ض وحتليل التحديات والعوامل املختلفة
التي ميكن �أن تقف عائق �أمام حتقيق هدف الدرا�سة ،ومدى ما تلحقه هذه العوامل من ت�أثري عليه ،وميكن
ت�صنفيها �إىل عوامل طبيعية وجغرافية ،واقت�صادية واجتماعية وتربوية هذه العوامل تلعب دورا يف ت�أخر
حتقيق تعميم ريا�ض الأطفال يف البالد ،فالت�شتت اجلغرايف وال�سكاين ،ووعورة الأر�ض وزيادة النمو ال�سكاين،
وظاهرة الهجرة من الريف �إىل املدن عوامل لها ت�أثري على توزيع اخلدمات التعليمية يف خمتلف �أنحاء اليمن،
�أي�ضا ما يتعلق باحلالة التعليمية للوالدين (الأمية) حيث �أن انت�شار الأمية بني الآباء والأمهات ينعك�س على
الطفل ب�شكل وا�ضح وعلى تربيته وتن�شئته� ،أو ت�أثر الطفل بو�ضع �أ�سرته املادية والذي يفر�ض على الأ�سرة
عدم �إر�سال �أطفالها لريا�ض الأطفال ،والعوامل الرتبوية �أي�ضا داخل النظام التعليمي نف�سه تت�أثر مبجمل
تلك العوامل ال�سلبية ،مما يتطلب يف هذه الدرا�سة البحث عنها ليتم ا�ستدراكها والعمل على �إيجاد حلول �أو
بدائل لها لنتمكن من حتقيق هدف الدرا�سة والو�صول بها �إىل نتائج �أف�ضل وهى كالتايل:

�أوال :عوامل �سكانية:

تلعب القوى والعوامل ال�سكانية دور كبري ًا يف �إمكانية ن�شر ريا�ض الأطفال وتعميمها ،فالنمو ال�سكاين
وارتفاع ن�سبة اخل�صوبة التي يتزايد معها عدد املواليد وكذا ارتفاع عدد الوفيات ميكن �أن يكون لها ت�أثري ًا
فاع ًال يف ذلك � ،إىل جانب ظاهرة الهجرة من الريف �إىل املدينة ،كل ذلك قوى وعوامل لها ت�أثريها على توزيع
اخلدمات التعليمية.
فالنمو ال�سكاين �أحد �أهم التحديات الذي يقف عقبة �أمام كثري من دول العامل وعلى وجه اخل�صو�ص
دول العامل الثالث (الدول النامية) وخا�صة �إذا كانت موارد الدولة حمدودة ،ي�صبح النمو ال�سكاين عبئا ثقيال
يحول دون حتقيق التنمية املن�شودة لتلك املجتمعات� ،إىل جانب �أن الزيادة يف عدد ال�سكان يعد عامال �أ�سا�سيا
يف زيادة الطلب على التعليم ،فمن املعلوم �أن هناك زيادة �سريعة يف ال�سكان منذ نهاية احلرب العاملية الثانية،
�سواء بالن�سبة للزيادة املطلقة يف �أعداد ال�سكان �أو بالن�سبة ملعدالت النمو ،ويظهر ذلك ب�شكل وا�ضح بالن�سبة
للدول النامية� ،أو الأقل تقدما حيث و�صل معدل الزيادة الطبيعية يف عدد ال�سكان يف بع�ض البالد �إىل حوايل
 9.8%،2لذا يعد االنفجار ال�سكاين من اخطر التحديات التي تواجه العامل ،حيث انه من املتوقع �أن يرتفع
عدد �سكان العامل من  5.5باليني ن�سمه �إىل  8.5باليني ن�سمه بحلول عام 2025م وانه  95%من هذه الزيادة
10
�ستكون يف الدول النامية والتي ميثل العامل العربي جزءا كبريا منها.
وقد �شهدت البالد العربية تطور ملمو�سا يف انخفا�ض معدالت الوفيات يف العقدين الأخريين ويرجع
 -9احمد علي احلاج :التعليم اليمني جذور ت�شكله واجتاهات تطوره � ,صنعاء  ,دار الفكر املعا�صر� 1999,ص15
 -10ح�سني كامل بهاء الدين :التعليم وامل�ستقبل  ,دار املعارف  ,الأهرام � , 1997ص .58
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ذلك �إىل التقدم يف اخلدمات ال�صحية الوقائية والعالجية 11.و كان لها الأثر يف ارتفاع عدد ال�سكان يف البالد
العربية ،والذي يقدر بحوايل 286مليونا بحلول عام2000م ويتوقع �أن ي�صل �إىل  466مليونا بحلول عام
2025م ،12ومن املعروف �أن من �أهم مظاهر حركة ال�سكان هي املواليد والوفيات وما ينجم عن ذلك من زيادة �أو
نق�صان طبيعيني �أو ثبات يف عدد ال�سكان ،لذلك يعترب معدل املواليد من العنا�صر الرئي�سية يف درا�سة ال�سكان
والتي تختلف معدالتها يف جمتمع �إىل �آخر ومن جمموعة �سكانية �إىل �أخرى داخل املجتمع الواحد نتيجة
لعوامل اجتماعية واقت�صادية وبيئية.
فاخل�صوبة ومن خالل ت�أثريها املبا�شر يف حتديد معدل النمو لها ت�أثريها �أي�ضا يف التنمية� ،إذ �أن
املعدالت املرتفعة للنمو ال�سكاين حتول دون حتقيق منو اقت�صادي يف جميع املجاالت ،وعلى هذا يكون االهتمام
بدرا�سة اخل�صوبة من �أجل ر�سم اخلطط امل�ستقبلية وخا�صة ما يتعلق مب�ستقبل رعاية الطفولة وريا�ض
الأطفال وفتح املدار�س ور�سم ال�سيا�سات التعليمية على وجه العموم.
ويف املقابل ت�أتي �أهمية درا�سة الوفيات كظاهرة من الظواهر التي تتعر�ض لها �سائر املجتمعات
�سواء كانت متقدمة �أو ت�سري يف طريق التقدم (نامية) ملا لها من �آثار على جوانب عديدة يف املجتمع ،ولذا ف�إن
م�ؤ�شرات الوفيات يف �أي دولة تعترب من امل�ؤ�شرات التي تعك�س الأو�ضاع البيئية يف البلد والظروف املعي�شية
وامل�ستويات ال�صحية والوقاية املقدمة لل�سكان وللأفراد ومدى حر�ص الدولة على حماية مواردها الب�شرية
مبا هي عليه من كفاءة وتدريب وتعليم ،ومدى م�سايرتهما للتقدم يف الطب والذي ي�ساعد على حت�سني �صحة
الإن�سان مبا يف ذلك النهو�ض والتطور للظروف االقت�صادية واالجتماعية املحيطة بحياة ال�سكان.
وحال اليمن ال يبعد كثري ًا عن ت�أثري مثل هذه القوى والعوامل ،ويف ما يلي يعر�ض الباحث اهم العوامل
ال�سكانية التي ت�شكل عائق ًا لتعميم ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية.

1 .1النمو ال�سكاين:

و النمو ال�سكاين يف اليمن قد جتاوز معدل النمو ال�سكاين يف بع�ض الدول العربية ،ففي عام 1974
كان معدل النمو ال�سكاين يقدر بحوايل  2.5%وهى ن�سبة مرتفعة ،ومما زاد الأمر �سوء العودة املفاجئة ملا يقرب
من مليون مهاجر مينى حوايل(� )715924أو �أكرث �إىل �أر�ض الوطن �أثناء �أزمة اخلليج خالل عامي 1990م
و 1991حيث ارتفع معدل النمو ال�سكاين ح�سب تعداد 1994م بن�سبة  13 3.7%وح�سب �أخر �إح�صائية لعام
2005م ،بلغ النمو ال�سكاين للدولة ن�سبة � 3.00%أي �أن عدد ال�سكان يت�ضاعف كل 23عاما� 14،أما معدل النمو
ال�سكاين على م�ستوى املحافظات ففي العا�صمة �صنعاء  8.5%وعوا�صم املحافظات بن�سبة 7.2%وهذا يعني
� -11إ�سحاق القطب :امل�ؤمتر العربي حول ال�سيا�سات ال�سكانية  ,جملة العلوم االجتماعية  ,ع(,)4م( , )15جامعة الكويت 1987,م �ص.379
 -12حممد نبيل نوفل :ر�ؤى امل�ستقبل املجتمع والتعليم يف القرن احلادي والع�شرين املجلة العربية للرتبية , )17( ,ع( , )1تون�س  ,املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم  ,يونيو �, 1997ص.185
 -13للمزيد ميكن الرجوع �إىل-:
 حممد على عثمان� :سكان اجلمهورية اليمنية (دميوغرافيا وجغرافيا)� ,صنعاء ,مركز عبادي للدرا�سات والن�شر �,2003 ,ص .20 عبد الرحمن ال�شريعي :جتربة اليمن يف جمال تنظيم الأ�سرة  ,الندوة العربية الأوىل للم�سئولية الوالدية , ,الإقليم العربي البحرين من  27-25مايو�1982ص.90
 -14اجلهاز املركزي للإح�صاء  ،الكتاب ال�سنوي  ,ل�سنة 2005م  ,اجلمهورية اليمنية .اجلهاز املركزي للإح�صاء2005.م.
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ت�ضاعف عدد �سكان يف العا�صمة �صنعاء كل � 8سنوات و�سكان عوا�صم املحافظات كل �10سنوات 15،ويعترب ذلك
من �أعلى معدالت النمو يف العامل كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
جدول رقم()1
يبني ن�سب معدالت النمو ح�سب املحافظات لعامي )*(2005،1994
املحافظة

�أب

معدل
النمو
ح�سب
تعداد
1994
2.9%

2.47

10.8%

�صعده

معدل النمو ن�سبة �سكان
املحافظة
ح�سب
عام
تعداد
2005
2005

املحافظة

ن�سبة
معدل النمو معدل النمو
�سكان
ح�سب
ح�سب
املحافظة
تعداد
تعداد
عام
2005
1994
2005
3.5%
3.67
4.2%

�أبني

3.0%

2.36

2.2%

�صنعاء

3.5%

2.07

4.7%

�أمانة العا�صمة

8.8%

5.55

8.9%

عدن

4.4%

3.77

3.0%

البي�ضاء

3.4%

2.29

2.9%

حلج

2.7%

2.63

3.7%

تعز

3.3%

2.47

12.2%

م�أرب

3.9%

2.72

1.2%

اجلوف

7.8%

2.44

2.3%

املحويت

2.5%

2.87

2.5%

حجه

4.2%

3.04

7.5%

املهرة

2.1%

4.51

0.5%

احلديدة

3.5%

3.25

11.0%

عمران

000

1.82

4.5%

ح�ضر موت

3.2%

3.08

5.2%

ال�ضالع

000

3.55

2.4%

ذمار

2.8%

3.04

6.8%

رميه

000

3.02

2.0%

�شبوه

5.9%

2.54

2.4%

الإجمايل

3.7%

3.00

100%

(*) امل�صدر :قام الباحث بح�ساب ن�سبة ال�سكان اعتماد ًا على الإح�صاءات الواردة من:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء :كتاب الإح�صاء ال�سنوي ل�سنة  2005مرجع �سابق � ،ص.40 اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب الإح�صاء ال�سنوي ل�سنة 1994م ،اجلمهورية اليمنية ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،�1994ص.24

يت�ضح من اجلدول �أن بع�ض املحافظات فيها ن�سبة اخل�صوبة مرتفعة مثل �أمانة العا�صمة ،وحمافظة
املهرة ،وعدن بن�سبة ( ) 3.77% ، 4.51% ، 5.55%على التوايل بالن�سبة لعام 2005وهذا تفاوت حمري
بالن�سبة ملحافظة املهرة حيث تعترب من املحافظات ال�صحراوية ،ومن �أقل املحافظات �سكانا مقارنة ب�سكان
اجلمهورية( )0.5%والن�شاط االقت�صادي فيها منخف�ض ،وت�أتي املفارقة بهذه الن�سبة املرتفعة.
�أما الأمانة فالأمر غري م�ستغرب حيث تعترب هي العا�صمة (�صنعاء) وال�سكان �أح�سن حاال من حيث
 -15احمد عتيق :معوقات التنمية االجتماعية يف اليمن  ,ماج�ستري(غري من�شورة) جامعة بغداد  ,كلية الآداب 2002 ,م �ص.148
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الدخل املرتفع مقارنة باملحافظات الأخرى ،وهناك فرق بني حمافظة الأمانة وحمافظة �صنعاء؛ فالأمانة
املق�صود بها مدينة �صنعاء (العا�صمة) �أما حمافظة �صنعاء فاملق�صود بها املناطق واملديريات املحيطة
بالعا�صمة ،وحمافظة عدن �أي�ضا هي الأخرى لي�س غريبا عليها هذا االرتفاع لأنها تعترب العا�صمة الثانية
واالقت�صادية لليمن وتعترب هاتان العا�صمتان من املدن امل�ستقطبة للهجرة الداخلية ،وبالنظر �إىل املحافظات
الأخرى �سجلت حمافظة عمران و�صنعاء �أقل معدالت منو �سكاين حيث بلغ ( )1.82%و( )2.07%على
التوايل.
و�إذا بقيت معدالت النمو ال�سنوي لل�سكان على م�ستواها احلايل فهذا يدل على �أن تعداد ال�سكان �سوف
يت�ضاعف يف معظم حمافظات اجلمهورية يف فرتة ال تقل عن ع�شرين �سنة  ،16هذا الت�ضاعف يف ال�سكان ي�شكل
يف نظر احلكومة اليمنية عائق للنمو �إذا مل ت�سرع باتخاذ التدابري اخلا�صة بتنظيم الأ�سرة للحد من امل�شكالت
ال�سكانية التي بد�أت ت�ضع نف�سها �ضمن التحديات التي تواجهها اليمن ،وهذا يعنى �أن اليمن م�ستقبال تواجه
م�شكلة حدوث انفجار �سكاين ،ي�ؤدي �إىل �صعوبة ا�ستيعاب جميع الأطفال يف مرحلة ريا�ض الأطفال نظرا لقلة
مواردها االقت�صادية ما مل يتم التعامل احلا�سم يف حتديد الكثري من املتغريات االقت�صادية واالجتماعية
والدميوجرافية.
وهذا النمو ال�سكاين املرتفع ي�ؤثر ب�صورة كبرية على حتقيق تعميم ريا�ض الأطفال على م�ستوى
اجلمهورية ،وخا�صة �إذا كان الرتكيب العمري احلايل ينحاز �إىل �صالح �صغار ال�سن من هم يف �سن �صفر �إىل 15
�سنة والذين ي�شكلون قاعدة الهرم ال�سكاين والتي بلغت بن�سبة ( )%45.0من �إجمايل عدد ال�سكان حيث بلغ
الذكور ( )%45.7والإناث ( )%44.4ح�سب تعداد .200417
وخال�صة ملا �سبق تعد الزيادة يف �أعداد ال�سكان �أو ما يطلق عليه االنفجار ال�سكاين من عوامل �إعاقة
حتقيق تعميم التعليم عامة وريا�ض الأطفال بخا�صة ما مل تبذل الدولة جهود م�ضاعفة لكي يتم حتقيق
تعميم ريا�ض الأطفال ،وا�ستيعاب �أكرب عدد من الأطفال يف هذه املرحلة ،حيث ي�ؤدي مثل هذا الو�ضع �إىل
م�ضاعفة احلاجة لريا�ض اطفال ،وي�ضاعف بالتايل من احتياجاتها للتجهيزات املختلفة ،ويجعل الدولة
م�سئولة عن توفري �أعداد من املعلمات امل�ؤهالت ح�سب خطة حمكمة تعمل من خاللها.

2 .2عامل املواليد والوفيات:

•عامل املواليد:
تعترب الوالدات من العنا�صر الرئي�سية يف درا�سة ال�سكان والتي تختلف �أعدادها من جمتمع لأخر ومن
حمافظة لأخرى داخل املجتمع الواحد نتيجة لعوامل اجتماعية واقت�صادية وبيئية 18.فقد بلغ معدل
املواليد اخلام يف اليمن عام  )39.73 (2005بالألف 19،ففي املناطق الريفية تعد ن�سبة املواليد �أكرث ارتفاعا
 -16عبد اهلل كويران و�آخرون  :التوزيع ال�سكاين يف اليمن � ,صنعاء  ,وزارة الرتبية والتعليم  ,و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ,اليمن� 2004 ,ص .14
 -17اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي لعام  ,2004اجلمهورية اليمنية ,اجلهاز املركزي للإح�صاء2004 ,م �ص.40
 -18عبد اهلل كويران و�آخرون  :التوزيع ال�سكاين يف اليمن  ,مرجع �سابق � ,ص .18
 -19اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي للإح�صاء ل�سنة 2005م مرجع �سابق� ,ص37
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حيث بلغ( )42.29بالألف عام  ،2005بينما ينخف�ض يف املناطق احل�ضرية �إىل( )34.28بالألف ،ويرجع
ذلك �إىل انت�شار التعليم يف املناطق احل�ضرية بينما تنت�شر الأمية ب�شكل كبري يف املناطق الريفية� ،إ�ضافة �إىل
�أن الزواج املبكر يف الأرياف يطيل من العمر الإجنابي للمر�أة ،فقد بلغ معدل اخل�صوبة الكلى( )5.8مولود ًا
حيا لكل امر�أة خالل فرتة الإخ�صاب (� )49-15أما الريف فريتفع �إىل ( )6.3وينخف�ض يف املناطق احل�ضرية
�إذ يبلغ ( )4.0مولود ًا حيا لكل امر�أة؛ وهذا يعنى �أن ارتفاع امل�ستوى التعليمي وارتفاع ن�سبة التح�ضر �سي�ؤديان
�إىل انخفا�ض معدالت اخل�صوبة يف اليمن ب�شكل كبري و�سريع ،ويدل على ذلك انخفا�ض معدل اخل�صوبة الكلى
20
من  7.7مولود لكل امر�أة عام 1994م �إىل (  ) 6.2عام 2004
•عامل الوفيات:
�شهدت اليمن تطور ًا ملمو�س ًا يف انخفا�ض معدالت الوفيات يف العقدين الأخريين كما هو �ش�أن البلدان
العربية ،ويرجع ذلك �إىل التقدم يف اخلدمات ال�صحية الوقائية والعالجية حيث و�صلت امل�ؤ�شرات ملعدل
الوفيات الر�ضع والأطفال دون اخلام�سة اجتاهها �إىل االنخفا�ض وهو ما يو�ضحه اجلدول التايل:
جدول رقم()2
يو�ضح معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة (*).
معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
1992

1997

2003

20052010-

1،121

8،104

9،101

90،20

(*) ميكن الرجوع مل�صدر اجلدول من:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء:الإح�صاءات احليوية� ،2004 ،إ�سقاط �سكاين 2025-2005جدول 4-3 -اجلهاز املركزي للإح�صاء  ،كتاب الإح�صاء ال�سنوي2005م مرجع �سابق� ،ص.38

ويت�ضح من خالل اجلدول �أن الفرتة من عام1992اىل عام  2005حدث حت�سنا ملحوظا يف معدالت
وفيات الأطفال الر�ضع ،والأطفال دون اخلام�سة ،وهذا ما تطمح �إليه الدولة حيث ت�سعى �إىل تخفي�ض املعدل
21
بن�سبة()6،40عام 2015
هذا وتعزي الأ�سباب الرئي�سية لوفاة الأطفال عموم ًا �إىل:
•�سوء التغذية والأمرا�ض الطفيلية ،وعدم توفر اللقاحات يف املناطق النائية والتي تواجهها ال�سلطات
ال�صحية.
• معدل وفيات الأطفال يرتبط كثريا ب�أحداث مت�صلة بفرتة احلمل ووالدة الطفل.
 -20اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي للإح�صاء ل�سنة 2004 , 2003 , 2002م  ,اجلمهورية اليمنية ,اجلهاز املركزي للإح�صاء� 2004 ,ص
41
 -21اجلهاز املركزي للإح�صاء :م�ؤ�شرات التنمية الألفية يف اجلمهورية اليمنية  ,املفهوم واالجتاهات  ,اليمن,اجلهاز املركزي للإح�صاء 2004م�.ص19
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• ويت�أثر بقاء الطفل على قيد احلياة لفرتة �أطول بعوامل منها الزواج املبكر وم�ستوى اخل�صوبة والتباعد
22
بني الوالدات.

3 .3الهجرة:

تربز �أهمية الهجرة كظاهرة اجتماعية كونها �أحد العوامل الرئي�سية امل�ؤثرة على النمو ال�سكاين
والتغريات الدميوغرافية وتوزيع ال�سكان وانت�شارهم بني املحافظات واحل�ضر والريف �أي�ضا ،وال �شك �أن
الهجرة �إىل بع�ض املناطق التي تتواجد بها فر�ص العمل كاملدن الرئي�سية ومراكز املحافظات �أو �إىل خارج
الوطن وب�شكل ع�شوائي ي�ؤدي �إىل خلل خطري يف التوازن االقت�صادي واالجتماعي بني ال�سكان ،وتنق�سم
الهجرة باعتبار هذا �إىل نوعني:

•الهجرة الداخلية:
تعترب الهجرة من الريف �إىل املدن واملراكز احل�ضرية من �أهم مظاهر الهجرة الداخلية يف اليمن،
فقد ات�سعت بعد عامي 1962م1967 ،م وخا�صة نحو �صنعاء وتعز واحلديدة وعدن بفعل ت�أثري العامل
االقت�صادي كما �أو�ضحه التعداد النهائي لعام .199423
وعلى �ضوء ما تو�صلت �إليه بع�ض الدرا�سات� 24سيحاول الباحث حتديد العوامل املختلفة التي �أدت
�إىل الهجرة الداخلية يف اليمن من الريف �إىل املدينة ،و�سبل التعرف على ت�أثري هذه الهجرة على تعميم
م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية وخا�صة يف هذه املدن الرئي�سة ومراكز املحافظات ،ومن �أهم
�أ�سباب هذه الهجرة من الريف �إىل املدينة معاناة �سكان اليمن من الفقر الذي ي�ؤدي �إىل �سوء التغذية وانت�شار
الأمرا�ض ،بالإ�ضافة �إىل البطالة املقنعة والتي تعانى منها املناطق الريفية ،وبع�ض التقاليد والعادات ال�سلبية
(كال�صراعات القبلية والأخذ بالث�أر) وما يرتتب عليها من زيادة يف معدالت اجلرمية ،مما يدفع بالريفيني
و�أ�سرهم �إىل الهروب من هذه العادات متجهني بطبيعة احلال �إىل املدن بحثا عن العمل والأمان واملعي�شة
الأف�ضل ،كذلك يلحظ �أن �سوء توزيع اخلدمات ال�صحية وقلتها ،والنق�ص يف الكادر الطبي يف مقابل احلاجة
امللحة لهذه اخلدمات يف الريف ،جعلت منها عامال هاما من العوامل امل�ؤثرة يف حركة ال�سكان الداخلية �إىل
املدن والتي من نتائجها تزايد �سرعة النمو ال�سكاين والكثافة ال�سكانية داخل املدن ،وبالتايل �إىل زيادة عدد
الأطفال يف �سن التعليم.
كذلك انخفا�ض امل�ستوى الثقايف وامل�ستوى املعي�شي للكثري من الأ�سر وعدم توفر االحتياجات
 -22املرجع ال�سابق� ,ص19
 -23اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي لعام  ,1994اجلمهورية اليمنية ,اجلهاز املركزي للإح�صاء� ,ص.12
 -24من هذه الدرا�سات :
 �إ�سماعيل يحي الو ادعى :العوامل االجتماعية امل�ؤدية �إىل جنوح الأحداث و�أ�ساليب مواجهتها ,اليمن ,ماج�ستري( غري من�شورة) ,معهد البحوث والدرا�ساتالعربية,جامعة الدول العربية 2003,م� ,ص .90 87-
 حممد على عثمان� :سكان اجلمهورية اليمنية ,مرجع �سابق� ,ص .95813
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التعليمية �ألالزمة من مدر�سني وكتب مدر�سية وبالأخ�ص يف الريف ينعك�س يف تدنى م�ستوى التح�صيل العلمي
وبالتايل الف�شل فتف�ضل الأ�سرة مغادرة الريف لالجتاه نحو املدينة ب�سبب اخللل يف توزيع اخلدمة التعليمية
بني الريف واملدينة ل�صالح املدينة.
•الهجرة اخلارجية:
يق�صد بالهجرة اخلارجية �أو الدولية كما يطلق عليها البع�ض ،انتقال النا�س من بلد �إىل �آخر بهدف
الإقامة وال�سكن ملدة تزيد عن �سنة ،لذلك ي�صل تعداد اليمنيني املهاجرين يف دول املهجر ح�سب تعداد 1994
( )093،750مهاجرا� ،)3(25أما بعد عام  2000وحت�سن العالقات مع دول اخلليج ورجوع العمالة ملا كانت علية
فقد ارتفعت �أعداد املهاجرين يف املهجر �إىل ( )000،700،1مهاجر بن�سبة  7.9%من املجموع العام لل�سكان
)4(26
ح�سب تعداد .2004
وحني يكون للهجرة �إيجابيات ف�إن لها كذلك �سلبيات تتطلب زمنا للتغلب عليها منها:
�أنها ت�ؤدى �إىل انخفا�ض القوى العاملة املنتجة على م�ستوى القطر بكاملة وبخا�صة يف الريف.ت�ؤثر يف الرتكيبة االجتماعية ومعدل النمو ال�سكاين ويتعر�ض الرتكيب النوعي لل�سكان لالختالل نتيجةلرتك املهاجرين �أ�سرهم داخل الوطن.
ي�ؤدى انخفا�ض ال�سكان يف بع�ض املحافظات �إىل اختالل التوازن الإقليمي داخل الوطن مما ي�ؤثر �سلبا يفاالقت�صاد الوطني.
وخال�صة ملا �سبق فان ت�أثري نتائج الهجرة الداخلية واخلارجية على تعميم ريا�ض الأطفال يكون التايل:
•�أن الهجرة الداخلية ت�ؤثر على حركة ال�سكان �إىل املدن وبالتايل تزايد �سرعة النمو ال�سكاين فيها مما
يخلق �أمام الدولة م�سئولية توفري عدد من ريا�ض الأطفال وهذا بحد ذاته يعد م�شكلة عوي�صة حتتاج
�إىل كثري من اجلهود والتمويالت.
•الهجرة اخلارجية ت�ؤثر على الرتكيبة االجتماعية ومعدل النمو ال�سكاين مما ي�ؤثر �سلبا على اخلطط
والإح�صائيات الالزمة ملعرفة احتياجات املناطق املختلفة لتعميم ريا�ض الأطفال.

�4 .4سوء الأحوال ال�سكنية وعدم مالئمتها لتن�شئة الطفل:

لقد كان من نتائج االزدحام ال�سكاين �أو ما يطلق علية يف الع�صر احلديث (االنفجار ال�سكاين)
�سبب ًا يف �سوء الأحوال ال�سكنية وعدم مالئمتها لتن�شئة الطفل ،بالإ�ضافة لالنتقال من حياة الريف �إىل
حياة احل�ضر نتيجة جلذب املراكز احل�ضرية ال�صناعية للأيدي العاملة من املناطق الزراعية ،والذي ت�شهده
عوا�صم املحافظات وبالأخ�ص املدن الرئي�سية مثل (�أمانة العا�صمة �صنعاء ،عدن ،تعز ،املكال� ،إب ،احلديدة)
كل ذلك �أدى منوا غري متوازن �أدى للت�أثري ال�سلبي على اخلدمات االجتماعية وخا�صة فيما يتعلق بال�سكن املالئم
 -25اجلهاز املركزي للإح�صاء  :الكتاب ال�سنوي 1994م مرجع �سابق� ,ص25
 -26اجلهاز املركزي للإح�صاء  :الكتاب ال�سنوي 2004م مرجع �سابق� ,ص1
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لتن�شئة الطفل التن�شئة ال�سليمة �صحيا واجتماعيا ،لأن الطفل يحتاج �إىل مناطق و�أماكن وا�سعة ليمار�س
حريته و�ألعابه بكل حرية وانطالق ،و�إال فان منوه احلركي واجل�سمي والعقلي ي�صاب بالت�أخر والعجز ،وهذا
ما يواجهه الطفل يف املدن املزدحمة ب�سبب نظام ال�سكن فيها ،بعك�س املا�ضي القريب الذي كانت العديد من
الأ�سر لها ف�سحة يف املكان يف �أفنيتها وجماورتها الأرا�ضي الوا�سعة ،27تلك البيئة مل يعقدها ويربك ن�سيجها
تيار التغري االجتماعي والتح�ضر والت�صنيع ،بيئة تتيح للطفل �إ�شباع كثري من حاجاته حتى ولو تغيبت عنه
28
�أمه يف بع�ض الأحيان لفرتات ق�صرية.
وهنا ميكن القول �أن عوا�صم املحافظات واملراكز احل�ضرية الآن تختلف كثريا عما كانت عليه
يف املا�ضي فب�سبب التزايد ال�سكاين يف هذه املدن ا�ضطرت �أغلب الأ�سر للعي�ش يف م�ساكن مزدحمة �شديدة
ال�ضو�ضاء ،واملرافق ال�صحية فيها غري جيدة التهوية ،وال يخفى على احد النتائج ال�صحية املرتتبة على
�ضيق امل�ساكن والتي قد ت�ؤدي �إىل ا�شرتاك الكبار وال�صغار ذكور و�إناث يف نف�س الغرفة مما يعر�ضهم للعدوى
ونقل الأمرا�ض ،29ف�ضيق امل�ساكن واالزدحام ال�شديد يف املنزل تخ�ضع ه�ؤالء الأطفال لقيود حتد من ن�شاطهم
وحتركاتهم ،حيث جمال اللعب حمدود يف اغلب الأحيان بل انه كثري ما يكون متعذرا يف كثري من امل�ساكن
احلديثة يف املدن ذات الغرف ال�ضيقة املحدودة املليئة بالأثاث ،وحتى املنازل ذات امل�ستوى الرفيع غالبا ما
تتميز بات�ساعها بع�ض ال�شيء� ،إال �أن رغبة الطفل يف اال�ستك�شاف والبحث والتنقيب والتجريب فيما حوله من
�أ�شياء حتدها رغبة الكبار يف الإبقاء على كل �شيء يف مكانه �سليم ،خوفا عليها من العبث ،جميع هذا يثري يف
30
نف�س الطفل ال�ضجر والتوتر وال�شعور باحلرمان دون ما �سبب وا�ضح لديه.
و�إذا كان هذا هو الو�ضع داخل املنزل ،فالبيئة اخلارجيه �صاخبة ،خطرة ،تفتقر �إىل �ساحات وحدائق
ومتنزهات وحتى �إىل �ساحات اللعب ال�ضرورية يف حياة الطفل ،لذلك يتعذر عليه االت�صال بغريه من الأطفال
وهذا ي�ؤثر ب�شكل كبري يف فر�ص النمو احلركي واالجتماعي للطفل ،كما ي�ضعف �صلته بالطبيعة ،بالرغم من �أن
هناك �آباء ي�شجعون �أبنائهم للخروج خارج املنزل يف الطرقات وال�شوارع للتخل�ص من �شقاوتهم وعبثهم داخل
املنزل ،مما يكونون معر�ضني للخطر �أكرث من الأطفال الذين يف املنازل فحوادث ال�سري� ،أوالإ�صابة بالأمرا�ض
والتلوث �أوم�صاحبة اجلماعات املنحرفة وال�شواذ والع�صابات والتي ت�شجع على ارتكاب اجلرمية.
ومن هنا فان رعاية الأطفال يف مرحلة ريا�ض الأطفال تعو�ضهم كثريا عما يفقدونه يف منازلهم
خ�صو�صا �إذا كانت �أ�سرهم تعي�ش يف ظروف �سكنية ومعي�شية غري �صاحلة ال ت�سمح له بالنمو ال�صحي ال�سوي،
�إ�ضافة �إىل �أن الأ�سرة �أ�صبحت غري قادرة على تربية �أطفالها ،لذلك فوجود الرو�ضة له�ؤالء الأطفال �ضرورية
مما يتوجب تعميمها على م�ستوى حمافظات اجلمهورية.

-27
-28
-29
-30

�سلوى املاخذي  :درا�سة تقوميية لريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية ,مرجع �سابق� ,ص �ص33,23
فوزية دياب :منو الطفل وتن�شئته بني الأ�سرة ودور احل�ضانة ,ط , 3القاهرة ,مكتبة النه�ضة امل�صرية ,د.ت �ص �ص134133
�سلوى املاخذى  :درا�سة تقوميية عن واقع ريا�ض الأطفال ,مرجع �سابق �ص33
�آمال حممد ح�سن :فل�سفة تربية طفل ما قبل املدر�سة يف م�صر ,مرجع �سابق� ,ص .192
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5 .5حجم الأ�سرة :

كذلك من العوامل ال�سكانية �صغر �أوكرب حجم الأ�سرة والذي يعترب من العوامل التي ت�ؤثر يف �إحجام
الأ�سرة عن �إر�سال �أطفالها �إىل الرو�ضة ،فكرب الأ�سرة التي تعي�ش يف الريف لها ف�سحة يف املكان ويف الأفنية
وكذا جماورتها للأرا�ضي الزراعية ،ومتيزها ب�أنها �أ�سرة ممتدة حيث الطفل يعي�ش مع �أجيال من الأجداد
والأعمام واخلاالت والأخوال و�أوالد العم وغريهم مما يتيح له فر�صة التعامل معهم و�شموليتهم له بالرعاية
والرتبية  31التي يفتقدها طفل املدينة،وبالتايل فان الطفل هنا يحرم من دخول الرو�ضة ،كذالك ازدياد عدد
الأطفال يف اال�سرة ي�ؤدي اىل احجام الوالدان عن القيام برتبية الأوالد الرتبية الناجحة فيلج�أ الوالدان
�إىل ا�ستخدام الأ�ساليب ال�سلبية كالق�سوة والت�سلط والعقاب� ،أو حتى الإهمال والالمباالة ،وبالأخ�ص �إذا كانت
الأ�سرة مل حت�ض بتعليم �أو ح�صلت على تعليم متدين ،خا�صة والأمية منت�شرة يف اليمن ،حيث ت�شري النتائج
الإح�صائية �أن ن�سبة الإعالة الكلية يف عام � ،)194.2%( 2004أما ن�سبة الإعالة لل�صغار ت�صل (،)87.4%
ومتو�سط عدد الأفراد يف الأ�سرة ( ،)7.1وعدد الأفراد يف امل�سكن فبلغ ( )6.9لعام .200432
اما �صغر حجم الأ�سرة فيتبني مما �سبق �أن التغري ال�سريع يف الظروف االجتماعية واالقت�صادية
يف هذا الع�صر ال �سيما فيما يت�صل با�شتغال املر�أة وظهور الأ�سرة النووية ،يجعل الأ�سرة عاجزة �أحيانا عن
�أن تتوىل وحدها تربية الأطفال ومن هنا يجب احلاجة �إىل م�ؤ�س�سات خا�صة برعاية الأطفال حيث متثل
�ضرورة كربى لي�ست بالن�سبة للح�ضر فقط و�إمنا �أ�صبحت مهمة للريف �أي�ضا.

ثانيا :عوامل طبيعية:

يرتبط التوزيع ال�سكاين يف �أي منطقة بعدد من العوامل منها ما هو ب�شري ي�أخذ �أبعادا اجتماعية
واقت�صادية �أو �سيا�سية �أو تاريخية ،ومنها ما هو جغرايف طبيعي مثل ال�سطح واملناخ واملوارد املائية والرتبة،
وهذه جميعها تعمل على ت�شتت ال�سكان ومتركزهم يف مناطق معينة مما ي�ؤدي �إىل التباين بني منطقة و�أخرى،
و�سوف يخت�ص هذا العامل من الدرا�سة بالقوى والعوامل اجلغرافية الطبيعية ملعرفة مدى ت�أثريها يف توزيع
ال�سكان.

 .1العامل اجلغرايف وطبيعة الأر�ض وت�أثريها يف توزيع ال�سكان:

لعب العامل اجلغرايف دور ًا هام ًا يف توزيع ال�سكان ،حيث تت�سم طبيعة اليمن اجلغرافية بتعدد
ت�ضاري�سها ،واختالف املناخ من �إقليم لآخر ،وقد تركت جميعها ب�صمات وا�ضحة على توزيع ال�سكان يف هذه
الأقاليم والتي ميكن تق�سمها �إىل الأقاليم الآتية:
�أ� -إقليم املرتفعات الغربية ،ومتتد هذه املناطق على �شكل �شريط جبلي من حمافظة �صعده �شماال �إىل
� -31سلوى املاخذي :تقومي ريا�ض الأطفال  ,مرجع �سابق� ,ص.33
 -32اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي  ,2004,مرجع �سابق� ,ص.36
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حمافظتي حلج وتعز جنوبا مرورا بحجة ،واملحويت ،وعمران ،و�صنعاء ،وذمار ،و�أب ،وال�ضالع 33.حيث
يرتاوح ارتفاعها غربا من  2000-500مرت ،و جنوبا �أقل من  1500و�شماال �أكرث من� ،2000أما �إقليم
الو�سط من املرتفعات الغربية ،فيرتاوح ارتفاعه ما بني  2500-1800مرت،و متو�سط احلرارة يف هذا
الإقليم ما بني  27-20درجة مئوية ومعدل �أمطارها بني  800-400ملم ،ويعترب هذا الإقليم من �أكرث
الأقاليم خ�صوبة حيث ي�شتهر برتبته ال�صل�صالية الغنية ،ومبياهه اجلوفية كمحافظة �صنعاء ،وعمران،
و�صعده ،وذمار 34.لذلك يعترب هذا الإقليم من املناطق املزدحمة بال�سكان وي�شكل الريفيون ن�سبة عالية
35
منهم.
ب -الإقليم ال�صحراوي و�شبه ال�صحراوي ويتمثل يف ال�سفوح ال�شرقية للمرتفعات الغربية والذي ي�ضم
حمافظة م�أرب واجلوف و�شبوة والبي�ضاء واجلزء ال�شرقي من حمافظة �صعده 36،ويت�سم هذا الإقليم
بقلة �أمطاره وتذبذبها من �سنة لأخرى ،بالإ�ضافة �إىل �شح املوارد املائية وحمدودية الأرا�ضي الزراعية
القابلة للزراعة وانت�شار ال�صحارى فيها ،ولذلك تت�سم امل�ستوطنات الب�شرية املنت�شرة فيها ب�صغر حجمها
وتناثرها وبخا�صة يف بطون الأودية مثل �أودية اجلوف و�سب�أ وحريب و�أملح 37،وهو ما جعل هذا الإقليم
ي�ضم ن�سبة قليلة من �سكان اليمن والتي ال تزيد عن  8%،8من �إجمايل �سكان اجلمهورية اليمنية ح�سب
تعداد .2004
ج� -أما الق�سم الثالث من الأقاليم اليمنية هو الإقليم ال�ساحلي الطويل الذي يطل على البحر الأحمر
والبحر العربي مبا ي�سمى ال�سهول ال�ساحلية  ،وي�ضم كال من حمافظة حجة واحلديدة وعدن وتعز
و�أبني وح�ضرموت واملهرة ،و�شبوه وحلج وهذا ال�شريط ال�ساحلي يتوزع �سكانه وم�ستوطناته يف خطني
متوازيني:
الأول :ال�شريط املطل على البحر مبا�شرة وي�ضم :مدن ًا كبرية بها موانئ تلعب دورا كبريا يف الن�شاط
االقت�صادي للبالد كاحلديدة ،وال�صليف ،واملخا ،و»ر�أ�س عمران ،وعدن ،وبئرعلي ،و�أبني ،واملكال،
وال�شحر ،والغي�ضة» ويوجد فيه عدد من املواين واملن�ش�آت ال�صناعية وخا�صة يف عدن واملكال
واحلديدة� ،إىل جانب �أن هناك عدد من مراكز وقرى �صيد الأ�سماك والتي تتميز ب�صغر حجمها
وتبعرثها على طول ال�ساحل وتف�صلها الكثبان الرملية والروا�سب ويعترب ال�صيد العمل الرئي�سي
38
ل�سكانها �إىل جانب التجارة.
الثاين :املناطق املجاورة حلافة اجلبال ومييل بامتداد الأجزاء الدنيا للوديان ،وي�ضم مدن ح�ضرموت
 -33اجلهاز املركزي للإح�صاء  :الكتاب ال�سنوي ل�سنة .2004مرجع �سابق �ص14

 -34عبد اهلل كويران و�آخرون :التوزيع ال�سكاين يف اليمن� ,صنعاء ,وزارة الرتبية والتعليم ,و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان  2004ص.27

 -35عبد اهلل كويران و�آخرون :التوزيع ال�سكاين يف اليمن ,مرجع �سابق� ,ص .27,28
 -36حممد على عثمان املخالفى � :سكان اجلمهورية اليمنية ,مرجع �سابق� ,ص .50
 -37عبد اهلل كويران و�آخرون :التوزيع ال�سكاين يف اليمن  ,مرجع �سابق� ,ص.28
 -38املرجع ال�سابق� ,ص .30
 وزارة الرتبية والتعليم و �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان :التوزيع ال�سكاين يف اليمن  ,الإدارة العامة للرتبية ال�سكانية 2004 ,م �ص ص 27,26817
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الوادي ،وزبيد ،وبيت الفقيه ،والزيدية ،واملن�صورة واحل�سينية... ،الخ ،وتعتمد هذه املناطق على
الزراعة والرعي وهي �أكرث �سكانا وعمران ًا من اخلط املجاور للبحر ،وتتميز هذه املناطق بتبعرثها
هنا وهناك حيثما توفرت املياه والرتبة اخل�صبة� ،إ�ضافة �إىل �أنها على الطرق الرئي�سة والهامة مما
39
جعل ن�سبة من ال�سكان يعملون يف التجارة والنقل.
ويت�ضح مما �سبق �أن املناطق املنخف�ضة �أقل جذبا لل�سكان من املناطق املرتفعة ويرجع ذلك �إىل ارتفاع
درجة احلرارة واجلفاف والرتبة الرملية امللحية.

 .2العامل اجلغرايف وطبيعة الأر�ض وت�أثريها يف توزيع ال�سكان �إىل ريف وح�ضر:

تلعب العوامل اجلغرافية من �سطح ومناخ وموارد مائية دورا كبريا يف تق�سيم التجمعات ال�سكانية �إىل
ريف وح�ضر ،فاملناطق ال�صاحلة للزراعة تفر�ض على �سكانها مزاولة هذه احلرفة مبا يحتفظ لها بطبيعتها
الريفية ،واملناطق التي تهيئ لها طبيعتها اجلغرافية �أن تكون ملتقى ومركز ملجموعة من املناطق الأخرى
املحيطة بها ،ير�شحها الن تكون مركز ًا يت�سم بنوعية مميزة من مزاولة احلياة وطرق اكت�ساب العي�ش ،ومثل
ذلك املناطق ال�ساحلية التي ت�ساعدها اجلغرافية لإن�شاء موانئ بحرية فيها لت�أهيلها لتكون مركزا ح�ضريا،
ويقا�س على ذلك املناطق ال�صحراوية وغريها.
وهناك تق�سيم �آخر والتي �أخذت به احلكومة ممثلة باجلهاز املركزي للإح�صاء يف تعداده لعام
 ،1994حيث اعترب �أن كل جتمع �سكاين ( )5000ف�أكرث تعترب مناطق ح�ضرية� ،أما ما كان اقل من ذلك
فيعترب ريفي ًا� ،40إال �أن اغلب �سكان اجلمهورية اليمنية يتمركزون يف املناطق الريفية ،حيث بلغ �سكان املناطق
الريفية حوايل  71.63%من �إجمايل اجلمهورية� ،أما املناطق احل�ضرية فيبلغ ن�سبتهم من �إجمايل اجلمهورية
 28،38%وهذا ح�سب تعداد )2(41 2004ومما يالحظ يف الن�سبة العالية اخلا�صة بالريف �أنها �صغرية يف
حجم جتمعاتها ال�سكانية وم�شتته فوق قمم اجلبال و�سفوح املرتفعات وبطون الأودية وعلى طول اخلط
ال�ساحلي للجمهورية ،والذي يقدر عدد هذه التجمعات بحوايل � 60ألف جتمع بني قرية ومدينة وحملة� ،إىل
42
جانب �أن معظمها قليل ال�سكان.
وبناء على ما �سبق يعد املجتمع اليمني من املجتمعات الريفية والذي يعي�ش �أغلب �سكانه يف الو�سط
الريفي ،امل�شتت يف جتمعات متباعدة على م�ساحات وا�سعة من اجلمهورية اليمنية مما يجعل تقدمي اخلدمات
التعليمية �أمرا باهظ التكاليف .وكما ال حظنا التفاوت يف عدد ال�سكان على م�ستوى القطر هناك تفاوت يف
عدد ال�سكان على م�ستوى املحافظات ،ب�سبب ما تتميز به كل حمافظة على �أخرى نتيجة لعدة عوامل وهذا ما
 - 39عبد اهلل كويران :التوزيع ال�سكاين يف اليمن  ,مرجع �سابق � ,ص.29
 حممد على عثمان املخالفى � :سكان اجلمهورية مرجع �سابق �ص.53 -40علي عبدا هلل و�آخرون :ال�سكان والبيئة يف اليمن  ,وثائق امل�ؤمتر الوطني الأول لل�سيا�سات ال�سكانية يف اجلمهورية اليمنية � ,صنعاء � 1999 ,ص635
 -41وهيبة غالب فارع :تعميم التعليم االبتدائي يف اجلمهورية العربية اليمنية يف �ضوء مطالب املجتمع واالجتاهات الرتبوية املعا�صرة ,دكتوراه (غري من�شوره)
جامعة عني �شم�س� , 1987 ,ص .70
 -42املرجع ال�سابق
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يت�ضح يف هذا اجلدول التايل:
جدول رقم ()3
يبني التوزيع العددي لل�سكان املقيمني يف ريف وح�ضر املحافظات
يف اجلمهورية اليمنية لعام 2010بااللف ح�سب الإ�سقاطات ال�سكانية للجمهورية اليمنية()2005-2025
املحافظة
�إب
�أبني
�أمانة
العا�صمة
البي�ضاء
تعز
اجلوف
حجة
احلديدة
ح�ضرموت
ذمار
�شبوة
�صعدة
�صنعاء
عدن
حلج
مارب
املحويت
املهرة
عمران
ال�ضالع
رمية
الإجمايل

التوزيع العددي لعام 2010
�إجمايل
الريف
احل�ضر

%

438
132

2،052
381

2،490
512

10،75
2،21

2،040

48

2،088

9،01

126
628
68
163
898
564
218
87
125
30
707
74
37
42
44
176
73
4
6،674

549
2،177
449
1،569
1،647
655
1،340
465
689
1،049
0
776
242
538
61
856
480
457
16،480

675
2،805
517
1،732
2،545
1،218
1،558
552
815
1،078
707
850
280
580
105
1،031
553
461
23،154

2،91
12،11
2،23
7،48
10،99
5،26
6،72
2،38
3،51
4،65
3،05
3،67
1،20
2،50
0،45
4،45
2،38
1،99
100

(*) امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء :كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام  ،2010مرجع �سابق� ،ص.5

ويت�ضح من اجلدول �أن حمافظة �صنعاء مع �أمانة العا�صمة احتلتا املركز �أول يف عدد ال�سكان حيث
819
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

بلغت ن�سبة اجمايل ال�سكان بهما ( )13،67من �إجمايل �سكان اجلمهورية اليمنية كما هو مو�ضح يف اجلدول،
وتبلغ الكثافة ال�سكانية حوايل( )7،74ن�سمة/كم ،2وكما مت التو�ضيح �أن املق�صود بالأمانة هي مدينة �صنعاء
�أما حمافظة �صنعاء فهي عبارة عن املديريات والقرى املجاورة للعا�صمة �صنعاء ،ويعود الرتكز ال�سكاين بهاتني
املحافظتني نتيجة ملجموعة من العوامل منها �صنعاء كعا�صمة حيث توجد بها م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة،
بالإ�ضافة �إىل وجود اجلامعات واملعاهد ودور الثقافة وامل�ؤ�س�سات ال�صحية واملراكز التجارية وبع�ض املن�ش�آت
التجارية� ،أي�ضا وجود ال�سفارات الأجنبية ف�ضال عن توفر فر�ص العمل املختلفة واملظاهر احل�ضارية الأخرى
والتي جعلت منها منطقة جذب ل�سكان املحافظات الأخرى ،هذا بالإ�ضافة �إىل موقع �صنعاء يف و�سط املرتفعات
43
الو�سطى حيث تلتقي وتتفرع �أهم طرق املوا�صالت التي تربط العا�صمة بعدد من حمافظات اجلمهورية.
واحتلت حمافظة تعز املركز الثاين يف عدد ال�سكان حيث بلغت ن�سبة �سكانها ( )%11،12من �إجمايل
�سكان اجلمهورية ،وتعد املركز الثاين من حيث الكثافة ال�سكانية حيث تبلغ حوايل(  )2،196ن�سمة /كم2
44ويعود هذا الرتكز ال�سكاين والكثافة ال�سكانية يف هذه املحافظة �إىل عدد من العوامل �أهمها اعتدال املناخ
ووفرة املوارد املائية ووجود الأرا�ضي الزراعية وبع�ض املن�ش�آت ال�صناعية كل هذا �أدى �إىل جذب عدد من
الأيدي العاملة ،بالإ�ضافة لدورها املهم يف الن�شاط ال�صناعي والتجاري لقربها من ميناء احلديدة واملخا،45،
كذلك تعترب تعز ملتقى عدد من الطرق التي تربط حمافظات اجلمهورية وبخا�صة طريق حر�ض احلديدة
تعز.
كما يالحظ يف اجلدول ال�سابق حمافظة احلديدة و حتتل املركز الثالث من حيث عدد ال�سكان رغم
�أنها تقع يف �إقليم املناطق ال�ساحلية حيث يبلغ ن�سبة �سكانها ( )%99،10من �إجمايل ال�سكان� ،أما من حيث
الكثافة ال�سكانية ( ) 3،131ن�سمة/كم 246نظرا لأن هذه املناطق ال�ساحلية تت�سم م�ستوطناتها ب�صغر حجمها
وتبعرثها على طول ال�ساحل كما ذكر �سابقا ويعود الرتكز ال�سكاين بهذه املحافظة لعدة عوامل �أهمها النه�ضة
العمرانية ،ووجود عدد من املواين �أهمها احلديدة وال�صليف جعلها تلعب دور مهم يف الن�شاط التجاري ،كما
تتميز بوجود عدد من املراكز التجارية وال�شركات واملن�ش�آت وتلتقي بها طرق املوا�صالت �أهمها طريق احلديدة
حر�ض والذي يربط اليمن بال�سعودية وطريق احلديدة تعز وطريق احلديدة �صنعاء ف�ضال عن توفر املوارد
47
املائية والرتبة اخل�صبة والتي �ساعدت يف تطور الزراعة يف �أماكن وا�سعة منها.
ومن اجلدول يالحظ �أي�ضا �أن من املحافظات التي يرتفع فيها عدد ال�سكان حمافظة �أب حيث حتتل
املركز الرابع من حيث عدد ال�سكان حيث تبلغ ن�سبتها حوايل ( )%75،10من �إجمايل �سكان اجلمهورية،
كذلك حتتل املركز الأول من حيث الكثافة ال�سكانية حيث تبلغ (  ) 53،289ن�سمة/كم 248نظرا لعدة عوامل
 -43وزارة الرتبية والتعليم � :صندوق الأمم املتحدة لل�سكان  ,التوزيع ال�سكاين يف اليمن  ,مرجع �سابق � ,ص .33
 -44اجلهاز املركزي للإح�صاء :الإ�سقاطات ال�سكانية للجمهورية اليمنية( )2025-2005كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام �2010ص5
 -45وزارة الرتبية والتعليم و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان  :التوزيع ال�سكاين يف اليمن مرجع �سابق �ص.21
 -46اجلهاز املركزي للإح�صاء الإ�سقاطات ال�سكانية للجمهورية اليمنية( )2025-2005كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام �2010ص5
 -47نف�س املرجع ال�سابق131
 -48اجلهاز املركزي للإح�صاء .:الإ�سقاطات ال�سكانية للجمهورية اليمنية( )2025-2005كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام 2010
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من �أهمها مالئمة الظروف املناخية املتمثلة يف اعتدال درجة احلرارة ووفرة املوارد املائية ،كما �أنها من �أكرث
حمافظات اجلمهورية مطرا وت�شتهر ب�إنتاجها الزراعي الوفري ،هذه العوامل �ساعدت ب�أن ي�صفها اليمنيون
باللواء الأخ�ضر ف�ضال عن موقعها املهم والرئي�سي الذي يربط حمافظة تعز بالعا�صمة �صنعاء ،ومن هنا
ي�ستنتج �أن هذه املحافظات الأربعة ت�ضم حوايل ( )% 47،5من �إجمايل �سكان اجلمهورية.
�أما حمافظة كل من حجه وذمار واملحويت وعمران فتبلغ ن�سبتها حوايل (،)%72،6( ،)%48،7
( )%45،4(،)%50،2على التوايل بينما تبلغ كثافة ال�سكان فيها ما بني � 75ألف ن�سمة /كم� 2إىل �133ألف
ن�سمة/كم ،249حيث تتميز هذه املحافظات باعتدال مناخها ووجود الرتبة اخل�صبة فيها ووفرة املوارد املائية
مما ي�ساعد ذلك على قيام الن�شاط الزراعي فيها رغم �أن م�ساحة بع�ضها قليلة �إال �أن ن�سبة الكثافة ال�سكانية
فيها عالية ،حيث يالحظ �أن حمافظة املحويت تعد �أ�صغر املحافظات م�ساحة 2.285كم� 2أي ما يعادل 0.4%
من �إجمايل م�ساحة اليمن والتي تقدر �555ألف كم 2وذلك العتدال مناخها وخ�صوبة الرتبة وغزارة الأمطار
والكثافة ال�سكانية فيها عالية لتحتل املركز الثالث اذ بلغت 176الف ن�سمة/كم.2
�أما بقية املحافظات مثل حمافظة م�أرب ،اجلوف� ،شبوه ،املهرة ،ح�ضر موت والتي تعد من �أقل
املحافظات اجلمهورية �سكانا با�ستثناء حمافظة ح�ضرموت اذ تبلغ ن�سبة ال�سكان فيها (،)%23،2( ،)%20،1
( )%26،5( ،)45%،0 ،)%38،2رغم �أنها من �أكرب املحافظات م�ساحة �إال �أن كثافة ال�سكان فيها قليلة
ب�سبب كرب م�ساحتها حيث تبلغ الكثافة ال�سكانية فيها (5.3ن�سمة/كم3.8()2ن�سمة/كم5.2()2ن�سمة/
50
كم1.7( )2ن�سمة/كم5.6(،)2ن�سمة/كم)2بالتوايل.
ومن العوامل امل�سئولة عن انخفا�ض الكثافة ال�سكانية يف هذه املحافظات كرب م�ساحتها حيث تعد
هذه املحافظات من �أكرب املحافظات اليمنية م�ساحة فهي ت�شمل حوايل  66%من م�ساحة اجلمهورية اليمنية،
�إ�ضافة �إىل �أنها تعانى من ندرة الطرق احلديثة التي تربط �أجزائها ،كذلك �أكرث هذه امل�ساحات عبارة عن
مناطق �صحراوية مقفرة نادرة الأمطار لي�ست �صاحلة للزراعة �إال يف بع�ض املناطق والتي توجد يف بطون
الأودية مثل وادي ح�ضرموت �إ�ضافة �إىل �أن ن�سبة من ال�سكان عبارة عن بدو رحل ال ي�ستقرون يف مكان معني
51
و�إمنا ينتقلون وراء املاء والغذاء
ويالحظ يف اجلدول �أي�ضا �أن املناطق احل�ضرية (املدن وعوا�صم املحافظات) تتفاوت يف حجم �سكانها،
فهناك منطقة واحدة على م�ستوى اجلمهورية اليمنية هي مدينة عدن والذي بلغ عدد �سكانها ()707000
ن�سمة ،بن�سبة حت�ضر و�صل �إىل ( ، )100%تليها العا�صمة �صنعاء (الأمانة) حيث بلغت ( )2،088000ن�سمة،
بن�سبة حت�ضر ( )97.70%وهناك حمافظات يرتفع فيها ن�سبة ال�سكان يف احل�ضر مثل (ح�ضرموت ،احلديدة،
تعز� ،أبني)� ،أما بقية املحافظات تقل ن�سبة ال�سكان يف عوا�صمها مقابل ارتفاع �سكانها يف �أريافها ،ويعتقد �أن
هذه الزيادة يف �سكان احل�ضر يف اليمن ال تعك�س يف الواقع النمو احلقيقي ل�سكان احل�ضر يف اليمن ،بقدر ما
 -49املرجع ال�سابق
 -50املرجع ال�سابق�.ص130
 -51وزارة الرتبية والتعليم و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان  :التوزيع ال�سكاين يف اليمن مرجع �سابق �ص .35
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تعك�س النمو ال�سريع يف املدن وخا�صة الرئي�سية منها ،وذلك ب�سب الهجرة الداخلية من املناطق الريفية �إىل
املناطق احل�ضرية كدرجة �أ�سا�سية ،مما يعك�س التوزيع غري العادل للم�شاريع واخلدمات بني املناطق الريفية
واحل�ضرية.
وخال�صة ملا �سبق بعد �أن عرف التوزيع الإقليمي لل�سكان وكذلك توزيعهم ح�سب احل�ضر والريف
و�أي�ضا ح�سب املحافظات تبني للباحث �أن �سكان اجلمهورية اليمنية موزعون على عدد كبري من امل�ستوطنات
الب�شرية والتي تنت�شر عموم ًا ب�سبب �صغر حجمها وكرثة عددها على �سطح الأر�ض اليمنية وخا�صة الريفية
وقلة عدد �سكانها� ،إ�ضافة �إىل �أنها مناطق منعزلة �صعب الو�صول �إليها وحتتاج �إىل �أموال �ضخمة لإن�شاء طرق
حديثة تربطها مبناطق الإنتاج الرئي�سية يف البالد وخا�صة و�أن النقل من ال�شروط الأ�سا�سية لأي ن�شاط ،فال
ميكن �أن يزدهر ن�شاط منها بدون وجود �شبكة للنقل ،ولكي ت�ستطيع الدولة ن�شر التعليم وغريها من اخلدمات
�إىل كل املراكز ال�سكانية يجب عليها االهتمام بقطاع املوا�صالت ،52ومن هنا فاملدن وعوا�صم بع�ض املحافظات
ت�ستوعب �أكرب عدد من الريا�ض �سواء احلكومية �أو الأهلية بينما يندر وجود هذا النوع من التعليم يف غريها
من املناطق ،هذا بدوره ي�ؤثر يف تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ب�سبب هذه العوامل يف التوزيع اجلغرايف لل�سكان يف
املحافظات كما �سنو�ضحه يف اجلدول رقم (.)4
جدول رقم ()4
توزيع التالميذ ملرحلة ريا�ض الأطفال ون�سبتهم من ال�سكان يف اجلمهورية اليمنية (*)

املحافظة

عدد ال�سكان
الإجمايل
للمحافظات

الن�سبة
من
الإجمايل

عدد ال�سكان
يف الفئة
�3-6سنوات

�أب
�أبني
الأمانة
البي�ضاء
تعز
اجلوف
حجه
احلديدة
ح�ضر موت
ذمار

2،490000
512000
2،088000
675000
2،805000
517000
1،732000
2،545000
1،218000
1،558000

75.10
2.21
01.9
2.91
12.11
2.23
48.7
10.99
53.5
6.73

335475
57370
236848
98408
360267
85190
239290
288037
109635
198642

ن�سبة عدد
�سكان الفئة يف
ن�سبة
ال�سكان يف املحافظ �إىل
من التعليم جمموع الفئة
3-6
15.74
12.22
13.55
17.04
15.05
19.20
16.17
13.35
10.66
14.93

9.7
1.7
6.9
2.8
10.4
2.5
6.9
8.3
3.2
5.7

عدد ال�سكان
امللتحقني
يف ريا�ض
الأطفال
من الفئة
�3-6سنة
263
592
1818
226
1776

0.08
1.03
0.8
0.2
0.5

1706
4519

0.6
4.6

ن�سبة
الأطفال
امللتحقني
من �سن
3-6

 -52حممد علي عثمان� :سكان اجلمهورية اليمنية دميوغرافي ًا ،مرجع �سابق� ,ص .62 ،61
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املحافظة

عدد ال�سكان
الإجمايل
للمحافظات

الن�سبة
من
الإجمايل

عدد ال�سكان
يف الفئة
�3-6سنوات

�شبوه
�صعدة
�صنعاء
عدن
حلج
م�أرب
املحويت
املهره
عمران
ال�ضالع
رمية
الإجمايل

552000
815000
1،078000
707000
850000
280000
580000
105000
1،031000
553000
461000
23154000

2.38
3.52
4.66
3.05
3.67
1.21
2.50
0.45
4.45
2.39
1.99
100%

79713
101988
221262
52738
89329
39749
71392
10028
173115
65493
3458999

ن�سبة عدد
�سكان الفئة يف
ن�سبة
ال�سكان يف املحافظ �إىل
من التعليم جمموع الفئة
3-6
16.94
14.67
24.08
8.95
12.36
16.66
14.42
11.32
19.72
13.92
17.57

2.3
2.9
6.4
1.5
2.6
1.1
2.1
0.3
5.0
1.9

عدد ال�سكان
امللتحقني
يف ريا�ض
الأطفال
من الفئة
�3-6سنة
956

1.2

6214
795

11.8
0.9

446

4.4

19311

0.6

ن�سبة
الأطفال
امللتحقني
من �سن
3-6

(*) مت بناء اجلدول مبعرفة الباحث م�ستعينا ب:
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء ،الإ�سقاطات ال�سكانية للمحافظات ،)2025 ،2005( ،اليمن ،اجلهاز املركزي للإح�صاء

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
•الت�شتت يف توزيع ال�سكان ب�سبب عدة عوامل �سواء كانت طبيعية �أو غري طبيعية مثل طبيعة ال�سطح
واملناخ واملوارد املائية والرتبة �أو العامل الب�شرى ،ويالحظ الباحث تباين كل عامل من العوامل من منطقة
لأخرى وقد �أثرت يف توزيع ال�سكان ت�شتتا كان �أم تركزا وينعك�س هذا على توزيع اخلدمات التعليمية،
وبالتايل على معدل اال�ستيعاب على مرحلة ريا�ض الأطفال.
•يالحظ كذلك يف اجلدول �أن ن�سبة الأطفال يف �سن التعليم يف الفئة العمرية � 3-6سنوات تبلغ
( )17.57%يف حني تبلغ ن�سبة امللتحقني منهم بريا�ض الأطفال على عموم املحافظات ما ن�سبته
( )0.6%من �إجمايل عدد الأطفال يف الفئة العمرية � 3-6سنوات البالغة ( )3.458.999طفل وطفلة
�أي �أن عدد امللتحقني ( )19311طفل وطفلة فقط يف جميع املحافظات لعام 2006/2005م� .أما يف عام
2003/2002م كانت ت�شكل ن�سبة امللتحقني بالفئة العمرية � 3-6سنوات مقارنة بعدد ال�سكان لنف�س
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الفئة العمرية بـ ( )0.3%مما يدل على �أن عدد الأطفال خارج هذه املرحلة كان حوايل ( )99.7%يف
تلك الفرتة .وي�صل يف العام الدرا�سي  53)99.4%(2005/2006وهذه الن�سبة تو�ضح الكم الكبري من
الأطفال املحرومني من دخول مرحلة الرو�ضة لعام .2003/2002
•يالحظ كذلك يف اجلدول �أن حمافظة عدن ،ح�ضرموت ،املهرة ي�شكالن ن�سبة للقيد ت�صل �إىل ن�صف
املقيدين يف عموم املحافظات نظرا لأن بداية انت�شار التعليم قبل املدر�سي وتطوره يف املحافظات اجلنوبية
وال�شرقية وبالأخ�ص حمافظة عدن كان �أكرث انت�شارا من املحافظات ال�شمالية ،وا�ستمر التو�سع لي�شمل
عدد من هذه املحافظات يف اجلنوب مثل(ح�ضرموت املهرة �سيئون) ب�سبب �صدور قانون التعليم رقم ()26
لعام 1973م والذي اعترب مرحلة ريا�ض الأطفال مرحلة تعليمية ت�سبق التعليم االبتدائي حينها .وكان
لهذا القانون �أثره الفعال يف زيادة �أعداد الأطفال املقبولني بتلك املرحلة من خالل التو�سع يف مدار�س
ريا�ض الأطفال ،وهذا النمو بد�أ من عام 72/1973م حتى عام 89/1990م حيث كان عدد التالميذ يف
عام 73/1974م ( )1105طفل وعدد الريا�ض ( )6رو�ضه وعدد املربيات ( )37مربية �أما يف عام /89
1990م فبلغ عدد التالميذ ( )10773و( )39رو�ضه و( )418مربية.54
•يالحظ �أي�ضا �أن ن�سبة ال�سكان يف الفئة العمرية � 3-6سنوات يف بع�ض املحافظات مرتفعة لكن ن�سبة
االلتحاق يف ريا�ض الأطفال �ضعيف مقارنة بحجم الفئة يف املحافظة مثل �أب وحجة ،الأمانة ،احلديدة،
�صنعاء ،عمران ،ذمار  ،وهذه املحافظات م�شهورة بطبيعتها اجلغرافية اجلبلية و�أنها �صعبة التنقل ب�سبب
مناطقها الوعرة وت�شتت قراها ومناطقها � ،أما حمافظة احلديدة فينخف�ض فيها االلتحاق لت�شتتها
اجلغرايف و�صغر حجم م�ستوطناتها وبعرثتها على طوال ال�ساحل وتف�صلها الكثبان الرملية واملناطق
الزراعية.
ي�ضاف �إىل ما �سبق �أن بع�ض اخلدمات املتوفرة تتمركز يف بع�ض املحافظات الرئي�سية واملدن مثل
�أمانة العا�صمة ورغم ذلك ن�سبة االلتحاق فيها �ضعيفة مقارنة بفئة الأطفال من �سن � 3-6سنوات ،وكذلك
عدن ،ح�ضرموت ،تعز ،احلديدة ،حلج ،املهرة� ،شبوه� ،أبني� ،أب� ،أما بقية املحافظات فلي�س فيها �أي ريا�ض �أطفال
تغطي عدد فئة ال�سكان من ( )3-6رغم �أنها ت�شمل ن�سب كبرية من الأطفال يف �سن التعليم ما قبل املدر�سي.

ثالثا -:عوامل تربوية
� -1إعداد الطفل وتهيئته للتعليم النظامي:

ت�أتى �أهمية ريا�ض الأطفال يف كونها مرحلة متهيدية وتهيئة للأطفال لدخول املرحلة الأ�سا�سية،
حيث تعمل ريا�ض الأطفال على م�ساعدة امللتحقني بها على الت�أقلم والتكيف ال�سريع يف املدر�سة ،وبالتايل
�إذا مل يهيئوا للمدر�سة االبتدائية بوا�سطة ريا�ض الأطفال ف�إن عملية االنتقال تعد يف حد ذاتها �صدمه
 -53وزارة الرتبية والتعليم :م�شروع تنمية الطفولة املبكرة  ,يف اجلمهورية اليمنية� ,صنعاء ,وزارة الرتبية والتعليم� 2005 ,ص.6
� - 54سلوى املاخذي :تقومي ريا�ض الأطفال,مرجع �سابق �ص.53
 وزارة الرتبية والتعليم :التعليم يف موكب الثورة اجلمهورية اليمنية ,اليمن ,وزارة الرتبية والتعليم2002 ,م �ص .40824
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

عنيفة لهم ي�شعروا من خاللها بفقدان تلك ال�سعادة التي �ألفوها فتنقلب يف �أ�سو�أ الظروف �إىل حزن وهَ ٍم
دائمني ،وقد ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل �إخفاق الطفل درا�سيا مقارنة ب�أقرانه ممن �أتيحت لهم فر�صة التهيئة
االجتماعية لعملية التعليم يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،فهذه الريا�ض مبا تقدمه من برامج تربوية ت�سهم
ب�صورة فعالة يف تهيئة الأطفال للعمل املدر�سي الأكرث تنظيما وتعقيدا يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وبذلك
ميكن الق�ضاء على كثري من امل�شكالت النف�سية ،التي يجدون �أنف�سهم خاللها يف وحدة وغربه عن البيئة التي
اعتادوها داخل املنزل ،فقد دلت �إحدى الدرا�سات على �أن التالميذ والتلميذات الذين يق�ضون عاما �أو �أكرث
يف مرحلة ريا�ض الأطفال تكون ا�ستعداداتهم العقلية والنف�سية �أكرث من التالميذ الذين ي�أتون من املنزل
مبا�شرة ،لذلك ينبغي العناية بهذه املرحلة واالهتمام برباجمها ومناهجها ،55وقد �أكدت اللجنة الدولية
املعنية بالرتبية يف القرن احلادي والع�شرين يف تقريرها املرفوع �إىل اليون�سكو على �أهمية التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة حيث �أن الأطفال امللتحقني بهذه املرحلة يكونون �أف�ضل من الأطفال الذين مل ي�ستفيدوا
بهذه املرحلة واقل منهم عر�ضة لالنقطاع عن املدر�سة قبل �إمتامها ،و�أي�ضا االلتحاق املبكر بها ي�سهم يف تكاف�ؤ
الفر�ص التعليمية� ،إذ ي�ساعد على تذليل العقبات الأولية املتمثلة يف الفقر ،واالنتماء �إىل و�سط اجتماعي �أو
ثقايف حمروم .56كما �أكدت عدة درا�سات �أن ما يح�صل للطفل قبل دخوله املدر�سة ي�ؤثر بدرجة ملحوظة على
قدراته على النمو والتقدم داخل املدر�سة ،فعالقاته التي تن�ش�أ مع الكبار والفر�صة املتاحة �أمامه الكت�ساب
اخلربات املتنوعة وحالته ال�صحية ،ومدى الهدوء والأمن الذي ي�شعر به ،تعترب من العوامل العديدة التي
ت�ؤثر يف قدرات الطفل و حاالته الدرا�سية يف املرحلة االبتدائية .وت�ضيف الدرا�سات �أن الأطفال امللتحقني
باحل�ضانات وريا�ض الأطفال كانت قدراتهم كبريه يف التح�صيل الدرا�سي يف مواد اللغة العربية ،احل�ساب،
العلوم  ،واملواد �أالجتماعية مقابلة بالأطفال الذين مل يلتحقوا بريا�ض الأطفال.
وعلى جانب �آخر �أثبتت درا�سة �أخرى� 57أن تعليم ما قبل املدر�سة يقلل من ن�سب الفقد يف التعليم
االبتدائي ،حيث يقلل من ن�سب الت�سرب والإعادة و�أن املتتبع يجد �أن معدل الفقد الرتبوي (ت�سرب ،ر�سوب)
ي�صل �إىل (.)75%
وهكذا يت�ضح من نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة �أن ريا�ض الأطفال م�ؤ�س�سة تعليمية على جانب
كبري من الأهمية ،وعامل �أ�سا�سي يف جناح الطفل يف مرحلة التعليم النظامي احلايل ،مبا تهيئه للطفل من
مواقف تربوية هادفة ال ت�ستطيع الأ�سرة �أن توفرها له ،ي�ضاف �إىل ما �سبق �أنها متهد االنتقال التدريجي
للطفل من جو البيت �إىل جو املدر�سة ،حيث تعترب مرحلة ريا�ض الأطفال �ضرورة حتمية وحاجة اجتماعية
58
وتربوية هامة تعمل على تهيئة الأطفال نف�سيا وتعليميا واجتماعيا لاللتحاق بالتعليم الأ�سا�سي.
 -55ليلى عبد اهلل طالب العطا�س :دور التخطيط الرتبوي يف رفع كفاءة التعليم االبتدائي للبنات يف اململكة العربية ال�سعودية  ,نادي مكة الثقايف الأدبي 1408 ,
�ص .167,166
 -56جاك ديلور و�آخرون :التعلم ذلك الكنز املكنون :تقرير قدمته �إىل اليون�سكو اللجنة الدولية املعنية بالرتبية للقرن احلادي والع�شرين,القاهرة ,مركز مطبوعات
اليون�سكو .1999 ,
 -57وهيبة فارع :تعميم التعليم االبتدائي يف اجلمهورية العربية اليمنية,مرجع �سابق �ص .87

( )6وزارة التربية والتعليم  :جدول أعمال ورشة التعليم للجميع ,بتاريخ  ,2004/4/19صنعاء ,وزارة التربية والتعليم 2004,ص.2
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وانطالقا من هذا االهتمام بالطفولة ومت�شيا مع االجتاهات الرتبوية املعا�صرة ،اعترب قانون التعليم رقم
( )45ل�سنة  59 1992مرحلة ما قبل التعليم الأ�سا�سي (ريا�ض الأطفال) �أحد مراحل ال�سلم التعليمي
للجمهورية اليمنية ،ومبا �أن ريا�ض الأطفال قد �أ�صبحت �أمرا واقعا يف اليمن ف�إن ما ينبغي الت�أكيد عليه هو �أن
ريا�ض الأطفال يجب �أن ينظر �إليها على �أنها ذات �أهمية بالغة من خالل الدور املنوط بها �شريطة �أن تتوفر
لها كل م�ستلزمات جناحها ،خا�صة و�أن ريا�ض الأطفال يجب �أن تكون م�ؤهله وقادرة على التكامل مع دور املنزل
يف فرتة احت�ضانها للطفل.

2 2-الهدر يف املرحلة االبتدائية:

�أدى االنت�شار ال�سريع ن�سبيا للتعليم االبتدائي يف اليمن �إىل وجود ظاهرة خطرية ،متثلت ب�شكل
�أ�سا�سي يف ارتفاع ن�سبة الهدر الرتبوي ،خا�صة �أثناء ال�سنوات الأوىل من التعليم وقد بات من امل�ؤكد �أن
هناك جملة من الأ�سباب لهذا الهدر يف هذه املرحلة املهمة للطفل ،حيث ي�ضطر معظم �أولياء �أمور الأطفال
باجلمهورية اليمنية �إىل �إحلاق �أطفالهم باملدار�س االبتدائية قبل ال�سن املحددة للدرا�سة �سواء بالتحايل
على �شهادة امليالد �أو بطرق �أخرى ،وهو غري م�ستعد عقليا ونف�سيا واجتماعيا لتقبل منهجها وقوانينها والتكيف
معها ،60بالإ�ضافة �إىل �أن كثري ًا من الأ�سر ذات العدد الكبري من الأطفال ي�ضطرون لإحلاق �أوالدهم بالتعليم
الأ�سا�سي قبل بلوغهم ال�سن القانونية نظرا لعدم توفر ريا�ض �أطفال يف املنطقة التي ي�سكنونها ،وهذا ي�شكل
خطرا على الأطفال لعدم ا�ستعدادهم العقلي ال�ستيعاب الدرو�س والنتيجة الر�سوب يف املرحلة االبتدائية.
وهناك درا�سات �سابقة هدفت �إىل تناول �آثار برامج ريا�ض الأطفال على التح�صيل الدرا�سي،
61
وتو�صلت نتائجها �إىل �أن هناك فروق بني الأطفال الذين دخلوا ف�صول ما قبل املدر�سة والذين مل يدخلوا
وبالنظر �إىل الدرا�سات احلديثة التي �أظهرت �أن تربية الطفل يف الفرتة ال�سابقة لدخوله املدر�سة
تعد �شرطا �أ�سا�سيا لنجاح �أي �سيا�سة تربوية وتعليمية ،وكذا َتبينَّ �أهمية مرحلة ريا�ض الأطفال و�أثرها على
حت�صيل الطفل يف املراحل الالحقة� ،إ�ضافة �إىل تفوق وا�ضح يف نتائج حت�صيلهم تفوق ما لدى �سواهم. 62
كما �أظهرت بع�ض البحوث والدرا�سات �أن ريا�ض الأطفال �ضرورة اجتماعية ،فعند مقارنة طالب ال�صف
الأول االبتدائي الذين التحقوا بريا�ض الأطفال والذين مل يلتحقوا ،وجد �أن الذين التحقوا بالريا�ض
قلت ن�سبة الت�سرب بينهم يف املرحلة االبتدائية ،ومت اكت�سابهم العديد من اجلوانب االيجابية يف ال�سلوك
63
واملعتقدات واملهارات التي يتطلبها املجتمع.
 -59وزارة الرتبية والتعليم :الالئحة التنظيمية لعمل ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية,القانون رقم ( )45ل�سنة � 1992ص .4
� -60إ�سماعيل يحي الو ادعي :العوامل االجتماعية امل�ؤدية �إىل جنوح الأحداث و�أ�ساليب مواجهتها ,مرجع �سابق� ,ص.75
61- Fries, G. the effects of pre schooler education on children>s Academic Development and
socialization in primary Grades. Diss. Abs. Int.vol. 6502-A:404.2004
� -62آمال حممد ح�سني عيبه :فل�سفة تربية طفل الرو�ضة ,مرجع �سابق �ص197
 -63ملزيد من التفا�صيل ميكن الرجوع �إىل :
 بدرية متويل عبد الوهاب :اثر احل�ضانة على التكيف االجتماعي للطفل يف املرحلة االبتدائية ,امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين للطفل امل�صري تن�شئته ورعايته  ,القاهرة,مركز درا�سات الطفولة  ,جامعة عني �شم�س � ,1989ص.107
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فمرحلة ريا�ض الأطفال ت�أتي �أهميتها من �أنها مرحلة متهيدية ،وتهيئة للأطفال لدخول املرحلة
االبتدائية وذلك مب�ساعدتهم للت�أقلم مع احلياة املدر�سية ،وتخفيف �صعوبة االنتقال من جو املنزل �إىل جو
املدر�سة“ ،و�إذا مل يهيئ الطفل للمدر�سة ف�أن عملية االنتقال تعترب �صدمة يف حد ذاتها قد ت�ؤدي يف بع�ض
الأحيان �إىل �إخفاق الطفل يف امل�سرية الدرا�سية مقارنة مع �أقرانه ممن �أتيحت لهم التهيئة االجتماعية
64
لعملية التعليم يف مرحلة ريا�ض الأطفال.

1-

1انت�شار الأمية:

يعد امل�ستوى التعليمي �أحد اخل�صائ�ص وال�سمات البارزة لقيا�س درجة التقدم والتطور لأي جمتمع
من املجتمعات ،كما يدل على مدى الوعي والتح�ضر بني �أبنائه ،وتعد �أي�ضا الأمية احد �أهم الأ�سباب التي تقف
حجرة عرثة يف حياة هذه املجتمعات ،لذلك تعترب الأمية و�صمة عار يجب التخل�ص منها �إىل جانب �أنها �إهدار
65
يواجه الدول و�إمكاناتها احلا�ضرة وامل�ستقبلية
ومن �آثار هذه الأمية احلالة التعليمية للوالدين وبالتايل انعكا�سها يف طريقة تن�شئتهم لأطفالهم
وتربيتهم ونوعية الأ�ساليب املتبعة ،فالوالدان املحرومان من التعليم �أو لديهما حظ متدين من التعليم،
يختلفان عن الوالدان اللذان ح�صال على حظ وافر من التعليم حيث �أن انت�شار الأمية بني الوالدين ينعك�س
على الطفل ب�شكل وا�ضح وعلى تربيته وتهيئته للعي�ش �سوا اليوم �أو غدا ،ولقد ورد يف تقرير �إ�سرتاتيجية
تطوير الرتبية العربية �أن كربى م�شكالت الرتبية والتعليم ما زالت تعرب عن نف�سها يف الن�سبة العالية لأمية
الكبار ب�صفة عامة وللإناث ب�صفة خا�صة ،66فتعليم الكبار وحمو �أميتهم عامل مهم يف تربية الأطفال وح�سن
تعليمهم ،حيث �أن جهل الكثري من الآباء والأمهات ب�صفة عامة مبطالب النمو و�إ�شباع حاجات الطفل ،وعدم
معرفتهم بالأ�ساليب ال�سليمة يف تربية الأطفال يوقعهم يف الكثري من الأخطاء التي قد ت�ؤثر على �أبنائهم
67
�سواء من الناحية اجل�سمية والنف�سية �أويف �سلوكهم طوال حياتهم.
ومن هذا املنطلق تعمل اجلهود املبذولة والكبرية من احلكومة اليمنية ممثلة بال�سيا�سة التعليمة يف
()3
تخفي�ض ن�سبة الأمية يف املجتمع اليمنى �إىل درجة كبرية ،حيث ت�شري البيانات الإح�صائية ل�سنة 199968
�إىل �أن ن�سبة الأمية بلغت  49.4%على م�ستوى اجلمهورية وبلغت يف احل�ضر  %2.28وفى الريف ،%57.6
وهذه الن�سبة املرتفعة من الأمية �سواء يف الريف �أو احل�ضر يف القراءة والكتابة ال �شك ت�ؤثر على الطفل لأن
 ناديه ر�شدي حممد :الألعاب الرتبوية لأطفال احل�ضانات وعالقتها بنموهم احلركي واالجتماعي والنف�سي  ,دكتوراه(غري من�شورة) معهد الدرا�سات العلياللطفولة  ,جامعة عني �شم�س �,1995 ,ص.73
 �سليمان عبد الرحمن احلقبل :التعليم االبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية  ,ط,2اململكة العربية ال�سعودية ,املديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعالم ,� 1993ص.201
 -64رنا يو�سف اخلطيب  :درا�سة مقارنة لنظام ريا�ض الأطفال يف كل من االحتاد ال�سوفيتي  ,مرجع �سابق � ,ص �ص .89,88
 -65ح�سني كامل بهاء الدين :التعليم وامل�ستقبل  ,القاهرة  ,دار املعارف� 1997 .ص .126
 -66زينب م�صيلحى على :التخطيط لتعميم ريا�ض الأطفال يف م�صر ,مرجع �سابق� ,ص .78
 -67ثناء يو�سف العا�صي:ت�صور مقرتح ل�سيا�سة ريا�ض الأطفال يف جمهورية م�صر العربية ,جملة كلية الرتبية ,ع( , )6ج( , )1كلية الرتبية ,جامعة طنطا,
مار�س1988م � ,ص.16
 -68اجلهاز املركزي للإح�صاء:التقرير الرئي�سي لنتائج امل�سح الوطني لظاهرة الفقر ,اليمن ,اجلهاز املركزي للإح�صاء1999 ,م �ص .38
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الآباء والأمهات الأميني قد ال تتوافر لديهم احلافز لدفع �أبنائهم نحو التعليم ،وكما يت�ضح �أن حظ البيئة
الريفية من الأمية �أعلى منه يف احل�ضر ،وبالنظر �إىل ن�سبة الأمية على م�ستوى املحافظات يت�ضح الآتي:
جدول رقم ()5
التوزيع الن�سبي المية ال�سكان  100ف�أكرث على م�ستوى املحافظات يف اجلمهورية اليمنية(*)
الأمية
املحافظة
3.22
الأمانة
2.85
�صنعاء
1.12
عدن
7.24
تعز
8.75
احلديدة
8.44
احلج
5.94
�أب
5.14
�أبني
2.85
ذمار
05
�شبوه
3.56
حجه
3.35
البي�ضاء
7.63
ح�ضر موت
1.46
�صعده
8.85
املحويت
6.94
املهره
4.15
م�أرب
2.86
اجلوف
2.35
عمران
6.74
ال�ضالع
(*)امل�صدر :ا اجلهاز املركزي للإح�صاء – التقرير الرئي�سي لنتائج امل�سح الوطني تعداد 2004
ومن خالل النظر �إىل نتائج امل�سح يتبني �أن �أعلى ن�سبة للأمية يف حمافظة اجلوف وحمافظة حجه
وحمافظة �صعده واملحويت ،حيث بلغت  %58.8 ، 64.1%، %65.3 ، %68.3على التوايل.
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يت�ضح مما �سبق �أن اليمن تعانى من م�شكلة الأمية يف عموم حمافظات اجلمهورية وارتفاع ن�سبة
الأمية بني الآباء قد ي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا على الطفل وتن�شئته مما يحتم على الدولة تعميم ريا�ض الأطفال على
م�ستوى اجلمهورية ،وخا�صة و�أن الظروف البيئة املحيطة بالأطفال غري منا�سبة لإمنائهم منوا �سليما يف �سنوات
عمرهم الأوىل� ،إىل جانب �إن معظم الأ�سر ما زالت تعانى من م�شكالت اقت�صادية و�صحية واجتماعية و�سكنية
ال تتيح توفر املناخ املالئم للأطفال ،كذلك انت�شار كثري من العادات والتقاليد واالجتاهات اخلاطئة،التي ت�ؤثر
ت�أثريا �سيئا على الأطفال ”69كل هذا يجعل من املُلح على �أ�صحاب القرار �إن�شاء م�ؤ�س�سات تربوية ل�سن ما قبل
املدر�سة كنوع من الرتبية التعوي�ضية ،تقوم على �أ�سا�س �أن الرعاية املنزلية والبيئية للطفل حمدودة ،الأمر
الذي ي�ؤخر منو الطفل نتيجة للحرمان االجتماعي والرتبوي ،مما يلقي على املجتمع م�سئولية وواجب ًا نحو
70
تربية �أبنائه ورعايتهم”.

رابعا :العوامل االقت�صادية واالجتماعية:

1 .1احلالة االقت�صادية:
تعترب اليمن من �أفقر بلدان العامل ،وتتفاوت تقديرات م�ستوى الفقر يف اليمن وفقا للتوزيع اجلغرايف
لل�سكان ،ووفقا للتقرير الوطني  71مل�سح ظاهرة الفقر لعام 1999فان اليمن �شهدت ارتفاعا متزايدا يف ن�سبة
الفقر احلاد �أو فقر الغذاء من( )17.5%يف عام 1995م �إىل( )27%عام  ،1999وان ن�سبة الفقر تختلف
من حمافظة �إىل �أخرى ،حيث جاءت “تعز” و”احلديدة”�“ ،إب”“ ،حجة” الأوىل يف ارتفاع ن�سبة الفقر
نتيجة لت�أثري حجم ال�سكان ،حيث تعترب من املحافظات املرتفعة يف حجم ال�سكان ،كذلك من هذه املحافظات
“ح�ضرموت” و”البي�ضاء”  ،لت�صل ن�سبة الفقر فيهما ( )50%و�أكرث� ،أما “�أمانة العا�صمة” فتعترب من �أقل
املحافظات فقر ًا حيث تتميز بو�ضع اقت�صادي جيد �إذ يالحظ �أن ( )62%من مديرياتها ت�صل ن�سبة الفقر
فيها �إىل اقل من ،10%تليها حمافظة “عدن” (“ ،)29%م�أرب”(“ ، )33%حجة”(.)19%
ووفقا لهذه التق�سيمات يت�ضح �أن هناك (� )681.5ألف �أ�سرة ي�شكلون حوايل ( )29%من ال�سكان تتمتع
بو�ضع اقت�صادي مقبول ،بينما هناك حوايل (� )1342.1ألف �أ�سرة ميثلون �أكرث من ( )55%من ال�سكان
يعي�شون دون خط الفقر ،حيث تعترب ن�سبة الفقر احلاد بينهم عالية �أو مرتفعة ،وهناك حوايل ()144.7
�ألف �أ�سرة ميثلون حوايل ( )6%من ال�سكان ترتفع ن�سبة الفقر �إىل �أكرث من( )50%وهي ن�سبة مرتفعة
جدا� ،72إ�ضافة �إىل �أن من �أ�سباب الفقر كرب حجم الأ�سرة اليمنية ،واملعروف �أن كرب حجم الأ�سرة له ت�أثري
73
�سلبي يف درجة الرعاية املتوافرة لكل طفل بغ�ض النظر عن امل�ستوى االقت�صادي للأ�سرة.
و ت�شري النتائج الإح�صائية لعام � 2004أن متو�سط حجم الأفراد يف الأ�سرة بلغ( )1،7فردا للأ�سرة
 -69منظمة اليوني�سيف:حتليل حالة الأطفال والن�ساء يف اليمن� ,صنعاء ,من�شورات منظمة اليوني�سيف1998 ,م� ,ص8
 -70ال�سيد عبد القادر �شريف :الرتبية املقارنة ,القاهرة ,حور�س للطباعة والن�شر�,2002,ص.273
 -71اجلهاز املركزي للإح�صاء:التقرير الرئي�سي لنتائج امل�سح الوطني لظاهرة الفقر  ,مرجع �سابق �ص �ص74,75
 -72املرجع ال�سابق �ص �ص65,64
 -73زينب حممود :تعميم ريا�ض الأطفال بجمهورية م�صر ,مرجع �سابق �ص.77
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الواحدة� ،أما عدد الأفراد يف امل�سكن فبلغ ( )9،6فرد للم�سكن ،فزيادة عدد الأطفال مع نق�ص الإمكانات
املادية واملعنوية ،جتعل الأ�سرة تتعرث يف القيام بواجبها كامال يف تن�شئة الأطفال التن�شئة ال�سليمة ،كذلك
كرثة الأوالد �إىل جانب الفقر يجعل الوالدان يحجمان عن �إر�سال �أوالدهم لريا�ض الأطفال ب�سبب امل�صاريف
املرتفعة وخا�صة يف الريا�ض الأهلية والتي هي �أكرث تواجدا من الريا�ض احلكومية.
2 .2م�شكلة تعاطي القات:
القات نبات يزرع يف اليمن مي�ضغه اليمنيون يف �ساعات حمدودة يف اليوم وغالبا يكون بعد الظهر،
ويكون ب�صورة جماعية �أو فردية ،وهو نبات من�شط غري خمدر الكما تروج له بع�ض الو�سائط الإعالمية �إال
�أنه يجعل ال�شخ�ص يدمن عليه �أو مبعنى �آخر يتعود عليه ب�صورة م�ستمرة ،وعموما فان له ت�أثري �سلبي �سواء
على الفرد نف�سه �أو حتى على �أفراد الأ�سرة واملجتمع منها:
 ت�أثريه على �صحة متعاطيه:لقد ر�صد الأطباء قائمة طويلة للأمرا�ض التي يكون القات �سببا فيها ومنها ارتفاع �ضغط الدم،
التهاب الفم ،واملرئي ،نق�ص ال�شهية ،الت�أثري على اجلهاز التنا�سلي والبويل ،الإم�ساك ،القلق ،الأرق وغريها،
كذلك قد ي�سبب للمر�أة احلامل بطئ منو اجلنني ونق�صان وزنه ،وزيادة معدل الوفيات بني املواليد ،قلة احلليب
وغريها من الأمرا�ض .نظرا ملا يو�ضع على هذه ال�شجرة من مبيدات ي�ستخدمها املزارع لقتل احل�شرات التي
74
ت�أتى على �شجرة القات.
75

 �إهدار الوقت:يعترب القات م�صدر �أوىل لإهدار الوقت وطاقة الفرد الذهنية واجل�سمية حيث يق�ضى م�ستهلكوا
القات �ساعات طويلة يف م�ضغه ،فجل�سات القات ت�ستغرق يف املتو�سط ما بني (� )3-5ساعات يوميا �أي ما يقارب
� 120ساعة يف ال�شهر و� 1440سنويا ،الأب يذهب لعمله �إذا كان موظف حكومي يقف فرتة ال�صباح يف الدائرة
احلكومية وفى فرتة ما بعد الظهر ي�أتي لتعاطي القات وكذالك الأم وهذا يعنى �أن الأطفال يرتكون خارج
املنزل �أو يف املنزل بدون �أي رقابة �سواء من الأم �أو الأب ب�سبب ان�شغالهما بتعاطي هذا النبات يوميا.
76

 -القات وت�أثريه على امل�ستوى االقت�صادي للأ�سرة و املجتمع :

 -74ملزيد من التفا�صيل ميكنك الرجوع �إىل:
 ب�سام حممد �أبو عيان� :أ�ساليب التن�شئة االجتماعية يف الأ�سرة اليمنية و�أثرها على التح�صيل الدرا�سي عند الأبناء ,ماج�ستري (غري من�شورة) ,ق�سم االجتماع ,جامعة �صنعاء� 2006 ,ص.126
 احمد حممد احل�ضراين و�آخرون :القات :نظرة متكاملة ملحاور القات و�آثاره� ,صنعاء ,مطابع الكتاب املدر�سي ,د.ت �ص 97 -75ب�سام حممد �أبو عيان � :أ�ساليب التن�شئة االجتماعية  ,يف اال�سرة اليمنية ,مرجع �سابق� ,ص .125
 -76وزارة التخطيط والتنمية ( ,وزارة الزراعة والري ) ,مداوالت امل�ؤمتر الوطني الأول  ,ب�ش�أن القات � ,صنعاء ,وزارة التخطيط � 7-6إبريل 2002م� ,ص
.38
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من �سمات الأ�سرة املعا�صرة (النزعة اال�ستهالكية) �سواء ب�شراء احلاجات الأ�سا�سية �أو الثانوية،
وبالن�سبة لل�شخ�ص اليمنى يعترب القات من احلاجات الثانوية والتي ال فائدة منها �سوى تلبية حاجة الإدمان
ال�سلبية ،فهو بهذا يرهق ميزانية الأ�سرة باقتطاع جزء منها يوميا ل�شراء القات ،وامل�شكلة �أن هناك �أكرث من
�شخ�ص يف الأ�سرة الواحدة يتعاطون القات ،حيث �أن بع�ض الأ�شخا�ص يقدمون �شراء القات عن الغذاء �أو
�أي �شيء �آخر ،فقد ي�شرتى له وجبه غذاء يف اليوم  100-200ريال وي�شرتى حزمة قات مبتو�سط (-300
 )1000ريال ،والب�سمة يف حمياة والفرحة تغمره وه�ؤالء جتدهم يت�أخرون ويتلكئون ل�شراء حاجات الأ�سرة
ال�ضرورية ،وقد يبلغ ا�ستهالك الفرد منهم للقات ما يعادل ن�سبته ( )50-60%من دخله ال�شهري ،77فما دام
الأب يت�أخر عن �أ�سرته يف احلاجات ال�ضرورية مثل الغذاء فكيف �سيدفع ر�سوم الرو�ضة وم�ستلزمات التعليم
وخا�صة �إذا كانت ريا�ض �أهلية وغالبا ما تكون �أهلية لقلة الريا�ض احلكومية.
وكما عرف الباحث الدور ال�سلبي للقات على الأ�سرة فهو له دور �سلبي �أي�ضا على االقت�صاد الوطني،
حيث �أن �إجمايل قيمة القات عام  78)98306( 2002عام  )112597( 2003عام )137226( 2004
عام � ،)152456( 2005أما ن�سبة زراعة القات من جملة املحا�صيل الزراعية الأخرى عام )94%( 2002
و� )98%( 2005 )96%( 2004 )93%( 2003أما �إنتاج حم�صول القات بالطن 2003 )103942( 2002
(� ،)118207( 2004 )103610أما م�ساحة زراعة القات ( )10%من م�ساحة الأر�ض املزروعة والتي تبلغ
()1452837حيث تبلغ م�ساحة زراعة القات (بالهكتار) 2004 )110873 ( 2003 )110293( 2002
79
(  )122844وي�ستغرق القات ما يقارب  90%من املياه يف اجلمهورية.
 عمالة الأطفال يف زراعة القات:ومبا �أن القات نبات يزرع يف اليمن ب�شكل كبري ،حتتاج زراعته �إىل ت�ضافر كل �أفراد الأ�سرة حيث يتم
ا�ستخدام الأطفال يف زراعة القات وتربيته وبيعه ،والقات �شجرة حتتاج لعناية م�ستمرة على عك�س غريها من
الأ�شجار ،ويعني هذا ت�شغيل الآباء لأطفالهم لهذه الأعمال لك�سب �أيدي عماله رخي�صة وغري مكلفه ،كل هذه
امل�شاكل ت�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على دخول الطفل الرو�ضة بل واملدر�سة ب�شكل عام فكثري من الآباء ين�شغلون عن
�أطفالهم وعدم االهتمام بهم و تربيتهم ب�سب ان�شغالهم يف م�ضغ القات وزراعته.
خروج املر�أة للعمل:�شهد املجتمع اليمنى كغريه من املجتمعات العربية يف العقدين الآخرين حتوالت اجتماعية
واقت�صادية �أ�صابت الأ�سرة اليمنية بتغريات كان من �أبرزها م�شاركة املر�أة يف جميع نواحي احلياة االجتماعية
واالقت�صادية نظرا لتزايد �أعباء احلياة ودعم �أو�ضاع الأ�سرة املادية ،هذا �أدى �إىل غياب الأم والأب عن
 -77عبد امللك علوان املقرمي  :القات بني ال�سيا�سة وعلم االجتماع � ,صنعاء  ,املكتبة اليمنية �1987 ,ص33
 -78القيمة باملليون ريال.
 -79املركزي للإح�صاء  :م�ؤ�شرات التنمية الألفية يف اجلمهورية اليمنية (املفهوم واالجتاهات) ,اليمن ,اجلهاز املركزي للإح�صاء�2004 ,ص .37-30
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املنزل للعمل خارجه ،وترك الطفل بدون تربية ورعاية ،80وخروج املر�أة للعمل يف حد ذاته لي�س بالأمر
اجلديد عليها ،فقد عملت املر�أة من قدمي الزمان يف زراعة الأر�ض �إىل جانب زوجها ،ولكن اجلديد بالن�سبة
لها وللمجتمع هو خروجها للعمل املنتظم املتكرر ذي الفرتة اليومية الطويلة 81،وتبوئها مراكز قيادية دفعها
82
�أي�ضا �إىل غيابها عن املنزل مدة طويلة من الزمن.
وقد لوحظ �أن عدد الن�ساء العامالت يف اجلهاز الإداري للدولة والقطاعني العام واملختلط حوايل
(� )79516أي ما ن�سبة ( )17%من الإجمايل العام للعاملني� ،أما معظم الن�ساء العامالت ( )83%يعملن يف
الزراعة ،و( )17%يف مهن غري زراعية و�أكرث من ن�صفهن يعملن يف جماالت مهنية وفنية ومكتبية �أو يف جمال
املبيعات واخلدمات ،وكما هو متوقع ف�إنه العمل يف املهن غري الزراعية �أكرث �شيوعا ن�سبيا بني الن�ساء يف احل�ضر
وبني الن�ساء الآتي ح�صلن على قدر من التعليم الر�سمي ،و�أن  44%من املناطق ال�ساحلية يعملن يف ن�شاطات
83
غري زراعية مقارنه بن�سبة  9%من املناطق اجلبلية و 17%من الن�ساء يف منطقة اله�ضاب وال�صحراء.
وهناك درا�سة ك�شفت نوع الرعاية التي ت�ستخدمها الأم عند غيابها من البيت للعمل ،حيث �أن 89%
من الن�ساء العامالت لديهن طفل حتت �سن ال�ساد�سة من العمر و( )95%من ه�ؤالء يعملن خارج البيت ،و�أن
�أكرث من ثلث الن�ساء ( )39%ي�ستخدمن الأقارب (غري الزوج) لرعاية �أطفالهن �أثناء فرتة العمل ،وهذا �أكرث
84
ما يكون يف الأمهات العامالت يف جمال الزراعة.
ومن هنا وجد �أن تغيب الأم عن املنزل يف فرتة تواجدها يف العمل ،ي�ؤدي �إىل تقلي�ص دورها يف
توجيه الطفل ورعايته يف �سن ما قبل املدر�سة ،مما يرتتب عليه بقاء الطفل فرتة طويلة من الوقت دون عناية
ورعاية �سليمة ومتكاملة� ،إذ يتعر�ض الأطفال الذين تعمل �أمهاتهم خارج املنزل لفرتات ق�صرية �أو طويلة
�إىل مثريات متعددة ،ت�ؤثر على تكوين اجتاهات ،وعادات ،وقيم قد ال يرغب فيها الرا�شدون ،ولها عواقبها
الوخيمة التي ال ت�ؤثر يف الطفل فح�سب ،و�إمنا ت�ؤثر على �أ�سرته وجمتمعه ويف م�سرية بنائه وتقدمه ومنوه،85
والن الطفل فهذه ال�سن على ا�ستعداد لتلقي كل �شيء واال�ستجابة للمثريات من حوله ،و�إذا ما ترك و�ش�أنه دون
ادين رعاية منذ حلظة ميالده حتى �سن ال�سابعة فمن الأرجح انه �سينمو منوا �سلييا ،ومع منوه يتعلم الكثري
من عامله املحيط به ،ومن الأ�شخا�ص الذين يرتبط بهم ،ويعرف �أ�شياء عديدة عن ذاته وعن البيئة من حوله،
لذلك ال يكفي االعتماد يف تنمية الطفل يف �سن ما قبل املدر�سة على الأ�سرة فقط ،فربغم �أهميتها الق�صوى
يف ذلك املجال �إال انه من ال�ضروري �إثراء عالقة الطفل ببيئته عن طريق �إحلاقه برو�ضة �أطفال ليتمكن من
86
خالل براجمها و�أن�شطتها التفاعل مع �أقرانه واكت�ساب املعرفة وحتقيق املزيد من النمو.
 -80ب�سام حممد �أبو عيان� :أ�ساليب التن�شئة االجتماعية فى الأ�سرة اليمنية و�أثرها على التح�صيل الدرا�سي  ,مرجع �سابق � ,ص67
 -81ح�سن حممد ح�سان :طفل ما قبل املدر�سة(بحوث ودرا�سات) مكة املكرمة ,مكتبة الطالب اجلامعي�,1986,ص.20
 -82ع�صمت مطاوع� :أكبادنا ماذا اعددنا لهم (امل�ؤمتر العلمي الأول ,نحو ت�صور �أمثل لريا�ض الأطفال) ,القاهرة ,من 24-22دي�سمرب�,1990ص1
 -83اجلهاز املركزي للإح�صاء :امل�سح الدميوغرايف يف اليمن  ,اجلمهورية اليمنية ,اجلهاز املركزي للإح�صاء1999,م� ,ص33
 -84املرجع ال�سابق �ص 37,36
� -85آمال حممد ح�سني عيبه :فل�سفة تربية طفل الرو�ضة  ,مرجع �سابق �ص 190
 -86مروه هالل احمد بكر :برنامج لتنمية احل�س املكاين واملفاهيم الهند�سية لدى �أطفال الريا�ض ,ماج�ستري(غري من�شورة) ,ق�سم ريا�ض الأطفال ,جامعة طنطا
� 2004 ,ص.25
832
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

ويكون الت�سا�ؤل هنا ملاذا مل توكل املر�أة العاملة رعاية �أطفالها �إىل �إحدى م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال؟
هل هو �إحجام ب�سبب ارتفاع امل�صروفات املطلوبة؟ �أم هو نتيجة لنق�ص الوعي ب�أهمية ريا�ض الأطفال� ،أو �أنها
لي�ست مكان منا�سب لإيداع الأطفال به؟ �أم هو نق�ص يف عدد مدار�س ريا�ض الأطفال ؟
ميكن القول �أن كل هذه الأ�سباب جمتمعة هي امل�شكلة ،وتتفاوت من منطقة �إىل �أخرى ،ففي املناطق
الريفية تكون امل�شكلة عدم وجود م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال ،و�إذا وجدت يف بع�ض املدن الرئي�سية فم�صروفاتها
غالية� ،أي�ضا نق�ص الوعي ب�أهمية ريا�ض الأطفال عامل مهم وم�شرتك يف الريف واملدينة ،وتعترب من �أهم
العوامل التي ت�ؤثر يف �إحجام الأ�سرة عن �إر�سال �أطفالها �إىل الريا�ض.
 عمالة الأطفال يف اليمن:تعانى اليمن من م�شكلة عمالة الأطفال ،كما هو احلال يف البلدان النامية وما ينجم عن هذه امل�شكلة
من ت�أثريات �سلبية نف�سية واجتماعية بالن�سبة للطفل ف�ضال عما تعززه هذه املع�ضلة (عمالة الأطفال) من
م�شاكل وحتديات كبرية تواجه الطفل والأ�سرة واملجتمع والتنمية االقت�صادية واالجتماعية على حد �سواء،
وخالل الع�شر ال�سنوات املا�ضية �أ�صبحت م�شكلة عمالة الأطفال ظاهرة ملفته للنظر الأمر الذي ي�ستوجب
87
مواجه هذه الظاهرة بالربامج واال�سرتاتيجيات الالزمة للحد منها.
حيث �أ�شارت نتائج امل�سح القوى العاملة لعام 1999/2000م وهو �آخر م�سح للقوة العاملة� ،إىل
�أن عدد الأطفال العاملني ،والذين تقل �أعمارهم عن (�15سنة) قد و�صل �إىل ( )326608طفل عامل �أي
�أن الأطفال العاملني الذين تقل �أعمارهم عن � 15سنة ميثلون ( )8%من �إجمايل القوى العاملة يف اليمن
يتوزعون على القطاعات االقت�صادية كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)6
جدول رقم( )6يو�ضح توزيع الأطفال العاملني على القطاعات االقت�صادية املختلفة يف اجلمهورية اليمنية
لعام2000م(*).
القطاعات
االقت�صادية

الزراعة وال�صيد
واحلراجة

�صيد الأ�سماك

ال�صناعات
التحويلية

�إمدادات
الكهرباء والغاز

الإن�شاءات

جتارة اجلملة والتجزئة
و�إ�صالح املركبات وال�سلع
اخل�صبة

الفنادق
واملطاعم

النقل والتخزين
واالت�صاالت

�أن�شطة اخلدمة
املجتمعية

الأ�سرة اخلا�صة

الإجماىل

العدد
الن�سبة

303709
93%

1224
0.4%

601
1030
1069
0.2% 0.3% 0.3%

15667
4.8%

272
0.08%

546
0.17%

1950
0.6%

510

326608
100%

(*) م�صدر اجلدول :اجلهاز املركزي لالح�صاء :التقرير اال�سرتاتيجي اليمني  ،مرجع �سابق�.ص �ص 175،174

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن قطاع الزراعة وال�صيد ي�ستحوذ على( )93.0%من �إجمايل الأطفال
 -87اجلهاز املركزي للإح�صاء :التقرير اال�سرتاتيجي اليمني� ,:2001صنعاء املركز اليمني للدرا�سات اال�سرتاتيجية 2000م � ,ص174
833
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

العاملني ،يليه قطاع التجارة باجلملة و�إ�صالح املركبات بن�سبة ( )4.8%ثم قطاع �أن�شطة اخلدمة املجتمعية
وال�شخ�صية بن�سبة ( )6%ثم قطاع �صيد الأ�سماك ( )4%وال�صناعة التحويلية ( ،)3%ومن املالحظ كذلك
�أن العمالة يف قطاع الزراعة و�صيد الأ�سماك ف�ضال عن جزء من قطاع جتارة اجلملة والتجزئة ترتكز يف
الريف؛ �أي ما يزيد عن ( )95%من عمالة الأطفال ترتكز يف الريف ،هذا وا�ستخدام الأطفال يف العمالة له
)1(88
�أ�سباب وعوامل اقت�صادية واجتماعية �أدت �إىل تزايد عدد الأطفال العاملني يف اليمن �أهمها:
•ارتفاع معدالت الفقر يف اليمن ،وتراجع امل�ستوى املعي�شي لكثري من الأ�سر ،الأمر الذي �أدى �إىل خروج
الأطفال �إىل �سوق العمل لإعانة �أ�سرهم ف�ضال عن عدم قدرتهم على اال�ستمرار يف التعليم نتيجة الرتفاع
تكلفته (ر�سوم مدر�سية وم�ستلزمات..الخ.
•التفكك الأ�سرى وفقدان رب الأ�سرة �أو مر�ضه مما يحتم على الأطفال امل�شاركة يف توفري م�صدر دخل
للأ�سرة.
•كرثة عدد الأبناء الذي يحول دون القدرة على الوفاء مبتطلبات التعليم مما يدفع الكثري من �أبناء هذه
الأ�سر �إىل الت�سرب من التعليم وعدم موا�صلتهم تعليمهم ومن ثم التحاقهم ب�سوق العمل.
•�ضعف الوعي لدى الكثري من الأ�سر التي تعانى انت�شار الأمية ب�أهمية التعليم وترى فيه م�ضيعة للوقت
واجلهد.
هذا ومما ال �شك فيه �أن خروج الأطفال يف �سن مبكرة للعمل له �آثار �سلبية عديدة عليهم وعلى
)2(89
املجتمع وعلى الدولة و من �أهم هذه الآثار:
•الت�أثري اجل�سدي حيث يتعر�ض الأطفال العاملون لكثري من الظروف التي ت�ؤثر على �صحتهم
ومنوهم اجل�سدي.
• الت�أثري النف�سي ويتمثل يف فقدان الأطفال العاملني طفولتهم ويحرمون من اللعب ،ويتحملون
م�س�ؤوليات �أ�سرية �أكرب من طاقتهم ،ف�ضال عن اكت�ساب عادات �سيئة مثل التدخني وغريه نتيجة
اختالطهم بالكبار.
• الت�أثري على م�ستوى التح�صيل العلمي حيث حتاول ن�سبة من الأطفال العاملني اجلمع بني
العمل واملدر�سة ،وهو ما ينعك�س يف تدنى م�ستوى التح�صيل العلمي والف�شل ،وبالتايل اخلروج
من املدر�سة وتكري�س الأمية يف املجتمع.
ويتبني مما �سبق �أن التغري ال�سريع يف الظروف االجتماعية واالقت�صادية يف املجتمع ال �سيما فيما
يت�صل با�شتغال املر�أة وظهور الأ�سرة النووية ،واحلالة التعليمية للوالدين ،يجعل الأ�سرة عاجزة �أحيانا عن
�أن تتوىل وحدها تربية الأطفال ،ومن هنا يجب احلاجة �إىل م�ؤ�س�سات خا�صة برعاية الأطفال حيث متثل
�ضرورة اجتماعية لي�ست بالن�سبة للح�ضر فقط و�إمنا للريف �أي�ضا.
وخال�صة ملا �سبق يت�ضح �أن هذه املتغريات ال�سابقة تعترب من �أهم التداعيات التي تدعو �إىل التعميم
 -88املرجع ال�سابق�.ص �ص 175,174
 -89املرجع ال�سابق �ص 176 ,175
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�أو التو�سع يف م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال ،لكن باملقابل هناك عوامل قد تكون معيقة لهذا التعميم ،مثل الت�شتت
اجلغرايف والتوزيع ال�سكاين امل�شتت وازدياد �أعداد ال�سكان �إىل جانب الهجرة من الريف �إىل احل�ضر كل
هذا ي�ضاعف من �صعوبات تعميم الريا�ض ،وي�ضاعف �أي�ضا من احتياجاتها للتجهيزات املختلفة ،فيكون هنا
االهتمام بالكم �إىل جانب الكيف خا�صة و�أن هذه املرحلة لها �أهميتها من �أنها مرحلة لتهيئة الطفل للمراحل
الالحقة والتي ت�ساعده على ارتفاع م�ستواه التعليمي� ،إىل جانب �أن االلتحاق بها وتعميمها له الأثر يف التقليل
من الت�سرب والهدر الرتبوي يف التعليم الأ�سا�سي التي تعاين منه اليمن.

الت�صور املقرتح لتعميم وتطوير ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية!

فيما يلي يعر�ض الباحث ت�صور مقرتح على �شكل نقاط ميكن من خاللها تعميم وتطويرريا�ض الأطفال يف
اجلمهورية اليمنية كحل ميكن به مواجهة ال�صعوبات التي تواجه �إمكانية تعميم ريا�ض الأطفال وتطويرها،
وبع�ض هذه املقرتحات ميكن �أن تكون م�ؤقتة �إىل حني �إيجاد البديل الدائم ،و�أهم نقاط هذه الر�ؤية او
الت�صور:

�أوال  :ما يخ�ص وزارة الرتبية والتعليم و التعليم العايل.

•�ضرورة �أعادة النظر يف تخطيط وت�شكيل الإدارة العامة لريا�ض الأطفال بوزارة الرتبية و التعليم لتقوم
مبهمتها على �أح�سن ما ميكن ،من �أ�شراف وتخطيط ومتابعة وتقومي ور�سم �سيا�سة و�إعداد مناهج.
•عدم منح ترخي�ص لأي متقدم لفتح رو�ضة ،ما مل يكن له �صلة بالرتبية ب�شكل عام وبرتبية الطفولة ب�شكل
خا�ص  ،و�إيجاد توازن بني الربح املادي للريا�ض الأهلية وبني امل�ستوى الكمي والنوعي املتوفر فيها.
•اغالق ريا�ض االطفال التي ال تلتزم باملعايري واملوا�صفات املتعلقة باجلودة ال�شاملة وماهي عليه
االجتاهات الرتبوية املعا�صرة  ،يف البناء والتجهيزات وطرق التعليم وغريه.
•�إلزام الريا�ض ب�أن تكون خمتلف الأن�شطة التي تقدم يف الرو�ضة ذات طابع عربي و�إ�سالمي ،كما يجب �أن
تكون لغة التفاهم العربية ال�سليمة .
•بناء منهج ميني يخدم الواقع والبيئة اليمنية ،يعمم على جميع الريا�ض ت�صدره وزارة الرتبية والتعليم،
م�ستفيدة من الأبحاث والدرا�سات التخ�ص�صية والتي غطاها الرتاب يف �أرفف املكتبات.
•�إعداد �أهداف وفل�سفة تربوية وا�ضحة ملرحلة الرو�ضة والتعليم قبل املدر�سي ب�شكل عام ،لتت�ضح يف
�أذهان العاملني و�أولياء الأمور.بهدف التعاون على حتقيقها  ،واال�ستفادة من الدرا�سات والبحوث التي
تناولت هذا اجلوانب.
•مراقبة اجلهات املعنية ،للمناهج والربامج التي تقدم حاليا يف ريا�ض الأطفال ،ومدى منا�سبتها لطفل
هذه املرحلة من جميع اجلوانب.
•فتح �أق�سام وكليات لإعداد معلمات ريا�ض �أطفال يف اجلامعات اليمنية و�إعداد برامج تدريب للمعلمات
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غري امل�ؤهالت العامالت يف الريا�ض.
•الإ�سراع يف و�ضع اللوائح والت�شريعات والقوانني املنظمة ل�سري عمل الريا�ض  .وعدم ال�سماح لأي رو�ضة
بالعمل ما مل يكن مبناها متوافق مع املوا�صفات الهند�سية املعمول بها يف ريا�ض العامل ،ومبا يتنا�سب
وظروف البيئة اليمنية و�إلزامها بتطبيق النواحي الإدارية والفنية التي �أ�شار �إليها املخت�صون يف هذا
اجلانب .
•�إن�شاء رو�ضة منوذجية و�إر�شادية تتوفر فيها الإمكانات املنا�سبة تكون مركز تدريب للعاملني بريا�ض
الأطفال ،وتر�شدهم �إىل �أن�سب الأ�ساليب الرتبوية يف تربية الأطفال.
•يو�صي الباحث بتطوير الكتاتيب ومدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي و�إمدادها باملتطلبات والتجهيزات
ال�ضرورية ،وتوفري الأ�شراف الرتبوي لها ملا ت�ؤديه من ر�سالة تربوية للطفل وب�أقل التكاليف.
•تفعيل دور املجل�س �ألأعلى لرعاية الطفولة ليكون مهمته و�ضع ال�سيا�سة العامة للعناية بالطفولة،
والعمل على تنظيم خطة قومية مبنية على درا�سة �إح�صائية لتعداد الأطفال حالي ًا وم�ستقب ًال ،هدفها
و�ضع برامج تربوية واجتماعية و�صحية وفنية لرعايتهم.
•ال يكفي الن�ص يف القانون �أن التعليم قبل املدر�سي هو جزء من ال�سلم التعليمي .بل املفرو�ض �أن يفعل دور
هذا النوع من التعليم مثله مثل التعليم الأ�سا�سي ،حيث يجب تعميمه يف جميع �أنحاء البالد ريف ًا وح�ضر ًا
و�إلزام جميع املدار�س الأهلية واحلكومية بفتح ق�سم للرو�ضة.
•االهتمام بثقافة الطفل و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ب�إنتاج الو�سائل التثقيفية للطفل ،مثل الكتب واملجالت
امل�صورات والأ�شرطة امل�سموعة و املرئية ،مع مراعاة خ�صائ�ص وبيئة وثقافة الأمة وعقيدتها.
•ال�سعي لإن�شاء وحدة �ضمن مركز البحوث والتطوير الرتبوي تعمل على درا�سته م�شاكل الطفولة يف
اجلمهورية اليمنية ب�شكل عام م�ستخدمة الأ�ساليب العلمية يف التخطيط والربجمة.
•م�سح ودرا�سة ما يوجد بالقرى واملديريات من مدار�س لتحفيظ القر�آن امللحقة بامل�ساجد على �أن تتجه
وزارة الرتبية والتعليم �إىل ا�ستغاللها كم�ؤ�س�سات م�ؤقتة لرتبية طفل ما قبل املدر�سة.
•ا�ستغالل املباين والإمكانات املتاحة يف النوادي وال�ساحات ال�شعبية ودور الثقافة وغريها من امل�ؤ�س�سات
االجتماعية كم�ؤ�س�سات لرتبية الطفل.
•�إحلاق ف�صول باملدار�س الأ�سا�سية تقبل الأطفال يف مرحلة الرو�ضة وتزويدها بكل ما يخ�ص تلك املرحلة
مبا ي�ساعد على حتقيق الأهداف املن�شودة ،و�إلزام اجلهة التي تقوم ب�إن�شاء املباين املدر�سية ب�ضم مبنى
الرو�ضة �ضمن املبنى املدر�سي.
•و�ضع خطة متدرجة للتو�سع يف �إقامة م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال يف �ضوء خريطة عامة تبني �أماكن ومناطق
�إقامة هذه امل�ؤ�س�سات وفقا لالحتياجات الفعلية ملختلف البيئات املحلية ،على �أن تقوم وزارة الرتبية
والتعليم بتلبية احتياجاتها من معلمات وو�سائل وجتهيزات وغريها حتى تتحقق الأهداف املن�شودة.
•ت�شجيع القطاع اخلا�ص للتو�سع يف �إقامة دور ريا�ض الأطفال ودعوة ال�شركات والبنوك للم�ساهمة يف
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تكاليف �إقامة هذه امل�ؤ�س�سات.
•�إتاحة الفر�صة لكل �أطفال اجلمهورية لاللتحاق بريا�ض الأطفال وان يكون االلتحاق جماين.
•االكتفاء ب�سنة واحدة لريا�ض الأطفال يف املناطق النائية.
•�إ�ضافة �سنه درا�سة �إىل املرحلة الأ�سا�سية تقوم مقام الرو�ضة ولو ب�صورة م�ؤقتة.
•اال�ستفادة من البحوث العلمية والدرا�سات املخت�صة التي قامت بتجديد االحتياجات الكمية الالزمة
لريا�ض الأطفال من مقاعد وف�صول ومعلمني وم�شرفني و�إداريني وو�سائل وغريه.
•توعية الأ�سرة و�أولياء الأمور واملجتمع ب�أهمية مرحلة الرو�ضة عن طريق الإعالم ودور العبادة
ومنظمات املجتمع املدين و�أي و�سيلة جماهريية عامة.
•م�ساعدة الأ�سر الفقرية بنوع من التغذية الب�سيطة �أو امل�ساعدة املالية ،لدفع �أطفالها �إىل الرو�ضة.
•قيام وزارة الرتبية والتعليم بعمل مراكز جتمع يف املناطق ذات الت�ضاري�س ال�صعبة كاجلبال وال�صحاري
وتوفري و�سائل نقل للأطفال �إىل هذه املراكز.
•ت�شجيع البنات احلا�صالت على الثانوية االلتحاق بال�شعب اخلا�صة ب�إعداد معلمة الرو�ضة ،وهذا ما كان
يف املدن الكربى� ،أما الأرياف فالواجب على اجلهات املعنية عمل دورات ت�أهيلية للراغبات بالتدري�س يف
هذا النوع من التعليم.
•قيام وزارة الرتبية والتعليم بعمل دورات ت�أهيلية للعامالت يف الريا�ض وكذا خلريجات اجلامعات
العاطالت عن العمل للعمل يف م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال.
•رفع �أجور املعلمات العامالت يف هذه املرحلة ملا لها من �أهمية وملا تتطلبه من جهد.
•التو�سع يف فتح �أق�سام الطفولة وريا�ض الأطفال يف كليات الرتبية املنت�شرة يف جميع مدن اجلمهورية.

ثانيا  :ادارات ريا�ض االطفال

•تنمية جميع جوانب منو الطفل اجل�سمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والروحية ب�شكل متوازن،
وحتى ال يطغي جانب على جانب �أخر.
•�ضرورة الأن�شطة املتكاملة بحيث ت�شمل اجلوانب الدينية والرتبوية والعقلية واللغوية واالجتماعية
والعاطفية وال�صحية واحلركية واملهارية والبيئية .
•مراعاة معايري البناء عند فتح الرو�ضة وفق ما �أ�شار �إليه املخت�صون.
•االهتمام باجلانب ال�صحي و�ضرورة توفري طبيب مير على الأطفال مرتني يف ا لأ�سبوع على الأقل وتوظيف
م�شرفة �صحية ب�صورة دائمة .
•�ضرورة ا�ستخدام البطاقة التقوميية للطفل ،ملا لها من �أهمية يف معرفة مدى تقدم الطفل وتطوره يف
الرو�ضة يف خمتلف �أبعاد منوه .
•�ضرورة االهتمام مبكتبة الطفل ،ملا لها من دور يف �صقل مواهب الأطفال و�شحذ همهم نحو امل�ستقبل.
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•�ضرورة ا�ستخدام التقنيات احلديثة امل�ساعدة يف عملية التعليم ،مثل التلفاز والكمبيوتر (احلا�سب
الآيل) و�آالت الت�سجيل وغريها .
•االهتمام بر�سومات الأطفال و�إنتاجياتهم وذلك ب�إقامة املعار�ض التي تظهر هذه الأعمال .
•مراعاة الفروق الفردية من خالل فرز املتخلفني عقلي ًا وعمل ف�صول خا�صة لأ�صحاب التفكري الإبداعي
وتطبيق البطاقة التتبعية.
•�إتاحة فر�ص االكت�شاف والتجريب واالبتكار ،حيث �أن هذا ينمي طرق التفكري العملية �إىل جانب اكت�ساب
املعارف واملفاهيم.
•�إتاحة جو غري نظامي داخل الرو�ضة بحيث يتمكن الأطفال من التفاعل مع اخلامات والأ�شخا�ص ،
وعك�س ذلك يفر�ض توقعات حمددة بالن�سبة جلميع الأطفال.
•يجب �أن تهتم مناهج الطفولة املبكرة بالتعلم مبعناه الوا�سع� ،أي التعلم الذي ينمي طرق تفكري رفيعة
امل�ستوى� ،إىل جانب اكت�ساب املعلومات واملفاهيم.
•يجب �إعداد الأطفال لعامل الغد ،والذي ال نعرف عنه الكثري يف �ضوء التغري العلمي ال�سريع.
•العمل على تنمية وعي الطفل بالبيئة ومعاونته على احلفاظ عليها.
•االهتمام بتنمية اللغة لدى الطفل ،فاللغة تدخل يف خمتلف الأن�شطة يف الرو�ضة وخارجها  ،كما �أن
اللغة توفر �أبعاد متعددة للتفكري ،و�أن الق�صور يف النمو اللغوي عادة ما يتبعه ت�أخر �أكادميي.
•�إتباع نظام الأركان التعليمية �أو مراكز التعلم ،فهي ال�سبيل التعليمي الأمثل خللق بيئة تعليمية �صاحلة
ملواجهة خ�صائ�ص النمو يف مرحلة الرو�ضة.
•�إ�شباع حاجات الطفل من اللعب لأهميته يف منو الطفل حركي ًا ومعرفي ًا واجتماعي ًا ونف�سي ًا وعقلي ًا وملا له
من دور �إيجابي يف العالج النف�سي للأطفال.
•الإكثار من الو�سائل والألعاب التعليمية املنا�سبة لتكون مبثابة املعلم للطفل تنمي فيه مهارات التعليم
الذاتي واالبتكار واالكت�شاف.
•الإكثار من الرحالت والزيارات الب�سيطة لتزويد الطفل ب�أ�سا�سيات املعرفة عن البيئة الطبيعية .
•�ضرورة دعم وزيادة التعاون بني الرو�ضة و�أولياء الأمور وي�أتي ذلك عن طريق:
�أ -دعوة الأمهات يف امل�شاركة يف الأن�شطة التي تقدم داخل الرو�ضة.
ب -االهتمـام مبجال�س الأمهات وكذلك الآباء والعمل على تن�شيط الدور الذي تقوم به هذه املجال�س .
ج -ترتيب زيارات للمعلمات ملنازل الأطفال للوقوف على �أماكن �سكنهم الطبيعي وحث الوالدين على
ا�ستئناف تعليم �أبنائهم يف املنزل .
د -تطبيق نظام اليوم املفتوح حتى يطلع الأهل على ما يجري داخل الرو�ضة .
هـ -على �إدارات ريا�ض الأطفال �إ�صدار ن�شرات دورية خا�صة مب�سطة موجهة لأولياء الأمور بهدف
توعيتهم بدور الأ�سرة يف التعاون مع الرو�ضة لتحقيق �أهداف الرتبية يف هذه املرحلة .
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•العامل الأ�سا�سي يف حتقيق �أهداف الريا�ض قبول معلمات ومربيات م�ؤهالت ت�أهي ًال �أكادميي ًا وتربوي ًا
وميتلكن الدافع القوي للعمل يف الريا�ض.
•امل�ؤهل الذي يجب عليه �أن تكون معلمة الرو�ضة جامعي متخ�ص�ص �أو دبلوم عال ريا�ض �أطفال.
•احلر�ص على تقدمي وجبة غذائية متكاملة العنا�صر الغذائية .
•مالئمة الر�سوم الدرا�سية للو�ضع املعي�شي للطبقة املتو�سطة من النا�س حتى ال يحرم القطاع الكبري من
الأطفال من دخول الرو�ضة .
•تدريب املعلمات العامالت يف الريا�ض على ح�سن التعامل مع الأطفال وفق ما �أ�شار �إليه علماء الرتبية
وكذا ا�ستخدام الطرق احلديثة يف التعليم.
•تدريب املعلمات على ا�ستخدام الو�سائل التعليمية و�صنعها من خامات البيئة املحلية .

ا�ستنتاجات الدرا�سة
 -1مرحله ريا�ض االطفال حم�صورة يف بع�ض املدن الرئي�سيه وب�صوره جزئيه.
 - 2مرحله ريا�ض االطفال يف اليمن ال تراعي االجتاهات الرتبوية املعا�صره يف كثري من املجاالت اهمها :
 عدم وجود مناهج وبرامج حمليه تراعي املعايري العامليه مع تعدد يف الربامج والأهداف. انخفا�ض يف االن�شطة والألعاب الرتبوية. قلة يف املعلمات املتخ�ص�صات. انخفا�ض يف ن�سبة اال�ستيعاب-ال ت�أخذ مبعايري اجلودة ال�شاملة

�أهم العوامل والقوى امل�ؤثرة على تعميم ريا�ض االطفال يف اليمن:

 عوامل �سكانية متثلت يف النمو ال�سكاين ،عامل الوفيات واملواليد ،الهجرة الداخلية واخلارجية� ،سوءاالحوال ال�سلمية وعدم مالءمتها لتن�شئة الطفل.
 عوامل اقت�صادية واجتماعية متثلت يف احلالة االقت�صادية ،م�شكلة تعاطي القات ،خروج املر�أة للعمل،عمالة االطفال.
 عوامل طبيعية متثلت يف املناخ والت�ضاري�س واملوارد ودورها يف توزيع ال�سكان وتق�سيمهم اىل ريفوح�ضر.
 عوامل تربوية ومتثلت يف �أهمية اعداد الطفل وتهيئته للتعليم النظامي  ،الهدر الرتبوي يف مراحلالتعليم ،انت�شار االمية.
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التو�صيات :

�ضرورة تعميم ريا�ض االطفال يف جميع انحاء اجلمهورية.�ضرورة عمل مناهج لريا�ض االطفال يف �ضوء الفل�سفة الرتبوية لليمن واملعايري العاملية.العمل على فتح اق�سام لريا�ض االطفال يف اجلامعات اليمنية لتلبية الطلب على املربية املتخ�ص�صة يفجمال الطفولة.
التوعية ال�صحية من قبل اجلهات املخت�صة للأ�سرة لتح�سني وتنظيم الن�سل لتالئم املوارد والإمكاناتاملتاحة.
العمل على توفري اخلدمات يف جميع انحاء اجلمهورية لتقليل الهجرة الداخلية.العمل على حت�سني الظروف املعي�شية واالقت�صادية للمواطنني لتجنب حاالت الت�سرب من التعليم.مكافحة الف�ساد والهدر الرتبوي الذي يزيد من م�شكالت التعليم ويعيق ا�ستفادة جميع �شرائح املجتمعمنه.

املراجع:

•احمد عتيق )2002( ،معوقات التنمية االجتماعية يف اليمن  ،ماج�ستري(غري من�شورة) جامعة
بغداد  ،كلية الآداب .
•�آمال حممد ح�سني عيبه :فل�سفة تربية طفل الرو�ضة.
•احلاج ،احمد علي)1999( :التعليم اليمني جذور ت�شكله واجتاهات تطوره � ،صنعاء ،دار الفكر
املعا�صر،
•الأغربي ،بدر �سعيد( :درا�سة حتليلية لواقع ريا�ض الأطفال يف اليمن ،ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر
الطفولة ،جامعة ح�ضرموت ،مايو ()2005
•القا�ضي ،افتكار)2003( ،م�شكالت الريا�ض يف اليمن ،جريدة � 26سبتمرب ،اليمن،
العدد�،1101ص8
•بهادر� ،سعدية حممد )1987( :برامج تربية �أطفال ما قبل املدر�سة بني النظرية والتطبيق،
القاهرة ،ال�صدر خلدمات الطباعة.
•العا�صي ،ثناء يو�سف )1988(،ت�صور مقرتح ل�سيا�سة ريا�ض الأطفال يف جمهورية م�صر العربية،
جملة كلية الرتبية ،ع( ، )6ج( ، )1كلية الرتبية ،جامعة طنطا ،مار�س � ،ص.16
•ال�شيباين حلمي)2003( :م�شكالت ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية يف �ضوء الأهداف املعتمدة لها ،
دكتوراه (غري من�شورة)  ،جامعة بغداد  ،العراق.
•الو ادعى� ،إ�سماعيل يحي ( )2003العوامل االجتماعية امل�ؤدية �إىل جنوح الأحداث و�أ�ساليب
مواجهتها ،اليمن ،ماج�ستري( غري من�شورة) ،معهد البحوث والدرا�سات العربية،جامعة الدول
العربية.
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•القطب� ،إ�سحاق،)1987( ،امل�ؤمتر العربي حول ال�سيا�سات ال�سكانية  ،جملة العلوم االجتماعية ،
ع( ، )15( ،)4جامعة الكويت � ،ص.379
•�أبو عيان ،ب�سام حممد�)2006( :أ�ساليب التن�شئة االجتماعية يف الأ�سرة اليمنية و�أثرها على
التح�صيل الدرا�سي عند الأبناء ،ماج�ستري (غري من�شورة) ،ق�سم االجتماع  ،جامعة �صنعاء.،
•ح�سان ،ح�سن حممد (.)1986طفل ما قبل املدر�سة(بحوث ودرا�سات) مكة املكرمة ،مكتبة
الطالب اجلامعي،
•علوي ،احمد �صالح و�آخرون )2006( ،واقع ريا�ض الأطفال يف اليمن و�آفاق تطويرها � ،صنعاء
� ،سل�سلة درا�سات و�أبحاث تربوية  ،مركز البحوث والتطوير الرتبوي ،التابع لوزارة الرتبية
والتعليم .،
•عبد الوهاب بدرية متويل ،اثر احل�ضانة على التكيف االجتماعي للطفل يف املرحلة االبتدائية،
امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين للطفل امل�صري تن�شئته ورعايته  ،القاهرة ،مركز درا�سات الطفولة  ،جامعة
عني �شم�س � ،1989ص.107
•بهاء الدين ،ح�سني كامل)1997( ،التعليم وامل�ستقبل  ،القاهرة  ،دار املعارف..
•اخلطيب،رناد يو�سف )1989(،درا�سة مقارنة لنظام ريا�ض الأطفال يف كل من االحتاد ال�سوفيتي
واليابان وم�صرومدى ااالفادة منها يف االردن،دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عني �شم�س.
•املاخذي� ،سلوى علي )2001( :درا�سة تقوميية لريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية ،ماج�ستري
(غري من�شور) مركز الطفولة ،جامعة عني �شم�س.
•زينب م�صيلحى على( )1997التخطيط لتعميم ريا�ض الأطفال يف م�صر،ماج�ستري ،غري
من�شورة،جامعة القاهرة.
•�شرف علي عبد الكرمي .2002 :درا�سة عن واقع ريا�ض الأطفال يف اليمن � ،صنعاء  ،مطابع
الكتاب املدر�سي.
•ح�سان ،حممد حممد)2007( :م�شكالت ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية من وجهة نظر
العاملني فيها ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة) جامعة اجلزيرة ،ال�سودان.
•دياب ،فوزية( د.ت)منو الطفل وتن�شئته بني الأ�سرة ودور احل�ضانة ،ط ، 3القاهرة ،مكتبة
النه�ضة امل�صرية،
•�شرف ،علي حمود )1999( :واقع ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية ،ماج�ستري (غري
من�شورة) ،جامعة ام درمان الإ�سالمية ،ال�سودان.
•احلمادي ،جناح و�سارة :االحتياجات التدريبية ملربيات ريا�ض الأطفال من وجهة نظر املربيات.
املديرات .م�ؤمتر الطفولة وال�شباب � ،صنعاء  ،مايو .2005
•�شرف ،علي حمود)2007( :منهج مقرتح لريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية يف �ضوء
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االجتاهات الرتبوية املعا�صرة ،دكتوراه (غري من�شورة) كلية الرتبية ،جامعة طنطا.
•�شريف ،ال�سيد عبد القادر( )2002الرتبية املقارنة ،القاهرة ،حور�س للطباعة والن�شر.
•كويران عبد اهلل و�آخرون)2004( :التوزيع ال�سكاين يف اليمن� ،صنعاء ،وزارة الرتبية والتعليم،
و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان .
•ال�شريعي ،عبد الرحمن :جتربة اليمن يف جمال تنظيم الأ�سرة  ،الندوة العربية الأوىل للم�سئولية
الوالدية ، ،الإقليم العربي البحرين من  25-27مايو �1982ص.90
• -عثمان،حممد على�)2003( :سكان اجلمهورية اليمنية (دميوغرافيا وجغرافيا)� ،صنعاء ،مركز
عبادي للدرا�سات والن�شر.
•فارع ،وهيبة غالب )1987( :تعميم التعليم االبتدائي يف اجلمهورية العربية اليمنية يف �ضوء
مطالب املجتمع واالجتاهات الرتبوية املعا�صرة ،دكتوراه (غري من�شوره) جامعة عني �شم�س.
•نوفل ،حممد نبيل ( )1997ر�ؤى امل�ستقبل املجتمع والتعليم يف القرن احلادي والع�شرين املجلة
العربية للرتبية ، )17( ،ع( ، )1تون�س  ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  ،يونيو
�،ص185
•علي عبدا هلل و�آخرون )1999( :ال�سكان والبيئة يف اليمن  ،وثائق امل�ؤمتر الوطني الأول لل�سيا�سات
ال�سكانية يف اجلمهورية اليمنية � ،صنعاء .
•مطاوع� ،إبراهيم ع�صمت� :أكبادنا ماذا اعددنا لهم (امل�ؤمتر العلمي الأول ،نحو ت�صور �أمثل لريا�ض
الأطفال) ،القاهرة ،من 22-24دي�سمرب�،1990ص.1
•العطا�س ليلى عبد اهلل طالب(1408ه) دور التخطيط الرتبوي يف رفع كفاءة التعليم االبتدائي
للبنات يف اململكة العربية ال�سعودية  ،نادي مكة الثقايف الأدبي.
•ناديه ر�شدي حممد )1995( :الألعاب الرتبوية لأطفال احل�ضانات وعالقتها بنموهم احلركي
واالجتماعي والنف�سي  ،دكتوراه(غري من�شورة) معهد الدرا�سات العليا للطفولة  ،جامعة عني
�شم�س .
•جاك ديلور و�آخرون ( )1999التعلم ذلك الكنز املكنون :تقرير قدمته �إىل اليون�سكو اللجنة
الدولية املعنية بالرتبية للقرن احلادي والع�شرين،القاهرة ،مركز مطبوعات اليون�سكو.
•كرميان بدير )2004( ،الرعاية املتكاملة للأطفال  ،عامل الكتب.
•احلقبل �،سليمان عبد الرحمن( )1993التعليم االبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية ،
ط،2اململكة العربية ال�سعودية ،املديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعالم .
•املقرمي ،امللك علوان ( )1987القات بني ال�سيا�سة وعلم االجتماع � ،صنعاء  ،املكتبة اليمنية.
•�أبو عيان حممد�)2003( :أ�ساليب التن�شئة االجتماعية فى الأ�سرة اليمنية و�أثرها على
التح�صيل الدرا�سي عند االباء ،ماج�ستري(غري من�شورة)جامعة �صنعاء.
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•بكر ،مروه هالل احمد ( )2004برنامج لتنمية احل�س املكاين واملفاهيم الهند�سية لدى �أطفال
الريا�ض ،ماج�ستري(غري من�شورة) ،ق�سم ريا�ض الأطفال ،جامعة طنطا.
•احل�ضراين ،احمد حممد و�آخرون :نظرة متكاملة ملحاور القات و�آثاره� ،صنعاء ،مطابع الكتاب
املدر�سي ،د.ت.
•�أثر التحاق الأطفال باحل�ضانات وريا�ض الأطفال يف م�صر على متابعتهم الدرا�سة يف املرحلة
االبتدائية ،جملة بحوث ودرا�سات،املجلد الأول ج،2م�صر. 1975
•وزارة الرتبية والتعليم اخلطة التعليمية ملرحلة ريا�ض الأطفال لعام ،2009/2010اجلمهورية
اليمنية ،وزارة الرتبية والتعليم الإدارة العامة لريا�ض الأطفال.2010،
•وزارة الرتبية والتعليم :م�شروع تنمية الطفولة املبكرة يف اجلمهورية اليمنية � ،صنعاء وزارة
الرتبية والتعليم .2005 ،
•وزارة الرتبية والتعليم :التعليم يف موكب الثورة اجلمهورية اليمنية ،اليمن ،وزارة الرتبية
والتعليم.2002 ،
•املجل�س العربي للطفولة والتنمية :جملة الطفولة والتنمية،العدد.2001 ،3
•اجلهاز املركزي للإح�صاء  ،الكتاب ال�سنوي  ،ل�سنة 2005م  ،اجلمهورية اليمنية .اجلهاز املركزي
للإح�صاء.
•اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي لعام  ،2004اجلمهورية اليمنية ،اجلهاز املركزي
للإح�صاء.2004 ،
•اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي للإح�صاء ل�سنة  ،2004 ، 2003 ، 2002اجلمهورية
اليمنية ،اجلهاز املركزي للإح�صاء.
•اجلهاز املركزي للإح�صاء :م�ؤ�شرات التنمية الألفية يف اجلمهورية اليمنية  ،املفهوم واالجتاهات
 ،اليمن،اجلهاز املركزي للإح�صاء .2004
•اجلهاز املركزي للإح�صاء :الكتاب ال�سنوي لعام  ،1994اجلمهورية اليمنية ،اجلهاز املركزي
للإح�صاء.
•وزارة الرتبية والتعليم و �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان :التوزيع ال�سكاين يف اليمن  ،الإدارة
العامة للرتبية ال�سكانية .2004 ،
•اجلهاز املركزي للإح�صاء :الإ�سقاطات ال�سكانية للجمهورية اليمنية( )2005-2025كتاب
الإح�صاء ال�سنوي لعام .2010
•وزارة الرتبية والتعليم :الالئحة التنظيمية لعمل ريا�ض الأطفال يف اجلمهورية اليمنية،القانون
رقم ( )45ل�سنة .1992
•وزارة الرتبية والتعليم  :جدول �أعمال ور�شة التعليم للجميع ،بتاريخ � ،19/4/2004صنعاء،
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وزارة الرتبية والتعليم.2004،
•وزارة الرتبية والتعليم :م�شروع تنمية الطفولة املبكرة  ،يف اجلمهورية اليمنية� ،صنعاء ،وزارة
الرتبية والتعليم.2005 ،
•منظمة اليوني�سيف:حتليل حالة الأطفال والن�ساء يف اليمن� ،صنعاء ،من�شورات منظمة اليوني�سيف،
.1998
•وزارة الرتبية والتعليم :واقع ريا�ض الأطفال وتطويره  ،اليمن ،ورقة عمل مقدمة �إىل امل�ؤمتر
الوطني للرتبية ،الإدارة العامة لريا�ض الأطفال .2002
•اجلهاز املركزي للإح�صاء:التقرير الرئي�سي لنتائج امل�سح الوطني لظاهرة الفقر ،اليمن ،اجلهاز
املركزي للإح�صاء.1999 ،
•وزارة التخطيط والتنمية ( ،وزارة الزراعة والري ) ،مداوالت امل�ؤمتر الوطني الأول  ،ب�ش�أن القات
� ،صنعاء ،وزارة التخطيط � 6-7إبريل .2002
•اجلهاز املركزي للإح�صاء  :م�ؤ�شرات التنمية الألفية يف اجلمهورية اليمنية (املفهوم واالجتاهات)،
اليمن ،اجلهاز املركزي للإح�صاء.2004 ،
•اجلهاز املركزي للإح�صاء ،التقرير اال�سرتاتيجي اليمني� ،2001صنعاء املركز اليمني للدرا�سات
اال�سرتاتيجية .2000
•اجلهاز املركزي للإح�صاء :امل�سح الدميوغرايف يف اليمن  ،اجلمهورية اليمنية ،اجلهاز املركزي
للإح�صاء.1999،
•	 Fries، G. the effects of pre schooler education on children’s Academic
Development and socialization in primary Grades. Diss. Abs. Int.
vol. 65-02A:404.2004www.droquast.UMI.com
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