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االفتتاحيه

عزيز الباحث  /القارئ:
يف ظل التحوالت اجلارية يف اليمن ،ويف �إطار ال�سعي الد�ؤوب لتطوير قدرات اجلامعة يف
خدمة املجتمع من خالل التعليم والبحث العلمي وربطهما بتنميته ،ي�أتي �صدور هذا العدد املتميز
من جملة جامعة امللكة �أروى .وقد ت�ضمن هذا العدد جمموعة من الدرا�سات املتنوعة مبو�ضوعاتها
ومنهجياتها لكوكبة من الباحثني من جامعات و�أقطار عربية خمتلفة ت�شكل �أبحاثهم �إ�ضافة نوعية
�إيل ر�صيد املجلة.
ت�ؤمن هيئة حترير املجلة �إميان ًا عميق ًا بحقيقة �أن البحث العلمى فى كل �صوره وم�ستوياتة
ي�ستمد قيمته ومتيزه وفاعليته من �سعيه احلر ب�شتى الطرق والأدوات الإبداعية والذهنية والعلمية
وجت�سيد ًا لهذا الإميان ،كان اختيار توجهات وحمتويات
�إىل خدمة املجتمعات وتلبية احتياجاتها.
ّ
هذا العدد ،على النحو التايل:
 .1الت�صدي للق�ضايا الإ�شكالية والإ�سهام يف حلها ،مثل :ق�ضية نظام احلكم وتفعيل الرقابة على
احلكام ،وق�ضية الدولة املدنية احلديثة ،وق�ضية املواطنة املت�ساوية وتربية املواطنة ،وق�ضية
الإدارة يف ع�صرا لعوملة.
 .2تقييم و�ضع ما وتطويره وحت�سينه ،مثل :تقييم �أثر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية،
وو�ضع الو�صية يف ال�شرع والقانون ،وواقع التنمية االجتماعية امل�ستدامة ،واملقومات الطبيعية
لل�سياحة.
 .3التعامل مع خطر ما و�إزالته وتفاديه ،مثل :جرمية �إعانة العدو وموقف الت�شريع منها ،ومكائد
ال�شيطان و�سبل الوقاية منها.
 .4فهم احتياجات املجتمع �أو جهة ما والإبداع فى تلبيتها ،مثل� :ضمانات ا�ستقالل املجال�س
املحلية،وا�ستهداء القر�آن الكرمي يف فهم الظواهر الكونية كظاهرة الليل .وفى كل الأحوال
تعتربهذه الق�ضايا واملجاالت املطروقة يف هذا العدد متطلبات تنموية وحاجات جمتمعية
عليا تل ّبى من خالل البحث العلمى كن�شاط �إبداعي.
	�إن التزام القائمني على حترير املجلة وامل�شاركني فيها باملنهجيات العلمية ،وفتح �أبوابها
�أمام طاقات البحث العلمي املتميزة من باحثني و�أكادمييني ومبدعني ،هو ما جعلها تزدهر وتتق ّوى،
الأمر الذي ي�ؤكد النية اخلال�صة والعزم ال�صادق على اال�ستمرار يف احت�ضان البحث العلمي مبختلف
توجهاته يف جامعة امللكة �أروى وجملتها.
رئا�سة التحرير
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نظام احلكم يف �صـــــــدر الدولة الإ�سالميــــــة
وتفعيل الرقابـــــــة على احلكام
د.حمود �أحمد حممد عبده الفقيه

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

مقدمة:

قال تعاىل�( :إن احلكم �إال هلل �أمر �إال تعبدوا الأ �إياه ذلك الدين
القيم) الآية  40من �سورة يو�س.
وقال تعاىل(:فال وربك الي�ؤ منون حتى يحكموك فيما �شجر بينهم
ثم ال يجدون يف �أنف�سهم حرج َا مما ق�ضيت وي�سلموا ت�سليما) الآية  65من
�سورة الن�ساء.
ان نظام احلكم يف الدولة الإ�سالمية نظام �شوروي حيث وقد اعتنى
الإ�سالم عناية خا�صة مببد�أ ال�شورى ،وافرت�ض �أن �أي حكم �صحيح ال ميكن
�أن يتحقق يف غياب هذا املبد�أ ،وقد �أمر تعاىل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم
مب�شاورة امل�سلمني فقال) :و�شاورهم يف الأمر ف�إذا عزمت فتوكل على اهلل ،1
وقد جعل ال�شورى �صفة الزمة للم�ؤمنني امل�صدقني امل�ستجيبني هلل فقال تعاىل
(والذين ا�ستجابوا لربهم و�أقاموا ال�صالة و�أمرهم �شورى بينهم ومما رزقناهم
ينفقون).2
وقد �سبق الإ�سالم يف تقرير هذه القاعدة جميع الأنظمة واملذاهب
الأخرى  3وال غرابة �أن يزداد الإعجاب من قبل امل�سلمني ب�سمو مبد�أ ال�شورى
يف الإ�سالم وتقريره لذلك ال �سيما و�أن �إعالن الإ�سالم لها مل ي�أتي نتيجة
املطالبة من النا�س �أو �شهرة لتطورهم ولرقي الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي
�آنذاك ،فاملجتمعات يف ذلك الوقت كانت �أبعد ما تكون عن التفكري مببد�أ
ال�شورى �أو املطالبة به ،ولو �ألقينا نظرة على الدول املعا�صرة لظهور الإ�سالم
لوجدنا �أن النا�س كانوا يعتربون حكامهم �آلة من اهلل �أو �إن�صاف �آلهه ــ �أو �أنهم
على الأقل كانوا ينظرون �إىل �أعمالهم على �أنها مقد�سة ال يجوز نقدها �أو
اخلروج عليها ـ وهكذا فلم يكن من حق ال�شعوب �أن ت�شارك بالر�أي �أو بالنقد
 1ـ �سورة �آل عمران الآية رقم ( . ) 160
 2ـ �سورة ال�شورى الآية رقم ( . ) 38
 3ـ د عبد الكرمي عثمان  ،النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم  ،دار الإر�شاد للطباعة والن�شر بريوت  ،الطبعة الأوىل
1388هـ ـ 1996م � ،صـ ــ. 38
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يف حكم نف�سها� .إن من اخت�صا�ص هيئة ال�شورى يف الدولة الإ�سالمية قيامه بالرقابة الوقائية فال ي�ستطيع ويل
الأمر �أن ي�صدر ت�شريعات خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية  ،وذلك اللتزامه مببد�أ امل�شاورة وهو ما يعني احليلولة دون
وقوع مثل هذا الت�صرف  .حيث تعترب ال�شورى من القواعد الأ�سا�سية التي يبنى عليها النظام الإ�سالمي وهي �أ�صل من
�أ�صول ال�شريعة يف �أ�سا�س احلكم ال�صالح  .وهي ال�سبيل �إىل تبني احلقائق ،ومعرفة الآراء النا�ضجة .فهذه القاعدة
الأ�سا�سية ـ ال�شورى ـ يف الدولة الإ�سالمية تعترب �أعظم �إ�صالح �سيا�سي للب�شر قررها القر�آن الكرمي يف ع�صر كانت
4
فيه جميع الأمم مرهقة بحكومات ا�ستبدادية ا�ستعبدتها يف �أمور دينها ودنياها .

مطلب متهيدي

�أهمية ال�شورى يف الإ�سالم � .إن لل�شورى �أهمية كربى يف �أي تنظيم كان �أو �أي جماعة من اجلماعات  ،وترتكز
عليها كل دولة راقية تن�شد لرعاياها الأمن واال�ستقرار  ،والفالح والنجاح  .ذلك لأنها الطريق ال�سليم التي يتو�صل
بها �إىل الآراء واحللول  ،لتحقيق م�صالح الأفراد واجلماعات والدول  .واحليلولة دون ا�ستبداد احلاكم �أو طغيانه
5
وجتنب الأخطاء عند اتخاذ القرار
وبعد هذه الإطاللة عن مكانة ال�شورى يف الإ�سالم �س�أقوم بتعريف ال�شورى يف اللغة ويف اال�صطالح ويف
القانون وكذلك �س�أقوم بتعريف احلكم وعلى النحو التايل:

�أو ًال  :تعريف ال�شورى يف اللغة  .ال�شورى وامل�شاورة وامل�شورة م�صادر للفعل �شاور .

6

وهي ت�أتي ملعاين عدة  :ت�أتي مبعنى الإمياء �إىل ال�شيء  ،تقول �أ�شار �إليه �أوم�أ �إليه ومنه قوله تعاىل
((ف�أ�شارت �إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد �صبيا ))  7وت�أتي مبعنى ا�ستخراج الآراء :يقال �شاوره م�شاورة
ا�ستخرج ما عنده من �آراء  .وتقول �شاورته يف الأمر طلبت ر�أيه  8ومنه قوله تعاىل (( :فاعف عنهم وا�ستغفر لهم
و�شاورهم يف الأمر ))  9وا�شتور القوم �شاور بع�ضهم بع�ضا  10وت�شاورا � ،إ�شتوروا  11وامل�ست�شار  :العليم الذي ي�ؤخذ ر�أي
يف �أمر هام علمي �أو �سيا�سي �أو ق�ضائي �أو فني �أو نحوه .12
وخال�صة التعاريف ال�سابقة �أن املعاين التي ذكرت ت�صلح �أ�صال ملادة ال�شورى املتعارف عليها فهي تعني
الآتي
اختيار الأمور  ،وذلك بالإ�ستعانه بذوي اخلربات والتخ�ص�صات  ،وتعني الإمياء �إىل الآراء ال�سديدة
وال�صاحلة  ،وت�أتي مبعنى ا�ستخراج الر�أي ال�صائب بعد تقليبه من ذوي اخلربات والتخ�ص�صات

4ـ حممد ر�شيد ر�ضاء ـ الوحي املحمدي  ،دار املنار  ،الطبعة اخلام�سة  ،ت�أريخ 1955م � ،ص ـ ـ  ، 204الإمام حممد �شلتوت  ،الإ�سالم عقيدة و�شريعة  ،دار القلم القاهرة
 ،الطبعة الثانية � ،صـ ـ . 458
 .5حممد عبدا لقادر �أبو فار�س :املدر�س بكلية ال�شريعة يف اجلامعة الأردنية ،النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم الطبعة الثانية 1407هـ 1986 -م  ،رقم الإيداع ملديرية
املكتبات والوثائق الوطنية 1986 ،/7/318 ،م� ، ،صـ 76
 .6ال�صحاح يف اللغة والعلوم � ،ص ـ ـ . 577
 7ـ �سورة مرمي �آية رقم ) . ) 29
 8ـ ل�سان العرب �صـ ـ .235
 9ـ �سورة �آل عمران الآية رقم ) . ) 159
 10ـ املعجم الو�سيط �صـ ـ ـ ـ . 499
 11ـ املرجع ال�سابق �ص ـ .499
 12ـ املرجع ال�سابق �صـ ـ . 499
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ثاني ًا  :تعريف ال�شورى يف اال�صطالح .

التعريف املختار لل�شورى ( :الو�سيلة التي فر�ضتها ال�شريعة ل�صدور قرار من اجلماعة ملزم لها ولأفرادها
وحكامها )  13وذلك الن التعريف �أ�شتمل على الأمور الآتية:
 1ـ �أنه قيد ال�شورى بقواعد ال�شريعة ومل يجعلها معلقة من غري قيد .
 2ـ �أنه ا�شتمل على حكم ال�شورى ابتداء وانتهاء وعلى اجلميع حكاما وحمكومني.
 3ـ �أنه �أعطى الأمة احلق يف �إبداء الآراء واختيار الأمثل منها وي�صري ملزما للحاكم .
ومن خالل توفر الأمر ال�سابقة يف التعريف �سوغت �أن يكون هو التعريف املختار.

ثالثا :ــ تعريف امل�صطلح القانوين املقابل لل�شورى ـ الدميقراطية ـ امل�صطلح املقابل لل�شورى يف القانون
هو الدميقراطية .

الدميقراطية كنظام حكم ف�إن فحواها تعني ( :النظام الذي ي�ستوحي روح املذهب الدميقراطي مبعنى �أن
يقوم النظام على �أ�سا�س �إرادة الأمة ويجعلها عماد هيئاته  ،ويو�صف بناء على ذلك بال�شرعية  ،وي�ضمن ذلك النظام
حماية احلقوق واحلريات الفردية  ،ويكفل ا�ستخدامها  14وبناء على ما تقدم ف�إن الدميقراطية تعني  :حكم ال�شعب
بال�شعب ومن �أجل ال�شعب) � 15أو (حكم ال�شعب بوا�سطة ال�شعب مل�صلحة ال�شعب )  16وهذا املعنى للدميقراطية مل
يتغري منذ �أن ظهر هذا امل�صطلح يف العهد الإغريقي القدمي  ،حيث كانت تتكون من مقطعني � Demosأي ال�شعب ـ
� Kratosأي حكم ـ فيكون معناها حكم ال�شعب .
وخال�صة ما تقدم ذكره  :وبعد معرفة معنى ال�شورى يف ال�شريعة الإ�سالمية وما يقابلها  ،يف القانون ـ
الدميقراطية ـ تبني �أن نظام ال�شورى يف الإ�سالم� .أن�ضج و�أرقى نظام عرفته الب�شرية يف ت�أريخ ال�سيا�سي .
وبعد هذه الإطاللة عن نظام احلكم يف الدولة الإ�سالمية املتمثل بال�شورى �س�أقوم �إن �شاء اهلل تعاىل
باحلديث عن البيعة الأ�سا�س املتني الذي يقوم عليه نظام احلكم كو�سيلة لإ�سناد ال�سلطة التنفيذية �إىل احلاكم
يبا�شرها نيابة عن الأمة و�س�أقوم بتق�سيم البحث على النحو التايل :

خطة البحث

املطلب الأول :تعريف البيعة و�أنواعها .
املطلب الثاين :الأ�سا�س ال�شرعي للبيعة.
املطلب الثالث� :أركان عقد البيعة.
املطلب الرابع :مراحل تطور نظام احلكم يف الدولة الإ�سالمية وظهور الدور الرقابي على احلكام .

 13ـ د  /توفيق ال�شاوي  ،فقه ال�شورى واال�ست�شارة  ،دار الوفاء  ،الطبعة الأوىل �سنة 1412هـ 1992م .
 14ـ املرجع ال�سابق � ،ص ـ . 470
 15ـنظرية الدولة يف الإ�سالم � ،ص ـ .146
 16ـ د  /حممد كامل ليلى  ،النظم ال�سا�سية � ،ص ـ . 455
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املطلب الأول

تعريف البيعة
�أو ً
ال :تعريف البيعة لغة :البيعة م�أخوذة من الفعل باع
وباع ال�شيء منهوله بيعا ومبيع ًا� :أي �أعطاه غياه بثمن وباع على بيع �أخيه» تدخل بني املبايعني لإف�ساد
العقد لي�شرتي هو �أو يبيع .وبايعه مبايعة ،ويباع ًا عقد معه البيع :والبيع :ال�سلعة واجلمع بيوع.
والبيعة ال�صفقة على �إيجاب البيع وعلى املبايعة والطاعة وبايعه عليه مبايعة � :أي عاهده.
17

ثاني ًا تعريف البيعة ا�صطالح ًا:

قال ابن خلدون (اعلم �أن البيعة هي العهد على الطاعة ك�أن املبايع يعاهد �أمريه على �أن ي�سلم له النظر
يف �أمر نف�سه و�أمور امل�سلمني ال ينازعه يف �شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على املن�شط واملكره ،وكانوا
18
�إذا بايعوا الأمري وعقدوا عهده جعلوا �أيديهم يف يده ت�أكيد ًا للعهد)
وقد �أجمع علماء امل�سلمني ما عدا ال�شيعة الأمامية على �أن تعيني اخلليقة �أو احلاكم يتم بالبيعة �أي
االختيار واالتفاق بني الأمة �أو ممثليها «�أهل احلل والعقد» وبني احلاكم فهي عقد حقيقي من العقود التي تتم
ب�إرادتني على �أ�سا�س الر�ضا )19.وقيل ب�أن البيعة هي عبارة عن عقد ر�ضائي بني الأمة «�أهل احلل والعقد» واحلاكم،
ملزم للجانبني يلتزم فيه احلاكم ب�أن مي�ضي بالأمة على منهاج القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة و�أن يلتزم
ب�شروط الإمامة ،وتلتزم الأمة نحوه بالطاعة والن�صرة مامل يخل ب�شروط الإمامة 20.والذي يخرج به عن
الإمامة �شيئان اجلرح يف عدالته والنق�ص يف بدنه .وقال املاوردي�« :إنها عقد مرا�ضاة واختيار ال يدخله �إكراه وال
�إجبار»والعقد يكون بني �أهل احلل والعقد املمثلني ال�شرعيني للأمة وبني احلاكم الذي تتوفر فيه �شروط الإمامة.
وبناء على ذلك يعترب �أهل احلل والعقد نواب عن الأمة يف عقد البيعة للإمام وهذه النيابة جائزة يف ال�شريعة
الإ�سالمية ويف النظام الإ�سالمي ومن خالل النيابية التي يقوم بها �أهل احلل والعقد والر�أي يدخل فيه بقية �أفراد
الأمة يف البيعة ت�أكيد لها.
والدليل على م�شروعية ذلك ال�سنة املطهرة على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم حيث دلت على
م�شروعية النيابة يف البيعة وذلك ب�أن جعل بيعة عثمان ر�ضي اهلل عنه «بيعة الر�ضوان» تتم بالنيابة .فقد روى
البيهقي– ب�إ�سناده – عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال »:ويل �أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بيعة الر�ضوان
كان عثمان ر�ضي اهلل عنه ر�سول اهلل �إىل �أهل مكة فبايع النا�س فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :اللهم �إن
عثمان يف حاجة اهلل تعاىل وحاجة ر�سوله ف�ضرب ب�إحدى يديه على الأخرى فكانت يد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
21
و�سلم لعثمان خريا من �أيديهم لأنف�سهم .
 -17ل�سان العرب :البن منظور جمال الدين حممد بن مكرم الأن�صاري ،عا�ش من عام )711 – 530هـ) ،هذه الطبعة م�صورة على طبعة بوالق معها ت�صويبات وفهار�س
منوعة ،دار الن�شر امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والأنباء والن�شر( ،ت بدون) جـ� 9صـ.374
 - 18مقدمة ابن خلدون ،وهي املقدمة التاريخية املعروف ب )العرب وديوان املبد�أ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر  ،ط – 3دار�إحياء الرتاث العربي  ،بريوت �صـ
.209
 -19د ./وهبة الزحيلي :الفقه الإ�سالمية و�أدلته  ،طـ1409 2هـ 1989 -م ،دار الفكر  ،دم�شق ،جـ� ،6صـ.684 – 683
 -20د .منري حميد �ألبياتي :النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي مقارن ًا بالدولة القانونية ،الطبعة الثانية1994 ،م ،دار الب�شري  ،عمان ،الأردن� ،صـ209
 -21تف�سر ابن كثري :عماد الدين �أبو الفداء ا�سماعيل بن كثري الدم�شقي (ت 774هـ)  ،دار �إحياء الكتب العربية  ،جـ� ،4صـ ،186د.م /منري البياتي :النظام ال�سيا�سي
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	�أنواع البيعة  :البيعة نوعان  )1( :بيعة خا�صة :يقوم �أهل احلل والعقد يف الأمة  ،وهي متقدمة على بيعة
العامة زمانا واعتباراَ ،وممهدة لها  ،فهي و�إن كانت مبثابة تر�شيح للخليفة  ،ف�إن الواقع التاريخي للحكم الإ�سالمي
يقرر �أن الذي يرت�ضيه �أهل احلل والعقد من الأمة �أو معظمهم ويبايعونه  ،تر�ضيه الأمة ت�سرع �إىل مبايعته
( )2بيعة عامة  :وهي لبيعة التي ت�أتي بعد البيعة اخلا�صة ،وتكون عامة جلميع النا�س يف احلو�ضر
22
والبوادي ،ي�أخذ اخلليفة البيعة منهم بنف�سه �أو من ينيبه عنه .
املطلب الثاين

الأ�سا�س ال�شرعي للبيعة
	�أو ًال� :أ�سا�س البيعة يف القر�آن الكرمي :قال تعاىل�« :إن الذين يبايعنك �إمنا يبايعون اهلل يد اهلل فوق
�أيديهم فمن نكث ف�إمنا ينكث على نف�سه ومن �أوفى مبا عاهد عليه اهلل ف�سي�ؤتيه �أجر ًا عظيم ًا « 23
24
وقال تعاىل»:لقد ر�ضي اهلل عن امل�ؤمنني �إذ يبايعونك حتت ال�شجرة فعلم ما يف قلوبهم»
ثاني ًا� :أ�سا�س البيعة يف ال�سنة املطهرة  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (ومن بايع �أمريا ف�أعطاه يده
25
وثمرة قلبه فليطعه �إن ا�ستطاع)......
26
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم (ومن مات ولي�س يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) ويت�ضح من
الن�صو�ص ال�سابقة �أن البيعة عقد وعهد ي�ستلزم الوفاء 27فمن نكث ف�إمنا ينكث على نف�سه ومن �أوفى مبا عاهد
ً 28
عليه اهلل ف�سي�ؤتيه �أجر ًا عظيما.
ثالث ًا� :أ�سا�س البيعة يف الإجماع :لقد مت انتخاب �أبي بكر اخلليفة الأول بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �أحدث �صورة مل�ؤمتر �سيا�سي جرى فيه نقا�ش بني املهاجرين والأن�صار يف �سقيفة بني �ساعده عقب وفاة
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وقبل دفنه وكان ق�صدهم من النقا�ش هو حتقيق م�صلحة الإ�سالم وخري امل�سلمني وكان
عمر بن اخلطاب ر�ض اهلل عنه هو �أول من ر�شح �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه دليل على �أن البيعة هي و�سيلة �إ�سناد ال�سلطة
ً 29
�إىل الأمري ف�أمروا �أبا بكر مبوجبها ومل يعرت�ض �أحد على ذلك فكان ذلك �إجماعا.

الإ�سالمي مرجع �سابق �صـ.212 – 211
 - 22النظام ال�سيا�سي مرجع �سابق �ص ـ313
� - 23سورة الفتح� ،آية رقم (.)10
� -24سورة الفتح� ،أية رقم (.)18
 -25ابن حزم� :أبو حممد ابن احمد بن �سعيد بن حزم (ت 456هـ) – املحلي  ،مطبعة الإمام بالقاهرة ،بدون تاريخ وكذلك طبعة املطبعة املنربية  ،القاهرة1352 ،هـ ،
جـ� ،9صـ .439
 - 26ابن حزم  :املحلي :املرجع ال�سابق ،جـ � ،9صـ.438
 -27قال �أهل بيعة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  :فما لنا بذلك يا ر�سول اهلل �إن نحن – وفينا – �أنظر الطبقات البن �سعد جـ � ،3صـ.609
� -28سورة الفتح� ،آية رقم (.)10
 -29د .وهبة الزحيلي  :الفقه الإ�سالمي و�أدلته،مرجع �سابق ،جـ� ،6صـ – .689د/منري البياتي :النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي  ،مرجع� ،سابق� ،صـ.211
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املطلب الثالث

�أركان عقد البيعة
	�أركان عقد البيعة كما ذكرها فقهاء امل�سلون الأوائل وكذلك املت�أخرون فقد و�صفوا البيعة ب�أنها عقد يتم
بر�ضاء جميع �أطرافه .وكما هو معروف ب�أن كل عقد من العقود له �أركان ون�ستطيع �أن نقول هنا ب�أن �أركان البيعة
�أو عقد البيعة يرتكز على ثالثة �أركان هي احلاكم والأمة  ،وحمل العقد وهو �إ�سناد احلكم �أو ال�سلطة .وهي على
النحو التايل:

الركن الأول :من �أركان عقد البيعة احلاكم �أو اخلليفة :

تعريف احلاكم :واحلاكم هو الذي ت�ستند �إليه ال�سلطة بوا�سطة الأمة ويقوم مبزاولة ال�سلطة نيابة
عن الأمة التي �أ�سندتها ليه وبعد ذلك الإ�سناد ي�صبح للحاكم الذي �أ�سندت �إليه ال�سلطة قوة و�سلطة يف ت�سيري زمام
احلكم يف الدولة وهذه ال�سلطة تتناول �أمور الدين ،و�سيا�سة �أمور الدنيا على �أ�سا�س �شرائع الإ�سالم وتعاليمه ،لأن
هذه التعاليم تهدف �إىل حتقيق م�صالح النا�س يف عاملي الدنيا والآخرة�،أي �أن العن�صر لإقامة املجتمع الأخالقي
ي�سري جنبا �إىل جنب مع عن�صر املادي ويت�آزر العن�صر لإقامة املجتمع الفا�ضل امل�ستقر املتمكن يف الأر�ض الذي يقيم
ال�سيادة والعزة الفعلية بني جنبيه وتت�ضافر فيه الهداية الإلهية مع الإرادة الب�شرية والقوى العقلية عن طريق
30
الإجماع والقيا�س.
�شروط احلاكم املعتربة :والتي حتقق مقا�صد ال�شرع بالوفاء وب�أعباء هذا املن�صب وهذه ال�شروط قد
31
ذكرها الإمام املاوردي بقوله و�أما �أهل الإمامة فال�شروط املعتربة فيهم �سبعة:
1 .1العدالة اجلامعة ل�شروطها.
2 .2العلم امل�ؤدي �إىل االجتهاد يف النوازل والأحكام.
�3 .3سالمة احلوا�س من ال�سمع والب�صر والل�سان لي�صبح معها مبا�شرة ما يدرك بها.
�4 .4سالمة الأع�ضاء من نق�ص مينع عن ا�ستيفاء احلركة و�سرعة النهو�ض.
5 .5الر�أي املف�ضي �إىل �سيا�سة الرعية وتدبري امل�صالح.
6 .6ال�شجاعة والنجدة امل�ؤدية �إىل حماية البي�ضة وجهاد العدو.
7 .7الن�سب وهو �أن يكون من قري�ش لورود الن�ص فيه وانعقاد الإجماع عليه .وهناك �شرط �آخر مهم ي�ضاف
�إىل ال�شروط املذكورة �سابقا وهوان يكون املر�شح للخالفة �أو لوزارة ذا والية تامة ب�أن يكون م�سلما  ،حراً،
والبلوغ ،والعقل والعلم والعدالة هذه هي ال�شروط املطلوبة توفرها فيمن يتم تر�شيحه للخالفة �إجماال
و�س�أقوم ب�شرحها كما يلي:
	�أو ًال :العدالة :واملق�صود بها الديانة والأخالق احلميدة وهي مقدرة ومعتربة يف كل والية وهي �أن يكون
ملتزما بالأمانة نزيها عن املحرمات وا�ضحا يف كالمه ومبتعد عن الآثام بعيدا عن الريب ،م�أمونا يف الر�ضا والغ�ضب
32
ويف اجلملة هي التزام الواجبات ال�شرعية،واالمتناع عن املنكرات واملعا�صي املحرمة يف ال�شرع الإ�سالمي.
ثاني ًا :العلم امل�ؤدي �إىل االجتهاد يف النوافل والأحكام :واملق�صود بالعلم امل�ؤدي �إىل االجتهاد يف النوافل
 -30د .وهبة الزحيلي :الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،مرجع �سابق ،جـ� ،6صـ.662
 -31الأحكام ال�سلطانية� :أبو احل�سن بن علي املاوردي� ،صـ.15
 -32املرجع ال�سابق �صـ 31
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والأحكام هو �أن يكون املر�شح �إىل احلكم لديه الكفاءة العلمية التي ت�ؤهله �إىل االجتهاد فيما يطر�أ من الق�ضايا
والأمور يف الأحداث والنوازل �أو ي�ستنبط من �أحكام �شرعية وغريها من �أحوال ال�سيا�سة ال�شرعية  33وال يكون
العامل جمتهد �إال �إذا علم الأحكام ال�شرعية وكيفية ا�ستنباطها من م�صادرها ال�شرعية الأربعة وهي القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية والقيا�س والإجماع ،و�أن يعرف �أحوال الع�صر وما يطر�أ عليه من تطورات وحتوالت �سيا�سية
34
وثقافية و�إعالمية واجتماعية وغريها.
ثالث ًا� :سالمة احلوا�س من ال�سمع والب�صر والل�سان :ليب�صح معها مبا�شرة ما يدرك بها ف�إن طر�أ نق�ص على
ج�سم احلاكم املعني لقيادة الدولة �شيء مما يحدث خلال ونق�صا يف �شروط ال�سالمة ،فقد ف�صل املاوردي الذي يعترب
م�ؤ�س�س ًا للقانون الد�ستوري والإداري يف الإ�سالم ف�صل �أثر ذلك على ا�ستدامة الإمامة بقوله �أما ما يطر�أ على بدن
الإمام �أو احلاكم فنق�سمه ثالثة �أق�سام �أحدها – نق�ص احلوا�س والثاين نق�ص الأع�ضاء والثالث نق�ص الت�صرف.
ف�أما النق�ص يف احلوا�س فيق�سم �إىل ثالثة �أق�سام :ق�سم مينع من الإمامة .ق�سم ال مينع من الإمامة.
ق�سم خمتلف فيه .ف�أما الق�سم الأول املانع من الإمامة ف�شيئان�:أحدهما زوال العقل ،والثاين ذهاب
الب�صر..
و�أما الق�سم الثاين من احلوا�س التي ال ي�ؤثر فقده يف الإمامة ف�شيئان هما :اخل�شم يف الأنف الذي ال يدرك
به �شم الروائح.
1 .1فقد الذوق الذي يفرق به بني الطعوم ،فال ي�ؤثر هذا يف عقد الإمامة لأنهما ي�ؤثرن يف اللذة وال ي�ؤثرن يف
الر�أي والعمل.
و�أما الق�سم الثالث من احلوا�س فمختلف فيها ف�شيئان هما ال�صم واخلر�س فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة،
لأن كمال الأو�صاف بوجودهما مفقود،واختلف من اخلروج بهما من الإمامة.
فقالت طائفة يخرج بهما منها  ،كما يخرج بذهاب الب�صر لت�أثريهما يف التدبري والعمل وهو �أ�صح املذاهب
وقالت طائفة ال يخرج بهما من الإمامة لقيام الإ�شارة مقامها وقال �آخرون� :إذا كان يح�سن الكتابة مل يخرج بهما
من الإمامة ،و�إن كان ال يح�سن خرج من الإمامة بهما ،لأن الكتابة مفهومة ،والإ�شارة موهومة.
و�أما فقدان الأع�ضاء فينق�سم �إىل �أربعة �أق�سام:
الق�سم الأول :ما ال ي�ؤثر على الرت�شيح للإمامة وال على ا�ستدامتها :وهو ما ال ي�ؤثر فقده يف ر�أي وال عمل
وال نهو�ض وال ي�شني يف املنظر ،مثل قطع الذكر والأذنني وقطع الأنثيني.
الق�سم الثاين :ما مينع من عقد الإمامة ومن ا�ستدامتها :وهو ما مينع من العمل كذهاب اليدين � ،أومن
النهو�ض كذهاب الرجلني فال ت�صح معه الإمامة يف عقد وال ا�ستدامة لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة يف علم �أو
نه�ضة.
الق�سم الثالث :ما مينع من عقد الإمامة واختلف يف �أثره على ا�ستدامتها :وهو ما ذهب بع�ض العمل �أو فقد
به بع�ض النهو�ض كذهاب �إحدى اليدين �أو �إحدى الرجلني فال ي�صح معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال الت�صرف ف�إن
طر�أ بعد عقد الإمامة ففي خروجه منا مذهبني للفقهاء هما:
املذهب الأول :يخرج به من الإمامة لأنه عجز مينع من ابتدائها فمنع من ا�ستدامتها.
املذهب الثاين� :أنه ال يخرج به من الإمامة و�إن منع من عقدها ،لأن املعترب يف عقدها كمال ال�سالمة ويف
أ.

أ

ب.

ب

� -33أبي يعلي احلنبلي :الأحكام ال�سلطانية� ،صـ.20
 -34املاوردي الأحكام ال�سلطانية ،مرجع �سابق� ،صـ.32
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اخلروج منها كمال النق�ص.
والق�سم الرابع :ما ال مينع من ا�ستدامة الإمامة واختلف يف �أثره على �صالحية الرت�شيح وهو ما ي�ؤدي �إىل
ت�شويه اجل�سد وال ي�ؤثر على يف عمل وال يف نه�ضته كجدع الأنف و�سحل �إحدى العينني فذلك ال ي�ؤثر على بقائه يف
الإمامة واختلف يف منعه من الرت�شيح لها على مذهبني� :أحدهما مينع والآخر ال مينع.
ج .و�أما نق�ص الت�صرفات ف�ضربان حجر وقهر 35ف�أما احلجر فهو �أن ي�ستويل عليه من �أعوانه من ي�ستبد
بتنفيذ الأمور من غري تظاهر مبع�صية وال جماهرة مب�شاقة فال مينع �صحة واليته ولكن ينظر يف �أفعال من ا�ستوىل
على �أموره ف�إن كانت جارية على �أحكام ال�شرع والعدل جاز �إقراره عليها تنفيذ ًا لها و�إم�ضاء لأحكامها لئال يقف من
الأمور الدينية ما يعود بف�ساد على الأمة  ،و�إن كانت �أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقت�ضى العدل مل يجز �إقراره
عليهما ولزم �أن ي�ستن�صر من يقب�ض يده ويزل تغلبه ووجب تنحية ال�سلطة عنه.
و�أما القهر  :فهو �أن ي�صري م�أ�سورا يف يد عدو قاهر ال يقدر على اخلال�ص منه ،فيمنع ذلك من تر�شيحه
للخالفة ف�إن �أ�سر بعد انعقاد الإمامة له ،وجب على كافة الأمة ا�ستعادته من الأ�سر ملا �أوجبته الإمامة من ن�صرته
وهو على �إمامته ما كان مرجو خلال�ص م�أمول الفكاك �إما بقتال �أو بفداء  ،وال يخلع من الإمامة �إال �إذا يئ�س امل�سلمون
من ا�ستخال�صه من الأ�سر.
رابع ًا� :سالمة الأع�ضاء من نق�ص عن ا�ستيفاء احلركة و�سرعة النهو�ض مت ال�شرح والتطرق لها يف ال�شرط
36
الثالث حيث مت الكالم عن �سالمة احلوا�س وكذلك النق�ص الذي يطر�أ على ج�سم احلاكم كما ف�صل املاوردي.
خام�س ًا :الر�أي املف�ضي �إىل �سيا�سة الرعية وتدبري امل�صالح  37واملق�صود بذلك �أن يكون احلاكم ذو ر�أي
ح�صيف يف الق�ضايا ال�سيا�سية ،والإدارية واحلربية �أي �أن يكون له اخلربة الكافية ب�شئون النا�س و�أمور البالد
وحاجة احلكم وال�سيا�سة.
�ساد�س ًا :ال�شجاعة والنجدة امل�ؤدية �إىل حماية البي�ضة وجهاد العدو مبعنى �أن ال�شخ�ص الذي ير�شح
للإمامة ينبغي �أن يكون قوي ال�شخ�صية ب�أن يتميز باجلر�أة وال�شجاعة والنجدة امل�ؤدية �إىل حماية البي�ضة «
الوطن» وجهاد العدو و�إقامة احلدود و�إن�صاف املظلوم من الظامل وتنفيذ الأحكام الإ�سالمية.
�سابع ًا :الن�سب وهو �أن يكون املر�شح للخالفة من قري�ش كما قال القا�ضي العالمة �أبو يعلي احلنبلي و�أما
�أهل الإمامة فيعترب فيهم �أربعة �شروط �أحدها� :أن يكون قر�شي ًا من ال�صميم ،وهو من كان من ولد قري�ش بن بدر بن
الن�ضري دليل بني كنانة وقد قال �أحمد يف رواية منها« :ال يكون من غري قري�ش خليفة»  38وهذا ال�شرط فيه خالف.
فذهب �أهل ال�سنة �إىل وجوب كون الإمام �أو اخلليفة من قري�ش وقال البغدادي 39دليل �أهل ال�سنة على �أن الإمامة
مق�صورة على قري�ش قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم «الأئمة من قري�ش ولهذا اخلرب �سلمت الأن�صار اخلالفة لقري�ش
يوم ال�سقيفة فح�صل اخلرب و�إجماع ال�صحابة الدليل على �أن خلالفة ال ت�صلح لغري قري�ش وال اعتبار بخالف من
خالف الإجماع بعد ح�صوله وكذلك ن�سب البغدادي هذا الر�أي �أبي حنيفة وال�شافعي ويقول الإمام الغزايل «روي
عن ابن عبا�س �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أقبل ويف البيت رجال من قري�ش ف�أخذ بع�ضادتي الباب ثم قال:
الأئمة من قري�ش ما قاموا فيكم بثالث �إذا ا�سرتحموا رحموا و�إذا حكموا عدلوا و�إذا قالوا �أوفوا 40.وا�ستدل �أهل
 -35الأحكام ال�سلطانية :املاوردي �صـ ،35الأحكام ال�سلطانية :لأبي يعلي �صـ.24 – 20
 -36املرجع ال�سابق.
 -37املرجع ال�سابق.
 - 38الأحكام ال�سلطانية  :القا�ضي �أبو يعلي حممد بن احل�سني الغراء احلنبلي �صـ.20
 -39البغدادي هو :ابو من�صور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي (ت 429هـ)
 -40الإمام الغزايل �أبو حامد الغزايل (505هـ) الرد على الباطنية  ،طبعة ليدن1916 ،م� ،صـ.201
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ال�سنة على �أن الأئمة من قري�ش بقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :الأئمة من قري�ش» قدموا قري�ش ًا وال تقدموها»
ال يزال هذا الأمر يف هذا احلي من قري�ش ما ا�ستقاموا �أو ما �أقاموا الدين وقال اخلوارج واملعتزلة بعدهم �إن الإمامة
41
حق لكل م�سلم متى ا�ستكمل ال�شروط الأخرى.
واحلكمة يف ا�شرتاط القر�شية للإمامة كما يرى ابن خلدون �أن ا�شرتاط القر�شية لي�س م�شروط ًا لذاته
و�إمنا لعلة فيه هي ال�شوكة والقوة التي كانت لقري�ش والتي بها يتح�صل مق�صود الإمامة من اجتماع الكلمة والطاعة
وانتفاء املنازعة ويف ذلك يقول العالمة بن خلدون« :ونحن �إذا بحثنا عن احلكمة يف ا�شرتاط الن�سب القر�شي
ومق�صد ال�شارع منه مل يقت�صر فيه على التربك ب�صلة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كما هو يف امل�شهور و�إن كانت تلك
الو�صلة موجودة لكن التربك لي�س من املقا�صد ال�شرعية كما علمت فال بد �إذا من امل�صلحة يف ا�شرتاط الن�سب وذلك
مل جندها �إال يف اعتبار الع�صبية التي تكون بها احلماية واملطالبة ويرتفع اخلالف والفرقة بوجودها ل�صاحب
املن�صب فت�سكن �إليه امللة و�أهلها وينتظم حبل الألفة فيها ...ف�إذا ثبت �أن ا�شرتاط القر�شية� ،إمنا هو لدافع التنازع،
وعلمنا �أن ال�شارع ال يخ�ص الأحكام بجيل وال ع�صر وال �أمة علمنا �أن ذلك �إمنا هو من الكفاية فرددناه �إليها وطردنا
العلة امل�شتملة على املق�صود من القر�شية وهو وجود الع�صبية فا�شرتطنا يف القائم ب�أمور امل�سلمني �أن يكون من قوم
�أويل ع�صبية قوية غالبة على من معها لع�صرها لي�ستتبعوا من �سواهم  ،وجتتمع الكلمة على ح�سن احلماية.42
و�إذا علمنا �أن الع�صبية التي ي�شري �إليها بن خلدون هي ارتباط القوم ب�سبب الن�سب �أو غريه فيكونون متعاونني �أويل
قوة ال ي�ستطيع غريهم منازعتهم يف الأمر ،و�إذا علمنا �أي�ضا �أن االرتباط ب�سبب الن�سب قد �ضعف بل ذاب يف خ�ضم
املجتمعات احلديثة ف�إننا نرى �أن من يتحقق فيه مق�صود هذا ال�شرط وحكمته هو من يكون معه جمهور الأمة» �أي
الأكرثية لأنه بذلك ت�سكن �إليه امللة ويرتفع اخلالف وبذلك جتتمع الكلمة على ح�سن احلماية كما يقول ابن
خلدون ويقول الدكتور �ضياء الدين الري�س وغريه معلقبني على ذلك ب�أن الإ�سالم ملا مل يقر فكرة الع�صبية كفاية
يف الت�شريع �أو ك�أ�سا�س يف تكوين املجتمعات ف�إن املعول عليه توفري القوة والطاعة  ،ومبا �أن ذلك مي يعد يعتمد
على الع�صبية كما كان يف املا�ضي  ،بل �أ�صبح م�ستمدا من نظام الدولة وما متلك من جيو�ش ف�إن هذا ال�شرط مل يعد
�ضروري ًا ،ويكفي �أن يختار اخلليفة بالطريقة امل�شروعة ،و�أن يحوز ر�ضا مل�سلمني.
	�إذا يلزم �أن يكون ال�شرط الآن هو �أن القائم ب�أمور امل�سلمني يجب �أن يكون متبوع ًا يف الكرثة الغالبة،
ليكون مطاعا مر�ضيا عنه ،ذا قوة م�ستمدة من لإرادة العامة فيرتتب على وجوده ح�صول الوحدة ،وتنتفي دواعي
43
اخلالف.
	�أما الو�سيلة �إىل معرفة من يكون معه جمهور الأمة �أو الأكرثية ال يوجد �أي مانع يف ال�شرع من �أية و�سيلة
م�شروعة ت�ؤدي �إىل معرفة ذلك ومنها االنتخابات ومن خالل ذلك ي�صبح من ي�ستحق رئا�سة الدولة هو من يفوز
ير�ضى �أغلبية امل�سلمني فمن كان معه جمهور امل�سلمني كان هو الفائز بزمام احلكم.
ثامن ًا� :أن يكون الإمام ذا والية تامة ب�أن يكون م�سلم ًا ،حراً ،بالغ ًا ،عاق ًال ،ذكراً.
�1 .1شرط الإ�سالم :يجب �أن يكون رئي�س الدولة الإ�سالمية م�سلم ًا� ،أم ا�شرتاط الإ�سالم فلأنه قوم بحرا�سة الدين
والدنيا ،و�إذا كن الإ�سالم �شرطا يف جواز ال�شهادة فهو �شرط يف كل والية عامة لقوله تعاىل( :ولن يجعل اهلل
للكافرين على امل�ؤمنني �سبيال)  44 .واخلالفة �أعظم ال�سبيل فال تكون ليغر م�سلم  ،والن حقيقة خلالفة خالفة
 -41د /وهب الزحيلي :الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،جـ� ،6صـ.697
 -42ابن خلدون ،املقدمة� :صـ195وما بعدها.
 - 43د /حممد �ضياء الدين الري�س :النظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية ن طـ � ،4سنة 1967م ،دار املعارف  ،م�صر� ،صـ ،250وما بعدها/ .
� -44سورة الن�ساء �آية رقم .141
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عن �صاحب ال�شرع يف فظ الدين فمن البديهي �أن تودع هذه الأمانة بيد من ي�ؤمن بهذا الدين و�أال ت�سند ملن
يكفر به.
وال يجوز للكافرين �أن يتقلدوا هذا املن�صب اخلطري مطلق ًا ،فالقر�آن يوجب على امل�سلمني �أن يطيعوا الأمري
45
امل�سلم قال تعاىل( :يا �أيها الذين �آمنوا �أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل الأمر منكم).
قال العلماء� :أويل الأمر منكم :الأمراء منكم يا معا�شر امل�سلمني  ،وعلى ر�أ�س ه�ؤالء الأمراء الأمري العام
46
احلاكم العام �أي اخلليفة ير�أ�س الدولة الإ�سالمية.
واهلل عز وجل حرم على امل�سلم �أن يخ�ضع وير�ضى بت�سلط الكافر عليه وق�ضى �أال ي�سلط الكفار على
امل�ؤمنني فقال �سبحانه وتعاىل( :ولن يجعل اهلل للكافرين على امل�ؤمنني �سبيال) 47.وقوله تعاىل( :ال يتخذ امل�ؤمنون
الكافرين �أولياء من دون امل�ؤمنني ،ومن يفعل ذلك فلي�س من اهلل يف �شيء)  48ف�إذا حرم الإ�سالم على امل�ؤمنني �أن
يوالوا غري م�ؤمن فقد حرم عليهم �أن يجعلوه حاكما عليهم لأن احلكم والية  49والكافر ال يوايل امل�سلم بل يوايل
50
الكافر مثله قال تعاىل( :والذين كفروا بع�ضهم �أولياء بع�ض �إال تفعلوه تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد كبري).
وبالن�سبة لرئا�سة الدولة ال ميكن �أن ت�سند �إال �إىل رجل ي�ؤمن بال�شريعة الإ�سالمية وامل�صدر الإلهي الذي
جاءت من عنده �أي �إىل رجل م�سلم لأنه من امل�ستحيل �أن تكون الدولة �إ�سالمية وباملعنى ال�صحيح مامل يتوىل �إمام
51
�أمورها �أفراد يتوقع منهم �أن يكونوا خا�ضعني ب�إخال�صهم وباختيارهم �إىل تعاليم الإ�سالم احلنيف.
�2 .2شرط احلرية :احلرية :فال ي�صلح لتويل رئا�سة الدولة العبد والآبق واملكاتب واملدبر  52لأنهم م�شغولون
بحقوق غريهم  ،وال ميلكون حرية الت�صرف ب�أنف�سهم فمن باب �أوىل �أال يت�صرفون بخريات الأمة ومبقدراتها.
ومبا �أن الدولة الإ�سالمية دولة عقائدية ملتزمة ولذلك ال ميكن �أن يكون رئي�سا لها �إال من كان �أعمق بالإ�سالم
53
من غريه و�أكرثهم التزاما به و�أكرثهم عزم ًا على حتقيق �أهدافه الإن�سانية ال�سامية و�أحكامه العادلة.
�3 .3شرط البلوغ  :والبلوغ كما هو معروف ومعلوم �شرط التكليف فال يكلف ال�صبي غري املميز �أو املميز ب�شيء من
الأحكام �إال بد بلوغهما لأن ال�صبي لي�س كف�ؤ ًا ملثل هذه املهام اجل�سام ،فهو غري م�سئول عن �أفعاله ،وال يتعلق
بفعله حكم معني والإمامة �أكرث التكاليف ال�شرعية عبئا لأن الإمام م�سئول �أمام اهلل تعاىل عن كل تق�صري يف
الدولة ،قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عندما حدد هذه امل�سئولية :واهلل لو عرثت بغلة يف العراق لكنت
م�سئو ًال �أمام عنها بني يدي اهلل ملا مل �أمهد لها الطريق ،و�إذا كان ال�صبي ال ميلك الوالية على نف�سه وماله،
54
فكيف يعني رئي�س ًا للدولة الإ�سالمية وتكون له الوالية على البالغني العاقلني وال�صبي غري قادر على ذلك.
�4 .4شرط العقل :والعقل كذلك �شرط التكليف وعليه فال يجوز والية املجنون لأن اهلل عز وجل قد �أ�سقط
الواجبات �إذا �أخذ على ال�شخ�ص ما �أوهب ،ومبا �أن املجنون ال ميتلك القدرة على الت�صرف مبا ورثه من ماله
� - 45سورة الن�ساء � ،آية رقم (/.)59
 -46د /حممد عبدالقادر �أبو فار�س :املدر�س بكلية ال�شريعة يف اجلامعة الأردنية ،النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم الطبعة الثانية 1407هـ 1986 -م  ،رقم الإيداع ملديرية
املكتبات والوثائق الوطنية 1986 ،/7/318 ،م� ،صـ.179
� -47سورة الن�ساء �آية رقم)141( :
� -48سورة �آل عمران’ ،ية رقم (.)28
 -49الإ�سالم و�أو�ضاعنا ال�سيا�سية ،ت�أليف عبدالقادر عوده  ،طبعة بدون � ،صـ.59
� -50سورة الأنفال� ،آية رقم)28( :
 -51حممد �أ�سد :منهاج ا ٍلإالم يف احلكم  ،نقلة �إىل العربية من�صور حممد ما�ضي ،الطبعة الرابعة 1975 ،م ،دار العلم للماليني� ،صـ.82
 -52العبد الآبق :العبد الذي هرب من عند �سيده ،واملكاتب هو الذي عقد مع �سيد عقد يتحرر مبوجبه يف مقابل مبلغ من املال يدفعه ل�سيده ،ف�إذا عجز عاد �إىل ملك �سيده.
 -53د .حممد املبارك امل�ست�شار والأ�ستاذ يف جامعة امللك عبدا لعزيز بجدة :نظام الإ�سالم احلكم والدولة ،الطبعة الرابعة1401 ،هـ 1981م ،دار الفكر � ،صـ.65
� -54أبي يعلي  :الأحكام ال�سلطانية� ،صـ ،27املاوردي  :الأحكام ال�سلطانية� ،صـ.29
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وغريه فمن باب �أوىل عدم قدرته على الت�صرف ب�أموال الأمة ومقدراتها و�أعرا�ضها ودمائها فرئي�س الدولة هو
الذي ي�شن احلروف من خالل �أوامره التي يوجهها ملعاونيه ومن خالل �إ�شرافه على ذلك واملجنون غري قادر على
ذلك وكذلك رئي�س الدولة �أو الإمام من اخت�صا�صه �أن يقوم ب�إبرام املعاهدات وغريها وفاقدا لعقل غري م�ستطيع
لإبرام هذه الت�صرفات فالإمام يقوم مبهام كثرية قال ابن حزم�“ :إمنا جعل الإمام ليقيم للنا�س ال�صالة ويقيم
حدودهم وي�أخذ �صدقاتهم ومي�ضي �أحكامها ،ويجاهد عدوهم وهذه كلها عقود ال يخاطب بها من مل يبلغ �أو
من ال يعقل 55.وال بد �أن يكون رئي�س الدولة على درجة عالية من الفطنة والذكاء واخلربة متكنه من التفكري
ب�أمور الأمة وم�صريها بل وق�ضاياها امل�صريية و�إيجاد احللول املنا�سبة لها .
�شرط الذكورة :ال خالف بني علماء الأمة الإ�سالمية يف ا�شرتاط الذكورة بالن�سبة لرئا�سة الدولة و
الوالية الكربى �أو الإمامة العظمى كما ي�سمونها ،بل تعد ا تفاق جميعهم على �أنه ال يجوز للمر�أة �أن تتوىل رئا�سة
الدولة الإ�سالمية وقد ا�ستدلوا على ذلك بالقر�آن وال�سنة والواقع العملي يف عهد ال�صحابة.
	�أو ًال :الدليل من القر�آن :الدليل على ا�شرتاط الذكورة يف الإمامة وعدم جواز تولية املر�أة رئا�سة الدولة
جند ذلك يف القر�آن الكرمي ،قال تعاىل (الرجال قوامون على الن�ساء)  56وجه اال�ستدالل يف الآية و�إن كانت نزلت
بخ�صو�ص القوامة يف الأ�سرة فالعربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب فتبقى احلجة قائمة يف الآية ،و�إن كانت
نزلت بخ�صو�ص القوامة يف الأ�سرة فالعربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب فتبقى احلجة قائمة يف الآية ،ف�إذا
كانت املر�أة ال ت�ستطيع �أن تدير وت�شرف على �أ�سرة �صغرية يف العدد قد ال يتجاوز عدد �أفرادها يف الغالب على
ثالثة ع�شر فردا بنف�س الكفاءة والقدرة التي يتمتع بها الرجل عند �إدارته لهذه الأ�سرة فمن باب �أوىل �أن تكون
�أقل من الرجل يف الكفاءة والقدرة يف �إدارة �شئون الدولة الإ�سالمية و�أن تقوم بكل ما تطلبه رئا�سة الدولة فال
57
يكون لها الأولوية عليه.
ثاني ًا :الدليل من ال�سنة النبوية :فقد ا�ستند العلماء �إىل احلديث الذي ورد يف منا�سبة تن�صيب امر�أة
على مملكة فار�س يف عهد النبي عليه ال�صالة وال�سالم �إذ قال( :لن يفلح قوم ويل �أمرهم امر�أة) فقد روى هذا
احلديث عن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه �أنه قال :ع�صمني اهلل ب�شيء �سمعته من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ملا
هلك ك�سرى قال :من ا�ستخلفوا قالوا :ابنته قال :فقال “ :لن يفلح قوم ويل �أمرهم امر�أة” قال فلما قدمت عائ�شة
58
ذكرت قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فع�صمني اهلل به
ثالث ًا :الدليل من الوقع العملي يف عهد ال�صحابة :فهناك خالف فيما �سوى رئا�سة الدولة من الأعمال
والوظائف وخا�صة الق�ضاء فلم يثبت �أن املر�أة يف عهد ال�صحابة تولت الق�ضاء �أو �أي والية عامة وذلك لأن ال�صحابة
كانوا يطبقون ما ي�سمعون من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أو ما ي�شاهدون من �سنته �صلى اهلل عليه و�سلم فكانوا
يطبقون ال�سنة القولبة والفعلية والتقريرية ،فكانوا حديث عهد بالوحي وهو يتنزل على الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم فاحلديث ال�سابق قوله �صلى اهلل عليه و�سلم “لن يفلح قوم ويل �أمرهم امر�أة” كان له املكانة الكبرية يف
� -55أبي حممد علي بن �أحمد �سعد بن حزم الأندل�سي املتوفى �سنة 459هـ املحلى ،طبعة هذه الن�سخة على الن�سخة املطبوعة باملطبعة املنربية حتقيق ال�شيخ حممد �شاكر
1387 ،هـ 1967 -م ،طبعة دار االحتاد العربي للطباعة ل�صاحبها حممد عبدا لرزاق  ،ن�شر مكتبة اجلمهورية  ،جـ� ،1صـ/.58
� -56سورة الن�ساء �آية رقم ()43
 -57و�شذ عن ذلك بع�ض ال�شيعة الذين قالوا ب�إمامة فاطمة �أخت جعفر ،وال�شبيبية الذين قالوا ب�إمامة غزالة �أم �شبيب ،بعد موت ولدها ،عبقرية الإ�سالم يف �أ�صول احلكم
للدكتور منري العجالين ،طبعة ثانية دار الكتاب اجلديد� ،صـ ،126وانظر الإمامة عند اجلمهور والفرق املختلف بقلم الدكتور علي �أحمد ال�سالو�س – الطبعة الأوىل،
1398هـ 1978 -م ،مكتبة ابن تيمية ،الكويت� ،صـ ،15النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم للدكتور حممد عبدالقادر �أبو فار�س� :صـ.183
� -58أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك  :حديث رقم ( – )4666طـ1418 – 1هـ  ،1998 -النا�شر دار املعرفة للطباعة والن�شر بريوت  ،لبنان جـ� ،4صـ� ،85أخرجه
البخاري  ،املكتبة الإ�سالمية ا�ستانبول� ،سنة 1315هـ  ،جـ� ،8صـ.97
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نفو�سهم وكان له التطبيق العملي يف حياتهم ويف حكمهم فال يوجد يف الواقع العملي يف عهد ال�صحابة �أن املر�أة
تولت من�صب احلاكم �أو اخلليفة �أو من�صب الق�ضاء بل ثبت �أنها كانت متار�س �أعمال تتنا�سب مع طبيعتها وقدرتها
مثل ت�ضميد اجلرحى وغريها من الأعمال التي تتنا�سب مع فطرتها ومع تكوينها ولأن عبئ املن�صب يتطلب قدرة
كبرية ال تتحملها املر�أة عادة ،وال تتحمل امل�سئولية املرتتبة على هذه الوظيفة يف ال�سلم واحلرب والظروف ال�صعبة
وال�شائكة لذا �أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكر ًا  59كون الرجل �أقوى عقال و�أثبت جنانا و�أعد نظرة و�أ�شد حزما
من املر�أة فهي تتمتع بعاطفة جيا�شة ،ت�أخذ عليها كل م�أخذ �إذا ما انفعلت يف حزن �أو فرح �أو غ�ضب ولهذا فالإ�سالم
�أعطى املر�أة و�ضعا خا�ص ًا يتنا�سب مع طبيعتها والفطرة التي خلقت عليها.
وخال�صة ما ن�ستنتجه يف هذا ال�ش�أن مما ورد يف حق املر�أة �سواء يف القر�آن الكرمي �أو يف ال�سنة النبوية
املطهرة على �صاحبها� ،أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم �أن الإ�سالم �أ�شفق على املر�أة و�صرف عنها تويل الوظائف العامة
مثل الوالية العامة والق�ضاء وغري ذلك من الوظائف العامة ،وذلك يظهر جليا من توجيهاته ومقا�صد ن�صو�صه،
با�ستثناء ما كان مت�صال بطبيعة عمل املر�أة كالتعليم بني الأطفال وتربيتهم ،وما كان مت�ص ًال ب�شئون الن�ساء مثل
التفتي�ش اخلا�ص بالن�ساء عند احلاجة لذلك ،وكذلك معاجلة الن�ساء حيث واملر�أة قد قامت بهذه املهمة يف عهد
60
الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عندما ا�ستعمل الن�ساء يف التمري�ض يف احلروب.
الركن الثاين من �أركان عقد البيعة :الأمة “�أهل احلل والعقد”:
تعترب الأمة هي الركن الثاين يف عقد البيعة ممثلة يف �أهل احلل والعقد وهي الطرف الثاين يف العقد ال
يقوم �إال بها ،حيث ال ميكن للإمام و�إن كان �أف�ضل �أهل زمانه �أن يعقد لنف�سه  . 61و�أهل احلل والعقد ميثلون الأمة
يف اختيارهم اخلليفة  62باعتبار �أن تن�صيب الإمام من فرو�ض الكفاية على الأمة مبجموعها ف�إذا قام باالختيار
للحاكم �أهل احلل والعقد �سقط عن بقية الأمة وقال املاوردي“ :ف�إذا اجتمع �أهل احلل والعقد لالختيار ،ت�صفحوا
�أحوال �أهل الإمامة املوجودة فيهم �شروطها فقدموا للبيعة �أكرثهم ف�ضال وكمالهم �شروطا ومن ي�سرع النا�س �إىل
طاعته وال يتوقفون عن بيعته ف�إذا تعني لهم من بني اجلماعة من �أداهم االجتهاد و�إىل اختياره عر�ضوها عليه ف�إن
63
�أجابهم �إليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له فلزم كافة الأمة الدخول يف بيعته واالنقياد لطاعته.
	�أو ًال :تعريف �أهل احلل والعقد :و�أهل احلل والعقد هم العلماء املخت�صون �أي املجتهدون وواجهات النا�س
و�أ�صحاب االخت�صا�صات العلمية يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة ،قال املاوردي و�إن مل يقم بها “�أي الإمامة
�أحد خرج من النا�س فريقان � :أحدهما – �أهل االختيار  ،حتى يختاروا �إماما للأمة والثاين – �أهل الإمامة حتى
ينت�صب �أحدهم للإمامة ولي�س على من عدا هذين الفريقني من الأمة يف ت�أخري الإمامة حرج وال �إثم �إذا الأمة
هي :الأمة يف املفهوم الإ�سالمي جمتمع �إن�ساين يقوم على الأ�سا�س العقائدي امل�شرتك فالإ�سالم مبا يت�ضمنه من
ت�صور حلقائق الوجود – من الكون وما وراء الكون – ومن قواعد �سلوكية وقيم �أخالقية ونظم ت�شريعية هو العامل
امل�شرتك بني �أفراد هذه الأمة ،و�أهل احلل والعقد كما �أ�سلفت ينوبون عن هذا املجتمع الإن�ساين.
ثاني ًا� :شروط �أهل احلل والعقد :قال املاوردي� :أما �أهل االختيار ويق�صد بهم �أهل احلل والعقد فال�شروط
 -59د .وهبة الزحيلي  :الفقه الإ�سالمي ،جـ � ،6صـ.693
 -60د .حممد املبارك :نظام الإ�سالم  ،احلكم والدولة �صـ ،66د /حممد عبد القادر �أبو فار�س النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم �صـ/.184 – 183
 -61د� .ألبياتي :النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم� ،صـ.220
� . -62أنظر النظريات ال�سيا�سية للدكتور �ضياء الدين الري�س� :صـ.170
 -63الأحكام ال�سلطانية �صـ ،17مرجع �سابق.
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64

املعتربة فيهم ثالثة �شروط وهي:
	�أو ًال :لعدالة اجلامعة ل�شروطها ،والعدالة هي ملكة حتمل �صاحبها على مالزمة التقوى واملروءة ،املراد
بالتقوى امتثال امل�أمورات ال�شرعية واجتناب املنهيات ال�شرعية.
ثاني ًا :العلم الذي يتو�صل به �إىل معرفة من ي�ستحق الإمامة على ال�شروط املعتربة فيها.
ثالث ًا :الر�أي واحلكمة امل�ؤديان �إىل اختيار من هو للإمامة �أ�صلح وجدير بامل�صالح �أقوم و�أعرف.
وهذه ال�شروط �أقرها املنطق ومتليها امل�صلحة العامة ،وتوجبه املدنية احلقيقية ويفهم منها �أن هذه
الهيئة مبثابة جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شيوخ يف الوقت احلا�ضر ،على �أن يكون �أع�ضا�ؤها من
�أ�صحاب اخلربة يف املجاالت التي تتطلبها ظروف الدولة ومن �أ�صحاب الكفاءات العلمية والأكادميية .
ثاني ًا :الأ�سا�س ال�شرعي يف حق الأمة يف اختيار الإمام:
�أو ًال� :أ�سا�س حق الأمة يف اختيار الإمام يف القر�آن:
1 .1قال تعاىل( :يا �أيها الذين �أمنوا كونوا قوامني بالق�سط �شهداء هلل ولو على �أنف�سكم �أو الوالدين �أو
الأقربني).65
2 .2قوله تعاىل( :وامل�ؤمنون بع�ضهم �أولياء بع�ض ي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر).66
فالآيتني القر�آنية و�أمثالهما يف القر�آن الكرمي هي عبارة عن خطابات �صريحة للأمة لأجمعها تقيم عليها
امل�سئولية يف تنفيذ ال�شرع ،و�إذا كانت الأمة هي امل�سئولة عن تنفيذ القوانني الإ�سالمية بناء على الآيتني املذكورتني
�سابقا وهي كلك مطالبة بالتنفيذ �شرعا فهي �إذا متلك ال�سلطة يف التنفيذ ب�أحقية من ال�شارع ب�شكل جماعي وجب
عليها الإنابة حيال ذلك ومن هنا وجدت الإنابة عن الأمة ب�أن تختار الإمام �أو احلاكم ليقوم مبزاولة ال�سلطة التي
متلكها نيابة عنها ،ويقوم بالتنفيذ ملا هي مكلفة به �شرع ًا .ومن امل�شهور واملعروف لدى اجلميع �أن الذي ميلك احلق
وال�سلطة لي�س من الواجب عليه �شرع ًا �أن يقوم با�ستعمال وا�ستخدام حقه بنف�سه بل له احلق ن يوكل �أو ينيب غريه
يف مبا�شرة ما ميلكه.
ثاني ًا� :أ�سا�س حق الأمة يف االختيار يف ال�سنة النبوية فقد دلت ال�سنة الفعلية لر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم عندما تويف ومل ين�ص على �إمام يعينه تارك ًا احلق للأمة يف اختيار �إمام ًا لها  ،وكذلك ت�شريع نظام البيعة –
67
وهي و�سيلة �إ�سناد ال�سلطة �إىل الإمام عمليا يف بيعة امل�ؤمنني للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يوم العقبة.
ثالث ًا� :أ�سا�س حق الأمة يف اختيار احلاكم يف الإجماع :لقد �أجمع ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم جميعا على
اختيار الإمام من الأئمة  ،ولي�س هو الطريق يف ثبوت الإمامة وال يوجد �أحد من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا
عار�ض يف ذلك.
رابع ًا :ال�سوابق الد�ستورية يف ع�صر ال�صحابة يف حق الأمة يف االختيار فقد مت اختيار اخللفاء الأربعة
الرا�شدين عن طريق البيعة وكون البيعة كانت من الأمة فهي �إذا �أ�سا�س التعيني  ،ال الن�ص وال العهد  ،وال الغلبة
وال الوراثة وكون الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل يو�ضح للنا�س كيفية اختيار اخلليفة ومل ين�ص على خليفة معني
فهناك حكمة يف ذلك وهي ترك املجال مفتوحا لإرادة الأمة تفعل ما تراه منا�سبا يف حتقيق امل�صلحة العامة من
غري تعيني وحتديد ل�شكل احلكم و�أ�ساليب الو�صول �إليه و�إمنا ترك الأمر �إليها تت�صرف بكل حرية مبا يتنا�سب مع
-64
-65
-66
-67

املرجع ال�سابق�،صـ.14
�سورة الن�ساء �آية رقم (.)135
�سورة التوبة� ،آية رقم (.)71
د .منري �ألبياتي :النظام ال�سيا�سي � .....صـ.223
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كل زمان ومكان واملهم يف ذلك قيام احلاكم بالواجبات املناطة به نحو �أمته وااللتزام بجميع الوظائف امل�سندة �إليه
68
�سواء كانت دينية �أو دنيوية وخ�ضوعه لرقابة الأمة.
الركن الثالث يف عقد البيعة� :إ�سناد ال�سلطة لتنفيذ “ال�شرع حمل العقد”
قال القا�ضي �أبو يعلي :عليه رحمة اهلل وهو يتحدث عن عقد البيعة“ :و�صفت العقد �أن يقال له :بايعناك
على �إقامة العدل والإن�صاف والقيام بفرو�ض الإمامة ونحو ذلك” 69والقول ال�سابق يت�ضمن �إ�سناد ال�سلطة �إىل
الإمام لغر�ض تنفيذ ال�شرع ولذلك يكون احلق معنا �إذا �أطلقنا على حمل العقد �إ�سناد ال�سلطة – لتنفيذ ال�شرع”.
وقال الإمام املاوردي “الإمامة مو�ضوعة خلالفة النبوة يف حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا به 70واملت�أمل
يف التعريف ال�سابق يجده قد �أجمل “حمل العقد” يف الإمامة فيجعله حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا به وبالن�سبة
حلرا�سة الدين فاملق�صود بها �شيئني هما :حفظه وتنفيذه وحفظ الدين يعني �إبقاء حقائقه ومعانيه والعمل على
ن�شرها بني �أو�ساط الأمة كما بلغها ر�سولنا الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�سار عليها ال�صحابة الكرام ر�ضوان
ً 71
اهلل عليهم جميعا.
وقد و�ضع ذلك العالمة الفقيه �أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب البغدادي املاوردي بقوله �إن على
الإمام “حفظ الدين على �أ�صوله امل�ستقرة وما �أجمع عليه �سلف الأمة ،ف�إن جنم مبتدع �أو زاغ ذو �شبهة عنه �أو�ضح
له احلجة وبني له ال�صواب و�أخذ مبا يلزمه من احلقوق واحلدود ،ليكون الدين حمرو�س ًا من خلل والأمة ممنوعة
72
من زلل”
والذي يت�ضح مما ذكر �سابق ًا �أن حفظ الدين كما ذكره الفقهاء هو – يف نظرنا – �صورة من �صور تنفيذ
ال�شرع لأن ال�شرع وجه بحفظ الدين فطلب ن�شره و�إبقاء حقائقه ومعانيه ونهى عن الزيادة فيه والنق�صان وعن
البدع فيه وتنفيذ ال�شرع – وهو حمل االلتزام – مفاده تطبيق �أحكامه و�أنظمته يف العقيدة  :والعبادات والأخالق
 ،واملعامالت املتعلقة بعالقة الفرد بالفرد  ،والفرد بالدولة والدولة بدار الإ�سالم مع غريها من الدول ويدخل يف
هذا اجلانب تطبيق �أحكام الإ�سالم يف كل ق�ضية من الق�ضايا املتعلقة بحياة الفرد والدولة قال املوىل عز وجل:
(الذين �إن مكناهم يف الأر�ض �أقاموا ال�صالة و�آتوا الزكاة و�أمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهلل عاقبة الأمور)،73
74
وقال تعاىل( :ثم جعلناك على �شريعة من الأمر فاتبعها).
و�أما �سيا�سة الدنيا بالدين فهو �أن تكون �إدارة �شئون الدولة والرعية على وجه يحقق امل�صلحة ويدر�أ
املف�سدة وهذا يتم �إذا كانت �إدارة �شئون املوظفني و�إدارة �شئون احلياة ب�أكملها وفقا لقواعد ال�شريعة ومبادئها
و�أحكامها املن�صو�ص عليها �أو امل�ستنبطة منها وفقا لقواعد االجتهاد ال�سليم فهذه ال�سيا�سة ال�شرعية لأمور الدنيا
بالدين 75.ويدخل يف هذه ال�سيا�سة ال�شرعية لأمور الدنيا �إقامة العدل ومنع الظلم يف كل جزئية من جزئيات
احلياة وهو جزء من حمل االلتزام يف عقد البيعة �إذا قال الفقهاء يف �صفة عقد البيعة للإمام �أن قال له“ :بايعناك
 -68د .وهبة الزحيلي :الفقه الإ�سالمي و�أدلته ال�شرعية ،جـ� ،6صـ.689
 - 69الأحكام ال�سلطانية :لأبي يعلي احلنبلي�،صـ ،25مرجع �سابق.
 - 70الأحكام ال�سلطانية :للماوردي ال�شافعي �صـ ،13مرجع �سابق ،وابن خلدون يف مقدمته �صـ.145
 - 71د .عبد الكرمي زيدان� :أ�صول الدعوة ،الطبعة الثانية �سنة 1972م ،مطبعة �سلماين �ألأعظمي  ،بغداد� ،صـ.183
 -72املاوردي� :صـ.29
� - 73سورة احلج �آية رقم ()41
� -74سورة اجلاثية� :آية رقم (.)18
 -75د .عبد الكرمي زيدان� :أ�صول الدعوة� .صـ.185
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على �إقامة العدل والإن�صاف”� 76أي�ضا يتحقق العدل ب�إعطاء كل ذي حق حقه وعدم ظلم الآخرين يف كل �شيء من
�شئون احلياة  .ومن الأمور ال�ضرورية التي يلزم تواجدها يف �إقامة الق�ضاء الظلم ومقدماته وهي جزء من حمل
العقد �إ�سناد الأمر �إىل الأمناء �أ�صحب الكفاءة واخلربة ومراقبتهم من قبل الإمام والأ�سا�س يف ذلك قوله تعاىل:
(�إن خري من ا�ست�أجرت القوي الأمني) ،77.والقوي هو من يقدر على �إدارة الأمور التي �أ�سندت �إليه بحق و�صدق
والأمني هو الذي يراقب اهلل تعاىل فيما ويل عليه وال يفرط يف �شيء من ذلك .وكان من �أهم قواعد عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف تعيني الوالة و�شروطه عليهم :القوة والأمانة ، 78وقد طبق الفاروق ر�ضي اهلل عنه هذه
القاعدة ورجح الأقوى من الرجال على الأقوى .
املطلب الرابع

مراحل تطور نظام احلكم يف الدولة الإ�سالمية وظهورا لدورا لرقابي على احلكام
	�إن املت�أمل يف و�ضع الدولة الإ�سالمية يف بداية فجر الإ�سالم وبعد هجرة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�إىل املدينة يالحظ �أن نظام احلكم قد مر بعدة مراحل فبعد �أن ظهرت الدولة الإ�سالمية ومت ا�ستكمال مقوماته
كدولة فكانت اخلطوة الأوىل بعد �أن و�صل الر�سول �إىل املدينة املنورة وا�ستقر فيها هي بناء م�سجده �صلى اهلل عليه
و�سلم وقد بنى امل�سجد يف و�سط املدينة تقريبا وقد كان للم�سجد �أكرث من مهمة فبالإ�ضافة �إىل كونه يجمع امل�سلمني
لأداء ال�صلوات اخلم�س فهو كذلك يعترب مركز لتدبري �شئون امل�سلمني ومكانا اللتقائهم مع بع�ضهم البع�ض ،ومن خالل
�أهمية امل�سجد فقد كان املركز الأول للإدارة واحلكم بني �أفراد الدولة الإ�سالمية.
وقد كانت �إدارة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم للدولة الإ�سالمية النا�شئة �إدارة مبا�شرة وكانت �إدارة
قوية ونافذة ال�سيا�سة والنظام ومهابة �أمام الدول الأخرى ،ونظرا الت�ساع رقعة الدولة الإ�سالمية يف عهده �صلى
اهلل عليه و�سلم وان�ضمام بع�ض البالد �إليها مل ي�سند الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كل املهام �إليه وحده بل كان
ي�ستعمل �أ�صحابه على تلك البالد التي ان�ضمت �إىل الدولة الإ�سالمية بعد �أن يزودهم بن�صائح وير�سم لهم ال�سيا�سة
العامة التي يعملون يف حدودها ويقومون بو�ضعها مو�ضع التطبيق ، .وكانوا يوافون الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
عند عودتهم بتقارير �شاملة وبيانات وافية ملا قاموا به من الأعمال امل�سندة �إليهم من قبله �صلى اهلل عليه و�سلم
وكذلك يقدمون خال�صة ب�أهم نتائج تلك الأعمال التي قاموا بها يف �إطار ال�سلطة التنفيذية ،وكان ذلك قبل �أن
تت�سع رقعة الدولة الإ�سالمية وخا�صة يف بداية الأمر وبعد الهجرة واملكث يف املدينة �أما بعد ات�ساع رقعة الدولة
الإ�سالمية واختالف الو�ضع عن �سابقه وازدهر عهد احلكومة النبوية كل ذلك �أدى �إىل تق�سيم الدولة الإ�سالمية
�إىل عدد من الوحدات الإدارية ان�سجاما مع مقت�ضيات الإدارة الر�شيدة ولذلك نالحظ �أن الأرا�ضي التي افتتحت يف
عهده عليه ال�صالة وال�سالم مت تق�سيمها �إىل ثمان مقاطعات وهي املدينة  ،تيماء ،مقاطعة بني كنده ،مكة ،جنران،
اليمن ،والبحرين  ،وعمان وح�ضرموت .ثم جعل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على كل مقاطعة يف هذه املقاطعات
واليا عهد �إليه ب�إقامة احلدود و�إنفاذ الأحكام وتوطيد النظام والقيام بالرتتيبات اخلا�صة بالق�ضاء  ،و�إىل جانب
 -76القا�ضي � :أبو يعلي احلنبلي :الأحكام ال�سلطانية� ،صـ.25
� -77سورة الق�ص�ص � ،آية رقم ()26
 -78د  .علي حممد حممد ال�صالبي :ف�صل اخلطاب يف �سرية �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �شخ�صيته وع�صره ،الطبعة الأوىل  ،تاريخ الطبعة 1423هـ
 2022م ،دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية م�صر ،القاهرة� ،صـ.353				
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الوالة فقد عني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عما ًال على كل منطقة يقومون بجمع الزكاة 79ه�ؤالء الوالة والعمال
كانوا ينوبون عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إدارة �شئون الواليات يف حدود ال�سيا�سة العامة املو�ضوعة  ،وكان
�صلى اهلل عليه و�سلم يتخري عماله من خرية امل�سلمني و�أ�صحاب العلم والدين وكان ي�ضع الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب 80ومن خالل قيامه �صلى اهلل عليه و�سلم بتق�سيم الدولة الإ�سالمية النا�شئة �إىل واليات وتعيني الوالة
والعمال الذين ينوبون عنه يف �إدارة �شئون هذه الواليات وتفوي�ضه لهم ال�سلطة الالزمة لذلك ،فقد كان �صلى اهلل
عليه و�سلم ميهد خللفائه من بعده الطريق الذي ي�سلكونه يف جمال احلكم والإدارة  ،وقد عمل الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم مع �أ�صحابه مببد�أ ال�شورى فقد طبق هذا املبد�أ يف غزوتي بدر و�أحد  81كما ا�ست�شار �أ�صحابه يف كثري من
الأمور اخلا�صة والعامة 82وقد �سار اخللفاء الرا�شدون بعد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على هدى من ال�سيا�سات
الإدارية النبوية ولذلك جاءت تدابريهم الإدارية يف هذا االجتاه وا�ستجابة ملا ا�ستجد من �أو�ضاع وظروف جديدة
 ،ففي عهد اخلليفة الأول �أبو بكر ال�صديق كانت �أول مبادرة هي مقاومة حركة الردة التي انت�شرت يف �أرجاء
اجلزيرة بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وبعدما �أكمل مهمته يف داخل الدولة الإ�سالمية وثبت دعائمها
وكانت الدولة يف عهده تتكون من اجلزيرة العربية فقط �أما الأقطار اجلديدة املفتوحة يف العراق وم�شارف ال�شام
فلم تكن يف عهده قد ا�ستقرت وانتظمت �شئون احلكم والإدارة فيها وكانت ال تزال حتكم باحلكم الع�سكري للقادة
املختلفني الذين كانوا يف�صلون يف �ش�أنها ،وي�شرفون على م�صاحلها و�أمورها 83وكما كان قرار �أبي بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه بقتال املرتدين عن الإ�سالم كان قراره �أي�ضا بقتال مانعي الزكاة .وحقيقة الأمر يف ذلك �أن اخلليفة الأول
عند االمتناع عن �إخراج الزكاة تراجع ًا عن جماعة امل�سلمني وخروجا على نظام اجلماعة وارتداد ًا عن الإ�سالم،
وبناء على ذلك قام مبواجهة الأمر بقوة وحزم� ،أخاف من حوله ممن �سولت لهم �أنف�سهم �أن ي�سلكوا ذلك ال�سلوك يف
اجلزيرة العربية ب�أكملها و�أرغم املرتدين على العودة �إىل جماعة امل�سلمني وانتظمت وحدة اجلماعة الإ�سالمية
ك�سابقها .وقد بني �أبو بكر ال�صديق يف احلكم و�إدارة الدولة من بداية الأمر حيث قال يف بداية توليه اخلالفة
تلك اخلطبة امل�شهورة ايها النا�س �إين قد وليت عليكم ول�ست بخريكم ف�إن �أح�سنت ف�أعينوين  ،و�إن �أ�س�أت فقوموين
� ...أطيعوين ما �أطعت اهلل ور�سوله ف�إذا ع�صيت اهلل ور�سوله ال طاعة يل عليكم 84.ففي هذه اخلطبة يطلب �أبو
بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه من رعيته �أن ي�شاركوه يف الأعمال اجلماعية واملعاونة يف �إدارة الدولة ،ويطلب منهم
الن�صح والتقومي ،وي�ؤكد لهم �أهمية ال�صفات الفا�ضلة التي هي �أ�سا�س احلكم والإدارة مثل :ال�صدق ،الأمانة ،كما
ي�ؤكد التزامه من خالل عقد املبادئ الأ�سا�سية يف الإدارة واحلكم وهو العدل بني النا�س و�إيثار ال�ضعيف حتى يقوي
بني النا�س و�إ�ضعاف القوي ب�أخذ حق الآخرين منه ،والت�أكيد على مبد�أ العدل وااللتزام به يعترب التزاما ما دام
يف طاعة اهلل ،وطاعة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ف�إذا مل يلتزم بطاعة اهلل ور�سوله فال طاعة له عليهم وذلك
تنفيذا لقوله تعاىل( :يا �أيها الذين �أمنوا �أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل الأمر منكم)85وعندما بد�أ �أبوبكر
يف تق�سيم الأعمال العامة يف الدولة بادر �أبو عبيدة وعمر مب�ساعدته يف الأمور الهامة  ،فقال �أبو عبيدة �أنا �أكفيك
املال  ،وقال عمر و�أنا �أكفيك الق�ضاء فقام �أبو بكر بتعيني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما قا�ضيا يف خالفته فمكث
 -79د .علي اخلر بو طلي :احل�ضارة الإ�سالمية التاريخ الطبعة بدون� ،صـ.21
 / 80د .م�صطفى احلفناوي :فكرة الدولة الإ�سالمية ،مطبعة الأزهر1959 .م� ،صـ.112
 -81د .حممد يو�سف مو�سى  :نظام احلكم يف الإ�سالم  ،حتقيق ح�سني يون�س مو�سى ،مطبعة دارالفكر العربي �صـ184 – 181ز
 -82من �أمثلة ا�ست�شارة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه يف الأمور اخلا�صة ما كان من ا�ست�شارته لهم يف حادثة الإفك.
 -83عمر ابو الن�صر :احل�ضارة الأموية العربية يف دم�شق  ،مكتبة ربيع  ،حلب ،دم�شق � ،سنة 1948م� ،صـ.200
 -84ابن ه�شام :ال�سرية النبوية ،اجلزء الرابع� ،صـ.1075
� -85سورة الن�ساء �آية رقم .59
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عمر �سنة كاملة ال ي�أتيه رجالن متخا�صمان 86.و�أقر �أبو بكر عمال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �أعمالهم ومل
يختلف الهيكل التنظيمي لإدارة الدولة الإ�سالمية  ،وال �أ�سلوب �أدارتها يف عهد �أبي بكر ال�صديق عما كان يف عهد
ر�سول اهلل.
	�أو ًال :نظام احلكم يف عهد عمر بن اخلطاب :توىل عمر بن اخلطاب اخلالفة بعد وفاة �أبي بكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه ،وكان اهتمام عمر ب�إدارة الدولة يبدوا جليا فيما ت�ضمنته �أول خطبة خطبها بعد واليته حيث
قال بعد حمد اهلل تعاىل والثناء عليه � ،أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم بي ،وخلفت فيكم بعد �صاحبي ،فمن
كان بح�ضرتنا با�شرناه ب�أنف�سنا ومن غاب عنا ولينا �أهل القوة والأمانة ،ومن يح�سن نزده ح�سنا  ،ومن ي�سئ نعاقبه
87
ويغفر اهلل لنا ولكم.
ومبا �أن اخلطبة كانت موجزة �إال �أنها بينت كيفية تنظيم العمل ،ومبا�شرته ومراقبته فامل�سئولية الأوىل
يف مبا�شرة العمل تقع على عاتق الرئي�س ،حيث يتوىل النظر يف الأمور القريبة منه.
كما ت�ضمنت �إقرار مبد�أ التفوي�ض فيحق للرئي�س الإداري �أن يفو�ض �أحد مر�ؤو�سيه يف مبا�شرة الأمور
البعيدة عنه.وقد ذكرت اخلطبة ال�شروط الواجب توافرها يف املواطن العام الذي �أ�سند �إليه التفوي�ض والن�ضر يف
م�صالح امل�سلمني وقد برزت �أحد ال�شروط يف قول عمر ر�ضي اهلل عنه �أن يكون املوظف من �أ�صحاب اخلربة والقوة
والأمانة وال�صالحية ،و�أكد ر�ضي اهلل عنه على �إقراره ملبد�أ املكاف�أة والثواب ملن �أح�سن يف العمل والعقاب ملن ق�صر يف
العمل ،وهذا نوع من الرقابة ومكاف�أة املح�سن ومعاقبة امل�سيء .كما بينت هذه اخلطبة طبيعة الوالية والإدارة فهي
ابتالء واختبار للراعي والرعية ،اختبار للراعي يف مدى تنفيذ �أوامر اهلل تعاىل والتزامه بالعدل ورعاية م�صالح
النا�س ،واختبار للرعية يف مدى الطاعة لوليهم و�صربهم عليه .اهتم عمر بالرقابة ومتابعة الوالة  ،ونرى �أن من
�أ�سباب �صالحية النظام الإداري وكفائته يف عهده يعود على الرقابة وقوتها بالإ�ضافة �إىل الأ�سباب الأخرى مثل
قوة الوازع الديني لدى العمال والرعية وقرب العهد بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وا�ستقامة اخلليفة الذي هو
حمل القدوة للمجتمع ب�أكمله وللوالة والرعية ،وبلغت دقة رقابة عمر �أن عني لكل عامل من عماله رقيب ًا خفي ًا
ال يفارقه ،حتى كان العامل يعتقد �أن �أقرب النا�س �إليه هو عني اخلليفة عليه .88فيحر�ص على اال�ستقامة يف كل
�أموره اخلا�صة والعامة .وحينما يذكر الع�صر العمري يتبادر �إىل الأذهان معامل التغيري والتطور يف نواحي الإدارة
والتنظيم يف الدولة الإ�سالمية و�إذا كان هناك ثمة �أ�سباب فمن املمكن �إرجاعها ح�سب ما �أراه �إىل ما يلي:
1 .1ما ات�صف به عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه من مهارات وقدرات �إدارية و�شخ�صية ظهرت و�أبدعت يف
التطبيقات الإدارية احلكيمة يف ظل اال�سرت�شاد بالتوجيهات الإ�سالمية امل�أخوذة من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية املطهرة .فكانت الإدارة يف زمانه تنتمي �إىل الفن كون الفن الأ�صيل يدرك القواعد
العلمية بال�سليقة ولكنه �إدراك يعتمد على الذكاء واحل�س املرهف �أكرث من اعتماده على قواعد علمية
معروفة �سلف ًا.
2 .2ومن الأ�سباب التي �أدت �إىل التغيري والتطور يف نواحي التنظيم والإدارة يف الدولة الإ�سالمية يف عهد
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ح�سب نراه ات�ساع الفرتة التي حكم فيها عمر ن�سبي ًا (� )10سنوات من
عام 13هـ 23 -هـ بالإ�ضافة �إىل ذلك اال�ستقرار والثبات ال�سيا�سي التي امتازت به هذه الفرتة من الزمن
خالل حكمه ر�ضي اهلل عنه .وقد و�ضح �سيدنا عمر �أن �أف�ضل من ي�صلح للوالية العامة ومن باب �أوىل �أي
� -86أبو جعفر حممد بن جرير الطربي( ،تاريخ الر�سل وامللوك) ،دار املعارف ،ط ،2جـ� ،3صـ.426
 -87جالل الدين ال�سيوطي :تاريخ اخللفاء حتقيق عمر ابو الف�ضل �إبراهيم – دار النه�ضة  ،م�صر ،طبعة 1975م� ،صـ .231 – 230
 - 88حممد كرد علي :الإ�سالم واحل�ضارة العربية طبعة جلنة الرتجمة والن�شر  ، -ط 1968 ،3م  ،جـ� ،2صـ.111
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وظيفة عامة هو القوي الأمني امل�سلم قال عمر� :أعياين �أهل الكوفة �إن ا�ستعملت عليهم لين ًا ا�ست�ضعفوه،
و�إن ا�ستعملت عليهم �شديد ًا �شكوه ،ولوددت �أين وجدت رج ًال قوي ًا �أمينا م�سلم ًا �أ�ستعمله عليهم .89وكان
يقول لعماله �إذا بعثهم �إىل واليتهم � :إين مل �أبعثكم جبابرة ولكن بعثتكم �أئمة  ،فال ت�ضربوا امل�سلمني
فتذلوهم وال حتمدوهم فتفتنوهم  ،وال متنعوهم فتظلموهم ،90وهنا تظهر الرقابة الأولية على �أعمال
الوالة من خالل توجيه عمر لهم ر�ضي اهلل عنه.
ثالث ًا :نظام احلكم يف عهد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه (35 – 24هـ):
بعد �أن متت البيعة ل�سيدنا عثمان بن عفان و�أ�صبح �أمريا للم�ؤمنني ،خلفا للخلفية الثاين عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه مل تتغري الأو�ضاع عما كانت عليه يف عهد �سيدنا عمر  ،حيث قام �سيدنا عثمان ب�إقرار الوالة الذين
عينهم عمر ر�ضي اهلل عنه يف والياتهم ،ومل يعزل �أحد ًا منهم ومل ينقل �أحد منهم �إىل غري الوالية التي كان عليها
يف عهد عمر بن اخلطاب وقد �أو�ضح �سيدنا عثمان منهجه يف الإدارة واحلكم والتعامل مع الوالة من خالل كتبه التي
كتبها �إىل الوالة يف الأم�صار ،وعماله وكانت على النحو التايل:
1 .1كان �أول ما كتب من الكتابات �إىل عماله� :أما بعد :ف�إن اهلل �أمر الأئمة �أن يكونوا رعاة  ،ومي يتقدم �إليهم
�أن يكونوا جباة ،و�إن �صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ،ومل يخلقوا جباة وليو�شكن �أئمتكم �أن ي�صريوا جباة،
وال يكونوا رعاة ف�إذا عادوا كذلك انقطع احلياء والأمانة والوفاء �أال و�أن �أعدل ال�سرية �أن تنظروا يف �أمور
امل�سلمني فيما عليهم فتعطوهم ما لهم ،وت�أخذوا ما عليهم ثم تثنوا بالذمة ،فتعطوهم الذي لهم وت�أخذوا
بالذي عليهم ،ثم العدو الذي تنتابون ،فا�ستفتحوا عليه بالوفاء.91
2 .2وكتب عثمان �إىل �أمراء الأجناد قائ ًال �أما بعد ف�إنكم حماة امل�سلمني وذاتهم ،وقد و�ضع لكم عمر ما مل يغب
عنا ،بل �إن على ملأ منا ،وال يبلغني عن �أحد منكم تغيري ال تبديل يغري اهلل ما بكم وي�ستبدل بكم غريكم
 ،فانظروا كيف تكونون ف�إين �أنظر فيما �ألزمني اهلل النظر فيه ،والقيام عليه ،92فقد بني عثمان ر�ضي اهلل
عنه لأمراء اجلند �إقراره ملا و�ضعه عمر لهم من عطاء وطلب منهم الدميومة واال�ستقرار على ما كانوا
عليه ،و�أنه �سرياقبهم ملعرفة التزامهم بذلك.
�3 .3أما بالن�سبة لكتاب عثمان �إىل عمال اخلراج فقد جاء فيه ف�إن اهلل قد خلق اخللق باحلق  ،فال يقبل �إال
احلق  ،خذوا احلق و�أعطوا احلق به ،والأمانة الأمانة ،قوموا عليها ،وال تكونوا �أول من ي�سلبها فتكونوا
�شركاء من بعدكم على ما اكت�سبتم ،والوفاء الوفاء ال تظلموا اليتيم وال املعاهد ف�إن اهلل خ�صم ملن ظلمهم،
وهنا يتحقق مبد�أ الرقابة التي قام بها عثمان ر�ضي اهلل عنه نحو عماله.
رابع ًا :نظام احلكم يف عهد علي بن �أبي طالب:
	�أول الأعمال الإدارية التي با�شرها الإمام علي بن �أبي طالب بعد توليه اخلالفة هي قيامة ب�إر�سال عما ًال
على الأم�صار �إحالال لعمال عثمان ر�ضي اهلل عنه ،فبعث على الب�صرة عثمان ابن حنيف الأن�صاري بدل عبدا هلل
بن عامر  ،وعلى الكوفة عمار بن �شهاب بدل �أبي مو�سى الأ�شعري  ،وعلى اليمن عبد اهلل بن عبا�س بدل يعلي بن
منبه وعلى م�صر قي�س بن �سعد بن عبادة بدل علي اهلل بن �سعد ،وعلى ال�شام �سهل بن حنيف بد ًال من معاوية بن
�أبي �سفيان .وعندما و�صل كل عامل �إىل واليته قام كل منهم بالقيام بتويل جميع �أمورها �إال �سهل بن حنيف  ،حيث
� -89أبو الفرج بن اجلوزي :تاريخ عمر بن اخلطاب  ،حتقيق �أ�سامة عبدا لكرمي الر فاعي ،مكتبة ال�سالم1394 ،هـ� ،صـ .141 – 139
� -90أبو يو�سف يعقوب بن �إبراهيم اخلراج حتقيق ن�صر الدين اخلطيب  ،املطبعة ال�سلفية  ،ط1397 ،6هـ � ،صـ.125
 - 91ابن جرير الطربي :تاريخ الر�سل وامللوك  ،دار املعارف مرجع �سابق ،جـ� ،4صـ245 – 244ز
 -92نف�س املرجع ال�سابق.
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رده بع�ض �أهل ال�شام عندما و�صل �إىل تبوك ،فعاد �إىل علي ر�ضي اهلل عنه وكذلك عمارة بن �شهاب حيث رده طلحة
بن خويلد �ألأ�سدي عندما و�صل قرب الكوفة فرجع كذلك �إىل علي ، .وقد ا�ستمرت البالد يف عهد اخلليفة الرابع
على ما كانت عليه يف عهد عثمان غري �أن عليا قد عمل جاهد ًا على قمع الفنت التي ظهرت يف عهده وورث لنا موروث ًا
عظيما بني لنا �أ�سلوبه يف �إدارة البالد ويظهر هذا الأمر من خالل الكتاب الذي �أر�سله �إىل واليه مالك بن احلارث
�ألنخعي الأ �شرت �ألنخعي ، .ومن خالل حتليل ودرا�سة كتاب الإمام علي �إىل واليه الأ �شرت �ألنخعي حينما واله على
م�صر تت�ضح بع�ض اال�ستنتاجات عن كيفية تنظيم الواليات الإ�سالمية يف عهده ومدى �سلطات الوايل والوظائف
العامة يف الدولة ، .ويف عهد علي �أعطى والة الأقاليم ال�صالحية املطلقة يف تعيني الق�ضاة يف �أقاليمهم وا�ستقالل
وظيفة القا�ضي عن وظيفة الوايل ، .وقد حقق الإمام علي ال�سبق الأعظم يف التنظيم الإداري مقارنة بالأنظمة
الإدارية احلديثة ،وميكن ذلك مببد�أ التعيني باالمتحان وامل�سابقة ذلك املبد�أ الذي �أخذت به الأنظمة املعا�صرة
م�ؤخر ًا  ،وهذا املبد�أ يظهر فيه الرقابة على �سلوكيات الوالة املطلوب تقييمهم .
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اخلامتة

	�إن اخللل الذي نعاين منه يف جمتمعا تنا الإ�سالمية ب�شكل عام وجمتمعنا اليمني ب�شكل خا�ص ال ي�صلحه
�إال نظام �شوروي على منهاج ال�سلف ال�صالح �أ�سا�سه البيعة �سواء :كانت البيعة اخلا�صة �أوالبيعة العامة والبيعة
اخلا�صة يقوم �أهل احلل والعقد يف الأمة  ،وهي متقدمة على بيعة العامة زمانا واعتباراَ ،وممهدة لها  ،فهي و�إن
كانت مبثابة تر�شيح للخليفة  ،ف�إن الواقع التاريخي للحكم الإ�سالمي يقرر �أن الذي يرت�ضيه �أهل احلل والعقد من
الأمة �أو معظمهم ويبايعونه  ،تر�ضيه الأمة ت�سرع �إىل مبايعته وهذه البيعة ميثلها يف هذا الزمان جمل�س ال�شورى
�أو�ألنيابي �أو جمل�س الأمة �أو غريها من امل�سميات احلديثة ،والبيعة العامة  ،هي البيعة التي ت�أتي بعد البيعة
اخلا�صة ،وتكون عامة جلميع النا�س يف احلوا�ضر والبوادي ،ي�أخذ اخلليفة البيعة منهم بنف�سه �أو من ينيبه عنه.
و هي ما تتحقق يف هذه الأيام وت�سمى باالنتخابات العامة �أو باال�ستفتاء � .إ ن النظام الإ�سالمي �سبق كل الأنظمة
املعا�صرة يف الرقابة على احلكام ومتابعتهم و�إلزامهم مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية ومعاقبتهم وعزلهم وغريه من
و�سائل الرقابة واملحا�سبة �.إن من اخت�صا�ص هيئة ال�شورى يف الدولة الإ�سالمية قيامها بالرقابة الوقائية فال
ي�ستطيع ويل الأمر �أن ي�صدر ت�شريعات خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية  ،وذلك اللتزامه مببد�أ امل�شاورة وهو ما يعني
احليلولة دون وقوع مثل هذا الت�صرف  .حيث تعترب ال�شورى من القواعد الأ�سا�سية التي يبنى عليها النظام الإ�سالمي
وهي �أ�صل من �أ�صول ال�شريعة يف �أ�سا�س احلكم ال�صالح  .وهي ال�سبيل �إىل تبني احلقائق  ،ومعرفة الآراء النا�ضجة.
�إن النظام ال�سيا�سي ال�سليم (نظام احلكم) املتنور هو �ضرورة مهمة لأي بناء ح�ضاري ،ولن يكون هنالك فكر م�ستنري
وحكم �سديد �إال يف ظل النظام الإ�سالمي البناء ال�شامل  ،ال�س َّيما يف هذا الع�صر الذي ت�شتدُّ فيه احلاجة �إىل النظام
ال�شوروي الدميقراطي اجلاد وال�صريح الذي ي�ستوعب جميع الق�ضايا ويعمل على حلها� .أما بالن�سبة للرقابة
التي طبقها اخللفاء الرا�شدون ر�ضي اهلل عنهم فقد برزت ومور�ست على احلكام و�أدت ثمارها يف املجتمع فقد �أكد
عمر ر�ضي اهلل عنه على �إقراره ملبد�أ املكاف�أة والثواب ملن �أح�سن يف العمل والعقاب ملن ق�صر يف العمل ،وهذا نوع من
الرقابة ومكاف�أة املح�سن ومعاقبة امل�سيء� .أما بالن�سبة لكتاب عثمان �إىل عمال اخلراج فقد جاء فيه ف�إن اهلل قد
خلق اخللق باحلق  ،فال يقبل �إال احلق  ،خذوا احلق و�أعطوا احلق به ،والأمانة الأمانة ،قوموا عليها ،وال تكونوا �أول
من ي�سلبها فتكونوا �شركاء من بعدكم على ما اكت�سبتم ،والوفاء الوفاء ال تظلموا اليتيم وال املعاهد ف�إن اهلل خ�صم
ملن ظلمهم ،وهنا يتحقق مبد�أ الرقابة التي قام بها عثمان ر�ضي اهلل عنه نحو عماله وقد حقق الإمام علي ال�سبق
الأعظم يف التنظيم الإداري مقارنة بالأنظمة الإدارية احلديثة ،وميكن ذلك مببد�أ التعيني باالمتحان وامل�سابقة
ذلك املبد�أ الذي �أخذت به الأنظمة املعا�صرة م�ؤخراً ،وهذا املبد�أ يظهر فيه الرقابة على �سلوكيات الوالة املطلوب
تقييمهم .
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د .مقبل �أحمد العمري

�أ�ستاذ القانون العام والفقه املقارن امل�ساعد
جامعة احلديدة

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله الطاهرين
وعلى �صحابته الكرام الرا�شدين �أما بعد :
ف�إن الدولة التي نق�صدها هنا لي�ست ا�سم علم م�ؤنث  ،و�إمنا هي �صفة �أو جمموعة
�صفات ينبغي �أن تتوفر يف دولة من الدول لكي تو�صف ب�أنها دولة مدنية حديثة .
ولعلها يف اعتقادنا ال تزال نزعة )pre disposition(:كامنة يف النفو�س
تطمح �إىل تطور يف وظيفة الدولة احلديثة ،بحيث ت�صبح دولة تكر�س
حكم القانون  ،وتر�سي مبادئ العدالة وامل�ساواة بني النا�س ،بغ�ض النظر عن
معتقداتهم ،و�أجنا�سهم  ،و�ألوانهم ،كما �أنها مل تزل مفهوم ًا)conception (:
مل يتبلور بعد خا�صة يف دول العامل الثالث التي ت�ساق �إليها الفكرة من الدول
ذات الدميقراطيات الرا�سخة ،والتي ترى يف نف�سها �أنها قد �أر�ست معامل
الدولة املدنية احلديثة ،ور�سمت �صورتها املثالية ،وبد�أت ت�سوقها معلبة للأمم
املت�أخرة يف اعتناق الدميقراطية  ،و�إر�ساء قواعد احلكم الر�شيدGood( :
 )governanceوهو معنى مرادف عندهم للدولة املدنية احلديثة التي نود
احلديث عنها.
كما �أن مفهوم الدولة املدنية بال�شكل الذي �سوف ن�سعى لتقريره الحق ًا ،ال
يزال حمل جدال بني الدول امل�ستوردة وامل�صدرة له ،وخا�صة الدول العربية
والإ�سالمية ،حيث يرى �أ�صحاب الفكرة �أن الدين ب�شكل عام ي�صددم مع مفهوم
الدولة املدنية احلديثة ،وهو ما �أثار فزع ًا وح�سا�سية من املفهوم الوليد
واحلديث للدولة  ،ونتج عنه انق�سام املجتمع الإ�سالمي �إىل فريقني ما يزاال
يخو�ضان �سجا ًال ي�سهم يف بلورة هذا املفهوم،حيث يرى الفريق الأول �أنه يعني
ا�ستبعاد ال�شريعة الإ�سالمية من احلاكمية ،و علمنة الدولة ،بينما يرى
الفريق الثاين �أن هذا املفهوم املدين للدولة ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية التي �أقرت مبد�أ العدالة وامل�ساواة ،وامل�سئولية ،وال�شورى  ،وحفظت
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حقوق الأقليات ،و�شددت على ذلك ،بل ومار�ست ذلك عملي ًا على مدى قرون .
ولكي نرى �أي الفريق �أحق بال�صواب ينبغي تناول مفهوم الدولة املدنية احلديثة كما يروج له اليوم ،ومن ثم
ا�ستخال�ص �سماتها وخ�صائ�صها ،و�أهم �شروطها ،ويف كل الأحوال �سوف نبني مدى تعار�ض مفهوم هذه الدولة
�أوتوافقه مع ال�شريعة الإ�سالمية ا�ستقالال ،وكل ما متكنا من الإ�شارة �إىل ذلك.
وحل�سن التناول ينبغي لنا يف نهاية هذه املقدمة �أن نبني ب�إيجاز �شديد� ،أهمية هذا املو�ضوع ،و�أ�سباب اختيارنا له،
ومنهج البحث ،وخطة درا�سة املو�ضوع على النحو الآتي:

�( -2أو ًال) �:أهمية مو�ضوع الدرا�سة:

تكمن �أهمية مو�ضوع الدولة املدنية احلديثة بدون �إ�سهاب يف �أمرين هما:
الأول� :أنه مو�ضوع حديث و جديد يثري جدال فقهي ًا و�سيا�سي ًا بني الدول والنخب والأفراد وبات ي�شغل علماء
الدين ،واالجتماع  ،وال�سيا�سة ،والقانون ،واالقت�صاد ،وغريهم ،و�أراه جدير ًا بالتعريف والتحديد.
والثاين� :أنه يلح ويدق على �أبواب جمتمعاتنا ال�سيا�سية ،وي�شكل حتدي ًا حقيقي ًا للدولة اليمنية اجلديدة،
القادمة ومن ثم ف�أن تناوله بالبحث والدرا�سة يف هذه الفرتة هو �أمر يف غاية الأهمية.

( -3ثاني ًا)� :أ�سباب اختيار املو�ضوع:

�إن �أهم �أ�سباب اختياري ملو�ضوع هذا البحث يكمن يف الآتي :
 .1رغبتي الأكيدة يف اال�ستزادة املعرفية  ،والعلمية والقانونية يف مو�ضوع البحث والإطالع على ما هو جديد
فيه.
 .2رغبتي يف نقل هذه املعرفة لزمالئي وزميالتي من الباحثني واملهتمني بال�ش�أن ال�سيا�سي اليمني  ،والتواقني
�إىل وجود دولة مينية مدنية تقوم على �أ�س�س حديثة .
 .3بيان موقف ال�شريعة الإ�سالمية من فكرة ومفهوم الدولة املدنية احلديثة .

( -4ثالث ًا) :منهج البحث:

�سوف نعتمد املنهج املقارن يف �إطار املنهج الو�صفي التحليلي الذي يندرج يعترب املنهج املقارن �أحد
مو�ضوعاته و�أدواته .

( -5رابع ًا) :خطة البحث:

�سوف تتكون خطة البحث من ثالثة مباحث وجيزة على النحو التايل :
املبحث الأول :مفهوم الدولة يف اللغة واال�صطالح القانوين .
املبحث الثاين :مفهوم الدولة املدنية احلديثة وموقف الإ�سالم منها.
املبحث الثالث :ال�شروط القانونية للدولة املدنية احلديثة .
*اخلامتة والنتائج والتو�صيات:
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املبحث الأول

مفهوم الدولة يف اللغة واال�صطالح العلمي وال�سيا�سي
 -6متهيد:

قبل اخلو�ض يف مفهوم الدولة املدنية احلديثة ،ال بد من الوقوف على مفهوم الدولة يف اللغة واال�صطالح
العلمي وال�سيا�سي� ،إذ �أن املفهوم املدين للدولة لي�س �إال �صفة من �صفات الدولة ،و�سمة من �سمات تطورها القانوين
والوظيفي والإن�ساين كما �سبق و�أ�شرنا.
وبناء عليه نو�ضح مفهوم الدولة يف هذين اجلانبني ب�إيجاز فيما ي�أتي:

�( -7أو ًال) :املعاين اللغوية للدولة:

الدولة يف اللغة  :من التداول والتعاقب يف الأيام بني فئة و�أخرى ،والتدوال :ا�سم م�شتق من امل�صدر
(دال) و(دالت) الأيام دارت ،ومن ذلك قول تعاىل( :وتلك الأيام نداولها بني النا�س )� . 1أي ن�صرفها بينهم ُ
نديل
له�ؤالء تار ًة  ،ونديل له�ؤالء تار ًة. 2
والدولة تعني العقبى يف املال  ،والفتح  ،واحلرب ،وتعني �أي�ض ًا انقالب الزمان وحتوله من حال �إىل حال،
ويدل عليها بهذا املعنى قول فروة بن م�سيك املرادي:
ٌ
�سجال  ..نكر �صروفه حينا فحينا
كذاك الدهر دولته
3
ف�إن نغلب فغالبون قدما  ..و�إن نغلب فغري مغلبينا .
ولكن م�صطلح الدولة ك�إ�سم مفرد من (دول) و(دوالت)  ،وكما هو الغالب يطلق �سيا�سي ًا  ،على امللك والوزراء ،
والأمراء  ،واحلكام  ،ويدل على هذا املعنى قول �أبي العالء املعري:
ولودامت الدوالت كانوا كغريهم  ..رعايا ولكن مالهن دوام. 4
وخال�صة املفهوم اللغوي ف�إن الدولة هي جماع من(:الأر�ض و النا�س و ال�سلطة احلاكمة املتعاقبة على احلكم يف
كل زمان ومكان).5
ونعتقد �أن ال�شاعر الأفوه الأودي يف الع�صر اجلاهلي هو �أول من �أ�شار ملفهوم الدولة مبعناه اللغوي . 6
�أما العالمة ابن خلدون م�ؤ�س�س علم االجتماع  ،فهو �أول من در�س مفهوم الدولة واعتنى به كظاهرة �سيا�سية يف
ذلك احلني  ،وكان العرب امل�سلمون �سباقني �إىل هذا يف الع�صور القدمية � ،أما يف الع�صر احلديث فقد كان ملفكري
الغرب ب�صماتهم التي ال تنكر يف ت�أ�صيل مفهوم الدولة احلديثة .

( -8ثاني ًا) :املفاهيم اال�صطالحية وال�سيا�سية للدولة يف الع�صر احلديث :

يرجع الف�ضل يف بلورة مفهوم الدولة احلديث � ،إىل عدد من كتاب القرن الثامن ع�شر �أكرثهم �أهمية
االنكليزيان :توما�س هوبز، )Hobbes Thomas ( :وجون لوك ،)Locke J0hn( :و الفرن�سيان :جان
جاك رو�سو ،) Rousseau Jack Jean( :والعالمة مونتي�سكيو (. ) Montesquieu
�سواء كانت يف �شخ�ص كما يف تعبري امللك �أو
فالدولة عند هوبز هي( :الهيئة احلاكمة التي يرت�ضيها النا�س
ً
جمموعة �أ�شخا�ص �أو حزب) .7
والدولة عند لوك هي( :الهيئة ال�سيا�سية الواحدة التي تن�ش�أ مبوجب عقد ناجت عن ر�ضا الأفراد بغ�ض عن �سلطة
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�سواء �أوكلت �إىل ملك �أو �سلطة �أدنى للتنفيذ ).8
التنفيذ
ً
والدولة وفقا لنظرية العقد االجتماعي عند رو�سو ( :هي هيئة معنوية واجتماعية تتكون من �أ�صوات
مت�ساوية وت�ستمد هذه الهيئة من �أفرادها وحدتها وحياتها وا�سمها �سواء كانت مملكة �أم جمهورية �أم احتاد
جمهوري).9
وهذه التعريفات نظرت �إىل الدولة من حيث نوع ال�سلطة احلاكمة التي ينتخبها النا�س ،وهي تتكون من
ثالثة �أركان هي(:العقد االجتماعي ،وال�شعب ،وال�سلطة ال�سيا�سية).
بيد �أن هذه التعريفات رغم �أهميتها قد �أغفلت الإ�شارة �إىل الإقليم كعن�صر مو�ضوعي من عنا�صر الدولة
 ،ومن ثم تطور مفهوم الدولة بالنظر �إىل مكوناتها املادية �أو املو�ضوعية  ،فتم تعريفها على �أنها) :جمموعة من
الأفراد ي�سكنون على وجه الدوام واال�ستقرار �إقليما جغرافيا معينا ويخ�ضعون ل�سلطة �سيا�سية ت�ستقل يف �أ�سا�سها
عن �أ�شخا�ص من ميار�سونها).
ونعتقد �أن هذا املفهوم املادي (�أو الو�ضعي) للدولة �أ�صبح عتيق ًا مبا فيه الكفاية  ،ومل يعد يلبي معنى
الدولة احلقيقي �إال يف جوانبها املادية .
فالدولة التي تفتقر للجانب الروحي � ،أو القانوين  ،كعن�صر من عنا�صرها لي�ست دولة ،و�إمنا هي قبيلة،
�أو ع�صابة� ،أو جماعة من النا�س ال ت�ستند �إىل نظام ي�سريها ،و�شرعية ت�ستند �إليها.
وميكن القول �أن الدولة غري امل�ستقلة جغرافيا ،و�سيا�سي ًا ،ال ت�سمى دولة ،ولذلك ي�سميها ابن خلدون
مبفهوم امللك الناق�ص ،وذلك بالنظر �إىل نق�ص �سيادتها اجلغرافية ،و �إرادتها ال�سيا�سية امل�ستقلة ،حيث ق�سم الدولة
�إىل دولة عامة وخا�صة ،و�صنفها من حيث ال�سيادة �إىل ملك تام وملك ناق�ص. 10
ولقد �أح�سن بع�ض الفقهاء امل�سلمني وبع�ض الفقهاء الد�ستوريني العرب عندما اجتهدوا يف و�ضع تعريف
خا�ص بالدولة الإ�سالمية احلديثة يظهر حتمية التزامها بالقانون .11
وقد انتهى هذا اجلانب الكبري من الفقه �إىل تعريف الدولة الإ�سالمية ب�أنها(:جمموعة من الأفراد
بح�سب الغالب من امل�سلمني يقيمون يف دار الإ�سالم ،ويلتزمون التزام ًا حتمي ًا وقاطع ًا بالقواعد وال�ضوابط الإلهية
يف نطاق العقيدة والت�شريع ،ويخ�ضعون ل�سلطة �سيا�سية تلتزم بالإمتثال لقواعد ال�شرع وكفالة حتقيق ما �أمرت
به).12
وقد رتبوا على هذا التعريف نتيجة هامة م�ؤداها �أن الدولة الإ�سالمية دولة قانونية،و�أنها تقوم على
كيانني هما:
*الكيان الأول  :وهو الكيان املادي الذي يحوي العنا�صر الأ�سا�سية التي يكفي توفرها لكي يو�صف املجتمع ال�سيا�سي
ب�أنه دولة  ،وهو ال�شعب ،والإقليم ،وال�سلطة ال�سيا�سية ،وهذا يعني �أن الدولة الإ�سالمية يف جانب كيانها املادي ال
تختلف عن الدول املعا�صرة ،وقد قرر هذه احلقيقة الفقهاء امل�سلمون بقولهم� ،أن املجتمع الإ�سالمي الذي ن�ش�أ عقب
الدعوة املحمدية ،قد توافرت فيه مقومات الدولة القانونية (�أي املادية) من �إقليم ،و�شعب  ،وحاكم فكان الإقليم
هو املدينة املنورة وال�شعب هم املهاجرون والأن�صار ،واحلاكم هو الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولذلك قال ابن
قتيبة (مثل الإ�سالم وال�سلطان والنا�س كمثل والعمود والأطناب) ، 13فالف�سطا�س هو الإ�سالم ،والعمود ال�سلطان،
والأطناب النا�س ال ي�صلح بع�ضهم �إال ببع�ض.
* الكيان الثاين :وهو الكيان الروحي�( :أو الكيان القانوين) �إعالن ًا حلتمية حتققه يف الدولة الإ�سالمية وعدم
انفكاكه عن الكيان املادي  ،وهي ت�سمية تظهر لزومه وحتميته لكي ت�سمى الدولة دولة �إ�سالمية ،والكيان القانوين
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هو ( :جمموعة القواعد والأحكام املتعلقه بالعقيدة والت�شريع التي فر�ضها اهلل عز وجل  ،والتي يتحدد مبقت�ضاها
الإطار العام الذي يلتزم به امل�سلمون حكاما وحمكومني).14
واملالحظ �أن التعريف ال�سابق وما ترتب عليه من نتائج ،يدل على �أن الدولة الإ�سالمية هي دولة
قانونية ،وال ميكن �أن ت�سمى كذلك �إال ب�إعالء القانون الإ�سالمي والتزامه التزام ًا حتمي ًا من احلكام واملحكومني ،
وبالتايل  ،اليختلف مفهومها عن مفهوم الدولة القانونية  ،وهو �أهم م�صاديق الدولة املدنية احلديثة .
املبحث الثاين

مفهوم الدولة املدنية احلديثة وموقف الإ�سالم منه
" -9متهيد :

يلزم بداية بيان مفهوم الدولة املدنية احلديثة ،يف اللغة  ،ويف اال�صطالح كما يروج له ويتوق �إليه
البع�ض  ،مع عر�ض وجيز لأهم �سماتها  ،وخ�صائ�صها  ،ومن ثم بيان موقف ال�شريعة الإ�سالمية من هذا املفهوم ،
وهل تتوافق معه �أم تعار�ضه ،وذلك لإمكانية تطبيق هذا املفهوم يف الدول العربية والإ�سالمية.
وتبيانا لتلك امل�سائل الثالث �سوف نوجز احلديث عنها يف ثالثة مطالب وجيزة على النحو الآتي:
املطلب الأول

مفهوم الدولة املدنية احلديثة
�( – 10أو ًال) املفهوم اللغوي للدولة املدنية :

املدنية يف لغة العرب  :م�شتقة من الفعل مدن ويف ل�سان العرب مدن باملكان يعني �أقام به ومنه املدينة
علي وزن فعيلة ،واملدينة �أي�ضا تعني احل�صن ،ومن الفعل مدن ا�شتقت �أ�سماء عدة مثل مدينة ،مدين ،مدنية ،متدن ،
ومتمدن.15
و املدينة هي مكان اال�ستقرار والعمران� ،أما املدنية فهي �إما �إ �سم مبعني احلياة احلديثة� ،أو احل�ضارة� ،أو
�صفة حلياة املدينة يف طورها املتقدم يف �شتي جماالت احلياة  ،من العلوم واملعارف ،والآداب ،والثقافة ،وال�صنائع،
واحلرف ،واخلدمات ،والتجارة ،واملباين واملالب�س ،والأكل ،وال�شراب ،والرتف ،والرفاهية ،وغالب ًا ماتطلق �صفة
املدنية مقابل البداوة كمعنى اجتماعي  ،كما تطلق املدينة مقابل القرية.
�أما يف ال�سيا�سة في�ستخدم م�صطلح الدولة املدنية يف مقابل الدولة الدينية التي مازال البع�ض يدعون
لها ،وت�ستخدم �أي�ض ًا يف مقابل الدولة الع�سكرية �أو البولي�سية .
فالذين نظروا �إليها من حيث املعني الأول :يريدون نقي�ض الدولة الدينية التي جتعل من احلكام �آلهة �أو
بع�ض �آلهة ،يحكمون نيابة عن املوىل عز وجل� ،أو تلك ي�ستخدم فيها البع�ض الدين لتحقيق �أغرا�ض �سيا�سية.
والذين �أرادوها باملعنى الثاين :يريدون �أن يبتعدوا بها عن املعنى الع�سكري والبولي�سي ،و�أن حتكم
بالقواعد املدنية ،والقانونية التي تنا�سب حريات النا�س ،بدال من الأحكام العرفية والع�سكرية ،واملحاكم
اال�ستثنائية التي يغلب عليها الق�سر والقهر والقوة .
وكلمة مدين يف القامو�س العربي ،يقابلها يف القامو�س االجنليزي كلمة  ،)Civil(:ومديني يقابلها)
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� ،)Civicأما كلمة ( ،(Civicsفتعني علم الرتبية املدنية� ،أو علم حقوق املواطنني وواجباتهم ،بينما تعني
كلمة )Civilization(:املدنية ،واحل�ضارة يف نف�س الوقت .
و�أما كلمة ،( Civil service (:فتعني خدمة مدنية ،وكلمة )civil society (:تعني جمتمع مدين ،بينما تعني
كلمة (  (Civil Stateتعني دولة مدنية.

( -11ثاني ًا) :املفهوم اال�صطالحي للدولة املدنية:

	�أما املفهوم اال�صطالحي للدولة املدنية احلديثة )modern civil state ) :فيعني بق�صري العبارة
�أنها( :دولة تقوم على ال�سيا�سة العقلية القائمة علي تعدد م�صادر الت�شريع والقوانني ،وامل�ؤ�س�سة على العدل ،
واحلرية ،وامل�ساواة  ،واملواطنة  ،وحقوق الإن�سان ،وهذه الأ�س�س والقواعد لي�س لها �أي قدا�سة جتعلها مع�صومة
من النقد والتغيري  ،ويكون نظام احلكم ذا طبيعية مدنية ب�شرية .،يعرتف ب�أ�صله الإن�ساين ويقوم علي ال�سيا�سة
العقلية اخلا�ضعة ل�ضمانات و�ضوابط مو�ضوعية ،ال مكان فيها للحديث عن قدا�سة و تقوي زائفة).16
وي�ؤكد �أ�صحاب هذا التعريف � ،أنها ال تعني الدولة العلمانية� ،) Secular state(:أو الالدينية:
( ، ) Non-religious stateكما يدعي �أهل الغر�ض ،بل تقوم علي �أ�س�س وقواعد تنظم املجتمع والدولة على
�أ�س�س عقلية ومدنية ،وهي التتعار�ض �أو تتناق�ض مع الدين ،بل �أنها حتقق مقا�صد الدين و ت�ستهدي بقيم و�أخالق
الدين يف �سلوك وعمل موظفي الدولة.17
وي�ستدلون على ذلك بقولهم �أن كلمة مدين ،ومدنية ،الت�شري �إيل العلمانية� ،أو الالدينية من قريب
وال من بعيد  ،و�أن الكلمة االجنليزية التي تعني العلمانية� ،أو الالدينية هي كلمة ) Secular(:ويف القامو�س
االجنليزي تعني هذه الكلمة و�صف �شيء لي�س له عالقة بالدين ،و�أن م�صطلح ) Secularism) :يعني النظام
الذي ال يلعب الدين فيه �أي دور يف التعليم �أوتنظيم املجتمع،ومبعني �أكرث و�ضوح ًا ف�صل الدين عن الدولة ،وهذه
هي العلمانية.18
	�أما الدولة املدنية التي نعنيها ،فهي ٌ
دولة يلعب الدين فيها الدين دوره االجتماعي كما عهدناه ،وع�شناه ،
ونعي�شه ،كعرب يف حياتنا االجتماعية ،ويف التعليم ،ويف كل �شيء� ،أنها بب�ساطة الدولة العربية� ،أو الدولة اليمنية
التي ي�شكل الدين هويتها ،وثقافتها. 19
وحتى يف املفهوم الغربي احلديث  ،ف�إن الدولة املدنية هي( :دولة حتافظ وحتمي كل �أع�ضاء املجتمع بغ�ض
النظر عن القومية والدين والفكر وتقوم على ال�سالم والت�سامح وقبول الآخر وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات،
بحيث �أنها ت�ضمن حقوق جميع املواطنني).20
ويرى القائلون بهذا املفهوم �أنها ال تتعار�ض مع الدين� ،إال يف حالة اتخاذه ذريعة لتحقيق �أغرا�ض �سيا�سية،
ومن �أجل ذلك ر�أينا �أن نبحث موقف ال�شريعة الإ�سالمية من مفهوم الدولة املدنية احلديثة .
املطلب الثاين

موقف ال�شريعة الإ�سالمية من الدولة املدنية احلديثة
من خالل تعريفنا للدولة املدنية على النحو املبني �أعاله نرى �أنه ال تعار�ض البتة بني �أهداف ومقا�صد
ال�شريعة ،ومفهوم الدولة لإ�سالمية  ،وبني مفهوم الدولة املدنية احلديثة  ،وكذلك ال نرى تعار�ض ًا بني مفهوم هذه
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الدولة والدين عموم ًا� ،إال يف حالة ا�ستخدام الدين لتحقيق �أهداف و�أغرا�ض �سيا�سية ،بطريقة تبتعد مبفهوم
الدولة كنظام �سيا�سي يحقق تطلعات املحكومني جميع ًا ،وتبتعد مبفهوم الدين كعقيدة دينية  ،و�شريعة مدنية حتقق
اخلري العام للمجتمع  ،وتنحرف بهما نحو الت�سلط والتوتر ال�سيا�سي ،والتناحر واالنق�سام الديني واملذهبي.
وميكن لنا بناء موقف ال�شريعة الإ�سالمية من الدولة املدنية على �أ�سا�س نظري ،و�آخر عملي وثالث تاريخي يتعلق
مبوقفها العادل من الأقليات والأعراق  ،ونوجز ذلك فيما ي�أتي:
�( -12أو ًال) :الأ�سا�س النظري :تظهر النظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية� ،أن �أهداف ومبادئ الدولة الإ�سالمية ال
تتعار�ض مع مبادئ الدولة املدنية ،وميكن تلخي�صها فيما ي�أتي:
 -1مبد�أ �سيادة القانون الإ�سالمي :ويعني هذا املبد�أ �أن يطبق القانون املنزل من عند اهلل واملتمثل ،يف
القر�آن وال�سنة ،والإجماع ،والقيا�س ،وباقي امل�صادر الت�شريعية ،على ال�صغري ،والكبري ،واحلاكم واملحكوم دون متييز،
وعلى امل�سلم ،وغري امل�سلم �إن وجد على �أر�ض الدولة مع متكني قانونه اخلا�ص ،وحرياته الذاتية بدون قيود.
ويعد هذا املبد�أ �أ�سا�س ًا نظري ًا جلميع النظم ال�سيا�سية احلديثة ،والتي �أقرت يف مبادئها ما �سمي �أخري ًا
مببد�أ �سيادة القانون ،ك�شاهد على �سبق متميز للنظام الإ�سالمي  ،وبطء ملحوظ للأنظمة احلديثة يف التعرف على
هذا املبد�أ وتطبيقه .
 -2مبد�أ العدل بني النا�س :حيث �أن الدولة الإ�سالمية ،لي�ست دولة ملجرد ال�ضبط والربط و�إقرار النظم
وحفظ احلدود ،بل �أنها دولة لها �أهدافها وغاياتها و�إن �أنبل غاياتها العدل بني النا�س ،وقد ن�ص القر�آن باعتباره
الد�ستور والنظام الأ�سا�سي للدولة على ذلك بن�صو�ص وقواعد �آمرة ،ومن ذلك قوله تعاىل( :و�إذا حكمتم بني النا�س
�أن حتكموا بالعدل �إن اهلل نعما يعظكم به) ، 21وقوله تعاىل(:وال يجرمنكم �شنئان قوم على �أال تعدلوا اعدلوا هو
�أقرب للتقوى واتقوا اهلل �إن اهلل خبري مبا تعلمون) ،22وقوله تعاىل( :و�إن حكمت فاحكم بينهم بالق�سط)، 23
وقوله تعاىل( :فاحكم بني النا�س باحلق وال تتبع الهوى في�ضلك عن �سبيل اهلل) ، 24وقوله تعاىل�( :إنا �أنزلنا
�إليك الكتاب باحلق لتحكم بني النا�س مبا �أراك اهلل) ،25وقوله تعاىل�(:إن اهلل ي�أمر بالعدل والإح�سان ) ، 26وقوله
تعاىل( :و�أمرت لأعدل بينكم ).27
ويالحظ �أن كل هذه الآيات التي وردت يف القر�آن الكرمي الد�ستور الأعلى للم�سلمني هي �شريعة مدنية
عامة ،ت�أمر بالعدل بني النا�س جميعا ،ولي�س بني امل�سلمني فح�سب  ،مما يعني م�سئولية الدولة عن احلكم بني النا�س
على �أ�سا�س مدين ،ولي�س ديني ال تفرق بني مواطنيها على �أ�س�س دياناتهم ومذاهبهم .
 -3مبد�أ امل�ساواة بني النا�س :ومثل العدل ف�إن من �أهداف الدولة الإ�سالمية وغاياتها ،امل�ساواة بني النا�س،
يف احلقوق والواجبات ،والفر�ص ،وتنفيذ القانون ،و�إم�ضا�ؤه على اجلميع  ،ومن ذلك قول اهلل تعاىل( :ولقد كرمنا
بني �آدم وحملناهم يف الرب والبحر وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضيال) .28وقوله تعاىل( :يا �أيها النا�س �إنا
خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم).29
وحديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطبة الوداع�( :أيها النا�س �أال �إن ربكم واحد ،و�إن �أباكم واحد،
كلكم لآدم و�آدم من تراب  ..النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى ).30
ولقد جعل الإ�سالم امل�ساواة على �أ�سا�س �آدمي بني كل بني �آدم ،و�إن�ساين فجعلها للنا�س جميع ًا ،ومل يق�صرها
ويح�صرها على امل�سلمني ،و�إمنا يتمايز النا�س بالتقوى ،والعمل فقط فجعل الآدمية والعمل من معايري التمايز ،ومل
يجعل للدين �أو العرق وزن ًا.
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كما مل يفرق بني الرجل واملر�أة وجعلهم �أ�شقاء لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :الن�ساء �شقائق الرجال )،31
ومل يفرق عند تطبيق القانون بني ابن احلاكم وال املحكوم لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�صحيح�(:إمنا
�أهلك الذين من قبلكم �أنهم كانوا �إذا �سرق فيهم ال�شريف تركوه ،و�إذا �سرق فيهم ال�ضعيف �أقاموا عليه احلد ،وامي
اهلل لو �أن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها).32
 -4مبد�أ امل�سئولية :من مبادئ الدولة الإ�سالمية  ،م�سئولية احلكومة عن �أعمالها �إزاء الأفراد� ،إ�ضافة
�إىل �أنها م�سئولة �أمام اهلل ،ومن متام م�سئوليتها عدم ترك �أي فرد من �أفراد هذا املجتمع حمروم ًا من حاجياته
الأ�سا�سية ولوازمه ال�ضرورية ،ب�صرف النظر عن دينه ومذهبه ومنزلته االجتماعية ،و�أن تكون حكومتها و�سلطتها
التنفيذية م�سئولة عن �أي �ضرر تلحقه باملحكومني فيجوز م�ساءلتها وحما�سبتها.
وبالتايل ف�إن الدولة الإ�سالمية تقر بو�ضوح مبد�أ امل�ساءلة واملحا�سبة وال�شفافية ،وهي من �أهم مبادئ
الدولة املدنية احلديثة.
 -5مبد�أ ال�شورى  :تلتزم الدولة امل�سلمة مببد�أ ال�شورى باعتبارها قاعدة حتمية و�أ�سا�س من �أ�س�س احلكم،
وقد بني فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية مدى �أهمية ال�شورى وحتميتها و�أثرها يف حياة اجلماعة والدولة ،مما يعني
�أن عدم التزام ال�شورى ي�ؤدي حتم ًا �إىل نفي �صفة الإ�سالم عن هذه الدولة ،وقيام احلق للمحكومني يف م�ساءلتها
جنائي ًا ومدني ًا وعزل ال�سلطة احلاكمة فيها .33
وانتهاء عند �إن�شاء
ابتداء
وتعترب ال�شورى ح�سب الر�أي الراجح يف الفقه الإ�سالمي ،ملزمة لل�سلطة
ً
ً
ال�سلطة �أو انتقالها� ،أو تداولها ،وهنا يكون (لل�شعب) الكلمة الأوىل والأخرية يف حتديد �شكل الدولة ،ور�سم �أطرها
وهياكلها ،وبيان ال�سلطات فيها ،والعالقة فيما بينها ،كما �أن ال�شعب هو الذي يحدد مهام ال�سلطة  ،وغاياتها  ،وطبيعة
اقت�صادها  ،ونظام تعليمها يف ظل املنظومة احل�ضارية للت�شريع الإ�سالمي.34
وال تختلف ال�شورى عن الدميقراطية �،إال يف كونها فري�ضة �شرعية  ،وعقيدة �إميانية ل�صيقة مبفهوم
الدولة قبل �أن تكون نظام ًا ،كما تتميز ال�شورى ب�أنها نظام مرن ميكن تطبيقه وفق ما يتما�شى مع كل ع�صر ب�شرط
�أن حتقق الغاية منها.
 -6مبد�أ الطاعة يف املعروف :وهو ما يعني �أن الأمة ملتزمة بطاعة اخلليفة� ،أو الرئي�س �أو الأمري املنتخب
بوا�سطة ال�شورى  ،مادام �أنه مل يخالف �أ�س�س احلكم ون�صو�ص القانون الإ�سالمي  ،و مادام يلتزم العدل وامل�ساواة ،
ف�إن خالف بع�ض من ذلك فحكم على غري املعروف يف ال�شرع  ،فال طاعة له على امل�سلمني .
ويعد هذا املبد�أ من مظاهر متيز الدولة الإ�سالمية وتفردها عن غريها من الدول ،وقد طبق هذا املبد�أ
اخلليفة �أبو بكر ال�صديق يف قوله عند توليه �أمر امل�سلمني  ( :لقد وليت عليكم ول�ست بخريكم ف�إن �أح�سنت ف�أعينوين
و�إن �أ�س�أت فقوموين � ،أطيعوين ما �أطعت اهلل فيكم ف�إن ع�صيته فال طاعة يل عليكم ). 35
 -7مبد�أ عدم جواز طلب ال�سلطة :وهو من املبادئ الأ�سا�سية يف احلكم وينفرد النظام الإ�سالمي بهذا
املبد�أ  ،ذلك �أن الذين يطلبون اخلالفة ويتطلعون �إليها دون �أن يختارهم النا�س هم �أقل النا�س كفاءة.36
( -13ثاني ًا) :الأ�سا�س العملي� :أما الأ�سا�س العملي ،فيدل على �أنه ال تعار�ض البتة بني معنى الدولة
املدنية والدولة الإ�سالمية ،ذلك �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أقام دولة مدنية يف �سنة( 622م) ،برغم �أنه
نبي وجاء ب�أعظم الأديان ،وكانت الدولة التي �أقيمت تقبل امل�سلم وغري امل�سلم حتت مظلة الإ�سالم ،فكانت دولة
�سيا�سية ،حكّمت القواعد الإلهية املنزلة من ال�سماء ،وعملت بال�سنن الكونية املوجودة على الأر�ض ،ومل ت�سم نف�سها
�إ�سالمية ،وال �شيعية ،وال �سنية ،و�إمنا دولة �سيا�سية ،و�إن كانت �شريعتها وقانونها الإ�سالم الذي كان حمل فبول
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اجلميع  ،وهو يقبل باجلميع دون ا�ستثناء ،وهذه الدولة التي امتدت �إىل نهاية ع�صر اخللفاء الرا�شدين مل تطلق
على نف�سها حممدية  ،وال �صديقية  ،وال عثمانية  ،وال عمرية  ،وال علوية و�إمنا هي دولة �سيا�سية  ،و�إن كان على
ر�أ�سها نبي� ،أو خليفة يحكم بالإ�سالم كقانون �سماوي  ،ويجتهد بر�أيه وال ي�ألوا �إذا لزم الأمر فيما ي�ستجد من م�سائل
حديثة  ،يف �إطار القانون الذي يحكم الدولة ،فال منا�ص من مواكبة الدولة الإ�سالمية لكل ما هو حديث وجديد
ينفع امل�سلمني  ،وال �ضري يف اتخاذ قوانني ونظم ع�صرية تواكب التقدم والتطور  ،وال تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية  ،وال مينع كل ذلك �أن تقيم الدولة املدنية التي قانونها الأ�سا�سي الإ�سالم العالقات ال�سيا�سية املختلفة
مع دول العامل وفق القانون الدويل احلديث طاملا ال يتعار�ض هذا القانون مع �أحكام ال�شريعة ،وال ينتق�ص من �سيادة
الدولة ،ومواطنيها  ،وال يفر�ض عليها تعديل قوانينها،و تطبيق قوانني خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية كما هو احلال
يف مطالبة منظمة العفو الدولية لل�سلطات اليمنية  ،بال�سماح مبمار�سة ال�شذوذ اجلن�سي يف اليمن مبا يعد خمالفة
جلوهر القانون الإ�سالمي الذي قوامه الدين ،و الأخالق والقيم،ومبوجب تلك اتفاقيات المتلك احلكومة اليمنية
وال غريها �إبرامها �أ�ص ًال ،تطالب املنظمة من ال�سلطات اليمنية �إلغاء املواد  268 ، 267 ، 264 ، 263من قانون
اجلرائم والعقوبات التي تجُ َ رم العالقات اجلن�سية املِث ِل َية التي تتم بالرتا�ضي ف�ض ًال عن العالقات اجلن�سية التي
تتم بالرتا�ضي خارج كنف الزواج. 37
	�إن مثل هذه التدخالت ال�سافرة يف ال�ش�أن اليمني  ،الذي بلغ من الوقاحة لدرجة �إجبار الدولة على تعديل
قوانينها اجلنائية واملدنية ،ال ميت ب�صلة ملفهوم الدولة املدنية احلديثة  ،حيث لكل دولة قانونها الذي ارت�ضاه
�أفرادها  ،بل �أن مفهوم الدولة املدنية احلديثة يقت�ضي التزام الدولة واملواطن بالقانون  ،وعدم خمالفته ال العك�س.
ف�إذا كان مفهوم الدولة املدنية احلديثة يعني التدخل ال�سافر يف �شئون الدول ،وفر�ض قوانني �أجنبية  ،تنايف
�أخالقها وقيمها  ،ف�إنه وال �شك مفهوم مرفو�ض �سلف ًا .
( -14ثالث ًا)  :من حيث موقف الدولة الإ�سالم من الأقليات  :ال يتعار�ض قانون الإ�سالم البتة ،مع مفهوم
الدولة املدنية ونظرتها للأقليات  ،حيث �أن ال�شريعة الغراء عملي ًا توفر احلماية املدنية لكافة الأعراق  ،والأقليات
الدينية التي تت�شارك حق املواطنة يف �أي دولة غالبيتها من امل�سلمني �أبد ًا  ،ولذلك ف�إن الذين طرحوا معنى الدولة
املدنية يف مقابل الدولة الدينية متخوفني من �إمكانية م�ساهمة الدين يف ا�ضطهاد الأقليات غري امل�سلمة  ،يرد
عليهم بثالثة �أمور:
الأول� :إن الإ�سالم يحفظ حقوق الأقليات �أكرث من �أي قانون يف الأر�ض ،والدليل على ذلك الدول العربية
التي توجد فيها �أقليات منذ �آالف ال�سنني  ،حيث عا�شت هذه الأقليات يف حرية ومتتعت مبواطنة مت�ساوية مع
امل�سلمني ،حتى يف ظل دول لي�ست مدنية باملفهوم الذي يطرح اليوم  ،وجند يف العراق ،و�سوريا ،وفل�سطني ،وم�صر ،
الأمثلة التاريخية امل�شرفة للدولة العربية  ،بينما �أ�ضطهد امل�سلمون يف البلقان  ،ويف ال�شي�شان ويف بورما ،و �أخذوا
وقتلوا تقتي ًال ،وحتى يف بع�ض الدول الإ�سالمية التي �أخذت بطابع الدولة املدنية باملفهوم العلماين الغربي كرتكيا
مث ًال ،يتم التنكيل بالأكراد على مدى عقود  ،حتت عنوان الدولة املدنية الدميقراطية احلديثة !!
والثاين � :إن هذا التخوف ال حمل له يف الدول التي لي�س فيها �أقليات مثل اليمن  ،وبالتايل ال معنى من
طرحه وت�سويقه يف منا�سبة احلديث عن الدولة املدنية � ،إال �إذا كان الهدف من ذلك �سيا�سي ًا الغر�ض منه فر�ض
�سيا�سات  ،ونظم وقوانني الدول اال�ستعمارية التي ت�سوق دميقراطيتها ونظمها �إن باحليلة �أو بالقوة .
والثالث� :إن مفهوم الدولة املدنية بال�شكل الذي ر�أيناه �سابق ًا ال يخالف ال�شريعة الإ�سالمية  ،وال يتعار�ض
معها مطلق ًا  ،وبالتايل ف�إن االلتزام به التزام ًا حتمي ًا  ،من �أي دولة ع�صرية  ،يحول قطع ًا دون ا�ضطهاد الأقليات
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وغريها  ،لأن ذلك ينايف مفهومها ،و�سماتها وخ�صائ�صها .وهنا يثور �س�ؤال عن ماهية �سمات وخ�صائ�ص الدولة املدنية
احلديثة ؟
و هذا ما �سوف نحاول الإجابة عليه فيما ي�أتي:
املطلب الثالث

�سمات وخ�صائ�ص الدولة املدنية احلديثة
� -15إجمال مفهوم الدولة املدنية:
وفق ًا للمعنى واملفهوم الذي انتهينا �إليه للدولة املدنية احلديثة ،ب�أنها دولة تنتهج الأ�سلوب املدين يف
احلكم الذي يبتعد عن ت�أليه احلكام ب�سبب انتمائهم الديني� ،أو املذهبي� ،أو ب�سبب امتالكهم للقوة الع�سكرية ،
�أو الرثوة املالية  ،و�إنها دولة تخ�ضع حلكم القانون الأ�سا�سي الذي مت �سنه ،والتوافق عليه من الكافة ،مبوجب
عقد اجتماعي ،ترا�ضى عليه املجتمع ،وو�ضعت فيه ال�شروط وال�صفات العامة للحكام ،وقواعد اختيارهم ،وكيفية
ممار�ستهم لأعمالهم ،ومدد حكمهم ،و�أ�ساليب مراقبتهم ،وحما�سبتهم ،وعزلهم ،دون النظر �إىل �أ�صولهم العائلية
،ومذاهبهم  ،وانتماءاتهم الدينية ،والوطنية ،ومدى ما ميلكون من الرثوة� ،أو الع�صبية �أي القوة  ،بل يتم ذلك �إليهم
ب�صورة مو�ضوعية باعتبارهم موظفني م�ؤقتني انطبقت عليهم �شروط اخلدمة العامة.
 -16ا�ستخال�ص �سمات الدولة املدنية من هذا املفهوم:
وفق ًا هذا املفهوم املثايل ميكن لنا �أن ن�ستخل�ص �سمات الدولة املدنية احلديثة فيما ي�أتي:
�( -17أو ًال)�:أنها لي�ست دولة دينية:
فمن �أوىل �سماتها وخ�صائ�صها �أنها لي�ست دينية :و�إن حكمت بالدين � ،أوكان قانونها املدين واجلنائي،
م�ستمدا من الدين ،فكما �أن من مبادئ الدولة املدنية �أنها ال تت�أ�س�س بخلط الدين بال�سيا�سة ،ف�أنها التعادي الدين
�أو ترف�ضه ،حيث �أن الدين يظل يف الدولة املدنية عامال يف بناء الأخالق وخلق الطاقة للعمل والإجناز والتقدم،
�أن ما ترف�ضه الدولة املدنية هو ا�ستخدام الدين لتحقيق �أهداف �سيا�سية ،فذلك يتنافى مع مبد�أ التعدد والتنوع
االجتماعي وال�سيا�سي ،الذي تقوم عليه الدولة املدنية ،كما �أن هذا الأمر قد يعترب من �أهم العوامل التي حتول
الدين �إىل مو�ضوع خاليف ،وجديل ،و�إىل تف�سريات قد تبعده عن عامل القدا�سة ،وتدخل به �إىل عامل امل�صالح
الدنيوية ال�ضيقة.
و�إذا كانت لي�ست دولة دينية باملفهوم ال�سابق ،ف�إنها لي�ست دولة علمانية ،وال �إ�سالمية ،كما �أنها لي�ست دولة
ر�أ�سمالية  ،وال ا�شرتاكية ،ولي�ست بال�ضرورة دولة دميقراطية ،و�إمنا هي بق�صري العبارة دولة مدنية �سيا�سية.
 (-18ثاني ًا )� :أنها لي�ست دولة ع�سكرية:
ومن �أهم �سماتها وخ�صائ�صها �أنها لي�ست دولة ع�سكرية ،ولكن ذلك ال مينع ذلك �أن تكون لها قوة ع�سكرية
�ضاربة،كمثل الواليات املتحدة الأمريكية التي حتكم العامل وتتدخل يف �شئونه بوا�سطة القوة الع�سكرية ،غاية
الأمر �أن يتحكم القانون املدين ،يف ت�سخري امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ل�صالح املجتمع  ،وحمايته داخلي ًا وخارجي ًا ،ولي�س
ل�صالح احلكام ،فال ي�ستطيع �أحد �أن يكر�س اال�ستبداد واال�ستئثار بال�سلطة ب�أي وجه با�ستخدام القوة الع�سكرية.
( -19ثالث ًا)� :أنها دولة تكره املواطنني على تطبيق القانون :وذلك باعتبارها ال�سلطة العليا للمجتمع،
وبالتايل فال يخ�ضع �أي فرد فيها النتهاك حقوقه من قبل فرد �آخر� ،أو طرف �آخر ،فهناك دوم ًا �سلطة عليا هي
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�سلطة الدولة ،والتي يلج�أ �إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم �أو تهدد باالنتهاك ،فالدولة هي التي تطبق
القانون ،ومتنع الأطراف من �أن يطبقوا �أ�شكال العقاب ب�أنف�سهم.
 ( -20رابع ًا )�:أنها تقوم على الثقة يف عمليات التعاقد ،والتبادل املختلفة :حيث �أن هذه القيم هي التي
ت�شكل ما يطلق عليه الثقافة املدنية ،وهى ثقافة تت�أ�س�س على مبد�أ االتفاق ووجود حد �أدنى من القواعد يتم
اعتبارها خطوطا حمراء الينبغي جتاوزها.
(-21خام�س ًا)� :أنها دولة تقوم على مبد�أ املواطنة :ويعني ذلك �أن الفرد ال ُيعرف مبهنته� ،أو بدينه� ،أو
ب�إقليمه� ،أو مباله،وب�سلطته ،و�إمنا ُيعرف تعريفا قانوني ًا اجتماعي ًا ب�أنه مواطن� ،)citizen):أي �أنه ع�ضو يف املجتمع
له حقوق وعليه واجبات ،وهو يت�ساوى فيها مع جميع املواطنني  ،كما �أنها تقوم على نظام مدين من العالقات التي
تقوم على ال�سالم والت�سامح ،وقبول الآخر ،وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات.
�( -22ساد�س ًا)� :أنها دولة ت�ضع �أ�س�س اختيار احلكام �سلفا :ومن �أهم �سمات وخ�صائ�ص الدولة املدنية
احلديثة� ،أنها ت�ضع لنف�سها �سلف ًا الأ�س�س العقلية ،والقانونية ،واملو�ضوعية ،الختيار احلكام واملوظفني ،ولي�س فقط
اختيارهم ،بل ومبراقبتهم وحما�سبتهم ،وعزلهم ب�سهولة و مرونة ،دون �أن تكون لهم ع�صمة� ،أو �أحقية حتول دون
عزلهم وانتخاب غريهم ،مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل �صعوبات ،و�أزمات ،وكوارث ،ويرى البع�ض �أن من �سماتها �أنها تقوم
على مبد�أ الدميقراطية ،)democratic principles(:والتي متنع من �أن ت�ؤخذ الدولة غ�صب ًا من خالل فر،د
�أو نخبة� ،أو عائلة �أر�ستقراطية� ،أو نزعة �أيديولوجية ،ولكننا نعتقد �أنه لي�س بال�ضرورة �أن تكون دولة دميقراطية
 ،فيمكن �أن تقوم على مبد�أ �آخر ينظم التبادل ال�سلمي لل�سلطة ،كمبد�أ ال�شورى يف الإ�سالم،)Shura principle:
الذي ر�أيناه من �أ�س�س الدولة يف الإ�سالم� ،إذ لي�س ب�شرط �أن تكون هذه الأ�س�س هي الدميقراطية� ،أو الإ�سالمية فقط
 ،حيث ميكن اعتناق النظام الدميقراطي وال نطبقه ،وهذه كارثة ت�ساوي ادعاء الإ�سالم نظري ًا وحتييده علمي ًا ،بل
�أن ال�شرط هنا هو �أن تكون هذه الأ�س�س �صاحلة وقابلة للتطبيق ،وتنا�سب جمتمع الدولة ،وتنال ر�ضاه ويتم توفري
�ضمانات مو�ضوعية اللتزامها .
�(-23سابع ًا)� :أنها دولة تخ�ضع للقانون :ذلك �أنها دولة قانونية  ،ينبغي �أن يخ�ضع فيها احلكام واملحكومون
ل�سلطة القانون  ،ولي�س باملهم �أن يكون القانون و�ضعي ًا يف كل الأحوال ،فقد يكون القانون �إ�سالمي ًا بحت ًا ،وقد يكون
خمتلط ًا يتخذ عدد ًا من امل�صادر التي ال تخالف ال�شريعة وتخدم الدولة ،فلي�س ذلك باملهم ،ولكن املهم هو التزام
احلاكم واملحكوم بهذا القانون.
ويف ظل هذه ال�سمة اجلوهرية� ،أرى ميكن لنا كعرب ،التخلي عن ال�شرط ال�شكلي الذي يو�ضع يف الد�ساتري
العربية  ،ب�ش�أن تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن نقنن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يف الد�ساتري جنب ًا �إىل
جنب مع الأحكام الو�ضعية االجتهادية النافعة ،والتي ال تعار�ض ن�صو�ص ال�شريعة ،وبالتايل نحكم ال�شريعة عملي ًا
يف ظل دولة مدنية راقية.
من �أجل هذا ،فال يجب �أن ين�صرف التفكري �إىل �أن الدولة املدنية احلديثة ،ينبغي �أن تكون دولة
دميقراطية� ،أو علمانية ،على �سبيل احل�صر ،والق�صر� ،أو الفر�ض ،والإلزام ،بل ينبغي �أن تكون دولة قانونية تخ�ضع
للقانون ،وتلتزم العدالة  ،وامل�ساواة ،وامل�سئولية ،بني احلكام واملحكومني ،وبني الأغنياء والفقراء ،وبني ال�صغار ،
والكبار ومتى كانت دولة قانونية تلتزم القانون ،ف�إن “م�سمى الدولة” هو �أكرث الأ�سماء لياقة عليها.
ومتى كان مبد�أ خ�ضوع الدولة للقانون هو ال�سمة اجلوهرية للدولة املدنية ،ف�إن الت�سا�ؤل يثور عن �أهم
ال�شروط القانونية للدولة املدنية احلديثة ؟ وهو ما�سوف نبحثه ب�إيجاز فيما يلي:
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املبحث الثالث

�شروط الدولة املدنية احلديثة
 -24متهيد:
انتهينا �إىل ذلك املفهوم املثايل الرائع للدولة املدنية احلديثة ،ور�أينا �أن ذلك املفهوم ال يتعار�ض مع
ال�شريعة الإ�سالمية التي غالب ًا ما تكون القانون الأ�سا�سي �أو الد�ستور الأعلى للدولة العربية والإ�سالمية ،ور�أينا �أن
من �أبرز �سمات هذه الدولة �أنها دولة قانونية حتتكم �إىل قواعد مو�ضوعية ،وت�شريعات �أ�سا�سية ،وقانونية ت�ضبط
ت�صرفاتها ،وتعترب �ضمانات �أ�سا�سية لعدم انحرافها يف ا�ستعمال ال�سلطة.
ومن هنا ف�إن �أبرز ال�شروط القانونية للدولة املدنية احلديثة تتمثل يف ما ي�أتي:
( -25ال�شرط الأول) :وجود قانون �أ�سا�سي يحكمها:
قد يطلق على هذا القانون-الذي ال بد منه -النظام �أو القانون الأ�سا�سي� ،أو القانون النظامي� ،أو القانون
الد�ستوري ،وي�ؤكد بع�ض فقهاء القانون العام على �أنه وبالرغم من �أن ا�صطالح القانون الأ�سا�سي هو �أ�صح امل�صطلحات
من الناحية اللغوية� ،إ�ضافة �إىل �أنه املعنى املقابل يف الرتجمة للكلمة “ د�ستور “ ف�إن م�صطلح الد�ستور هو اللفظ
الذي مت ا�ستخدامه ،يف الغالبية العظمى من الد�ساتري العربية 38ويرجع ذلك �إىل �إيجازه وداللته ،و�شيوع ا�ستعماله
يف البالد العربية ،مما �أ�ضفى عليه نوع ًا من القد�سية وال�سمو الذي مييز القانون الد�ستوري على غريه من القوانني
العادية ،ف�أ�صبح لفظ الد�ستور يوحي ب�أنه من طبيعة �أخرى  ،تختلف عن القوانني العادية وت�سموا عليها . 39
وما دام �أ�صبح لفظ الد�ستور هو اللفظ ال�شائع يف كل الدول احلديثة ،ف�إن �أهم �شروط الدولة املدنية احلديثة هو �أن
يكون لها د�ستور يبني �شكل الدولة واحلكومة ،وينظم �سلطاتها العامة والعالقة بينها ،وين�ص على حقوق املواطنني
وحرياتهم الأ�سا�سية ،كما يهيمن على ت�شريعاتها وت�صرفاتها ،ولكن ال يكفي جمرد وجود الد�ستور لكي نقول �أنها
دولة مدنية �أو قانونية ،بل يجب خ�ضوع الدولة لهذا الد�ستور من حيث تكوين ال�سلطات العامة ،وااللتزام مببا�شرة
االخت�صا�صات التي ن�ص عليها وعدم اخلروج عليه.
( -26ال�شرط الثاين) :الأخذ مببد�أ تدرج القواعد القانونية:
وهذا املبد�أ يعنى �أن القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوين يف الدولة ترتبط يبع�ضها يف
تدرج هرمي  ،فهي لي�ست يف مرتبة واحدة ،و�إمنا تتدرج فيما بينها مما يجعل بع�ضها �أ�سمى مرتبة من البع�ض الأخر ،
حيث ال يجوز لقاعدة قانونية �أدنى �أن تخالف قاعدة قانونية �أعلى ،و�إال كانت غري م�شروعة  ،وفى حالة التعار�ض
فانه يتم تغليب حكم القاعدة القانونية الأعلى �أي الد�ستور ،ثم الت�شريع ،ثم اللوائح التنفيذية ،فالقرارات
الإدارية �أخرياَ ،وهى �أدنى هرم تدرج القواعد القانونية والتي ال يجوز ب�أي حال �أن تخالف الالئحة التنفيذية،
�أو الت�شريع� ،أو الد�ستور بطبيعة احلال ،ويعد هذا املبد�أ من �أكرب ال�ضمانات التي تكفل التزام الدولة و�سلطاتها
وموظفيها بالقانون ،مبا ي�شكل حماية �أكيدة للحقوق واحلريات ،وال �شك �أن ال�شريعة الإ�سالمية تقر هذا املبد�أ
وتطبقه عملي ًا.
(-27ال�شرط الثالث):الأخذ مببد�أ الف�صل بني ال�سلطات:
وهذا املبد�أ احلديث يعترب �ضمانة حلماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تع�سف ال�سلطات العامة ،ويق�صد
به توزيع ال�سلطات العامة للدولة على �سلطات ثالث هي�:سلطة ت�شريعية ت�سن القوانني ،و �سلطة تنفيذية تنفذ
القوانني وال�سيا�سة العامة للدولة،و�سلطة ق�ضائية تتوىل الف�صل يف املنازعات التي تثور داخل املجتمع.
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ومتى حتقق ذلك �أ�صبح لكل �سلطة اخت�صا�صات حمددة ال ميكنها اخلروج عليها دون االعتداء على اخت�صا�صات
�سلطة �أخرى ،ولذلك ينبغي �أن تكون كل �سلطة مت�ساوية وم�ستقلة عن ال�سلطات الأخرى ،بحيث ال ت�صبح هيئات
تابعة ،ولكي ت�ستطيع كل منها وقف ال�سلطات الأخرى .
( -28ال�شرط الرابع)  :الرقابة الق�ضائية على �أعمال ال�سلطات العامة:
ال يكفى جمرد وجود د�ستور �،أو تعزيز مبد�أ تدرج القواعد القانونية� ،أو تقرير مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات
لت�أكيد فكرة خ�ضوع الدولة للقانون،و�إمنا يجب �أن تتوافر �ضمانات �أخرى تكفل احرتام تلك املبادئ وحمايتها من
الناحية العملية ،مما ي�ضمن خ�ضوع ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية للقانون ،و�أجنح هذه ال�ضمانات هو تنظيم
رقابة ق�ضائية تخ�ضع لها �أعمال ال�سلطات العامة تتوافر فيها �ضمانات ت�ؤكد حيادية القا�ضي  ،وا�ستقالله ،وتوفري
الفر�صة لكل خ�صم يف �أن يدافع عن حقوقه ،وتوجد �إىل جانب الرقابة الف�ضائية على �أعمال ال�سلطات العامة
رقابتان هما الرقابة ال�سيا�سية ،والرقابة الإدارية ،وكالهما غري فعال يف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنها
تخ�ضع لأهواء احلاكم �أو حزبه ،كما �أن الإدارة يف ممار�ستها للرقابة الإدارية ال يت�صور �أن تكون خ�صم ًا وحكم ًا يف
الوقت نف�سه.
ولتالفى عيوب الرقابتني ال�سيا�سية والإدارية كان من الواجب �إخ�ضاع �أعمال ال�سلطات العامة للرقابة
الق�ضائية.
( -28ال�شرط اخلام�س) :رقابة الق�ضاء الإلغاء والتعوي�ض:
ينبغي �أن تخ�ضع �سلطات الدولة الثالث لرقابة الق�ضاء لأدارى ،وت�أخذ �صورتي ،الإلغاء ،والتعوي�ض،
ويعترب ق�ضاء الإلغاء �ضمانة كربى حلقوق الأفراد وحرياتهم باعتباره ق�ضاء م�شروعية  ،كما يعد التعوي�ض �ضمانة
�أخرى لإعادة احلقوق وجرب الأ�ضرار ،باعتباره ق�ضاء م�سئولية ،ومما ال�شك فيه �أن جزاء الت�أديب للموظفني
العامني يحد من الت�سلط واالنحراف الوظيفي ،ويف كل الأحوال ال بد من وجود ق�ضاء �إداري متخ�ص�ص يقوم بهذه
املهمة .40
و ينبغي �أن تخ�ضع ال�سلطة الت�شريعية للرقابة الق�ضائية على د�ستورية القوانني ،وهى �أكرث الو�سائل
فعالية يف �ضمان احرتام ال�سلطة الت�شريعية لأحكام الد�ستور قيما ت�سنه من ت�شريعات وبدون هذه الرقابة
الد�ستورية  ،فان الن�ص على حقوق الأفراد وحرياتهم يف �صلب الد�ساتري يظل جمرد �أمر نظري ال يحول بني امل�شرع
وبني انتهاكها ،فينبغي �أن تكون هناك حمكمة د�ستورية عليا تراقب مدى د�ستورية القوانني .
وف�ضال عن الرقابة الد�ستورية ،ينبغي �أن يكون للق�ضاء الإداري �سلطة يف �إلغاء الت�شريعات التي
تلحق الأذى وال�ضرر بحقوق الأفراد  ،والتعوي�ض عن تلك الأ�ضرار� ،إذ �أن �أهم ما مييز الدولة القانونية عن غريها
هو مبد�أ امل�سئولية  ،وتعترب م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية من �أكرب الأدلة على
خ�ضوعها للقانون. 41
تلك هي �أهم ال�شروط القانونية للدولة املدنية احلديثة ،وهو ما يعرف بالدولة القانونية  ،وقد ر�أينا �أن
هذه ال�شروط ال يعار�ضها النظام الإ�سالمي وال يرف�ضها �أبد ًا .
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 -29اخلامتة واال�ستنتاجات:
ب�إيجاز �شديد توقفت هذا البحث املتوا�ضع عند مفهوم الدولة عامة  ،ومفهوم الدولة املدنية احلديثة
كمفهوم معا�صر يتغنى به اجلميع يف الوقت احلا�ضر ،وخل�ص �إىل بيان �سمات وخ�صائ�ص لهذه الدولة �أهمها �أنها دولة
مدنية  ،ولي�ست ع�سكرية ،وال دينية  ،ولي�ست �أثنية  ،وال فئوية ،وال مذهبية  ،و�أنها تقوم على مبادئ التزام القانون،
والعدالة وامل�ساواة بني جميع املحكومني وتقرر م�سئولية احلاكمني وعدم ع�صمتهم  ،وترف�ض الن�أي ب�أ�شخا�صهم عن
امل�ساءلة واملحا�سبة  ،وهي يف النهاية دولة حديثة  ،تقوم على معطيات التطور احل�ضاري  ،وال�سيا�سي املتمدن  ،ولي�س
على معطيات التاريخ  ،والعادات والتقاليد .
كما خل�صت �إىل �أن مفهوم الدولة املدنية احلديثة ي�ساوي مفهوم الدولة القانونية امل�سئولة  ،وبالتايل
ف�إن من �شروط هذه الدولة � ،أن يكون لها نظام قانوين �أ�سا�سي ت�سري عليه وهو ما يعرب عنه “بالد�ستور”  ،وينبغي
�أن يكون هذا الد�ستور مكتوب ًا  ،واليكفي وجود الد�ستور املكتوب  ،بل يجب �أن يلتزم ن�ص ًا وحرف ًا من اجلميع  ،وينبغي
�أن يكون هناك تدرج يف القواعد القانونية  ،و�أن يكون هناك نظام يف�صل بني ال�سلطات  ،يف�ضي �إىل وجود رقابة
�سيا�سية و�إدارية فاعلة  ،وال تكفي هاتان الرقابتان بل ينبغي �أن تكون هناك رقابة ق�ضائية على �سلطات الدولة
وكبار املوظفني  ،و�أن ميار�س الق�ضاء دور ًا فاعال يف �إلغاء قرارات ال�سلطة التنفيذية  ،والتعوي�ض عنها ،واحلكم
بالت�أديب ،والعزل ،و�إنزال العقاب على احلكام واملوظفني وفق ًا ملبد�أ امل�سئولية توازي ال�سلطة .
ومن خالل هذا املفهوم الوجيز للدولة املدنية احلديثة فقد تو�صل الباحث �إىل عدد من النتائج �أهمها :
� .1أن املفهوم املادي �أو الو�ضعي للدولة ال يكفي العتبارها كذلك  ،بل �أن وجود القانون الذي تلتزمه وحتتكم
�إليه يعد �ضرورة لكي ي�ضفى عليها و�صف الدولة ،وبالتايل ف�إن �أركان الدولة �إجماال اثنان هما الكيان املادي
املكون من ثالثة عنا�صر والكيان الروحي �أو القانوين  ،وتف�صيال �أربعة �أركان هي ال�شعب والإقليم وال�سلطة
ال�سيا�سية  ،والقانون .
� .2أن مفهوم الدولة املدنية احلديثة يعني التزام الدولة على �أ�سا�س مدين وح�ضاري بالقانون الذي يوفر
العدالة ،واملواطنة املت�ساوية ،ويحفظ احلقوق واحلريات جلميع املواطنني  ،بغ�ض النظر ،عن الدين،
والعرق ،واملذهب� ،أو املنزلة االجتماعية ،وغريها.
� .3أن الدولة وال�شريعة الإ�سالمية ال تتعار�ض ،البتة مع مفهوم الدولة املدنية احلديثة.
 .4و�إنه ال ي�شرتط بال�ضرورة �أن ت�سمى هذه الدولة دولة مدنية� ،أو �إ�سالمية� ..أو دميقراطية� ..أو ا�شرتاكية..
�أو علمانية ،و�إمنا ي�شرتط �أن تكون “دولة قانونية” تلتزم حكم القانون الذي ارت�ضته هي و�شعبها ،وتطبقه
على اجلميع.
 .5كماال ي�شرتط لكي نكون �أمام دولة مدنية حديثة �أن يكون القانون الذي يحكم الدولة وتلتزم به ن�ص ًا وروح ًا
قانون ًا و�ضعي ًا بحت ًا ال يراعي الدين والآداب والأخالق� ،أو ديني ًا حم�ض ًا ال يراعي امل�ستجدات ،والتطورات
االجتماعية وال�سيا�سية ،وال يرعى حقوق الأديان ،والفئات ،والأقليات والأعراق واملذاهب املختلفة داخل
املجتمع ،ك�أن يكون �شيعي ًا فقط� ،أو �سني ًا فقط� ،أو �إ�سالمي ًا فقط� ،أو م�سيحي ًا فقط  ،يف بلدان الأغلبية امل�سيحية
والإ�سالمية.
 .6و ينبغي التفرقة بني مفهوم الدولة املدنية ،ومفهوم القانون املدين الذي تعتنقه هذه الدولة ،ف�إذا جرى
االتفاق على مفهوم الدولة املدنية على النحو الذي ذكرناه  ،فلي�س بال�ضرورة �أن تكون القوانني التي تلتزمها
الدولة املدنية مف�صلة من املنظمات الدولية� ،أومن املجتمعات امل�صدرة ملبادئ الدميقراطية ،وبالتايل فيمكن
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�أن تكون هناك دولة مدنية حديثة ،تلتزم التزاما حتمي ًا بقوانينها الذاتية امل�ستمدة من دينها ،و�أخالقها
وقيمها ،وواقعها االجتماعي وال�سيا�سي  ،فال ب�أ�س �أن تعتنق ال�شورى بد ًال عن الدميقراطية ،والأخالق بد ًال
عن الإباحية ،والدين بد ًال عن الإحلاد ،و�أدوات االقت�صاد الإ�سالمي بد ًال عن �أدوات االقت�صاد الر�أ�سمايل،
�أ واال�شرتاكي.
 .7لي�ست العربة باعتناق قوانني الغري  ،والتزام نظمهم ،ليقال �أن هناك دولة مدنية حديثة ،ولي�ست العربة �أي�ض ًا
بعدم اعتناق تلك القوانني والنظم ،ولكن العربة بالتزام الد�ستور ،والقانون املرتا�ضى عليه كعقد اجتماعي،
ونظام قانوين يف دولة ما ،وتطبيقه عملي ًا على احلاكم واملحكوم  ،وبالتايل ف�إن من غري املجدي �أن نعلن
مث ًال �أن د�ستورنا القر�آن ،و�أن تن�ص د�ساترينا على �أن ال�شريعة م�صدر القوانني جميع ًا ،فيتم عملي ًا خمالفة
القر�آن وجمافاة �أحكام ال�شريعة؟ وماذا يفيد �أن نعلن ب�أننا دول دميقراطية مدنية حديثة على نحو ما هو
موجود يف �أعرق الدميقراطيات ،ولكننا يف الواقع نتحايل على هذه الدميقراطية ،ومنار�سها ممار�سة التجار ،
والإقطاعيني  ،فنطوع الدميقراطية ،للمال ،وللقبيلة ،وللقوة ،وللنفوذ االجتماعي ،بحيث ال ي�ستطيع الفوز
بكرا�سي احلكم  ،ومقاعد الربملان �إال من كان ميلك املال والقوة والنفوذ.
 .8و�أخري ًا �أين تكمن امل�شكلة ؟ تكمن امل�شكلة يف االلتزام ب�شروط و�ضوابط الدولة املدنية احلديثة ،ويف توفر
القناعات الفكرية وال�سيا�سية ،وال�ضمانات املو�ضوعية ،التي ت�ؤدي �إىل التزام الدولة مبا ت�سنه من قوانني،
وما عدا ذلك ف�سوف تظل الدولة املدنية احلديثة جمرد حلم �أو جمرد �شعار .
 -23التو�صيــــــــــات :
	�إذا كان وال بد لهذه الدرا�سة املوجزة عن مفهوم الدولة املدنية احلديثة ،وخ�صائ�صها ،و�شروطها �أن
تخرج ببع�ض تو�صيات  ،ف�إن �أهم تلك التو�صيات تتمثل فيما ي�أتي:
 .1نو�صي جميع الباحثني واملهتمني يف مو�ضوع الدولة املدنية احلديثة ب�أهمية حتري الدقة واملو�ضوعية يف
حتديد مفهوم هذه الدولة  ،بعيد ًا عن الرغبات والتوجهات الذاتية للباحثني � ،أو املراكز البحثية  ،وتقدميه
ب�صورة �صحيحة متكن الدولة اليمنية من تبنيه كمفهوم �سيا�سي و قانوين متكامل.
 .2ونو�صي الباحثني واحلقوقيني باحلذر من تكري�س املفهوم الغربي للدولة املدنية احلديثة  ،والذي يحمل يف
طياته الت�سويق للنظم والعادات  ،والقوانني الغربية التي ال تالئم املجتمعات العربية  ،وتتناق�ض كلي ًا مع
ثقافتها  ،وهويتها  ،وبالتايل ت�سبب يف انق�ساماتها ومعاناتها �سيا�سي ًا ،واجتماعي ًا  ،وثقافي ًا.
 .3ونو�صي فقهاء وعلماء ال�شريعة الإ�سالمية يف بالدنا بالقيام بدرا�سة هذا املفهوم املعا�صر للدولة املدنية
احلديثة ،والنظر �إليه باعتباره من متطلبات تطور الدولة املعا�صرة  ،حيث �أنه كما ر�أينا اليتعار�ض مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء  ،وال مفهوم الدولة الإ�سالمية  ،و�إمنا يج�سد عدالتها ،ويعزز حتقيق
�أهدافها وغاياتها النبيلة .
 .4نو�صي احلكومة اليمنية احلالية  ،واحلكومات املتعاقبة  ،بعدم التوقيع على �أية اتفاقيات دولية تخالف
مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وتناق�ض �أحكامها  ،حتت ذرائع حماية حقوق الإن�سان  ،وذلك مبا يلزمها يف
امل�ستقبل القيام ب�إجراء التعديالت يف ت�شريعاتها  ،بحجة ان�سجامها مع متطلبات الدولة املدنية احلديثة ،
حيث �أن هذه الذريعة �سيا�سية بحته ترمي �إىل التدخل ال�سافر يف �شئون الدولة وفر�ض التبعية القانونية
وال�سيا�سية عليها  ،وهذا يتنافى مع مفهوم الدولة املدنية احلديثة  ،الذي يقت�ضي �أن تلتزم كل دولة
بت�شريعاتها وقوانينها التزاما قطعي ًا يكفل حقوق املواطنني جميع ًا بدون ا�ستثناء .
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هوام�ش ومراجع البحث :
 -1الآية (  )140من �سورة �آل عمران.
� -2أنظر :حميط املحيط – لبطر�س الب�ستاين –مكتبة لبنان – 1987م299 -وما بعدها .
 -3ي�شري �إىل هزمية مراد ال�ساحقة يف موقعة الرزم مبنطقة جمزر بني اجلوف وم�أرب على �أيدي همدان  ،وهي
موقعة �شهرية حدثت قبل الإ�سالم .
� -4أنظر :ر�سالة الغفران لأبي العالء املعري – تقدمي الأ�ستاذ علي ح�سن فاعور -دار الكتب العلمية – بريوت
لبنان – 1991/1410م – �ص.4
 -5وللمزيد عن مفهوم الدولة يف اللغة � :أنظر  :القامو�س املحيط – للفريوز �آبادي – مطبوعات م�ؤ�س�سة الر�سالة
بريوت – 1987م -باب دول  .و خمتار ال�صحاح – للإمام حممد بن �أبي بكر الرازي – املكتبة الع�صرية �صيدا
بريوت – 1416هـ1996/م – باب (دول) – �ص 214
 - 6وذلك يف قوله:
النا�س فو�ضى ال �سرا َة لهم = وال �سرا َة �إذا ج َّهالهــم �سادوا
ي�صلح
ال
ُ
ُ
تهدى الأمو ُر ب�أهل الر�أي ما بقيوا= ف�إن تولوا فبالأ�شــرار تنقا ُد
والبيت ال يبتنــي �إال له عمــد = وال عماد �إذا لــم تر�س �أوتا ُد
ٌ
		
أعمـدة = و�ساكنٌ بلغوا الأمر الذي كادوا
ف�إن جت َّمــ َع �أوتــادٌ و�
� - 7أنظر عن �أفكار هوبز يف الدولة :هوبز يف موري�س كران�ستون – حمرر �أعالم الفكر ال�سيا�سي – ت�أليف :ك.و.ن.
ونكيرن – مطبوعات دار النهار – بريوت لبنان – 1981م� -ص  .49و�أنظر :درا�سات يف تطور الفكر ال�سيا�سي-
للدكتور ح�سن الظاهر � -ص.311
� - 8أنظر :جون لوك – يف كران�ستون – �أعالم الفكر ال�سيا�سي -ريت�شارد بيرتز – �ص 62وما بعدها  ،و الدكتور
ح�سن الظاهر – درا�سات يف تطور الفكر ال�سيا�سي – املرجع ال�سابق – �ص.299 -297
� -9أنظر :جان جاك رو�سو -العقد االجتماعي -ترجمة ذوق قرقوط – دار القلم بريوت لبنان – الطبعة الأوىل
1973م� -ص 50وما بعدها ،وانظر  :الدكتور ح�سن الظاهر – درا�سات يف تطور الفكر ال�سيا�سي -املرجعال�سابق – �ص.349
 -10انظر :ابن خلدون  -درا�سات عن مقدمة ابن خلدون � -ساطع احل�صري  -مطبوعات م�ؤ�س�سة دار املعارف -
القاهرة طبعة � - 1961ص.355
� - 11أنظر� :أبي الأعلى املودودي -نظرية الإ�سالم وهديه يف ال�سيا�سة والقانون والد�ستور – الكتاب الأول يف
نظرية الإ�سالم ال�سيا�سية – تعريب ح�سن خليل الإ�صالحي –م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت – 1983م� -ص.33
والدكتور �أحمد كمال �أبو املجد – نظرات حول الفقه الد�ستوري يف الإ�سالم – حما�ضرة – �ص .55-51
و�أ�ستاذنا الدكتور ف�ؤاد حممد النادي – مبد�أ امل�شروعية و�ضوابط خ�ضوع الدولة للقانون –�ص . 211والدكتور
علي حممد ح�سنني – الرقابة ال�شعبية على �أعمال ال�سلطة التنفيذية يف ال�شريعة والنظم املعا�صرة – ر�سالة
دكتوراه 1979-م – �ص 23وما بعدها .
� -12أنظر � :أ�ستاذنا الدكتور ف�ؤاد حممد النادي  -مبد�أ امل�شروعية و�ضوابط خ�ضوع الدولة للقانون � -ص-115
.117
� - 13أنظر :عيون الأخبار –البن قتيبة الدنيوري -دار الكتب امل�صرية -1925-جـ� -1ص2وانظر:امل�ست�شار دكتور
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عبد احلميد �سليمان – احلكومة والق�ضاء يف الإ�سالم – مطبوعات مكتبة ال�شعب بالقاهرة – �ص.208
 -14انظر :حممد املبارك – نظام الإ�سالم احلكم والدولة – �ص ،14-11و�أ�ستاذنا الدكتور ف�ؤاد النادي – مبد�أ
امل�شروعية و�ضوابط خ�ضوع الدولة للقانون – املرجع ال�سابق� -ص.114
� -15أنظر :ل�سان العرب – البن منظور – باب (مدن ).
� -16أنظر:جمال �إدري�س الكنني – مقال بعنوان الدولة املدنية معناها ومغزاها� -صحيفة الراكوبة االليكرتونية
– بدون تاريخ من�شور على هذا الر ابطhttp://www.alrakoba.net/articles-action- :
show-id-26324.htm?drgn=1
� -17أنظر جمال �إدري�س الكنني -املرجع ال�سابق .
 -18جتدر الإ�شارة �إىل �أن الكلمات االجنليزبةالتي تبد�أ باملقطع( )secيفيد معناها الف�صل ،القطع ،احلجز،
احلماية.
� -19إنها الدولة املدنية التي تتفق مع مبادئ ال�شريعة ومقا�صدها و تقوم علي مبادئ ال ترف�ضها ال�شريعة �أبد ًا
ومنها:ال�سيادة لل�شعب ،والأمة م�صدر ال�سلطات ،الف�صل بني ال�سلطات ،التداول ال�سلمي لل�سلطة،و �سيادة حكم
القانون ،امل�ساءلة وال�شفافية  ،وكفالة احلريات وحقوق الإن�سان .ووجود حرية �سيا�سية ،وتعددية حزبية،
ومعار�ضة حرة  ،و ال�شعب يختار احلاكم وفق �إرادته احلرة  ،ويعزله ويختار ممثليه ونوابه ،و هي دولة لها
�إعالم حر .وفيها حرية التعبري حرية التفكري والإبداع والبحث العلمي  ،وتقوم على العدالة االجتماعية،و
املواطنة املت�ساوية يف احلقوق والواجبات  ،و تعدد م�صادر الت�شريع والقوانني.
� -20أنظر :ويكيبيديا املو�سوعة احلرة على �شبكة االنرتنت يف الرابط التايل http://ar.wikipedia.:
org/wiki
 -21الآية (  )58من �سورة الن�ساء.
 -22الآية ( ) 8من �سورة املائدة.
 -23الآية ( ) 42من �سورة املائدة
 -24الآية (  )36من �سورة �ص.
 -25الآية (  )105من �سورة الن�ساء.
 -26الآية ( ) 90من �سورة النحل.
 -27الآية (  )15من �سورة ال�شورى.
 -28الآية (  ) 70من �سورة الإ�سراء.
 -29الآية ( )13من �سورة احلجرات.
 -30احلديث� :أخرجه البيهقي و�أ�صحاب ال�سنن.
 -31احلديث :رواه الرتمذي.
 -32احلديث� :أخرجه ال�شيخان و�أ�صحاب ال�سنن.
� -33أنظرعن مفهوم ال�شورى :عدنان علي ر�ضا النحوي – ال�شورى و�أثرها يف الدعوة الإ�سالمية – مطابع الفرزدق
التجارية الريا�ض -الطبعة الثانية 1402-هـ1984/م –�ص 24وما بعدها.
 - 34هذا يف احلالة الأوىل لل�شورى  ،و�أما يف حالتها الثانية ،ف�إنها بعد وجود الدولة وقيامها وا�ستقرار نظامها،
وحيث تكون الوظائف قد و�صفت تو�صيف ًا حمكم ًا ،وامل�سئوليات قد حددت حتديد ًا دقيق ًا ،فتكون ال�شورى
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واجبة على كل من ميلك اخت�صا�ص ًا فيتخذ قرار ًا � ،إال �أنه خمري بني الأخذ بر�أي م�ست�شاريه ،وبني الأخذ
بر�أيه وي�صبح م�سئو ًال وحده عن نتيجة القرار  .وللمزيد من ت�أييد هذا املعنى انظر� :أزمة احلرية ال�سيا�سية
يف الوطن العربي – �أ�ستاذنا الدكتور �صالح ح�سن �سميع – ر�سالة دكتوراة -مطبوعات الزهراء للأعالم العربي
القاهرة – �ص 222وما بعدها  ،والدكتور �أحمد ر�سالن – ال�شورى يف الإ�سالم ويف الفكر ال�سيا�سي املعا�صر –
ر�سالة دكتوراه – �-1983ص  301وما بعدها.
� -35أنظر � :أبي الأعلى املودودي – اخلالفة وامللك – �ص 34وما بعدها.
� -36أنظر� :أبي الأعلى املودودي -املرجع ال�سابق� -ص.35
� -37أنظر� :أنور معزب – مقال بعنوان عن ال�شذوذ اجلن�سي وحكومة الوفاق الوطني – موقع م�أرب بر�س
م�ساء.
االليكرتوين -الثالثاء� 16 ,أبريل04:40:00 2013 ,
ً
� -38أنظر� :أ�ستاذنا الدكتور ف�ؤاد حممد النادي – موجز القانون الد�ستوري امل�صري – مطابع دار الهند�سة –
القاهرة 1982م –�ص.6
� -39أنظر :الدكتور ف�ؤاد النادي – املرجع ال�سابق –�ص ، 6والدكتور عثمان خليل القانون الد�ستوري -1955-
�ص .18والدكتور ماجد راغب احللو – القانون الد�ستوري – �ص.1
� - 40أنظر :الدكتور حممد علي �سليمان – الطعن ب�إلغاء القرارات الإدارية يف اجلمهورية اليمنية – ر�سالة دكتوراه
– دار النه�ضة العربية القاهرة – 2000م� -ص .108و�أنظر �أي�ض ًا :الدكتور حم�سن غالب احلارثي� -سلطة
ت�أديب املوظف العام يف القانون اليمني -ر�سالة دكتوراه – �سعد �سمك للطباعة القاهرة 1997-م� -ص.574
� -41أنظر :على �سبيل اال�ستزادة  :الدكتوره نهى عثمان الزيني – م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطة الت�شريعية
– ر�سالة دكتورة – 1986م .ور�سالتنا املو�سومة – م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطة التنفيذية يف النظام
الإ�سالمي –درا�سة مقارنة بالقانون اليمني – الطبعة الثالثة 2010م .
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�ضمـــــانات اال�ستقالل
يف ت�شكيـــــل املجال�س املحلية يف اليمــــــن
د .فا�ضل �أحمد ال�سنباين

�أ�ستاذ القانون العام امل�ساعد
كلية ال�شريعة والقانون  -جامعة �صنعاء

�أهمية البحث:

بعد تزايد االهتمام مبو�ضوع الإدارة املحلية  ،وبعد الإميان بدورها الفعال يف جماالت
التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية والإدارية واالقت�صادية ،ازدادت حدة املناق�شات حول العديد
من الأ�س�س والعنا�صر التي تقوم عليها وتتحكم يف وجودها ،وال �شك �أن �أهم الأ�س�س التي تقوم
عليها الالمركزية الإقليمية يتمثل يف ا�ستقالل املجال�س املحلية وذلك باعتبارها �إحدى �أجهزة
ال�سلطة املحلية و�صاحبة الدور الهام والرئي�سي يف �إدارة ال�شئون املحلية يف �إطار الوحدات
املحلية التي متثلها هذه املجال�س  ،وهذه الأهمية تعك�س �أهمية البحث يف �ضمانات اال�ستقالل يف
ت�شكيلها ،ملا يوفره اال�ستقالل من ا�ستقالل يف القرار املحلي ومن كفاءة وفعالية يف �إدارة ال�شئون
املحلية.

تق�سيم:

	�إن اال�ستقالل يف ت�شكيل املجال�س املحلية يتحقق بوجود عدة �ضمانات ال وجود
لال�ستقالل �إال بها ،وتتمثل هذه ال�ضمانات يف �أو ًال :اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية باالنتخاب.
وثاني ًا :اختيار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية كذلك باالنتخاب .وثالث ًا :اختيار �أع�ضاء املجال�س
املحلية ملدة متو�سطة .ورابع ًا :عدم �إنهاء مدة الع�ضوية قبل انتهاء الأجل املحدد لها قانون ًا،
و�سوف نق�سم هذه ال�ضمانات واملرتبطة بت�شكيل املجال�س املحلية �إىل جمموعتني :املجموعة
الأوىل� ،ضمانات خا�صة بطريقة اختيار املجال�س املحلية .والثانية� ،ضمانات خا�صة مبدة
املجال�س املحلية  ،خم�ص�صني لكل جمموعة مبحث ًا م�ستق ًال وعلى النحو الآتي:
املبحث الأول  :ال�ضمانات اخلا�صة بطريقة اختيار املجال�س املحلية.
املطلب الأول  :اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية باالنتخاب.
املطلب الثاين  :اختيار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية كذلك باالنتخاب.
املبحث الثاين  :ال�ضمانات اخلا�صة مبدة املجال�س املحلية.
املطلب الأول � :أن تكون مدة املجال�س املحلية مدة متو�سطة.
املطلب الثاين  :عدم �إنهاء مدة الع�ضوية قبل الأجل املحدد قانوناً.
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املبحث الأول :

ال�ضمانات اخلا�صة بطريقة اختيار املجال�س املحلية :
تتمثل �ضمانات اال�ستقالل املرتبطة بطريقة اختيار املجال�س املحلية يف اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية
باالنتخاب  ،وكذلك يف اختيار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية باالنتخاب  ،و�سوف نخ�ص�ص لكل �ضمانة مطلب ًا م�ستق ًال وعلى
النحو الآتي :
املطلب الأول :

اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية باالنتخاب :
تعد طريقة اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية باالنتخاب �ضمانة هامة ال�ستقالل املجال�س املحلية باتفاق
الفقه ،وقبل بيان ذلك يف الفرع الثاين نبني يف الفرع الأول الطرق املتبعة يف اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية يف
بع�ض الت�شريعات املقارنة مو�ضحني من خالل ذلك الطريقة التي اتبعها امل�شرع اليمني.

الفرع الأول  :الطرق املتبعة يف اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية .

تختلف الطرق املتبعة يف اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية من دولة �إىل �أخرى  ،بل وداخل الدولة الواحدة
من م�ستوى �إىل �آخر  ،حيث تقع هذه الطرق ما بني االنتخاب املبا�شر جلميع �أع�ضاء املجال�س املحلية والتعيني املبا�شر
لهم  ،وبني هذه الطرق يوجد طريق ثالث يجمع ما بني الطريقتني  ،حيث تكون الع�ضوية يف املجال�س املحلية بطريقة
االنتخاب والتعيني على �أن تكون الأكرثية للعنا�صر املنتخبة� ، 1إال �أن اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية باالنتخاب
املبا�شر هو ال�سائد يف الع�صر احلا�ضر حيث تتبعه كثري ًا من الدول  ،ففي بريطانيا وفرن�سا وم�صر يجري اختيار
�أع�ضاء جمال�سها املحلية وعلى كافة م�ستوياتها باالنتخاب 2.وهي الطريقة التي اتبعها امل�شرع اليمني حيث يجري
اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية (على م�ستوى املحافظة واملديرية) باالنتخاب  .واالنتخاب و�إن كان يعد الو�سيلة
الدميقراطية يف االختيار �إال �أنه لي�س واحد ًا يف كل الدول  ،حيث تتعدد طرقه و�أ�ساليبه من دولة �إىل �أخرى ، 3هذا
االختالف يف طرق االنتخاب يدعو �إىل الت�سا�ؤل عن الطريقة املتبعة يف اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية يف اليمن ؟
والإجابة � :أن طريقة االنتخاب التي اتبعها امل�شرع اليمني يف اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية هي طريقة االنتخاب
4
العام  ،الفردي  ،املبا�شر  ،ويف �ش�أن الأغلبية املتطلبة للفوز �أخذ بقاعدة الأغلبية الن�سبية.

الفرع الثاين  :دور االنتخاب يف حتقيق ا�ستقالل املجال�س املحلية .

 -1يراجع تف�صي ًال  :د /عبد القادر ال�شيخلي  ،نظرية الإدارة املحلية والتجربة الأردنية  ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر  ،عمان  ،ط1983 ، 1م � ،ص  105ـ
�ص.107
 -2يراجع تف�صي ًال  :د /خالد �سمارة  ،ت�شكيل املجال�س املحلية و�أثره على كافيتها )درا�سة مقارنة) مع التطبيق يف اململكة الأردنية والها�شمية  ،ر�سالة دكتوراة مقدمة �إىل
كلية احلقوق جامعة عني �شم�س 1984 ،م � ،ص  106ـ ـ �ص.125
 -3يراجع تف�صي ًال  :حمدي حافظ وحممد عبد الرزاق خليل  ،الأنظمة االنتخابية يف العامل  ،كتب �سيا�سية  ،الكتاب العا�شر  ،بدون تاريخ �،ص 12ـ ـ �ص.21
 -4وي�ستدل �أخذ امل�شرع بعمومية االنتخاب يف كونه مل ي�شرتط فيمن له حق اال�شرتاك يف االنتخاب �شرط الكفاءة العلمية �أو الرثوة املالية � ،أما الأخذ بنظام االنتخاب
الفردي فهو ما ي�ستفاد من قانون ال�سلطة املحلية  ،والذي قرر تق�سيم املحافظة واملديرية �إىل دوائر انتخابية حملية متثل كل دائرة منها بع�ضو واحد يف املجال�س املحلية
� ،أما يف كون االنتخاب مبا�شر ًا فهو ما ورد ب�صريح ن�ص املادة ) )8من قانون ال�سلطة املحلية واملادة ( )78من قانون االنتخابات العامة � ،أما يف كون االنتخاب يقوم
على قاعدة الأغلبية الن�سبية فهو ما ن�صت عليه الفقرة (ب) من املادة ( )105من قانون االنتخابات العامة .
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لي�س هناك مو�ضوع من مو�ضوعات الإدارة املحلية �أثار نقا�ش ًا يف الفقه القانوين مثلما �إثارة مو�ضوع
طريقة اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية و�أثر ذلك على ا�ستقالل الهيئات املحلية  ،وقد انق�سم الفقه يف هذا ال�ش�أن
�إىل ثالث فرق  :الفريق الأول  ،وهو الغالب يرى �أن االنتخاب هو الو�سيلة الوحيدة الختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية
والركن الركني يف وجود الالمركزية الإدارية الإقليمية و�ضمان ا�ستقاللها  ،والفريق الثاين (وهم قلة) يرى الأخذ
بطريقة التعيني لأع�ضاء املجال�س املحلية مع �إمكانية حتقيق اال�ستقالل بطرق �أخرى مثل الن�ص على عدم قابلية
الأع�ضاء للعزل  ،م�ؤ�س�س ًا ر�أيه على العيوب التي تكتنف عملية االنتخاب ومن �أنها وب�سبب �ضعف الوعي لدى الأفراد
ال ت�ؤدي �إىل اختيار الكفاءات املطلوبة لع�ضوية املجال�س املحلية  ،والفريق الثالث  ،وهو ر�أي توفيقي يرى اجلمع
بني التعيني واالنتخاب على �أن تكون الغلبة للعنا�صر املنتخبة  ،وي�ستند يف ر�أيه �إىل �أن هذه الطريقة جتمع مزايا
الطريقتني وتتجنب ما بهما من عيوب.
وبالرغم من اخلالفات احلادة التي ظهرت يف بداية الأمر ف�إن الفقه يف الوقت احلا�ضر يكاد يجمع على
�أن االنتخاب ركن لوجود الهيئات املحلية و�ضمان ال�ستقاللها م�ستند ًا يف ذلك �إىل العديد من االعتبارات واحلجج ــ
والتي تت�ضمن يف معظمها رد ًا على ما قال به �أن�صار التعيني ــ ميكن �إيجازها يف النقاط التالية :5
� .1إن جوهر احلكم املحلي هو �أن يعهد �إىل �أبناء الوحدات املحلية ب�إدارة �شئونهم املحلية ب�أنف�سهم  ،وملا كان من
امل�ستحيل �أن يقوموا بهذه املهمة مبا�شرة  ،فقد �أ�صبح من املتعني �أن يقوم بذلك من ينتخبونه نيابة عنهم ،
ومن ثم كان االنتخاب هو الطريقة الأ�سا�سية التي يتم عن طريقها تكوين املجال�س املعربة عن �إرادة �أبناء
الوحدة املحلية.
� .2إن انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية من قبل �أبناء الوحدات املحلية يحول دون �أن متار�س ال�سلطة املركزية
�ضغوط ًا عليهم  ،حيث �أن والئهم يكون ملن انتخبهم ولي�س لل�سلطة املركزية  ،وبذلك يكون االنتخاب هو
ال�ضمان الوحيد حلرية وا�ستقالل القرار املحلي وحلرية �إدارة �شئون الوحدة املحلية ب�إرادة �أبنائها ال
بالتعليمات ال�صادرة �إليهم من العا�صمة  ،بل وميثل الفارق الأ�سا�سي واجلوهري بني ما هو جمل�س م�ستقل
وبني ما هو جمرد فرع من فروع احلكومة املركزية خا�ضع ل�سلطاتها ومنفذ لقراراتها .
� .3أن ت�شكيل املجال�س املحلية يف الدول الدميقراطية يجري على �أ�سا�س مبد�أ االنتخاب .
� .4إن عدم الأخذ مببد�أ االنتخاب يف ت�شكيل املجال�س املحلية يفقد الالمركزية الإقليمية جوهرها ومعناها ،
لأن االنتخاب هو الذي يفرق بني الالمركزية الإدارية وبني املركزية يف �صورة عدم الرتكيز الإداري.
� .5إن ن�ش�أت الإدارة املحلية ارتبط مببد�أ االنتخاب ،بل �أن املعيار املتبع للحكم على مدى تعمق الدميقراطية
وانت�شارها يف بلد ما يقا�س مبقدار عدد الأفراد املنتخبني يف ع�ضوية املجال�س املحلية .
� .6إذا كان من املت�صور �أن يتحقق ا�ستقالل املجال�س املحلية دون اتباع االنتخاب  ،فمن غري املت�صور قيام
الدميقراطية بغري �أ�سلوب االنتخاب.
� .7أن القول ب�ضعف الوعي لدى املواطنني ال يعني �إرجاء الدميقراطية حتى يتحقق الن�ضج املطلوب  ،بل
تطبيقها ،لأن تطبيقها هو الو�سيلة خللق هذا الن�ضج.
 -5يراجع على �سبيل املثال �أ�ستاذنا الدكتور � /أحمد عبد الرحمن �شرف الدين مبادئ الإدارة املحلية وتطبيقاتها يف اجلمهورية اليمنية  ،من�شورات جامعة �صنعاء ،
بدون تاريخ � .ص � ، 52ص 56ـ ـ د /وائل املخاليف  ،الالمركزية الإدارية بني احلكم املحلي والإدارة املحلية  ،بدون نا�شر  ،ط2002 4م � ،ص 103ـ  110ـ ـ �صبحي
حمرم و د /حممد فتح اهلل اخلطيب  ،اجتاهات معا�صرة يف نظام احلكم املحلي  ،دار النه�ضة العربية � ،ص 125ـ �ص 131ـ ـ د /حممد عبد احلميد �أبو زيد  ،الإدارة
املحلية  ،بدون نا�شر 1999 ،م � ،ص 111 ، 110ـ ـ د /حممد حممود الطعامن  ،و د�/سمري حممد عبد الوهاب  ،احلكم املحلي يف الوطن العربي واجتاهات
التطوير  ،من�شورات املنظمة العربية للتنمية الإدارية  ،القاهرة 2005 ،م � ،ص� ، 25ص 26ـ ـ د /عبد املعطي حممد ع�ساف و د /هاين يو�سف خا�شقجي  ،مبادئ
الإدارة املحلية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية  ،بدون نا�شر  ،ط1982 ، 1م � ،ص 26ـ ـ .30
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 .8مهما كانت درجة وعي املواطنني ف�إنهم يبقون الأكرث قدرة على انتخاب العنا�صر الأف�ضل مل�صلحتها  ،والأكرث
قدرة على تفهم امل�صالح املحلية والت�أثر بها واال�ستجابة لها.
� .9إن بالإمكان توفري الكفاءات واخلربات دون اللجوء �إىل �أ�سلوب التعيني  ،وذلك �إما عن طريق جهاز تنفيذي
كف�ؤ � ،أو باال�ستعانة باخلرباء � ،أو بت�شكيل جلان ا�ست�شارية.
� .10إن قيام ال�سلطة بتربير انتخاب �أع�ضاء الربملان دون املجال�س املحلية بحجة جهل املجتمع  ،هو �أمر ًا يجايف
املنطق ويتناق�ض مع الواقع  ،وذلك بالنظر �إىل وظيفة كل منهما  ،ف�أع�ضاء الربملان ميار�سون الوظيفة
ال�سيا�سية وعلى امل�ستوى القومي يف حني ميار�س �أع�ضاء املجال�س املحلية الوظيفة الإدارية ويف نطاق �إقليم
معني .
� .11أن احلكم بجهل املجتمع هو م�س�ألة ن�سبيه تختلف من جمتمع �إىل �آخر  ،كما �أن احلكم ب�أن جمتمع ما قد
و�صل �إىل درجة الن�ضج ال�سيا�سي الذي ميكنه من االنتخاب واالعتماد على نف�سه يف �إدارة �شئونه هو م�س�ألة
ن�سبية كذلك.
� .12إن القول ب�إمكانية توفري اال�ستقالل دون اللجوء �إىل االنتخاب  ،وذلك كالن�ص على عدم قابلية �أع�ضاء
املجال�س املحلية للعزل  ،وهي القاعدة التي يعتمد عليها يف حتقيق ا�ستقالل الق�ضاة هي م�س�ألة حمل نظر
 ،لأن الق�ضاة عملي ًا معر�ضون للعزل ولكن ب�ضمانات خا�صة  ،كما �أن هناك ر�أي ًا يطالب بانتخاب الق�ضاة
 ،والأهم من ذلك �أن وظيفة الق�ضاة تختلف يف طبيعتها وم�ضمونها عن وظيفة �أع�ضاء املجل�س املحلي ،
فالوظيفة الق�ضائية تتطلب ل�شغلها م�ؤهالت علمية وخربات عملية و�صفات �شخ�صية الرتباطها بتطبيق
القانون وحتقيق العدل بني النا�س �أما �أع�ضاء املجال�س املحلية ف�إنهم ميار�سون وظيفة �إدارية وتنفيذية.
� .31إن القول با�ستقالل �أع�ضاء الهيئات الالمركزية امل�صلحية رغم �أنهم يختارون عن طريق التعيني هو قول
ال يجانبه ال�صواب عند بع�ض الفقه الذي يرى �أن الالمركزية امل�صلحية ال ت�شكل �صورة من �صور الالمركزية
الإدارية  ،و�إمنا هي �صورة من �صور الإدارة املبا�شرة التي تتبعها احلكومة  ،وال تعدو �أن تكون جمرد �صورة
من �صور املركزية الإدارية متثل يف �أح�سن الأحوال �صورتها املخففة (عدم الرتكيز الإداري)  ،بالإ�ضافة
�إىل �أن الالمركزية املرفقية وجدت لأ�سباب �إدارية وفنية � ،أما الالمركزية الإقليمية ف�إن وجودها قد
ارتبط ب�أ�سباب �سيا�سية ودميقراطية .
يت�ضح لنا مما �سبق تعدد احلجج ووجاهتها والتي مل تكن مق�صورة على �إثبات االنتخاب ركن ال�ستقالل
املجال�س املحلية فح�سب بل ت�ضمنت انتقاد ًا وا�سع ًا للمربرات التي اعتمد عليها الر�أي القائل بالتعيني � ،إذا ما علمنا
ب�أن الكل متفق على �أهمية دور االنتخاب يف حتقيق ا�ستقالل الهيئات املحلية  ،حتى بالن�سبة للفقه القائل بالتعيني
 ،والذي ال ينكر ذلك  ،و�إن كان قد ذهب �إىل �إمكانية حتقيق اال�ستقالل بطرق �أخرى دون اللجوء �إىل االنتخاب.
املطلب الثاين

اختيار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية كذلك باالنتخاب
تتعدد طرق اختيار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية � ،إال �أن طريقة اختيارهم باالنتخاب تعد �أف�ضل الطرق ملا
حتققه من ا�ستقالل للمجال�س املحلية  ،وقبل بيان ذلك يف الفرع الثاين نبني يف الفرع الأول الطرق املتبعة يف
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اختيارهم يف الت�شريعات املقارنة ويف اليمن.

الفرع الأول  :الطرق املتبعة يف اختيار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية .

يتم اختيار رئي�س املجل�س املحلي ب�أكرث من طريق  ،فقد يتم اختياره بالتعيني من قبل ال�سلطة املركزية
وقد يتم اختياره باالنتخاب � ،أما بطريقة مبا�شر من قبل �سكان الوحدة املحلية وذلك عندما يقومون بانتخاب
�أع�ضاء املجال�س املحلية � ،أو يقوم �أع�ضاء املجال�س املحلية املنتخبون باختبار الرئي�س  ، 6وت�أخذ معظم ت�شريعات
الإدارة املحلية بطريقة االنتخاب  ،ففي بريطانيا يختار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية باالنتخاب ومن بني �أع�ضاء
املجال�س املحلية �سواء يف املجال�س الرئي�سية (جمال�س املقاطعات �أو املراكز) �أو يف جمال�س الإبرا�شيات  ،ويف فرن�سا
يتم اختيار رئي�س املجل�س املحلي للإقليم �أو املحافظة �أو البلدية باالنتخاب من قبل املجل�س املحلي ومن بني �أع�ضائه
وبذات الطريقة �أخذ امل�شرع امل�صري � 7أما يف اليمن فقد فرق امل�شرع بني طريقة اختيار رئي�س املجل�س املحلي
للمديرية (مدير عام املديرية) وطريقة اختيار رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة (املحافظ) حيث قرر اختيار
بناء على عر�ض وزير الإدارة املحلية ،8واختيار الثاين وفق ًا للتعديل
الأول بالتعيني بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء ًُ
رقم ( )18ل�سنة 2008م باالنتخاب من قبل هيئة انتخابية تتكون من رئي�س و�أع�ضاء املجل�س املحلي للمحافظة
ورئي�س و�أع�ضاء جمال�س املديريات التابعة لها 9بعد �أن كان اختياره وفق ًا للقانون رقم ( )4ل�سنة 2000م يتم
بالتعيني .

الفرع الثاين :دور انتخاب رئي�س املجل�س املحلي يف حتقيق اال�ستقالل

	�إذا كان بع�ض الفقه قد ف�ضل طريقة التعيني لر�ؤ�ساء املجال�س املحلية  ،مربر ًا ذلك ب�سد ما ينجم عن
االنتخابات  ،من نق�ص يف الكفاءات  ،كما �أن من �ش�أنه �ضمان نوع ًا من الربط بني ال�سلطة املركزية واملجال�س املحلية ،
10
ف�إن الغالبية العظمى ترى �ضرورة الأخذ ب�أ�سلوب االنتخاب  ،لأن يف االنتخاب ت�أكيد ال�ستقاللية املجال�س املحلية
ولهذا ال�سبب ن�ؤيد امل�شرع اليمني يف تعديله لطريقة اختيار رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة ليكون باالنتخاب  ،و�إن
كنا نف�ضل �أن يكون االنتخاب من بني �أع�ضاء املجل�س املحلي للمحافظة �أ�سو ًة بالت�شريعات املقارنة وذلك كو�سيلة
لتقييد ال�سلطة املركزية وحزبها احلاكم  ،حيث كان انتخاب ر�ؤ�ساء جمال�س املحافظات �إعادة توزيع املحافظني
ال�سابقني مع بع�ض من رموز ال�سلطة ، 11مع مطالبة امل�شرع ب�أن يتبع ذات الطريقة يف اختيار ر�ؤ�ساء جمال�س املديريات
حتى يتحقق ا�ستقالل �أكرب لهذه املجال�س .

 -6د /فوزي العك�ش  ،احلكم املحلي والإدارة املحلية (الأ�س�س والتطبيقات )  ،بدون نا�شر 1983 ،م � ،ص 82
 -7د /خالد �سمارة  ،مرجع �سابق � ،ص � ، 103ص � ، 107ص � ، 112ص� ، 114ص� ، 115ص 128
 -8يراجع يف ذلك ن�ص املادة ) )81من قانون ال�سلطة املحلية .
 -9يراجع يف �ش�أن املادة ( )38ب�صيغتها املعدلة القانون رقم ( )18ل�سنة 2008م املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد ( )8ل�سنة 2008م وكذلك املادة ( )3من
الالئحة التنفيذية اخلا�صة بتنظيم �إجراءات انتخاب �أمني العا�صمة وحمافظ املحافظات واملن�شورة مع التعديل يف ذات اجلريدة الر�سمية.
 -10يراجع يف ذلك :
 �صبحي حمرم و د /حممد فتح اهلل اخلطيب  ،مرجع �سابق � ،ص � ، 147ص .149 د /عبد الرزاق ال�شيخلي  ،الإدارة املحلية  ،درا�سة مقارنة دار امل�سرية (عمان)  ،ط 2001 ، 1م � ،ص 171 د /عبد املعطي ع�ساف و د /هاين يو�سف خا�شقجي ، .مرجع �سابق � ،ص � ، 31ص 32 -11د /فا�ضل ال�سنباين  ،اجلهاز التنفيذي للوحدة املحلية يف اليمن بني اال�ستقالل والتبعية  ،بحث غري من�شور � ،ص 7
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املبحث الثاين

ال�ضمانات اخلا�صة مبدة املجال�س املحلية
تتمثل �ضمانات اال�ستقالل واملرتبطة مبدة املجال�س املحلية يف � ،أو ًال � :أن تكون مدة �أع�ضاء املجال�س
املحلية مدة متو�سطة  .وثاني ًا  :عدم �إنهاء مدة �أع�ضاء املجال�س املحلية قبل انتهاء املدة املحددة قانون ًا  ،و�سوف
نخ�ص�ص لكل �ضمانة مطلب ًا م�ستق ًال وعلى النحو الآتي :
املطلب الأول

�أن تكون مدة �أع�ضاء املجال�س املحلية مدة متو�سطة
	�إن حتديد مدة متو�سطة (�أربع �أو خم�س �سنوات) لع�ضوية املجال�س املحلية ي�ؤدي �إىل التعزيز من ا�ستقاللها
 ،وقبل بيان ذلك يف الفرع الثاين نبني يف الفرع الأول الطرق املتبعة يف حتديد مدة املجال�س املحلية مو�ضحني من
خالل ذلك املدة التي حددها امل�شرع اليمني لع�ضوية املجال�س املحلية والتعديالت التي حلقت بها .

الفرع الأول  :الطرق املتبعة يف حتديد مدة �أع�ضاء املجال�س املحلية :

تختلف مدة املجال�س املحلية من دولة �إىل �أخرى  ،بل تختلف داخل الدولة الواحدة من م�ستوى �إىل
�آخر ، 12ومدة الع�ضوية يحددها م�شرع كل دولة بالنظر �إىل عوامل خمتلفة ،13ولذلك جند �أن مدة الع�ضوية يف
اململكة املتحدة �أربع �سنوات وذلك بالن�سبة ملجال�س املقاطعات واملراكز يتجدد ثلثهم كل �سنة � ،أما بالن�سبة ملجال�س
الإبرا�شيات فمدة الع�ضوية فيها ثالث �سنوات تنتهي بانتهائها ع�ضوية اجلميع  ،وحدد امل�شرع الفرن�سي مدة جمال�س
الأقاليم واملحافظات والبلديات ب�ست �سنوات مع �إخ�ضاعه جمال�س الأقاليم واملحافظات للتجديد الن�صفي � ،أما مدة
املجال�س املحلية يف م�صر فهي �أربع �سنوات دون جتديد وذلك على خمتلف م�ستوياتها.14
	�أما مدة املجال�س املحلية يف اليمن ف�إنها و�إن كانت وفق ًا للمادة ( )13من قانون ال�سلطة املحلية رقم ()4
ل�سنة 2000م �أربع �سنوات �شم�سية� ،إال �أن تعدي ًال مت �إجرا�ؤه على هذه املادة وذلك بالقانون رقم ( )52ل�سنة
2002م يت�ضمن �إنقا�ص هذه املدة �إىل ثالث �سنوات  ،كما ت�ضمن هذا التعديل حكم ًا �آخر وذلك يف املادة ()154
يق�ضي ب�أنه �إذا حان موعد انتخاب املجال�س املحلية يف �سنة جترى فيها انتخابات نيابية �أو رئا�سية �أو ا�ستفتاء عام
 ،فيجري انتخاب املجال�س املحلية بالتالزم مع �أي منها� ،سوى كان موعد انتخاب املجال�س املحلية متقدم ًا عليها �أو
الحق ًا لها ، 15بالإ�ضافة �إىل وجود تعديل �آخر �صادر ًا بالقانون رقم ( )54ل�سنة 2008م ت�ضمن ا�ستحداث مادة
جديدة �إىل مواد قانون ال�سلطة املحلية هي املادة ( )171مكرر تق�ضي مبد فرتة املجال�س املحلية القائمة وقت
�صدوره �إىل �أربع �سنوات من تاريخ انتهاء مدتها ، 16وهو ما يعني امتداد مدة �أع�ضاء املجال�س املحلية القائمة والتي
مت انتخابها يف عام 2006م �إىل العام 2014م .
-12
-13
-14
-15
-16

د /فوزي العك�ش  ،مرجع �سابق � ،ص 78
د /حممد وليد العبادي الإدارة املحلية وعالقتها بال�سلطة املركزية  ،مكتبة دار الثقافة عمان 1998م .
د /خالد �سمارة مرجع كابن �ص  140ـ ـ �ص . 143
يراجع يف ذلك  :اجلريدة الر�سمية  ،العدد ( )15ل�سنة 2002م .
يراجع يف ذلك  :اجلريدة الر�سمية العدد ( )23ل�سنة 2008م
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الفرع الثاين � :أثر املدة املتو�سطة يف حتقيق اال�ستقالل :

	�إن املدة املتو�سطة تتالفى العيوب التي تكتنف املدة الق�صرية واملدة الطويلة ومن عيوب املدة الق�صرية
�أنها ت�ؤدي �إىل تغيري �أع�ضاء املجال�س املحلية يف مدة كانت بالن�سبة لهم فرتة تدريب عملي  ،فما يكاد الأع�ضاء فهم
�أعمال املجل�س والقدرة على �أدائها يف كفاءة  ،وما يرتتب على ذلك من االرتقاء مبهام املجل�س �إال وانتهت مدتهم ،
وجاء �أفراد جدد تنق�صهم اخلربة والإملام ب�أعمال املجل�س  ،ويكون هذا العيب �أكرث و�ضوح ًا يف اليمن لأن امل�شرع
مل يتطلب يف ع�ضوية املجل�س املحلي �سوى �إجادته للقراءة والكتابة  ،خ�صو�ص ًا و�أن وظيفة املجل�س املحلي وظيفة
�إدارية يغلب عليها الطابع الفني � ،إ�ضافة �إىل �أن �أع�ضاء املجال�س املحلية (الراغبني يف �إعادة انتخابهم) ي�ضيعون
هذه املدة يف عملية اال�ستعداد لالنتخابات من خالل ال�سعي لك�سب ناخبيهم بقرارات �أنية قد تتعار�ض مع امل�صلحة
العامة ومع خطط التنمية طويلة املدى  ،وهو ما يفقد �أع�ضاء املجال�س املحلية اال�ستقالل ويجعلهم جمرد مندوبني
ينفذون �آراء ورغبات ناخبيهم ، 17كما �أن املدة الق�صرية غري كافية للحكم على كفاءة �أع�ضاء املجال�س املحلية لأن
كثري ًا من الربامج واخلطط يحتاج تنفيذها �إىل �أكرث من �أربع �سنوات هذا من ناحية  ،ومن ناحية ثانية ت�ؤدي املدة
الق�صرية �إىل تعدد االنتخابات وتقاربها وهو ما ي�ؤدي �إىل عزوف الناخبني عن امل�شاركة فيها  ،وتثقل يف نف�س الوقت
ميزانية الدولة نتيجة ملا تنفقه من �أموال يف �إدارة االنتخابات والإ�شراف عليها 18وبالنظر �إىل عيوب املدة الق�صرية
جند �أن امل�شرع اليمني مل يكن موفق ًا ب�إنقا�ص مدة املجال�س املحلية �إىل ثالث �سنوات  ،خ�صو�ص ًا و�أنها ال تتنا�سب مع
ظروف وواقع املجتمع اليمني  ،وجمتمع الدول النامية عموم ًا  ،والتي حتتاج �إىل ا�ستقرار �أطول لهيئاتها املحلية � ،إذا
ما علمنا ب�أن هذه املدة ووفق ًا للتعديل �سالف الذكر قد تكون �سنتني فقط يف حالة ما �إذا كانت مدة املجال�س املحلية
تنتهي يف نهاية العام الذي �سيجري يف بدايته انتخابات رئا�سية �أو برملانية �أو ا�ستفتاء .
وعلى ذلك ف�إن املدة الطويلة تتجنب العيوب املوجهة للمدة الق�صرية  ،ولكن يجب �أال تكون طويلة �إىل
الدرجة التي يفقد معها ع�ضو املجل�س املحلي ا�ستقالله وارتباطه ب�أبناء الوحدة املحلية  ،وباحتياجاتهم  ،خا�صة
�إذا تبني لهم ب�أن املجل�س مل يقم بتنفيذ ما وعد به من �أعمال ون�شاطات لعدم اهتمام الأع�ضاء ب�إعادة انتخابهم مرة
�أخرى � ،إال �إذا كانوا ينتمون لإحدى اجلماعات �أو الأحزاب يف املنطقة والتي تكون م�سئولة عن ت�صرفاتهم ،19وعلى
ذلك ف�إننا نرى �أن �أف�ضل مدة هي �أربع �أو خم�س �سنوات لأنها مدة متو�سطة تتجنب العيوب املوجهة للمدة الق�صرية
والطويلة وتتالءم مع ظروف وواقع الدول النامية ومنها اليمن والتي حتتاج �إىل نوع ًا من اال�ستقرار يف هيئاتها
املحلية  ،ولي�س ثمة ما مينع �أن تكون املدة يف الدول املتقدمة ثالث �سنوات مع عدم الأخذ بطريقة التجديد الن�صفي
�أو الثلثي لأنه وعلى حد تعبري بع�ض الفقه� ، 20أ�سلوب ع�شوائي يعتمد على ال�صدفة وحدها يف اختيار من يبقى ومن
 -17يراجع يف ذلك :
ـ ـ د /عبد املعطي ع�ساف  ،ود /هاين خا�شقي  ،مرجع �سابق � ،ص36
ـ ـ د /فوزي العك�ش ( ،مرجع �سابق ) � ،ص79
 -18يراجع يف ذات املعنى :
ـ ـ د /فوزي العك�ش  ،مرجع �سابق � ،ص 79
ـ ـ د /خالد �سمارة  ،مرجع �سابق � ،ص .137
 -19يراجع يف ذلك :
ـ ـ د /خالد �سمارة (مرجع �سابق ) �ص.138
ـ ـ د /فوزي العك�ش (مرجع �سابق) �ص.80
 -20د� /أحمد حافظ جنم (املجال�س املحلية بني اال�ستقالل والتبعية )درا�سة مقارنة للعالقة بني احلكومة املركزية واملجال�س املحلية يف كل من اململكة املتحدة  ،وفرن�سا
واالحتاد ال�سوفيتي وم�صر  ،مكتبةالن�صر بالرفايق 1990 ،م �ص.77
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يخرج من �أع�ضاء املجال�س املحلية  ،دون متييز بني ال�صالح وغري ال�صالح من الأع�ضاء  ،وهو ما ي�ؤدي �إىل خروج معظم
الأع�ضاء ال�صاحلني وبقاء الأع�ضاء الأقل �صالحية .
	�أما يف �ش�أن التعديل الذي �أتى به امل�شرع اليمني والذي ت�ضمن متديد مدة املجال�س املحلية القائمة �أربع
�سنوات من تاريخ انتهاء املدة املحددة لهم قانون ًا ف�إنه تعديل غري م�شروع وي�ضعف من ال مركزية وا�ستقاللية املجال�س
املحلية للآتي :
1 .1يعد خمالفة �صريحة لن�ص املادة ( )13من قانون ال�سلطة املحلية والتي تق�ضي بعدم جواز مد مدة �أع�ضاء
املجال�س املحلية �إال يف حالة وجود قوة قاهرة ت�ؤدي �إىل تعذر �إجراء انتخابات املجال�س املحلية اجلديدة � ،إذا
ما علمنا ب�أن التمديد مت يف الظروف العادية.
 2 .يعد تع�سف ًا يف ا�ستخدام ال�سلطة لأن امل�شرع �أعطى لنف�سه احلق يف متديد املدة ا�ستناد ًا �إىل حقه يف تعديل
املدة.
 3 .يت�سم بالفردية وهو بالتايل يخرج عن نطاق القانون  ،والذي تتميز قواعده بالعموم والتجريد ،حيث يعترب
تعديل �شخ�صي يخ�ص من هم �أع�ضاء يف املجال�س املحلية ولي�س مبدة �أع�ضاء املجال�س املحلية.
 4 .ي�ضعف من ا�ستقاللية وال مركزية املجال�س املحلية  ،لأنه يجعل الأع�ضاء يف فرتة التمديد يعربون عن �إرادة
ال�سلطة املركزية (جمل�س النواب) ال عن �إرادة �أبناء الوحدات املحلية الذين قاموا بانتخابهم.
املطلب الثاين

عدم �إنهاء ع�ضوية ع�ضو املجل�س املحلي قبل انتهاء مدة الع�ضوية
لتحقيق ا�ستقالل املجال�س املحلية يجب عدم منح ال�سلطة املركزية �أو حتى ال�سلطة املحلية حق �إنهاء
ع�ضوية ع�ضو املجل�س املحلي قبل انتهاء مدته  ،وذلك عن طريق الإقالة �أو العزل �أو ب�أي �إجراء �آخر طيلة مدة
الع�ضوية  ،لأن عدم خوفه من قيام �سلطة ما ب�إقالته �أو عزله يعزز من ا�ستقالله وهو اال�ستقالل الذي ينعك�س
على ا�ستقالل املجال�س املحلية وحريتها يف اتخاذ قراراتها  ،ومل مينح امل�شرع اليمني ال�سلطة املركزية �أو حتى
ال�سلطة املحلية االخت�صا�ص ب�إقالة �أو عزل ع�ضو املجل�س املحلي وذلك حفاظ ًا على ا�ستقالل املجال�س املحلية  ،ومع
ذلك توجد حاالت معينة ي�ؤدي حدوثها �إىل انتهاء ع�ضوية ع�ضو املجل�س املحلي قبل انتهاء مدة املجل�س املحلي ،
مثل �سقوط الع�ضوية و�إ�سقاطها �أو حل املجل�س �إال �أن امل�شرع �أحاطها ب�ضمانات عديدة حتى ال تنال من ا�ستقاللية
املجال�س املحلية وفيما يلي بيانها.

الفرع الأول � :ضمانات اال�ستقالل يف حالة �سقوط و�إ�سقاط الع�ضوية :

ن�صت املادة ( )117من قانون ال�سلطة املحلية على احلاالت التي ت�ؤدي �إىل �سقوط ع�ضوية ع�ضو املجل�س
املحلي  ،حيث جاء فيها الن�ص على �أن ت�سقط الع�ضوية يف املجل�س املحلي يف �إحدى احلاالت الآتية 1:ـــ فقدان الع�ضو
ل�شرط من �شروط الرت�شيح لع�ضوية املجل�س املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  2 .ـــ خمالفة الع�ضو لأحكام هذا
القانون 3 .ــــ العمل مبا يخالف قرارات وتو�صيات املجل�س4 .ـــ غياب الع�ضو ثالثة اجتماعات متتالية �أو خم�سة
اجتماعات متقطعة دون عذر مقبول.
(� )5إخالل الع�ضو بواجبات الع�ضوية �أو مبقت�ضياتها  ،و�إ�ضافة الفقرة (ب) من املادة ( )116حالة من حاالت
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ال�سقوط  ،و هي م�شاركة ع�ضو املجل�س املحلي يف مداوالت املجل�س �إذا ما كان يناق�ش مو�ضوع ًا ما تكون له فيه �أو
لأي من �أقاربه �أو �أ�صهاره وحتى الدرجة الرابعة م�صلحة ما  ،دون �أن يعلن املجل�س بها  ،وهذه احلاالت هي معظم ما
ن�صت عليه الت�شريعات املقارنة ، 21كما ن�ص امل�شرع اليمني على وجوب �صدور قرار من املجل�س املحلي املعني ب�إ�سقاط
الع�ضوية �أو �سقوطها يف حالة توافر �أحد احلاالت ال�سابقة ب�أغلبية خا�صة (هي �أغلبية �أع�ضاء املجل�س املحلي
امل�ستمرة ع�ضويتهم) ،وذلك بعد دعوة الع�ضو و�سماع �أقواله ، 22و�إذا كان قرار املجل�س املحلي ل�سقوط الع�ضوية �أو
�إ�سقاطها ي�ؤدي �إىل �إنهاء ع�ضوية ع�ضو املجل�س املحلي قبل انتهاء الأجل املحددة للع�ضوية ف�إنها حماطة ب�ضمانات
متعددة وخمتلفة ت�ضمن احلفاظ على ا�ستقالل ع�ضو املجل�س املحلي تتمثل يف الآتي :
�1 .1أن حاالت ال�سقوط وردت ح�صر ًا وبالتايل فال يجوز �إعالن ال�سقوط �أو الإ�سقاط يف غري احلاالت املن�صو�ص
عليها يف القانون.
� 2 .2أن االخت�صا�ص ب�إعالن �سقوط الع�ضوية �أو �إ�سقاطها هو للمجل�س املحلي ولي�س ل�سلطة الو�صاية (ال�سلطة
املركزية) ،وتعترب الهيئة الإدارية للمجل�س املحلي للمحافظة جلنة رقابية م�سلكية لعموم �أع�ضاء
23
املجال�س املحلية على م�ستوى املحافظة ومديرياتها.
� 3 .3إن قرار املجل�س املحلي ب�إعالن ال�سقوط �أو الإ�سقاط هي قرارات كا�شفة ال من�شئة � ،أي يقت�صر دورها على
24
الك�شف عن �إرادة امل�شرع.
� 4 .4إن �إعالن �سقوط الع�ضوية �أو �إ�سقاطها هو �إجراء �ضروري تتطلبه امل�صلحة العامة ،حيث يتنافى مع
امل�صلحة العامة بقاء من توافرت فيه �إحدى حاالت ال�سقوط �أو الإ�سقاط.
� 5 .5أن امل�شرع تطلب �أغلبية خا�صة لإ�سقاط الع�ضوية وهي �أغلبية �أع�ضاء املجل�س امل�ستمرة ع�ضويتهم.
� 6 .6أن امل�شرع تطلب ح�ضور الع�ضو املراد �إ�سقاط �أو �سقوط ع�ضويته و�سماع �أقواله  ،على الرغم �أن ح�ضوره
و�سماع �أقواله يفرت�ض �أن يكون يف حالة الإ�سقاط ال ال�سقوط.

الفرع الثاين� :ضمانات اال�ستقالل يف حالة حل املجل�س املحلي:

حل املجل�س املحلي هو �إنهاء ع�ضوية �أع�ضاء املجل�س املحلي قبل الأجل املحدد لع�ضويتهم و�إذا كان امل�شرع
اليمني قد �أجاز لل�سلطة املركزية حق حل �أي من املجال�س املحلية على جميع م�ستوياتها � ،إال �أنه �أحاط احلل
بالعديد من ال�ضمانات التي حتافظ على ا�ستقالل املجال�س املحلية ، 25وفيما يلي بيان ًا بهذه ال�ضمانات ومالحظاتنا
عليها:
1.1عدم حل املجال�س املحلية �إال لأ�سباب تقت�ضيها امل�صلحة العامة  ،وهذه ال�ضمانة التي �أخذ بها امل�شرع امل�صري
حمل نقد من قبل بع�ض الفقه الذي يرى �ضرورة الن�ص على الأ�سباب على �سبيل احل�صر  ،لأن فكرة امل�صلحة
 - 21يراجع يف �ش�أن حاالت ال�سقوط والإ�سقاط يف بع�ض الت�شريعات املقارنة ـ (د /حمود دبوان القدميي) التنظيم القانوين لل�سلطة املحلية يف اجلمهورية اليمنية  ،درا�سة
مقارنة  ،ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق (جامعة ا�سيوط) 2007م �ص�، 158ص159
 -22يراجع يف ذلك ن�ص املادة ) )117من قانون ال�سلطة املحلية.
 - 23ن�صت املادة ( )222من الالئحة التنفيذية لقانون ال�سلطة املحلية على �أن )تعترب الهيئة الإدارية للمجل�س املحلي للمحافظة جلنة رقابة م�سلكية لعموم �أع�ضاء
املجال�س املحلية على م�ستوى املحافظة ومديرياتها  ،وتتوىل النظر يف املخالفات امل�سلكية املن�سوبة لأي من �أع�ضاء هذه املجال�س  ،وعر�ض نتائجها م�شفوعة مبا تقرتحه
من �إجراءات على املجل�س املحلي املعني).
 - 24املزيد من التف�صيل حول الفرق بني القرارات املن�شئة والقرارات الكا�شفة ـ د� /سليمان الطاوي ( النظرية العامة للقرارات الإدارية) )درا�سة مقارنة) مطبعة
جامعة عني �شم�س  ،ط1991 ،7م �ص 448ـ ـ �ص452
 - 25يراجع يف ذلك ن�ص املادة ) )150واملادة ) )149من قانون ال�سلطة املحلية.
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العامة من الأفكار املطاطة ،وقد ي�ؤدي التف�سري الوا�سع لها �إىل الق�ضاء على كيان املجال�س املحلية لأ�سباب
26
�سيا�سية.
بناء على عر�ض وزير
� 2.أن قرار احلل و�أن �صدر يف �صورة قرار جمهوري �إال �أنه ي�شرتط موافقة جمل�س الوزراء ً
الإدارة املحلية  ،وهو ما يحمي املجال�س املحلية من احلل التع�سفي �أو املغر�ض �أو املت�سرع � ،إال �أن �صدوره يف
�صورة قرار جمهوري ح�صانة له من الرقابة الق�ضائية ،ولذلك نرى �أن يكون قرار احلل من جمل�س الوزراء
وذلك كما هو ال�شان يف فرن�سا وم�صر والتي تخ�ضع فيها قرارات احلل للإلغاء.
� 3.أن ين�شر القرار ال�صادر باحلل يف اجلريدة الر�سمية وهذا الإجراء مهم يف الدول التي يجوز فيها الطعن
ب�إلغاء قرار احلل  ،حيث حتت�سب من هذا التاريخ مدة الطعن بالإلغاء.
� 4.أن يخطر جمل�س النواب بقرار احلل خالل �أ�سبوعني من تاريخ �صدوره حتى يت�سنى ملجل�س النواب الت�أكد من
�سالمة قرار احلل. 27
 5.عدم جواز حل املجل�س املحلي �أثناء دورته االنتخابية مرتني ل�سبب واحد.
 6.عدم جواز حل جميع املجال�س املحلية ب�إجراء �شامل �إال بقانون لأن يف ذلك تعطيل غري مبا�شر لقانون
ال�سلطة املحلية.
7.7بالإ�ضافة �إىل هذه ال�ضمانات القانونية التي ن�ص عليها قانون ال�سلطة املحلية  ،نرى �أن هناك �ضمانة �سيا�سية
ال تقل �أهمية عن ال�ضمانات القانونية ،تتمثل يف �ضرورة مراعاة �إرادة الناخبني وعدم اللجوء �إىل حل
املجل�س املحلي الذي يتمتع �أع�ضائه بثقة الناخبني من �أبناء الوحدة املحلية و�إال �أدى احلل (يف حالة متتع
�أع�ضاء املجل�س املحلي بثقة الناخبني من �أبناء الوحدة املحلية) �إىل �إعادة انتخاب نف�س �أع�ضاء املجل�س
الذي مت حله �أو اختيار �أع�ضاء من نف�س التيار ال�سيا�سي الذي متثله الأغلبية فيه  ،وبذلك ي�صبح احلل يف
هذه احلالة ال قيمة له يف الوقت الذي ي�شكل �إحراج ل�سلطة احلل  ،ولذلك يجب عليها �أن تفكر �ألف مرة قبل
الإقدام على حل املجل�س ،لأن جناح احلل يكمن يف قدرته على تغيري �أع�ضاء املجل�س والإتيان ب�أع�ضاء جدد
 ،وهو يف هذه احلالة يتفق و�إرادة الناخبني من �أبناء الوحدة املحلية لأنه مينحهم الفر�صة النتخاب �أع�ضاء
جدد يتمتعون بثقتهم وذلك قبل انتهاء مدة الع�ضوية. 28

 - 26د /حممود �أبو ال�سعود  ،مرجع �سابق � ،ص220
 -27د /حممود �أبو ال�سعود )مرجع �سابق) �ص221
" - 28يف ذات املعنى د /فا�ضل �أحمد ال�سنباين  ،النظام الد�ستوري لرئي�س الدولة يف اليمن  ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة
عني �شم�س 1999 ،م � ،ص284
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اخلامتة
نبني يف هذه اخلامتة نتائج البحث وتو�صياته :

�أو ًال  :نتائج البحث :

�1.1أن اختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية باالنتخاب يعد (وباتفاق الفقه) �ضمانة جوهرية ال�ستقالل املجال�س املحلية
وهو ما حدى مبعظم الدول ومنها اليمن �إىل اتباع هذه الطريقة يف اختيار �أع�ضاء جمال�سها املحلية.
� 2.أن اختيار ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية باالنتخاب يعد ت�أكيد ًا ال�ستقالل املجال�س املحلية ملا للر�ؤ�ساء من ت�أثري
يف قرارات املجل�س املحلي ،ولذلك ن�ؤيد امل�شرع اليمني يف تعديله لطريقة اختيار ر�ؤ�ساء جمال�س املحافظات
(املحافظني) لت�صبح باالنتخاب وذلك ت�أ�سي ًا منه مبعظم ت�شريعات الدول املقارنة � ،إال �أنه اختلف معها يف كونه
مل يجعل اختيار رئي�س املجل�س املحلي من بني �أع�ضاء املجل�س املحلي للمحافظة  ،باعتبار ذلك و�سيلة لتقييد
ال�سلطة املركزية وحزبها احلاكم  ،ولذلك كان �إجراء االنتخاب �إعادة لتوزيع املحافظني ال�سابقني مع بع�ض من
رموز ال�سلطة � ،أما طريقة اختيار ر�ؤ�ساء جمال�س املديريات فال يزال امل�شرع ي�أخذ بطريقة التعيني وهي طريقة
منتقدة  ،لأنها ت�ضعف من ا�ستقاللية املجال�س املحلية.
� 3.أن حتديد مدة متو�سطة (�أربع �أو خم�س �سنوات) لع�ضوية املجال�س املحلية يكفل ا�ستقاللها  ،لأن هذه املدة
تتجنب العيوب املوجهة للمدة الق�صرية واملدة الطويلة  ،ولذلك ف�إن امل�شرع اليمني مل يكن موفق ًا يف �إنقا�ص مدة
املجال�س املحلية من �أربع �إىل ثالث �سنوات لأنها ال حتقق اال�ستقالل وال تتالئم مع ظروف وواقع املجتمع اليمني
الذي يحتاج �إىل ا�ستقرار �أطول لهيئاته املحلية  ،خ�صو�ص ًا و�أن هذه املدة قد ت�صبح �سنتني يف حالة انتهاء مدة
املجال�س املحلية يف نهاية العام الذي �سيجري يف بدايته انتخابات رئا�سية �أو برملانية �أو ا�ستفتاء .
� 4.أن التعديل اخلا�ص مبد فرتة �أع�ضاء املجال�س املحلية القائمة �أربع �سنوات هو تعديل باطل ملخالفته لن�ص
املادة ( )13من قانون ال�سلطة املحلية ويت�سم بالفردية لأنه يخ�ص �أع�ضاء املجال�س املحلية  ،وهو لذلك يخرج
عن نطاق القانون والذي تتميز قواعده بالعمومية والتجريد وي�ضعف من ا�ستقاللية املجال�س املحلية ،لأنه
يجعلها يف فرتة التمديد ال تعرب عن الناخبني من �أبناء الوحدة املحلية و�إمنا عن ال�سلطة املركزية (جمل�س
النواب) .
� 5.أن عدم اخت�صا�ص ال�سلطة املركزية �أو ال�سلطة املحلية ب�إنهاء ع�ضوية ع�ضو املجل�س املحلي خالل مدة الع�ضوية
فيه تدعيم ال�ستقالل املجال�س املحلية  ،و�إن احلاالت التي حددها امل�شرع النتهاء الع�ضوية حماطة ب�ضمانات
خمتلفة ومتعددة حتى ال تنال من ا�ستقاللية املجال�س املحلية .
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ثاني ًا التو�صيــــات :

من خالل نتائج البحث ننتهي �إىل التو�صيات التالية :
�1.1أن يكون انتخاب رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة من بني �أع�ضاء املجل�س املحلي للمحافظة �أو �أن يكون انتخابه
مبا�شر ًا من قبل الناخبني من �أبناء املحافظة وذلك بالتزامن مع انتخاب �أع�ضاء جمل�س املحافظة .
� 2.أن يكون اختيار ر�ؤ�ساء جمال�س املديريات باالنتخاب.
� 3.أن تكون مدة املجال�س املحلية �أربع �أو خم�س �سنوات.
 4.بطالن التعديل اخلا�ص ب�إطالة مدة املجال�س املحلية القائمة �أربع �سنوات .
 5.يجب �أن ي�صدر قرار �سقوط �أو �إ�سقاط الع�ضوية �أو قرار احلل باملراعاة لل�ضمانات التي تكفل ا�ستقالل �أع�ضاء
املجال�س املحلية.
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�أو ًال املراجع :
1 .1د� /أحمد حافظ جنم  ،املجال�س املحلية بني اال�ستقالل والتبعية (درا�سة مقارنة) للعالقة بني احلكومة
املركزية واملجال�س املحلية يف كل من اململكة املتحدة وفرن�سا واالحتاد ال�سوفيتي وم�صر  ،مكتبة الن�صر
بالرفاريق 1990 ،م .
 2 .د� /أحمد عبد الرحمن �شرف الدين  ،مبادئ الإدارة املحلية وتطبيقاتها يف اجلمهورية اليمنية  ،من�شورات
جامعة �صنعاء  ،بدون تاريخ.
 3 .حمدي حافظ وحممد عبد الرزاق خليل  ،الأنظمة االنتخابية يف العامل  ،كتب �سيا�سية  ،الكتاب العا�شر.
4 .4د /حمود دبوان القدميي  ،التنظيم القانوين لل�سلطة املحلية يف اجلمهورية اليمنية  ،درا�سة مقارنة  ،ر�سالة
دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق  ،جامعة ا�سيوط 2007 ،م .
 5 .د /خالد �سمارة  ،ت�شكيل املجال�س املحلية و�أثره على كفايتها (درا�سة مقارنة) مع التطبيق يف اململكة الأردنية
الها�شمية ( ،ر�سالة دكتوراه مقدمة �إىل كلية احلقوق  ،جامعة عني �شم�س 1984 ،م .
 6 .د /دائل املخاليف  ،الالمركزية الإدارية بني احلكم املحلي والإدارة املحلية  ،بدون نا�شر ،ط2002 ، 4م.
 7 .د� /سليمان الطماوى ،النظرية العامة للقرارات الإدارية (درا�سة مقارنة) ،مطبعة عني �شم�س  ،ط، 6
1991م.
� 8 .صبحي حمرم ود /حممد فتح اهلل اخلطيب  ،اجتاهات معا�صرة يف نظام احلكم املحلي  ،دار النه�ضة العربية ،
بدون تاريخ.
9 .9د /عبد الرزاق ال�شيخلي  ،الإدارة املحلية  ،درا�سة مقارنة  ،دار امل�سرية  ،عمان  ،ط2001 ،1م.
	 10.د /عبد القادر ال�شيخلي  ،نظرية الإدارة املحلية والتجربة الأردنية  ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،
عمان  ،ط1983 ، 1م .
	 11.د /عبد املعطي حممد ع�ساف ود /هاين يو�سف خا�شقجي  ،مبادئ الإدارة املحلية وتطبيقاتها يف اململكة
العربية ال�سعودية  ،بدون نا�شر  ،ط� ،1ص1982م.
1212د /فا�ضل �أحمد ال�سنباين  ،النظام الد�ستوري لرئي�س الدولة يف اليمن )درا�سة مقارنة)  ،ر�سالة دكتوراه مقدمة
لكلية احلقوق  ،جامعة عني �شم�س 1999 ،م.
ــ اجلهاز التنفيذي للوحدة املحلية بني اال�ستقالل والتبعية  ،بحث غري من�شور.
	 13.د /فوزي عبد اهلل العك�ش  ،احلكم املحلي والإدارة املحلية  ،الأ�س�س والتطبيقات  ،بدون نا�شر 1983 ،م.
1414د /حممد عبد احلميد �أبو زيد  ،الإدارة املحلية  ،بدون نا�شر 1999 ،م.
	 15.د /حممد حممود الطعامنه و د� /سمري حممد عبد الوهاب  ،احلكم املحلي يف الوطن العربي واجتاهات التطوير
 ،من�شورات املنظمة العربية للتنمية الإدارية  ،القاهرة 2005 ،م.
	 16.د /حممد وليد العبادي  ،الإدارة املحلية وعالقتها بال�سلطة املركزية  ،مكتبة دار الثقافة  ،عمان 1998 ،م.
	 17.د /حممود �أبو ال�سعود  ،التنظيم القانوين للهيئات واملرافق املحلية  ،دار الثقافة اجلامعية  ،القاهرة  ،بدون
تاريخ.
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ثاني ًا الوثائق :
1 .1قانون ال�سلطة املحلية رقم ( )4ل�سنة 2000م .
 2 .الالئحة التنفيذية لقانون ال�سلطة املحلية.
 3 .قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء.
 4 .اجلريدة الر�سمية العدد ( )15ل�سنة 2002م ب�ش�أن تعديل مدة املجال�س املحلية.
 5 .اجلريدة الر�سمية العدد ( )8ل�سنة 2008م ب�ش�أن تعديل طريقة انتخاب ر�ؤ�ساء جمال�س املحافظات
(املحافظني).
 6 .اجلريدة الر�سمية العدد ( )23ل�سنة 2008م ب�ش�أن متديد مدة املجال�س املحلية القائمة �أربع �سنوات .
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د .حممد علي عثمان �أ�سعد املخاليف
�أ�ستاذ اجلغرافية ال�سكانية امل�شارك
كلية الرتبية والأل�سن  -جامعة عمران

ملخ�ص:

اهتم هذا البحث بالك�شف عن امل�ستوى الذي حققته اليمن يف
�سبيل الو�صول �إىل التنمية االجتماعية امل�ستدامة ،ومت تق�سيمه �إىل ثالثة
مباحث :تناول الأول مفهوم التنمية امل�ستدامة و�أبعادها� ،أما الثاين فتم فيه
تطبيق م�ؤ�شرات التنمية االجتماعية امل�ستدامة على اليمن� ،إذ مت ا�ستخدام
ً
إ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات
جمموعات من امل�ؤ�شرات ال�سكانية والتعليمية وال�صحية �
الفقر وم�ستوى املعي�شة ،واقت�صر املبحث الثالث على النتائج والتو�صيات.
وقد تو�صل البحث �إىل حقيقة هامة وهي �أن الأو�ضاع يف اليمن
تتح�سن مع الوقت ،ولكن هذا التح�سن ي�سري ببطء �شديد ،وكل املقايي�س
امل�ستخدمة يف البحث ك�شفت عن �أن املجتمع اليمني يعي�ش يف تخلف رهيب
يف كافة جماالت احلياة� ،إذ جاءت اليمن يف املراتب الدنيا بني دول العامل
يف التعليم وال�صحة والدخل والإنفاق ،بينما احتلت املراكز املتقدمة بني
هذه الدول يف اخل�صوبة والنمو ال�سكاين والوفيات والفقر والأمية وانت�شار
الف�ساد ،وال�شك يف �أن تخلف اليمن �إمنا هو انعكا�س ًا لذلك.
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املقدمة:

�شهدت الدول النامية يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ت�سابق ًا نحو حتقيق التنمية االقت�صادية
ل�شعوبها ،وعلى الرغم من �أن بع�ض هذه الدول قد قطعت �شوط ًا كبري ًا يف حتقيق هذا الهدف� ،إال �أن ما ي�ؤخذ على
ذلك هو ارتباط هذا االجناز بنمط حياة ا�ستهالكي انبثقت عنه �أزمات بيئية خطرية مثل فقدان التنوع البيئي،
وتقل�ص م�ساحة الغابات ،وتلوث املاء والهواء ،وارتفاع درجة حرارة الأر�ض ،وا�ستنفاد املوارد غري املتجددة ،مما
دفع بعدد من منتقدي هذا النموذج التنموي �إىل الدعوة �إىل منوذج بديل م�ستدام يعمل على حتقيق االن�سجام بني
حتقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة وا�ستدامتها من جهة �أخرى.
وكثمرة جلهود طويلة ،ظهر مفهوم التنمية امل�ستدامة ،والذي تبنته الأمم املتحدة و�أو�صت املنظمات
احلكومية وغري احلكومية وجميع الهيئات املهتمة بالتنمية با�ستخدامه يف كافة براجمها التي تهدف �إىل مكافحة
الفقر وحت�سني م�ستوى املعي�شة يف جميع الدول املتقدمة والنامية.
ولأن اليمن تعد واحدة من بني �أكرث دول العامل النامية تخلف ًا ،لذا �أ�صبحت م�سايرة م�ؤ�شرات التنمية
حتمية ال مفر منها ،لذلك جاء هذا البحث للتعرف على امل�ستوى الذي حققته اليمن يف التنمية امل�ستدامة ،وللح�صول
على نتيجة مقبولة للحكم على م�ستوى التنمية يف اليمن تعمد الباحث �أن تكون مقارنته مل�ؤ�شرات التنمية يف اليمن
باملتو�سط العربي �أو بدولة عربية غري نفطية.

م�شكلة البحث:

تتمثل م�شكلة هذا البحث بال�س�ؤال الرئي�س :كيف هو واقع التنمية االجتماعية امل�ستدامة يف اليمن؟ وما
هي م�ؤ�شراته ؟ وميكن حتديد عدد من امل�شكالت الفرعية كما ي�أتي:
 .1كيف تبدو الأو�ضاع ال�سكانية يف اليمن؟ هل هي م�شجعة للتنمية؟ �أم معيقة لها؟
 .2كيف هي �أو�ضاع التعليم يف اليمن ؟ هل هذه الأو�ضاع م�شجعة للتنمية؟ �أم ال؟
 .3كيف تظهر امل�ؤ�شرات ال�صحية ؟ هل حتققت التنمية يف اجلانب ال�صحي؟
 .4ما امل�ستوى الذي حتتله اليمن يف تلك امل�ؤ�شرات ؟
 .5كيف تكون العالقة بني التنمية والأو�ضاع ال�سكانية والتعليمية وال�صحية
ويهدف هذا البحث �إىل الإجابة على هذه الت�سا�ؤالت.

�أهداف البحث:

يهدف هذا البحث �إىل حتقيق ما ي�أتي:
 .1التعرف على امل�ستوى املتحقق يف التنمية امل�ستدامة يف اليمن.
 .2الك�شف عن الفجوة بني الذكور والإناث يف م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة.
 .3مقارنة م�ؤ�شرات اليمن يف التنمية باملتو�سط العربي �أو ب�أي دولة عربية.
 .4الك�شف عن معوقات التنمية يف اليمن ليتمكن �أ�صحاب القرار من الت�صدي لها

فر�ضيات البحث:

و�ضع الباحث الفر�ضيات الآتية:
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 .1انخفا�ض م�ستوى التنمية االجتماعية امل�ستدامة يف اليمن بجوانبها املختلفة.
 .2وجود فجوة كبرية بني الذكور والإناث يف جميع م�ؤ�شرات التنمية.
 .3وجود فجوة بني واقع التنمية االجتماعية يف اليمن وواقعها يف الدول العربية.

الأ�سلوب املتبع يف البحث:

اتبع الباحث الأ�سلوبني الو�صفي والإح�صائي ،واعتمد على الإح�صاءات الر�سمية ال�صادرة عن
اجلهاز املركزي للإح�صاء ،والبيانات ال�صادرة عن الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،وكذلك اللجنة االجتماعية
واالقت�صادية لغربي �آ�سيا ،وتلك ال�صادرة عن ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي للجامعة
العربية.
املبحث الأول

مفهوم التنمية امل�ستدامة و�أبعادها:
يف عام 1983م �شكلت الأمم املتحدة جلنة لو�ضع حل مل�شكلة البيئة والتنمية ،وبعد درا�سة ال�سكان
واالقت�صاد والزراعة وال�صناعة والتلوث واملوارد ،قدمت اللجنة تقريره ًا للجمعية العامة للأمم املتحدة �سنة
1987م بعنوان( :م�ستقبلنا امل�شرتك) و�سمي �أي�ض ًا بتقرير(برونتالند) ن�سبة �إىل رئي�سة وزراء الرنويج رئي�سة
اللجنة)1(.

تعريف التنمية امل�ستدامة:

ُعرفت التنمية امل�ستدامة لأول مرة يف تقرير جلنة برونتالند ب�أنها:التنمية التي تفي باحتياجات
احلا�ضر دون الإخالل بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها)2(.
وينبغي الإ�شارة هنا �إىل �أن مفهوم التنمية الب�شرية امل�ستدامة يعد من املفاهيم حديثة اال�ستخدام يف
�أدبيات اجلغرافيا ،وقد ظهر كرد فعل لأزمة قيادة عملية التنمية يف بلدان العامل النامي)3( .

�أبعاد التنمية امل�ستدامة:

تت�ضمن التنمية امل�ستدامة �أبعاد ًا متعددة تتداخل فيما بينها ،ومن �ش�أن الرتكيز على معاجلتها �إحراز
تقدم ملمو�س يف حتقيق التنمية ،وتتمثل هذه الأبعاد بكل من :الأبعاد االجتماعية ،االقت�صادية ،البيئية،
والتكنولوجية)4( .
و�سيقت�صر هذا البحث على البعد الأول وهو :التنمية االجتماعية ،ومبوجب هذه الأبعاد ف�إن التنمية
الب�شرية امل�ستدامة ال حتقق منو ًا اقت�صادي ًا فح�سب ،و�إمنا تقوم �أي�ضا بتوزيع فوائده توزيع ًا عاد ًال ،وتقوم باملحافظة
على البيئة ،وال تدمرها ،ومت ِكن الب�شر وال تهم�شهم  .وتعطي الأولوية للفقراء ،وتو�سع الفر�ص واخليارات املتاحة
لهم ،وتوفر لهم امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ذات العالقة مبعي�شتهم .وعليه ف�إن التنمية الب�شرية امل�ستدامة هي
منهج للتنمية يدافع عن الفقراء وعن الطبيعة وفر�ص العمل واملر�أة والطفل)5( .
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املبحث الثا ً
ين

تطبيق م�ؤ�شرات التنمية االجتماعية امل�ستدامة على اليمن
ال�شك يف �أن خمرجات التنمية ميكن قيا�سها من خالل م�ؤ�شرات منهجية متعددة كم ًا ونوع ًا ،ووفق ًا لهذه
املخرجات ُيحدد موقع الدولة واملجتمع)6(.
وهكذا �أ�صبح قيا�س مدى التقدم الذي حدث لتحقيق �أهداف التنمية من الأولويات ،حيث �أ�صبحت
احلكومات واملنظمات تهتم بتحديد امل�ؤ�شرات التي تو�ضح مقدار التح�سن �أو التدهور الذي طر�أ على نوعية وم�ستوى
حياة �أفراد املجتمع� ،أي �أن الهدف من عملية القيا�س هو التعرف على الو�ضع احلايل للتنمية وعلى اجلهود املبذولة،
وذلك لتقييمها وتدعيمها يف حالة جناحها �أو تعديلها يف حالة ف�شلها )7(.و ُيذكر �أن جلنة التنمية امل�ستدامة يف
الأمم املتحدة قد وافقت على برنامج عمل ب�ش�أن م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة يحتوي على قائمة مكونة من ()134
م�ؤ�شراً ،وطلبت من البلدان �أن تختار من هذه امل�ؤ�شرات ما يتوافق مع �أولوياتها الوطنية و�أهدافها وغاياتها)8(.
وتعد هذه امل�ؤ�شرات �إ�ضافة نوعية لأ�صحاب القرار يف هذه الدول لتحليل خطواتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
والبيئية ومراجعتها لتح�سني �أدائهم على �صعيد التنمية امل�ستدامة )9).ومن �أهم م�ؤ�شرات التنمية االجتماعية
ما ي�أتي:

�أو ًال :امل�ؤ�شرات ال�سكانية:

امل�ؤ�شرات ال�سكانية هي اجلوانب الكمية من الظواهر ال�سكانية ،والتي ت�شري �إىل حجم ال�سكان ومنوهم
وخ�صائ�صهم الطبيعية واملكت�سبة ،و�أثر ذلك على عملية التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف بلد من البلدان.
()10
ت�سهم درا�سة ق�ضايا ال�سكان والتنمية يف فهم العالقات املتبادلة واملت�شابكة بني الظواهر ال�سكانية
والعملية التنموية من خالل تركيزها على حتديد وحتليل �آثار املتغريات ال�سكانية على عملية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية من جانب ،ومن جانب �آخر مبا يرتتب عنها من ا�ستيعاب وفهم عميق ودقيق لدور وت�أثري للعامل التنموي
االقت�صادي واالجتماعي يف اجلوانب واملتغريات الدميوغرافية وال�سكانية)11( .
ويف اليمن مل يبد�أ االهتمام بدرا�سة ال�سكان �إال يف الثمانينيات من القرن الع�شرين بعد �أن بد�أت تربز على
الواقع مظاهر االختالل بني النمو ال�سكاين وتراجع النمو االقت�صادي والتي من �أبرزها التدين للخدمات ال�صحية
والتعليمية ومرافق البنية التحتية والبطالة والهجرة الداخلية �إىل املدن للبحث عن فر�ص العمل)12( .

 -1-1معدل اخل�صوبة الكلية:

ال �شك يف �أن للخ�صوبة ت�أثري ًا مبا�شر ًا يف حتديد معدل النمو ال�سكاين وبالتايل ف�إن هذا الت�أثري ينعك�س
على التنمية� ،إذ �أن اخل�صوبة املرتفعة حتول دون حتقيق منو اقت�صادي حقيقي يف املجتمع ،ويعود ذلك �إىل �أن النمو
ال�سكاين ميت�ص النمو االقت�صادي �إذا كان بنف�س م�ستواه ويكون �سلبي ًا على النمو االقت�صادي �إذا كان �أعلى منه ،كما
�أن اخل�صوبة تت�أثر هي الأخرى بعمليات التنمية )13(.وللتعرف على �أو�ضاع اخل�صوبة يف اليمن ف�إن اجلدول ()1
يو�ضح ذلك ،ومنه يت�ضح ما ي�أتي:
 -1بلغ معدل اخل�صوبة الكلية يف الفرتة ( )1980-1985و( )8.5()1990-1995و( )7.8مولود حي للمر�أة
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الواحدة خالل عمرها الإجنابي (�15-49سنة) ،وهذا االرتفاع يجعل اليمن واحدة من �أعلى دول العامل ً يف
معدل اخل�صوبة ،وجاءت يف املرتبة الأوىل بني الدول العربية)14( .
 -2بلغ معدل اخل�صوبة الكلية يف الفرتة ( )2000-2005و( )7.0( )2010-2015و( )6.3مولود حي للمر�أة
على التوايل ،وهما �أي�ض ًا يحتفظان بتميزهما باالرتفاع.
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن هنالك عوامل هي التي جعلت من معدل اخل�صوبة يف اليمن بهذا االرتفاع ومنها:
�أ -الأمية :تعد اليمن واحدة من �أعلى دول العامل ارتفاع ًا يف ن�سبة الأمية ( ،)45.3%ويعد ارتفاع الأمية �سبب ًا
رئي�سا الرتفاع معدالت اخل�صوبة.
ب -مكان الإقامة :بلغت ن�سبة �سكان الريف يف عام2010م �أكرث من ثلثي �سكان اليمن( ،)68.2%وال �شك يف �أن
اخل�صوبة ترتفع يف املناطق الريفية �أكرث من املناطق احل�ضرية.
ج -اعتماد اليمنيني يف �أن�شطتهم على ع�ضالت الإن�سان :ال زالت اليمن تعتمد كثري ًا على جهد الإن�سان واحليوان
ً
وخا�صة يف الريف الذين يعتمدون
يف خمتلف �أن�شطتها االقت�صادية ،وهذا يتطلب مزيد ًا من الأيدي العاملة
كثري ًا يف �أعمالهم الزراعية على �أوالدهم.
د -انت�شار ق�ضايا الث�أر والتقطع :يحدث مثل هذا بني القبائل وبع�ضها البع�ض� ،أو مع الدولة لل�ضغط عليها من �أجل
حتقيق م�صالح معينة خا�صة بالقبيلة �أو املنطقة ،وهذا الو�ضع ي�شجع على زيادة الإجناب للإكثار من العدد.
هـ -غياب �سلطة الدولة و�ضياع قوانينها وهيبتها� ،إىل احلد الذي �أ�صبحت معه مثل هذه الأعمال املخلة ب�أمن
وا�ستقرار املجتمع معتادة وك�أنها م�شروعة� ،إذ يالحظ �أحيان ًا جتاور القطاعات مع النقاط الأمنية للدولة وال
تزيد امل�سافة عن مائة مرت ،وال �شك يف �أن عدم قيام الدولة بواجبها املتمثل بحفظ الأمن وتطبيق القوانني
قد �أدى �إىل ت�شجيع الإجناب وزيادة احلاجة �إىل الأوالد لي�س مل�ساعدة �أ�سرهم ك�أيدي عاملة فح�سب و�إمنا
ت�سليحهم وا�ستخدامهم يف مثل هذه احلاالت.
ز -تدين و�ضع املر�أة االجتماعي وارتفاع ن�سبة الأمية بني الإناث (.)61.6%
ح -حالة الفقر التي ت�سود يف املجتمع اليمني� :إذ يالحظ �أن اخل�صوبة تبلغ �أعلى درجاتها يف �أ�شد البلدان فقر ًا
وبني الفقراء يف هذه البلدان)15( .
ً
وخا�صة بالن�سبة للإناث :ال�شك يف �أن العمر الإجنابي للمر�أة ميتد بني (15
ط -الزواج املبكر ال�شائع يف اليمن
 � 49سنة) ،وكلما كان الزواج مبكر ًا كلما طال هذا العمر ،وهذا يتيح لها الفر�صة لإجناب �أكرب عدد ممكنمن الأطفال.
ي -تف�ضيل الذكور :ينت�شر هذا التف�ضيل ب�شكل خا�ص يف الدول العربية -واليمن يف مقدمتها -وعندما تكون
رغبة رب الأ�سرة بعدد معني من الذكور ف�إن هذا العدد ال يت�أتى له يف الغالب �إال بعد �أن تكون الزوجة قد
�أجنبت من الإناث ما ي�ساوي العدد املطلوب من الذكور �أو �أكرث ،وبذلك يت�ضاعف عدد �أفراد الأ�سرة ويكرب
حجمها ،وهذا ب�سبب التف�ضيل.
جدول( )1معدل اخل�صوبة الكلية يف اليمن بني عامي 1980و2015م
عدد املواليد الأحياء للمر�أة
الفرتة
8.5
1980-1985
7.8
1990-1995
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7.0
6.3

2000-2005
2010-2015

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،الرتابط بني ال�سكان والتنمية على �صعيد االقت�صاد الكلي ،فر�صةالألفية للتنمية -نوفمرب2004م� ،ص41

 -1-2معدل النمو ال�سكاين:

هنالك عالقة عك�سية وا�ضحة وال جدال عليها تربط ما بني النمو ال�سكاين والتنمية امل�ستدامة ،فكلما
زاد معدل النمو ال�سكاين يف دولة ما �أو يف منطقة جغرافية معينة زاد ا�ستهالك املوارد الطبيعية ون�سبة الت�صنيع
الع�شوائي والنمو االقت�صادي غري امل�ستدام مما ي�ؤدي يف النهاية �إىل م�شاكل بيئية كثرية وبالتايل �إىل تقليل فر�ص
حتقيق التنمية امل�ستدامة)16( .
ً
	�أما بالن�سبة لليمن فال �شك �أن معدل النمو ال�سكاين يعد واحدا من �أكرب املعدالت على امل�ستوى العربي
والإقليمي والدويل ،ومن اجلدول ( )2يت�ضح ما ي�أتي:
�أ -بلغ معدل النمو ال�سكاين يف الفرتة بني (1975-2004م) ( )3.7%وهو بهذا االرتفاع يكون قد جتاوز كل
املتو�سطات العربية والإقليمية والدولية� ،إذ �أنه يفوق املعدل العاملي( )1.6%ب�أكرث من مرتني ،وعلى معدل
الدول النامية ( )1.9%بحوايل مرتني ،وعلى معدل الدول العربية ) )2.6%مبرة ون�صف.
ب -بلغ معدل النمو ال�سكاين يف الفرتة بني (2005-2010م) ) )3.0%وهذا يعني �أنه ال يزال يزيد على
متو�سطات كل من :الدول العربية ( ،)2.0%والدول النامية ( )1.3%بل �أنه يفوق املتو�سط العاملي
( )1.1%بحوايل ثالث مرات.
جدول) )2معدل النمو ال�سنوي لل�سكان يف اليمن بني عامي 1975و2010م ))%
ال�سنوات
1975-2004
2005-2010

اليمن

الوطن العربي

الدول النامية

العامل

3.7
)*) 3.0

2.6
2.0

1.9
1.3

1.6
1.1

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية للعام  ،2006جدول(� ،)5ص299و300(*) مت ح�ساب املعدل من بيانات امللحق ( )1با�ستخدام معادلة النمو ال�سكاين)17(:

وال�شك يف �أن ارتفاع معدل النمو ال�سكاين يرتتب عليه �آثار كثرية منها)18(:
ً
وخا�صة بني اخلريجني اجلدد.
�أ -ارتفاع معدالت البطالة
ب -ارتفاع عدد فر�ص العمل املطلوب توفريها �سنوي ًا.
ج -عدم القدرة على اال�ستيعاب الكامل يف املدار�س وتكد�س الف�صول وتعدد الفرتات.
د -زيادة الواردات من ال�سلع اال�ستهالكية وب�صفة خا�صة القمح.
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ً
نتيجة لزيادة حجم الدعم.
هـ -ارتفاع �أعباء احلكومة
و -الهجرة الداخلية وت�ضخم املدن
ز -زيادة االحتياجات من الوحدات ال�سكنية
ً
وخا�صة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي.
ح -ال�ضغط ال�شديد على املرافق العامة
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن هناك من ي�ضيف �إىل �آثار الزيادة ال�سكانية �أي�ض ًا تدهور امل�ستوى ال�صحي
للأطفال يف الدول الفقرية فتنت�شر بينهم الأمرا�ض وتزيد ن�سبة الوفيات ،ومن يبقى منهم على قيد احلياة يكون
الفقر م�صريه �أو الهجرة)19(.

 -1-3م�ؤ�شرات الرتكيب العمري لل�سكان:

يفيد الرتكيب ال�سكاين يف ر�سم خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية التي تهدف �إىل اال�ستفادة
الكاملة من املوارد املتاحة يف �ضوء الإمكانيات الب�شرية )20( .فعن طريق توزيع �سكان البلد على �سنوات العمر
املختلفة يتم ح�صر القادرين على العمل والإنتاج ،ومعرفة عدد الذين ت�ستطيع الدولة �أن تعتمد عليهم يف الدفاع عن
الوطن ،والأفراد املكلفني بدفع ال�ضرائب ،والأفراد الذين يحق لهم اال�شرتاك يف االنتخابات العامة ،وعدد الأفراد
الذين هم يف �سن التعليم وامل�ستويات املختلفة للمراحل التعليمية .ونتيجة لهذه الأهمية ف�إن دار�سي جغرافية
ال�سكان يلجئون �إىل تق�سيم �سكان املجتمع �إىل ثالث فئات عري�ضة لتفادي �أخطاء التبليغ عن العمر ،وتفادي تراكم
�أعداد كبرية من ال�سكان يف بع�ض فئات ال�سن)21(.
وبالنظر �إىل اجلدول( )3يالحظ منه �أن املجتمع اليمني يتميز ببنية عمرية فتية نظر ًا لأن فئة
الأطفال ال زالت متثل ن�سبة كبرية من �إجمايل �سكان اليمن ،ومن خالل متابعة الفئات العري�ضة ل�سكان اليمن تت�ضح
جمموعة من احلقائق تتمثل مبا ي�أتي:
�أ -انخفا�ض ن�سبة الأطفال (�0-14سنة) من ) )45.0%من �إجمايل �سكان اليمن عام � 2004إىل ()42.4%
عام2010م ،وعلى الرغم من هذا االنخفا�ض �إال �أنها الزالت مرتفعة قيا�س ًا باملتو�سط العربي لهذه الفئة
البالغ ( ،)34.0%ويرجع ذلك �إىل تناق�ص ن�سبة وفيات الأطفال الر�ضع والأطفال دون �سن خم�س �سنوات،
مع بقاء معدالت اخل�صوبة مرتفعة .وال�شك يف �أن ارتفاع الأطفال يتطلب من الدولة ميزانية �ضخمة من �أجل
توفري الغذاء وامللب�س والرعاية ال�صحية والتعليم)22( .
ب -ارتفاع ن�سبة ال�شباب (�15-64سنة) من ( )51.5%من �إجمايل ال�سكان يف عام 2004م �إىل ( )54.5%يف
عام 2010م .وعلى الرغم من هذا االرتفاع ف�إنها ال زالت �أدنى من املتو�سط العربي الذي بلغ (.)62.0%
ج -انخفا�ض ن�سبة كبار ال�سن (�65سنة ف�أكرث) من ( )3.4%من �إجمايل ال�سكان عام 2004م �إىل ( )3.2%يف
عام 2010م .ويالحظ �أن ن�سبة كبار ال�سن يف اليمن هي �أدنى من املتو�سط العربي لهذه الن�سبة والتي بلغت
( )4.0%من �إجمايل �سكان الوطن العربي .وال �شك يف �أن انخفا�ض ن�سبة كبار ال�سن يف كثري من الأقطار
العربية -ومنها اليمن -يدل على �أن �أمد احلياة ملعظم ال�سكان ال زال ق�صرياً ،ويعزى ذلك �إىل �ضعف الوعي
ال�صحي و�سوء التغذية وتف�شي اجلهل وارتفاع ن�سبة الأمية بني �سكان الوطن العربي)23(.
د -يالحظ من امللحق(� )2أن متو�سط العمر ل�سكان اليمن بال�سنوات بلغ (�22.1سنة) ،واملعروف �أنه �إذا كان
متو�سط العمر لل�سكان �أقل من (�25سنة) فاملجتمع يكون فتي ًا �أي يرتكز �أفراده يف الأعمار ال�صغرية ،وهذا هو
ما ينطبق على اليمن� ،أما �إذا كان متو�سط العمر يقع بني (�25-30سنة) فهو جمتمع نا�ضج �أي �آخذ يف التعمر،
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و�إذا كان متو�سط العمر �أكرب من (�30سنة) فهو جمتمع مييل �إىل التعمر �أي �أن معظم �أفراده يقعون يف الأعمار
الكبرية)24( .
هـ -يالحظ من امللحق)� )2أي�ض ًا �أن العمر الو�سيط ل�سكان اليمن بلغ (�17سنة) ،وهذا يعني �أن ن�صف �سكان اليمن
تقع �أعمارهم حتت هذا العمر ون�صفهم الآخر فوق هذا العمر .ويدل انخفا�ض العمر الو�سيط �أو املن�صف
لل�سكان كما هو احلال يف اليمن على فتوة ال�سكان (ارتفاع ن�سبة ال�صغار يف ال�سكان) ،بينما يدل ارتفاعه على
تعمر ال�سكان (ارتفاع ن�سبة الكبار وامل�سنني يف ال�سكان))25( .
جدول) )3التوزيع العددي والن�سبي ل�سكان اليمن ح�سب الفئات العري�ضة
الوطن العربي
2010م
2004م
الفئة العمرية
34.0
42.4
45.0
الأطفال ()0-14
62.0
54.5
51.5
ال�شباب ()15-64
4.0
3.2
3.4
كبار ال�سن )65ف�أكرث)
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء ،كتاب الإح�صاء ال�سنوي2010م.قطيطات� ،أحمد ،الهبة الدميوغرافية يف الوطن العربي� ،ص318

 -1-4القوة العاملة:

من البديهي القول ب�أنه البد لأي خطة يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية من �أن ت�أخذ بعني االعتبار
قوة العمل املتوفرة يف هذا البلد .وللتعرف على �أو�ضاع القوة العاملة يف اليمن ف�إن اجلدول ( )4يو�ضح ذلك ،ومنه
يالحظ ما ي�أتي:
�أ -ارتفعت ن�سبة العمالة من ( )83.9%من �إجمايل القوة العاملة عام 2005م �إىل( )85.7%عام 2010م.
ب -انخف�ضت ن�سبة البطالة من ( )16.1%من �إجمايل القوة العاملة عام 2005م �إىل ( )14.3%عام 2010م.
ج -انخفا�ض معدل م�ساهمة القوة العاملة يف الن�شاط االقت�صادي ،فمعدل الن�شاط االقت�صادي املنقح انخف�ض من
( )44.5%من �إجمايل ال�سكان (�15سنة ف�أكرث) عام 2005م �إىل ( )41.8%عام 2010م ،بينما انخف�ض
معدل الن�شاط االقت�صادي اخلام من ( )24.5%من �إجمايل �سكان اليمن �إىل ( )24.1%بني العامني ال�سابق
ذكرهما.
ومن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل انخفا�ض معدل م�ساهمة القوة العاملة يف الن�شاط االقت�صادي ما ي�أتي)26( :
�أ -ارتفاع ن�سبة ال�صغار (�0-14سنة) من �إجمايل ال�سكان.
ب -االهتمام املتزايد بالتعليم وتزايد امللتحقني مبراحله املختلفة مما ي�ؤدي �إىل ت�أخر �سن الدخول �إىل �سن
العمل.
ج -انخفا�ض �إ�سهام املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي.
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جدول( )4معدالت القوة العاملة يف اليمن لعامي 2005و2010م
معدل الن�شاط االقت�صادي
ن�سبة العمالة ن�سبة البطالة
ال�سنة
اخلام املنقح
44.5 24.5
16.1
83.9
2005
41.8 24.1
14.3
85.7
2010
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على امللحق ))1

 -1-5ن�سبة الإعالة:

تعد ن�سبة الإعالة العمرية م�ؤ�شر ًا ملعرفة العبء االقت�صادي الذي تتحمله الفئات املنتجة يف املجتمع.
وي�شري ارتفاع ن�سبة الإعالة �إىل عدد كبري من امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية حيث ت�شري �إىل زيادة حجم
العبء ،وزيادة عدد الأفراد الواجب �إعالتهم من قبل كل �شخ�ص منتج مما ي�ؤدي �إىل تناق�ص ن�صيب الفرد من
الدخل وتراجع املقدرة على تكوين املدخرات والقيام باال�ستثمارات يف املجتمع
ومن ثم �ضعف النمو االقت�صادي )27(.كما �أن ارتفاع ن�سبة الإعالة ي�ؤدي �إىل �أثر �سلبي على معدالت
االلتحاق بالتعليم �إذ يخف�ض من قدرة الوالدين على اال�ستثمار يف تعليم �أبنائهم )28( .وللتعرف على �أو�ضاع
الإعالة يف اليمن ف�إن اجلدول ( )5يو�ضح ذلك ،ومنه يالحظ ما ي�أتي:
�أ -انخف�ضت ن�سبة الإعالة العمرية من ( )116%عام 1990م �إىل ( )% 84.2عام 2010م.
ً
مقارنة باملتو�سط العربي� ،إذ بلغت ) )116%مقابل ()% 87.8
ب -ارتفاع ن�سبة الإعالة العمرية يف اليمن
عام1990م ،و( )84.2%مقابل ( )61.9%عام2010م.
وهكذا يالحظ �أن ارتفاع ن�سبة الإعالة يف اليمن قد ترافق مع انخفا�ض العمر الو�سيط لل�سكان وفتوة تركيبهم
العمري.
جدول( )5ن�سبة الإعالة العمرية يف اليمن بني عامي 2004و2010م
الوطن العربي
اليمن
ال�سنة
87.8
116.0
1990
61.9
84.2
2010
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 -الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية لعام  ،2010جدول ).)11

 -1-6الن�سبة املئوية ل�سكان املناطق احل�ضرية:

هي ن�سبة �سكان القطر الذين يقيمون يف مناطق تو�صف ب�أنها ح�ضرية ،ويعد هذا امل�ؤ�شر �أكرث امل�ؤ�شرات
ا�ستخدام ًا لقيا�س درجة التو�سع احل�ضري)29( .
هناك معايري كثرية ت�ستخدم للتمييز بني املدينة والريف ،وتختلف الدول فيما بينها حول تعريف املدينة،
				
جامعة امللكة �أروى

67

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

واقع التنمية االجتماعية امل�ستدامة يف اليمن

ً
إ�ضافة
�أما بالن�سبة لليمن فقد �أطلقت ا�سم مدينة و�سكان ح�ضر على كل بلدة ي�صل عدد �سكانها �إىل ( 5000ن�سمة)� ،
�إىل كل من �أمانة العا�صمة �صنعاء والعا�صمة االقت�صادية عدن وعوا�صم املحافظات ومراكز املديريات.
وبالنظر �إىل اجلدول( )6يالحظ منه احلقائق الآتية:
ً
مقارنة باملتو�سط
�أ -بلغت ن�سبة احل�ضر يف عام 1990م �أكرث من ُخم�س �سكان اليمن ( ،)20.9%وهي منخف�ضة جد ًا
العربي لهذه الن�سبة البالغ (.)49.2%
ب -ارتفعت ن�سبة احل�ضر عام 2010م �إىل حوايل ثلث �سكان اليمن� ،إذ و�صلت �إىل ( )31.8%مقابل ()55.3%
على م�ستوى الوطن العربي.
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن ن�سبة احل�ضر و�إن كانت منخف�ضة يف اليمن �إال �أن املدن رغم �صغرها �أ�صبحت
تتعر�ض ملا يحدث ملدن بع�ض الدول النامية وهو ما ي�سمى ترييف املدن حيث ت�صبح املدينة ببيئتها وعاداتها �أقرب
للريف منها �إىل احل�ضر فينح�سر بذلك دورها الثقايف لت�صبح تدريجي ًا ريف ًا بدون زراعة ،وقرية كبرية بدون تقاليد،
وقد يرجع ذلك �إىل �أن �أعداد النازحني كبرية جد ًا وت�أتي عاد ًة من �أرياف متخلفة ،وبالتايل فالنازحني غري مهيئني
للحياة احل�ضرية التي تتطلبها املدينة ،ناهيك عن القدرة املحدودة لهذه املدن يف ا�ستيعاب الأعداد الإ�ضافية،
فمدار�سها مكتظة ،وم�ساكنها قليلة ،وخدماتها لي�ست على امل�ستوى املطلوب ،وهكذا ف�إن الريفي يبقى ريفي ًا بعاداته
رغم وجوده يف املدينة ،حيث يقيم يف غالب الأحيان يف حزام ب�ؤ�س حول املدينة)30( .
جدول( )6الن�سبة املئوية لل�سكان احل�ضر بني عامي 1990و2010م
الوطن العربي
اليمن
ال�سنة
49.2
20.9
1990
55.3
31.8
2010
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 -الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية لعام 2010م ،جدول()11

ثاني ًا :امل�ؤ�شرات التعليمية:

يعد التعليم الركيزة الأ�سا�سية للتنمية الب�شرية واملورد اال�سرتاتيجي الذي ميد املجتمع بكافة
احتياجاته من الكوادر ،و�أ�صبح التعليم �أي�ض ًا طاقة �إنتاجية متنوعة ومتجددة ت�ؤدي �إىل تعزيز النمو االقت�صادي
وحت�سني م�ستوى احلياة الإن�سانية ،بل �أن ( )34%من النمو االقت�صادي يعود �إىل املعارف العلمية اجلديدة()31
وعلى الرغم من هذه الأهمية للتعليم �إال �أن م�ؤ�شراته يف الوطن العربي الزالت منخف�ضة ب�شكل يثري القلق
يف عامل �أ�صبحت املعرفة والتكنولوجيا هي املعيار بني من ميتلك �أ�سباب القوة ومن ال ميتلكها� )32( .أما بالن�سبة
لليمن فال زالت الأمية تفتك بها وهي مرتفعة قيا�س ًا باملتو�سط العربي �إذ بلغت ( )45.3%مقابل ( ،)30%وهذا
يعني �أن الأمية يف اليمن ت�ساوي �أكرث من مرة ون�صف باملتو�سط العربي.

 -2-1معدل الإملام بالقراءة والكتابة:

يعد معدل الإملام بالقراءة والكتابة م�ؤ�شر ًا مل�ستوى املعي�شة القومي ومقيا�س ًا للحكم على التطور الثقايف
واالجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل �أهميته اخلا�صة يف التنب�ؤ باالجتاهات التعليمية امل�ستقبلية وفق ًا للخطط املو�ضوعة.
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( )33وللتعرف على درجة الإملام يف اليمن ف�إن اجلدول ( )7يو�ضح ذلك ،ومنه يت�ضح ما ي�أتي:
�أ -ارتفعت ن�سبة من يقر�أ ويكتب بني ال�سكان (�15سنة ف�أكرث) من ( )54.1%يف الفرتة (1995-2005م) �إىل
ً
مقارنة باملتو�سط العربي لهذه الن�سبة البالغ
( )62.4%يف الفرتة (2005-2010م) .وهي منخف�ضة
()34(.)72.9%
ب -يالحظ �أن هنالك حت�سن ًا كبري ًا قد حدث يف معدل الإملام بالقراءة والكتابة بني ال�شباب (�15-24سنة) �إذ
بلغ املعدل ( )75.2%يف الفرتة )1995-2005م) ،وهذا ي�ؤكد على زيادة الإقبال على التعليم يف الوقت
احلا�ضر �أكرث من ذي قبل.
جدول( )7معدل الإملام بالقراءة والكتابة يف اليمن بني عامي 1995و 2010م
العمر
الفرتة
�15-24سنة
�15سنة ف�أكرث
75.2
54.1
2005 -1995
62.4
2010 -2005
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011م ،جدول )� )9ص164 -هادي الفرج ،جودة التعليم �ضمان التنمية امل�ستدامة� ،ص28

 -2-2معدل االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي (�6-15سنة):

من �أهم امل�ؤ�شرات االجتماعية لل�سكان م�ؤ�شرات االلتحاق بني ال�سكان يف �سن التعليم الأ�سا�سي ،فالتعليم
يعد مقيا�س ًا لكفاءة وتنمية املوارد الب�شرية )35( .وكلما اقرتب هذا امل�ؤ�شر من ( )100%كلما كان معرب ًا عن مدى
الإقبال على التعليم وكذا على القدرة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات التعليمية)36( .
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن الدول املتقدمة بلغت م�ستوى تعميم التعليم الأ�سا�سي ،واقرتبت معظم الدول
النامية من هذا التعميم� )37( .أما بالن�سبة لليمن فال زالت ن�سبة االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي متدنية وال زال
اليمن بعيدا عن حتقيق هذا الهدف واجلدول ( )8يو�ضح ذلك ،ومنه يت�ضح ما ي�أتي:
�أ -ارتفع معدل االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي من ( )50.9%عام 1991م �إىل ( )66.3%عام 2007م.
ب -ارتفاع معدل امللتحقني من الذكور قيا�س ًا بالإناث� ،إذ بلغ يف عام 1991م ( )73.0%مقابل (،)27.6%
و( )74.9%مقابل ( )57.4%عام2007م.
ً
ج -على الرغم من �أن معدل امللتحقني من الذكور �أكرث ارتفاعا قيا�سا بالإناث �إال �أن الزيادة يف ن�سبة االلتحاق بني
عامي 1991و2007م كانت بني الإناث �أكرث من الذكور� ،إذ بلغت الزيادة الن�سبية يف معدل االلتحاق للإناث
( )29.8%نقطة بينما بلغت للذكور ) )1.9%فقط ،وهذا يدل على الظروف ال�صعبة التي يعي�ش فيها �سكان
اليمن ،وهي التي جتعل الآباء ير�سلون �أوالدهم للعمل بد ًال عن الدرا�سة� ،أما الإناث فعلى الرغم من الزيادة
�إال �أن ( )42.6%منهن ال زلن خارج التعليم.
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جدول( )8معدل االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي (� )6-15سنة
الإجمايل
الإناث
الذكور
ال�سنة
50.9
27.6
73.0
1991
66.3
57.4
74.9
2007
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء ،م�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية يف اجلمهورية اليمنية 2008م� ،ص100

 -2-3معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي:

ال �شك يف �أن التعليم الثانوي ال يقل �أهمية عن التعليم الأ�سا�سي وذلك لأنه حلقة و�صل بني التعليم الأ�سا�سي
والتعليم اجلامعي ،وفيها تبد�أ التخ�ص�صات املختلفة.
وبالنظر �إىل اجلدول ( )9يالحظ منه ما ي�أتي:
�أ -ارتفع معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي من ( )40.5%عام 2005م �إىل ( )45.7%عام 2010م ،لكنه �أقل من
املتو�سط العربي البالغ (.)66.5%
ب -ارتفع معدل التحاق الذكور بالتعليم الثانوي من (� )52.6%إىل (.)61.0%
ج -ارتفع معدل التحاق الإناث بالتعليم الثانوي من (� )20.3%إىل (.)30.0%
د -يزيد معدل امللتحقني من الذكور قيا�س ًا بالإناث� ،إذ بلغ ( )52.6%مقابل ( )20.3%عام 2005م ،و()61.0%
مقابل ( )30.0%عام 2010م.
ال�سنة
2005
2010

جدول( )9معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي
الإجمايل املتو�سط العربي
الإناث
الذكور
40.5
20.3
52.6
66.5
45.7
30.0
61.0

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011م ،جدول(� )9ص164 -اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،تقرير ال�سكان والتنمية ،العدد (� ،)4ص15

 -2-4معدل االلتحاق بالتعليم العايل:

يحظى التعليم اجلامعي باهتمام متزايد يف معظم املجتمعات املتقدمة والنامية على ال�سواء ،باعتباره
الر�صيد الإ�سرتاتيجي الذي يغذي املجتمع باحتياجاته من الكوادر الب�شرية التي يحتاج �إليها املجتمع للتنمية
ال�شاملة يف جميع جماالت احلياة ،وكون خمرجاته هي مدخالت التنمية)38( .
وبالنظر �إىل اجلدول( )10يالحظ منه �أن معدل االلتحاق بالتعليم العايل و�صل �إىل ( )8.6%يف
العام اجلامعي 2003/2004م ،و( )8.5%يف العام اجلامعي 2005/2006م ،وارتفع �إىل ( )9.3%يف العام
اجلامعي 2006/2007م ،وبلغ ( )10.2%للفرتة (2001-2010م) ،ويالحظ �أن هذا املعدل ال زال منخف�ض ًا
قيا�س ًا باملتو�سط العربي الذي و�صل �إىل ( ،)25.8%وعلى �سبيل املثال و�صل املعدل يف الأردن �إىل ( )40.7%لنف�س
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الفرتة� )39( .أي �أن املعدل يف الأردن ي�ساوي �أربعة �أ�ضعاف املعدل يف اليمن.
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن اليمن هي واحدة من الدول العربية التي تعاين من انخفا�ض معدالت القيد
ً
خا�صة بني الإناث)40( .
يف مراحل التعليم املختلفة
جدول ( )10معدل االلتحاق بالتعليم العايل بني عامي 2003و2007م
2006/2007 2005/2006 2003/2004
البيان
2.540
2.379
�إجمايل ال�سكان)�19-24سنة) بالألف 2.229
236972
203004
192439
امللتحقون بالتعليم اجلامعي
9.3
8.5
8.6
معدل االلتحاق
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 -املجل�س الأعلى لتخطيط التعليم ،م�ؤ�شرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية� ،2008 ،ص80

 -2-5الن�سبة املئوية للإنفاق على التعليم:

يعد الإنفاق على التعليم �إنفاق ًا ا�ستثماري ًا ولي�س �إنفاق ًا ا�ستهالكي ًا ،ويعد التعليم املكون الرئي�س يف التنمية
ً
ونتيجة لهذه الأهمية
الب�شرية ،و�أ�صبح ر�أ�س املال الب�شري يفوق ر�أ�س املال العيني يف كثري من الأحيان)41( .
�أ�صبحت ن�سبة الإنفاق على التعليم �إىل �إجمايل الإنفاق العام من امل�ؤ�شرات الهامة يف درا�سة تطور مدخالت التعليم.
وبالنظر �إىل اجلدول ( )11يالحظ منه ما ي�أتي:
�أ -تناق�صت ن�سبة الإنفاق على التعليم من ( )20.1%من �إجمايل النفقات العامة عام 2002م �إىل ()14.0%
و( )17.1%عامي 2005و2010م.
ب� -أن ن�سبة الإنفاق على التعليم من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل تناق�صت عما كانت عليها عام 2002م البالغة
(� )5.5%إىل ( )4.5%عام 2005م ،ثم تزايدت ب�شكل طفيف �إىل ( )5.6%عام 2010م� ،أي �أن الزيادة
احلا�صلة خالل ثمان �سنوات هي ( )0.1%فقط وهذا يعني �أن التعليم ال يلقى من الإنفاق ما يتنا�سب مع
�أهميته كونه املحرك الرئي�س لعملية التنمية ال�شاملة.

ال�سنة
2002
2005
2010

جدول( )11خم�ص�صات التعليم يف اليمن لعامي  2005و2010م (مليون ريال)
الن�سبة املئوية ) )%من �إجمايل
النفقات العامة خم�ص�صات
الناجت املحلي
النفقات
التعليم
للدولة
الإجمايل
الناجت املحلي
العامة
5.5
20.1 118705
591451
2150895
4.5
14.0 165246
1184328
3646557
5.6
17.1 355997
2082685
6374926

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على كتاب الإح�صاء ال�سنوي2010م
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ثالث ًا :امل�ؤ�شرات ال�صحية:

تقع التنمية ال�صحية �ضمن �أولويات التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ولذلك ف�إن التو�صل �إىل
حت�سن نوعي يف احلالة ال�صحية لل�سكان عن طريق تكثيف العمل يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية ،والرتكيز
على خدمات الأمومة والطفولة ،والعمل على التحكم يف �أمرا�ض احلمل والوالدة والنفا�س والوقاية من الأمرا�ض
املعدية واملتوطنة ،وحت�سني الو�ضع التغذوي يف املجتمع ،وزيادة التغطية باخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية لل�سكان يعد
هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا تبنته احلكومة اليمنية ،و�أكدت عليه يف العديد من خططها)42( .
وهكذا يالحظ �أن ال�صحة �أ�صبحت من الأمور الأكرث �أهمية يف جمال التنمية ،وذلك بو�صفها من العوامل
التي ت�سهم يف التنمية امل�ستدامة و�أحد م�ؤ�شراتها ،فال ميكن حتقيق تنمية م�ستدامة بدون �سكان �أ�صحاء ،كما
يتعذر احلفاظ على �صحة ال�سكان دون وجود تنمية م�ستدامة من الناحية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،ولذلك ف�إن من �أهم غايات التنمية امل�ستدامة هو حق كل �إن�سان بالتمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن
بلوغه)43( .
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن امل�ؤ�شرات ال�صحية تنق�سم �إىل جمموعتني هما :م�ؤ�شرات �صحية متعلقة
بالو�سائل ،وهي كمية بطبيعتها �سهلة القيا�س والتحديد ،وت�شكل املدخالت يف النظام ال�صحي ،ومنها معدل الأطباء
واملمر�ضني والأ�سرة ،وم�ؤ�شرات متعلقة بالنتائج :وهي نوعية يف معظمها ،وي�ستدل عليها من م�ؤ�شرات �إح�صائية،
وهي ت�صف النتائج التي ظهرت بعد تطبيق النظام ال�صحي وو�سائله ،ومن �أهمها معدالت الوفيات وتوقع احلياة عند
امليالد.

 -3-1معدل الأطباء واملمر�ضني والأ�سرة لكل مائة �ألف ن�سمة:

يدل هذا امل�ؤ�شر على مدى توافر اخلدمات ال�صحية للمواطنني .وبالنظر �إىل اجلدول ( )12يالحظ منه ما
ي�أتي:
�أ� -أن ن�سبة الأطباء ارتفعت من (25طبيب) لكل مائة �ألف من ال�سكان عام 2006م �إىل (32طبيب) عام 2010م،
والن�سبة منخف�ضة مقارنة بالأردن )230طبيب).
ب -ارتفعت ن�سبة املمر�ضني من (53ممر�ض) لكل مائة �ألف من ال�سكان �إىل (73ممر�ض) ،والن�سبة منخف�ضة
مقارنة بالأردن (330ممر�ض).
ج -ارتفعت ن�سبة الأ�سرة بني عامي 2006و 2010من )�69سرير) لكل مائة �ألف من ال�سكان �إىل (� 71سرير)،
والن�سبة منخف�ضة مقارنة بالأردن (�185سرير).
جدول( )12امل�ؤ�شرات الإح�صائية ال�صحية ) العدد :لكل مائة �ألف ن�سمة)
اليمن
الأردن 2006م
البيان
2010
2006
230
32
25
عدد الأطباء
330
73
53
عدد املمر�ضني
185
71
69
عدد الأ�سرة
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امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 وزارة ال�صحة ،التقرير الإح�صائي ال�صحي ال�سنوي لعام 2006م� ،ص10 وزارة ال�صحة ،التقرير الإح�صائي ال�صحي ال�سنوي لعام 2011م� ،ص14 -وزارة ال�صحة ،الإ�سرتاتيجية ال�صحية الوطنية 2006-2010م ،الأردن� ،ص61

 -3-2ن�سبة املح�صنني �ضد الأمرا�ض املعدية يف الطفولة:

يهدف التح�صني �إىل خف�ض معدل املر�ضية والوفيات بني الأطفال نتيجة �إ�صابتهم بالأمرا�ض املعدية
الرئي�سة ،وميكن اعتبار ن�سبة الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن �سنة واحدة والذين ح�صنوا حت�صين ًا كام ًال م�ؤ�شر ًا
على مدى توافر التح�صني)44( .
وبالنظر �إىل اجلدول ( )13يت�ضح منه ما ي�أتي:
�أ -ارتفعت ن�سبة الأطفال املح�صنني �ضد احل�صبة من (� )71%إىل ) ،)73%وال يزال ( )27%من الأطفال مل يتم
حت�صينهم �ضد هذا املر�ض.
ب -ارتفعت ن�سبة الأطفال املح�صنني �ضد الـ )بي �سي جي) من (� )59%إىل ( ،)65%وال يزال ( )35%من
الأطفال مل يتم حت�صينهم.
ج -ارتفعت ن�سبة الأطفال املح�صنني �ضد �شلل الأطفال من (� )81%إىل ( ،)88%وهناك ( )12%من الأطفال
مل يتم حت�صينهم �ضد هذا املر�ض.
د -ارتفعت ن�سبة الأطفال املح�صنني �ضد مر�ض ال�سل من (� )63%إىل ( ،)70%ويوجد ( )30%من الأطفال مل
يتم حت�صينهم �ضد هذا املر�ض.
هـ -ارتفعت ن�سبة الإناث املح�صنات �ضد الكزاز يف �سن (�15-49سنة) من (� )11%إىل( ،)16%وعلى الرغم من
�أهمية هذا اللقاح يف احلفاظ على الأم والطفل املولود �إال �أن هناك ن�سبة كبرية من الإناث الالتي مل ي�أخذن
هذا اللقاح بلغت (.)84%
ملحق( )13الن�سبة املئوية للمح�صنني يف اليمن بني عامي 2007و2010م
2010
2007
اللقاح
73
71
احل�صبة
65
59
بي �سي جي
88
81
�شلل الأطفال
70
63
ال�سل
11

الكزاز)الن�ساء يف �سن )15-49

16

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 وزارة ال�صحة ،التقرير الإح�صائي ال�صحي ال�سنوي لعام 2011م� ،ص15 -الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011م ،جدول (� )9ص164
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 -3-3معدل وفيات الأطفال الر�ضع:

يعد هذا املعدل من امل�ؤ�شرات احل�سا�سة لقيا�س التطور االقت�صادي واالجتماعي ،وميكن النظر �إليه دائم ًا
كمر�آة مل�ستوى الأحوال ال�صحية والبيئية يف �أي منطقة ،ولذلك فهو يدرج دائم ًا �ضمن امل�ؤ�شرات التي تتخذ قرينة
على مدى فعالية جهود الدولة لرفع م�ستوى املعي�شة وحت�سني م�ستوى الرعاية ال�صحية واالجتماعية للمواطنني.
( )45فموت طفل ر�ضيع ُيعزى غالب ًا �إىل عجز املجتمع عن توفري البيئة ال�صحية ال�سليمة حلياته وعدم القدرة
على تقدمي الرعاية ال�صحية الكاملة للأمهات �أثناء فرتة احلمل والر�ضاعة)46(.
	�إن ما �سبق ذكره قد �أكدته درا�سة الأ�ستاذ الدكتور �شجاع الدين الذي تو�صل �إىل نتيجة تتمثل بوجود
عالقة مبا�شرة بني انخفا�ض اخلدمات ال�صحية يف املحافظات اليمنية ون�سبة وفيات الأطفال الر�ضع يف هذه
املحافظات)47( .
وجدير بالإ�شارة �إىل �أن معدل الوفاة يعد م�ؤ�شر ًا اجتماعي ًا وي�شكل انخفا�ضه عن�صر ًا متمم ًا لعملية
التنمية االجتماعية-االقت�صادية والتحديث ،فال يعترب �أي بلد حديث ًا باملعنى النموذجي لهذه الكلمة �إذا كانت
معدالت الوفيات فيه غري ع�صرية)48( .
وبالنظر �إىل اجلدول ( )14يالحظ منه ما ي�أتي:
�أ -انخفا�ض معدل وفيات الأطفال الر�ضع يف اليمن من (71بالألف) عام 2000م �إىل (55بالألف) عام
2007م.
ب -انخفا�ض معدل وفيات الأطفال الر�ضع من الذكور من (76بالألف) عام 2000م �إىل (59بالألف) عام
2007م.
ج -انخفا�ض معدل وفيات الأطفال الر�ضع من الإناث من (66بالألف) عام 2000م �إىل (51بالألف) عام
2007م.
ً
مقارنة بالإناث �إذ بلغت (76بالألف) مقابل (66بالألف)
د -تزيد معدالت الوفاة بني الأطفال الر�ضع من الذكور
عام 2000م ،و(59بالألف) مقابل (51بالألف) عام 2007م.
وعلى الرغم من تناق�ص معدل وفيات الأطفال الر�ضع يف اليمن �إال �أنه ال يزال مرتفع ًا قيا�س ًا باملتو�سط
العربي �إذ بلغ (55بالألف) مقابل (38بالألف))49( .
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن معدل وفيات الأطفال الر�ضع يت�أثر باخل�صائ�ص الدميوغرافية للأمهات
ف�أعلى معدالت الوفيات بالن�سبة للأطفال الر�ضع حتدث للذين يقل عمر �أمهاتهم عن ع�شرين عام ًا عند الإجناب،
كما يرتفع املعدل يف حالة الوالدة الأوىل �أو يف ما �إذا كان ترتيب املولود هو ال�سابع �أو �أكرث)50( .
كما جتب الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن انخفا�ض وفيات الر�ضع يعد دلي ًال على انخفا�ض معدل الوفيات ب�صورة
عامة وعلى ارتفاع املعايري ال�صحية يف البالد)51(.
جدول( )14معدل الوفيات الأطفال الر�ضع )بالألف)
الإجمايل
الإناث
الذكور
ال�سنة
71
66
76
2000
55
51
59
2007
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امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 -منظمة ال�صحة العاملية ،الإح�صاءات ال�صحية العاملية� ،ص42

 -3-4معدل وفيات الأطفال �أقل من �5سنوات:

يعك�س هذا املعدل وفيات جميع الأطفال دون اخلام�سة من العمر �أي �أنه معدل وفيات الر�ضع ومعدل وفيات
الأطفال يف �آن واحد .وبالنظر �إىل اجلدول ( )15يالحظ منه ما ي�أتي:
�أ -انخفا�ض معدل وفيات الأطفال �أقل من �5سنوات من (98بالألف) عام 2000م� ،إىل (73بالألف) عام
2007م.
ب -انخفا�ض معدل وفيات الأطفال دون الـ �5سنوات من الذكور من(101بالألف) عام 2000م �إىل (75بالألف)
عام 2007م.
ج -انخفا�ض معدل وفيات الأطفال دون الـ �5سنوات من الإناث من (95بالألف) عام 2000م �إىل (70بالألف)
عام 2007م.
ً
مقارنة بالإناث �إذ بلغت (101بالألف) مقابل
د -تزيد معدالت الوفاة بني الأطفال دون الـ �5سنوات من الذكور
(95بالألف) عام 2000م ،و)75بالألف) مقابل (70بالألف) عام 2007م.
وعلى الرغم من تناق�ص معدل وفيات الأطفال دون الـ �5سنوات يف اليمن �إال �أنه ال يزال مرتفع ًا قيا�س ًا
باملتو�سط العربي �إذ بلغ (73بالألف) مقابل (50بالألف))52( .
جدول( )15معدل وفيات الأطفال �أقل من� 5سنوات )بالألف)
الذكور الإناث الإجمايل
ال�سنة
98
95
101
2000
73
70
75
2007
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 -منظمة ال�صحة العاملية ،الإح�صاءات ال�صحية العاملية� ،ص42

 -3-5توقع احلياة عند امليالد:

�صحيح �أن املوت يعد ظاهرة بيولوجية لأن حياة الإن�سان حمدودة وكل �إن�سان ميوت بعد �أن يبلغ حد ًا
معين ًا من العمر ،ولكن ال�صحيح �أي�ضا �أن املوت ظاهرة اجتماعية لأنه يت�أثر بالظروف االجتماعية واالقت�صادية
ال�سائدة فهي ترتفع يف املجتمعات التي تنت�شر فيها الأمرا�ض والفقر واجلهل وتقل عند توفر اخلدمات ال�صحية
والتغذية اجليدة)53(.
ولذلك ف�إن م�ؤ�شر توقع احلياة عند امليالد ي�ستخدم كم�ؤ�شر ومقيا�س �أ�سا�سي ملدى جناح توفري احلاجات
الأ�سا�سية ،وهو يعك�س ب�شكل مبا�شر م�ستوى التح�سن يف ال�صحة والتغذية واملرافق ال�صحية واملاء النظيف والدخل،
كما يرتبط ب�صورة غري مبا�شرة بالعمالة وال�سكن ،وكلما انخف�ض العمر املتوقع يف بلد ما كان يعني �أن ن�سبة كبرية
من ال�سكان تعي�ش يف ظروف حياتية �سيئة وتفتقر �إىل املرافق ال�صحية )54( .وبالنظر �إىل اجلدول ( )16يت�ضح
منه ما ي�أتي:
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�أ -ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة لإجمايل �سكان اليمن من (�58.0سنة) عام 1990م �إىل (�63.9سنة) عام
2010م.
ب -ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة للذكور من (�56.0سنة) عام 1990م �إىل(�62.2سنة) عام 2010م
ج-ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة للإناث من (�59.0سنة) عام 1990م �إىل (�65.6سنة) عام 2010م
د -يالحظ �أن العمر املتوقع عند الوالدة للإناث هو �أعلى من مثيله للذكور �إذ بلغ (�59.0سنة) مقابل (�56.0سنة)
عام 1990م ،و(�65.6سنة) مقابل (�62.2سنة) عام 2010م� ،أي �أن العمر املتوقع للأنثى يزيد على العمر
املتوقع للذكور ب�أكرث من ثالث �سنوات.
هـ -يالحظ �أن العمر املتوقع عند الوالدة يف اليمن هو �أقل من املتو�سط العربي �إذ بلغ (�58سنة) مقابل (�63سنة)
عام 1990م ،و(�63.9سنة) مقابل (�70.5سنة) عام 2010م� ،أي �أن العمر املتوقع لليمني يقل عن العربي
بحوايل خم�س �سنوات عام 1990م ،و�ست �سنوات عام 2010م .بل �أن هذا الفارق ارتفع �إىل ع�شر �سنوات عام
2011م �إذ و�صل املتو�سط العربي �إىل (�75.5سنة) مقابل (�65.5سنة) يف اليمن)55( .
جدول( )16توقع احلياة عند امليالد بال�سنوات

ال�سنة

الذكور

الإناث

الإجمايل

املتو�سط العربي

1990
2010

56.0
62.2

59.0
65.6

58.0
63.9

63.0
70.5

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 منظمة ال�صحة العاملية ،الإح�صاءات ال�صحية العاملية� ،ص42 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2010م ،جدول(� ،)1ص149 -الأمم املتحدة ،حالة �سكان العامل 2010م� ،ص98

 -3-6معدل وفيات الأمهات عند الوالدة (الوفيات النفا�سية):

يعك�س هذا املعدل املخاطر التي تتعر�ض لها الأمهات �أثناء احلمل والو�ضع ،ويعرب عنه بعدد الوفيات ،التي
تعزى �إىل م�ضاعفات احلمل والوالدة .وبالنظر �إىل اجلدولني ( )17و( )19يالحظ منهما ما ي�أتي:
�أ� -أن هنالك حت�سن كبري يف وفيات الأمهات� ،إذ �أن املعدل انخف�ض من (430حالة وفاة) عام 2003م �إىل(210حالة
وفاة) عام 2008م
ً
مقارنة باملتو�سط العربي� ،إذ بلغ (430حالة وفاة) مقابل (238حالة)
ب -ارتفاع معدل وفيات الأمهات يف اليمن
عام 2003م ،و(210حالة) مقابل (192حالة) عام 2008م)56(.
ج -نق�ص الرعاية الطبية للحوامل قيا�س ًا باملتو�سط العربي� ،إذ �شكلت الإناث الالتي قمن بزيارة واحدة على الأقل
للطبيب �أثناء فرتة احلمل ن�سبة ( )47%من �إجمايل احلوامل ،وهي ن�سبة منخف�ضة مقارنة باملتو�سط العربي
(.)76.4%
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جدول( )17معدل وفيات الأمهات عند الوالدة (الوفيات النفا�سية)
املعدل(لكل مائة �ألف والدة حية)
ال�سنة
الوطن العريي
اليمن
238
430
2003
192
210
2008
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2010م ،جدول (� )4ص162 -الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011م ،جدول (� )4ص145

 -3-7ن�سبة الوالدات التي جتري حتت �إ�شراف م�ؤهلني ومتخ�ص�صني:

يعد وجود مولدة ماهرة �أثناء الو�ضع �أمر ًا �أ�سا�سي ًا ل�ضمان ح�صول الوالدة ب�سالم بالن�سبة للأم والطفل
وتعترب �إمكانية الو�صول �إىل �أحد املرافق ال�صحية �أمر ًا �ضروري ًا )57( .وبالنظر �إىل اجلدول ( )18يالحظ منه
ما ي�أتي:
�أ -ارتفاع ن�سبة الوالدات التي جتري حتت �إ�شراف عاملني م�ؤهلني ومتخ�ص�صني يف جمال ال�صحة النفا�سية
والإجنابية من ( )27%يف الفرتة (2004 - 1996م) �إىل ( )36%يف الفرتة (2009 - 2005م).
ب -على الرغم من تزايد ن�سبة الوالدات ب�إ�شراف جهاز طبي متخ�ص�ص �إال �أن هذه الن�سبة ال زالت منخف�ضة جد ًا
فهي �أقل من ن�صف املتو�سط العربي لهذه الن�سبة �إذ و�صل �إىل ( )72.0%يف الفرتة الأوىل ،و( )76.1%يف
الفرتة الثانية.
جدول( )18ن�سبة الوالدات حتت �إ�شراف �أخ�صائيني �صحيني مهرة
الوطن العربي
اليمن
ال�سنة
72.0
27.0
1996-2004
76.1
36.0
2005-2009
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية  ،2006جدول (� ،)6ص303 -الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية  ،2011جدول (� ،)4ص145

 -3-8معدل �شيوع و�سائل منع احلمل بني الن�ساء (� )49 -15سنة:

�إن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة يف اليمن ال يزال �ضئي ًال ويرجع ذلك �إىل جمموعة من العوامل ومنها)58( :
ً
وخا�صة بني الإناث (.)61.6%
�أ -ارتفاع ن�سبة الأمية
ب -اعتقاد البع�ض وال�سيما املجتمع الريفي ب�أن تنظيم الأ�سرة يتعار�ض مع مبادئ الدين الإ�سالمي.
ج� -أن العادات والتقاليد اليمنية تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف حتديد الزواج املبكر ،والإ�سراع يف احل�صول على املولود
الأول ،كما �أن العائلة اليمنية متيل �إىل العدد الكبري من الأوالد.
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د -هيمنة الزوج على حتديد عدد الأطفال الذين يريدهم ،بغ�ض النظر عن تبعات ذلك على �صحة الزوجة،
�إما لعدم فهمه للمخاطر التي ترتتب على الوالدات املتكررة واملتعاقبة على �صحة زوجته� ،أو لعدم مباالته
بذلك.
ً
وخا�صة يف
هـ -و�ضع عالمة ت�ساوي بني مفهوم تنظيم الأ�سرة ومفهوم حتديد الن�سل لدى العامة يف املجتمع اليمني
الريف الذي يعي�ش فيه ( )68.2%من ال�سكان ،بالإ�ضافة �إىل فئة الأميني والأميات يف املجتمع احل�ضري.
ً
إ�ضافة �إىل تخوف بع�ض الن�ساء من امل�ضاعفات
و -عدم تلبية حاجة ( )39%من الإناث �إىل و�سائل تنظيم الأ�سرة� ،
ال�صحية ال�ستخدام هذه الو�سائل.
وبالنظر �إىل اجلدول ( )19يت�ضح منه �أن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة يف اليمن ال زال حمدوداً،
وميكن معرفة ذلك من خالل احلقائق الآتية:
�أ� -أن االحتياجات غري امللباة لتنظيم الأ�سرة ت�صل �إىل ( )39%مقابل ( )21%للمتو�سط العربي.
ً
مقارنة باملتو�سط العربي البالغ
ب� -أن ا�ستخدام الو�سائل احلديثة ال زال ميثل ن�سبة �ضئيلة فهي ( )19%فقط
(.)39%
ً
مقارنة باملتو�سط العربي
ج -بلغت ن�سبة ا�ستخدام �أي و�سيلة من و�سائل التنظيم ( )28%وهي ن�سبة �ضعيفة �أي�ض ًا
البالغ (.)48%
جدول( )19بع�ض م�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية بني عامي 2005و2009م ()%

البيان
االحتياجات غري امللباة لتنظيم الأ�سرة
ا�ستخدام و�سيلة حديثة
ا�ستخدام �أي و�سيلة
زيارة واحدة على الأقل

اليمن
39
19
28
47

الوطن العربي
21.0
39.0
48.1
76.4

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،حالة �سكان العامل � ،2011ص114 -الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية  ،2011جدول (� ،)4ص145

 -3-9انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية (الإيدز):

يعد الوطن العربي -مبا يف ذلك اليمن -من �أقل �أقاليم العامل � ً
إ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الإيدز حيث
بلغت ن�سبة الإ�صابة ( )0.3%بني البالغني يف عام 2004م� ،إال �أن التقديرات تكون عاد ًة �أقل من الواقع نظر ًا �إىل
تردد امل�صابني يف الك�شف عن هويتهم ب�سبب الو�صمة االجتماعية� )59( .أما بالن�سبة لليمن ف�إن اجلدول ()20
يو�ضح ذلك ،ومنه يت�ضح ما ي�أتي:
�أ -ارتفاع عدد امل�صابني بنق�ص املناعة الإيدز من (110م�صاب) عام 2000م �إىل (228م�صاب ًا) عام 2005م ،ثم
�إىل (354م�صاب ًا) عام 2010م ،وبلغت الإ�صابات امل�سجلة خالل الفرتة 1990-2007م ( 2075م�صاب ًا).
()60
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ب-ارتفاع عدد امل�صابني بالإيدز من الذكور من (64م�صاب ًا) عام 2000م �إىل (160م�صاب ًا) عام 2005م ،ثم �إىل
(245م�صاب ًا) عام 2010م.
ج -ارتفاع عدد امل�صابات بالإيدز من الإناث من (46م�صابة) عام 2000م �إىل (68م�صابة) عام 2005م ،ثم �إىل
(109م�صابة) عام 2010م.
ً
مقارنة بالإناث �إذ بلغت ( )64مقابل ) )46عام 2000م ،و( )160مقابل ()68
د -ترتفع الإ�صابات بني الذكور
عام 2005م ،و( )245مقابل ( )109عام 2010م.
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أنه على الرغم من ارتفاع عدد احلاالت امل�سجلة يف اليمن �إال �أن املتوقع �أن العدد
احلقيقي هو �أكرث من ذلك بكثري �إذ �أن انفتاح اليمن
مل يبد�أ �إال يف �سبعينيات القرن الع�شرين وال�شك يف �أن هذا قد �أدى �إىل انت�شار اليمنيني يف كل دول العامل
ً
ً
إ�ضافة �إىل وجود عدد كبري من الالجئني من القرن الأفريقي
وخا�صة يف دول اخلليج العربي والقرن الأفريقي� ،
يف اليمن ،ومما يزيد الطني بلة هو �أن امل�صابني بهذا املر�ض يت�سرتون العتقادهم خطئ ًا ومعهم الكثري من النا�س
�أن ال�سبب الوحيد لهذا املر�ض هو االنحراف الأخالقي وال يدركون �أنه هو ال�سبب الرئي�س ،ولكنه لي�س الوحيد،
فانتقال الإ�صابة من م�صاب �إىل �آخر قد تتم ب�سبب عدم تعقيم الأدوات عند ا�ستخدامها ،مثل الو�سائل اجلراحية
�أو �أية و�سائل ثاقبة للجلد ،وكذلك عند نقل الدم من �شخ�ص م�صاب �إىل �شخ�ص �آخر ،ولذلك ف�إن الذين يخفون
�إ�صابتهم بهذا املر�ض اخلطري ي�ؤدون �إىل تكاثره وانت�شاره بطرق كثرية �أهونها عن طريق حالقة الر�أ�س ،وق�ص
الأظافر.
جدول( )20امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية )الإيدز)
�إجمايل
�إناث
ذكور
ال�سنة
110
46
64
2000
228
68
160
2005
354
109
245
2010
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء ،كتاب الإح�صاء ال�سنوي2010م الأمم املتحدة ،التقرير الوطني الثاين حول م�ستوى تنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،اليمن � ،2008ص55

 -3-10الن�سبة املئوية للإنفاق على ال�صحة:

	�إن تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف اليمن �إمنا هو ناجت �أ�سا�س ًا عن �ض�آلة ن�سبة الإنفاق احلكومي على
قطاع ال�صحة)61(.
وللتعرف على الإنفاق ال�صحي ف�إن اجلدول ( )21يو�ضح ذلك ،ومنه يت�ضح ما ي�أتي:
�أ -ارتفعت املبالغ املخ�ص�صة لل�صحة من (48مليون ريال) يف عام 2005م �إىل (109مليون ريال) يف عام
2010م.
ب -ارتفعت ن�سبة املبالغ املخ�ص�صة لل�صحة من ( )4.0%من �إجمايل النفقات العامة للدولة يف عام 2005م �إىل
				
جامعة امللكة �أروى

79

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

واقع التنمية االجتماعية امل�ستدامة يف اليمن

( )5.2%يف عام 2010م.
ج -ارتفعت ن�سبة املبالغ املخ�ص�صة لل�صحة من ( )1.3%من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل للدولة يف عام 2005م
�إىل ( )1.7%يف عام 2010م.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق على ال�صحة �إال �أنه ال يزال بعيد ًا عن امل�ستويات املحققة يف الدول املتقدمة
وحتى يف الدول النامية ومنها الدول العربية فعلى �سبيل املثال بلغ متو�سط ن�سبة الإنفاق على ال�صحة يف اليمن بني
عامي 2000-2007م ( )1.5%من �إجمايل الناجت املحلي ،مقابل ( )2.4%يف م�صر ،و( )5.4%يف الأردن)62(.
جدول( )21خم�ص�صات ال�صحة يف اليمن لعامي  2005و2010م )مليون ريال)
الناجت املحلي النفقات العامة خم�ص�صات الن�سبة املئوية ( )%من �إجمايل
ال�سنة
النفقات
ال�صحة
للدولة
الإجمايل
الناجت املحلي
العامة
1.3
4.0
47919
1184328
3646557 2005
2010

6374926

2082685

108920

5.2

1.7

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على كتاب الإح�صاء ال�سنوي2010م

وهكذا يت�ضح �أن امل�ؤ�شرات ال�صحية حتى نهاية العقد الأول من القرن الواحد والع�شرين ال زالت ت�شري �إىل
تخلف اليمن يف هذا املجال ،بينما ا�ستطاعت كثري من الدول النامية واملتخلفة يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية
بعد احلرب العاملية الثانية مبا�شر ًة �أن تعمل على هبوط معدالت الوفيات ،و�إىل ا�ستئ�صال �أمرا�ض كانت متوطنة
فيها ا�ستئ�صا ًال تام ًا تقريب ًا ،وا�ستطاعت �أن تزيد من حياة الفرد املتوقعة ،والأ�سباب التي مكنت تلك الدول من ذلك
هي يف متناول احلكومة اليمنية وميكن اال�ستفادة منها ،والو�صول باليمن �إىل امل�ستوى الذي و�صلت �إليه هذه الدول،
واللحاق بالدول العربية ال�شقيقة ومن هذه الأ�سباب ما ي�أتي)63( :
�أ -تقدم الطب الوقائي والعالجي.
ب -زيادة املعرفة ب�أمرا�ض احلمل والوالدة.
ج -اكت�شاف الكثري من الأم�صال وامل�ضادات احليوية.
د -زيادة �إنتاجية الأر�ض وحت�سينها مما رفع من ن�صيب الفرد من املواد الغذائية فارتفع م�ستوى التغذية مما
انعك�س �أثره على هبوط الوفيات.
هـ -التعاون الدويل يف تن�سيق اخلربات وتبادلها والتي تتعلق مبكافحة الأوبئة.
و� -إح�سا�س الدول مب�سئولياتها جتاه مواطنيها مما انعك�س �أثره على رفع امليزانيات اخلا�صة بالعالج
والوقاية.

رابع ًا :م�ؤ�شرات الفقر وم�ستوى املعي�شة:

ي�شكل الفقر حتدي ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي مما يتطلب اال�ستغالل
الر�شيد للرثوات املتاحة ،و�إيجاد املناخ املالئم لال�ستثمار حملي ًا و�أجنبي ًا )64( .كما �أن الفقر يعد �سبب ًا رئي�س ًا من
�أ�سباب نق�ص التغذية و�سوء ال�صحة ،وي�سهم يف انت�شار الأمرا�ض وتدهور البيئة ويعيق اجلهود الهادفة �إىل �إبطاء
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النمو ال�سكاين)65( .
ومن �أهم خ�صائ�ص الفقر يف اليمن ما ي�أتي)66( :
�أ� -سوء التغذية.
ب� -ضعف �إنتاجية الفرد.
ج -ارتفاع ن�سبة الأمية وبالذات يف �صفوف الإناث.
د� -سوء �أحوال ال�سكن.
هـ� -سوء تقدمي اخلدمات العامة وكذلك توفريها.
و� -ضعف امل�شاركة يف اخلدمات االجتماعية.
ز� -ضعف م�شاركة املر�أة يف الإنتاج.
ح -البطالة ال�سافرة واملقنعة.
ط -حمدودية فر�ص العمل املتوفرة �سواء يف الدولة �أو يف القطاع اخلا�ص.
ي -تدهور الإنتاج الزراعي من �سنة �إىل �أُخرى.

� -4-1سوء التغذية ال�شديد:

ال�شك يف �أن اليمن تت�شارك مع بع�ض الدول النامية يف نق�ص الغذاء ،ويعني �سوء التغذية بالن�سبة
للأطفال ما ي�أتي:
�أ -نق�ص الوزن :حيث �أن نق�ص الوزن هو مقيا�س انخفا�ض الوزن ن�سبة �إىل العمر .وبالنظر �إىل اجلدول ()22
يالحظ منه �أن الن�سبة املئوية للأطفال ناق�صي الوزن دون �سن اخلام�سة ت�صل �إىل ( ،)11.6%وهي �أكرث
ارتفاع ًا بني الفقراء قيا�س ًا بغري الفقراء �إذ بلغت ( )13.7%مقابل ( ،)11.0%كما �أنها مرتفعة يف الريف
قيا�س ًا باحل�ضر �إذ بلغت ( )13.7%مقابل (.)10.2%
ً
ن�سبة �إىل العمر .وبالنظر �إىل اجلدول ( )22يالحظ
ب -التقزم :يحدد �سوء التغذية املزمن وهو مقيا�س الطول
منه �أن الن�سبة املئوية للذين يعانون من التقزم ال�شديد بني الأطفال دون �سن اخلام�سة ت�صل �إىل (،)27.5%
وهي �أكرث ارتفاع ًا بني الفقراء قيا�س ًا بغري الفقراء �إذ بلغت ( )31.7%مقابل ( ،)26.0%كما �أنها مرتفعة
يف الريف قيا�س ًا باحل�ضر �إذ بلغت ( )33.2%مقابل (.)23.5%
ج -الهزال :هو مقيا�س انخفا�ض الوزن ن�سبة �إىل الطول وي�ساعد يف ت�شخي�ص الأطفال الذين يعانون من نق�ص
الوزن احلاد .وبالنظر �إىل اجلدول ( )22يالحظ منه �أن الن�سبة املئوية للذين يعانون من الهزال ال�شديد
بني الأطفال دون �سن اخلام�سة ت�صل �إىل ( ،)10.2%وهي �أكرث ارتفاع ًا يف الريف قيا�س ًا باحل�ضر �إذ بلغت
( )10.5%مقابل (.)10.0%
ً
مقارنة بغريها من الدول حتى
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن مظاهر �سوء التغذية تبدو يف اليمن مرتفعة
مع العراق الذي تعر�ض حل�صار وحروب طويلة� ،إذ بلغت بالن�سبة للوزن ( )11.6%مقابل ( ،)7.5%وبالن�سبة
للتقزم ( )27.5%مقابل ( ،)25.7%وبالن�سبة للهزال فقد بلغت ( )10.2%مقابل (.)4.5%
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جدول( )22الن�سبة املئوية ملظاهر �سوء التغذية يف اليمن بني الأطفال دون ال�سنة اخلام�سة
الإجمايل
غري
الفقراء
البيان
احل�ضر الريف
الفقراء
اليمن العراق
نق�ص الوزن ال�شديد
التقزم ال�شديد
الهزال ال�شديد

11.0
26.0
10.4

13.7
31.7
9.6

10.2
23.5
10.0

13.7
33.2
10.5

11.6
27.5
10.2

7.5
25.7
4.5

امل�صدر :امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تطور ظاهرة الفقر يف اليمن ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،ص8 -اجلهاز املركزي للإح�صاء ،م�ؤ�شرات البيئة والتنمية امل�ستدامة ذات الأولوية يف العراق� ،ص 26

 -4-2متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل:

يبني هذا امل�ؤ�شر النمو االقت�صادي ويقي�س م�ستوى الإنتاج الكلي وحجمه ،ومع �أنه ال يقي�س التنمية
امل�ستدامة قيا�س ًا كام ًال ،ف�إنه ميثل عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر نوعية احلياة ،ويقا�س بالدوالر الأمريكي)67( .
يف ت�سعينيات القرن الع�شرين تراوح متو�سط ن�صيب الفرد اليمني من الناجت املحلي الإجمايل ما بني (-200
 )350دوالر �أمريكي يف ال�سنة وهو الأدنى بني جمموعة بلدان الإ�سكوا )68( .و يالحظ من اجلدول )� )23أن
متو�سط ن�صيب الفرد اليمني ارتفع يف العقد الأول من القرن الواحد والع�شرين ليتجاوز حدود الـ ()500-1000
دوالر ،ففي عام 2000م بلغ (582دوالراً) وارتفع �إىل (863دوالراً) عام 2005م ،ثم ارتفع �إىل (1159دوالراً)
عام 2010م.
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل كان يف اليمن وال�صومال هو
الأدنى بني الدول العربية)69( .
جدول ( )23متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
دوالر �أمريكي
�ألف ريال
ال�سنة
582
94.1
2000
863
165.2
2005
1159
254.5
2010
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على كتاب الإح�صاء ال�سنوي2010م

 -4-3الن�سبة املئوية ملن هم دون خط الفقر الوطني (الفقر العام):

يتمثل هذا النوع من الفقر يف االفتقار �إىل االحتياجات الأ�سا�سية من الغذاء و�إىل االحتياجات غري
الغذائية كامللب�س وامل�أوى والطاقة)70(.
كانت اليمن ال تعرف الفقر فهي تدعى بالد العرب ال�سعيدة �أي �أر�ض االزدهار وال�سعادة ،لكنها يف الوقت
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احلا�ضر �أ�صبحت هي الأكرث فقر ًا بني دول املجموعة العربية )71(.بل �أنها ت�صنف بالدولة الأ�شد فقر ًا يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا )72(.ووفق ًا لتقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن التنمية الب�شرية لعام
1999م يحتل اليمن تبع ًا مل�ؤ�شراته املركبة املرتبة الأخرية بني البلدان املرتبة ح�سب درجة الفقر فيها ،وحتتل
�سائر بلدان الإ�سكوا مرتبة �أف�ضل من اليمن بكثري من حيث الفقر والتنمية الب�شرية بني الدول النامية الـ 29التي
ي�شملها التقرير )73(.ورمبا يكون ال�سبب يف الأو�ضاع التي و�صلت �إليها اليمن ما ي�أتي:
 الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية التي مرت بها اليمن منذ �أزمة اخلليج العربي عام 1990م ،والتي متثلت بعودةً
إ�ضافة �إىل
�أكرث من مليون �شخ�ص من العمالة اليمنية يف ال�سعودية ودول اخلليج العربي والقرن الأفريقي� ،
ن�شوب عدد من احلروب الأهلية والتي �أدت �إىل تدمري البنية التحتية يف عدد من املحافظات.
 �أما ال�سبب الثاين فيعود �إىل الف�ساد الذي تعي�ش فيه اليمن بحيث �أ�صبح ظاهرة عامة غطت بظاللها كل جوانباحلياة يف اليمن ،والأخطر من ذلك �أن هذا الف�ساد �صار ينمو ويكرب دومنا رادع ،وال �شك يف �أن كل ذلك قد �أدى
�إىل �أن املجتمع اليمني يعي�ش يف ثالوث رهيب يتمثل بالفقر واجلهل واملر�ض ،وكان من نتائج ذلك �أن مت اختيار
اليمن مع �سبع دول فقط على م�ستوى العامل لالن�ضمام للم�ساعدات الت�أهيلية ل�صندوق الألفية)74(.
وجدير بالإ�شارة هنا �إىل �أن ت�أثري الف�ساد يظهر من خالل ارتفاع تكاليف امل�شروعات ،وطول فرتة تنفيذها
وانخفا�ض كفاءتها ،وتال�شي فئة �صغار رجال الأعمال ،وكذلك امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة الأمر الذي ينعك�س
على ارتفاع معدالت البطالة وات�ساع دائرة الفقر داخل املجتمع ،واملالحظ �أن اليمن مبوجب م�ؤ�شر مدركات الف�ساد
تعد واحدة من بني �أكرث دول العامل ف�ساداً� ،إذ �أن ترتيبها هو 146من بني 183دولة ،وترتيبها 16من بني ع�شرين
دولة عربية)75(.
وبالنظر �إىل اجلدول ( )24يت�ضح ما ي�أتي:
�أ -تراجع ن�سبة الفقراء من ( )41.8%من �إجمايل �سكان اليمن عام 1998م �إىل ( )34.8%عام 2006م.
ب -تراجع ن�سبة الفقراء يف احل�ضر من ( )32.2%من �إجمايل �سكان احل�ضر عام 1998م �إىل ( )20.8%عام
2006م.
ب -تراجع ن�سبة الفقراء يف الريف من ( )42.4%من �إجمايل �سكان الريف عام 1998م �إىل ( )40.1%عام
2006م ،وهذا يعني �أن تراجعها يف الريف كان بن�سبة �أقل من تراجعها يف احل�ضر ،وبالتايل ف�إن حت�سن
امل�ستوى املعي�شي لأ�شد النا�س فقر ًا يف الريف كانت �أقل من احل�ضر.
ج -ارتفاع ن�سبة الفقراء يف الريف قيا�س ًا باحل�ضر �إذ بلغت ن�سبتهم ( )42.4%مقابل ( )32.2%عام 1998م،
و( )40.1%مقابل ( )20.8%عام 2006م.
وعلى الرغم من تراجع ن�سبة الذين يقعون حتت خط الفقر الوطني من (� )41.8%إىل (� ،)34.8%إال
�أن تطورات عام 2011م قد �أدت �إىل ركود وتوقف معظم الأن�شطة االقت�صادية مت�أثر ًة بتدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية
ً
إ�ضافة �إىل تعليق العديد
والأمنية التي �شهدتها اليمن وما �صاحبها من �أزمة للم�شتقات النفطية وانقطاع الكهرباء� ،
من امل�شاريع اال�ستثمارية الوطنية والأجنبية التي كان خمطط �إقامتها ،كما طال الدمار البنية التحتية من طرق
وكهرباء والعديد من املن�ش�آت العامة واخلا�صة ،وقد �أثر ذلك على احلياة املعي�شية لل�سكان متمث ًال يف انخفا�ض القوة
ال�شرائية ب�سبب ت�صاعد الأ�سعار وفقدان الوظائف ،الأمر الذي �أدى لزيادة �شدة الفقر وانزالق الكثري من الأ�سر
حتت خط الفقر الوطني ،وتفيد التقديرات بارتفاع ن�سبة الفقر �إىل حوايل ( )54.4%من ال�سكان عام 2011م.
()76
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جدول ( )24تطور حالة الفقر يف اليمن بني عامي 1998و2006م
�إجمايل
ريف
ح�ضر
ال�سنة
41.8
42.4
32.2
1998
34.8
40.1
20.8
2005/2006
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،اليمن :التقرير الوطني الثاين حول م�ستوى تنفيذ العهد الدويلاخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية(،اليمن) ،يوليو 2008م� ،ص44

 -4-4ن�سبة ال�سكان دون خط الفقر العاملي:

يتمثل هذا النوع من الفقر يف عدم قدرة الأفراد �أو الأ�سر على توفري االحتياجات ال�ضرورية من الغذاء،
ويطلق عليه الفقر املدقع.
وللتعرف على ن�سبة ال�سكان دون خط الفقر العاملي ف�إن اجلدول ( )25يو�ضح ذلك ،ومنه يالحظ ما ي�أتي:
�أ -بلغت ن�سبة الذين هم دون خط الفقر العاملي (دوالر �أمريكي لل�شخ�ص يف اليوم ح�سب تعادل القوة ال�شرائية)
( )15.7%يف الفرتة (1990-2004م) ،مقابل ( )3.1%يف م�صر ،و( )2.0%يف تون�س.
ب -بلغت ن�سبة الذين هم دون خط الفقر العاملي )1.25دوالر �أمريكي) ( )17.5%يف الفرتة (2000-2009م)،
مقابل( )2.0%يف م�صر و( )2.6%يف تون�س.
جدول( )25ن�سبة ال�سكان دون خط الفقر العاملي يف اليمن وبع�ض الدول العربية
 1.25دوالر
دوالر
الدولة
17.5
15.7
اليمن
2.6
2.0
تون�س

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2006 :جدول(� ،)3ص294 -الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011 :جدول (� ،)5ص148

 -4-5ن�سبة فجوة الفقر:

يقي�س هذا امل�ؤ�شر مقدار عمق الفقر يف املجتمع .وبالنظر �إىل اجلدول ( )26يالحظ منه ما ي�أتي:
�أ -تناق�ص م�ؤ�شر فجوة الفقر من ()13.2%عام 1998م �إىل ( )8.9%عام 2006م.
ب -تناق�ص م�ؤ�شر فجوة الفقر يف املناطق احل�ضرية من ()8.2%عام 1998م �إىل ( )4.4%عام 2006م.
ج -تناق�ص م�ؤ�شر فجوة الفقر يف املناطق الريفية من ()14.7%عام 1998م �إىل ( )10.6%عام 2006م.
ً
مقارنة باحل�ضر �إذ بلغت يف عام 1998م ( )14.7%مقابل ( ،)8.2%و()10.6%
د -ارتفاع فجوة الفقر يف الريف
مقابل ( )4.4%يف عام 2006م.
وجدير بالإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من تناق�ص م�ستوى الفقر� ،إال �أن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ي�شري �إىل �أن
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الفقر يف اليمن يظل �أعمق و�أكرث �شدة مما هو عليه يف دول جمموعة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا)77( .
جدول ( )26تطور حالة الفقر يف اليمن بني عامي 1998و2006م

ال�سنة
1998
2005/2006

ح�ضر
8.2
4.4

�إجمايل
13.2
8.9

ريف
14.7
10.6

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،اليمن :التقرير الوطني الثاين حول م�ستوى تنفيذ العهد الدويلاخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية( ،اليمن) ،يوليو 2008م� ،ص44

 -4-6م�ؤ�شر �أفقر ( )20%من ال�سكان يف اال�ستهالك:

	�إن قيا�س التفاوت يف توزيع الدخول يتطلب ت�صنيف �أ�صحاب الدخول �إىل فئات ح�سب م�ستوى دخولهم،
ذلك �أن �أحد �أ�سباب تف�شي الفقر يعود �إىل طبيعة توزيع الدخل ،لذا ميكن قيا�س عدالة توزيع الدخول من خالل
اخلم�س الأدنى من ال�سكان يف الإنفاق �إىل ُ
متابعة ن�صيب ُ
اخلم�س الأعلى من ال�سكان يف الإنفاق.
وبتتبع ح�صة الأخما�س من الإنفاق يف اجلدول ( )27يتبني ما ي�أتي:
�أ -ارتفاع ن�صيب اخلم�س الأفقر من الإنفاق من ( )7.4%يف عام 1998م �إىل ( )9.6%يف عام 2006م.
ب -انخفا�ض ن�صيب اخلم�س الأغنى من الإنفاق من ( )41.2%يف عام 1998م �إىل ( )38.5%يف عام 2006م.
ج -يظهر التباين يف توزيع الرثوة الوطنية حيث �أنه يف عام 1998م احتكر اخلم�س ذي الدخل الأعلى ن�سبة
( )41.2%من �إجمايل الإنفاق ،بينما مل يتح�صل اخلم�س ذي الدخل الأدنى �إال على (� ،)7.4%أي �أن ن�سبة
القدرة على الإنفاق لذوي الدخل الأعلى ت�ساوي �أكرث من خم�س مرات ون�صف� ،أما يف عام 2006م فقد احتكر
اخلم�س ذي الدخل الأعلى ن�سبة ( )38.5%من �إجمايل الإنفاق ،بينما مل يتح�صل اخلم�س ذي الدخل الأدنى
�إال على ( )9.6%وهذا يعني �أن ن�سبة القدرة على الإنفاق لذوي الدخل الأعلى ت�ساوي �أكرث من �أربع مرات.

ال�سنة
1998
2006

جدول( )27توزيع الإنفاق اال�ستهالكي ح�سب ُ
اخلمي�سات
مقيا�س عدم امل�ساواة
اخلم�س الأغنى
اخلم�س الأفقر
7.4
9.6

5.6
4.0

41.2
38.5

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 الأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2006 :جدول (� ،)15ص337 -اجلهاز املركزي للإح�صاء ،م�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية يف اجلمهورية اليمنية� ،ص12

 -4-7ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على املياه النظيفة:

تعد املياه النقية وال�صاحلة لل�شرب املنقولة عرب �أنابيب من �أهم مقومات احلياة ال�سليمة وال�صحية
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والتي يتم احل�صول عليها عن طريق (�شبكات عامة ،خا�صة ،تعاونية) وتوفريها من �أهم اخلدمات التي تلقى على
عاتق احلكومات )78(.ووفق ًا لنتائج تعدادي 1994و2004م التي يظهرها اجلدول ( )28يالحظ منه ما ي�أتي:
�أ -بلغت ن�سبة امل�ساكن املزودة باملياه النظيفة من ال�شبكات (عامة ،خا�صة ،تعاونية) ( )39.0%و) )39.3%عامي
ً
مقارنة مبثيلتها يف الأردن البالغة (.)97.7%
1994و2004م على التوايل ،وهي ن�سبة منخف�ضة جد ًا
ب -تناق�ص ن�سبة امل�ساكن املزودة باملياه النظيفة يف احل�ضر من ( )84.6%عام 1994م �إىل ( )72.3%عام
2004م.
ً
مقارنة باحل�ضر �إذ بلغت عام 1994م ( )24.4%مقابل (،)84.6%
ج� -ض�آلة ن�سبة امل�ساكن الريفية املزودة باملياه
و( )25.2%مقابل ( )72.3%عام 2004م.
د -بلغت ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على املياه النظيفة ( )60.7%وترتفع يف الريف �إىل ( )74.8%مقابل
( )27.7%يف احل�ضر.
جدول( )28الن�سبة املئوية للم�ساكن املزودة باملياه النظيفة
اليمن
الأردن
ال�سنة
�إجمايل
ريف
ح�ضر
39.0
24.4
84.6
1994
97.7
39.3
25.2
72.3
2004
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء ،نتائج تعداد 2004م التقرير الثاين،اخل�صائ�ص الدميوغرافية� ،ص78 -وزارة ال�صحة ،الإ�سرتاتيجية ال�صحية الوطنية 2006-2010م ،الأردن� ،ص16

 -4-8ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على املرافق ال�صحية:

تعد خدمات ال�صرف ال�صحي يف امل�سكن من �أهم اخلدمات الأ�سا�سية التي جتنب املجتمع خماطر التلوث
والأمرا�ض .ووفق ًا لنتائج تعدادي 1994و2004م يف اليمن والتي يظهرها اجلدول ( )29يت�ضح ما ي�أتي:
�أ -ارتفعت ن�سبة امل�ساكن املزودة بال�صرف ال�صحي من ال�شبكات (عامة ،خا�صة ،تعاونية) من ( )33.3%عام
1994م �إىل ( )42.7%عام 2004م.
ب -ارتفعت ن�سبة امل�ساكن املزودة بال�صرف ال�صحي يف احل�ضر من ( )83.9%عام 1994م �إىل ( )85.9%عام
2004م.
ً
مقارنة باحل�ضر �إذ بلغت يف عام 1994م ()17.1%
ج� -ض�آلة ن�سبة امل�ساكن الريفية املزودة بال�صرف ال�صحي
مقابل ( ،)83.9%و) )24.3%مقابل ( )85.9%عام 2004م.
ً
مقارنة بالأردن �إذ بلغت ( )42.7%مقابل
د -انخفا�ض ن�سبة امل�ساكن املزودة بال�صرف ال�صحي يف اليمن
(.)60.1%
هـ -بلغت ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على املرافق ال�صحية ( )57.3%وترتفع يف الريف �إىل ( )75.7%مقابل
( )14.1%يف احل�ضر.
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جدول( )29الن�سبة املئوية للم�ساكن املزودة بال�صرف ال�صحي
اليمن
الأردن
ال�سنة
�إجمايل
ريف
ح�ضر
33.3
17.1
83.9
1994
60.1
42.7
24.3
85.9
2004
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء ،نتائج تعداد 2004م ،التقرير الثاين ،اخل�صائ�ص الدميوغرافية� ،ص80 -وزارة ال�صحة ،الإ�سرتاتيجية ال�صحية الوطنية 2006-2010م ،الأردن� ،ص16

 -4-9ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على الإنارة:

يعد االهتمام بالربط الكهربائي من مظاهر التح�ضر وكذلك من الدالالت التي تبني م�ستوى التطور الذي
حتقق يف هذا اجلانب و�أثره يف تنمية وتطور القطاعات الأخرى كال�صناعة واالت�صاالت وغريها )79( .وال �شك يف
�أن املدن اليمنية تعاين كثري ًا من �ضعف وانقطاع التيار الكهربائي الذي يت�سبب يف كثري من الإ�شكاالت اليومية على
م�ستوى الفرد والأ�سرة يف املدينة .ومن اجلدول ( )30يت�ضح منه ما ي�أتي:
�أ -ارتفاع ن�سبة امل�ساكن املزودة بالإنارة من ال�شبكات (عامة ،خا�صة ،تعاونية) من ( )35.3%عام 1994م �إىل
ً
مقارنة مبثيلتها يف الأردن
( )46.9%عام2004م ،وعلى الرغم من هذا االرتفاع ف�إنها ال زالت منخف�ضة
البالغة ).)99.5%
ب-ارتفاع ن�سبة امل�ساكن املزودة بالإنارة يف احل�ضر من ( )86.1%عام 1994م �إىل ( )89.7%عام 2004م.
ً
مقارنة باحل�ضر �إذ بلغت عام 1994م ( )19.1%مقابل
ج� -ض�آلة ن�سبة امل�ساكن الريفية املزودة بالإنارة
( ،)86.1%و( )28.6%مقابل ( )89.7%عام 2004م.
د -بلغت ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على الكهرباء ( )53.1%وترتفع يف الريف �إىل ( )71.4%مقابل
( )10.3%يف احل�ضر.

ال�سنة
1994
2004

جدول( )30الن�سبة املئوية للم�ساكن املزودة بالكهرباء
اليمن
الأردن
�إجمايل
ريف
ح�ضر
35.3
19.1
86.1
99.5
46.9
28.6
89.7

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء ،نتائج تعداد 2004م ،التقرير الثاين ،اخل�صائ�ص الدميوغرافية� ،ص81 -وزارة ال�صحة ،الإ�سرتاتيجية ال�صحية الوطنية 2006-2010م ،الأردن� ،ص15

 -4-10ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على الوقود احلديث:
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يعد وقود الطهي من امل�ؤ�شرات الهامة التي ت�ساعد يف معرفة �أحوال الأ�سرة املعي�شية وظروف ال�سكن حيث ال
ً
وخا�صة يف املناطق الريفية ،وبالنظر
تزال بع�ض الأ�سر يف اليمن ت�ستخدم الو�سائل التقليدية مثل احلطب والفحم
�إىل اجلدول ( )31يالحظ منه ما ي�أتي:
�أ -تناق�ص ن�سبة امل�ساكن املزودة بالوقود احلديث من ( )32.8%عام 1994م �إىل ( )30.7%عام2004م.
ب-ارتفاع ن�سبة امل�ساكن املزودة بالوقود احلديث يف احل�ضر من ( )70.5%عام 1994م �إىل ( )77.4%عام
2004م.
ً
مقارنة باحل�ضر �إذ بلغت يف عام 1994م ))20.7%
ج� -ض�آلة ن�سبة امل�ساكن الريفية املزودة بالوقود احلديث
مقابل ( ،)70.5%و( )10.8%مقابل ( )77.4%عام 2004م.
د -بلغت ن�سبة امل�ساكن التي ال حت�صل على الوقود احلديث ( )69.3%وترتفع يف الريف �إىل ( )89.2%مقابل
( )22.6%يف احل�ضر.
جدول( )31الن�سبة املئوية للم�ساكن املزودة بالوقود احلديث
الريف
احل�ضر
ال�سنة
20.7
70.5
1994
2004

77.4

الإجمايل
32.8
30.7

10.8

امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء ،نتائج تعداد 2004م ،التقرير الثاين ،اخل�صائ�ص الدميوغرافية� ،ص83

 -4-11ن�سبة الأ�سر التي ال ت�ستطيع احل�صول على حيازات �سكنية �آمنة:

ال�شك يف �أن الفقر قد �أدى �إىل عدم مقدرة جزء من �سكان اليمن احل�صول على م�ساكن �آمنة ،وبالنظر �إىل
اجلدول ( )32يالحظ منه ما يلي:
�أ -انخف�ضت ن�سبة امل�ساكن الهام�شية والتي ت�شمل (ع�شة� ،صندقة ،خيمة ،هياكل �سيارات ،كهوف ،جروف...الخ)
مرجتل...الخ) من ( )19.0%يف تعداد 1994م �إىل ( )8.4%يف تعداد 2004م.
ب -تناق�ص امل�ساكن الهام�شية يف احل�ضر من ( )13.7%عام 1994م �إىل ( )3.5%عام 2004م.
ج -تناق�ص امل�ساكن الهام�شية يف الريف من ( )20.6%عام 1994م �إىل ( )10.5%عام 2004م.
د -ارتفاع امل�ساكن الهام�شية يف الريف قيا�س ًا باحل�ضر �إذ بلغت يف تعداد 1994م ( )20.6%مقابل (،)13.7%
و( )10.5%مقابل( )3.5%يف تعداد 2004م.
جدول( )32امل�ساكن الهام�شية (ع�شة� ،صندقة ،خيمة ،مرجتل� ،أخرى)
�إجمايل
ريف
ح�ضر
ال�سنة
19.0
20.6
13.7
1994
8.4
10.5
3.5
2004
امل�صدر :اجلدول من عمل الباحث باالعتماد على:
 اجلهاز املركزي للإح�صاء ،نتائج تعداد 2004م ،التقرير الثاين ،اخل�صائ�ص الدميوغرافية� ،ص75				
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�أو ًال :النتائج:

النتائج والتو�صيات

بعد االنتهاء من درا�سة وحتليل واقع التنمية االجتماعية يف اليمن مت التو�صل �إىل ما ي�أتي:
 -1ارتفاع معدل اخل�صوبة ب�شكل فاق كل املتو�سطات العربية والإقليمية والدولية.
ً
وخا�صة بني الإناث (.)61.6%
 -2ارتفاع ن�سبة الأمية يف اليمن
 -3ارتفاع ن�سبة البطالة �إذ بلغت (.)14.3%
 -4ارتفاع ن�سبة الأطفال (�0-14سنة) �إذ بلغت ( )42.4%من �إجمايل ال�سكان.
 -5انخفا�ض معدل الن�شاط االقت�صادي اخلام �إذ بلغ ( )24.1%من �إجمايل ال�سكان.
 -6ارتفاع ن�سبة الإعالة العمرية يف اليمن �إذ بلغت (.)% 84.2
 -7بلغت ن�سبة �سكان املناطق احل�ضرية (.)31.8%
 -8بلغت ن�سبة من يقر�أ ويكتب ( )62.4%من �إجمايل البالغني(�15سنة ف�أكرث).
 -9بلغ معدل االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي للفئة العمرية(�6-15سنة) ) ،)66.3%وهو للذكور �أعلى من الإناث �إذ
بلغ ( )74.9%مقابل (.)57.4%
ً
 -10بلغ معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي ( ،)45.7%وهو �أعلى بني الذكور قيا�سا بالإناث� ،إذ بلغ ()74.9%
مقابل (.)57.4%
 -11بلغت ن�سبة الإنفاق على التعليم ( )17.1%من �إجمايل النفقات العامة ،و( )5.6%من �إجمايل الناجت املحلي
الإجمايل.
 -12بلغ العمر املتوقع عند الوالدة لإجمايل �سكان اليمن (�63.9سنة) ،وهو �أعلى بالن�سبة للإناث �إذ بلغ
(�65.6سنة) مقابل (�62.2سنة).
ً
 -13بلغ معدل وفيات الأطفال الر�ضع ( 55بالألف) ،وهو يرتفع بني الأطفال الر�ضع من الذكور مقارنة بالإناث �إذ
بلغ (59بالألف) مقابل (51بالألف).
ً
 -14بلغ معدل وفيات الأطفال �أقل من �5سنوات (73بالألف) ،وهو �أعلى بني الذكور مقارنة بالإناث �إذ بلغ
(75بالألف) مقابل (70بالألف).
 -15بلغ معدل وفيات الأمهات (210حالة وفاة).
 -16انخفا�ض ن�سبة الوالدات التي جتري حتت �إ�شراف عاملني م�ؤهلني يف جمال ال�صحة النفا�سية والإجنابية �إذ
بلغت (.)36%
 -17بلغت ن�سبة ا�ستخدام و�سائل تنظيم الن�سل للحديثة( )19%و�أي و�سيلة(.)28%
 -18بلغ عدد كل من الأطباء واملمر�ضني والأ�سرة ( )32و( )73و( )71لكل مائة �ألف من ال�سكان على التوايل.
 -19بلغت ن�سبة املبالغ املخ�ص�صة لل�صحة ( )5.2%من �إجمايل النفقات العامة ،و( )1.7%من �إجمايل الناجت
املحلي الإجمايل للدولة.
 -20بلغت ن�سبة الفقراء ( )34.8%من �إجمايل �سكان اليمن ،وترتفع يف الريف قيا�سا باحل�ضر �إذ بلغت ()40.1%
مقابل (.)20.8%
 -21بلغت ن�سبة امل�ساكن املزودة بكل من املياه النظيفة وال�صرف ال�صحي والإنارة ()39.3%و()42.7%
و( )46.9%على التوايل.
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ثاني ًا :التو�صيات

يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ي�ضع الباحث جمموعة من التو�صيات التي يرى �أن فيها عالج ًا لبع�ض امل�شاكل
وال�صعوبات التي حتول دون حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة يف اليمن ،وهذه التو�صيات تتمثل مبا ي�أتي:
ً
وخا�صة الإناث والفقراء.
 -1جعل اخلدمات التعليمية وال�صحية يف متناول اجلميع
 -2رفع ن�صيب الطبقات الفقرية من الغذاء.
 -3رفع م�ستوى العالج للأم �أثناء احلمل وللطفل بعد والدته.
 -4توفري فر�ص �أكرب للمر�أة يف التعليم والعمل واحلياة االجتماعية.
 -5حتديد العمر عند الزواج مبا ال يقل عن (�18سنة) للإناث ،و(�20سنة) للذكور.
 -6توفري الأدوية ال�ضرورية واخلدمات الأ�سا�سية يف مرافق الرعاية ال�صحية الأولية ب�أقل تكلفة.
 -7رفع ح�صة القطاع ال�صحي من �إجمايل املوازنة العامة للدولة بهدف تو�سيع اخلدمات العالجية.
 -8رفع كفاءة العاملني يف تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية وحت�سني الأداء يف جمال رعاية الأمومة
والطفولة يف كل من الريف واحل�ضر.
ً
وخا�صة بني الإناث.
 -9التو�سع يف ن�شر مراكز حمو الأمية ،والق�ضاء عليها بني البالغني،
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الهوام�ش:

� -1إبراهيم ،عبد اهلل حممد ،التوجه املنظومي نحو التنمية امل�ستدامة� ،ص4
www.satlcentral.com/doc/powerpoint/2.ppt
 -2اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،تطبيق م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة يف بلدان الإ�سكوا :حتليل
النتائج ،نيويورك2001 ،م �ص4
 -3العي�سوي ،فايز حممد ،اخل�صائ�ص الدميوجرافية ل�سكان الوطن العربي ،امللتقى اخلام�س للجغرافيني العرب يف
دولة الكويت28/3/2009 ،م� ،ص730
� -4أديب ،عبد ال�سالم� ،أبعاد التنمية امل�ستدامة� ،ص7
�www.abhatoo.net.ma/index.../أبعاد%20التنمية%20امل�ستدامة.doc
 -5ال�سنبل ،عبد العزيز بن عبد اهلل ،دور املنظمات العربية يف التنمية امل�ستدامة ،م�ؤمتر التنمية والأمن يف الوطن
العربي( ،الأمن م�سئولية اجلميع)� ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض 24-26/9/2001م�،ص9
 -6املركز اليمني للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،التقرير الإ�سرتاتيجي اليمني2002 ،م� ،ص22
 -7يحمد ،خديجة عبداهلل� ،أهمية امل�ؤ�شرات الإح�صائية يف التنمية الب�شرية ،امل�ؤمتر الإح�صائي العربي الثاين،
ال تنمية بدون �إح�صاء2-4 ،نوفمرب 2009م ،الهيئة العامة للمعلومات� ،سرت ،ليبيا� ،ص60
 -8هاجر ،بوزيان الرحماين ،وبكدي فطيمة ،التنمية امل�ستدامة يف اجلزائر بني حتمية التطور وواقع الت�سيري،
املركز اجلامعي بخمي�س مليانة� ،ص3
http://www.4shared.com/office/WfUxw-MK/___.htm
 -9ديب ،ريدة ،ومهنا� ،سليمان ،التخطيط من �أجل التنمية امل�ستدامة ،جملة جامعة دم�شق للعلوم الهند�سية ،املجلد
( ،)25العدد (2009 ،)1م� ،ص492
 -10الزعبي ،حممد �أحمد ،الكتاب املرجعي يف الثقافة ال�سكانية ،مركز الدرا�سات والبحوث اليمني� ،صنعاء،
1994م� ،ص127
� -11شجاع الدين� ،أحمد حممد ،و�آخرون� ،أ�سا�سيات علم ال�سكان ،طرق وتطبيقات ،جامعة �صنعاء ،مركز التدريب
والدرا�سات ال�سكانية� ،ص401
 -12املجل�س الوطني لل�سكان ،ال�سكان والتنمية :حتديات امل�ستقبل ،امل�ؤمتر الوطني الثاين لل�سيا�سة ال�سكانية 26-
� 29أكتوبر 1996م� ،ص510
 -13اجلهاز املركزي للإح�صاء ،اخل�صوبة يف اليمن ،م�ستوياتها ،اجتاهاتها� ،أمناطها ،وتبايناتها� ،صنعاء1996 ،م،
�ص1
 -14اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،الرتابط بني ال�سكان والتنمية ،فر�صة الألفية للتنمية-
نوفمرب2004م� ،ص41
 -15الأمم املتحدة� ،صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،حالة �سكان العامل 2011م� ،ص2
 -16العراق ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،مديرية �إح�صاءات البيئة ،م�ؤ�شرات البيئة والتنمية امل�ستدامة ذات
الأولوية يف العراق2010 ،م� ،ص6
( )17مت ح�ساب معدل النمو من بيانات ملحق ( )1با�ستخدام معادلة النمو الآتية:
Pt
− 1 ) × 100
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حيث �أن
معدل النمو ال�سنوي لل�سكانr
=
=التعداد الالحقPt
=التعداد ال�سابقpo
=عدد ال�سنوات بني التعدادين .................انظرt
U.N, the Determinants and Consequences of Population trend New York, 1973,
P.37
- 18عبد الباقي �،صابر �أحمد ،امل�شكلة ال�سكانية والتنمية ،كلية الآداب ،جامعة املنيا �،ص2
- 19املقمر ،عبد املنعم م�صطفى ،االنفجار ال�سكاين واالحتبا�س احلراري ،عامل املعرفة ،املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،العدد ) )391الكويت �،أغ�سط�س 2012م �،ص13
20املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية ،تطور الرتكيبة ال�سكانية بدولة الكويت و�آثارها االجتماعيةواالقت�صادية ،التقرير النهائي ملخرجات الدرا�سة اال�ست�شارية ،الكويت ،فرباير2006م �،ص37
- 21العي�سوي ،فايز حممد ،اخل�صائ�ص الدميوجرافية ل�سكان الوطن العربي ،م�صدر �سبق ذكره �،ص729
- 22اخلياط ،ح�سن ،موا�ضيع خا�صة بال�سكان ،الوطن العربي :درا�سة يف ال�سكان والأر�ض والغذاء �،ص163
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=6021
 -23العي�سوي ،فايز� ،سكان اجلزائر ،درا�سة دميوغرافية ،جملة كلية الآداب ،جامعة الإ�سكندرية ،العدد
(2003،)52م� ،ص242
 -24اجلهاز املركزي للإح�صاء ،النتائج النهائية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت 2004م ،التقرير الرئي�سي
الثاين :اخل�صائ�ص الدميغرافية لل�سكان� ،صنعاء ،دي�سمرب  2006م� ،ص117
 -25مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف الدول العربية ،كتاب مرجعي يف الرتبية ال�سكانية ،ج ،4ال�سكان
واالقت�صاد يف الوطن العربي ،الأردن1990 ،م� ،ص37
 -26اخلياط ،ح�سن ،موا�ضيع خا�صة بال�سكان ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص164
� -27شجاع الدين� ،أحمد حممد و�آخرون� ،أ�سا�سيات علم ال�سكان ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص185
 -28اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،الرتابط بني ال�سكان والتنمية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص8
 -29اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،تطبيق م�ؤ�شرات التنمية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص20
 -30طباره ،ريا�ض ،حتديات يف الدميوغرافية العربية ،الن�شرة ال�سكانية ،العدد )� ،)23شعبة التنمية االجتماعية
وال�سكان ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،،العراق ،كانون الأول 1988م� ،ص9
 -31الأمم املتحدة ،التقرير الوطني الثاين حول م�ستوى تنفيذ العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،اليمن2008 ،م� ،ص59
 -32البياتي ،فار�س ر�شيد ،التنمية االقت�صادية� -سيا�سي ًا يف الوطن العربي� ،أطروحة دكتوراه يف االقت�صاد،
الأكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك ،الأردن2008 ،م� ،ص38
� -33سمحة ،مو�سى ،جغرافية ال�سكان ،ال�شركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات ،جمهورية م�صر العربية،
القاهرة 2010م� ،ص101
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 -34الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011م� ،ص165
 -35اجلهاز املركزي للإح�صاء ،النتائج النهائية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت 2004م ،التقرير الرئي�سي
الثاين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص141
� -36شجاع الدين� ،أحمد حممد ،و�آخرون� ،أ�سا�سيات علم ال�سكان ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص100
 -37مطهر ،جنيبة حممد ،التعليم الأ�سا�سي يف اجلمهورية اليمنية ،واقع وتطلعات ،جملة بحوث جامعة تعز ،العدد
(2005 ،)7م� ،ص295
-38املخاليف� ،سلطان �سعيد ،دور التعليم اجلامعي يف التنمية الب�شرية باليمن ،الواقع ومتطلبات امل�ستقبل ،جملة
بحوث جامعة تعز� ،سل�سلة الآداب والعلوم الإن�سانية ،العدد (2006 ،)4م� ،ص195
 -39الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011م� ،ص164
 -40ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد لعام 2003م� ،ص17
 -41املجل�س الأعلى لتخطيط التعليم ،م�ؤ�شرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية� ،2008 ،ص7
 -42ال�صربي ،علي حممد ،ال�صحة وال�سكان ،الثقافة ال�سكانية ،دليل �إدماج ق�ضايا ال�سكان يف التعليم اجلامعي،
جامعة �صنعاء ،نوفمرب 2009م� ،ص118
� -43إليا�س ،بو معراف ،وعماري عمار ،من �أجل تنمية �صحية م�ستدامة يف اجلزائر ،جملة الباحث ،العدد (، )7
2009/2010م� ،ص28
 -44مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف الدول العربية ،كتاب مرجعي يف الرتبية ال�صحية ،اجلزء ال�ساد�س:
ال�سكان وال�صحة والتغذية يف الوطن العربي ،ط ،1الأردن ،عمان1990 ،م� ،ص20
 -45ال�شلقاين ،م�صطفى ،الإح�صاء ال�سكاين والدميوجرايف ،طرق التحليل الدميوجرايف ،مطبوعات جامعة الكويت،
بدون تاريخ ن�شر ،الكويت� ،ص155
� -46إبراهيم� ،أحمد ح�سن� ،سكان الكويت ،درا�سة جغرافية ،جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية ،الكويت،
1985م� ،ص36
� -47شجاع الدين� ،أحمد حممد ،التحوالت االقت�صادية واالجتماعية يف اجلمهورية اليمنية و�أثرها على الأو�ضاع
ال�صحية وال�سكانية ،جامعة �صنعاء ،جملة كلية الآداب ،العدد (1996 ،)19م� ،ص177
 -48بري�ستون� ،سامويل هـ  ،الوفاة واملر�ض والتنمية ،ندوة ال�سكان والتنمية يف منطقة غربي �آ�سيا ،عمان 18-30
ت�شرين الثاين /نوفمرب ،الن�شرة ال�سكانية ،العدد (1978 ،)15م� ،ص77
 -49الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2010م ،جدول (� ،)14ص205
 -50اجلهاز املركزي للإح�صاء ،امل�سح الدميوغرايف اليمني حول �صحة الأم والطفل� ،أهم النتائج والتو�صيات،
�صنعاء1994 ،م� ،ص4
 -51الزعبي ،حممد �أحمد ،الكتاب املرجعي يف الثقافة ال�سكانية ،درا�سة نظرية-تطبيقية ،م�صدر �سبق ذكره،
�ص152
 -52الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2010م ،جدول (� ،)14ص205
 -53عزيز ،حممد مكي ،وريا�ض �إبراهيم ال�سعدي ،جغرافية ال�سكان ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،جامعة
بغداد1984 ،م� ،ص203
 -54حمي الدين� ،أمني حممد ،و�أحمد نعمان الربكاين ،اخل�صائ�ص الدميوغرافية لل�سكان يف اجلمهورية اليمنية،
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درا�سات اجتماعية ،مركز �سب�أ للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،العدد ( ،)3يناير 2010م� ،ص110
 -55الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2011م� ،ص133
 -56امل�صدر ال�سابق نف�سه ،جدول (� ،)4ص145
 -57على ،يون�س حمادي ،مبادئ علم الدميوغرافية( ،درا�سة ال�سكان) ،دار وائل للن�شر والتوزيع ،ط ،1الأردن،
عمان2010 ،م� ،ص183
 -58العزاوي ،بهاء بدري ح�سني ،جغرافية ال�سكان وتطبيقاتها على اجلمهورية اليمنية ،جامعة �صنعاء2006 ،م،
�ص358
 -59اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا)،تقرير ال�سكان والتنمية ،العدد ( ،)4ال�شباب يف
منطقة الإ�سكوا :درا�سة للواقع والآثار املرتتبة على �سيا�سات التنمية ،نيويورك2009 ،م� ،ص24
 -60امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص24
 -61وزارة الرتبية والتعليم ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،الكتاب املرجعي يف الرتبية ال�سكانية� ،صنعاء،
�ص93
 -62الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2010م ،جدول (� ،)15ص208
 -63ال�شرنوبي ،عبد الرحمن ،جغرافية ال�سكان ،مكتبة الأجنلو امل�صرية1978 ،م� ،ص117
 -64البياتي ،فار�س ر�شيد ،التنمية االقت�صادية� -سيا�سي ًا يف الوطن العربي ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص37
 -65الأمم املتحدة ،م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية امل�ستدامة جوهان�سربج ،جنوب �إفريقيا�26 ،آب�/أغ�سط�س – 4
�أيلول �/سبتمرب 2002م� ،ص11
� -66شجاع الدين� ،أحمد حممد ،ت�أثري النمو ال�سكاين على التنمية ال�شاملة يف اجلمهورية اليمنية ،الباحث اجلامعي،
العدد ( ،)24جملة علمية حمكمة ،العلوم والإن�سانيات ،جامعة �إب ،اجلمهورية اليمنية ،مار�س 2010م� ،ص70
 -67اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) ،تطبيق م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة ،جدول(،)1
�ص11
 -68امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص11
 -69العي�سوي ،اخل�صائ�ص الدميوغرافية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص748
� -70شجاع الدين� ،أحمد حممد ،و�آخرون ،ال�سكان والتنمية ،جامعة �صنعاء ،مركز التدريب والدرا�سات ال�سكانية،
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان� ،ص208
 -71الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تطور ظاهرة الفقر يف اليمن� ،ص2
 -72وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الربنامج املرحلي لال�ستقرار والتنمية 2012-2014م ،مايو 2012م،
�ص1
 -73اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،تطبيق م�ؤ�شرات التنمية على بلدان الإ�سكوا� ،ص17
 -74اجلهاز املركزي للإح�صاء ،م�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية يف اجلمهورية اليمنية � ،2008صنعاء 2009م،
�ص2
 -75حمي الدين� ،أمني حممد ،درا�سة حول خ�صائ�ص النمو املتحقق يف اجلمهورية اليمنية  ،خالل الفرتة 2000-
2010م� ،شئون الع�صر ،املركز اليمني للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،العدد (� ،)45أبريل -يونيو 2012م� ،ص98
 -76وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الربنامج املرحلي لال�ستقرار والتنمية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص4
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 -77الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تطور ظاهرة الفقر يف اليمن ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص4
 -78اجلهاز املركزي للإح�صاء ،النتائج النهائية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت 2004م ،التقرير الرئي�سي
الثاين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص78
 -79اجلهاز املركزي للإح�صاء ،التح�ضر ومنو املدن يف اجلمهورية اليمنية :مظاهره و�آثاره1999 ،م� ،ص38

مراجع اجلداول التي مل تذكر �ضمن الهوام�ش:

 -1الأردن ،وزارة ال�صحة ،الإ�سرتاتيجية ال�صحية الوطنية 2006-2010م.
 -2الأمم املتحدة� ،صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،حالة �سكان العامل 2001م.
 -3الأمم املتحدة� ،صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،حالة �سكان العامل 2010م.
 -4الأمم املتحدة ،الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تقرير التنمية الب�شرية 2006م.
 -5اجلهاز املركزي للإح�صاء ،كتاب الإح�صاء ال�سنوي لعام 1999م� ،صنعاء.
 -6قطيطات� ،أحمد ،الهبة الدميوغرافية يف الوطن العربي ،امل�ؤمتر الإح�صائي الأول ،ال تنمية بدون �إح�صاء،
املجل�س الأعلى لل�سكان ،دائرة الإح�صاءات العامة ،الأردن12-13 ،نوفمرب 2007م.
 -7منظمة ال�صحة العاملية ،الإح�صاءات ال�صحية العاملية2009 ،م.
 – 8اليمن ،وزارة ال�صحة العامة وال�سكان ،التقرير الإح�صائي ال�صحي ال�سنوي2011م.
 – 9اليمن ،وزارة ال�صحة العامة وال�سكان  ،التقرير الإح�صائي ال�صحي ال�سنوي2006م.
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الإدارة الإ�سالمية:
منظور �إداري حديث يف ع�صر العوملة
�أ.خالد عبد القادر ناجي العمري
جامعة جدارا -الأردن

ملخ�ص:

هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى مالئمة تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف منظمات
الأعمال احلديثة ،يف ع�صر ات�سم ب�سيطرة العوملة على جميع مناحي احلياة،
خا�صة فيما يتعلق بالنواحي االقت�صادية ،ومن خالل هذه الدرا�سة ،فقد قام
الباحث با�ستعرا�ض مفهوم الإدارة يف املنهج الإ�سالمي و�أثر العقيدة الإ�سالمية
يف الإدارة ،و�أهمية ومهام الإدارة يف الإ�سالم ،وم�صادرها ال�شرعية ،وت�أثريها
على الإدارة املعا�صرة ،ثم قام الباحث با�ستعرا�ض مفهوم العوملة وتاريخ
ظهورها وخ�صائ�صها و�أ�شكالها وعالقتها باملجتمعات العربية والإ�سالمية،
وكذلك �إمكانية تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف ظل �سيادة فكر العوملة ،ثم انتقل
الباحث �إىل ا�ستعرا�ض �سلبيات وايجابيات العوملة ،والآراء املتعلقة بالتكيف
�أو مواجهة العوملة ،والآثار واملعوقات املرتتبة على تطبيقها ،ثم قام الباحث
با�ستعرا�ض ايجابيات و�سلبيات العوملة واىل امل�ؤ�س�سات واملنظمات التي تعمل
حتت مفهوم العوملة ،وكذلك قام الباحث ب�إجراء درا�سة مقارنة ما بني الإدارة
املعا�صرة والإدارة الإ�سالمية من خالل مبادئها الأربعة )( التخطيط ،التنظيم،
التوجيه والقيادة ،والرقابة) م�ستند ًا �إىل الأدلة ال�شرعية التي �أثبتت �أن
�أ�صل الإدارة املعا�صرة بكافة مقايي�سها و�أ�صولها ومبادئها م�ستمدة من الإدارة
الإ�سالمية ،والتي �سبقتها ب�ألف و�أربعماية عام على الأقل.
�سعى الباحث �إىل �إبراز دور الإدارة الإ�سالمية املنبثقة عن املنهج الإ�سالمي،
وامل�ستند �إىل العقيدة الربانية ،وفق م�صادر الت�شريع املختلفة (القر�آن الكرمي،
ال�سنة النبوية ،الإجماع ،االجتهاد ،والقيا�س الفقهي) وذلك من خالل ا�ستعرا�ض
ابرز ما قدمته احل�ضارة الإ�سالمية من فكر ومنهج �إ�سالمي قومي؛ خا�صة فيما
يتعلق بالإدارة وخ�صائ�صها وقيمها ،واثر الدين والعقيدة الإ�سالمية يف الإدارة
ومبادئها.
كذلك ا�ستعر�ض الباحث �إمكانية تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف منظمات
الأعمال ك�أحد املداخل الإدارية احلديثة ،ملا تتمتع به الإدارة الإ�سالمية من
مبادئ تقوم على مكارم الأخالق ،وقيم نبيلة ُتر�ضي اجلميع ،وكيفية �إحداث
ان�سجام بني الإدارة الإ�سالمية وفكر العوملة ال�سائد والذي يطغى على العامل
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 وتقدمي �أفكار من �ش�أنها �إجناح تطبيق مبادئ،�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافيا و�إعالميا
 لتتمكن من ال�سيادة،الإدارة الإ�سالمية و�إقناع العامل لتطبيقها يف ظل �سيادة العوملة
 لإنقاذ العامل من ويالت العوملة و�إخراجه من نفقها املظلم الذي يحدث،عليها الحقا
.الأزمة تلو الأخرى
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث بتوظيف املنهجية العلمية القائمة على
. مع االلتزام التام بال�شروط املنهجية املطلوبة،�أ�سا�س البحث واال�ستدالل واال�ستنتاج

Abstract

The study aimed to determine the convenience of applying
Islamic management in modern business organizations, in an
era characterized by globalization, especially in economical
aspects. In the current study, the researcher addressed the
concept of management in the Islamic approach; the impact
of Islamic doctrine on management; importance and tasks
of management in Islam; legitimacy sources; impact on
recent management. The research reviewed the concept
of globalization; its history, characteristics and forms; and
its relationship to Arab and Islamic societies in the light
of globalization ideology dominancy. Pros and cones of
globalization are reviewed, in addition to the views concerned
with adjustment or challenging of globalization; Impacts and
limitations of applying it. The institutions and organizations
operating under the concept of globalization are reviewed.
The research conducted A comparative study between recent
management and Islamic management on its four principles )
planning, organization, direction and leadership, and control)
based on forensic evidence that has proved that origins of
recent management is derived from Islamic management )at
least 1400 years ago) in all standards, origins and principles.
The research aimed to highlight the role of Islamic
management emanating from the Islamic approach based on
faith, according to the different legitimacy sources )The Holy
Qur’an, Sunnah, consensus, and diligence, and measurement)
through reviewing contributions of thought, Islamic
orthodox approach especially with regard to management
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and its characteristics, values, and the impact of religion and Islamic faith in the
management and its principles.
The research reviewed the possibility of applying Islamic management in
business organizations as a recent administrative introduction, because of its
moral principles, noble values that satisfy everybody, and how it brings about
harmony between management and Islamic globalization ideology which
dominates politically, economically, culturally, and the media wise in the globe,
the research provided ideas that helps in success of applying Islamic management
principles and to convince the world of applying it in globalization dominancy,
to save the world from the bane of globalization and rescue it from globalization
problems and take them out of the dark tunnel which creates one crisis after the
other.
To achieve the objectives of the study, the research employed a scientific
methodology based on existing scientific research, reasoning and conclusion
adhering to required methodology.
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املقدمة:

تعد احل�ضارة الإ�سالمية من �أهم احل�ضارات و�أطولها عمر ًا التي ظهرت على طول التاريخ الب�شري ،والتي
�أثرت العامل بعقيدتها الربانية ال�شاملة ،وما انبثق عنها من فكر قومي ر�سم منهج ًا للحياة ،يتعلق بكل مناحيها
العلمية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية ،فقد ا�ستوعبت احل�ضارة الإ�سالمية الفكر القدمي الذي انبثق من
احل�ضارات ال�سابقة ،واهتمت بكل مكوناته ،وا�ستفادت منه وو�ضعته يف قالب ين�سجم مع تعاليم الإ�سالم احلنيف
ومبادئه املرتكزة على القيم النبيلة والأخالق الكرمية كامل�ساواة والعدل وحتقيق الفائدة للبالد والعباد ،الذي كان
له الأثر الأكرب يف الت�أثري على احل�ضارات الالحقة واملدنيات احلديثة ،وخري �شاهد على ذلك هو الإرث احل�ضاري
الكبري املتعلق بامل�ؤلفات العديدة واالخرتاعات الكبرية والتي ال زالت ماثلة بقوة للعيان ،فقد �أن�شئت اجلامعات
واملدار�س وانت�شرت يف بقاع العامل الإ�سالمي يف الوقت الذي كانت ترزح فيه اكرب احل�ضارات واملدنيات الأخرى
حتت براثن الظلم والتخلف ،و�شيدت املباين واجل�سور ،ومرا�صد الفلك ،وعبدت الطرق ،و�صنعت الأ�ساطيل البحرية
ال�ضخمة م�ستفيدة من �أفكار العلماء واملخرتعني ،الذين �سريوا علوم الدنيا مقرتنة مع العقيدة ال�سمحة ،خدمة
للدين الإ�سالمي وطاعة خلالقهم ،وان هذا التقدم الكبري وهذه احل�ضارة امل�شرقة والتي امتدت على �أكرب م�ساحة
عرفتها ح�ضارة على وجه الب�سيطة ،من خليج ب�سكاي غرب ًا �إىل ال�صني �شرق ًا ومن بحر الآرال �شما ًال �إىل جماهل
�أفريقيا جنوب ًا� ،أمنا امتدت وظهرت بف�ضل الإدارة التي رافقت ونظمت خمتلف جوانب احلياة ،وما رافقها من جتارة
ودعوة حكيمة وقدوة ح�سنة والتي كان ت�أثريها �أكرب مما نتج عن �أكرب الفتوحات واملعارك.
وي�ؤكد (علو�ش )2012،هذا بقوله “مل تعرف الب�شرية �إدارة �أعظم من �إدارة النبي حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم بل �إن املدقق يف �سريته ي�ستطيع �أن يقول بكل ثقة واطمئنان �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�س�س لإدارة مل تعرفها
الب�شرية قبله ،ميكن �أن ُتطلق عليها “الإدارة الإ�سالمية” ،والتي ُترجمت و�أظهرت جدواها من خالل قيادته ،الذي
حقَّق اهلل �سبحانه وتعاىل به جميع ال�شروط الواجبة للمدير والقيادي الناجح ،فهو �صلى اهلل عليه و�سلم “ َو َما
وحى (� “ )4سورة النجم ( )5،4،3وطبق ما ُعلم بكل خلق طيب “ َو ِ�إن ََّك
َين ِْطقُ َع ِن ا ْل َه َوى (� )3إِنْ هُ َو �إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
يم” �سورة القلم ( )4واملوظفون هم ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أطاعوا مديرهم حق الطاعة،
َل َعلى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
واقتدوا به حتى �أ�صبحوا مديرين ناجحني لتم�سكهم بالأنظمة واللوائح والقواعد التي �أر�ساها لهم ،و�أنه لو مت
النظر يف �أي جانب من جوانب الإدارة �أو التخطيط �أو القيادة �أو االت�صال �أو التحفيز �أو الرقابة �أو التنظيم
�أو الإبداع ،وغريها الكثري الكثري ،لوجد �أنها ظاهرة يف �صورة مثالية وب�سيطة وتلقائية يف �آن واحد ،خ�صو�ص ًا يف
ق�ص�ص الأنبياء وق�ص�ص بع�ض املخلوقات التي ُذكرت يف القر�آن ،كق�صة الهدهد ،ويف �سورتي النمل والنحل وغريهما،
وكذلك يف تطبيق امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم  ،والع�صور اال�سالمية التي تبعته ،و�أنه لو �أمعن النظر جيد ًا يف
القر�آن وال�سنة لوجد �أن الإدارة الإ�سالمية ال ُت�ضاهى يف بناء �أع�ضائها وجودة عملياتها وفعالية خمرجاتها”.
ويف الع�صر الذي �ضعفت فيه احل�ضارة الإ�سالمية وكادت تندثر ،و�سادت مكانها احل�ضارات واملدنيات الأخرى
التي �أنكرت ف�ضل احل�ضارة التي �أ�سهمت �إ�سهاما كبريا يف ما تو�صلت �إليه احل�ضارة احلديثة من تقدم وجناح
واجنازات مبهرة يف معظم املجاالت ،فيكون لزاما على الباحثني واملهتمني الذين ينتمون لأمة الإ�سالم بيان ف�ضل
احل�ضارة الإ�سالمية على كافة احل�ضارات املعا�صرة ،من �أجل بناء م�شروع ح�ضاري يهدف �إىل �أحيائها ،ي�ساهم به
جميع الباحثني واملهتمني كل �ضمن مقدراته وموقعه.
ويف الع�صر الذي �سادت فيه القيم املادية و�ضعفت فيه املنظومة الأخالقية ،وظهر ما يعرف ب�صراع احل�ضارات
وتناف�سها يف زمن حتكمه قوة القطب الواحد االقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية� ،أ�صبحت ال�سيادة للأقوى يف ظل
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نظام عاملي جديد �سمى نف�سه “العوملة” وظهر ب�أ�شكال خمتلفة منها االقت�صادية واالجتماعية والفكرية والثقافية،
والتي كان لها الأثر الكبري �إيجابا و�سلبا على كافة احل�ضارات وخا�صة احل�ضارة الإ�سالمية ،وفق ما �أ�شارت �إليه
مارجريت تات�شر رئي�س وزراء بريطانيا الأ�سبق �إىل �أنه “ كان �أمام الغرب عدوان هما ال�شيوعية والإ�سالم ،وقد
مت الق�ضاء على العدو الأول ،وبقي على الغرب �أن يقف يف خندق واحد للق�ضاء على العدو الثاين”�(.شبكة امل�شكاة
الإ�سالمية تاريخ الدخول )2012\4\21
ويرى الباحث �أن معظم املبادئ والأ�س�س والأوجه التي جاءت بها العوملة متثل خطرا حقيقيا على الإ�سالم،
لأنها ت�ستهدف هوية الأمة وح�ضارتها والتي ميثل اجلانب املتعلق بالإدارة الإ�سالمية �أحد جوانبها ،ومن هنا فانه
يجب مواجهة اجلوانب ال�سلبية للعوملة ب�شتى الطرق والو�سائل ،واال�ستفادة من اجلوانب االيجابية فيها ،مع �ضرورة
�إبراز جميع الأوجه امل�شرقة للح�ضارة الإ�سالمية ون�شرها و�إقناع الآخرين بها ،وبالنتائج التي ميكن حت�صيلها جراء
تطبيقها ،كما �سيتم بيان ذلك يف �سياق البحث.

الإطار العملي :مرتكزات الدرا�سة
م�شكلة الدرا�سة وعنا�صرها:

يواجه تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف العامل ب�شكل عام ،ويف العامل العربي والإ�سالمي ب�شكل خا�ص حتديات
كبرية ،تتمثل يف عدم الفهم العميق ملبادئ ومفاهيم هذه الإدارة ،واالعتقاد عند معظم العاملني يف املجال الإداري
ق�صور هذا النوع من الإدارة عن التطبيق بنجاح وكفاءة وفاعلية يف الع�صر احلا�ضر الذي طغى عليه فكر العوملة،
وا�ستبداد قوة القطب امل�سيطر للدول الر�أ�سمالية الغربية التي ت�سيطر على العامل من خالل م�ؤ�س�ساتها املختلفة
لت�سود على كافة الأفكار واملذاهب ال�سائدة ومنها الإدارية ،ولعل فهم وا�ستيعاب القدرات التي تتمتع بها الإدارة
الإ�سالمية وكيفية تطبيقها هو ما حتتاجه منظمات الأعمال يف الوقت الذي ف�شلت معظم النظريات الإدارية يف
حتقيق �أهدافها و�أداء �أعمالها ب�أقل تكلفة وجهد ووقت يف عامل و�صلت به املناف�سة يف منظمات الأعمال� ،إىل جتهيز
جيو�ش جرارة وحمالت ع�سكرية حتت �شعارات و�أ�سماء وهمية ،يف �سبيل البقاء وحتقيق م�صاحلها.
ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة للإجابة على الت�سا�ؤالت التالية :
 -1ما مدى مالئمة الإدارة الإ�سالمية لتطبيقها يف منظمات الأعمال املعا�صرة ؟
 - 2ما مدى ت�أثري العوملة على تطبيق مبادئ الإدارة الإ�سالمية؟
 -3ما مدى كفاءة وفاعلية ،الإدارة الإ�سالمية لقيادة وحتقيق �أهداف املنظمات املعا�صرة؟
 -4ما مدى �شمولية وواقعية الإدارة الإ�سالمية مقارنة بواقع الإدارة املعا�صرة ؟
 -5ما هي �إمكانية جناح تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف ظل مواجهة هيمنة العوملة على جميع مناحي احلياة
مبا فيها الإدارة ؟

�أهمية الدرا�سة:

ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها مما يلي:
1.1لأنها تبحث يف �إحدى الق�ضايا الإدارية واالقت�صادية املتعلقة بتطبيق الإدارة الإ�سالمية يف ظل العوملة
ال�سائدة ،لأن تطبيقها قد يكون �أحد الو�سائل التي �ستنهي �سيطرة وا�ستبداد قوة القطب امل�سيطر للدول
الر�أ�سمالية الغربية التي ت�سيطر على العامل ويف كافة مناحي احلياة.
�2.2إن �إجراء الدرا�سة يف هذا املجال من امل�ؤمل �أن يبني مقدرة الإدارة الإ�سالمية على �إدارة منظمات الأعمال
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املحلية والإقليمية والدولية بنجاح ،كما �أنه ال بد من توفري درا�سات علمية تبني مدى �أهمية هذه الإدارة
حالي ًا.
3.3من الناحية العملية في�ؤمل �أن �ستهم نتائج الدرا�سة وتو�صياتها يف �إيجاد �إطار مرجعي لك�شف �أهمية الإدارة
الإ�سالمية ،ومدى �إمكانية تطبيقها يف الع�صر احلايل ،الذي ازدحمت فيه املدار�س والنظريات الإدارية منادية
�إىل متيز واقتدار كل منها عن الأخرى لقيادة الدول ومنظمات الأعمال �إىل النجاح وحتقيق �أهدافها.

�أهداف الدرا�سة:

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
1 .1بيان مدى مالئمة تطبيق الإدارة الإ�سالمية على منظمات الأعمال املعا�صرة.
2 .2بيان مدى ت�أثري العوملة على تطبيق الإدارة الإ�سالمية.
3 .3بيان مدى �شمولية وواقعية الإدارة الإ�سالمية مقارنة مع املدار�س الإدارية احلديثة.
4 .4بيان مدى �إمكانية حتقيق مبد�أ الكفاءة والفعالية يف حال تطبيق الإدارة الإ�سالمية على منظمات
الأعمال.
5 .5جت�سري الفجوة املتعلقة مب�شكلة الدرا�سة.

منهجية الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج اال�ستنباطي والتحليلي ،وقد مت احل�صول على البيانات من خالل
الرجوع �إىل الكتب والدوريات ور�سائل املاج�ستري و�أطاريح الدكتوراه واملواقع االلكرتونية ذات العالقة باملو�ضوع
لإثراء الدرا�سة واالطالع على الآراء املختلفة متهيدا للو�صول �إىل اال�ستنتاجات املتعلقة بهذه الدرا�سة.

الدرا�سات ال�سابقة

1 .1درا�سة بعنوان حتديات العوملة و�آثارها على العامل العربي للدكتور حممد غربي والذي ا�ستعر�ض فيه ظاهرة
العوملة وم�صطلحاتها ،وت�أثريها على العامل العربي ،مبختلف �أوجهه االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية ،و�أ�شار �أي�ضا �إىل �أن العوملة ال يزال ي�شوب بع�ض جوانبها الغمو�ض وعدم الو�ضوح ،و�أكد على �أنه
ينطوي على مفهوم العوملة عنا�صر اجلذب وال�شد والتدافع والتنافر ،مما �أدى �إىل االعتقاد ب�أن طبيعة العوملة
تتطلب و�صفها ب�أنها ظاهرة عر�ضية.
و�أ�شار �أي�ضا �إىل �أن الدول العربية متثل �أكرث املناطق تعر�ضا للعوملة بكل جوانبها خا�صة العوملة
االقت�صادية والثقافية ،باعتبار هذه املنطقة متثل مهد احل�ضارة العربية التي مافتئت ت�شكل هدفا للقوى
الأجنبية ،خا�صة ال�صليبية التي حتمل �أحقادا تاريخية �ضد العرب وامل�سلمني ،هادفة لل�سيطرة عليهم وعلى
قدراتهم الطبيعية واالقت�صادية ،وعليه �سعت الدول الغربية م�ستعملة كافة الطرق من ا�ستعمار مبا�شر يف
القرنني املا�ضيني� ،إىل الهيمنة االقت�صادية وال�ضغوط ال�سيا�سية من خالل عدة طرق ،كان من �أهمها و�أخطرها
زرع الكيان الإ�سرائيلي يف قلب هذه الأمة ،يف �إحدى املناطق الأكرث قدا�سة و�أهمية يف قلوب العرب وامل�سلمني
وهي فل�سطني ،لذا �سعت العوملة �إىل فر�ض منطق اال�ستغالل االقت�صادي ونهب اخلريات واملوارد الطبيعية من
الأرا�ضي العربية لتفقري �شعوب املنطقة ،ثم اجتهت �إىل تقدمي احللول التي تخدمها عند حدوث الأزمات
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االقت�صادية وال�سيا�سية ،م�ستغلة امل�ؤ�س�سات املالية و�شروطها مثل البنك الدويل ،وكذلك ذرائع واهية كحقوق
الإن�سان واحلرية ال�سيا�سية والعدالة يف توزيع الدخل ،كما �أ�شار �أن خطر �أدوات العوملة و �أبعادها املرتبطة
باجلانب الإعالمي والثقايف الذي ت�شكله الدول الغربية وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة ،التي تريد �أن تفر�ض
على العامل ثقافة واحدة و�إعالم واحد ،مثلما فر�ضت نظام اقت�صادي واحد ،فقد اعتربت �أن الثقافة
الأمريكية اال�ستهالكية التي تقد�س املادة واجل�سد وتقوم على التفاهة واالنحالل هي الأكرث مالئمة لت�شكل
الأمنوذج املثايل الذي ي�ستعمل لك�سب الربح ال�سريع من جهة ،وجذب عقول ال�شباب وال�سري بهم �إىل خدمة
امل�شروع الأمريكي ،القائم على ال�سيطرة على ال�شعوب واحتقار ثقافتها من جهة �أخرى ،وت�ستخدم يف ذلك
و�سائل الإعالم واملعلوماتية و�شبكات االت�صال ال�سريعة كاالنرتنت وغريها ،والتي فعال �أ�صبحت ت�ستقطب
اهتمام ال�شباب وتطلعات عقول غالبيتهم ،مما �أنعك�س �سلبا على انخراطهم يف خدمة م�شروع �أمتهم و�أوطانهم
والنهو�ض بح�ضارتهم واقت�صادهم ،حيث �أ�صبحت هذه الو�سائل التي متلكها ال�شركات الكربى يف هذا املجال
معظمها يتواجد يف الواليات املتحدة �أو يعمل حل�ساب م�ؤ�س�ساتها التي ت�شكل �أحد �أكرب روافد العوملة .
2 .2درا�سة بعنوان الوطن العربي وحتديات العوملة ل�شاهر جوهر والذي �أ�شار فيها �إىل �أن ت�أثري العوملة على �سيادة
الدولة يتمثل يف �أن قدرات الدول تتناق�ص تدريجي ًا بدرجات متفاوتة فيما يتعلق مبمار�سة �سيادتها يف �ضبط
عمليات تدفق الأفكار واملعلومات وال�سلع والأموال والب�شر عرب حدودها .فالثورة الهائلة يف جماالت االت�صال
واملعلومات والإعالم حدّ ت من �أهمية حواجز احلدود واجلغرافية .كما �أن قدرة الدولة �سوف ترتاجع �إىل
حد كبري خا�صة يف ظل وجود الع�شرات من الأقمار ال�صناعية التي تتناف�س على الف�ضاء .كما �أن توظيف
التكنولوجيا احلديثة يف عمليات التبادل التجاري واملعامالت املالية يحد �أي�ض ًا من قدرة احلكومات على �ضبط
هذه الأمور ،مما �سيكون له ت�أثري بالطبع على �سيا�ساتها املالية وال�ضريبية وقدرتها على حماربة اجلرائم
املالية واالقت�صادية.
فالعوملة �إذن نظام يقفز على الدولة والوطن والأمة ،وهكذا تتحول الدول �إىل جهاز ال ميلك وال يراقب
وال يوجه ،وهذا �سيحقق �إيقاظ �أطر لالنتماء �سابق على الأمة والدولة هي القبيلة والطائفية والتع�صب
املذهبي .والدفع بها �إىل التقاتل والتناحر والإفناء املتبادل� ،إىل متزيق الهوية الثقافية الوطنية والقومية
�إىل احلرب الأهلية ،وبناء على ما تو�صل �إليه الباحث من وح�شية العوملة و�أنها �شر يع�صف باملقدرات
واالقت�صاد ،ويعمل على حمو هوية الأمة واغتيال �شخ�صيتها ،فقد �أو�صى الباحث �ضرورة جمابهة العوملة �ضمن
خطوات عديدة ،تقوم على البحث عن عوملة بديلة ملواجهة العوملة الر�أ�سمالية ،من �أجل عامل �أف�ضل خال من
وح�شية ا�ستغالل الر�أ�سمالية العاملية ،وكذا ف�ضح الظلم العاملي الذي متار�سه الر�أ�سمالية ،والعمل على مقاومة
العوملة بالدول العربية عن طريق �إقامة تكتل اقت�صادي �إقليمي عربي ،وتركيز الر�أ�سمال العربي يف البلدان
العربية وتنويع ال�شراكة مع االحتاد الأوروبي و�آ�سيا وتفعيل دور اجلامعة العربية ،وتوفري الظروف املالئمة
لال�ستثمار و�إعادة هيكلة االقت�صاد ملواكبة متطلبات ال�سوق الدولية ،وكذلك حت�سني امل�ستوى االجتماعي
للمواطنني ،وتقلي�ص الفوارق الطبقية.
 -3درا�سة بعنوان الإ�سالم والعوملة التحديات على الهوية الثقافية ،للدكتور �أ�سعد ال�سحمرانى م�سئول ال�شئون
الدينية بامل�ؤمتر ال�شعبي يف لبنان ،والذي �أ�شار فيه �إىل �أنه “جتتاح العامل ب�أ�سره يف هذه الأيام موجات
دعائية تتمركز كلها حول �شعار العوملة ،بحيث بات معظم املتحدثني �أو ال�سائلني يف امللتقيات واملنتديات
واقعني حتت �سيطرة هذا ال�شعار الغام�ض.
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و�أن العوملة تب�شر هنا بعامل واحد ت�سوده ثقافة واحدة حتمل مفاهيم وقيما واحدة من �ش�أنها الق�ضاء
على م�شكلة التمايزات الثقافية واحل�ضارية بني الأمم املختلفة ...فالقول ب�سيادة ثقافة واحدة من خالل
ثورة االت�صاالت لن يعنى �شيئا �سوى �سيادة وهيمنة الثقافة والقيم الأمريكية على العامل كله ...واخلطر هنا
�شديد الو�ضوح فالدعاوى ال�سابقة �ستق�ضى على �أبرز ما مييز كل �أمة عن غريها وهو التمايزات �أو اخل�صو�صيات
الثقافية لها ...كما �أن القول بعوملة ثقافية يهدد ب�صورة �أكرب دول العامل الإ�سالمي الذي ت�سوده ثقافة وقيم
تختلف متاما عن تلك التي ت�سود يف الواليات املتحدة التي تعك�س يف �أغلبها قيم االنحالل الديني والأ�سرى،
وتروج لقيم امل�صلحة الذاتية قبل كل �شيء.
و�أكد �أنه يجب العمل من قبل املعنيني الذين ينتمون للإ�سالم والعروبة لت�صحيح مفهوم عاملية الإ�سالم،
و�أنه دعوة موجهة للكافة ،ولي�س دعوة ي�سعى �أتباعها لفر�ضها بالإكراه ،والقاعدة الدعوية تقوم على احلكمة
واملوعظة احل�سنة من جهة ،ومن جهة �أخرى على عدم الإكراه.
وكذلك فيجب ر�سم اخلط الفارق بني الإ�سالم كما يفهمه وميار�سه ويتنف�سه مئات املاليني من
امل�سلمني مكونني التيار العري�ض للإ�سالم وح�ضارته ونظامه ،وبني ما �سماه الغربيون حديثا الأ�صولية
( )Fundamentalism-interimsوهو ما ن�سميه نحن امل�سلمون تيار الغلو يف الدين غلو تتنوع �إفرازاته
ال�سلوكية غري ال�سوية بدءا من العزلة عن تيار احلياة والقرار �إىل التعبد بظواهر الن�صو�ص ،وانتهاء �إىل
ممار�سة �صورة من الق�سر والعنف و�إكراه النا�س ،وهى �صورة ت�صطدم مبا�شرة بروح الإ�سالم ،ودعاة العوملة
الذين يرون يف الإ�سالم �سدا مينعهم من م�شروعهم يربزون ظواهر الغلو هذه لينفروا من الإ�سالم و�أتباعه.و�إن
الت�شبث بالهوية الثقافية ،والتح�صن باحل�صن الثقايف هو العامل الأقوى يف املواجهة ،ومهمتنا �أن نربز معامل
هذه الهوية الإ�سالمية امل�ؤمنة التي تقوم على قاعدة ال�سماحة وقبول الآخر �إذا كان غري ممار�س للعدوان
علينا ،وباملقابل رد كل عدوان على الدين �أو الثقافة �أو الأر�ض واملقد�سات ،ففي م�س�ألة القبول البد من التنبه
لهذا اجلانب”.
وبعد ا�ستعرا�ض الباحث لهذه الدرا�سات ،فريى �أنها درا�سات معمقة ومفيدة جدا� ،أثرت البحث وبينت
الكثري من الأفكار التي كانت غام�ضة لديه ،و�أنها ت�ضمنت مقرتحات و�أفكار قد ميثل تطبيقها خمرجا من هيمنة
العوملة وتوغلها بكافة �أ�شكالها ،وقد الحظ الباحث �أنه ال يوجد �أية درا�سة تف�صيلية عن العوملة ،تعنى بربط
الإدارة الإ�سالمية بهذا املفهوم ،مما ي�ضع الباحث يف موقف متحفز يف �سبيل �إكمال درا�سته ،لعلها تكون �أحد
الروافد املفيدة يف هذا املجال.
الإطار النظري
�سيقوم الباحث من خالل هذه الدرا�سة با�ستعرا�ض للإدارة يف املنهج الإ�سالمي و�أثر العقيدة الإ�سالمية يف
الإدارة ،و�أهمية ومهام الإدارة يف الإ�سالم ،وم�صادرها ال�شرعية ومعوقات تطبيقها ،وت�أثريها على الإدارة املعا�صرة،
ثم �سي�ستعر�ض الباحث مفهوم العوملة وتاريخ ظهورها وخ�صائ�صها و�أ�شكالها وعالقتها باملجتمعات العربية
والإ�سالمية ،وكذلك �إمكانية تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف ظلها ،ثم �سينتقل الباحث �إىل ا�ستعرا�ض �سلبيات
وايجابيات العوملة ،والآراء املتعلقة بالتكيف �أو مواجهة العوملة ،والآثار املرتتبة على تطبيقها ،وذلك من خالل
ثالثة مباحث وكما يلي:
املبحث الأول :الإدارة يف الإ�سالم
املطلب الأول :الإدارة يف املنهج الإ�سالمي
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	�إن �ضروريات �أ�سلمة املعرفة الإدارية ،تدفع الباحثني واملهتمني اليوم �إىل الت�صدي للعلوم املناوئة،
وللتقليعات اجلديدة ،التي يطلقها الغرب نحو العامل الإ�سالمي ،كالعوملة ،واقت�صاديات ال�سوق ،و�ضرائب الدخول �إىل
العامل احلادي والع�شرين ،وي�ؤكد (الفهداوي� )2006،188 ،أن االنخراط العبثي حتت م�سميات جديدة ،والتحلي
بعوامل ال متت ل�شخ�صيتنا الإ�سالمية ب�شيء من الو�ضوح والتميز ،كلها �أ�سباب تلزم املعنيني من حكام ومدراء وعلماء
وفقهاء لأن ي�أخذوا على عاتقهم ،تبنى نقلة منهجية يف التفكري والإحاطة باحلاالت والواقع والظواهر املحيطة،
ملا يعزز من منهجية الإدارة املعا�صرة ب�إعطائها �سمتها الإ�سالمية التي ت�شكل لها الهوية الأ�صيلة ،وهذا ي�ستدعي
وقفة جادة من لدن الإداريني للتعرف على �أحوال الإدارة الإ�سالمية يف التدبري �أو القيادة �أو القرارات ،بالوقوف
عند منابعها الأ�صلية ،من قر�آن كرمي و�سنة نبوية ،وقادة الإدارة الإ�سالمية عرب مراحلها الزمنية ،لتكون عقب
ا�ستيعابها ودار�ستها ،مدد ًا جديد ًا للنظر واال�ستفادة وحت�صني الذوات والعقول من طغيان الفل�سفات الوافدة �إلينا،
واملغرقة بنزعتها املادية بعيد ًا عن القيم املثلى ،التي كان الإ�سالم قد �أقرها يف الأعمال و�أداء امل�س�ؤوليات كمتطلب
يف الكفاءة والأمانة والتعقل والتوكل.
وهذا يقود الباحث �إىل حماولة الإحاطة بالعملية الإدارية يف املنهج الإ�سالمي وفق ًا للمرتكزات �إىل حددها
هذا املنهج وفق ًا مل�صارف الت�شريع املختلفة وبهذا فرتتكز الإدارة وفق ًا للمنهج الإ�سالمي �إىل مبادئ عديدة �أهمها:
1 .1يقوم املنهج الإ�سالمي على �أ�سا�س اعتماد العلم يف درا�سة وحتليل وتف�سري الظواهر واملواقف وامل�شكالت،
واتخاذ العقل معيار ًا وحكما يف تقرير ما هو مالئم خلري الفرد واملجتمع (مو�سى واحمد ،)2006 ،م�صداقا
�ض َواخْ ِتلاَ ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َ آَ
اب “ �سورة �آل عمران
لُوليِ ْ أ
ات ِ أ
ات َو ْ أ
ال�س َما َو ِ
ل َي ٍ
الَ ْر ِ
الَ ْل َب ِ
لقوله تعاىل “�إِنَّ فيِ َخل ِْق َّ
(.)019
2 .2الإدارة على �أ�سا�س العدالة وامل�ساواة بني جميع العاملني دون متييز على �أ�سا�س اجلن�س �أو اللون �أو القومية
اع ِد ُلوا َو َل ْو َكانَ َذا ُق ْر َبى” �سورة الأنعام ))152.
�أو الدين �أو القرابة م�صداق ًا لقوله تعاىل “ َو�إِ َذا ُق ْل ُت ْم َف ْ
َ
للهَّ
َ
وكذلك”�إِنَّ اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَنْ ُت�ؤَ ُّدوا ْ أ
َّا�س �أنْ تحَ ْ ُك ُموا ِبا ْل َع ْدلِ �إِنَّ ا ِن ِع َّما
الَ َما َن ِ
ات �إِلىَ �أَ ْه ِل َها َو�إِ َذا َح َك ْم ُت ْم بَينْ َ الن ِ
ريا” �سورة الن�ساء (.)58
َي ِع ُظ ُك ْم ِب ِه �إِنَّ اللهَّ َ َكانَ َ�سمِي ًعا َب ِ�ص ً
ِيزانَ ِبا ْل ِق ْ�س ِط َولاَ
�3 .3إيفاء العاملني حقوقهم وعدم ت�ضيعها م�صداق ًا لقوله تعاىل “ َو َيا َق ْو ِم �أَ ْو ُفوا المْ ِ ْك َي َ
ال َوالمْ َ
�ض ُمف ِْ�س ِدينَ ” �سورة هود(.)85
اءهُ ْم َولاَ َت ْع َث ْوا فيِ َْ أ
ال ْر ِ
َت ْب َخ ُ�سوا الن َ
َّا�س �أَ�شْ َي َ
�4 .4أن النظام الإداري نظام ًا �شام ًال ومتكام ًال مبكوناته وخا�صة على �صعيد الأفراد العاملون ،والذين هم �أ�سا�س
العمل الإداري والذين ب�سبب �أهميتهم يف العمل الإداري حدثت التغريات الكبرية بني املدخل الكال�سيكي يف
الإدارة من خالل املدر�سة العلمية ،والتي اعتربت العاملون يف املنظمات جمرد �ألآت لإمتام عمليات الإنتاج،
واملدخل ال�سلوكي والذي نادى �إىل مدر�سة العالقات الإن�سانية واالهتمام باحتياجات العامل يف املنظمة.
واعترب املنهج الإ�سالمي �أن التعاون والتفاعل بني الأفراد والذي ُي�سمى بالنظام الديناميكي املتحرك يف
املنظمات احلديثة �أ�سا�س ًا للعمل الإداري يف الإ�سالم ،وذلك يف حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم “ مثل امل�ؤمنني يف
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم  ،مثل اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو ،تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى”
�صحيح م�سلم ،والذي يظهر جليا يف مناهج الإدارة احلديثة مبا ي�سمى بالتنظيمات غري الر�سمية informal
 ،organizationوالتفاعل بني العاملني يف املنظمات “ نظرية النظام ،system theory ،والذي مل يظهر يف
الإدارة احلديثة �إال يف بداية ال�ستينات من القرن املا�ضي �أي بعد �ألف و�أربعماية عام منذ و�ضع مناهج الإدارة يف
الإ�سالم ()1985 ,Luthan .F
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 -5ا�ستخدم املنهج الإ�سالمي مبد�أ الرتغيب والرتهيب يف العمل الإداري ،كما قال تعاىل “ َي ْع َملْ ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َخيرْ ً ا َي َر ُه
(َ )7و َم ْن َي ْع َملْ ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َ�ش ًّرا َي َر ُه” �سورة الزلزلة  ،8-7وقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم “�أعطوا الأجري
�أجره قبل �أن يجف عرقه ،و�أعلمه �أجره وطريف عمله “ ال�سنن ال�صغري للبيهقي  ،وهو ما عرف الحق ًا وفق
مناهج الإدارة احلديثة بنظام احلوافز.
وقد ا�ستخدمت الإدارة احلديثة من خالل النظريات احلديثة هذه املبادئ وهو ما يظهر من خالل
النظرية الهرمية ملا�سلو( )Maslowوالذي ن�ص على تلبية احلاجات الإن�سانية والذاتية و�إ�شباعها.
 -6تعتمد الإدارة يف املنهج الإ�سالمي مبادئ تنظيم العالقات بني �أطراف العمليات يف املنظمات ،على �أ�س�س التعاون،
ومتكني تلك الأطراف من حتقيق الأهداف التي ت�سعى �إليها بكفاءة عاليه �أو جتاوز امل�شكالت تطبيق ًا لقوله
الث ِْم َوا ْل ُع ْد َوانِ “ �سورة املائدة (( )2مو�سى واحمد،
تعاىل “ َو َت َعا َو ُنوا َع َلى ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى َولاَ َت َعا َو ُنوا َع َلى ْ إِ
.)2006
 -7يهتم املنهج الإ�سالمي يف الإدارة باختيار العاملني وتوظيفهم على �أ�سا�س الكفاءة وامل�ؤهالت املنا�سبة ،عند �شغل
الَ ِمنيُ” �سورة الق�ص�ص (.)26
ا�س َت�أْ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي ْ أ
الوظائف ،تطبيق ًا لقوله تعاىل” �إِنَّ َخيرْ َ َم ِن ْ
 -8ابرز املنهج الإ�سالمي يف الإدارة دور القيادة الفاعلة و�أهميتها يف جناح عمل املنظمات ،من خالل ح�سن االت�صال
مع العاملني والتحفيز مربزا �أن قيادة الأمة الإ�سالمية التي �سحرت �ألباب العامل بقيادة ال�صادق امل�صدوق ،قد
متتعت بكل املبادئ الكرمية والأ�ساليب املحفزة وال�شجاعة املطلقة والذكاء املطلق ،م�صداق ًا لقوله تعاىل”
َل َق ْد َكانَ َل ُك ْم فيِ َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌة لمِ َ ْن َكانَ َي ْر ُجو اللهَّ َ َوا ْل َي ْو َم ْ آَ
ريا ً” �سورة الأحزاب
ال ِخ َر َو َذ َك َر اللهَّ َ َك ِث ً
()21
 -9حث املنهج الإ�سالمي يف الإدارة على �ضرورة ح�سن �أداء الأعمال و�إتقانها وتقدمي امل�صلحة العامة للمنظمات
على امل�صالح الفردية من خالل قوله تعاىل “ َو َل ُت ْ�س�أَ ُلنَّ َع َّما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ ” �سورة النحل(.)93
� -10شجع املنهج الإ�سالمي يف الإدارة على تطبيق مبد�أ التمكني الإداري للعاملني يف املنظمات عن طريق �إعطاءهم
ال�صالحيات التي ميكن ا�ستخدامها يف اتخاذ القرارات وجاء ذلك تطبيق ًا لقوله تعاىل” َو ِل ُك ٍّل َد َر َج ٌ
ات ممِ َّ ا
َع ِم ُلوا” �سورة االحقاف (.)19
� -11شجع املنهج الإ�سالمي يف الإدارة على احرتام حرية الأفراد واحرتام �أرائهم باتخاذ القرارات الإدارية يف
الَ ْم ِر” �سورة �آل عمران ()159
قوله تعاىل “ َو َ�شا ِو ْرهُ ْم فيِ ْ أ
� -12أكد املنهج الإ�سالمي يف الإدارة �أهمية الرقابة الذاتية وم�ساءلة النف�س قبل اخل�ضوع لأ�ساليب الرقابة الأخرى
اع َم ُلوا َف َ�سيرَ َ ى اللهَّ ُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُلهُ َوالمْ ُ�ؤْ ِمنُونَ ” �سورة التوبة (.)105
كما اخربنا �سبحانه وتعاىل “ َو ُقلِ ْ
 -13حث املنهج الإ�سالمي يف الإدارة على مراعاة املرونة يف العمل ،وتقدير الأ�ساليب التي يجب �إتباعها وفق ًا
للمواقف الإدارية املختلفة ،والذي ُيعد تطبيق ًا لنظرية املدر�سة الظرفية �أو املوقفية ي�أتي ذلك ترجمة
يم” �سورة البقرة (.)173
لقوله تعاىل “ َف َم ِن ْ
ا�ض ُط َّر َغيرْ َ َبا ٍغ َولاَ َع ٍاد فَلاَ �إِث َْم َع َل ْي ِه �إِنَّ اللهَّ َ َغفُو ٌر َر ِح ٌ
ويرى الباحث ب�أن هذه املبادئ الر�شيدة والتي مت ا�ستنباطها من القر�آن وال�سنة كمنج �إداري يتم تطبيقه
لإدارة �ش�ؤون الدولة الإ�سالمية بكافة ن�شاطاتها و�أعمالها والتي و�ضعت منذ �أكرث من �ألف و�أربعماية عام والتي
جاءت من�سجمة مع امليول الإن�سانية ،حمققة للعدالة وامل�ساواة ،مر�ضية جلميع �أطراف العمل قادة ومر�ؤو�سني،
قد حققت للدولة الإ�سالمية تخطيط ًا وتنظيم ًا ورقابة �إدارية مثالية ،متثلت باالجنازات املتميزة التي حققتها
هذه الدولة يف �إدارة �ش�ؤونها كافة ،وخا�صة فيما يتعلق بالأمور الإدارية من �أموال وخراج ودواوين وبريد وح�سبة
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وجند ،والتي كان حل�سن �إدارتها وتنظيمها الدور الأكرب يف مناء احل�ضارة الإ�سالمية و�سيادتها على كافة احل�ضارات،
يف الع�صر الذي طبقت فيه.
املطلب الثاين

�أهمية الإدارة يف الإ�سالم
ي�شري (خليل� )102 ،1989 ،إن حياة الإن�سان تتطلب تنظيم ًا حكيم ًا يعمل على �ضبط نوازع هذا الإن�سان
وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة ،لأنه فرد ًا وجماعة ين�سى يف معظم الأحيان �أن دائرة حريته حمدودة فيما يقدمه
من �أفعال ،وما يتخذه من مواقف ويلتزمه من �أهداف ،و�أنه فيما وراء ذلك حمكوم ب�سنن ونوامي�س �إلهية تفوق
طاقاته وقدراته جميع ًا ،ودونها ال مي�ضي حق وعدل ،وال ي�ستقيم نظام كوين ،وال وجود ب�شري ،م�صداقا لقوله
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ ” �سورة �آل
تعاىل” َ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 ِ
عمران ( ،)104والأمة هنا للقلة �أي اجلماعة التي تتوىل فعل اخلري والعمل به بني النا�س وتكون قائمة باملعروف
ودفع املنكرات ،وه�ؤالء هم رجال الإدارة وقادتها الذين ي�سعون نحو التغيري ،لأن التغيري ال ميكن �إحالله و�إقراره
دون وجود مناذج ب�شرية قيادية ،تتجلى يف �سلوكياتها �أحقية التوجه يف املنهج والعقيدة ،نحو ممار�سة الأفعال
االيجابية وقيام احلياة العملية املنتظمة.
وقد �أقام الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم �أركان الدولة الإ�سالمية على �أ�صول �إدارية ات�سمت باحلكمة،
واهتم باجلهاز الإداري عندما عني �صلى اهلل عليه و�سلم كتابا لإدارة م�صالح الدولة ،وهم امل�سئولون عن تنفيذ
الأعمال الإدارية.
املطلب الثالث

مهام الإدارة الإ�سالمية
�إن الإدارة الإ�سالمية امل�ستمدة �أ�صولها ومبادئ عملها من الأ�صول الثابتة للقر�آن وال�سنة ،هي املرجع الوحيد
الذي يجب �أن يحكم �سلوك الأفراد و�أعمالهم وي�شري (الفهداوي� )69 ،2004 ،أن تكون الإدارة الإ�سالمية �أو قيادتها
�أخذه على عاتقها تنفيذ بنود ال�شريعة ب�شكل متكامل ال يقبل الت�سويف وال اال�ستثناء غري املعذور .وا�ستناد ًا �إليه
فقد قام الباحث من خالل اجلدول التايل والذي �أعده بتلخي�ص هذه املهام وكما يلي:
ت

املهمة الأ�سا�سية

املهمة الفرعية

الآية القر�آنية املتعلقة

1

ت�أدية مهام احلكم
باحلق والعدل بني
النا�س

تطبيق �شرع اهلل

َو َم ْن لمَ ْ َي ْحك ُْم بمِ َ ا �أَن َْز َل اللهَّ ُ َف�أُو َلئ َِك هُ ُم
ا ْل َكاف ُِرونَ
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2

ت�أدية مهام اجلهاد

3

ت�أدية املهام املالية

4

ت�أدية مهام حماية
حقوق الرعية
العامة

تهيئة و�إعداد القوة املادية
واملالية

اط
ا�س َت َط ْعت ُْم م ِْن ُق َّوةٍ َوم ِْن ِر َب ِ
َو�أَعِ دُّ وا َل ُه ْم َما ْ
للهَّ
الخْ َ ْيلِ ُت ْرهِ ُبونَ بِهِ َعدُ َّو ا ِ َو َعدُ َّو ُك ْم

الأنفال 60

ت�أمني القوة املعنوية
واال�ستعداد النف�سي

�ض المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َع َلى ا ْل ِق َتالِ
َيا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي َح ِّر ِ

الأنفال 65

االلتزام بالقيادة والإدارة
الع�سكرية

�إِنَّ اللهَّ َ يُحِ ُّب ا َّلذِ ينَ ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِبيلِهِ َ�صفًّا
و�ص
َك�أَ َّن ُه ْم ُب ْن َيانٌ َم ْر ُ�ص ٌ

ال�صف 4

الإ�شراف الإداري املبا�شر
وتنظيم اجلهود والإمكانيات

َو�إِ ْذ َغدَ ْو َت م ِْن �أَ ْهل َِك ُت َب ِّو ُئ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َم َقاعِ دَ
ِل ْل ِق َتالِ

�آل عمران
121

االلتزام بدعوة ال�سلم

اجن َْح َل َها
ِل�سل ِْم َف ْ
َو�إِنْ َجن َُحوا ل َّ

الأنفال 61

الزكاة

ُخذْ م ِْن �أَ ْم َوا ِله ِْم َ�صدَ َق ًة ُت َط ِّه ُرهُ ْم َو ُت َز ِّكيه ِْم
ِب َها

الغنائم

َف ُك ُلوا ممِ َّ ا َغ ِن ْمت ُْم َحلاَلاً َط ِّي ًبا

الأنفال 69

اجلزية

َحتَّى ُي ْع ُطوا الجْ ِ زْ َي َة َع ْن َي ٍد َوهُ ْم َ�صاغِ ُرونَ

التوبة 29

الفيء

اء اللهَّ ُ َع َلى َر ُ�سولِهِ م ِْن �أَ ْهلِ ا ْلق َُرى
َما َ�أ َف َ
َف ِللَّهِ َولِل َّر ُ�سولِ َولِذِ ي ا ْلق ُْر َبى َوا ْل َي َتا َمى
ال�س ِبيلِ َك ْي لاَ َي ُكونَ ُدو َل ًة
َوالمْ َ َ�سا ِك ِ
ني َوا ْب ِن َّ
بَينْ َ ْ أ
الَغْ ِن َياءِ

احل�شر 7

م�صارف الزكاة

ال�صدَ َق ُ
ني َوا ْل َعا ِم ِل َ
ني
ات ِل ْل ُف َق َراءِ َوالمْ َ َ�سا ِك ِ
�إِنمَّ َ ا َّ
اب
الر َق ِ
َع َل ْي َها َوالمْ ُ�ؤَ َّل َفةِ ُق ُلو ُب ُه ْم وَفيِ ِّ
َوا ْل َغا ِر ِم َ
ال�س ِبيلِ
ني وَفيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َو ِا ْب ِن َّ
ُ
للهَّ
للهَّ
َف ِر َ
ِيم
ِيم َحك ٌ
ي�ض ًة مِنَ ا ِ َوا َعل ٌ

التوبة 60

ا�ستماع الإدارة �إىل ال�شكاوي
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5

ت�أدية مهام
التوظيف الإداري
ح�سب الكفاءة

حتقيق �شرطي القوة
والأمانة للمتقدمني
الوظائف الإدارية
املفا�ضلة بني املتقدمني
للوظائف ،وجعلها للأ�صلح �أو
امل�ؤهل
مراقبة العمل والأداء بعد
التوظيف الرقابة
تقييم الأداء وتطبيق مبد�أ
الثواب والعقاب

ا�س َت�أْ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي ْ أَ
ني
ال ِم ُ
�إِنَّ َخيرْ َ َم ِن ْ
الَ َما َناتِ �إِلىَ �أَ ْه ِل َها
�إِنَّ اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَنْ ُت�ؤَ ُّدوا ْ أ
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َف َم ْن َي ْع َملْ ِم ْث َق َ
ال َذ َّرةٍ َخيرْ ً ا َي َر ُه )َ )7و َم ْن
َ
َي ْع َملْ ِم ْث َق َ
ال َذ َّرةٍ �ش ًّرا َي َر ُه

الزلزلة
7-8

املطلب الرابع

خ�صائ�ص الإدارة الإ�سالمية
تتميز الإدارة الإ�سالمية عن باقي �أنواع الإدارة املتمثلة باملداخل واملدار�س الإدارية التابعة لها مبا يلي
وفق ما �أ�شار(الفهداوي.)8 -79 ،2004 ،
�1 .1إنها �إدارة متميزة جتمع بني �أ�صولها املرجعية و�أ�ساليبها التطبيقية الإن�سانية امل�ستندة �إىل املرجعية الإلهية،
تتجلى فيها م�ضامني الدين والدنيا يف �سبيل حتقيق الأهداف وامل�صالح ال�شرعية.
�2 .2أنها �إدارة تدعو وتعمل على �إقرار التوازن بني املادة والروح ،وبني احلقوق والواجبات ،وتعمل على �سيادة
الأجواء الطيبة يف العمل الإداري بني الرئي�س واملر�ؤو�سني.
�3 .3أنها �إدارة �شورية؛ ت�شرك اجلميع باتخاذ القرارات لال�ستفادة من جميع اجلهود خلدمة الهدف الإداري
املق�صود.
�4 .4أنها �إدارة متعاونة وغري متعالية على الرعية ،ومتفهمة حلاجاتهم.
�5 .5أنها �إدارة تعطي امل�س�ؤولية حقها يف الأداء والرقابة والإ�شراف وحما�سبة الذات والإتقان.
�6 .6إن العمل يف الإدارة الإ�سالمية هو عمل تكليفي �أ�سا�سه الدين القومي وبنيانه الإ�صالح وامل�صلحة من خالل
وحدة التنظيم الإداري وحتقيق امل�صلحة ال�شرعية.
املطلب اخلام�س

امل�صادر ال�شرعية للإدارة الإ�سالمية
تتنوع م�صادر الت�شريع الإ�سالمي املتعلقة بالإدارة الإ�سالمية ،وفق ًا لأهميتها ومرجعية �أ�صولها(زيدان،1975 ،
 )21و�أثرها كالأتي:
-1القران الكرمي:
وهو �أ�سا�س الت�شريع جلميع �أحكام الإ�سالم ،مبا فيها الأحكام املتعلقة بالإدارة ،وفق ًا ملا يلي:
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�أ .من حيث داللته على الأحكام الكلية واجلزئية.
ب .من حيث داللته على امل�صادر التبعية ،والتي ال يوجد ن�ص قطعي يدلل على �صحة معنى واحد �إزاء م�س�ألة
حمددة ،فيعتمد على القيا�س �أو غريه من وجوه االجتهاد الأخرى.
 -2ال�سنة النبوية:
هي ما نقل عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من قول �أو فعل �أو تقرير ،وهي على ثالثة �أق�سام(عبد
اخلالق)68-79 ،
�أ .ال�سنة القولية :وهو احلديث ال�شريف ،ومتثل كل ما ورد عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قو ًال.
ب .ال�سنة الفعلية :ومتثل كل ما قام به الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من �أعمال وان مل ي�صاحبها �أقوال.
ج .ال�سنة التقريرية :ومتثل كل ما ا�ستدل عليه من �سكوت الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ور�ضاه عن �أفعال ح�صلت
بعلمه ف�أقرها دون التعليق عليها.
 -3الإجماع:
وهو اتفاق املجتهدين من الأمة الإ�سالمية يف ع�صر من الع�صور على حكم �شرعي ،بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ( فا�ضل.)82 ،1969 ،
 -4االجتهاد:
ويعني بذل الفقيه وامل�شرع غاية ما يف و�سعه لأجل العلم واملعرفة ب�أحكام ال�شريعة وعلومها ،وتنح�صر عملة
االجتهاد يف �إطار امل�سائل التي مل يرد ب�ش�أنها ن�ص قاطع (حلمي.)218 ،1970 ،
وي�ؤكد (الفهداوي  )151 ،2004 ،وبعد ا�ستعرا�ض امل�صادر ال�شرعية للإدارة الإ�سالمية �أن تكون هذه
امل�صادر املقدم واملوجه والأ�سا�س املتني الذي تقف عنده الإدارة يف حركتها نحو تنفيذ �أهدافها� ،آخذه بتوجيهاتها
يف ال�شورى ،والعدل ،والإح�سان ،وامل�ساواة واحلق والتعاون  ،والتقوى  ،واخلري ،والتمكن ،دليال لها ،و�أبعادا ،ال بد
و�أن ت�سعى الإدارة يف الإ�سالم لأن تكون مت�ضمنة على معطياتها ،وبح�سب املق�صد وال�ضرورة دون ت�ضييع �أو تفريط
فيها.
املطلب ال�ساد�س

معوقات تطبيق الإدارة الإ�سالمية
تواجه الإدارة الإ�سالمية رغم �شموليتها وعموميتها وما تتمتع به من خ�صائ�ص ومميزات عديدة ،جتعلها
من الناحية العملية ت�صلح لكل زمان ومكان ،جمموعة من املعوقات تواجه تطبيقها يف الدول العربية والإ�سالمية،
مواجهة تامة �أو جزئية وذلك للأ�سباب التي �أوردها كل من (مو�سى واحمد .)2006،118-119 ،وكما يلي:
� -1أغلب امل�سلمني ال زالوا حتى الوقت احلا�ضر م�سلمني بحكم العادة ،ومل يتدبروا مبادئ هذا الدين القيم ،ومل
يوظفوه يف املعامالت فيما بينهم ،ومع غري امل�سلمني.
� -2إن الذين يتولون الإدارة العليا يف املنظمات يف الدول الإ�سالمية ال ي�ضعون مبادئ املنهج الإ�سالمي مو�ضع التطبيق
يف الغالب الأعم ،العتقادهم ب�أنها ال حتقق م�صاحلهم اخلا�صة.
� -3إن الإعالم واملناهج الرتبوية يف الدول الإ�سالمية تعتمد على الأفكار والنظريات الغربية ،وال تو�ضح مبادئ
املنهج الإ�سالمي والفوائد التي تتحقق منه للفرد واملجتمع وال تدعو �إىل تطبيقه يف الإدارة ،ويف تنظيم �ش�ؤون
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حياة الأفراد.
 -4يعتقد امل�سئولون عن �إدارة املنظمات يف الدول الإ�سالمية �أن الدين الإ�سالمي يتناول تنظيم العادات فح�سب وال
يتناول تنظيم املعامالت بني الأفراد وان فقهاء الأمة الإ�سالمية وعلما�ؤها غري قادرين على و�ضع نظريات
متكاملة ميكن تطبيقها يف الإدارة ،ولذلك يعتمدون على نظريات الإدارة الغربية.
� -5إن �أغلب �أ�صحاب الأموال يف الدول الإ�سالمية يعتقدون �أن �أهدافهم ال تتحقق �إذا و�ضع املنهج الإ�سالمي مو�ضع
التطبيق يف الإدارة ،ويف تنظيم عالقاتهم بالعاملني والأطراف الأخرى التي لها عالقة ب�أعمالهم.
املطلب ال�سابع

متطلبات تطبيق الإدارة الإ�سالمية
ي�شري (مو�سى واحمد� )12 ،2006 ،أن تطبيق الإدارة الإ�سالمية التي تهدف �إىل �إقامة العدل وامل�ساواة
وتوظيف كافة الإمكانات املتاحة ل�صالح جميع الأفراد تتطلب ما يلي:
�1.1ضرورة تو�ضيح املبادئ والقيم واملرتكزات التي يقوم عليها الدين الإ�سالمي لقيادات املنظمات ،والعاملني فيها،
وامل�ستفيدين من اخلدمة التي تقدمها.
2.2تنمية �إميان �أ�صحاب الأموال ،والقيادات يف املنظمات ،والعاملني ب�أهمية القيم واملبادئ التي يقوم عليها
املنهج الإ�سالمي ،ودورها يف حتقيق �أهدافهم ،وتنظيم املعامالت والعالقات بينهم على �أ�س�س تقوم على العدل
والتعاون.
�3.3ضرورة توافر اخلربة واملهارة وال�شجاعة املطلوبة لدى الإدارة والعاملني للقيام باملهام املنوطة بهم وفق �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
4.4توفري امل�ستلزمات (الب�شرية ،واملادية ،واملعنوية) املطلوبة وامل�ؤهلة لتنفيذ الأعمال التي تقوم بها املنظمات.
5.5الت�صدي جلميع امل�شكالت التي يثريها املنافقون واملعار�ضون لتطبيق الإدارة الإ�سالمية ،والذين تت�ضرر
م�صاحلهم ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من تطبيقها.
6.6ت�سويد العقل واملنطق ،و�إعطاء الأولوية للم�صلحة العامة ،عند حتليل ودرا�سة امل�شكالت ،واختيار البدائل
التي ت�سهم يف حتقيق �أف�ضل توظيف للإمكانيات املتاحة.
7.7االبتعاد عن كل اخلالفات وال�صراعات التي متزق الأمة الإ�سالمية وتبدد طاقاتها وت�ستنزف مواردها.
8.8اعتماد ال�شورى يف الإدارة ،واحرتام الر�أي الآخر ،و�إتاحة الفر�ص الوا�سعة للجميع للم�ساهمة يف التخطيط
واتخاذ القرارات.
املطلب الثامن

الإدارة الإ�سالمية هي م�صدر ونبع الإدارة احلديثة
من خالل البحث والتحليل الذي قام به الباحث فقد تو�صل �إىل �أن جميع املداخل الإدارية احلديثة
والتي ت�ضم العديد من املدار�س واملفاهيم الإدارية احلديثة نابعة من الإدارة الإ�سالمية والتي جاءت قبل �أكرث من
�ألف و�أربعماية عام ،و�إن كانت مدر�سة الإدارة العلمية والتي �أن�شئت على يد �أبو الإدارة العلمية فريدرك تايلور
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يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ،وما �أ�ضاف �إليها هرني فايلول ،قد �أبرزها التاريخ ك�أول مدر�سة علمية و�ضعت �أ�س�سها
و�أ�صولها ،فقد �أغفل التاريخ املدر�سة الإ�سالمية يف الإدارة والتي �أن�ش�أها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم منذ هجرته
�إىل املدينة املنورة وما تبعها من تطوير وحتديث يف ع�صور �إ�سالمية الحقة ،ويف هذا املقام فيورد الباحث بع�ض
الدالالت وامل�ؤ�شرات التي تثبت �أن مبادئ الإدارة احلديثة (التخطيط  ،التنظيم  ،التوجيه والقيادة ،الرقابة)
ومبادئ الإدارة العلمية التي و�ضعها فريدرك تايلور ،وطورها من بعد هرني فايول ،وما تبعها من مدار�س ونظريات
�إدارية موجودة �أ�صال يف مدر�سة الإدارة الإ�سالمية والتي كان رائدها نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وكما يف
اجلدول التايل:
اجلدول �أعده الباحث بناء على املعطيات املتوفرة لديه وا�ستناد ًا �إىل ما مت جمعه واالطالع
عليه من امل�صادر املختلفة واملتوافرة وخا�صة (الفهداوي )2004 ،و )(مو�سى واحمد)2006 ،
وكما يلي
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املبحث الثاين

العوملة Globalization
العلماء والباحثون حول حتديد مفهوم ًا للعوملة ،وحتديد وقت ظهورها وقد جاء تعريفهم
لقد اختلف
ُ
ملفهوم العوملة وفق ًا لإدراكهم وتخ�ص�صاتهم وميولهم وايدولوجياتهم ،وتبع ًا لذلك فقد �صنفها العلماء وفق ًا للمناظري
التالية:
املطلب الأول

مفهوم ومناظري املعرفة

 -1العوملة ح�سب املنظور اجلغرايف:

جعل �أي �شيء ينظر �إليه يف جمال كوين ونقله من املحدود املراقب �إىل الالحمدود ،الذي يبتعد عن كل مراقبة،
واملحدود هي الدولة التي ترتبط ب�إقليم معني ،ومبراقبة �صارمة على م�ستوى اجلمارك ونقل الب�ضائع وال�سلع ،الذي
يقوم على حماية الدولة يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية� ،أما الالحمدود في�شار �إليه بكلمة العامل �أو
الكون ،وبهذا املعنى تكون العوملة الإ�شارة �إىل معنى �إلغاء �سيادة الدولة القومية وتخطي حدود الدول �إىل العامل
كله (خ�ضور و�إبراهيم.)1998،8 ،

 - 2العوملة ح�سب املنظور ال�شمويل:

ويق�صد �إىل كرثة ا�ستخدام هذا امل�صطلح (العوملة) وارتباطه بجميع جماالت احلياة (ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
والإعالمية ،والثقافية) ،ف�إن كان املعرف �سيا�سيا فانه يعرف العوملة �سيا�سيا ،وان كان اقت�صاديا ف�إنه يعرف العوملة
اقت�صاديا وهكذا (الوايل.)60 ،2002 ،

 - 3العوملة ح�سب املنظور الدميقراطي:

�إن التوجه الإيديولوجي امل�سيطر لليربالية اجلديدة يف العامل يرتكز على قوانني ال�سوق واحلرية املطلقة
يف انتقال الب�ضائع والأموال والأ�شخا�ص واملعلومات ،وعلى فكرة الدميقراطية يف ال ُبعد ال�سيا�سي ،ومفهوم
احلرية وامل�ساواة يف البعد االجتماعي ،فهي نظام عاملي ي�شمل الفكر والثقافة واالجتماع والت�سويق واالت�صال )
النا�صر.)5،

 - 4العوملة من منظور امل�ساواة املطلقة:

يرى �أ�صحاب االجتاه �أن العوملة تعني ا�صطباغ عامل الأر�ض ب�صبغة واحدة �شاملة جلميع �أقوامها وكل من
يعي�ش فيها وتوحيد �أن�شطتها االقت�صادية واالجتماعية والفكرية من غري اعتبار الختالف الأديان والثقافات
واجلن�سيات والأعراف (�إ�سماعيل.)10 ،2001 ،

 - 5العوملة من منظور العامل ال�صغري:

ويرى �أن�صار هذا االجتاه �إىل �أن العامل �أ�صبح �صغري ًا فقد يكون موجود ًا على �سطح مكتبك ،لك احلرية التامة
يف تداول عنا�صر �إنتاجه وثقافته ،ف�ض ًال عن حرية انتقال الأفراد املتميزين مهني ًا �أو مالي ًا مما يعمل على ت�شجيع
التجارة وحتقيق مزيدا من الرفاهية والتقدم للب�شرية ،والذي �أطلق عليه م�صطلح القرية الكونية الواحدة
(.)Global Village
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وتبعا لهذه املناظري فيورد الباحث التعريفات التالية للعوملة:
فقد عرفها الدكتور علي لطفي رئي�س وزراء م�صر الأ�سبق يف حما�ضرته التي �ألقاها يف منتدى عبد احلميد
�شومان يف عمان ( )2007ب�أنها التدفق احلر للأفراد وال�سلع واخلدمات ور�ؤو�س الأموال والأفكار واملعلومات عرب
دول العامل ،وهو نظام تنعك�س مفاهيمه على كل �ش�أن من �ش�ؤون حياتنا� ،سواء ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي
�أو الثقايف� ،أو حتى على قطاع اخلدمات وغري ذلك من �ش�ؤون احلياة املختلفة.
�أما الدكتور حممد ح�سن الربغيثى فقد عرف العوملة ب�أنها “ تهدف لت�شكيل و�ضع عاملي جديد ي�سعى لتج�سيد
عقيدة ال�سوق  ،وتعمم النموذج االقت�صادي الر�أ�سمايل والنموذج الثقايف الأمريكي بكل الو�سائل املمكنة” (�سراج
االبن و�آخرون.)171-178 ،2009 ،
�أما (غليون ،و�أمني )1999 ،فقد عرفاها ب�أنها“ ،هي ديناميكية جديدة تربز داخل العالقات الدولية من خالل
حتقيق درجة عالية من الكثافة وال�سرعة يف عمليات انت�شار املعلومات واملكت�سبات التقنية والعملية للح�ضارة يزايد
فيها دور العامل اخلارجي يف حتديد م�صري الأطراف الوطنية املكونة لهذه الدائرة املندجمة وبالتايل لهوام�شها
�أي�ضا”
يعرف كل من ( )Horsman & marshall, 1994العوملة ب�أنها :ظاهرة متعددة اجلوانب ت�شمل انفتاح
الأ�سواق ،وت�سارع معدالت التجارة الدولية ،وانتقال العمالة ور�أ�س املال ،والتكنولوجيا� ،إ�ضافة �إىل ت�سارع معدل
انتقال الأفكار ،والقيم ،و�أ�ساليب اال�ستهالك.
�أما (كيطوين )2012،فيعرف العوملة ب�أنها التعامل على نطاق عاملي ،ال يحول دونه حاجز �أو عائق .فهو عامل
مفتوح دون �سقف �أو جدران ،متداخل بني �أطرافه ،متقارب بني �أجزائه ،قوام ثروته املوارد الب�شرية واخلربات
الوا�سعة امل�سماة باملعلومات .و�إن �شئنا احلقيقة  ..ف�إن العوملة يف الأ�صل هي مفهوم �إ�سالمي منبثق من التعاليم
الإ�سالمية ،حيث خاطب اهلل جل وعال ر�سوله الكرمي بقوله “ َو َما �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك �إِلاَّ َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ” الأنبياء (،)107
كما روى �أبو هريرة قوله عليه ال�صالة وال�سالم “ :ف�ضلت على الأنبياء ب�ست � :أعطيت جوامع الكلم  .ون�صرت
بالرعب  .و�أحلت يل الغنائم  .وجعلت يل الأر�ض طهورا وم�سجدا  .و�أر�سلت �إىل اخللق كافة .وختم بي النبيون”
�صحيح م�سلم .ف�شمولية الإ�سالم وعامليتها هي العوملة احلقيقية ،وثمرتها هي املعلوماتية الإ�سالمية التي ال تخ�ص
جن�سا �أو لونا �أو عرقا.
�أما مو�سوعة ويكيبيديا العاملية فقد �أ�شارت �إىل تعريف العوملة من خالل التعريف التايل “ العوملة هي م�صطلح
ي�شري املعنى احلريف له �إىل تلك العملية التي يتم فيها حتويل الظواهر املحلية �أو الإقليمية �إىل ظواهر عاملية.
وميكن و�صف العوملة � ً
أي�ضا ب�أنها عملية يتم من خاللها تعزيز الرتابط بني �شعوب العامل يف �إطار جمتمع واحد
لكي تت�ضافر جهودهم معا نحو الأف�ضل .متثل هذه العملية جمموع القوى االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية والتكنولوجية ،وغال ًبا ما ي�ستخدم م�صطلح “العوملة” للإ�شارة �إىل العوملة االقت�صادية؛ �أي تكامل
االقت�صاديات القومية وحتويله �إىل اقت�صاد عاملي من خالل جماالت مثل التجارة واال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
وتدفق ر�ؤو�س الأموال وهجرة الأفراد وانت�شار ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية� ،أما حتليل الكلمة باملعنى اللغوي
فيعني تعميم ال�شيء و�إك�سابه ال�صبغة العاملية وتو�سيع دائرته لي�شمل العامل كله كما �أ�شار عبد ال�صبور �شاهني
ع�ضو جممع اللغة العربية  ”:ف�أما العوملة م�صدر ًا فقد جاءت توليد ًا من كلمة عامل ونفرت�ض لها فع ًال هو عومل
يعومل عوملة بطريقة التوليد القيا�سي ...و�أما �صيغة الفعللة التي ت�أتي منها العوملة ف�إمنا ت�ستعمل للتعبري عن
مفهوم الأحداث والإ�ضافة”.
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وي�ؤكد الباحث �أن ما ذهبت �إليه التعريفات املختلفة ملفهوم املعرفة هي ظاهرة �صحية تنطلق بر�أيه من املناظري
املختلفة والتي مت �سردها ،وان بع�ض التعريفات التي �أوردها �أ�صحابها من �أ�صول عربية� ،إمنا ت�ستند �إىل منط احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والإدارية التي يعي�شها ه�ؤالء� ،سيما وان هذه التعريفات قد ت�ضمنت �إ�شارات
وا�ضحة ل�سيطرة �أقطاب القوة وال�سيادة الغربية متمثلة بالر�أ�سمالية يف ظل غياب �أي �إرادة عربية ،كما وي�ؤكد
الباحث �أن املفهوم الذي �أتى به كيطوين �أمنا يقع يف دائرة املنطق مع الإ�شارة من قبل الباحث �أن هنالك فرقا بني
عوملة الغرب وعاملية الإ�سالم فعوملة الغرب اقت�صادية الأ�سا�س ت�سعى �إىل الهيمنة على العامل برفع القيود عن
الأ�سواق والب�ضائع ور�ؤو�س الأموال ،وهذا يف�ضي �إىل تعميق النزاعات وال�صراعات� .أما عاملية الإ�سالم فتقوم على
ين
�أ�سا�س التعارف واالنفتاح على الثقافات الأخرى بال نفي �أو �إق�صاء �أو �إكراه م�صداقا لقوله تعاىل “لاَ �إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
الر�شْ دُ مِنَ ا ْل َغ ِّي” �سورة البقرة ()256
َق ْد َت َبينَّ َ ُّ
املطلب الثاين

ظهور العوملة وتاريخها وم�ؤ�س�ساتها
يجب التفريق بني مفهوم العوملة وم�صطلحها ،فيمكن القول �إن م�صطلح العوملة ظهر يف الت�سعينيات من القرن
املا�ضي� ،أما تاريخ ظهور مفهومها فهو املختلف فيه بني الباحثني ،والذي �سيتم ذكره تاليا ،كما اختلف العلماء حول
تعريف مفهوم العوملة فقد اختلفوا �أي�ضا حول تاريخ ظهورها ،وان كان م�صطلح العوملة قد ظهر يف ت�سعينيات القرن
املا�ضي كما مت الإ�شارة �إليه� ،إال �أنه ميكن �سرد �أراء الباحثني فيما يتعلق بتاريخ ظهور العوملة وح�سب املراحل
التالية( :الوايل.)61 ،2002 ،
1 .1املرحلة اجلنينية :امتدت بني القرن اخلام�س ع�شر وحتى منت�صف القرن الثامن ع�شر.
2 .2مرحلة الن�شوء :امتدت بني منت�صف القرن الثامن ع�شر وحتى عام 1870م.
3 .3مرحلة االنطالق :ا�ستمرت من عام � 1870إىل 1920م.
4 .4مرحلة ال�صراع :والتي حاولت الهيمنة على العامل وامتدت من الع�شرينات �إىل منت�صف ال�ستينيات.
5 .5مرحلة عدم اليقني :بد�أت منذ ال�ستينيات و�أدت �إىل اجتاهات و�أزمات يف الت�سعينيات.
ويرى الباحث �إن هنالك اختالفا و�أراء عديدة بالن�سبة لتاريخ العوملة وظهورها ،و�إن كان هذا لي�س متعلق ًا
�أ�سا�س ًا مبو�ضوع البحث �إال �أن الباحث يرى انه من الأهمية حتديد ظهور م�صطلح العوملة ،والذي ظهر بالفعل بعد
انهيار االحتاد ال�سوفييتي يف العام  1991حتديداً ،وما تالحق بعدها من مظاهر عديدة ،ت�ؤكد ا�ستخدام هذا املفهوم
عرب االتفاقيات و�إن�شاء املنظمات العاملية وعقد امل�ؤمترات املتخ�ص�صة.
وي�ؤكد (الفتالوي � )34 ،2009 ،أن م�صطلح العوملة مل يرد يف وثائق منظمة اجلات 1947م واتفاقية اجلات
 ،1994واتفاقية �إن�شاء منظمة التجارة العاملية املعقودة يف مراك�ش عام  1994والنافذة عام 1995م ،كذلك
مل يرد هذا امل�صطلح يف االتفاقيات الدولية جميعها املعقودة يف ظل االتفاقيات املذكورة ويف ظل منظمة التجارة
العاملية ،وهو غري متداول يف االجتماعات واملفاو�ضات واجلوالت اخلا�صة باتفاقية اجلات ومنظمة التجارة العاملية،
و�أكرث من ا�ستعمل هذا امل�صطلح هم �أعداء ومناه�ضي العوملة ،و�أن امل�صطلح الأكرث تداوال وا�ستخداما والذي ميثل
مفهوم العوملة ب�صورة ر�سمية يف �إطار االتفاقيات واملنظمات هو” حرية التجارة العاملية”
�أما م�ؤ�س�سات العوملة فهي عديدة ومنت�شرة يف كافة املجاالت احلياتية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
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والثقافية ،ي�شري فتالوي� )133 ،59 ،2009(،أن العوملة تطبق �أهدافها عرب م�ؤ�س�سات عديدة وح�سب اجلدول
التايل:اجلدول من �إعداد الباحث ا�ستناد ًا �إىل فتالوي ومو�سوعة ويكيبيديا العاملية
ا�سم الظاهرة �أو امل�ؤ�س�سة
اتفاقية اجلات 1947

الهدف من �إيجادها
عزل الدول اال�شرتاكية عن النظام االقت�صادي الدويل

منظمة التجارة العاملية 1994

تقليل احلوافز التي تعيق التجارة التي ت�ضعها الدول

الر�أ�سمالية 1991

هيمنة �أمريكا على االقت�صاد العاملي ،عن طريق التدفقات الكربى
للر�أ�سمال خارج حدودها.

�صندوق النقد الدويل 1944

زيادة االرتباط بني دول العامل الر�أ�سمايل ،لأن ت�شابك امل�صالح
االقت�صادية كفيل ب�إنهاء احلروب.

البنك الدويل 1944

ت�أمني �إعادة �أوروبا بعد احلرب العاملية وو�ضع نظام اقت�صادي عاملي
جديد يبعد املجتمع الغربي عن ويالت احلروب ويعمل على ت�سوية
املنازعات الدولية ،وفتح �أ�سواق جديدة وتوفري قرو�ض حلكومات الدول
النامية لتحويل اال�ستثمارات وت�شجيع النمو االقت�صادي

ال�شركات متعددة اجلن�سية وهي ال�شركات
امل�سجلة يف العديد من الدول وحتمل
جن�سية هذه الدول بغ�ض النظر عن جن�سية
امل�ساهمني فيها تعامل ك�شركات وطنية

ت�ستخدمها الر�أ�سمالية لإيقاع االقت�صاد العاملي باجتاه العوملة �شركات )
النفط  ،ال�سيارات ،التكنولوجيا ،البنوك)

الإعالم
اللغة االجنليزية
الأمركة والفرانكفونية

ا�ستخدام الإعالم لت�سويق العوملة لتقبلها ال�شعوب والرتويج للأجهزة
والو�سائل الإعالمية مثل التلفزيون والكمبيوتر وحمطات البث
وغريها.
عن طريق جعل اللغة االجنليزية لغة االنرتنت وو�سائل االت�صال
احلديثة ،وجعلها لغة رئي�سة للتدري�س يف معظم الدول وخا�صة العربية
وهو امل�شروع الذي تقوده الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا والذي
تريد تعميمه على العامل كونها �صانع القرارات العاملية من منطلق
النزعة اال�ستعالئية اال�ستكبارية يف حق ال�شعوب امل�ست�ضعفة.

املطلب الثالث

العوملة خري �أم �شر؟
انق�سم الباحثون واملفكرون انق�سام ًا كبري ًا ومتباينا فيما يتعلق بتحديد مواقفهم من العوملة و�أثارها،
وايجابياتها و�سلبياتها ،فمنهم من �أ�شاد بها وب�ضرورة وجودها ،والتبعية لها يف جميع املجاالت ،وعلى النقي�ض من
ذلك فمنهم من حاربها و�أ�شار �إىل �أنها �شر قد وقع ال ُبد من الق�ضاء عليه وعدم التبعية له.
				
جامعة امللكة �أروى

120

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

الإدارة الإ�سالمية :منظور �إداري حديث يف ع�صر العوملة

�أما موقف الإ�سالم من العوملة(موقع امل�شكاة الإ�سالمي) فتمثله �آراء املفكرين امل�سلمني فريى بع�ضهم �أن العوملة
الغربية الثقافية ال متثل خطرا على م�ستقبل الثقافة الإ�سالمية؛ لأن الثقافة الإ�سالمية لها خ�صائ�ص متميزة
وثابتة؛ فهي ثقافة �إن�سانية وعاملية ،وتت�سم بال�شمول �-أي الإحاطة بكل جوانب احلياة املادية والروحية ،-وال
تفرق بني جن�س وجن�س ،ومقيا�س التفا�ضل عندها بني الب�شر هو التقوى”�إِنَّ �أَك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اللهَّ ِ �أَ ْت َق ُاك ْم” �سورة
احلجرات ( ،)13والإ�سالم هو دين العاملية ال العوملة “قل ي�أيها النا�س �إين ر�سول اهلل �إليكم جميع ًا” �آل عمران
( ،)158زيادة على �أن الثقافة الإ�سالمية ربانية امل�صدر ،متوازنة؛ �أي �أنها تنظر �إىل الأمور نظرة و�سطية من غري
�إفراط وال تفريط ،وهي ثقافة تتما�شى مع فطرة الإن�سان و�سجيته.
فالإ�سالم يعرت�ض على اجلوانب املظلمة والظاملة يف العوملة ،وعموما ف�إن �ضرر العوملة �أكرب من نفعها ،وتكون
العوملة يف �أحايني كثرية كلها �ضرر؛ لأن العوملة الإعالمية ال ت�ست�شري �أحدا يف براجمها املوجهة �إىل العامل الإ�سالمي؛
فهي تدخل خل�سة على الأ�سر عن طريق الف�ضائيات والإنرتنت.
ومن املفكرين املحدثني من ي�ؤيد العوملة ،ويرى �أنها قدر حمتوم ال مفر منه ،وهي يف نظرهم تعني (احلرية
والدميقراطية والتقدم والتكنولوجيا وثورة املعلومات عن طريق الف�ضائيات والإنرتنت)
�إن القول بحتمية العوملة لي�س �أمرا م�سلما به؛ فللعوملة �سلبيات حتى يف نظر الغربيني؛ فهناك كتاب �ألف
باللغة الأملانية بعنوان (فخ العوملة – االعتداء على الدميقراطية والرفاهية) ظهر �سنة 1996م؛ بني الكاتب
فيه �أن العوملة فخ وم�صيدة؛ للهيمنة على العامل ،وال�سيطرة عليه ،وحتويله �إىل عامل ي�سوده التدهور االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف ..ويذهب كثري من الغربيني �إىل �أن العوملة �ست�ؤدي �إىل انهيار الدميقراطية ،وت�صدع احل�ضارة
الغربية؛ لأن الربملانات واملحاكم عندما تفقد �سلطتها على امل�صارف وال�شركات ف�سي�صبح حكم ال�سوق �أقوى من حكم
الدميقراطية.
وتبع ًا لذلك فريى الباحث �أن اخلو�ض يف هذا املجال لبيان احلقيقة� ،سيدخل البحث يف بحر جلي من فوقه موج،
وذلك لتباين �أراء الأفراد واختالف وجهات النظر ،تبع ًا لاليدولوجيات واملعتقدات املبنية على امل�صالح والتبعية،
وي�ؤكد الباحث �أنه ال ميكن �إنكار وجود العوملة يف الواقع املعا�صر ،وانه ال ُبد من التعامل معها ك�أمر واقع وفق �أ�صول
ومبادئ وقيم نابعة من العقيدة الإ�سالمية ،من منطلق القوة ند بند ال تابع ملتبوع ،واال�ستفادة من احل�ضارة العريقة
والتجارب التاريخية امل�شرقة لأمة الإ�سالم التي كانت لها ال�سيادة على جميع الأمم ،م�ستقلة بذاتها وهويتها ترنو
احل�ضارات وال�شعوب الأخرى لتقلدها وت�ستفيد من مبادئها وقيمها وعلمها وتقدمها ،م�ؤكد ًا الباحث االبتعاد عن
التبعية والتقليد يف عامل يرزح حتت املظاهر الزائفة للمدنية.
ويرى الباحث �أي�ضا �أن هذا لن يت�أتى �إال �أن يكون م�صدر الت�شريع الأوحد للأمة هما الكتاب وال�سنة النبوية،
والذي ميثل اجلانب الإداري فيه املحور الأهم يف �إدارة �ش�ؤون الأمة والتخطيط مل�ستقبلها ،وتنظيم �ش�ؤونها والعمل
على التطوير الإداري والتنظيمي مبا يكفل حتقيق الكفاءة والفعالية والعمل يف بيئة �إدارية ُمثلى لتحقيق �أهدافها
التنموية وا�ستدامة اقت�صادها قوي ًا م�ستق ًال غري تابع لأي طرف �أو نظام.
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املبحث الثالث

العوملة والعامل الإ�سالمي
�سي�ستعر�ض الباحث من خالل هذا املبحث مفهوم العوملة والعامل الإ�سالمي مع الرتكيز على اجلانب املتعلق
بالنواحي الإدارية وفقا للمطالب التالية:
املطلب الأول

عالقة املجتمع الإ�سالمي املعا�صر بالعوملة
تتبنى البلدان العربية موقف ًا �إيجابي ًا من احل�ضارة الغربية احلديثة يتمثل يف التعاون معها يف املجاالت
التجارية ،ويف جماالت العلوم ،ونقل التكنولوجيا ،لكن هناك حركات �سيا�سية حمدودة تتميز بالتطرف والعنف
تهاجم احل�ضارة الغربية با�ستمرار ،وحتر�ص على تبني موقف الرف�ض والإلغاء لهذه احل�ضارة مما يدخل �أطيافا
من ال�شك وعدم الثقة والتحفظ �إىل مواقف الدول الغربية و�سيا�ساتها اخلارجية ،ومبا �أن هذه احلركات ال متثل
املوقف العربي الر�سمي ،كما ال متثل املوقف العربي والإ�سالمي العام الذي يرف�ض التطرف ويدينه ،ويطرح بد ًال
عن ذلك من خالل العالقات ال�سيا�سية والتجارية ،ومن خالل التوا�صل الفكري يف م�ؤمترات وندوات التوجه
املعتدل وااليجابي الذي مييز احل�ضارة العربية الإ�سالمية يف جوهرها الأ�صيل ،فما يتعلق ب” الآخر” احل�ضاري،
فاحل�ضارة العربية الإ�سالمية تعطي كما ت�أخذ( ،خم�ش ،)62-64 ،2004 ،وتبع ًا لذلك فان نظام العوملة اجلديد
واملتمثل باملظاهر املتعلقة بالتجارة اخلارجية والديون و�أعباء خدمتها والواردات املدنية والع�سكرية �أدت جميعها
�إىل ازدياد تبعية البلدان العربية فرادى وجمتمعة للبلدان الغربية ،مما يبقيها يف مكانة هام�شية داخل النظام
العاملي ك�أحد �أطراف هذا النظام ،كذلك ف�إن تدين م�ستوى دافعية اجلماهري العربية وخ�صائ�صها الفنية ب�سبب
تف�شي الفقر والبطالة والأمية ،يحد ب�شكل وا�ضح من م�شاركة هذه الدول يف التن�شئة والتطور ويقلل من فر�ص
جناحها.
ويرى الباحث �أن الق�ضاء على مظاهر التخلف والفقر والبطالة والأمية من خالل ا�ستخدام الإدارة الإ�سالمية
القائمة على العدل وامل�ساواة وح�سن اخللق ،ال ُبد �أن يعمل على تنظيم وتطوير هذه املجتمعات وبالتايل جتعل لها
ال�سيادة وتق�ضي على التبعية للح�ضارات الأخرى ،وان ي�صبح مبد�أ التعامل معها مبنيا على القوة وال�سيادة ولي�س
على التبعية وال�ضعف ،مما يجعلها يف مقدمة الأمم وال�شعوب ،تعطي �أكرث مما ت�أخذ ،فيعود الألق �إىل ح�ضارتها
واحلرية ل�شعوبها من خالل ح�سن التنظيم والإدارة.
املطلب الثاين

�أثر العوملة على العامل الإ�سالمي والعربي
تت�أثر البلدان الإ�سالمية والعربية كجزء من الدول النامية بالعوملة ،ويرى ) الفتالوي)164 -139 ،2009 ،
ب�أن ،هنالك �آثارا ايجابية و�أخرى �سلبية ح�سب اجلدول الذي �أعده الباحث ا�ستناد ًا �إىل الفتالوي و�آخرون :
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�أثار العوملة ال�سلبية
 -1ت�أثر �صادرات الدول العربية مثل النفط والبرت وكيمياويات
ب�سبب �سعرها املنخف�ض الذي تفر�ضه االتفاقيات.
 -2تنمية النزعة اال�ستهالكية عند املجتمع العربي.
� -3سيطرة ال�شركات الأجنبية على الأ�سواق املالية وازدياد
اللجوء لالقرتا�ض.
 -4ت�أثر الدول العربية مب�شاكل الدول ال�صناعية مثل انكما�ش
الأ�سواق الداخلية فيها والأزمات االقت�صادية.
 -5تبعية االقت�صاد العربي مل�شاكل االقت�صاد العاملي بانتقال
ال�سيادة االقت�صادية من �سلطة الدول الوطنية �إىل �سلطة
القرار االقت�صادي العاملي املعومل.
� -6إ�ضعاف العمل االقت�صادي العربي امل�شرتك ب�سبب الو الءات
ال�سيا�سية وامل�صالح االقت�صادية والعالقات ال�شخ�صية لر�ؤ�ساء
الدول العربية.
 -7فر�ض �شروط على الدول العربية مثل مناذج التنمية
الكونية بد ًال من مناذج التنمية القومية واملحلية.
 -8عوملة الثقافة وعوملة االقت�صاد العربي وت�أثري عوملة
االقت�صاد على عوملة الثقافة.
 -9ت�صفية الإنتاج العربي ل�صالح الإنتاج الر�أ�سمايل عن طريق
حتويل املنتجني يف الوطن العربي �إىل العمل امل�أجور مع الإنتاج
العاملي
 -10تزايد البطالة لأن التحول �إىل �شكل ملكية و�سائل الإنتاج
ل�صالح امللكية اخلا�صة �سي�ؤدي �إىل جعل الطلب على قوة العمل
يف ظل حرية التجارة العاملية �أقل بكثري من عر�ض قوة العمل.
 -11تلوث البيئة عن طريق ت�صدير ال�صناعات الأكرث تلويث ًا
للبيئة �إىل البلدان العربية ،ودفن املخلفات ال�صناعية القذرة.
 -12تراجع عوائد النفط العربي لأن القوى العظمى هي التي
تقوم على ت�سعري النفط العربي
 -13انتهاك ال�سيادة االقت�صادية الوطنية وذلك بظهور مناذج
التنمية الكونية حمل التنمية الوطنية.
 -14زيادة الديون العربية لرت�سيخ التبعية ،و�إيجاد ذريعة
للتدخل.

�أثار العوملة االيجابية
 -1خلق حرية التجارة واملال ،واال�ستثمار
واملناف�سة والأ�سواق احلرة.
 -2حماية الطبقة العاملة يف مواجهة ال�شركات
الكربى.
 -3تنمي وتزيد دور القطاع اخلا�ص للقيام بعملية
التنمية.
 -4امل�ساعدة بفتح الأ�سواق وزيادة التعامالت.
 -5تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل االقت�صادي
بني الدول.
 -6حترير �إجراءات اال�ستثمار وزيادته
 -7جذب ا�ستثمار القطاع اخلا�ص.
 -8خف�ض التعريفات اجلمركية.
 -9زيادة معدالت التدفقات الر�أ�سمالية للدول
العربية.
 -10ت�سارع وترية التقدم التكنولوجي.
 -11احلد من �سيا�سة الإغراق لل�صناعات العربية.
� -12إيجاد التكتالت وامل�صالح االقت�صادية
امل�شرتكة.
� -13ضمان احلرية احلقيقة لالقت�صاد ومنع
االحتكار
� -14إزالة ال�ضرائب املفرو�ضة على النفط يف
الدول امل�ستوردة
� -15إزالة معظم معوقات التنمية
� -16إتاحة املجال للتناف�س احلر يف ال�سوق العاملي
 -17امل�ساعدة يف طرح البدائل العربية للخدمات
مثل قطاع البنوك والت�أمني
 -18زيادة عدد امل�ستثمرين من دول العامل العربي
با�ستخدام التجارة االلكرتونية

ويرى الباحث �أن للعوملة ايجابيات عديدة ،وان املقارنة بني ايجابياتها و�سلبياتها �أمرا غري جمد بالن�سبة
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للو�ضع الذي يعي�شه الواقع العربي والإ�سالمي ،خا�صة يف املجال الإداري بالإ�ضافة للمجاالت العديدة الأخرى،
فمبد�أ حرية االختيار بني مواجهة العوملة �أو قبولها يحتاج �إىل �إرادة تتمثل يف وجود منهج حياة مكتمل من الناحية
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ميكن تطبيقه ب�إقامة عالقات متكافئة ولي�ست تبعية مع القوى
ال�سيادية العاملية ،وعلى ر�أ�سها القوى الر�أ�سمالية ،ولهذا فيمكن البدء بهذه اخلطوة ح�سب منهج علمي دقيق تكون
اخلطوة الأوىل فيه تطبيق �شرع اهلل �سبحانه وتعاىل ،بتطبيق القر�آن وال�سنة.
�أما من الناحية الإدارية فريى الباحث انه يجب البدء بتطبيق الإدارة الإ�سالمية على م�ؤ�س�سات الدولة يف العامل
العربي والإ�سالمي ،وت�سجيل النجاحات املت�أتية نتيجة لذلك ،ونقل مناذجها �إىل العامل جميعه ،عن طريق ال�سا�سة
واالقت�صاديني والعلماء العرب وامل�سلمني.
املطلب الثالث

مواجهة العوملة �أم التكيف معها؟
هنالك اجتاهات عديدة و�آراء فكرية متناق�ضة فيما يتعلق بقبول فكر العوملة �أو رف�ضها وحتديها ،وقد
�أو�ضح (زيادة� “ )1999 ،أن العوملة واقعة مو�ضوعية وحتمية وهذا ال جدال فيه ،غري �أن و�سائل املواجهة هي
التي تختلف فمنهم من يعتقد �أن حماوالت “ تكييف” القوى ال�شعبية لو�ضع العوملة اجلديدة ولو ب�شكل فعال لن
ي�أتي بثمار� ،إذ �أن ح�ضارة �إن�سانية عاملية لن تقام �أبدا يف ظل الر�أ�سمالية ،فال بد �إذن من تطوير ا�سرتاتيجيات
ملواجهة التحدي ،تتطلع �إىل �آفاق جتر�ؤ على جتاوز منطق الرتاكم الر�أ�سمايل ال�سائد �أي تنخرط يف تطلع االنتقال
من الر�أ�سمالية العاملية �إىل اال�شرتاكية العاملية ،و�إقامة جمتمع ا�شرتاكي عاملي موحد ،و�أن احلوادث والزالزل
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،ال ت�ؤثر يف ذلك”.
يف هذا املجال ي�ؤكد (زيادة� “ )1999،إن حمل العوملة مل�شروع هيمنة عاملية ال يربر رف�ضها ،وال البقاء خارجها،
وال ي�شكل �سبب ًا كافي ًا للقدح فيها �إذ ل�سنا نحن ب�صدد االختيار بني منظومات دولية مهيمنة ومنظمات حتريرية
�شاملة  ،وهذا �سي�ستدعي �أن نعرتف بق�صور �أنظمتنا االجتماعية والثقافية ،واالنطالق من هذا الق�صور من �أجل
احتالل مواقع العاملية ،واخرتاق الهام�شية وك�سر �آليات التبعية اخلارجية”.
وعلى �صعيد �آخر فان البع�ض بدال من رفع راية املقاومة للعوملة وحتديها ومواجهتها فقد اختار التكيف معها
يف ظل �أقل اخل�سائر ويت�ساءل (خو�شابا )1999 ،كيف ميكن التعاي�ش مع العوملة يف ظل �أقل اخل�سائر املتوجبة؟
وكيف ميكن املحافظة على الدولة وعدم جعل ال�شركات املتعددة اجلن�سيات تتحكم مب�صري ال�شعوب؟ وكيف نحفظ
الدعم للمواطن الب�سيط والذي يلغى م�ستقبال الطبقة الو�سطى التي هي عماد التقدم يف البلدان النامية اقت�صاديا؟
وكيف ميكن لنا احلفاظ على الثقافة اخلا�صة بنا يف ظل الثقافات امل�ستوردة ؟ �أن كانت العوملة مفرو�ضة على الأمة
العربية و�إنها غري قادرة على مقاومتها ف�إن عليها معاي�شة هذه احلالة باتخاذ بع�ض الإجراءات املتعلقة ب�إيجاد
تكامل �إنتاجي على �صعيد الدول العربية من خالل جامعة الدول العربية والذي �سيحقق مزايا اقت�صاديا تناف�سية
قادرة على مواجهة ال�شركات الأجنبية ،وكذلك العمل على ت�صفية الأجواء العربية وتوحيد املوقف العربي،
عن طريق الرتكيز على العقيدة والثقافة والتاريخ والأدب العربي والإ�سالمي ،وال�سعي لال�ستفادة من اخلربات
العظيمة املتوافرة يف الوطن العربي (اجلهني ،)2002 ،وحتقيق االندماج بني �أقطاب التجارة وال�شركات العربية،
من �أجل تخفي�ض التكاليف وتدعيم القوة التناف�سية الدولية لهذه ال�شركات ،واعتماد هذه ال�شركات وفروع ًا لها يف
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الدول الأخرى ،لتحقيق االنت�شار وزيادة الإنتاج (املقد�سي ،)2000 ،وال�سعي لإحداث التكامل يف ال�صناعة العربية
املتوازية ،على �أ�سا�س �أن وجود �صناعات مت�شابهة يف العديد من الدول العربية يحجم القدرة الإنتاجية التناف�سية
للمنتجات الأجنبية ،وكذلك التكامل الزراعي بني الدول العربية ،عن طريق زراعة املحا�صيل الإ�سرتاتيجية مثل
القمح وال�شعري ،واحلر�ص على تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة احلرة الكربى التي �أقرت يف م�ؤمتر القمة العربية
الذي عقد بالقاهرة عام ( ،)1997والذي ن�ص على حترير الإجراءات اجلمركية بني الدول العربية ،وما يتطلبه
من اتخاذ مواقف عربية حمددة يف مواجهة املتغريات الدولية و�ضغوط النظام العاملي اجلديد� ،سواء كانت عن
طريق جامعة الدول العربية �أو التكتالت و املجال�س العربية (الفتالوي.)178 ،2009،
يرى الباحث �أن مواجهة العوملة وحتديها من قبل الدول العربية والإ�سالمية وهي ترزح حتت ظروف �سيا�سية
واقت�صادية مرتدية لن يجدي نفع ًا ،بل على العك�س �سيزيد الهوة بني هذه الدول وبني الدول �أ�صحاب ال�سيادة
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وان الرتاجع عن التحدي �سيزيد التبعية ،وي�ضعف هذه الدول ،ويو�صلها �إىل احل�ضي�ض،
م�ؤكدا �أن اخلطوات �سالفة الذكر �إن �أمكن تطبيقها وح�سب جدول زمني معني �سيكون لها الأثر املهم يف التخفيف من
�آثار العوملة ال�سلبية ،و�ضمن خطوات �إدارية مدرو�سة تطبق من خالل مبادئ وقواعد الإدارة الإ�سالمية املنبثقة عن
املنهج الإ�سالمي القومي ،لي�أخذ بهذه الدول �إىل اال�ستقالل عن الأنظمة التابعة لها ،وبناء �أنظمة جديدة �سيا�سية
واقت�صادية و�إدارية ت�ستطيع من خاللها �أن تقود العامل.

اال�ستنتاجات:

.1
.2

.3
.4
.5
.6

�1إن الإدارة الإ�سالمية ومبادئها و�أ�صولها وقيمها ترجع �إىل ال�شريعة الإ�سالمية ،وهي لي�ست ب�شرية امل�صدر كما
هي الإدارة املعا�صرة ،مما يجعلها �إدارة ر�شيدة وناجحة �إذا �أح�سن تطبيقها من قبل الأ�شخا�ص واملنظمات.
2نظرت الإدارة الإ�سالمية �إىل الإن�سان ب�شقيه (املادة والروح) فكانت ت�شريعاتها ومبادئها وقيمها تقوم على
�إحداث توازن بني هذين املكونني ،وتلبي حاجات كل منهما بطريقة ال حتدث خل ًال �أو طغيان ًا يف �أحداهما على
ال�شق الآخر ،بعك�س النظريات الإدارية املعا�صرة والتي ركزت على �أحد هذه اجلوانب و�أنكرت الآخر كما
هي الإدارة العلمية لفردريك تايلور والتي اهتمت بال�شق املادي على اعتبار �أن الإن�سان �آلة و�أنكرت اجلانب
الروحي باعتبار �أن اجلانب الروحي واملتعلق بالعالقات الإن�سانية �شر ال ُبد من الق�ضاء عليه وجاء املدخل
ال�سلوكي يف الإدارة من خالل مدر�سة العالقات الإن�سانية ليطغى اهتمامه باجلانب الروحي ويهمل اجلانب
املادي وهكذا.
�3إن الإدارة الإ�سالمية ت�صلح لكل زمان ومكان ،فهي �إدارة �شاملة وواقعية ميكن تطبيقها ب�سهولة ملا تتمتع به
من مرونة وكفاءة وفعالية.
�4أن الإدارة الإ�سالمية ميكن تطبيقها بغ�ض النظر عن الظروف العاملية ال�سائدة والإيديولوجيات املتبعة وانه
ال يوجد تعار�ض بني تطبيق الإدارة الإ�سالمية ،وبني ت�أثر العامل بظاهرة العوملة ،لأن الإدارة الإ�سالمية
ت�صلح للتطبيق مع جميع القيم ال�سائدة.
�5أن النظام العاملي اجلديد �أو ما يعرف بالعوملة ال ميكن �أن ي�ؤثر مببادئ الإدارة الإ�سالمية وقيمها �أو �أن يغريها
لأنها م�ستمدة من ال�شريعة الربانية والتي ال ميكن �أن تت�أثر ب�أي قيم �سائدة ،لأن مبادئ الإدارة الإ�سالمية
متتلك من القوة والثبات ما يجعلها تع�صى على جميع امل�ؤثرات الأخرى.
�6إن املداخل الإدارية املعا�صرة واملتمثلة باملدار�س والنظريات الإدارية جميعها (املدخل الكال�سيكي) مدر�سة
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الإدارة العلمية والبريوقراطية)  ،املدخل ال�سلوكي (مدر�سة العالقات الإن�سانية) واملداخل املعا�صرة (مدر�سة
علم الإدارة ،مدر�سة النظم ،املدر�سة الظرفية،مدر�سة الإدارة بالأهداف واملدر�سة اليابانية)) وما جاءت به
من مبادئ وقيم ر�شيدة ما هي �إال تكرارا واجرتارا ملبادئ وقيم و�أ�س�س الإدارة الإ�سالمية.
�7 .7إن تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف ع�صر ت�سوده العوملة ميكن �أن ين�أى بهذه الظاهرة عن امل�شاكل التي حتدثها
وخا�صة يف املجال االقت�صادي ،واملتمثلة بالأزمات االقت�صادية امل�ستمرة واملتكررة ،وما �سيحدثه تطبيق
الإدارة الإ�سالمية من ت�صحيح مل�سرية املنظمات الإدارية واملالية واحلفاظ على اقت�صاديات البلدان وال�شعوب،
وت�أمني حياة �أف�ضل للجميع قائمة على العدل وامل�ساواة وتوزيع املقدرات.
8 .8ميكن �إحداث نظام عاملي جديد ي�سود ويطغى على ظاهرة العوملة ،ميكن �أن يحقق للعامل بغ�ض النظر عن
املعتقدات واالنتماءات ،العدل وامل�ساواة والق�ضاء على الفقر والبطالة ،يف جميع �أنحاء العامل يقوم على
تطبيق مبادئ وقيم الإدارة الإ�سالمية.

التو�صيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بناء على اال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها الباحث فانه يو�صي مبا يلي:
1حث القائمني والباحثني واملمار�سني للإدارة يف العامل العربي ،ب�إعداد م�شروع توعوي يبني مبادئ و�أ�صول و�أ�س�س
الإدارة الإ�سالمية ،من خالل البحث والتطوير ،يت�ضمن كيفية تطبيقها يف الدول العربية والإ�سالمية.
�2أن يتم تبني هذه امل�شاريع ودعمها من قبل جهة عربية متخ�ص�صة بالإدارة ،مثل املنظمة العربية للتنمية
الإدارية التابعة جلامعة الدول العربية ،بحيث تقوم هذه اجلهة ب�إعداد الكوادر الالزمة لتدريب امل�ستفيدين
من هذه امل�شاريع.
3تبني امل�شرعني يف الدول الإ�سالمية والعربية ،ملبادئ الإدارة الإ�سالمية من خالل ت�شريعاتهم ،واال�ستفادة
منها يف مكافحة الف�ساد واملف�سدين عن طريق تفعيل ما يعرف مببد�أ احل�سبة وتطبيق مبادىء الرقابة من
خالل منظومة االخالق العقدية.
4تعميم جناحات تطبيق الإدارة الإ�سالمية يف املنظمات العربية والإ�سالمية ،ليطبق على م�ستوى عاملي يف حال
بد�أ املراقبون يتلم�سون �آثارها االيجابية ،للإفادة منها يف ع�صر الأزمات االقت�صادية املعا�صرة خا�صة وان
بع�ضها قد نتج ب�سبب �سوء �أمناط الإدارة املطبقة.
�5ضرورة قيام الباحثني العرب وامل�سلمني امل�شاركني يف م�ؤمترات عاملية ،بيان مميزات الإدارة الإ�سالمية،
و�أنها �أ�صل املدار�س الإدارية املعا�صرة ،و�أنها �صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان من خالل �أوراقهم البحثية
ومناق�شاتهم ومداخالتهم.
6ا�ستحداث تخ�ص�صات يف اجلامعات العربية والإ�سالمية على م�ستوى درجة البكالوريو�س والدرا�سات العليا
لتدري�س الإدارة الإ�سالمية ومنح درجات متخ�ص�صة فيها ،وكذلك حث الباحثني على م�ستوى الدرا�سات العليا
للبحث يف املجاالت املتعلقة بالإدارة الإ�سالمية.
�7ضرورة �إجراء درا�سات مقارنة وعلى م�ستوى عاملي تعنى بتطبيق مبادئ الإدارة الإ�سالمية مقارنة ب�أمناط
الإدارة املعا�صرة ،يف ما ي�سمى بع�صر بالعوملة.
8قيام املنظمات العربية والإ�سالمية على امل�ستوين الر�سمي والقطاع اخلا�ص ،التعامل مع املنظمات ال�شريكة
يف دول العامل املختلفة وخا�صة الغربية منها ،ح�سب مبادئ الإدارة الإ�سالمية ،وبيان حما�سنها ومميزاتها
العديدة ،يف حماولة لإقناع الأطراف الأخرى با�ستخدامها.
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9 .9قيام الإداريني العرب وامل�سلمني ب�إقناع املنظمات و�أ�صحاب الأموال وامل�ستثمرين� ،أن تطبيق الإدارة الإ�سالمية
يف �أعمالهم من �ش�أنه �أن ينجيهم من �شرور الأزمات العاملية املتعلقة باالقت�صاد واملال.

امل�صادر

 القران الكرمي �صحيح م�سلم.الأمام م�سلم. ال�سنن ال�صغري ،للبيهقي. �أحكام القر�آن ،ابن العربي.املراجع:
 مو�سى ،غامن فنجان ،احمد ،فاطمة فالح ،2006 ،الإدارة يف املنهج الإ�سالمي ،مدخل الوظائف الإدارية،م�ؤ�س�سة حمادة للدرا�سات اجلامعة والن�شر والتوزيع ،اربد ،الأردن.
 طبلية ،القطب حممد القطب ،1985 ،نظام الإدارة يف الإ�سالم ،دار الفكر العربي القاهرة ،م�صر. خ�ضور ،ر�سالن و�إبراهيم� ،سمري ،1998 ،م�ستقبل العوملة ،ق�ضايا راهنة ،املركز العربي للدرا�ساتالإ�سرتاتيجية ،العدد  7دم�شق �سوريا.
 الوايل ،عبد اجلليل كاظم ( ،)2001جدلية العوملة بني االختبار والرف�ض ،جملة امل�ستقبل العربي ،العدد( )275ال�سنة ( )24بريوت ،لبنان.
 النا�صر� ،إبراهيم بن نا�صر ،2008 ،مقاومة وا�ستثمار ،موقع البيان االلكرتوين الدخول بتاريخ2012/4/17م.
 �إ�سماعيل ،عبد �سعيد عبد ،2001 ،العوملة والعامل الإ�سالمي� :أرقام وحقائق ،دار الأندل�س اخل�ضراء،الريا�ض  ،ال�سعودية.
 الفتالوي� ،سهيل ح�سني ،2009 ،العوملة و�أثارها يف الوطن العربي ،دار الثقافة للن�شر التوزيع ،عمان ،الأردن. �سراج الدين� ،إ�سماعيل ،و�آخرون� ،2009 ،أ�س�س التحديث والتنمية العربية يف زمن العوملة� ،إ�صدارات م�ؤ�س�سةعبد احلميد �شومان ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت لبنان،
 غيلون ،برهان� ،أمني� ،سمري ،1999 ،ثقافة العوملة وعوملة الثقافة ،دار الفكر دم�شق� ،سوريا. خم�ش ،جمد الدين ،2004 ،الدولة والتنمية يف �إطار العوملة ،حتليل �سو�سيولوجي لأزمة التنمية العربيةودور الدولة يف جتاوزها ،دار جمدالوي للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
 الطماوي� ،سليمان حممد ،1976 ،عمر بن اخلطاب �أ�صول ال�سيا�سة والإدارة احلديثة درا�سة مقارنة ،ط،2دار الفكر العربي ،القاهرة ،م�صر.
 بليق ،عز الدين ،1984 ،منهاج ال�صاحلني ،ط ،3دار الفتح للطباعة والن�شر ،بريوت لبنان. خليل ،عماد الدين ،1989 ،حول ت�شكيل العقل امل�سلم ،مطبعة الفي�صل ،الكويت. الفهداوي ،فهمي ،2004 ،الإدارة يف الإ�سالم ،املنهجية والتطبيق والقواعد ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيعوالطباعة ،عمان الأردن.
 زيدان ،عبد الكرمي ،1975 ،جمموعة بحوث فقهية ،مكتبة القد�س – م�ؤ�س�سة الر�سالة بغداد ،العراق ،بريوت				
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 ،لبنان.
ال�سنة ،دار القر�آن الكرمي ،بريوت ،لبنان.
 عبد اخلالق ،عبد الغني ،1989 ،حجية ُ فا�ضل ،عبد الواحد عبد الرحمن ،1969 ،الأمنوذج يف �أ�صول الفقه ،مطبعة املعارف ،بغداد ،العراق. حلمي ،حممود ،1970 ،نظام احلكم الإ�سالمي مقارن ًا بالنظم املعا�صرة ،دار الفكر العربي القاهر ،م�صر. �أبو �سن� ،أحمد �إبراهيم ،1981 ،نظرية الإدارة يف الإ�سالم ،جملة املنظمة العربية للعلوم الإدارية العدد ،245عمان.
 الكعكي ،يحي احمد ،2003 ،العوملة الإ�سالمية العربية ،دار النه�ضة العربية بريوت ،لبنان. زيادة ،ر�ضوان جودت ،1999 ،العوملة بني �أظهار املواكبة والن�ضال الإيديولوجي ،دار الفكر ،دم�شق �سوريا. خو�شابا ،عمانوئيل ،1999،جملة عوملة و�أراء خا�صة ،العدد  ،25ال�سنة الثانية متوز .1999 اجلهني ،مانع بن حماد ،الأمني العام للندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سعودي (امل�ؤمترالإ�سالمي العام الرابع .)8/4/2002
 املقد�سي ،ندمي ،2000 ،ال�شركات العربية االندماج ملواجهة املناف�سة ،جملة عامل التجارة العدد).)7 علو�ش حممد ،الإدارة الإ�سالمية خ�صائ�ص ومميزات ،موقع الإ�سالم اليومwww. islamtoday.net،تاريخ الدخول 13-5-2012
 �شبكة امل�شكاة الإ�سالمية ،موقف الإ�سالم من العوملة ،www.almeshkat.net ،تاريخ الدخول 21-4.2012 جوهر� ،شاهر ،2011 ،الوطن العربي وحتديات العوملة ،موقع درا�سات �صوت العروبةwww.arabvoice. ،comتاريخ الدخول6-5-2012.
غربي ،حممد ،حتديات العوملة و�آثارها على العامل العربي ،موقع جامعة ال�شلف ،اجلزائر، www.univ-chlef.dzتاريخ الدخول .2-6-2012
 �سحمراين ،ا�سعد ،2011 ،الإ�سالم والعوملة – التحديات على الهوية الثقافية ،امل�ؤمتر احلادي ع�شر للأزهرال�شريف ،نحو م�شروع ح�ضاري لنه�ضة الأمة ،م�صر .www.elazhar.com ،تاريخ الدخول .19-6-2012
 كيطوين ،حمفوظ ،2012 ،يف نظرية لتعريب الإدارة املغربية يف ع�صر العوملة،التحديات الكربى ونظرياتاحللhttp://www.oujdacity.net . ،
 .تاريخ الدخول  www.wikipedia.org .22-5-2012مو�سوعة ويكيبيديا العاملية- ،
 After the Nation state. Citizens. .Marshall Andrew and Mathew .HorsmanTribalism. And the new world order. London. Harper Collins.1994
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�أثــــر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية
على �أعمـــــــال الإدارة
"درا�سة تطبيقية علي اململكة الأردنية الها�شمية"

د� .أ�سامة �أحمد النعيمات

�أ�ستاذ القانون الإداري امل�ساعد كلية احلقوق – جامعة فيالدلفيا

د .خالد خلف الدروع

�أ�ستاذ م�ساعد كلية القانون – جامعة جدارا

ملخ�ص:

يتكون هذا البحث من مقدمة وف�صلني وخامتة.
وقد ت�ضمن التمهيد �أهمية هذا البحث وفكرته و�أنها هي حماولة للتناول
الواقعي لوظائف الأحزاب ال�سيا�سية �أي ما تقوم به فعلي ًا وواقعي ًا ،و�أثر ذلك
يف الرقابة الإدارية على �أعمال الإدارة.
كما ت�ضمن الف�صل الأول احلديث عن� ،أنواع الأنظمة احلزبية
املعا�صرة.
و�أما الف�صل الثاين ،فقد كان درا�سة تطبيقية على الواقع الأردين،
حيث خل�صنا من كل ذلك بخامتة ت�ضمنت ما �أهمية � :أنه بخ�صو�ص التجربة
احلزبية الأردنية الراهنة ،فيجب العمل ب�أق�صى �سرعة و�إخال�ص على تطوير
النظام احلزبي على �أ�س�س مثالية ،تو�ضع لها اخلطط املنا�سبة ،وتت�ضافر لها
اجلهود املثالية كذلك ،حتى ن�ضمن �أن يكون تطورها متجه ًا �إىل االجتاه
ال�صحيح وهي امل�ساهمة بكفاءة ومو�ضوعية يف احلياة ال�سيا�سية� ،سواء من
حيث ت�شكيل لل�سلطات احلاكمة� ،أو العالقة معها  ،وفيما بينها ،والتوازن
الد�ستوري املنا�سب يف �إطار كل ذلك ،مع املحافظة التامة علي احلقوق
واحلريات واحلرمات العامة� ،إذ هذا هو النربا�س ال�صحيح للتقدم الن�سبي
مع الأنظمة الدولية ملناف�سة الأخرى ،كما �أن ذلك هو الذي ي�ضمن داخلي ًا �أن
تكون املمار�سة احلزبية عونا على الرقابة الإدارية ال�سليمة ال العك�س.
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Abstract:

The research consists of an introduction, four chapters
and a conclusion.
The introduction includes the research importance, idea
and that it is an attempt to real addressing of the political parties
functions, that is what they actually do, and the impact thereof
on the administrative control of administrative work.
Chapter one includes discourse on the contemporary
party systems and its functions as a prelude necessary for stating
what is meant by contemporary political parties, and their public
origins, so that it may, later on indicate its role in administrative
control.
Before indicating that role, the research in Chapter two
addressed administrative control on administrative work, and its
necessity so that it may state the role of political parties therein.
Chapter three includes addressing such relationship
between party system and administrative control on
administrative work, without linking to the Jordanian status, but
as general fundamental rules.
The final Chapter, is an applied study on the Jordanian
status, as we arrived at, with all the above, a conclusion that has
implicated the most important among others; that in respect of
the current Jordanian party experience, work has to be done as
fast and sincerely as possible to develop the party system on ideal
basis, with adequate plans placed therefore, and ideal efforts
also joined together, so that we guarantee that its development
takes the right direction, that is contributing, efficiently and
objectively in political life, whether in respect of formation of
governing authorities, or their inter relations and therewith, and
adequate constitutional balance within a framework of perfect
preservation, simultaneously, of rights, liberties and public
sanctities, as it is the correct torchlight for relative progress
with other competitive international systems, as well as that is
an internal guarantee that party practice represents an aid for
sound administrative control, not otherwise.
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املقدمة

ت�شغل الأحزاب ال�سيا�سية حيزا كبريا ومهما يف احلياة العامة يف كل جمتمع من املجتمعات ،ويف كل نظام
من �أنظمة احلكم .ففي حني �أنها يف النظام الدميقراطي عن�صر من عنا�صر هذا النظام ،وم�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�ساته
ال ميكن ت�صور قيام النظام الدميقراطي و�أدائه مهماته املق�صودة منه على الوجه ال�صحيح من غري �أن ت�ضطلع
الأحزاب ال�سيا�سية بالقيام بوظيفتها كاملة طبقا ملفاهيم هذا النظام ،ف�إنها – �إي الأحزاب – لي�ست حكرا للأنظمة
الدميقراطية ،فهي يف غري هذه الأنظمة موجودة �أي�ضا .هي موجودة يف دول جنوب �إفريقيا ُ
منذ حوايل �سبعني
عاما ،يف حني �أن من املعلوم �أن يف دولة جنوب �إفريقيا دولة عن�صرية تفتقد الدميقراطية كليا .ويف رودي�سيا
اجلنوبية – قبل اال�ستقالل – قامت فيها �أحزاب �سيا�سية خا�ضت االنتخابات و�شكلت حكومات يف حني مل يكن فيها
حكم ذاتي – ناهيك عن الدميقراطية – وكانت احلقوق املت�ساوية للإفريقيني متكورة عليهم.
وحتى �إذا �أنكر نظام من �أنظمة احلكم على فئات ال�شعب وطبقاته ت�أليف الأحزاب ،فان �أحزابا �سرية تتكون يف
ظل هذا الإنكار حلق ت�أليف الأحزاب ،وتتكون هذه الأحزاب ال�سرية �أي�ضا يف ظل الدول التي ت�أخذ بنظام احلزب
الواحد.
والأحزاب ال�سيا�سية �إذن – وهي بهذه املكانة التي ت�شغلها يف احلياة العامة ويف احلياة ال�سيا�سية لكل جمتمع
بوجه خا�ص – جدير �أن يكون مو�ضوعها حمل درا�سات �شاملة ومن كل وجه.

م�شكلة الدرا�سة:

مما ال �شك فيه �أن الإدارة يف قيامها ب�أداء وظيفتها متلك �أن تنتق�ص من بع�ض حقوق الإفراد وحرياتهم،
وحقها هذا ال ميكن تركه دون �ضابط ير�سم احلدود التي ال تتجاوزها مما يعر�ض ت�صرفاتها للبطالن.
ويفر�ض هذا املبد�أ وجود و�سائل و�أجهزة تراقب عمل الإدارة ،وتختلف هذه الأجهزة باختالف الدولة
والنظم القانونية املتبعة فيها� .إال �أن امل�ستقر يف اغلب الدول وجود �أربعة طرق ي�ضمن من خاللها الإفراد م�شروعية
�أعمال الإدارة يف مواجهتهم وهي ،الرقابة ال�سيا�سية ،والرقابة الإدارية ،ورقابة الهيئات امل�ستقلة ،و�أخريا الرقابة
الق�ضائية.
وتتخذ الرقابة ال�سيا�سية على �أعمال الإدارة �صورا خمتلفة ،فقد تتم عن طريق الر�أي العام ومتار�سها
امل�ؤ�س�سات االجتماعية والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية ،كما قد متار�س عن طريق امل�ؤ�س�سات الربملانية.
لذلك يطرح هذا البحث م�شكلة تدور حول الأثر البالغ للأحزاب ال�سيا�سية يف تنظيم �أعمال الإدارة ومنعها
من التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة باعتبارها ل�سان الأمة واملعرب عنها ،والتي غالب ًا ما ك�شفت عن بع�ض التجاوزات من
موظفي الإدارة العامة.

عنا�صر امل�شكلة:

تلعب الأحزاب ال�سيا�سية دورا �أ�سا�سيا مهما ي�ساهم يف تعبئة الر�أي العام ال�شعبي من خالل امل�ساهمة يف اطالع
اجلماهري على امل�شاكل الأكرث �إحلاحا والتي يتعر�ض لها املجتمع وتكون مراقب جماعي ل�صالح ال�شعب من خالل
انتقاد �سيا�سيات احلكام وك�شف ف�ضائحهم وف�سادهم وانتهاكهم ل�سيادة القانون.
وبهذا املعنى ،من �أ�سا�سيات العمل الدميقراطي �أن ت�سعى الأحزاب ال�سيا�سية �إىل حتقيق االت�صال اجلماهريي.
فالدور الأ�سا�سي الذي تقوم به الأحزاب ال�سيا�سية هو ال�سعي للح�صول على ت�أييد الإفراد لرباجمها ال�سيا�سية
				
جامعة امللكة �أروى

131

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

�أثــــر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية على �أعمـــــــال الإدارة

واالقت�صادية واالجتماعية التي تعد بتنفيذها �إذا ما و�صلت �إىل ال�سلطة عرب االنتخاب .وحتى حتقق ذلك تبقى
الأحزاب مرابطة لعمل الإدارة ل�ضمان احرتامها للد�ستور و�سيادة القانون.

فر�ضيات البحث:

من الوا�ضح �أن هذا النوع من الرقابة له الأثر البالغ يف تنظيم �إعمال الإدارة ومنعها من التع�سف يف ا�ستعمال
ال�سلطة ،غري �إن هذا الأ�سلوب من طرق الرقابة ال يت�سع ت�أثريه �إال يف الدول التي تكفل حرية ت�شكيل الأحزاب
ال�سيا�سية يف �إطار دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،ما ي�ؤهلها القيام بواجب الرقابة وعدم اخل�ضوع مل�صالح فئات معينة،
فتفقد بذلك حقيقة تعبريها عن امل�صلحة العامة.

�أهمية هذا البحث وفكرته:

يعرف البحث العلمي ب�أنه :حماولة الكت�شاف املعرفة  ،والتنقيب عنها  ،وتنميتها  ،وفح�صها  ،وحتقيقها
بتق�ص دقيق  ،ونقد عميق  ،ثم عر�ضها عر�ض ًا مكتم ًال بذكاء و�إدراك  ،ويتم التم�سك فيه بالف�ضائل العلمية وهي:
الدقة يف جميع مظاهر البحث  ،حمبة النظام والتنظيم ،التحلي باملنطق ،الأمانة ،ال�شعور بامل�س�ؤولية  ،والقدرة علي
الت�أمل والتفكري.
وقد الحظنا منذ فرتة �أن الدرا�سات العلمية  ،خ�صو�صا يف جمال القانون  ،اجتهت �صوب النواحي النظرية،
وتطبيق مقايي�س البحث العلمي عليها فح�سب  ،يف جمال تقييمها وتقديرها .
وقد �أدي ذلك �إيل �إغفال العديد من النواحي الواقعية يف التناول البحثي ،رغم �إنها ال تقل �أهمية بحال
من الأحوال عن النواحي النظرية .
فمثال يف جمال درا�سة الأحزاب ال�سيا�سية  ،كان البحث العلمي يكتفي ببيان تطورها وتعريفها و�أنواعها،
و�أنها يف النهاية �صارت هي اجلانب الظاهر والرئي�سي للدميقراطية املعا�صرة� ،أو كما قيل(� " )1إن الدميقراطية
النيابية املعا�صرة هي دولة الأحزاب ".
و�أي�ضا يف جمال الرقابة على �أعمال الإدارة � ،أجته البحث العلمي �إىل الرتكيز على الرقابتني الإدارية
والق�ضائية عليها  ،مع االكتفاء بتناول الرقابة ال�سيا�سية عليها �ضمن الأبحاث الد�ستورية يف الغالب .
وقد بدا لنا �أن هناك نقلة هامة ينبغي �أن ننتقل �إليها يف هذا املجال  ،هي التناول الواقعي لوظائف
الأحزاب ال�سيا�سية � ،أي ما تقوم به فعليا وواقعيا  ،ولي�س جمرد ما يقال يف الفكر املدر�سي عن وظائفها نظريا  ،ثم
املزج بني ذلك وما ت�ؤثر فيه املمار�سة الفعلية للوظائف احلزبية  ،يف جمال الرقابة الإدارية على �أعمال الإدارة ،
ملا للأحزاب ال�سيا�سية من ت�أثري واقعي ال يخفي ـ �إذا �أخذ ب�شئ من الت�أمل يف جمال الوظائف الإدارية املعروفة من
 :تخطيط  ،تنظيم ،قيادة  ،تنفيذ  ،ورقابة.
ومن هنا كان االهتمام بهذا البحث الذي نراه ي�ستحق ما يبذل فيه من عناء  ،حتى تتبني لنا النواحي
الواقعية يف املجالني :احلزبي والإداري مع ًا  ،باعتبار �أن احلقائق القانونية ال�سليمة هي التي تكون نتاج ًا للجانبني
النظري والواقعي معا � ،إذ النظر �إليها من منظور واحد منهما فقط  ،هو ق�صور يف الفهم ،ينبو عنه النظر التحليلي
الواقعي العميق� ،إذ قدمي ًا قيل  ،وما زال �سليما جدا� " :إن فقه الواقع ال يقل عن فقه الن�ص  ،و�أن من جهل زمانه فقد
جهل" .
وملا كان من مالحظة الواقع واالهتمام به كذلك � ،أن نر�صد ما يجري يف اململكة يف هذا املجال  ،ليكون
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لدرا�ستنا فائدة عملية �،أو على الأقل �إ�ست�شرافية ،يف هذا الر�صد �أي�ضا ،فقد وقع هذا البحث يف الف�صول ا الآتية:
الف�صل الأول :الأنظمة احلزبية املعا�صرة ووظائفها.
الف�صل الثاين :اثر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية على �أعمال الإدارة يف اململكة الأردنية الها�شمية.
حيث ننتهي بعد ذلك �إىل خامتة  ،ن�ستعر�ض فيها ما مت التو�صل �إليه من نتائج .
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل ،،،

الف�صل الأول

�أنواع الأنظمة احلزبية املعا�صرة ووظائفها

 املبحث الأول  :التطور التاريخي للأحزاب ال�سيا�سية وحتديد املق�صود بها. املبحث الثاين :اثر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية.املبحث الأول

التطور التاريخي للأحزاب ال�سيا�سية وحتديد املق�صود بها
 املطلب الأول :التطور التاريخي لظهور الأحزاب املعا�صرة . -املطلب الثاين :املق�صود باحلزب ال�سيا�سي .
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املطلب الأول

التطور التاريخي لظهور الأحزاب املعا�صرة
(بالن�سبة للعامل الغربي وبع�ض دول ال�شرق الأو�سط )
	�أف�ضل من تناول حتليل ذلك ،بالن�سبة للعامل الغربي ،هو الفقيه الفرن�سي موري�س ديفرجيه Maurice
)  )Duvergerيف كتابه ال�شهري» الأحزاب ال�سيا�سية» ) (Les partis politiquesحيث فرق يف مقدمة هذا
الكتاب ،عن �أ�صل الأحزاب )  ،)L`origine des parties)1بني الو�ضع يف القارة الأوربية و�إجنلرتا ،والو�ضع
يف الواليات املتحدة الأمريكية .فقال بالن�سبة للقارة الأوربية ـ عدا اجنلرتا ـ �إنها ب�صفة عامة مل تكن تعرف
الأحزاب ال�سيا�سية حتى منت�صف القرن  19تقريبا ،حيث كان معروفا قبل ذلك فكرة جماعات الر�أي فقط ،ثم بعد
الثورات ومنو الدميقراطية (النيابية ) يف �أوربا ،وتقرير حق االقرتاع العام ،مع التو�سع يف االخت�صا�صات الربملانية
وظهور اجلماعات الربملانية �أوال ،ثم ظهور اللجان االنتخابية بعد ذلك ،فقد تطور الأمر بالربط بني كليهما ،مما
�أدى لن�ش�أة نظام الأحزاب ،حيث �ساعد على ذلك عوامل عدة منها :جمعيات الر�أي ،النوادي ال�شعبية ،ال�صحف،
النقابات العمالية .الكني�سة ،وجماعات املحاربني القدماء ...الخ ،مما �أدى �إىل تطور الأمر �إىل �أن و�صل �إىل غلبة
نظام الأحزاب ال�سيا�سية يف الت�أثري ال�سيا�سي ،حتى قيل يف النهاية� ،إن الدميقراطية النيابية هي» دولة الأحزاب
«ح�سبما قدمنا.
2
و�أما �إجنلرتا  ،فقد اختلفت قليال عن ذلك التطور ،و�إن انتهت �إىل ذات النتيجة  ،حيث ارتبطت ن�ش�أة
الأحزاب فيها بال�صراع الديني الذي ن�ش�أ عن انف�صال الكني�سة الإجنليزية عن الكني�سة يف روما� ،إذ ترتب على ذلك
ظهور فريقني :فريق التوري ( .)Toryوينادي بالت�سامح الديني مع غري �إتباع الكني�سة الر�سمية ،وفريق الهويج
( )Whigوينادي باحلرية الدينية للربوت�ستانت )الذين هاجر معظمهم فيما بعد للواليات املتحدة الأمريكية)
 ،3حيث خفت حدة هذا اخلالف الديني امل�ستعر فيما بعد ،وانتقل اخلالف مع دخول القرن التا�سع ع�شر �إىل امل�سائل
ال�سيا�سية مما حول التوري �إىل حزب املحافظني ) )conservative Partyوالهويج �إىل الأحرار )Liberal
 )Partyثم مع ن�ش�أة م�ؤمتر احتاد التجارة و انعقاده عام 1899حتت ت�أثري تعاليم اجلمعية الفابية  ،ن�ش�أ حزب
العمال )� )Labor Partyأي�ضا ،الذي �سرعان ما انتقل �إىل ال�صدارة مع حزب املحافظني ،حيث �أ�صبحا الآن
احلزبان الرئي�سان يف بريطانيا.
4
و�أما يف الواليات املتحدة الأمريكية ،فقد �أو�ضح ديفرجيه � .إن النظام احلزبي هناك ن�ش�أ نتيجة اخلالف
بني االحتاديني وغريهم حول اخت�صا�صات احلكومة املركزية ،حيث ظهر احلزبان)اجلمهوري Republican
 )Partyو)الدميقراطي  )Democratic partyنتيجة اخلالف حول تقوية هذه االخت�صا�صات (اجلمهوريون)
�أو التقليل منها (الدميقراطيون) حيث مع التطور والواقع  ،اندثر تقريبا هذا اخلالف� ،أو مل يعد يف حدته الأوىل،
ومع ذلك �أ�ستمر هذان احلزبان الكبريان يف احلياة ال�سيا�سية الأمريكية ،لظهور اعتبارات جديدة تدعو �إىل
بقائهما �أهمها :امل�ساهمة يف احلمالت االنتخابية� ،سواء انتخابات الكوجنر�س� ،أو انتخابات الرئا�سة� ،أو االنتخابات
 )1راجع طبعة  p-23 et.s :ـ  1976ـ Librairie Armand Colin
 )2موري�س ديفرجية ـ ذات املو�ضع .
 )3راجع بع�ض التفا�صيل الهامة يف ذلك و�أثره يف النظام الوظيفي يف الواليات املتحدة الأمريكية يف  :د .ه�أين الدرديري  :حقوق وواجبات املوظف العام )حما�ضرات �ألقيت
بق�سم الدرا�سات العليا ـ كلية احلقوق جامعة القاهرة )  - 2012 2011-الباب املتعلق ب�أثر التطور) التاريخي /ال�سيا�سي) يف ن�ش�أة نظم الوظيفية العامة .
 )4املو�ضع ال�سابق .
				
جامعة امللكة �أروى

134

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

�أثــــر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية على �أعمـــــــال الإدارة

املحلية.

و�أما يف ال�شرق الأو�سط فقد ن�ش�أت الأحزاب ال�سيا�سية لتطورات �شتى ،غالبها ما ارتبط مبكافحة ال�سيطرة
الرتكية� ،أو مبكافحة ما تالها من االحتالل الأوربي (على �سبيل املثال :م�صرـ �سورياـ الأردن) � ،5أو نتيجة لطريقة
ن�ش�أة الدولة ذاتها (�إ�سرائيل)  ،6دون �أن نغفل يف ذلك �أبد�آ �أثر احلركات الدينية الإ�سالمية يف ن�ش�أة الأحزاب
ال�سيا�سية ذات املرجع الديني الإ�سالمي (على �سبيل املثال :الإخوان امل�سلمون ،وحزب التحرير الإ�سالمي.)7
املطلب الثاين

املق�صود باحلزب ال�سيا�سي �أو تعريفه
تطور املق�صود بالأحزاب ال�سيا�سية تبعا للزمن والدول التي ن�ش�أت فيها ح�سبما قدمنا ،ثم �أو�ضح فالني
» 8 « Valinفيما بعد� ،أن احلزب ال�سيا�سي )) le parti politiqueهو « :جماعة متحدة من الأفراد تعمل
مبختلف الو�سائل الدميقراطية للفوز باحلكم ،بق�صد تنفيذ برنامج �سيا�سي معني ،قد يكون مف�صلآ �أو يكتفي فيه
بو�ضع اخلطوط العامة «.
	�أن احلزب هو� :أ�شخا�ص يعتنقون ذات» «Benjamin Constantكما نقل كذلك عن املذهب ال�سيا�سي
»«Une union d>hommes qui profèrent la même doctrine politique
وكذلك عن � H.kelsenأن الأحزاب ال�سيا�سية هي « :تكوينات جتمع �أ�شخا�ص�آ لهم نف�س الر�أي  ،ت�ضمن
لهم الت�أثري احلقيقي على �إدارة ال�شئون العامة «.
ومل يخرج الفكر العربي عن هذا املعنى تقريبا لتعريف احلزب ال�سيا�سي ،حيث جند الدكتور ابراهيم
دروي�ش يقول ب�إنه  « 9جمموع من الأفراد مكون لبناء �سيا�سي لتحقيق �أهداف معينة عن طريق ال�سلطة ال�سيا�سية،
وذلك وفق العقيدة التي حتكم �سلوكه ،ومبا يت�ضمنه من �سلطة �صنع القرارات «.
كما جند �صاحب القامو�س ال�سيا�سي 10يذهب �إيل تعريف احلزب ال�سيا�سي ب�أنه « :جماعة منظمة من
املواطنني متفقة على تنفيذ مبادئ �سيا�سية معينة �إذا تولت ال�سلطة ،وذلك يف حال جناح ممثليها يف املجال�س
النيابية « ،حيث ي�ضيف� :إنه لهذا كانت الأحزاب ال�سيا�سية من �أركان الأنظمة الدميقراطية مبفهومها التقليدي
(الدميقراطية الغربية) باعتبار �أن الأحزاب هي التي تقوم ب�إبراز املبادئ والأهداف القومية من اجتماعية
� )5سن�شري �إىل ذلك بتف�صيل �أكرث بالن�سبة للمملكة الأردنية الها�شمية يف الف�صل الثاين املتعلق بالدرا�سة التطبيقية املتعلقة بها .
 )6لتفا�صيل يف ذلك راجع  :د .عبد احلميد متويل  :نظام احلكم يف �إ�سرائيل )وت�شمل الكالم عن الأحزاب ومبادئها و�آثار حرب �أكتوبر عليها ) ـ من�ش�أة املعارف ـ 1979
ـ موا�ضع متفرقة  ،و�أي�ضا � :أ� /ضياء احلاجري � ،إ�سرائيل من الداخل  ،مكتبة ابن �سيناء  1992- -موا�ضع متفرقة  ،و�أي�ضا  :د .فوزي طايل  :النظام ال�سيا�سي يف
�إ�سرائيل ـ مطبوعات معهد البحوث والدرا�سات العربية ـ �سل�سلة الدرا�سات اخلام�سة  1989ـ موا�ضع متفرقة كذلك .
 )7راجع بالن�سبة للإخوان امل�سلمني  :د  .زكريا �سليمان بيومي  :الإخوان امل�سلمون واجلماعات الإ�سالمية يف احلياة ال�سيا�سية امل�صرية ) )1948-1928ـ ) ر�سالة
دكتوراه يف التاريخ احلديث ) جامعة عني �شم�س ذو احلجة 1398ـ نوفمرب  1978ـ مكتبة وهبة ـ ط �أويل 1399ـ  1979ـ موا�ضع متفرقة  .و د .ريت�شارد ميت�شيل
 :الإخوان امل�سلمون ـ ترجمة عبد ال�سالم ر�ضوان ومني �أني�س ـ مكتبة مدبويل ط  .ثانية  1985ـ موا�ضع متفرقة .
وبالن�سبة حلزب التحرير  :راجع تفا�صيل ن�ش�أته وتطوره يف موقعة الر�سمي :
www.hizb-ut- tahrir.org
 )8يف كتابه  :الأحزاب �ضد اجلمهورية ـ باري�س 1948ـ �ص  15وما بعدها  ،م�شار �إليه يف د� .سليمان الطماوي  :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري )درا�سة
مقارنة ) ـ 1988ـ �ص.257
 )9يف كتابه  :الدولة ) نظريتها وتنظيمها ) – �سنة � 1969-ص. 373
 )10و�ضع �أحمد عطية ـ كلمة « �أحزاب �سيا�سية «.
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واقت�صادية و�سيا�سية وتعمل على توعية اجلماهري ،وبلورة �آرائهم ال�سيا�سية ،ف�ضال عن �أن النظام احلزبي ي�سمح
بقيام معار�ضة حتول دون ا�ستبداد حزب الأغلبية بال�سلطة ،ذلك �أن الدميقراطية ال تقوم فقط على �أ�سا�س حكم
الأغلبية بل على حرية النقد التي تبا�شرها الأقلية احلزبية ،وبالتايل تنعدم هذه اخل�صائ�ص يف حالة نظام
احلزب الواحد الذي ت�صطنعه بع�ض احلكومات لفر�ض م�شيئتها عن طريق الدعاية ال�شعبية ،كما كان نظام احلكم
الفا�شي والنازي وكذلك نظام احلكم يف الدول ال�شيوعية.
و�أما الدكتور  /حممد ال�شافعي �أبو را�س  11فقد �أ�ضاف لذلك تف�صيلآ مميز�آ نقتب�سه  ،ويقول فيه:
نرى �أن احلزب ال�سيا�سي « :جمموعة من الأفراد يلتقون حول مبادئ و�أفكار و�أهداف وي�سعون
للبقاء يف كرا�سي احلكم �أو الو�صول �إليها بالطريق الدميقراطي و�ضع�آ لهذه املبادئ والأفكار
والأهداف مو�ضع التنفيذ» .ومن هذا التعريف يت�ضح �أن احلزب جتمع اختياري ر�ضائي ،فال
ي�سمى حزب�آ ذلك التجمع الذي يقيمه حاكم �أو �سلطان بالقوة والقهر �أو بالرتغيب واملنح،
وما ذلك �إال لأن هذه املجموعة ال تكون حزب�آ �سيا�سي�آ �إال �إذا كان جتمعها حول �أفكار ومبادئ
و�أهداف ،وهي �أمور ال يتم التجمع حولها �إال بعد الت�أمل فيها واالقتناع بها ،الأمر الذي
يعني �ضرورة قيام احلزب ب�إرادة �أع�ضائه واختيارهم وال يكفي �أن يتجمع الأع�ضاء حول
�أهداف و�أفكار ومبادئ للقول بقيام حزب �سيا�سي ،و�إمنا يجب �أن يكون حتقيق هذه الأهداف
واملبادئ والأفكار من خالل �سلطات الدولة العامة ،الأمر الذي يعني �أن ي�سعى احلزب �إىل
الو�صول �إىل كرا�سي احلكم يف الدولة ،ليقع يف مواقع ال�سلطة ،في�ستطيع بذلك حتقيق �آماله
و�أهدافه و�أفكاره .ولكي يكون احلزب �سيا�سي�آ ،ف�إنه يجب �أن يكون يف �سعيه للبقاء يف كرا�سي
احلكم�،أو الو�صول �إليها �إن كان خارجها،منتهجا الطريق الدميقراطي ال�سلمي املتمثل يف
خو�ض االنتخابات واالنت�صار فيها ،ف�إن اعتنق التنظيم �سيا�سة العنف والع�صيان والتمرد،
للقفزعلى كرا�سي احلكم ،ف�إن التنظيم ال يكون حزب�آ �سيا�سي�آ.
وعلى العموم فيمكننا القول يف النهاية� ،إن احلزب ال�سيا�سي هو « :جتمع �سيا�سي معرتف به طبق�آ لد�ستور
معني ،بهدف ال�سعي لتويل ال�سلطة لتطبيق برنامج �سيا�سي �إقت�صادي ،و�إجتماعي معني ،ي�ؤمن به هذا التجمع
ال�سيا�سي».
والق�صد من هذا التعريف� ،أن نربز دور الإعرتاف الد�ستوري بالأحزاب (�سواء كان الد�ستور مكتوب ًا �أو
عرفيا) ،ليكون ذلك �أ�سا�س م�شروعيتها ومتيزها يف النظام الدميقراطي عن الأحزاب الأخرى التي تعتمد يف ن�ش�أتها
على االرتباط بال�سلطة� ،أو االرتباط على العك�س ،بالعنف للو�صول لهذه ال�سلطة ،مما يجعلنا يف مرحلة الثورة ال
مرحلة �سيادة النظام احلزبي ذاته.
والأحزاب ال�سيا�سية بهذا املعنى الد�ستوري ،تعد ظاهرة حديثة ،وهي ربيبة الدميقراطية التي
تقد�س احلريات العامة ،كحرية الر�أي واالجتماع والنقد وغريها مما ي�ساعد على حتقيقه وجود هذه الأحزاب
ال�سيا�سية .12بل ال وجود يف الواقع لهذه احلريات ال�سيا�سية �إال بوجود الأحزاب ك�أ�سا�س رئي�س ملمار�ستها.
وهذه الأحزاب ال�سيا�سية امل�شروعة د�ستوري�آ ،هي التي �سنتناول يف املبحث الثاين� :أثرها فيما بعد على
 ) 11راجع له  :نظم احلكم املعا�صرة (درا�سة مقارنة يف �أ�صول النظم ال�سيا�سية ) – اجلزء الأول ) النظرية العامة يف النظم ال�سيا�سية) – عامل الكتب – 1984
�صـ. 588
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الرقابة الإدارية على �أعمال الإدارة ،كنقطة جديدة جديرة بالبحث والدرا�سة لأهميتها التامة من الناحية
الواقعية ح�سبما قدمنا.
املبحث الثاين

�أثر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية
 املطلب الأول :الت�أثري احلزبي املبا�شر يف جمال الوظائف الإدارية والرقابة عليها. املطلب الثاين :الت�أثري احلزبي يف الرقابة الإدارية عن طريق الأداء الربملاين والر�أي العام .املطلب الأول

الت�أثري احلزبي املبا�شر يف جمال الوظائف الإدارية والرقابة عليها
ويكون ذلك يف جمال الوظائف الإدارية ذاتها من :تخطيط ،تنظيم ،وتنفيذ ،وما يلحق بهم من رقابة
�إدارية بالطبع.
13
ويق�صد بالتخطيط الإداري مبعناه الوا�سع  :الت�صميم املنطقي ولي�س االرجتال ،قبل الإقدام على
تنفيذ عمل معني.
وهو بهذا املعنى عمل ذهني ي�سبق التنفيذ املادي ،الذي بال �شك يت�أثر متام ًا بهذا التخطيط ومدى دقته.
وجميع الأحزاب ت�ضع اخلطط الإدارية املنا�سبة م�سبقا ً يف براجمها ليتم انتخابها على �أ�سا�سها ،وبعد
الفوز باحلكم ي�صبح احلزب �أو الإتالف احلاكم ،هو الأمني على تنفيذ هذه اخلطط ،ومبقدار ال�صدق وال�شفافية
والأمانة احلزبية يف هذا املجال ،يكون التنفيذ الواقعي لهذا التخطيط امل�سبق ،والعك�س �صحيح.
و�أما التنظيم الإداري فيقت�ضي �أن توزع الن�شاطات التي ت�ضطلع بها جهات الإدارة� ،إىل وحدات ،و�أن يحدد
القائمون بكل عمل من الأعمال املنوعة يف كل وحدة  ،وبيان الرابط بني القائمني بهذه العمال تبع ًا لواجباتهم
وم�سئولياتهم.
وتبدو �أهمية عملية التنظيم يف مدى �إفادة اجلهاز الإداري من القوى الب�شرية واملادية التي ميلكها،
وتزداد هذه الأهمية كلما ات�سع اجلهاز الإداري  ،14واحلزب �أو الأحزاب احلاكمة هي الأمينة يف هذا املجال �أي�ضا.
و�أما التنفيذ الإداري ،فمن البداهة انه و�ضع ذلك التخطيط والتنظيم مو�ضع التنفيذ ،وهنا يتم ترجمة
اخلطط والتنظيمات النظرية واقعي ًا ،ويكون ذلك هو املحك العملي الواقعي ال على �صدق و�شفافية التخطيط
والتنفيذ فح�سب ،و�إمنا على مدى االنحراف من عدمه يف جمال التنفيذ.

 )13د .ف�ؤاد العطار  :مبادئ علم الإدارة العامة – مرجع �سابق – �ص . 172
 )14نف�سه – �ص .51
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املطلب الثاين

الت�أثري احلزبي يف الرقابة الإدارية عن طريق الأداء الربملاين والر�أي العام
�أوال :الت�أثري عن طريق الأداء الربملاين:

يختلف هذا الت�أثري بح�سب البيئة احلزبية والنظام احلزبي مع ًا .ف�إذا كانت البيئة احلزبية �سليمة ،ف�إنها قد
جترب ما يف النظام احلزبي من عوار �إن وجد .و�أما �إن مل تكن كذلك  ،ف�إن الت�أثري احلزبي ال�سلبي يف جمال الرقابة
الإدارية ي�أخذ املظاهر الآتية بح�سب النظام احلزبي املوجود:
�أ -ففي حالة احلزبني الكبريين :يكون الت�أثري ال�سلبي فيما يعرف ب�سيا�سة “الغنائم للمنت�صر” ،والذي عرفته
الواليات املتحدة ذاتها �إىل عهد قريب ،حيث �إذا فاز �أحد احلزبني اجلمهوري �أو الدميقراطي ف�إنه كان يعمد
�إىل حتويل ما ي�ستطيع من الوظائف �إىل احلزب الفائز و�أن�صاره يف االنتخابات ،بحجة �أن ذلك من لزوم
تنفيذ �سيا�سة احلزب املنت�صر ،حتى �أو�شكت الوظائف العامة �أن ت�صبح يف �أغلبها وظائف حزبية م�ؤقتة .15
ب -و�أما يف حالة الأحزاب املتعددة املتقاربة يف القوة ،ف�إن الت�أثري ال�سلبي ي�أتي من ناحية �أن كل حزب يحاول
من جانبه الت�أثري يف الإدارة والرقابة على �أعمالها �إن مل يكن يف �صاحله فعلى الأقل �ضد الأحزاب املناف�سة
لي�ضعفها ،مما يجعل الإدارة ذاتها يف مناخ غري مالئم للإبداع ،بل وحتى التنفيذ حت�سب ًا ملوقف املنت�صر من
هذه الأحزاب الذي قد يحمل �إبداعها لظنون �أو و�شايات معتادة يف هذه الأحوال ،على �أنها كانت �ضده �أو
بغر�ض �إجناح احلزب �أو الأحزاب املناف�سة.
ج – و�أما يف حالة احلزب امل�سيطر فهنا يكون الت�أثري ال�سلبي ك�أخطر ما يكون ،لأنه من الناحية الواقعية ،ف�إن هذا
احلزب ي�ستطيع �أن ميار�س ا�ستبدادا حزبيا ،يتمثل يف قيامه ،باعتباره احلزب الفائز ،بت�شكيل احلكومة ،مع
�سيطرته عن طريق نائبيه �أي�ضا على الربملان ،وبامتالكه لقدرتي الت�شريع والتنفيذ على هذا النحو ،ف�إنه
ميلك الت�أثري يف الق�ضاء ويف الإدارة ويف كل رقابة على �أعمالها �أي�ضا ،مبا ميلكه من ا�ستبداد اجلمع بني �سلطتي
الت�شريع والتنفيذ معا.

ثانيا :الت�أثري عن طريق حتريك الر�أي العام:

ف�إذا كان من املفرت�ض �أنه ي�صعب �أن ي�ؤثر الر�أي العام يف �أحكام الق�ضاء ،ملا له من ح�صانة وا�ستقالل ومتر�س
طويل على عدم الت�أثر مبا هو خارج الأوراق وامل�ستندات والأدلة والقرائن املطروحة �أمامه ،ف�إن هذا لي�س هو ذات
ال�ش�أن متام ًا بالن�سبة للرقابة الإدارية التي ال تتمتع بهذه املعطيات� ،أو على الأقل لي�ست لها بذات القدر املقرر
للق�ضاء ،مما يجعل الت�أثري فيها عن طريق حتري�ض الر�أي العام �ضدها بوا�سطة احلزب �أو الأحزاب ذات امل�صلحة
�أمر ًا لي�س م�ستبعدا.

 ) ) 15للمزيد  ،راجع  :د� .سليمان الطماوي  :الوجيز يف الإدارة العامة – � ، 1980ص  198وما بعدها .
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الف�صل الثاين

�أثر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية يف اململكة الأردنية الها�شمية
 املبحث الأول  :الواقع احلزبي احلايل يف اململكة . املبحث الثاين  :ت�أثري الأحزاب ال�سيا�سية يف الرقابة الإدارية يف اململكة .املبحث الأول

الواقع احلزبي احلايل يف اململكة
 املطلب الأول  :التطور التاريخي لظهور الأحزاب وتطورها يف اململكة. املطلب الثاين  :النظام احلزبي احلايل للأحزاب يف اململكة.املطلب الأول

16

التطور التاريخي لظهور الأحزاب وتطورها يف اململكة

املرحلة الأويل :البداية والن�ش�أة:
تعود بدايات احلياة احلزبية �إىل مطلع الع�شرينات من القرن املا�ضي ،حتى �أن بع�ضها ن�ش�أ قبل والدة
الدولة يف �آذار .1921
وكانت الأحزاب الأوىل التي ن�ش�أت يف �إمارة �شرقي الأردن ذات توجهات �سيا�سية تتجاوز الواقع الأردين،
�إذ كانت تتطلع �إىل حترير �سورية من النفوذ الفرن�سي و�إقامة دولة عربية م�ستقلة ت�شمل �سورية الطبيعية �أي
�سورية احلالية ولبنان والأردن وفل�سطني.
والأحزاب ال�سيا�سية العاملة يف �شرقي الأردن قبل ن�شوء الإمارة هي:
�أوال :حزب العربية الفتاة (.)1918
ثانيا :حزب الإحتاد ال�سوري (كانون الأول )1918
ثالثا :حزب العهد ال�سوري (نهاية العهد العثماين)
رابعا :حزب اال�ستقالل العربي (.)1919
خام�سا :احلزب الوطني ال�سوري (كانون الثاين )1920
 ) 16ميكن مراجعة :
 د .ع�صام ال�سعدي  :التطور ال�سيا�سي للأردن  -ط 1عام . 1993ـ د .حممد م�صاحلة  :التجربة احلزبية ال�سيا�سية يف الأردن  -دار وائل للطباعة والن�شر  -ط1عام .1999
 د .عبداهلل الطوالبة  :احلياة النيابية الأردنية ومراحل تطورها  -من�شورات دائرة املطبوعات والن�شر عام .2010 مركز القد�س للدرا�سات   ال�سيا�سية  :الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية – ط . 2003 .				
جامعة امللكة �أروى

139

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

�أثــــر النظام احلزبي يف الرقابة الإدارية على �أعمـــــــال الإدارة

ثم مع ت�أ�سي�س �إمارة �شرقي الأردن يف عام  1921ت�أ�س�ست �أحزاب �أردنية عديدة خالل الفرتة 1921ـ
1945منها :حزب �أم القري  ،1921حزب �أحرار الأردن  ،1921حزب العهد العربي  ،1921جمعية ال�شرق
العربي  ،1923حزب ال�شعب (املعار�ض)  ،1927حزب اللجنة التنفيذية للم�ؤمتر الوطني  ،1928احلزب احلر
املعتدل  ،1930حزب العمال الأردين  ،1931حزب الت�ضامن الأردين  ،1933جمعية ال�شباب الأردين املثقف
 ،1933احلزب الوطني الأردين  ،1936حزب الإخاء الوطني  ،1937حزب اللجنة التنفيذية للم�ؤمتر الوطني
.1944
املرحلة الثانية :بعد انهيار نفوذ بريطانيا نتيجة هزميتها يف احلرب العاملية الثانية:
�إذ نظر ًا لتزايد العداء لها ،وتنامي النزعات اال�ستقاللية يف العامل العربي� ،إ�ضافة �إيل ات�ساع التعليم
وازدياد عدد املثقفني وبداية تبلور طبقة و�سطي ،فقد �ساعد كل ذلك علي توفري �أ�سا�س اجتماعي لن�شوء �أحزاب
�سيا�سية حديثة.
ويف هذه الفرتة ،بالذات ن�ش�أت جماعة االخوان امل�سلمني ،كما بد�أت تت�شكل الأحزاب الوطنية ذات
التوجهات الإ�صالحية والليربالية (احلزب الأردين وحزب ال�شعب الأردين) واجلماعات القومية كحزب البعث
العربي ،كما منت �أر�ضية مالئمة لن�شوء تيار ي�ساري « اخلاليا ال�شيوعية».
املرحلة الثالثة :بعد احلرب العربية الإ�سرائيلية الأويل ( )1948و�ضم ال�ضفة الغربية للمملكة الأردنية
الها�شمية:
حيث �أملي هذا الو�ضع �إدخال �إ�صالحات �سيا�سية علي النظام ال�سيا�سي الأردين وو�ضع د�ستور جديد
( ،)1952كما �صدر قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم ( )15ل�سنة  ،1955وا�شتملت هذه املرحلة علي جمموعة
الأحزاب الأردنية التي ن�ش�أت بعد اال�ستقالل مثل:
1 .1حزب النه�ضة العربية.
2 .2حزب ال�شعب الأردين.
3 .3حزب االحتاد الوطني.
4 .4احلزب العربي الأردين واللجنة الوطنية.
5 .5احلزب الوطني اال�شرتاكي.
6 .6حزب الأمة.
7 .7احلزب العربي الد�ستوري.
8 .8حزب البعث.
9 .9حركة القوميني العرب.
1010النا�صرية.
1111احلزب القومي ال�سوري االجتماعي.
1212جماعة االخوان امل�سلمني.
1313حزب التحرير.
1414احلزب ال�شيوعي الأردين ،وغريه من التنظيمات العمالية.
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وا�ستمرت هذه املرحلة حتي �صدورقرار حظر الأحزاب ال�سيا�سية يف الأردن يف  25ني�سان  ،1957وكان
ذلك بداية ملرحلة العمل ال�سيا�سي ال�سري.
املرحلة الرابعة :منذ عام � 1957إيل عام :1967
حيث متيزت هذه املرحلة بالعمل ال�سري والثورات مثل ثورة :ال�شوبك والكرك ،كما �شكلت فيها العديد
من الربملانات التي التعرب ب�شكل كامل عن م�صداقية �شعبية �أو دميقراطية ،مما ال فائدة من اال�ستطراد فيه فيما
نحن ب�صدده.
املرحلة اخلام�سة :منذ هزمية يونيو  1967وحتي :1989
حيث تعطلت احلياة النيابية تقريب ًا يف هذه املرحلة نتيجة هزمية  ،1967و�سقوط ال�ضفة الغربية
حتت قب�ضة االحتالل ال�صهيوين ،حيث خ�ضعت البالد بعد ذلك جمددا حلالة الطوارئ وقوانني الدفاع والأحكام
العرفية ،وجري تبعا لذلك التجديد للمجل�س النيابي القدمي ليوا�صل مهماته بدال من �أجراء انتخابات عامة يف
ال�ضفة ال�شرقية.
كما �ساهم يف هذه احلالة اي�ضا قرارات الرباط  ،1974التي �أكدت علي ان منظمة التحرير الفل�سطينية
هي املمثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني وعلي حق ال�شعب الفل�سطيني يف �أقامت دولته امل�ستقلة فوق ترابه
الوطني ،والتي قبل بها الأردن ،جاءت هذه القرارات مبثابة �سبب جديدة حلل الربملان ،وتعليق احلياة النيابية،
ب�سبب ما ذكر عن �أ�شكال قانوين د�ستوري ناجم عن قرارات الرباط وما يتعلق مب�ستقبل وم�صري ال�ضفة الغربية.
وحيث �إنه لي�س من املفيد كثريا يف بحثنا �أن ن�ستطرد فيما كان ،ف�إننا ننتقل الآن �إيل ما يهمنا وهو املرحلة
احلالية للأحزاب الأردنية� ،أو النظام احلزبي احلاىل يف اململكة.
املطلب الثاين
النظام احلزبي احلاىل يف اململكة
ميكن القول �إن هذه املرحلة تبد�أ منذ عام � ،1992إذ رغم �إن عملية التحول الدميقراطي قد بد�أت مع
�إنتخابات � ،1989إال �أن العودة العلنية للأحزاب �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية قد تاخرت حتى عام 1992حني �صدر
قانون الأحزاب رقم  32ل�سنة  ،1992ويف ظله ظهرت الأحزاب الآتية:
 �أحزاب التيار ال�سيا�سى:الأحزاب القومية :
البعث العربي اال�شرتاكي الأردين.البعث العربي التقدمي.العربي الدميقراطي الأردين.جبهة العمل القومي.الأحزاب الدينية:
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 جبهة العمل الإ�سالمي. احلركة العربية الإ�سالمية (دعاء).الأحزاب املارك�سية الي�سارية-:
ال�شيوعي الأردين. الدميقراطي الإ�شرتاكي الأردين. ال�شعب الدميقراطي الأردين ح�شد . الوحدة ال�شعبية الدميقراطي الأردين. احلرية.الأحزاب الليربالية/الو�سطية:
 العهد الأردن. التقدم والعدالة. التجمع الوطني الأردين. الوطن. اليقظة.الوحدوي العربي الدميقراطي "وعد" . امل�ستقبل. الوحدة ال�شعبية "الوحدويون" . اجلماهري العربية الأردين. اجلبهة الأردنية العربية الد�ستورية.و�إ�ضافة �إىل التيارات ال�سابقة ،البد من الإ�شارة �إىل كون عدد من الأحزاب الأردنية التي ظهرت منذ
هذه الفرتة تعترب امتداد ًا لبع�ض املنظمات الفل�سطينية ،وال �سيما حزب “الوحدة ال�شعبية الدميقراطي الأردين”
الذي ي�شكل امتدادا ملنظمة اجلبهة ال�شعبية ،وحزب “ال�شعب الدميقراطي الأردين” الذي ي�شكل امتداد ًا ملنظمة
اجلبهة الدميقراطية.
ورغم �إنه جرت بعد ذلك �إنتخابات �1997إال �أن الأويل �أن نركز هنا علي االنتخابات التي تلتها يف ،2003
باعتبارها الأكرث قربا ملا نحن فيه الآن ،وما يهمنا ا�ستخال�صه يف هذا ال�صدد.

 -انتخابات عام :2003

جرت هذه االنتخابات يف ظل ا�ستمرار العمل ب�آلية ال�صوت الواحد املثرية للجدل ،ورغم ذلك ف�إن �أي ًا من
الأحزاب الأردنية مل يعلن مقاطعته لهذه االنتخابات.
وميكن التمييز داخل الأحزاب التي �أعلنت م�شاركتها يف هذه االنتخابات من خالل طرح مر�شحني �أو دعم
مر�شحني م�ستقلني ،بني اجتاهني رئي�سيني :االجتاه املعار�ض الذي ي�ضم يف الأ�صل الأحزاب املن�ضوية �ضمن جلنة
التن�سيق العليا لأحزاب املعار�ضة الأردنية ،واالجتاه الو�سطي القريب من ال�سلطة كالآتي:
االجتاه املعار�ض:
 جبهة العمل.				
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 جبهة العمل الإ�سالمي. التيار الوطني. ال�شيوعي الأردين ال�شعبية الدميقراطي. البعث العربي التقدمي. احلركة القومية ال�شعبية. جبهة العمل القومي التقدمي. حقوق املواطناالجتاه الو�سطي (القريب من ال�سلطة(:
 جتمع الإ�صالح الدميقراطي. النه�ضة. الو�سط الإ�سالمي. الرفاه. امل�ستقبل. الي�سار الدميقراطي. حركة جلان ال�شعب الأردين. املجل�س الوطني للتن�سيق احلزبي: الد�ستور. دعاء. الأمة. الأجيال. اخل�ضر.وكان عدد املر�شحني احلزبيني يف هذه االنتخابات  54مر�شح ًا من �أ�صل  800مر�شح على م�ستوى اململكة ككل،
ومبا ن�سبته  6%من جمموع املر�شحني ،وهي ن�سبة تعرب عن �ضعف التاثري احلزبي ،خ�صو�صا �أي�ضا يف ظل �أن جمل�س
الأعيان يتم ت�شكيله بالتعيني .
وال يزال الأمر يف جممله علي هذا النحو حتي الآن ،و�إن كنا ن�ستكمل ذلك بتناول التطور الت�شريعي الذي
حدث يف هذا املجال� ،سواء يف جمال الد�ستور �أو قانون الأحزاب احلايل:

�أ .يف الد�ستور:

 املادة :) 3 ، 2 ( 16 - 2للأردنيني احلق يف ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها �سلمية وذات
نظم ال تخالف �أحكام الد�ستور.
 -3ينظم القانون طريقة ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية ومراقبة مواردها.

ب  -يف قانون الأحزاب احلايل رقم ( )16ل�سنة 2012
 -املادة -3
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يعترب حزب ًا كل تنظيم �سيا�سي م�ؤلف من جماعة من الأردنيني ي�ؤ�س�س وفق ًا لأحكام الد�ستور وهذا القانون
بق�صد امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية وحتقيق �أهداف حمددة تتعلق بال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
ويعمل بو�سائل م�شروعة و�سلمية.
 املادة -4�أ -للأردنيني احلق يف ت�أليف االحزاب واالنت�ساب اليها وفق ًا لأحكام الد�ستور وهذا القانون.
ب -للحزب احلق يف امل�شاركة يف االنتخابات يف خمتلف املواقع وامل�ستويات.
 املادة -5�أ -ي�ؤ�س�س احلزب على �أ�سا�س املواطنة وامل�ساواة بني الأردنيني وااللتزام بالدميقراطية واحرتام التعددية
ال�سيا�سية.
ب -ال يجوز ت�أ�سي�س احلزب على �أ�سا�س ديني او طائفي �أو عرقي �أو فئوي �أو على �أ�سا�س التفرقة ب�سبب اجلن�س
�أوالأ�صل.
ولتدعيم ممار�سة هذا احلق ،فقد �صدر �أي�ضا قانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ل�سنة  ،2012التي ت�شرف
علي العملية االنتخابية وتديرها يف كل مراحلها ،كما ت�شرف علي �أي �إنتخابات �أخري يقررها جمل�س الوزراء وفق
�أحكام الت�شريعات النافذة( ،مادة  67/2من الد�ستور) ( 17ومادة  4من قانون الهيئة ) كما تلتزم الوزارات والدوائر
احلكومية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة بتقدمي جميع �أنواع الدعم وامل�ساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من
القيام باملهام وامل�س�ؤليات املناطة بها وفق �أحكام هذا القانون والت�شريعات النافذة الأخري مبا يف ذلك تزويدها ب�أي
معلومات ووثائق تراها الزمة (مادة � /5أ من قانون الهيئة ).
كما �صدر �أي�ضا قانون االنتخاب ملجل�س النواب رقم ( )25ل�سنة 2012ليكون تدعيم ًا �آخر ًا النتخابهم
بال�شفافية املمكنة.
املبحث الثاين

ت�أثري الأحزاب ال�سيا�سية يف الرقابة الإدارية يف اململكة
 املطلب الأول :جمال الت�أثري احلزبي يف الرقابة الإدارية. املطلب الثاين :تقومي النظام الأردين يف جمال العالقة بني الأحزاب والرقابة الإدارية.املطلب الأول

جمال الت�أثري احلزبي يف الرقابة الإدارية
�إت�ضح لنا مما تقدم �أنه ب�أدين الت�أمل ف�إن الأحزاب ال�سيا�سية يف اململكة لي�س لها ذات التاثري الذي متار�سه
الأحزاب ال�سيا�سية يف �أنظمة احلزب الواحد اواحلزبني الكبريين� ،أو احلزب القائد (امل�سيطر).
وغاية ما للأحزاب ال�سيا�سية يف اململكة من دور يف هذا املجال هو الت�أثري غري املبا�شريف جمال ال�صالت

 )17مبوجب التعديل املن�شوريف العدد  117بتاريخ  2011 / 10/1من اجلريدة الر�سمية .
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ال�شخ�صية مع الدائرة امللكية �أو جمل�س الأعيان ،وكذلك دورها املت�صوريف جمال الر�أي العام وت�أثريه غري املبا�شر
بدوره يف هذا املجال.
وهذا بالطبع مع ما ميار�س يف جمال ال�صالت ال�شخ�صية مع رئي�س الوزراء والوزراء ،وجهات الرقابة� ،أو يف
جمال املمار�سة الرقابية يف جمل�س النواب طبقا ملا قدمنا فيه ما هو م�ستويف.
وقد ي�سرع البع�ض ،في�صور ذلك علي �أنه نتيجة لعدم تطور النظام احلزبي يف اململكة ب�شكل كاف ،ولكننا
نود �أن نتمهل يف �إبداء ر�أينا يف هذا املجال با�ستعرا�ض ميزات وعيوب التجربة الأردنية يف هذا املجال يف املطلب
التايل.
املطلب الثاين

تقومي النظام الأردين يف جمال العالقة بني الأحزاب والرقابة الإدارية

�أوال :ميزات النظام الأردين:

رغم �إن �أدولف هتلر كان ديكتاتوراً ،وهو بالقطع كذلك� ،إال �أن هذا ال مينع من ت�أمل مالحظاته يف جمال
الأحزاب ال�سيا�سية والعمل الربملاين ،علي الأقل كناقد ومراقب للنظام الآخر ،حيث جنده يت�ساءل بعد زياراته
املتكررة للربملان يف فيينا  ،فيقول:18
« وكنت دائم ًا �أطرح علي نف�سى الأ�سئلة التالية:
1 .1هل يعترب حتمل م�سئولية عمل ما جمرد ا�ستقالة الوزارة التي قامت به �أو حل الربملان؟
2 .2هل يجوز �أن تعترب الأكرثية م�سئولة عن قرار تتخذه؟
3 .3هل هناك معن�سى للم�سئولية �إذا مل يتحملها �شخ�ص معني؟
4 .4كيف يجوز عملي ًا اعتبار رئي�س حكومة م�سئو ًال عن �أعمال فر�ضتها م�شيئة �أو توجيه عدة �أ�شخا�ص؟
�5 .5إذا �أخفق رجل الدولة يف ا�ستمالة الأكرثية فهل يعد ذلك دلي ًال علي عدم انعدام �أهليته للحكم؟
�6 .6أال يرتتب علي مبد�أ الأكرثية يف نظامها الربملانى الق�ضاء علي فكرة انح�صار امل�سئولية برئي�س؟
وهكذا ف�إن تقدمي �سلطة الأكرثية علي �سلطة الفرد قد ت�ؤدى �إيل اال�ستعا�ضة عن الرئي�س بالعدد،
ويتنكر للمبد�أ الأر�ستقراطى الطبيعى الذي يحيل الأمور �إيل النخبة.
كما يقول :19
« و�أظن كذلك �أن الأكرثية الربملانية متثل (�أحيان ًا) جمرد ثرثرة فارغة ،و�أن املجل�س النيابى قد يخلو من
الكفاءات ،و�أنه من امل�شني �أن ي�ستجدى الزعيم ـ قبل �أن يتخذ �أى قرارـ موافقة الأكرثية علي هذا القرار ،وكذلك
تت�سم الأكرثية يف الربملان بالبله واجلنب ،وب�أنهم مائة دماغ �أجوف ال يعادلون عق ًال واحد ًا فذ ًا .....
وفى الربملان مل تقع عيناى �إال على الطاحمني للمنا�صب والوظائف املرموقة فى الدولة ،وعلى ال�سد املنيع
الذي يقيمه الو�صوليون واالنتهازيون الذين يفزعون من �أية حركة تنادى بالإ�صالح «.
ومع �أن هذا الكالم هو يقين ًا من خ�صم الدميقراطية� ،إال �أننا ال نود �أن نكون مثالني �إىل درجة �أن نت�صور �أنه
غري واقعى متاما بل كثري ما جند له �شواهد عديدة فى بع�ض التطبيقات.
20
ومن يقر�أ كتاب� :أبعاد اللعبة االنتخابية لبهي الدين ح�سني  ،عن الواقع الإنتخابي امل�صري يف الفرتة
 )18يف كتابه  :كفاحي (حياته � ،أفكاره  ،مباد�ؤه � ،أهدافه ) – ترجمة و�إعداد وتلخي�ص �أمل روا�ش – مكتبة �إبن �سينا – ط� – 2005 .ص . 25 ، 24
 )19ذات املو�ضع .
 )20طبعة دار العامل اجلديد ـ القاهرة . 1984
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التي تناولها ( ،)1984 – 1979ال�ستخل�ص من ذلك �أن مالحظات « �أدولف هتلر» ميكن �أن ت�صدق يف تطبيقات
كثرية لي�ست التجربة امل�صرية عن الفرتة امل�شار �إليها هي وحدها فقط التي ت�صدق عليها.
وما نريد �أن نخرج به من ذلك� ،أن التجربة احلزبية حمدودة الدور يف اململكة ،قد تكون ميزتها الكربى
هو حماية احلياة ال�سيا�سية الأردنية من مثل ما ذكره �أدولف هلرت� ،إذ ال �شك �أن عدم القفز فى التجربة الأردنية
فوق احلقائق املو�ضوعية� :سيا�سيا� ،إقت�صاديا ،و �إجتماعي ًا له ما يربره متاما فى هذا الظرف التاريخى املو�ضوعى
الذى متر به اململكة.
ولعل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد� ،سلطان عمان ،قد عرب عن هذا املعنى بدقة فى ظروف م�شابهة حني
قال� « :21إنهم فى التجربة العمانية ي�سريون بخطى متدرجة ،تتنا�سب مع واقعهم املحلى ،وت�سعى نحو حمالفة روح
الع�صر ،ولكن لي�س ب�أ�سلوب الطفرة الذى ميكن �أن ي�ضر جتربتهم الوليدة  ،وال يفيدها ! «.

ثانيا العيوب:

1 .1عدم وجود نظام حزبي تناف�سي :حتي �إنه ال ميكن الت�أكيد بوجود �أحزاب باملعنى العلمي للكلمة يف الأردن
ب�سبب عدم وجود هذا النظام احلزبي التناف�سي  ،بل هي �أقرب �إيل �أن تكون جماعات نخبوية ،يجتمع �أغلبها
علي قائد رمز مقيد بال�صورة الذهنية عنه لدي الأع�ضاء �أكرث ما هو مقيد مببادئ وبرامج تناف�سية يدين
بها �سائر الأع�ضاء .التعدد احلزبى الكبري :فباملقارنة للتعداد ،فال �شك �أن هذا التعدد احلزبى يف اململكة ،
يعرب عن ت�شرزم �أكرث منه تعبري ًا عن ن�ضج �سيا�سى مطلوب .و�أخطر ما ت�صاب به احلياة ال�سيا�سية يف دولة
ما هو �إعجاب كل ذي ر�أي بر�أية �إيل احلد الذي ال يب�صر معه كل فريق ما ميكن �أن يكون من نقاط التالقى
الإيجابية مع الفرقاء الآخرين.
2 .2التفاوت يف قوة الأحزاب :لن�ش�أتها فى ظل نظام �سيا�سى غري تناف�سى جعل من ال�صعب احلكم على جدارة كل
حزب من هذه الأحزاب مبو�ضوعية .كما �أن كرثة عدد الأحزاب مقرون ًا ببعد امل�سافة الفكرية والتنظيمية
بني العديد منها جعل �إمكانية ت�شكيل حتالفات انتخابية بينها �أمر ًا غري ممكن ،و�إن مت ذلك ف�سيكون فى الغالب
حتالفات م�صطنعة وغري م�ستقرة ،خ�صو�صا بعد �أن �أديت طبيعة املرحلة ال�سابقة �إيل �أن هذه الأحزاب مل
تنطلق من نف�س خط البدء ،و�إمنا حظي بع�ضها بالرعاية �أو احلماية �أو الدعم غري املبا�شر ،ويف مرحلة مل
تكن فيها ال�ساحة مت�ساوية �أمام اجلميع ،حتي نتج عن ذلك ح�صول بع�ضها علي �أف�ضلية واقعية حيال البع�ض
الآخر دون �أن يكون ذلك راجع ًا �إيل الو�ضع التناف�سي لرباجمها.
 3 .3عدم و�ضوح املدى الزمني لتطور التجربة احلزبية :فرغم ما نذكره من عيب الت�شرذم والتعدد احلزبي الكبري
الذي يت�ضمن بال �شك بع�ض الأحزاب اله�شة ،ف�إن عالج ذلك ال يكون �إال مبزيد من التطور والتطوير نحو نظام
حزبي مو�ضوعي فاعل ،تكون له فوائده يف تطوير البيئة ال�سيا�سية بعامة ،وكذا ممار�سة امل�شاركة يف احلكم،
والرقابة ب�أنواعها املختلفة ،ب�أ�سلوب �سديد ،و�أهداف مو�ضوعية خمل�صة.

 )21يف العيد الوطني عام . 1985
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خامتة
ا�ستعر�ضنا يف هذا البحث ف�صلني كانت كلها تهدف �إىل مناق�شة نقطة جديرة مبا يبذل فيها من عناء،
وفيها حماولة لالهتمام باجلوانب الواقعية يف الدرا�سات ال�سيا�سية والد�ستورية والإدارية ،ولي�س الوقوف عند
اجلوانب النظرية املدر�سية فح�سب.
وكان �أهم ما خرجنا به من هذا البحث الآتي:
�أوال� :إن احلياة ال�سيا�سية املعا�صرة يف �أى دولة بغري �أحزاب هو �أمر غري مت�صور.
ثانيا� :إن الأحزاب ال�سيا�سية هي قاطرة الر�أى العام ،وت�ؤثر فيه �أكرث مما تت�أثر به ،ومن هنا ي�أتي دورها الهام
فى امل�شاركة ال�سيا�سية.
ثالثا� :إن الأحزاب ال�سيا�سية جميعها ،لها جانب ظاهر ،وجانب باطن لتحقيق �أهدافها ال�سيا�سية ،و�إذا مل ي�صاحب
ذلك اجلانب الباطن �إخال�ص �شديد يف العمل لل�صالح العام ولي�س للم�صلحة احلزبية ال�ضيقة ف�إنها قد ت�ستغل
ذلك فى الإ�ضرار ب�أركان رئي�سة فى املجتمع ،من �أهمها :الرقابة الإدارية مو�ضوع هذا البحث.
رابعا :كما �أن م�ستوى البيئة ال�سيا�سية العامة له ت�أثري وا�ضح فى �سلوك الأحزاب على هذا النحو �أو ذاك ،ملا �سبق �أن
بيناه من �أن احلقائق ال�سيا�سية هي �إنعكا�س �صادق للحقائق املادية والب�شرية ،وبخ�صو�ص هذا املعني بالن�سبة
للتجربة الأردنية فى هذا املجال ،تالحظ لنا �أن املرحلة احلزبية الراهنة فيها ،بكل ميزاتها وعيوبها ،هي
مطابقة للظرف املو�ضوعى التاريخي الراهن� ،إال �أنه يجب العمل ب�أق�صى �سرعة و�إخال�ص على تطوير النظام
احلزبى على �أ�س�س مثالية ،تو�ضع لها اخلطط املنا�سبة ،وتت�ضافر لها اجلهود املثالية كذلك ،حتى ن�ضمن �أن
يكون تطورها متجه ًا �إىل االجتاه ال�صحيح وهو امل�ساهمة بكفاءة ومو�ضوعية فى احلياة ال�سيا�سية� ،سواء من
حيث ت�شكيل ال�سلطات احلاكمة� ،أو العالقة معها ،وفيما بينها ،والتوازن الد�ستورى املنا�سب يف �إطار كل ذلك،
مع املحافظة التامة علي احلقوق واحلريات واحلرمات العامة� ،إذ هذا هو النربا�س ال�صحيح للتقدم الن�سبى مع
الأنظمة الدولية املناف�سة الأخرى ،كما �أن ذلك هو الذى ي�ضمن داخلي ًا �أن تكون املمار�سة احلزبية عونا على
الرقابة الإدارية ال�سليمة ال العك�س.
وجاللة امللك عبداهلل نف�سه مدرك متاما لأهمية العمل احلزبي من �أجل النهو�ض بالأردن �سيا�سيا ومتكني
ال�شعب من ممار�سة دوره يف احلكم من خالل الربملان ،حتي �إنه �أثار يف خطابه الذي �ألقاه خالل اجلل�سة االفتتاحية
لأعمال ملتقي ال�شباب  « 2011لنتحاور من �أجل الأردن « نقاطا هامة للحوار بني الأردنيني حول ماهية الأحزاب
املطلوبة وطبيعة برامج عملها بحيث تكون برامج عملها �شاملة تغطي جميع اجلوانب وبحيث تتم املفا�ضلة بينها يف
�ضوء براجمها.
كما ال يجب �إعفاء الأحزاب احلالية ذاتها من �أن تقوم بتفعيل التن�سيق بينها وتوحيد الربامج اال�صالحية
والتنموية ،والعمل علي بذل اجلهد امل�شرتك لكى تخرج ب�صياغة فعالة وعملية تكون ل�صالح الوطن واملواطن ،بل
وعليها توفري الو�سائل االعالمية بجميع �أنواعها و�أ�شكالها حتى يتمكن املواطن من امل�شاركة فى التنمية ال�سيا�سية
التى ينادي بها قائد البالد ح�سبما �سبق.22
 ) 22يف ذات املعني  :العراقي ندوة بعنوان  :دور الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية حتت �إ�شراف � :أحمد �أبو دلو – اجلامعة الأردنية )راجع � :أي حمرك بحث  :حتت عنوان :
الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية ) .
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قائمة املراجع
�أوال  :املراجع باللغة العربية :

 -1د� .أحمد �سويلم العمري� :أ�صول النظم ال�سيا�سية املقارنة ـ هيئة الكتاب ـ .1977
 -2د � .أحمد �سويلم العمري :جمال الر�أي العام والإعالم ـ هيئة الكتابـ املكتبة الثقافية (العدد 321ـ . )1975
 -3د� .أحمد دروي�ش :الدولة ( نظريتها وتنظيمها) -دار النه�ضة العربية – ط.1969 .
 -4د .ال�شافعي �أبو را�س :نظم احلكم املعا�صرة (درا�سة مقارنة يف �أ�صول النظم ال�سيا�سية) – اجلزء الأول
(النظرية العامة يف النظم ال�سيا�سية) – عامل الكتب . 1984
� -5أحمد عطية :القامو�س ال�سيا�سي .
 -6د� .أنور ر�سالن :الدميقراطية بني الفكر الفردي والفكر اال�شرتاكي (ر�سالة دكتوراه) طبعة دار النه�ضة
العربية ـ .1971
 -7امل�ست�شار حمدي يا�سني عكا�شة :القرار الإداري يف ق�ضاء جمل�س الدولة (امل�صري) من�ش�أة املعارف 1987م .
 -8د  .رمزي ال�شاعر :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري (اجلزء الأول ـ النظرية العامة للقانون الد�ستوري )
طبعة عني �شم�س ـ .1978
 -9د .ريت�شارد ميت�شيل  :الإخوان امل�سلمون ـ ترجمة عبد ال�سالم ر�ضوان ومني �أني�س ـ مكتبة مدبويل ط  .ثانية
. 1985
 -010د  .زكريا �سليمان بيومي :الإخوان امل�سلمون واجلماعات الإ�سالمية يف احلياة ال�سيا�سية امل�صرية (-1928
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دور الرتبيــــة الوطنية وتربية املواطنـــــة
يف تعزيز املواطنـــــة املت�ساوية
د.عبد املجيد غالب املخاليف

�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية امل�شارك
كلية الرتبية  -جامعة �صنعاء

ملخ�ص:

يتمثل الهدف املركزي للدرا�سة يف لفت االنتباه �إىل �أزمة املواطنة
يف النظم ال�سيا�سية العربية و�ضرورة تفعيل �إ�سهام الرتبية الوطنية وتربية
املواطنة يف تعزيز املواطنة املت�ساوية بو�صفها �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لنجاح �أي حتول
دميقراطي نحو الدولة املدنية احلديثة ،وذلك من خالل -1:تتبع اخللفية
التاريخية لتطور مفهوم املواطنة-2.ت�سليط ال�ضوء على مالمح �أزمة املواطنة
يف النظم ال�سيا�سية العربية-3 .تو�ضيح مدى قدرة ثورات ال�شباب العربي
على حتقيق �أهدافها يف املواطنة املت�ساوية-4.اختيار النظرية الرتبوية
املالئمة لتحليل العالقة بني التعليم واملواطنة والتحول الدميقراطي-5.
حتديد �أدوار الرتبية الوطنية يف تعزيز املواطنة املت�ساوية.

ABSTRACT

This study aimed at activating the role of
national & citizenship education in promotion of
equal citizenship in Arab political systems, through:
1-Hilighting the historical evolution of the concept of
citizenship.2-Analyzing Manifestations of citizenship
crisis in the Arab political systems. 3-Evaluting
capacity of Arab youth revolutions in achieving equal
citizenship.4- selecting the proper educational theory
for Analyzing relationships of education, citizenship
and democratic transformation.5- Determining the
desired roles of national& citizenship education in
promotion of equal citizenship.
Key terms: national education, citizenship
education, equal citizenship, democratic
transformation.
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املقدمة:

يف ظل النظام العاملي اجلديد وطفرات العوملة وثورات العلم والتكنولوجيا واملعلومات واالت�صاالت،
تزايدت وترية التفاعل احل�ضاري والتوا�صل الثقايف والتبادل املدين بني الأمم وال�شعوب ،وتزايدت معها مهددات
ال�سيادة الوطنية ومراهنات الدول على �إ�سهامات نظمها الرتبوية والتعليمية يف تربية وتعليم املواطن الر�شيد
الف ّعال القادر على الإ�سهام يف حل م�شكالت احلا�ضر ومواجهة حتديات امل�ستقبل وحماية ال�سيادة  ،ونالت ق�ضايا
الوطن والرتبية الوطنية واملواطنة وتربية املواطنة مرة �أخرى �أولوية جديدة .فبعد �أن حققت �أمم الغرب
وال�شرق ثوراتها ووحداتها القومية ال�شاملة وانتقلت �إىل مرحلة الدولة الأمة،دخلت مرحلة(القوميات العاملية)
وبد�أت توظف مفاهيم واليات النظام العاملي اجلديد وقوى العوملة املختلفة(الغربية التمركز وامل�صلحة العاملية
االمتداد) يف �إدماج العامل يف بوتقة واحدة وتكوين املواطن العاملي الذي يتخذ من كوكب الأر�ض وطنا له وتتجاوز
املواطنة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والقومي �إىل العاملي ،جند �أن النظم ال�سيا�سية القطرية العربية مل تنجح
حتى يف حتقيق املواطنة املت�ساوية على امل�ستوى املحلي القطري حتى الآن ،الأمر الذي ي�ضاعف من حجم �أزمة
غياب املواطنة املت�ساوية وغياب بنائها الرتبوي والثقايف والإعالمي يف الوطن العربي.
كما �شهدت بع�ض �أقطار الوطن العربي يف عامي(2011-2012م) ثورات �شبابية عربية �سلمية ،هي
الأوىل من نوعها يف التاريخ العربي املعا�صر ،حيث قاد ال�شباب فيها اجلماهري العربية بثورات �شعبية حقيقية �ضد
الأنظمة العربية جنح بع�ضها �سلمي ًا(تون�س وم�صر واليمن) ومت ع�سكرة بع�ضها من اخلارج(ليبيا و�سوريا) ،واحتواء
البع�ض منها حتى الآن(البحرين و�سلطنة عمان والأردن)  .وعلى الرغم من �أن هذه الثورات قد تعر�ضت والزالت
تتعر�ض للإجها�ض الداخلي والتوظيف اخلارجي خالف ًا ملا �أراده ال�شباب� ،إال �أنها قد ف�ضحت ف�شل النظم ال�سيا�سية
وحركت مياه ال�سيا�سة العربية الراكدة  ،و�أدخلت مفاهيم وم�صطلحات
القطرية يف حتقيق املطالب التاريخية للأمةّ ،
وحركت ما كان
جديدة على الثقافة ال�سيا�سية العربية التقليدية ،وف ّعلت ما كان موجود ًا منها يف بطون الكتبّ ،
جممدا منها وغري م�ستعمل يف ر�ؤو�س املفكرين واملثقفني ،كالدولة املدنية احلديثة واملواطنة املت�ساوية وما يرتبط
بهما من قيم احلرية وامل�ساواة والدميقراطية واملدنية والعدالة والكرامة الإن�سانية وحقوق الإن�سان  .ولهذا ،بات
من الطبيعي البحث يف دور الرتبية الوطنية يف تعزيز قيم املواطنة املت�ساوية ك�شرط رئي�سي للتحول الدميقراطي
املن�شود ،الذي يجب �أن يرفد �أي�ض ًا بثقافة �سيا�سية دميقراطية جديدة و�إعالم �سيا�سي دميقراطي جديد ،حتى
ت�سقط ثقافة اخلوف لدى املواطن العربي ويتعزز دوره يف �صنع القرارات ال�سيا�سية التي حرم منها عقود طويلة
 ،ويتمكن من نقد الأنظمة امل�ستبدة الفا�سدة بو�سائل �سلمية من دون خوف وتتغري نظرته التقدي�سية للحاكم �إىل
نظرة تعاقدية عندما يعي �أنه ميتلك القدرة على تغيريه يف �أي حلظة �أويف نهاية دورته االنتخابية ويختار بديل
�أف�ضل ليحكمه من خالل �صناديق االقرتاع  .عندئذ فقط ن�ستطيع �أن جندد الأمل والثقة ب�إرادة اجلماهري العربية
ً
كاملة.
وقدرتها على الن�ضال والتغيري �ضد الأنظمة العربية القمعية وحتقيق �أهداف ثورات �شبابها
مما ال �شك فيه �أن التحول الدميقراطي املن�شود يف �أمناط �سلوك احلاكم واملواطن يف الوطن العربي يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بالتغيري الوطني الدميقراطي يف �أن�ساق املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات التي تعترب من �أهم
حمددات ت�شكيل ذلك ال�سلوك .وهذا التحول الدميقراطي يعد مطلب ًا �أ�سا�سي ًا لبناء الدولة املدنية الدميقراطية
املعا�صرة املرتكزة �إىل قيم احلداثة و�أهمها :قيم املواطنة املت�ساوية والدميقراطية واملدنية وحقوق الإن�سان.
وهذه القيم ت�شكل املداخل الرتبوية الرئي�سية لإعادة بناء املجتمعات العربية وتوجيهها نحو غاياتها املن�شودة
يف احلرية والكرامة والعدالة وامل�ساواة والت�سامح والوحدة والتنمية�.إذ ال ت�ستطيع املجتمعات العربية حتقيق
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غايات و�أهداف هذا التحول الدميقراطي املن�شود الذي ّ
د�شنته ثورات ال�شباب العربي  ،دون حدوث تغيري يف �أن�ساق
املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات التي ت�شكل وتنظم �سلوك الأفراد حكام ًا وحمكومني عرب تفعيل مداخل
الرتبية الوطنية الدميقراطية والرتبية املدنية الدميقراطية وتربية املواطنة الدميقراطية وتربية حقوق
الإن�سان والتن�شئة ال�سيا�سية الدميقراطية والثقافة ال�سيا�سية الدميقراطية والإعالم ال�سيا�سي الدميقراطي.

م�شكلة الدرا�سة:

تواجه النظم ال�سيا�سية العربية كثري ًا من التحديات �أخطرها �أزمة املواطنة و�ضعف م�ستوى الوعي
الوطني الناجتان عن غياب قيم املواطنة املت�ساوية وما ي�صاحبها من تداعيات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية،
جتلت معظمها يف �ضوء التغريات التي �شهدها العامل العربي جراء ثورات ال�شباب العربي التي بد�أت عام2011م
و�أدت �إىل عودة االهتمام بالرتبية الوطنية كاداه مركزية لرفع م�ستوى الوعي الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة
املت�ساوية لدى الأفراد باعتبارها �صمام �أمان التما�سك الأ�سري والت�آزر املجتمعي والوحدة الوطنية يف هذه النظم،
و�شرط �أ�سا�سي لنجاح عمليات التحول الدميقراطي ووقف �إعادة �إنتاج قيم �أنظمة حكم الت�سلط واال�ستبداد والف�ساد
والتجهيل ال�سيا�سي ،خ�صو�ص ًا و�أن هناك من ي�شكك يف �أن ثورات ال�شباب العربي  -التي �أتت كنتيجة �أولية لف�شل
النظم ال�سيا�سية القطرية وكمح�صلة لأزمة غياب املواطنة املت�ساوية فيها -قد ال ت�ؤدي �إىل حتوالت دميقراطية
ملمو�سة طاملا ا�ستمرت النظم التعليمية والثقافية والإعالمية تعيد �إنتاج قيم اال�ستبداد والت�سلط والف�ساد
والتجهيل ال�سيا�سي التي تغيب قيم املواطنة املت�ساوية التي ت�شكل القاعدة الفكرية الزدهار الدميقراطية ،وطاملا
ا�ستمرت املناهج تعمل على تعليم الطلبة معارف ومهارات وقيم هي �أبعد ما تكون عن قيم املواطنة املت�ساوية املتمثلة
يف احلرية والكرامة والعدالة وامل�ساواة وحقوق الإن�سان والدميقراطية واملدنية والتن ّوع والتعددية والت�سامح مع
الآراء املختلفة .ويف هذا الإطار ت�شري تقارير التنمية الإن�سانية العربية �إىل ارتباط �أزمة املواطنة يف النظم
ال�سيا�سية العربية ب�أ�ساليب تن�شئة وتربية وتعليم الأفراد وعمليات ن�شر املعرفة التي تعيد �إنتاج القيم ال�سيا�سية
واالجتماعية التي تعيق بناء املواطنة املت�ساوية مبفهومها املعا�صر ،حيث ت�ؤثر �أ�ساليب الت�سلط واحلماية الزائدة
ب�صورة �سلبية على منو اال�ستقاللية والثقة بالنف�س ،عالوة على زيادة ال�سلبية وكبح مبادرات الت�سا�ؤل واالكت�شاف
والفعل(تقرير التنمية الإن�سانية العربية2003،م.)51-53،كما �أن املناهج التعليمية التي ت�ضعها النظم
ال�سيا�سية القطرية تكر�س اخل�ضوع والطاعة والتبعية وال ت�شجع الفكر النقدي احلر الذي يحفز الطلبة على نقد
امل�سلمات ال�سيا�سية �أو االجتماعية( نا�صر.)2002،21-25،
وهكذا ،ف�إن �أحد �أهم امل�شكالت التي تواجه املجتمعات العربية تتمثل يف �ضعف م�ستوى الوعي الوطني
وغياب الرتبية الالزمة لبناء املواطنة املت�ساوية مبفهومها املعا�صر القائم على قيم امل�ساواة واحلرية والعدالة
والكرامة والدميقراطية واملدنية وحقوق الإن�سان � ،ألأمر الذي يحتم على الرتبويني العرب الإ�سهام يف �إلقاء
ال�ضوء على دور املنظومة التعليمية عموم ًا ودور الرتبية الوطنية على وجه اخل�صو�ص يف تعزيز املواطنة املت�ساوية
والإ�سهام يف �إجناح عملية التحول الدميقراطي نحو الدولة املدنية احلديثة يف الوطن العربي.

�أ�سئلة الدرا�سة:

ويف �ضوء مقدمة وم�شكلة الدرا�سة تبلورت �أ�سئلة الدرا�سة على النحو الآتي:
ال�س�ؤال الأول :ما اخللفية التاريخية لتطور مفهوم املواطنة؟
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ال�س�ؤال الثاين :ما مالمح �أزمة املواطنة يف النظم ال�سيا�سية العربية؟
ال�س�ؤال الثالث :ما مدى قدرة ثورات ال�شباب العربي يف حتقيق �أهدافها يف املواطنة املت�ساوية؟
ال�س�ؤال الرابع :ما النظرية الرتبوية املالئمة لتحليل العالقة بني التعليم واملواطنة والتحول الدميقراطي؟
ال�س�ؤال اخلام�س :ما �أدوار الرتبية الوطنية يف تعزيز املواطنة املت�ساوية؟

�أهداف الدرا�سة:

يتمثل الهدف املركزي للدرا�سة يف لفت االنتباه �إىل ق�ضية هامة يغيب عنها االهتمام الر�سمي وال�شعبي
الكاف يف العامل العربي قبل وبعد ثورات ال�شباب العربي ،وتتمثل يف �أزمة املواطنة و�ضرورة دمقرطة امل�ضامني
الرتبوية والثقافية والإعالمية ال�سائدة وتغيري فل�سفة وقيم وم�ضامني وطرق و�أطر عمليات التغيري الرتبوي
الهادفة �إىل �إيجاد املواطنة املت�ساوية بو�صفها �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لنجاح �أي حتول دميقراطي نحو الدولة املدنية
احلديثة  ،وذلك من خالل:
1 .1تتبع اخللفية التاريخية لتطور مفهوم املواطنة وتبعاته يف جمال الرتبية الوطنية وتربية املواطنة.
2 .2ت�سليط ال�ضوء على مالمح �أزمة املواطنة يف النظم ال�سيا�سية العربية.
3 .3تو�ضيح مدى قدرة ثورات ال�شباب العربي على حتقيق �أهدافها يف املواطنة املت�ساوية.
4 .4اختيار النظرية الرتبوية املالئمة لتحليل العالقة بني التعليم واملواطنة والتحول الدميقراطي.
5 .5حتديد �أدوار الرتبية الوطنية يف تعزيز املواطنة املت�ساوية.

�أهمية الدرا�سة:

من امل�ؤمل �أن ت�سهم هذه الدرا�سة مبا ت�صل �إليه من نتائج يف:
1 .1حتقيق الأهداف املن�شودة لثورات ال�شباب العربي يف بناء املواطنة املت�ساوية.
2 .2تطوير واقع املواطنة املت�ساوية عند �إعادة النظر يف بناء مناهج مقررات الرتبية الوطنية وتربية املواطنة
والرتبية املدنية وتربية حقوق الإن�سان وفـي مراحل التعليم املختلفة يف الدول العربية على �صعيد الأهداف
واملحتويات والطرائق والأدوات.
3 .3خدمة �صناع القرار الرتبوي وم�ؤلفي املناهج واملعلمني و�أ�صحاب امل�صلحة واملعنيني يف حت�سني وتطوير جماالت
الرتبية الوطنية وتربية املواطنة والرتبية املدنية وتربية حقوق الإن�سان يف الأقطار العربية.
4 .4تطوير هذه املناهج وتقوميها متا�شي ًا مع التغريات ال�سيا�سية التي ت�شهدها املنطقة جراء ثورات ال�شباب العربي
وحركات التغيري ال�شاملة التي ّ
د�شنتها.
�5 .5أن ت�شكل هذه الدرا�سة دعو ًة لإجراء درا�سات �أخرى يف امل�ستقبل لتطوير م�ضامني قيم املواطنة املت�ساوية
وتقومي وتطوير طرائق تدري�سها يف املقررات التعليمية دوري ًا داخل كل قطر عربي و�إعداد درا�سات مقارنة
ملالمح هذا التطور بني الأقطار العربية.

منهجية الدرا�سة:

	لأغرا�ض هذه الدرا�سة ووفق ًا لطبيعة �أ�سئلتها ا�ستخدم الباحث منهجية مركبة تكاملية جتمع بني :املنهج
التاريخي (املالئم لطبيعة ال�س�ؤال الأول والثاين من �أ�سئلة الدرا�سة) ،ومنهج النظرية الرتبوية النقدية (املالئم
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لطبيعة ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة)  ،واملنهج الو�صفي التحليلي (املالئم لطبيعة ال�س�ؤال الثالث واخلام�س
من �أ�سئلة الدرا�سة) والذي يقوم على و�صف ما هو كائن وتف�سريه  ،وحتديد العالقات املوجودة بني الأ�شياء  ،وجمع
البيانات وتبويبها وتف�سريها و�إجراء املقارنات الالزمة بينها  ،ومن ثم الو�صول �إىل تعميمات مقبولة ت�صدق على
اكرب قدر ممكن من الظاهرات ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.

حدود الدرا�سة:

�ستقت�صر حدود هذه الدرا�سة على دور مدخلي الرتبية الوطنية وتربية املواطنة ملا فيهما من تداخل
نظري ومفاهيمي جتعل كل منهما يحل حمل الأخر  ،وملا لهما من �صلة مبا�شرة بتعزيز قيم املواطنة املت�ساوية
بدرجة رئي�سية وعلى الأدوار امل�ساندة التي تقوم بها الأمناط الرتبوية الأخرى يف تعزيز تلك القيم بدرجة
ثانوية.

مفاهيم وم�صطلحات الدرا�سة:

الوطن  :عرف بع�ض العلماء الوطن لغة ب�أنه الأر�ض التي يولد فيها وين�ش�أ عليها الإن�سان ويتخذها مقر ًا
له  ،وعلى ذلك ف�إن الأر�ض التي تن�ش�أ عليها جماعة ما وتتخذها م�ستقر ًا ومقام ًا لها تعترب وطن ًا لتلك اجلماعة
(نا�صر . ) 216 ، 2002 ،
املواطن ”:ع�ضو يف دولة له فيها ما لأي �شخ�ص من احلقوق واالمتيازات التي يكفلها الد�ستور  ،وعليه ما
على �أي �شخ�ص �آخر من الواجبات التي يفر�ضها ذلك الد�ستور” (نا�صر. )216 ، 2002 ،
االنتماء الوطني� ”:شعور الفرد بالفخر واالعتزاز باالنت�ساب �إىل الوطن  ،ومب�سئوليته عن خدمته ،
وامل�شاركة الفعالة يف حل �أزماته وم�شاكله ،واحلر�ص على معرفة تاريخ الوطن وتراثه واالعتزاز بذلك الرتاث “
(القا�ضي. ) 16 ،2000،
مفهوم الوطنية :الوطنية” ارتباط وانت�ساب الفرد �أو اجلماعة �إىل قطعة من الأر�ض والتعلق بها ،
وحب �أهلها واحلنني �إليها عند التغرب عنها ،واال�ستعداد للدفاع عن كيانها �ضد الأخطار التي تهددها “ ( نا�صر ،
.) 217 ، 2002ويعرف احل�صري (  ) 13,1985الوطنية ب�أنها “ حمبة الإن�سان لوطنه و�شعوره نحوه بتعلق قلبي
عميق  ،فيفرح ل�سعادته  ،وي�سعى خلدمته  ،وال يت�أخر عن الت�ضحية يف �سبيله” .كما “عرفت املو�سوعة العربية
العاملية)� ،1996ص  )110الوطنية ب�أنها “تعبري قومي يعني حب الفرد و�إخال�صه لوطنه الذي ي�شمل االنتماء
�إىل الأر�ض والنا�س والعادات والتقاليد والفخر والتاريخ والتفاين يف خدمة الوطن”(.احلبيب .)2005 ،وتعترب
الوطنية �أعلى مراحل املواطنة لأنها متثل اجلانب التج�سيدي الفعلي للمواطنة احلقة التي تختلف عن مواطنة
حمل اجلن�سية ففي املرحلة الوطنية تتحقق املواقف املعنوية والنتائج املادية والثمار امللمو�سة التي تعود على
الفرد بالنفع واالرتياح وال�سعادة وعلى اجلماعة بالتقدم والرقي .وذلك لأن الوطنية �أكرث عمقا من املواطنة
ولأنها متثل �أعلى درجات املواطنة �إذ يكت�سب الفرد �صفة املواطنة مبجرد انت�سابه �إىل جماعة �أو دولة معينة �إال
�أنه ال يكت�سب �صفة الوطنية �إال بالعمل والفعل ال�صالح والإيجابي ل�صالح هذه اجلماعة �أو الدولة فيف�ضل امل�صلحة
العامة على م�صلحته ال�شخ�صية (احلبيب.)2005 ،
مفهوم الرتبية الوطنية :تعد كل دول العامل الرتبية الوطنية من الأهداف الرتبوية املركزية العامة
التي ت�سعى �إىل غر�س قيم الوطنية لدى الطلبة ،وتر�سيخ انتمائهم لوطنهم من خالل زيادة وعيهم لإيجاد املواطن
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الر�شيد الفعال الذي ي�سهم يف تنمية كل م�ؤ�س�سات املجتمع بفاعلية ،والذي ميتلك القدرة على احلكم على الأ�شياء
وتكوين الر�أي ال�شخ�صي فيها ،وتعتمد الرتبية الوطنية على تر�شيد املمار�سات والتطبيقات التي تقوم بها م�ؤ�س�سات
املجتمع ككل مبا يخدم رفعة الوطن فهي م�س�ؤولية م�شرتكة بني هذه امل�ؤ�س�سات كالأ�سرة واملدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع
الأخرى( .ال�صبيح)2005 ،
وقد عرفت املو�سوعة العاملية الرتبية الوطنية ب�أنها “ذلك اجلزء من املنهج الذي يجعل الفرد يتفاعل
مع �أع�ضاء جمتمعة على امل�ستويني املحلي والوطني ووجود االجتاه الإيجابي نحو ال�سلطات ال�سيا�سية واالن�صياع
للأنظمة والأعراف االجتماعية والإميان بقيم املجتمع الأ�سا�سية”( .عبد الكرمي والنا�صر .)2005 ،وعرفتها
مو�سوعة العلوم االجتماعية ب�أنها “العلم الذي يو�ضح عالقة املواطن ببيئته االجتماعية وما ين�ش�أ عن هذه العالقة
من �أنظمة وقوانني وحقوق وواجبات ،كما يتناول بنوع خا�ص درا�سة القانون الد�ستوري والإداري” .كما تعرف على
�أنها ذلك املجال الدرا�سي الذي يتم فيه تعليم وتعلم النظم االجتماعية وال�سيا�سية و�أمناط العالقات بني الفرد
وجماعته ،وبني اجلماعات بع�ضها والبع�ض الآخر� ،أي بني املواطن واملواطن ،وبني املواطن ووطنه ،وبني املواطن
ووطنه والعامل اخلارجي (علي .)2003 ،ويرى نا�صر (� )2003أن الرتبية الوطنية تهدف �إىل تنمية �شعور الفرد
باالنتماء �إىل وطنه وتقوية �إميانه ب�أهدافه ،واالفتخار به والدفاع عنه .كما يرى (املعيقل� )2004 ،أن الرتبية
الوطنية هي ذلك اجلزء من الرتبية الذي ي�شعر الفرد مبوجبه باملواطنة من خالل تزويد الفرد باملعلومات املرتبطة
بالقيم واملبادئ واالجتاهات احل�سنة وتربيته لي�صبح مواطن ًا �صاحل ًا يتحلى يف �سلوكه وت�صرفاته بالأخالق الطيبة
وميتلك القدر الكايف من املعرفة لتحمل م�س�ؤولياته جتاه وطنه وجمتمعه� .أما الر�شيدي ( )2006فيبني �أن الرتبية
الوطنية تربية خا�صة بكل �أمة ت�ستمد �أ�صولها من ثقافة الأمة وتراثها االجتماعي ،ومقومات الع�صر الذي تعي�ش
فيه ،و�صفات الإن�سان ال�صالح يف الوطن.
التعريف الإجرائي للرتبية الوطنية :هي جمموعة املكونات الرتبوية التعليمية التي تت�ضمن معارف
وقيم واجتاهات ومهارات وم�سلكيات وطنية متكن الأجيال من رفع م�ستوى وعيهم الوطني ودرجة حبهم لوطنهم
وتاريخه وجغرافيته و�سكانه وموارد قوته ،وتك�سبهم قدرات �إدراك الإختالالت وامل�شكالت الوطنية يف جمتمعهم
وحتليلها واحلكم عليها وحتديد مواقفهم منها ودفعهم للتحرك من �أجل تغيريها �إىل الأف�ضل وعلى نحو ي�ؤدي
با�ستمرار �إىل تفعيل و�إ�صالح وتطوير املنظومة الوطنية الالزمة للرقي التنموي والثقايف واحل�ضاري واملدين
بالوطن �أر�ض ًا و�إن�سان ًا حا�ضر ًا وم�ستقبال.
مفهوم املواطنة :يعترب مفهوم املواطنة مفهوم ًا متعدد الأبعاد ،اجتماعية و�سيا�سية و�إن�سانية ،ويتحدد
بثوابت ومبادئ �أ�سا�سية ت�شكل يف جمملها كرامة املواطن وعزة الوطن كاحلقوق الد�ستورية والقانونية يف خمتلف
نواحي احلياة (نا�صر .)2003 ،فا املواطنة واحدة من �أهم ال�سبل التي ت�ستهدف بناء الفرد ال�صالح يف املجتمع؛
فهي ت�سعى �إىل زرع العزة والكرامة يف نف�سه ،و�أنها ال تتحقق �إال بعزة الوطن و�إعالء �ش�أنه ،فاملواطن نواة الوطن
والوطن ح�صاد املواطن ،وبذلك ف�إن �أهمية املواطنة تكمن باعتبارها م�ستمرة لتعميق احل�س وال�شعور بالواجب
جتاه الوطن وتنمية ال�شعور باالنتماء للوطن واالعتزاز به وغر�س حب النظام واالجتاهات الوطنية والتعاون بني
�أفراد املجتمع واحرتام النظم والتعليمات لهذا املجتمع( .ال�صايغ .)2003 ،واملواطنة يف اللغة العربية م�شتقة من
الوطن ،والوطن هو كل مكان �أقام به الإن�سان ،واجلمع من وطن �أوطان ،ويقال :وطن باملكان و�أوطن به �أي اتخذه
حم ًال وم�سكنا ،و�أوطن فالن �أر�ض كذا وكذا اتخذها حم ًال وم�سكن ًا يقيم فيه (�أني�س و�آخرون.)1989،1042،ويف
اللغة الإجنليزية ت�أتي املواطنة ترجمة مل�صطلح())citizenshipعبدالكايف.)2004،178،وتعرف املو�سوعة
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الربيطانية(  ) Encyclopedia Britanica .1992املواطنة ب�أنها “ عالقة بني الفرد ودولة كما يحددها
قانون تلك الدولة  ،ومبا تت�ضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق تلك الدولة “( الكواري ،) 30 ،2001 ،
فهي تت�ضمن مرتبة من احلرية وما ي�صاحبها من م�س�ؤوليات وت�سبغ عليه حقوق ًا �سيا�سية مثل حقوق االنتخاب
وتويل املنا�صب العامة ،وميزت الدائرة بني املواطنة واجلن�سية التي غالب ًا ما ت�ستخدم يف �إطار الرتادف �إذ �أن
اجلن�سية ت�ضمن بالإ�ضافة �إىل املواطنة حقوق ًا �أخرى مثل احلماية من اخلارج( .العامر .)2005 ،ويعرفها
بدوي ( )1987،60ب�أنها “ �صفة املواطن حتدد حقوقه وواجباته  ،وتتميز بنوع من الوالء لبالده وخدمتها يف
�أوقات ال�سلم واحلرب والتعاون مع املواطنني الآخرين يف حتقيق الأهداف القومية “ .ويعرف خمي�س(،1995
 )24املواطنة ب�أنها “ �صفة للمواطن باعتباره ع�ضوا يف جماعة ما ،ويخ�ضع مبوجب تلك الع�ضوية لنظام حمدد
من احلقوق والواجبات” .كذلك يعرف بع�ض املتخ�ص�صون يف العلوم االجتماعية املواطنة على �إنها جمموعة من
االلتزامات املتبادلة بني الأ�شخا�ص والدولة ؛ فال�شخ�ص يح�صل على بع�ض احلقوق ال�سيا�سية واملدنية نتيجة
انتمائه �إىل جمتمع �سيا�سي معني  ،وعليه يف الوقت نف�سه �أن ي�ؤدي بع�ض الواجبات (مكروم �. )319، 2004 ،أما
حممود ( )9 ،1997فيعرف املواطنة ب�أنها “جمموعة من القيم واملبادئ واالجتاهات التي ت�ؤثر يف �شخ�صية
املواطن فتجعله �إيجابي ًا يدرك ما له من حقوق  ،وما عليه من واجبات  ،يف الوطن الذي يعي�ش فيه  ،وقادر ًا على
التفكري ال�سليم يف املواقف املختلفة “  .كما عرف قامو�س علم االجتماع املواطنة ب�أنها« :مكانة �أو عالقة اجتماعية
تقوم بني �شخ�ص طبيعي وبني جمتمع �سيا�سي �أو ما يعرف بالدولة ،ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف الأول
الوالء ويتوىل الطرف الثاين مهمة احلماية ،وتتحدد هذه العالقة بني ال�شخ�ص والدولة عن طريق القانون».
وبينّ مكدونالد ))MacDonald, 2003امل�شار �إليه يف عبد الكرمي والنا�صر (� )2005أن املواطنة جمموعة
من املمار�سات التي ت�شمل املمار�سات ال�سيا�سية واملدنية والقانونية والثقافية والرتبوية ،والتي تكونت عرب الوقت
وعرب الزمن نتيجة للحركات االجتماعية وال�سيا�سية والفكرية� .أما املواطنة يف املنظور الإ�سالمي فهي تنطلق من
القواعد والأ�س�س التي بنيت عليها ال�شريعة الإ�سالمية ،فهي ترى ان املواطنة �إمنا متثل تعبري ًا عن العالقة التي
تربط الفرد امل�سلم ب�أفراد الأمة ,كما تعرب عن العالقة بني �أر�ض الإ�سالم (الوطن) ومن يعي�شون عليها �سواء �أكانوا
م�سلمني �أو غريهم( .احلبيب .)2005 ،وقد عرفت املواطنة ب�أنها“ :عالقة بني فرد ودولة كما يحددها قانون تلك
الدولة ومبا تت�ضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق ،واملواطنة تدل �ضمن ًا على مرتبة من احلرية مع ما ي�صاحبها
من م�س�ؤوليات ،وهي على وجه العموم ت�سبغ على املواطنة حقوق ًا �سيا�سية)(احل�سبان2011،م .)27،وتعرف ب�أنها
االرتباط االجتماعي والقانوين بني الأفراد ،الذي يلتزم مبوجبه الفرد اجتماعي ًا وقانوني ًا باجلمع بني الفردية
والدميقراطية ،ويكون الفرد مواطن ًا �إذا ما التزم باحرتام القانون و�إتباع القواعد ودفع ال�ضرائب واملحافظة على
�أموال الدولة و�أداء اخلدمة الع�سكرية والإ�سهام يف نه�ضة املجتمع املحلي وحت�سني نوعية احلياة ال�سيا�سية واملدنية
تعرف على �أنها و�ضعية �أو مكانة الفرد يف املجتمع باعتباره
للدولة . (Patrick,John, 1999, p.2-3).كما ّ
مواطن ًا ،ومبا ي�ستتبع ذلك من متتعه مبجموعة من احلقوق ،والواجبات ،والهويات التي تربط املواطنني بالدولة
القومية التابعني لها  )Diversity Banks, Apr2008, p 129).ويعرفها)هالل و�آخرون)2000 ،ب�أنها
عالقة اجتماعية تعاقدية تقوم بني �شخ�ص طبيعي وبني جمتمع �سيا�سي (دولة) ،ومن خالل هذه العالقة يقدم
الطرف الأول الوالء ،ويتوىل الطرف الثانية مهمة احلماية ،وتتحدد هذه العالقة بني ال�شخ�ص والدولة عن طريق
القانون .كما يعرفها ال�سويدي ( )2001ب�أنها “�صفة الفرد الذي يتمتع باحلقوق ويلتزم بالواجبات التي يفر�ضها
عليه انتما�ؤه �إىل جمتمع معني يف مكان حمدد ،و�أهمها واجب اخلدمة الع�سكرية وواجب امل�شاركة املالية يف موازنة
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الدولة ،وهي �شعور الفرد بحبه ملجتمعه ووطنه ،واعتزازه باالنتماء �إليه ،وا�ستعداده للت�ضحية من �أجله ،و�إقباله
طواعية على امل�شاركة يف �أن�شطة و�إجراءات و�أعمال ت�ستهدف امل�صلحة العامة” .ويرى نا�صر (� )2003أن املواطنة
متثل االنتماء �إىل تراب الوطن الذي يتحدد بحدود جغرافية ،وي�صبح كل من ينتمي �إىل هذا الرتاب مواطن ًا له من
احلقوق ما يرتتب على هذه املواطنة وعليه من الواجبات ما متليه عليه �ضرورات االلتزام مبعطيات هذه املواطنة.
بينما يرى ال�صبيح (� )2005أن املواطنة تتمثل بحقوق وواجبات تتحقق من خالل قدر من الوعي واملعرفة من
خالل �سعي الفرد لتحقيق حقوق املواطنة والوفاء بالتزاماتها وذلك با�ستخدام و�سائل م�شروعة يحددها النظام
االجتماعي ويتعلمها الفرد ،وبذلك ف�إن املواطنة تتحدد بامل�س�ؤولية االجتماعية وامل�شاركة االجتماعية والوعي
ال�سيا�سي� .أما الكوادر و�آخرون ( )2001امل�شار �إليهم يف الر�شيدي ( )2006في�ؤكدون على �ضرورة ربط املواطنة
بالوطنية لدى املواطن العربي لأن الوطنية ت�شكل الأهمية املركزية يف العمل امل�شرتك بني جميع �أفراد املجتمع
لتحقيق النه�ضة احل�ضارية للمجتمع واالندماج الوطني وبناء الدولة باعتبارها م�ؤ�س�سة م�ستقلة يت�ساوى فيها
جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات دون متييز ،و�ضمن هذه الر�ؤية ف�إن فكرة املواطنة تن�صهر يف بوتقة الوطن
والوطنية وال تتعداها.
ورغم كافة املعاين اجلزئية املختلفة التي �أفرزتها التعريفات العديدة ال�سابقة ،والآثار التي تركتها
التجارب التاريخية على مفهوم املواطنة� ،إال �أنه يف ظل النظام الدويل اجلديد والعوملة اتخذ املفهوم املعاين
التالية-1 :االعرتاف بالآخر� ،سواء متثل ذلك يف االعرتاف بالديانات ال�سماوية الأخرى واحرتامها� ،أو من خالل
وجود واحرتام الثقافات الأخرى� ،أو احرتام حقوق الآخرين وحرياتهم-2.فهم وتفعيل الأيديولوجيات ال�سيا�سية
املختلفة-3.االهتمام بال�ش�ؤون املحلية والدولية-4.امل�شاركة يف �إدارة ال�صراعات الداخلية-5.امل�شاركة يف ت�شجيع
ال�سالم الدويل( .العامر.)2005 ،
وميكن من خالل التعريفات ال�سابقة للمواطنة ا�ستنتاج �أن مفهوم املواطنة يت�ألف من ثالثة عنا�صر
رئي�سية هي املعلومات وامل�شاعر وال�سلوك والتي ت�صنف �ضمن م�ستويني؛ امل�ستوى الأول ويتمثل باملفهوم الذهني
وال�شعور النف�سي والذي يرتبط باملعلومات عن الوطن والوعي باحلقوق والواجبات والر�ضا عن حت�صيل احلقوق
و�أداء الواجبات وحب الوطن� ،أما امل�ستوى الثاين فيتمثل مبمار�سة املواطنة من خالل االلتزام بالأنظمة والقوانني
واحرتامها من جهة وممار�سة العمل ال�سيا�سي واملدين من ناحية �أخرى ويعتمد املفهوم الذهني وال�شعور النف�سي
للمواطنة على الرتبية والتعليم وم�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية يف حني تعتمد ممار�سة املواطنة على النظم
والت�شريعات التي تنظم عمل املواطنني وحتقق الدافعية لديهم مما ينعك�س ب�شكل مبا�شر على درجة الوعي
باملواطنة( .ال�صبيح)2005 ،
وي�شري احلبيب (� )2005إىل م�ستويات ال�شعور باملواطنة والتي تتمثل يف �شعور الفرد بالروابط امل�شرتكة
بينه وبني �أفراد جماعته ،و�شعور الفرد با�ستمرار هذه اجلماعة على مر الزمن� ،شعور الفرد باالرتباط بالوطن
وباالنتماء للجماعة و�أن م�ستقبله يرتبط مب�ستقبل اجلماعة ،و�أخري ًا اندماج هذا ال�شعور يف فكر واحد واجتاه
واحد والذي يتمثل باملواطنة وبذلك ف�إن املواطنة ت�ستوعب وجود كافة العالقات بني الفرد واملجتمع و�أنها تعتمد
على حتقيق الكفاءة االجتماعية وال�سيا�سية.
وقد �صنف ال�سويدي ( )2001املواطنة يف �أربعة �صور هي-1 :املواطنة املطلقة ،وفيها يجمع املواطن
بني الدور الإيجابي وال�سلبي باجتاه املجتمع-2.املواطنة الإيجابية ،والتي ي�شعر فيها الفرد بقوة انتمائه الوطني
وواجبه بالقيام بدور �إيجابي ملواجهة ال�سلبيات-3.املواطنة ال�سلبية ،وهي �شعور الفرد بانتمائه للوطن ويتوقف
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عند حدود النقد ال�سلبي وال يقدم �أي عمل �إيجابي لوطنه-4.املواطنة الزائفة وفيها يحمل الفرد �شعارات جوفاء
ال تعك�س الواقع وميتاز بعدم الإح�سا�س باعتزازه بالوطن.
وميكن القول ب�أن املواطنة باعتبارها ظاهرة اجتماعية �إمنائية ذات طابع ارتقائي ثالثة عنا�صر برزت
على مدى عدة قرون من الزمن ،فاجلوانب والأبعاد املدنية للمواطنة التي برزت على ال�سطح يف �إجنلرتا خالل القرن
الثامن ع�شر تزود املواطنني باحلقوق الفردية ،مثل :حرية التعبري عن الر�أي ،وحق امللكية ،والعدالة وامل�ساواة
�أمام القانون� .أما البعد ال�سيا�سي للمواطنة الذي برز للمرة الأوىل خالل القرن التا�سع ع�شر فيمنح املواطنني كافة
الفر�ص والإمكانيات الالزمة ملمار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية املتاحة لهم ،من خالل امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية يف
املجتمع .و�أما البعد االجتماعي للمواطنة الذي ظهر للمرة الأوىل خالل القرن الع�شرين فيزود املواطنني بكافة
اخلدمات ال�صحية والتعليمية وخدمات الرفاهية الالزمة لهم ،للم�شاركة ب�شكل كامل يف جمتمعاتهم الثقافية،
ف�ض ًال عن امل�شاركة يف ثقافاتهم املدنية الوطنية ).(GRÁINNEMcKeever, 2007p 424-425
خال�صة تعريفات مفهوم املواطنة �أنها حتدد حقوق وواجبات وحريات وم�س�ؤوليات يفر�ضها انتماء الفرد
�إىل جمتمع معني يف مكان حمدد ،كما �أنها ترتبط ب�شعور الفرد نحو جمتمعه ووطنه واعتزازه باالنتماء �إليه،
وا�ستعداده للت�ضحية من �أجله و�إقباله طواعية على امل�شاركة يف �أن�شطة و�إجراءات و�أعمال ت�ستهدف امل�صلحة
العامة .وقد ارتبط املفهوم تاريخي ًا بالتطور يف حق امل�شاركة يف الن�شاطات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
بفاعلية وم�س�ؤولية ،ف�ض ًال عن امل�ساواة �أمام القانون .ولذلك هناك خم�سة جوانب رئي�سة للمواطنة تتمثل يف الأمانة
نحو النا�س الذين ي�شاركونه االنتماء �إىل نف�س الوطن ،والإخال�ص وال�شعور الداخلي بوجوب االهتمام مبن يعي�ش
�ضمن نطاق الوطن ،واالحرتام الذي يبدي فيه الفرد �سماح ًا لآراء الآخرين ووجهات نظرهم و�إن مل تتفق مع وجهة
نظره ور�أيه اخلا�ص ،عالوة على تقبل القوانني والأعراف ال�سائدة .و�أخري ًا امل�س�ؤولية التي يتحمل مبوجبها الفرد
م�س�ؤولية فردية نحو نف�سه ،وم�س�ؤولية اجتماعية نحو املجتمع ت�ؤدي �إىل منوه)(Gary Hopkins, 1997
تربية املواطنة� :إن مفهوم تربية املواطنة ،هو جزء من فل�سفة تربوية ليربالية �سو�سيو ثقافية
حقوقية عقالنية مدنية عابرة للأديان والطوائف والتكوينات القومية والإثنية واللغوية وال�ساللية وغريها،
وهو مفهوم حديث يف عاملنا العربي ،حداثة فكرة املواطنة ،وحداثة فكرة الدولة لأن املواطنة القطرية لي�ست
بدي ًال للمواطنة القومية والدولة القطرية لي�ست بدي ًال للدولة القومية .ويتفق معظم علماء االجتماع ال�سيا�سي
والرتبية على �أن الهدف العام لكل �أنواع الرتبية هو حتقيق املواطنة (�أبو ح�شي�ش .)2010،258-260،وما نق�صده
برتبـية املواطنة هنا هو عملية التن�شئة ال�سيا�سية االجتماعية التي ت�ستهدف بناء الفرد املتكامل واملتوازن يف
جوانب �شخ�صيته فكري ًا وروحي ًا واجتماعي ًا و�إن�ساني ًا ،والواعي حلقوقه وامللتزم بواجباته ،وامل�ؤمن بحقوق الإن�سان
ومبادئ العدالة وامل�ساواة للنا�س كافة ،والقادر على الإنتاج والتنمية واملبادرة املبدعة ،واملعتز بانتمائه �إىل وطنه،
واملتحلي بالروح العلمية واملو�ضوعية وال�سلوك الدميقراطي ،واملت�سم بالو�سطية والت�سامح واالعتدال .حيث �أن
تربية املواطنة هي تربية على ثقافة �أداء الواجبات وامل�س�ؤوليات قبل �أخذ احلقوق واحلريات ،وتربية على
حقوق الإن�سان والدميقراطية واملدنية عرب منهجية �شاملة تربط بني �أبعادها املعرفية واملهارية والوجدانية
والأدائية ال�سلوكية .بالإ�ضافة �إىل �أنها تربية على ثقافة الت�سامح واحلوار وال�سالم واملبادرة وخلق فر�ص عمل
جديدة ال على التك ّيف مع البيئة فقط ،كما �أنها تربية على الأ�سلوب العلمي ،والتفكري النقدي يف املناق�شة والبحث
عن الوقائع والأدلة وحت ّمل امل�س�ؤولية جتاه حقوق الأفراد واجلماعات مبا ي�ؤدي �إىل متا�سك املجتمع ووحدته.
(ال�س ّيد2010،م).
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ومن تعريفات تربية املواطنة �أي�ض ًا �أنها  ”:جمموعة من اخلربات  ،واملعارف واملهارات والقيم املبا�شرة
وغري املبا�شرة ذات الطابع الوطني التي يقدمها املجتمع لأبنائه  ،من خالل م�ؤ�س�ساته الر�سمية وغري الر�سمية ؛
مل�ساعدتهم على �إدراك مكونات كيانهم ال�سيا�سي  ،ومكانتهم االجتماعية  ،ووعيهم بدورهم االجتماعي وال�سيا�سي ،
وامل�ساهمة يف توجيه �أمور املجتمع وال�سلطة  ،وقيامهم بواجباتهم ومت�سكهم بحقوقهم “ (امل�شاقبة.)25 ،2006 ،
ووفق ًا للتعريفات ال�سابقة تكون �صفة املواطنة �صفة للفرد الذي يعرف حقوقه وواجباته وحرياته وم�سئولياته
جتاه وطنه واملجتمع الذي يعي�ش فيه  ،والذي ي�شارك بفعالية يف اتخاذ القرارات  ،وحل امل�شكالت التي تواجه
املجتمع  ،ويتعاون ويعمل جماعي ًا مع الآخرين  ،وينبذ العنف والتطرف يف التعبري عن الر�أي  ،ويكون قادرا على جمع
املعلومات املرتبطة ب�ش�ؤون املجتمع وا�ستخدامها  ،ولديه القدرة على التفكري الناقد  ،واحلر�ص على �أن تكفل الدولة
حتقيق العدالة وامل�ساواة بني جميع الأفراد دون تفرقة بينهم ب�سبب اللون واجلن�س �أو العقيدة .
مفهوم قيم املواطنة املت�ساوية :تعرف القيم ب�أنها موجهات حمددة لل�سلوك تظهر �ضمن الثقافة
العامة للمجتمع ،وتتخذ �أوجه طيبة �أو �شريرة �أو بني ذلك ،فهي مبثابة اعتقاد ثابت بنمط معني من ال�سلوك
ب�أنه �أف�ضل منط �سلوكي �سواء على ال�صعيد الذاتي �أو االجتماعي)كلكهوهن وكلي1967،م .)178،وتعرف ب�أنها
مناذج معيارية حتدد ال�سلوك املرغوب يف نظام معني جتاه بيئة معينة دون متييز بني عمل الوحدات و�أو�ضاعها
اخلا�صة ،ولذلك متثل هذه القيم ب�ؤرة التكامل بالن�سبة لأي ثقافة ،فتوجه ال�سلوك والت�صرف يف بيئة معينة)
بار�سونز1984،م .)135،كما تعرف القيم ب�أنها “جمموعة من املقايي�س التي جتعل فرد ما �أو جماعة ي�صدر
حكما نحو مو�ضوع معني �أو �شيء ما ب�أنه مرغوب �أو غري مرغوب فيه ،وذلك يف �ضوء تقدير الفرد �أو اجلماعة
بهذه الأ�شياء �أو املو�ضوعات وفق ما يتلقاه من معارف وخربات ومبادئ وما ي�ؤمن به من مثل يف الإطار الذي
يعي�ش فيه ،وي�ستدل على القيم من خالل �أفعال و�أقوال وت�صرفات الفرد �أو اجلماعة”(عقل.)2001،14 ،
وهكذا ميكن القول �أن القيم جمموعة من املعايري التي يحكم بها على الأ�شياء باحل�سن والقبح �أو باعتبارها
تف�ضيالت يختارها الفرد� ،أو باعتبارها حاجات ودوافع واهتمامات واجتاهات ومعتقدات ترتبط بالفرد.
التعريف الإجرائي ملفهوم املواطنة املت�ساوية :املواطنة املت�ساوية هي الإطار الد�ستوري القانوين التعاقدي بني
الدولة واملواطنني الذي ينظم ممار�سة املواطنني حلقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وم�س�ؤولياتهم على قدم امل�ساواة.
وهو �إطار يقوم على التفاعل والتكامل والت�أثري الإيجابي املتبادل بني �أبعاده وعنا�صره ومكوناته .وت�شكل قيم
املواطنة املت�ساوية املتمثلة يف احلرية والكرامة والعدالة وامل�ساواة وحقوق الإن�سان والدميقراطية واملدنية
وامل�شاركة والتن ّوع والتعددية والت�سامح مع الآراء املختلفة والهوية الواحدة  ،القلب والقالب واللب واجلوهر
للمواطنة املت�ساوية.
التعريف الإجرائي لقيم املواطنة املت�ساوية  :حمركات �سلوكية كامنة �أو ظاهرة لدى الأفراد تدفعهم
ملمار�سة حقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وم�س�ؤولياتهم يف وطنهم ،واتخاذ مواقف و�سلوكيات معينة جتاه الق�ضايا
والأحداث والأ�شياء املتعلقة بالوطن واملواطن والدولة ،وعلى نحو ي�ؤدي �إىل �صالحهم و�صالح وطنهم وجمتمعهم
ودولتهم .و�سواء كانت هذه القيم �سائدة �أو يفرت�ض �أن ت�سود يف الوطن واملجتمع والدولة ،فهي التي ت�ساهم يف
ت�شكيل اجتاهات وتف�ضيالت وتفاعالت ومواقف املواطنني نحو بع�ضهم ونحو الآخرين ،ونحو الق�ضايا والأحداث
والأمور والأ�شياء املادية واملعنوية التي مير بها وطنهم.
ومن �أجل �أن تتحقق املواطنة املت�ساوية فانه ال بد �أن تكتمل �أن�ساقها الرتبوية التعليمية على النحو
الأتي:
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	�أو ًال :ن�سق االنتماء الوطني :ميثل االنتماء �شعور داخلي و�إح�سا�س �إيجابي جتاه الوطن يجعل املواطن
يعمل بحما�س و�إخال�ص لالرتقاء بوطنه وللدفاع عنه واالفتخار به (احلبيب . ) 2005 ،ويعد االنتماء من الو�سائل
الفاعلة يف حتقيق �سعادة الفرد و�ضرورة حتمية لوجود الفرد واملجتمع واالنتماء هو بتحية الفرد للمجتمع التي
حتكمها ال�شروط العقالنية والتفكري امل�ستنري وبذلك ف�إن االنتماء ال يتعار�ض مع م�صالح الفرد واجلماعة واملجتمع
ذلك ان الفرد واجلماعة ملزمني بالعمل وفق ًا العقد االجتماعي وال�سيا�سي والقانوين والعقائدي التي اتفقت عليه
اجلماعة (ال�شراح)2001 ،
ثاني ًا :ن�سق الهوية الوطنية :وهي دليل وجود الفرد والتي ي�سعى االنتماء �إىل توطيدها-2.اجلماعية،
وت�شري �إىل �ضرورة تعاون وتكافل ومتا�سك الأفراد يف املجتمع الواحد ،وهي بذلك تعزز ميل الأفراد �إىل املحبة
والتفاعل املتبادل-3.الوالء ،وهو ميثل جوهر االلتزام فيدعم الهوية الذاتية من جهة ويقوي اجلماعية بني
الأفراد من جهة �أخرى-4 .االلتزام ،وي�شري �إىل التم�سك بالنظم واملعايري االجتماعية وبالتايل االلتزام مبعايري
اجلماعة وجتنب النزاع-5.الدميقراطية ،ومتثل �أ�ساليب التفكري والقيادة وتعرب عن �إميان الفرد بعنا�صر ثالثة
هي :تقدير قدرات الفرد و�إمكاناته ،حاجة الفرد �إىل التفاهم والتعاون مع الآخرين ،و�إتباع الأ�سلوب العلمي يف
التفكري.
ثالث ًا:ن�سق الوالء الوطني :ويق�صد بالوالء جمموعة امل�شاعر التي يحملها الفرد جتاه الكيان الوطني
الذي ينتمي �إليه ،عند �شعوره ب�أنه جزء من نظام اجتماعي ما ف�إنه يدين بالوالء لهذا النظام حتى ي�صبح هذا
الوالء م�شاعر وجدانية عميقة قوية( .ال�شراح .)2001 ،وي�ؤكد هالل و�آخرون (� )2000أن املظاهر العامة
لل�سلوك الدال على الوالء الوطني التي مت ا�ستخال�صها من البحوث والدرا�سات املتعلقة بالوطنية وقيم املواطنة
املت�ساوية ،تتمثل مبا يلي-1 :تعزيز التيارات االيجابية وال�سلوكيات ال�سوية-2.حب الوطن والدفاع عنه وعدم
الرتدد يف خدمته ،وامل�ساهمة يف املنجزات العلمية والتقنية-3 .ت�أدية الواجبات ب�أمانة وامل�ساهمة يف امل�شروعات
الوطنية-4.امل�شاركة يف املنا�سبات والأعياد الوطنية-5.رعاية املمتلكات العامة واملحافظة عليها وا�ستخدامها
بطريقة الئقة�-6.إتباع الأمناط وال�سلوكيات التي من �ش�أنها تر�شيد اال�ستهالك بكافة �صوره-7.بث روح التكاتف
االجتماعي والتعاون بني املواطنني-8.االلتزام بال�سلوكيات املهذبة يف التعامل بني الأفراد-9.املحافظة على
الرتاث الوطني-10.املحافظة على البيئة-11.احرتام القانون وااللتزام به-12.احرتام العادات والتقاليد
ال�سائدة يف املجتمع-13.ت�شجيع ال�صناعات الوطنية-14.التعرف على التحديات التي تواجه الوطن وحماولة
امل�ساهمة يف تقدمي احللول املنا�سبة-15.الإميان بالوحدة الوطنية والتحرر من كافة �أ�شكال التع�صب.
رابع ًا :ن�سق الدميقراطية :يرى باتريك )� (Patrick, 1999أن املواطنة هي مفتاح لفهم الدميقراطيـة
فقد �أكد على املدخل الدميقراطي للمواطنة من خالل ،احرتام املواطنني حقوق الآخرين ،و�أن يدافع املواطنني
عن حقوقهم وحقوق الآخرين ،و�أن ميار�س املواطنني حقوقهم بحرية ،ويبني باتريك �أن ممار�سة هذه احلقوق
تتمثل يف ثالثة �أنواع ،مهارات تفاعلية وتتمثل يف مهارات االت�صال والتعاون التي يحتاجها الفرد ملمار�سة العمل
املدين وال�سيا�سي ،ومهارة املراقبة والتي تتمثل يف املهارات التي يحتاجها الفرد ملتابعة �أعمال القادة ال�سيا�سيني،
و�أخري ًا مهارات الت�أثري والتي تتمثل يف املهارات التي يحتاجها الفرد للت�أثري يف نتائج احلياة ال�سيا�سية واملدنية.
ويرى باتريك و�آخرون(2003م) �أن النموذج الدميقراطي يف الرتبية الوطنية يت�ألف من املكونات التالية:
مكون املعارف الوطنية ،وت�شتمل على عمليتي التعليم والتعلم وجمموعة املبادئ ال�شاملة التي ميكن من
خاللها تعريف وممار�سة وتقييم الدميقراطية ،وتت�ألف من املو�ضوعات التالية-1 :مفاهيم ومبادئ الدميقراطية
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والق�ضايا املتعلقة با�ستخدامها-2.التعرف على تاريخ الدميقراطية-3.القرارات املتعلقة بال�سيا�سة العامة-4.
ممار�سة الدميقراطية و�أدوار املواطنني .مكون املهارات العقلية ،وت�شتمل على-1 :حتديد وو�صف املعلومات املتعلقة
باحلياة ال�سيا�سية-2.حتليل وتف�سري املعلومات املتعلقة باحلياة ال�سيا�سية-3.تقييم املو�ضوعات والأحداث
العامة-4.التفكري الناقد ب�ش�أن ظروف املواطنة واحلياة ال�سيا�سية-5.التفكري البناء ب�ش�أن كيفية حت�سني احلياة
املدنية ال�سيا�سية.
خام�س ًا :ن�سق املدنية :وله بعدان :بعد امل�شاركة املدنية ،وي�شتمل على-1 :التفاعل مع الآخرين-2.
امل�شاركة يف الأحداث العامة-3.اتخاذ القرارات ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة-4.ت�أثري القرارات ال�سيا�سية على
الق�ضايا العامة-5.تطبيق القرارات ال�سيا�سية على الق�ضايا العامة-6.اتخاذ الأعمال املنا�سبة لتح�سني احلياة
املدنية وال�سيا�سية ،.وبعد النظام املدين ،وي�شتمل على-1 :الت�أكيد على امل�ساواة وكرامة الفرد-2.احرتام وحماية
حقوق الأفراد-3.امل�شاركة امل�سئولة يف احلياة املدنية-4.امل�شاركة الداعمة للحكومة-5.تعزيز �صالح احلياة
العامة(Patrick et al., 2003)..
�ساد�س ًا :ن�سق حقوق الإن�سان :وميكن يف هذا ال�سياق تقدمي تعريف �إجرائي حلقوق الإن�سان على �أنها
�ضمانات قانونية عاملية حتمي الأفراد واملجموعات من الأفعال التي تعيق التمتع باحلريات الأ�سا�سية وكرامة
الإن�سان ،كما يف�سرها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .و�إن �أهم ميزات حقوق الإن�سان ما يلي� :أنها م�ضمونة
دولي ًا� ،أنها حممية قانون ًا� ،أنها تركز على كرامة الإن�سان� ،أنها حتمي الأفراد واملجموعات� ،أنها ملزمة للدول واجلهات
الفاعلة فيها ،و�أنه ال ميكن التنازل عنها �أو نزعها� ،أنها مت�ساوية ومرتابطة� ،أنها عاملية( دليل الأمم املتحدة لتدريب
املهنيني يف جمال حقوق الإن�سان1999 ،م.)49-51،

الدرا�سات ال�سابقة:

ال توجد حتى الآن فل�سفة جمتمعية عربية واحدة وال توجد فل�سفة تربوية عربية واحدة  ،ولهذا
فقد تناولت العديد من الدرا�سات العربية ال�سابقة مفاهيم ومو�ضوعات الوطن والرتبية الوطنية واملواطنة
وتربية املواطنة واملدنية والرتبية املدنية من مداخل خمتلفة  .وقد اختلفت الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها لهذه
املو�ضوعات وفق ًا الختالف النظم ال�سيا�سية والفل�سفات الرتبوية وال�سيا�سات التعليمية وامل�سميات الرتبوية يف
الأقطار العربية وغري العربية ،ومن هذه الدرا�سات:
•درا�سة ويج ) (Woyach, 1992التي هدفت �إىل ا�ستق�صاء اهتمام القائمني على الدرا�سات االجتماعية
باملواطنة وحت�سني الثقافة املواطنية يف الواليات املتحدة ،وتطور مفهوم القيادة و�أثرها يف تفعيل تلك
الثقافة  ،ودور التعليم يف تنمية كفايات القيادة لتفعيل ثقافة املواطنة.و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة قيام
مدار�س التعليم العام بدورها يف تطوير روح القيادة واملواطنة .
•درا�سة هالل و�آخرون ()2000التي هدفت �إىل التعرف على مدى وجود مظاهر املواطنة لدى طلبة املرحلة
الثانوية بدولة الكويت .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الهيئة التدري�سية وافقت بدرجة متو�سطة على وجود
مظاهر املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية ،يف حني �أن موافقة �أولياء الأمور والطلبة �أنف�سهم على ذلك
كانت بدرجة كبرية ،وان �أكرث اجلهات التي ت�ساهم يف تنمية املواطنة هي املدر�سة والأ�سرة والإعالم
والأ�صدقاء ،و�أن �أف�ضل الو�سائل املقرتح ا�ستخدامها لتنمية املواطنة هي التلفزيون واملناهج املدر�سية
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وال�صحف واملجالت.
•درا�سة الر�شيد ()2000التي هدفت �إىل التعرف على القيم ال�سائدة لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة
الكويت .و�أ�شارت نتائجها �إىل وجود عالقة بني توجهات الطلبة وبني هذه القيم (�أداء الواجب  ،النظام ،
احلوار واملناق�شة ،التعاون  ،حب اال�ستطالع  ،اال�ستقاللية).
•درا�سة وطفة ()2003التي هدفت �إىل التعرف على �أبعاد و�أولويات االنتماء لدى املثقفني يف املجتمع
الكويتي املعا�صر ،وبينت نتائجها �أن الدين ي�أتي يف املرتبة الأوىل من �سلم الوالء (بالن�سبة للن�سق
االجتماعية ال�سائدة) يليه الوطن  ،يليه القبيلة ،يليها الطائفة  ،و�أخري ًا �أبناء الأمة.
•درا�سة ال�شويحات ( ،)2003وقد هدفت �إىل معرفة درجة متثل طلبة اجلامعات الأردنية ملفاهيم املواطنة
ال�صاحلة .وقد �أظهرت النتائج �أن الن�سبة الكلية لتمثل �أفراد العينة ملفاهيم املواطنة قيد الدرا�سة جمتمعة
ت�ساوي ( )62%واعتربت هذه القيمة دون م�ستوى التمثل االيجابي الذي حدد ن�سبة ( )77%فما فوق.
•درا�سة العي�سى وامل�شاقبة والغرايبة ()2005التي هدفت �إىل التعرف على االجتاهات ال�سيا�سية لدى
طلبة جامعة الكويت ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة تدين ن�سبة الثقافة ال�سيا�سية والقانونية مع امل�ستوى املحلي،
كما اعتقدت ن�سبة عالية من الطلبة ب�أن الدميقراطية �أ�سلوب ًا للحياة ال�سيا�سية يف الدولة وكذلك بتطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية.
•درا�سة ال�صبيح ()2005التي هدفت �إىل حتديد اجتاهات طالب املرحلة الثانوية نحو املواطنة ومعرفة
عالقة املواطنة ببع�ض امل�ؤ�س�سات االجتماعية (امل�سجد ،املدر�سة ،الأ�سرة) .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
 80%من الطالب يدركون حقوق املواطنة وواجباتهم ،و�إن  89.9%من الطلبة �أظهروا ر�ضا عن �أدائهم يف
الواجبات ،و�أن  55.3%من الطلبة �أظهروا ر�ضا عن حت�صيلهم حلقوقهم.
•درا�سة العامر ( )2005وقد هدفت �إىل التعرف على طبيعة وعي ال�شباب ال�سعودي ب�أبعاد املواطنة.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود ارتفاع ملحوظ يف وعي ال�شباب و�إح�سا�سهم ب�أبعاد املواطنة (الهوية،
االنتماء ،التعددية واالنفتاح ،احلرية وامل�شاركة ال�سيا�سية ،املواطنة ككل) ،و�أ�شارت النتائج كذلك �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأبعاد املواطنة تعزى ملحل الإقامة ،وقد كانت هذه الفروق ل�صالح
الطلبة املقيمني يف املدينة.
•درا�سة الر�شيدي ( )2006وقد ا�ستهدفت معرفة درجة متثل معلمي املرحلة الثانوية للمفاهيم الوطنية،
واجتاهات الطلبة نحوها بدولة الكويت.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة متثل معلمي املرحلة الثانوية
عالية ،كما بينت نتائج الدرا�سة �أن اجتاهات الطلبة نحو املفاهيم الوطنية كانت ايجابية.
•درا�سة هومانا و�آخرون ) (Homana et al., 2006وقد هدفت �إىل تقييم البيئة املدر�سية املالئمة
لرتبية املواطنة ،والتحقق من العالقة بني اخل�صائ�ص التي تعزز البيئة املدر�سية املنا�سبة لرتبية املواطنة،
وتو�صلت �إىل جملة من النتائج من �أهمها-1 :تتطلب تربية املواطنة ال�سليمة �إجماع كافة �أع�ضاء املجتمع
املدر�سي على فل�سفة التعليم وما يرتتب عليها من حتقق لأهداف الرتبية الوطنية�-2.ضرورة الإملام
باملعرفة املتعلقة بالأمور الوطنية وبالتايل تعزيز املهارات املختلفة �سواء كانت مهارات تعليمية �أم
ت�شاركيه ،بالإ�ضافة �إىل �أن اخلربات التعاونية ت�سهم يف قيام الأعمال بالعمل كفريق واحد ،حيث �أن البيئة
التعاونية ت�ساعد املعلمني يف اال�شرتاك مع ًا �ضمن بيئة داعمة ت�ساعدهم يف زيادة حتقق الأهداف املن�شودة
وتزيد من احل�صيلة املعرفية للطلبة-3.الثقة املتبادلة والتفاعل االيجابي من �ضرورات البيئة التعليمية
				
جامعة امللكة �أروى

163

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

دور الرتبية الوطنية وتربية املواطنـة يف تعزيز املواطنـة املت�ساوية

امل�ساندة لرتبية املواطنة-4.املدخالت التي يح�صل عليها الطلبة من مهارات و�آليات يف التخطيط جتعلهم
قادرين على اتخاذ القرارات-5.االلتزام بالتعليم والتفاعل مع املجتمع اخلارجي ،حيث �أن تربية املواطنة
تقوم على التفاعل االيجابي بني املدر�سة واملجتمع اخلارجي.
•درا�سة هيوز و�آخرون ) .(Hughes et al., 2007وقد هدفت �إىل معرفة الفروق يف الرتبية الوطنية
بني النظام التعليمي البولندي والنظام التعليمي الكندي .وكان من �أهم النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة
�أن الرتبية الوطنية ت�شكل مطلب ًا �أ�سا�سي ًا بالن�سبة للأنظمة التعليمية يف البلدين ،وهذا يعني �أن حكومات
البلدين حتاول تربية �أجيالها وت�شجيع مواطنيها على ممار�سة الدميقراطية واكت�ساب قيم املواطنة
املت�ساوية.
وهكذا تنوعت الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة التي اعتمدت عليها هذه الدرا�سة ،بني درا�سات نظرية
وتطبيقية ،تناولت حتليل مناهج الرتبية املدنية والوطنية واالجتماعية وقيم املواطنة وتخطيط املناهج الدرا�سية
يف �ضوئها ،ومدى متثل الطلبة لقيم ومفاهيم املواطنة ومدى ت�ضمن املقررات الرتبوية ملفاهيم حقوق الإن�سان ،وقد
خل�ص الباحث �إىل جملة من النتائج التي ت�ضمنتها الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة و�أهمها-1 :اختالف م�سميات املواد
واملقررات الدرا�سية املعنية بالرتبية الوطنية من قطر عربي لأخر)الرتبية الوطنية ،الرتبية املدنية،الرتبية
على املواطنة ،تربية املواطنة ،تربية الدميقراطية  ،تربية حقوق الإن�سان) -2.اختالف الأقطار العربية يف
اختيار الن�سق التعليمي لتعليم املقررات الدرا�سية املعنية بالرتبية الوطنية ف�أقطار تعلمها ب�شكل م�ستقل و�أقطار
تعلمها عرب ت�ضمينها يف مناهج املقررات الدرا�سية الأخرى-3.اختالف الأقطار العربية يف اختيار مراحل تعليم
املقررات الدرا�سية املعنية بالرتبية الوطنية ف�أقطار تعلمها يف كل املراحل التعليمية و�أخرى تعلمها يف مراحل
تعليمية حمددة -4.اختالف الأقطار العربية يف توفري م�صفوفات متكاملة و�شاملة ومزمنة ومعتمدة ر�سمي ًا لقيم
الرتبية الوطنية يف كل مرحلة تعليمية فبع�ضها ميتلك مثل هذه امل�صفوفات و�أخرى متتلك بع�ض امل�صفوفات ولبع�ض
املراحل وبع�ضها ال ميتلك �أية م�صفوفات لأي مرحلة -5.اختالف طرق ت�ضمني حمتويات الرتبية الوطنية والتعبري
عن قيم املواطنة املت�ساوية يف مناهج الأقطار العربية وطرق التطرق �إليها والتعامل معها-6 .عك�ست هذه الدرا�سات
اجتاه ًا عاملي ًا وعربي ًا لالهتمام بالرتبية الوطنية وتربية املواطنة وتخطيط املقررات واملناهج الدرا�سية لتزويد
النا�شئة وال�شباب بجوانب التعلم الالزمة لإعداد املواطنة الوطنية الدميقراطية امل�سئولة يف امل�ستقبل-7.ك�شفت
نتائج الدرا�سات عن �ضرورة االهتمام بتطوير مناهج مقررات الرتبية الوطنية واالجتماعية واملدنية لتقوم بالدور
املنوط بها يف الرتبية ال�سيا�سية للنا�شئة ،و�إعدادهم للمواطنة امل�سئولة يف امل�ستقبل.

نتائج الدرا�سة:

نتائج ال�س�ؤال الأول :ما اخللفية التاريخية لتطور مفهوم املواطنة؟
ارتبط مفهوم املواطنة عرب التاريخ بحق امل�شاركة يف الن�شاط االقت�صادي واحلياة االجتماعية وحق
امل�شاركة يف اتخاذ القرارات العامة وامل�ساواة �أمام القانون(.الكواري .)2001 ،وقد تطور مفهوم املواطنة يف
املجتمعات الإن�سانية خالل مراحل تاريخية متعاقبة حدثت فيها ثورات وحتوالت لأمناط احلكم التي �سادت يف
وانتهاء ب�أنظمة
ابتداء من �أمناط احلكم التقليدية والتي اقت�صرت املواطنة فيها على فئات معينة
هذه املراحل،
ً
ً
احلكم الدميقراطية والتي متثلت املواطنة فيها احلقوق والواجبات والعدالة بني �أفراد املجتمع (ال�سقا.)2003 ،
يف القرن ال�سابع ع�شر قبل امليالد كان الإغريق يحرمون العبيد من حقوق املواطنة التي مينحونها
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للمواطن الإغريقي كحق ملكية الأرا�ضي وامل�شاركة يف احلكومة ،مقابل واجباته يف الت�صويت وح�ضور االجتماعات
احلكومية و�شغل الوظائف وحق التقا�ضي والو�صاية (املجادي .)1999 ،وبا�ستثناء العبيد ،جنحت املواطنة عند
الإغريق يف حتقيق درجة من امل�ساواة بني الأفراد ، ،كحق الأفـراد يف امل�شـاركة ال�سيا�سيـة وتويل املراكز واملنا�صب
العامـة والتي تقرتب من املفهوم املعا�صر للمواطنة يف الوقت احلا�ضـر .وقد كان احرتام القانون عند الإغريق
تعبري ًا عن �إرادتهم وحبهم لوطنهم فهم ميلكون الأر�ض التي يزرعونها ويحكمون الدولة التي ترعاهم،وارتبطت
املواطنة عندهم باحلرية� .أما املواطنة يف روما فقد ارتبطت بالنظام الذي اعترب املواطن �أي فرد ينتمي �إىل قبيلة
�سواء بالوالدة او التبني �أو االعتناق ،وامتاز املواطن الروماين بحماية �شخ�صه وممتلكاته وحقوقه املن�صو�ص عليها
بالقانون وح�صانته من التعر�ض للتعذيب �أو العنف عند حماكمته( .فريحة.)2002 ،
وميكن الت�أريخ لتبلور مفهوم املواطنة يف املجتمعات الغربية مثل بريطانيا من خالل العودة �إىل الفرتة
التي �أن�شئت فيها رابطة الرتبية للمواطنة يف 1934م ،والتي ت�أ�س�ست بهدف تنمية وعي املواطنني ب�ش�أن املواطنة،
وتعزيز هذا املفهوم يف العملية التعليمية .وكذلك من خالل تبني املناهج الرتبوية الربيطانية يف 1944م لفكرة
حث الر�أي العام الربيطاين على �أهمية الدفاع عن الوطن بعد احلرب العاملية الأوىل .وقد ا�ستمر االهتمام
الربيطاين مبو�ضوعات املواطنة ،مثل العدالة وامل�ساواة والدميقراطية وتكاف�ؤ الفر�ص التعليمية وال�صحية
واحلقوق املدنية ،حتى ت�شكلت �إ�سرتاتيجية �شاملة للمواطنة يف الت�سعينات تقوم على تعزيز قيم املواطنة لدى
ال�شباب يف امل�ؤ�س�سات التعليمية .وقد انح�صر مفهوم املواطنة يف الفكر الرتبوي الربيطاين يف ثالثة مو�ضوعات
رئي�سية تتمثل يف الرتكيز على املواطن �أو ًال ،بهدف تر�سيخ قيم املواطنة لديه ،وعلى املعلمني ثانيا ً ،بغية �إعدادهم
لتدري�س مو�ضوعات املواطنة ،و�أخري ًا على امل�ؤ�س�سات التعليمية وربطها باملجتمع لكي تتمكن هذه امل�ؤ�س�سات من
ت�أدية ر�سالتها االجتماعية من خالل متابعة ال�شباب يف حياتهم العملية وت�شخي�ص قيم املواطنة لديهم( .ال�شراح،
.)135، 2001
وقد تطور مفهوم املواطنة يف �أمريكا حتديد ًا يف بداية اخلم�سينات من القرن الع�شرين ،حيث �أ�صبح
هذا املفهوم يت�ضمن الكثري من الق�ضايا امل�صريية مثل حق املواطن يف التعبري عن ر�أيه ،وحقه يف التعليم والرعاية
ال�صحية ،امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ،وامل�شاركة يف اختيار ممثليه يف الربملان .ونظر ًا لأهمية البيئة الرتبوية يف
تنمية املواطنة فقد تبنت م�ؤ�س�سات التعليم الأمريكية تطوير الربامج و�أ�ساليب التعلم التي تهدف �إىل حتقيق
الكفايات الأ�سا�سية للمواطنة الفعالة .وكان من بني �أهداف الرتبية التي ارتكزت عليها �سيا�سة التعليم الأمريكية:
فهم النظام االجتماعي ،والتعرف على الأو�ضاع االجتماعية غري املرغوبة بالن�سبة للمجتمع من �أجل ت�صحيح
وتعديل مواطن اخللل ،واحرتام التباين يف �آراء املواطنني ،وتقدير معتقدات و�أ�ساليب حياة الآخرين ،ون�شر الوعي
بني املواطنني ب�ش�أن الو�سائل الدعائية امل�ضللة التي ت�ضر باملجتمع  ،وحماية البيئة واملحافظة على املوارد الطبيعية
للأمة  ،ودعم م�شاركة املواطنني يف كافة جماالت التنمية ،و�إر�ساء مبادئ ال�سالم والتعاون الدويل ،وامل�ساهمة يف
حماية الوطن عند ن�شوب الأزمات والكوارث( .ال�شراح)138 ،2001 ،
وال يختلف احلال بالن�سبة للنظم ال�سيا�سية العربية من حيث اعتبار الرتبية الوطنية وظيفة �أ�سا�سية من
وظائف التعليم الأ�سا�سية؛التي جتعل الفرد يدرك �أنه جزء ًا من جمتمعه و�أمته .ورغم تباين الفل�سفات الرتبوية
يف البالد العربية�،إال �أنها اتفقت من حيث اعتمادها على �أن الرتبية حق لكل مواطن ،وعلى احرتام كرامة الفرد،
و�إعداده للحياة الأف�ضل ،والدعوة �إىل تقدي�س القيم الروحية واملثل العليا العربية ،واحلث على التقدم العلمي،
وبث روح التفا�ؤل والت�سامح واحلث على اخلري وحمبة الإن�سانية (نا�صر .)2002 ،وقد تبنت �سيا�سات التعليم
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يف الدول العربية االهتمام برتبية املواطنة وال�سعي تكوين املواطن ال�صالح املنتمي لبلده و�أمته ،املواطن امل�ؤمن
ليكون لبنة �صاحلـة يف بناء الأمة ،بالإ�ضافة �إىل تنمية �إح�سا�س الطلبة بتحديات املجتمع يف املجاالت الثقافية
واالقت�صادية واالجتماعية ،و�إعداد الطلبة لكي يكونوا قادرين على امل�ساهمة يف التغلب على هذه التحديات.
(احلبيب�.)2005 ،إال �أنه من املالحظ �أن النظم العربية تعاين من االنف�صام بني قومية اخلطاب الرتبوي وقطرية
املمار�سةالتعليمية.
ال تنف�صل فكرة املواطنة عن الفل�سفة ال�سيا�سية الليربالية التي ظهرت يف القرن الثامن ع�شر ،والتي ربطت
املواطنة بن�شوء الدولة القومية (الدولة /الأمة) ك�إطار اجتماعي حلماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم
يف �إطار �سيادة القانون ،كما �شهد القرن التا�سع ع�شر تطور ًا يف فكرة املواطنة من خالل تعزيز احلقوق ال�سيا�سية بعد
�إقرار احلقوق املدنية ،وب�شكل خا�ص قبول مبد�أ االقرتاع العام .مبعنى �أنه ال ميكن ف�صل فكرة املواطنة عن فل�سفة
الأنوار التي بحثت يف �شرعية ال�سلطة ال�سيا�سية ومفهوم العقد االجتماعي القائم على فكرة الإرادة العامة و�أن
احلكومة �أداة �ضمان احلرية ولي�ست �أداة قهر ،وهو ما تبلور يف مرتكزات النظام الدميقراطي بو�صفه نظام ًا لإدارة
ال�صراع ي�سمح بالتناف�س احلر على القيم والأهداف التي يحر�ص عليها املواطنون(ديل2005،م.)316-222،
�أما يف القرن الع�شرين فقد تو�سعت فكرة املواطنة لت�شمل حقوق الإن�سان االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية واملدنية بعد التطور الذي ح�صل ب�إقرار ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان و�أ�سفر عن ت�شييد مفهوم
“دولة الرعاية” (هيلد2007،م.)143،
وقد تطور مفهوم املواطنة يف بداية القرن احلادي والع�شرين ليتخذ ال�صفة املعوملة والذي حتدد
بال�سمات الآتية-1 :االعرتاف بوجود ثقافات خمتلفة-2.احرتام حق الغري وحريته-3.االعرتاف بوجود
ديانات خمتلفة-4.فهم وتفعيل �أيديولوجيات �سيا�سية خمتلفة-5.فهم اقت�صاديات العامل-6.االهتمام بال�ش�ؤون
الدولية-7.امل�شاركة يف ت�شجيع ال�سالم الدويل-8.امل�شاركة يف �إدارة ال�صراعات بطريقة الالعنف( .العامر،
)2005
ويف �ضوء تاريخ هذه التجارب الإن�سانية التي مر بها مفهوم املواطنة ،مت �إفراز معاين متعددة للمواطنة
فكر ًا وممار�سة تقرتب وتبتعد عن املفهوم املعا�صر للمواطنة ،كما ت�أثرت املواطنة بالتيارات الفكرية ال�سيا�سية
واالجتماعية املعا�صرة  ،وبذلك ف�إنه ال ميكن الت�أ�صيل ال�سليم ملفهوم املواطنة باعتبارها نتاج ًا لفكر واحد وملرحلة
تاريخية حمددة ،بل هي نتاج ًا الن�صهار اجتاهات فكرية متعددة يف ظل ظروف مراحل تاريخية خمتلفة  .وهكذا
انعك�س �سياق التطور التاريخي لهذا املفهوم على تعريفاته املختلفة واملتغرية وفق ًا الختالف ظروف الزمان واملكان
والب�شر املتغرية والن�سبية ،فانتقل من الإ�شارة �إىل ن�سبة االنتماء التاريخي والثقايف واحل�ضاري �إىل بلد معني
وال�شعور بالتعلق به �أكرث من غريه؛ �إىل ت�ضمن �أبعاد جديدة تت�ضمن احلقوق والواجبات واملبادرات وامل�س�ؤوليات
جتاه النف�س وجتاه اجلماعة التي ينتمي �إليها ،وهذه احلقوق والواجبات ال متار�س �إال يف جمتمع عادل ودميقراطي
يحر�ص على امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وحتمل �أعباء الت�ضحية من �أجل تر�سيخ هذه املبادئ وحمايتها وفتح �أفاق
ممار�ستها بر�ؤية تتطلع �إىل امل�ستقبل بفعالية (الوقيان2010،م.)4،
نتائج ال�س�ؤال الثاين  :ما مالمح �أزمة املواطنة يف النظم ال�سيا�سية العربية؟
	�إن جتربة النظم ال�سيا�سية القطرية العربية خالل العقود املا�ضية ت�شري �إىل �أنها مل تنجح يف تر�سيخ
قيم احلداثة ب�شكل عام وقيم املواطنة املت�ساوية ب�شكل خا�ص بو�صفهما م�صدر ال�سلطة و�شرعيتها ،حتى �أن تقارير
التنمية الإن�سانية العربية �أطلقت على الدولة العربية احلديثة ا�سم “دولة الثقب الأ�سود” حيث) ت�شكل ال�سلطة
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التنفيذية ثقبا ا�سودا يحول املجال االجتماعي املحيط به �إىل �ساحة ال يتحرك فيها �أي �شيء وال يفلت من �إ�سارها
�شيء)) تقرير التنمية الإن�سانية العربية 2004،م )120،وقد عربت تقارير التنمية الإن�سانية العربية املتوالية
وب�شكل �صريح �أكرث من مرة عن حالة ف�شل النظم ال�سيا�سية العربية(بدرجات متفاوتة) يف بناء الدولة مبفهومها
ووظيفتها احلديثني على امل�ستوى القطري والقومي ،وقد عزت هذه التقارير ذلك �إىل �أ�سباب متنوعة ،كان يف
مقدمتها طبيعة الن�ش�أة التاريخية للدولة العربية احلديثة وارتباطها بكنف الرتتيبات اال�ستعمارية ،وا�ستمرار
حالة التبعية اخلارجية وفقدان اال�ستقالل مبفهومه ال�شامل ،بالإ�ضافة �إىل غياب العقد االجتماعي وتهمي�ش
فكرة الإرادة العامة احلرة لأع�ضاء املجتمع وا�ستئثار القوى احلاكمة بال�سلطة(تقرير التنمية الإن�سانية العربية
لعام .)2004
وملا كانت قيم املواطنة ال تنف�صل عن مرتكزات الفل�سفة ال�سيا�سية الليربالية التي ربطتها بنظرية العقد
االجتماعي ودور الدولة يف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم يف �إطار �سيادة القانون ،فان �أزمة املواطنة
يف النظم ال�سيا�سية العربية احلديثة زادت من حدة ظواهر اجتماعية و�سيا�سية خطرية مثل عدم اال�ستقرار وانت�شار
العنف والتطرف والتمييز والعن�صرية ،والف�شل يف خف�ض معدالت البطالة واجلهل والفقر وغياب �سيادة القانون
وغريها .كما �أن انت�شار قوى و�أدوات واليات العوملة املختلفة وما حملته من متغريات علمية وتقنية ،قد فاقمت حدة
هذه الأزمة؛ جراء التداعيات االجتماعية والثقافية التي �أثرت على �أمناط احلياة وو�سائلها ومتطلباتها،خ�صو�ص ًا
يف ظل عمل قوى الهيمنة الدولية على �إدماج العامل يف بوتقة واحدة وتكوين املواطن العاملي الذي يتخذ من كوكب
الأر�ض وطنا له� ،أي �أنها تتجاوز امل�ستوى املحلي �إىل العاملي ،يف حني �أن النظم ال�سيا�سية القطرية العربية مل تنجح
يف حتقيق املواطنة على امل�ستوى املحلي (القطري) ،الأمر الذي ي�ضاعف من حجم ومالمح �أزمة املواطنة وبنائها.
(اجلنحاين2008،م) .ومن مالمح �أزمة املواطنة يف النظم ال�سيا�سية القطرية العربية جند ما يلي:
امللمح الأول :ف�شل النظم ال�سيا�سية العربية يف ت�أ�سي�س املفهوم ال�سليم للمواطنة املت�ساوية :حيث الزالت
حتبوا يف �أول ال�سلّم – مقارنة مبا قد مت على ال�صعيد العاملي  -يف ت�أ�سي�س املفهوم ال�سليم للمواطنة املت�ساوية بقيمها
وحقوقها وواجباتها وحرياتها وم�س�ؤولياتها ،حيث ف�شلت حتى الآن يف �إثارة حوار وجدل حول املفهوم و�أبعاده
وغاياته و�سياقاته ،وح�شد قوى وطاقات حكومية وغري حكومية� ،سيا�سية وفكرية وثقافية ودينية واجتماعية،
وم�ؤ�س�سات جمتمعية مدنية ملقاربة املفهوم الذي ارتبط بفكرة الدولة املدنية الدميقراطية الع�صرية احلديثة.
�سواء يف نظرة الدولة �إىل املواطن
ولهذا مل ت�شهد النظم ال�سيا�سية القطرية العربية ت�صاحل ًا بني الدولة واملواطنً ،
�أو يف نظرة املواطن �إىل الدولة؛ فهي مل تق�صر يف م�س�ؤولية احلماية فح�سب ،بل ويف م�س�ؤولية الرعاية �أي�ضا،بل �إنها
مل تعي حتى الآن �أن واجبها ووظيفتها الأ�سا�سية خدمة املواطن وحت�سني ظروف عي�شه وتوفري م�ستلزمات حريته
ورفاهيته ،ويف املقابل ف�إن نظرة املواطن للدولة �أ�صبحت �سلبية هي الأخرى ،من حيث احرتامه للقوانني والأنظمة
وعالقته باملرافق العامة وحفاظه على البيئة وواجبه يف دفع ال�ضرائب وخدمة الواجب وغري ذلك.
امللمح الثاين :عدائية وت�شكيكية وارتيابية نظرة ال�سلطات �إىل املواطن :ويف املقابل ف�إن نظرة املواطن
للدولة ا�ستمرت �سلبية ،مرت ّب�صة ،تعار�ضية ،حتى �إزاء اخلدمات واملرافق العامة ،خ�صو�ص ًا يف ظل التمييز وعدم
امل�ساواة وعدم تكاف�ؤ الفر�ص وعدم احرتام احلق يف امل�شاركة و�ضعف احلريات.
امللمح الثالث  :ا�ستبدادية و�شمولية الأنظمة ال�سيا�سية القطرية العربية :ففي حني �أن الأنظمة
اال�ستبدادية ال�شمولية انتهت �أو كادت �أن تنتهي �أو تتال�شى على ال�صعيد العاملي ،تت�شبث الأنظمة ال�سيا�سية
القطرية العربية املختلفة �إيديولوجيا باحتكار احلقيقة والدين وال�سلطة واجلي�ش واملال والإعالم ،ولهذا ت�سجل
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و�شح يف املعرفة ونظرة قا�صرة يف
تقارير التنمية الب�شرية� ،أن املنطقة العربية تعاين نق�ص ًا كبري ًا يف احلريات ّ
املوقف من حقوق الأقليات وحقوق املر�أة وغريها.
امللمح الرابع :تردد الأنظمة ال�سيا�سية القطرية العربية يف الدخول الفعلي يف مرحلة التحول
الدميقراطي :فهي ما زالت حتبوا عند �أبوابها وكثري ًا ما حتدثت عنها وب�صوت عال �أحيان ًا ،لكنها ما زالت مرتددة يف
الدخول الفعلي فيها ،خ�صو�ص ًا و�أن حركة الإ�صالح والدميقراطية يف العامل العربي ال تزال تتقدم خطوة وتت�أخر
خطوتني ،ب�سبب كرثة العوائق ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية واالقت�صادية والرتبوية والتعليمية والثقافية
والإعالمية التي تعرت�ض طريقها ،ف�ض ًال عن ما تواجهه من حتديات خمتلفة خارجية وداخلية ،مثل االحتالل
واحل�صار والعدوان� ،إ�ضافة �إىل بع�ض املفاهيم ال�سلبية للموروث االجتماعي ،والتوظيف اخلاطئ للتعاليم الدينية
ومغال ،ناهيكم عن الفقر واجلهل واملر�ض والتوزيع غري العادل للرثوة.
متع�صب ومتز ّمت
على نحو
ٍ
ّ
تعر�ض فكرة املواطنة املت�ساوية يف الأنظمة ال�سيا�سية القطرية العربية �إىل م�ضادات
امللمح اخلام�سّ :
داخلية وخارجية ،مرتبطة مب�ستقبل ق�ضايا الهوية واالنتماء والوالء  :لذلك ف�إن احلوار واجلدل حول هذه
الق�ضايا مهمان لإزالة الغمو�ض حولها ،والعمل على ن�شر تربية وثقافة و�إعالم املواطنة وتعميق الوعي الوطني
احلقوقي ب�أهميتها و�ضرورتها وفداحة نكرانها �أو االنتقا�ص منها �أو تعطيلها �أو تعليقها حتت �أية حجة �أو ذريعة.
امللمح ال�ساد�س :االلتبا�س النظري والعملي بخ�صو�ص مفهوم املواطنة املت�ساوية :يف مواقف بع�ض
اجلماعات والتيارات الفكرية وال�سيا�سية املختلفة ،الأمر الذي ي�ضع �صعوبات )قبلية �أو طائفية �أو عن�صرية �أو
مذهبية �أو �ساللية ) �أمام تكوين ت�ص ّور وطني م�شرتك حوله من جهة وحول الطرق الرتبوية القومية والأ�ساليب
التعليمية ال�صحيحة لتعميق قيم املواطنة املت�ساوية ،وال�سيما يف �إطار املبادئ الد�ستورية للدولة املدنية
الدميقراطية احلديثة الع�صرية التي ت�ستند �إىل �سيادة القانون ومبد�أ امل�ساواة ،ومب�ساحة من احلرية وامل�شاركة
والعدالة ،باعتبارها قيم �ضرورية للمواطنة املت�ساوية وركائز �ضرورية و�أ�سا�سية ،ال ميكن اليوم �إحراز التقدم
والتنمية دونها.
امللمح ال�سابع :انعكا�سات التناق�ضات املوهومة بني الهوية القومية اجلامعة والهويات القطرية والفرعية
على مفهوم املواطنة املت�ساوية :التي كر�ستها الأنظمة ال�سيا�سية القطرية وبد�أت حتفر يف �أ�سا�سات الدولة والهوية
على امل�ستوى القطري والقومي مع ًا ،مما ي�ستدعي �إدارة حوار فكري ومعريف حولها،لأنها تدخل يف �صلب امل�شكالت
التي تواجه امل�صري العربي ،وبحل تلك التناق�ضات املوهومة فكري ًا ومعرفي ًا وتربوي ًا (على �أ�سا�س مبد�أ الوحدة يف
التعدد والتعدد يف الوحدة) ي�صبح جدل الهويات �أ�سا�س ًا للتعاي�ش والتكامل والتطور ال�سلمي للمك ّونات املختلفة،
بد ًال من �أن يكون مادة للتناحر واالنغالق والتع�صب وهذه امل�س�ألة تتطلب الإقرار بالتنوع والتعددية وامل�شرتك
الإن�ساين ك�شروط ال غنى عنها للهوية القومية اجلامعة.
امللمح الثامن � :ضعف ثقافة املواطنة املت�ساوية :حيث ال يزال الفكر العربي يعاين نق�ص ًا فادح ًا فيما
يتعلق بثقافة املواطنة املت�ساوية  ،وال تزال الثقافة ال�سائدة مت�سمة با�ستمرار النظرة اخلاطئة والقا�صرة �إىل
مبد�أ امل�ساواة  ،واملوقف ال�سلبي من حقوق الأقليات وحقوق املر�أة التي يفرت�ض �أن يكون لها القدر نف�سه من احلقوق
ا�ستناد ًا �إىل مبادئ امل�ساواة،والزالت منظومة القوانني النافذة مبا فيها قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف الغالبية
ال�ساحقة من البلدان العربية تنتق�ص منها.
امللمح التا�سع :ما�ضوية وت�سلطية العالقة بني ال�سلطة واملواطن :حيث ال يزال الكثري من التيارات
واالجتاهات ال�سائدة يف ال�سلطة واملجتمع تتم�سك بالنظرة الت�سلطية لعالقة الدولة باملواطن ،كفرد ،وك�إن�سان،
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وك�شخ�ص وكيان له �أهلية قانونية ،ففي الكثري من الأحيان ُينظر �إىل حقوق املواطنة� ،إما باعتبارها هبة �أو منّة �أو
مكرمة من احلاكم،الذي ينظر �إىل الأفراد كرعايا ال مواطنني مت�ساوين يف احلقوق والواجبات .ومثل هذه امل�س�ألة
ترتبط ب�أفكار ما�ضوية لعالقة احلاكم باملحكوم.
نتائج ال�س�ؤال الثالث :ما مدى قدرة ثورات ال�شباب العربي يف حتقيق �أهدافها يف املواطنة املت�ساوية؟
انق�سمت الأقطار العربية �إزاء املتغريات ال�سيا�سية التي �أعقبت ثورات ال�شباب العربي بني �أقطار ح�صل
فيها تغيري للنظام ال�سيا�سي مثل م�صر وليبيا وتون�س واليمن  ،و�أقطار حاولت التكيف مع ثورات ال�شباب العربي من
خالل جملة من الإ�صالحات ال�سيا�سية والقانونية التي �أدخلتها �إىل بنية نظمها ال�سيا�سية مثل الأردن و �سلطنة
عمان ،و�أقطار مل تت�أثر بال�شكل الذي ت�أثرت به الأقطار العربية الأخرى من ثورات ال�شباب العربي مثل لبنان
واجلزائر لأ�سباب عديدة �أهمها طبيعة نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية.
	�إن التغيري الثقايف ي�سبق عادة التغري يف البناء االجتماعي ،وهنا تلعب املدر�سة واجلامعة دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف �إعداد الطلبة لأدوار م�ستقبلية من خالل تن�شئتهم على قيم املجتمع الأ�سا�سية؛ �أي �أن بناء املواطنة املت�ساوية
يعتمد على ن�سبة ال�سكان الذين يخ�ضعون لإ�سرتاتيجية التحديث ال�سلوكي ،كما �أن مظاهر الإ�صالح ال�سيا�سي
واالجتماعي يف �أي دولة يجب �أن يتما�شى مع مظاهر الإ�صالح الثقايف ال�سيا�سي؛ وذلك كون الثقافة ال�سيا�سية
هي املعيار لنجاح �أي �إ�صالح وحتقيق غاياته (بار�سونز .)140-143،1984،ولهذا ال ت�ستطيع املجتمعات العربية
حتقيق غايات و�أهداف هذا التحول الدميقراطي املن�شود الذي ّ
د�شنته ثورات ال�شباب العربي  ،دون حدوث تغيري يف
�أن�ساق املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات التي ت�شكل وتنظم �سلوك الأفراد حكام ًا وحمكومني عرب تفعيل مداخل
الرتبية الوطنية الدميقراطية والرتبية املدنية الدميقراطية وتربية املواطنة الدميقراطية وتربية حقوق
الإن�سان والتن�شئة ال�سيا�سية الدميقراطية والثقافة ال�سيا�سية الدميقراطية والإعالم ال�سيا�سي الدميقراطي.
يف �ضوء ا�ستمرار مالمح �أزمة املواطنة يف النظم ال�سيا�سية العربية كما كانت عليه قبل ثورات ال�شباب
العربي وعدم معاجلتها بعدها ،ن�ستطيع اال�ستنتاج �أن قدرة ثورات ال�شباب العربي يف حتقيق �أهدافها يف املواطنة
املت�ساوية  ،لن تت�ضاعف �إال بالتنبه واليقظة لأهمية تكامل �أبعاد عملية التغيري الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي
املطلوب لإجناح بناء املواطنة املت�ساوية ومنع �إعادة تكرار �إنتاج نظم اال�ستبداد والف�ساد والتجهيل ال�سيا�سي يف
عاملنا العربي ،خ�صو�ص ًا و�أن واقع النظم ال�سيا�سية العربية املعا�صرة يحتاج �إىل وقفة ت�أمل من كل املعنيني و�أ�صحاب
العالقة لإعادة بناء �شخ�صية الإن�سان العربي باال�ستناد �إىل قيم املواطنة املت�ساوية والدميقراطية واملدنية
وحقوق الإن�سان التي ت�شكل القيم امل�ستقبلية التي ت�سعى �إىل حتقيقها �أمم العامل يف القرن احلادي والع�شرين.
لقد حددت (اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية) التي و�ضعتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ون�شرتها يف عام،1990املطالب التاريخية للأمة العربية وخل�صتها يف �سبع من الأهداف الكربى والغايات ال�شاملة
للأمة كجهد عربي جماعي م�شرتك �أ�سهم فيه عدد من املفكرين البارزين يف الوطن العربي  ،وهذه الأهداف الكربى
والغايات ال�شاملة ال�سبع هي -1:اال�ستقالل والتحرر يف مواجهة الهيمنة الأجنبية واال�ستالب -2.الوحدة القومية
يف مواجهة التجزئة والإقليمية ال�ضيقة -3.الدميقراطية يف مواجهة اال�ستبداد -4.العدالة االجتماعية يف
مواجهة اال�ستغالل -5.التنمية الذاتية يف مواجهة التخلف �أو النمو امل�ش ّوه -6.الأ�صالة يف مواجهة التغريب
والتبعية الثقافية -7.احل�ضور القومي بني الأمم  ،والإبداع والإنتاج يف مواجهة ح�ضارة اال�ستهالك والتقليد.
تدل كافة امل�ؤ�شرات بعد عقدين من الزمن و�أكرث �أن الأنظمة ال�سيا�سية العربية قد ف�شلت يف حتقيق
هذه املطالب التاريخية للأمة ،و�أن ثورات ال�شباب العربي التي بد�أت عام 2011م ما هي �إال نتيجة �أولية لذلك
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الف�شل .لذلك قد ال تتمكن ثورات ال�شباب العربي من �أحداث حتوالت �سيا�سية واجتماعية ت�ؤ�س�س لدميقراطيات
حديثة قائمة على احرتام حقوق الإن�سان يف امل�ستقبل القريب ،طاملا �أن مراكز القوى يف املجتمعات العربية ذاتها
ال متتلك القيم الالزمة لقبول قيم املواطنة املت�ساوية وغر�سها يف الن�شء اجلديد ،ال�سيما و�أن التغيري يف بنية
الدولة وقوانينها الناظمة للحريات ال�سيا�سية واحلياة العامة لن ت�ؤتي ثمارها يف �إحداث تغيريات جادة ودائمة
ما مل يرافقها تغيري يف النظم التعليمية والثقافية والإعالمية الذي تعيد �إنتاج قيم اال�ستبداد والف�ساد والتجهيل
ال�سيا�سي التي ت�شكل القاعدة الفكرية لن�سف م�سرية التحول الدميقراطي وتغ ّيب قيم املواطنة املت�ساوية .علم ًا ب�أن
جملة الدول العربية التي �شهدت ثورات �شعبية �أو عمليات �إ�صالح �سيا�سي خالل عام 2011مل تبد اهتمام ًا �سيا�سي ًا
قوي ًا ب�إ�صالح النظم التعليمية فيها وتعزيز ثقافة و�إعالم حقوق الإن�سان القائمة على قبول التن ّوع والتعددية
واحرتام وجهات النظر املختلفة( قاعور واملع�شر2011،م) .هناك مئة مليون �شاب عربي ينتظرون حدوث ما كانوا
يتطلعون �إليه ويحلمون به هم و�آبائهم والزالوا ،وما مل تتحقق تطلعاتهم و�أحالمهم �أو تبد�أ على الأقل يف التحقق،
ً
مقارنة مبا �سيحدث يف امل�ستقبل.
ف�إننا �سنكت�شف �أن ما حدث عام2011م مل يكن �سوى بروفة ب�سيطة
نتائج ال�س�ؤال الرابع :ما النظرية الرتبوية املالئمة لتحليل العالقة بني التعليم واملواطنة والتحول
الدميقراطي؟
لتحليل العالقة بني التعليم واملواطنة والتحول الدميقراطي يحتاج الباحث �إىل تبني نظرية �سيا�سية
تربوية وا�ضحة ميكن االنطالق منها ،وعلى الرغم من �أن هناك �أكرث من نظرية� ،إال �أن النظرية الرتبوية املالئمة
لتحليل ّهذه العالقة هي “النظرية الرتبوية النقدية”،التي تعترب �أرقى ما و�صلت �إليه اجلهود العلمية النظرية
التي قدمت لتحديد وحتليل طبيعة العالقة ما بني الرتبية واملواطنة والتحول الدميقراطي يف املجتمع ،ومن
منظري هذه النظرية على امل�ستوى العاملي :هرني جريو ومي�شيل بوتور ،وروالن بارت والتو�سري وميخائيل باختني
ولو�سيان غولدمان و�صامويل باولز وهريبرت جينتز و�أنطونيو جرام�شي وباولو فريري ومدر�سة فرانكفورت
النقدية�.أما على امل�ستوى العربي ،ف�إن كتابات كمال بومنري (2010م) و�سعيد �إ�سماعيل (2007م) وعبد العزيز
قري�ش (2002م) تعترب من �أبرز الكتابات التي تقدم النظرية الرتبوية النقدية يف الو�سط الرتبوي العربي.
وتقدم النظرية الرتبوية النقدية ر�ؤية خمتلفة لطبيعة العالقة بني التعليم واملجتمع والتحول الدميقراطي ،
حيث تقوم هذه الر�ؤية على املرتكزات التالية:
1 .1التعليم ن�شاط غري حمايد ،واملعرفة التي تقدم يف املدار�س لي�ست حمايدة ،و�إمنا منحازة لفئات اجتماعية على
ح�ساب فئات اجتماعية �أخرى .
2 .2التعليم ن�شاط �سيا�سي و�أخالقي ،ويجب النظر �إليه يف �إطار عالقات ال�سلطة و�صراع امل�صالح ،كما �أن التعليم
يفرت�ض ت�صور ًا عن احلياة وامل�ستقبل ،وينطلق من ر�ؤية معينة عن املجتمع والذات الإن�سانية ،وي�ؤثر هذه
الت�صور والر�ؤية ب�شكل مبا�شر يف حتديد مكانة الأفراد يف املجتمع ،وهذه كلها ذات �أبعاد �سيا�سية و�أخالقية،
كما �أن الطبقة احلاكمة هي التي تر�سم للتعليم �أهدافه ب�صورة تتفق مع �سيا�ستها وم�صاحلها.
3 .3التعليم ن�شاط م�س ّي�س ال يخ�ضع متام ًا لل�سيطرة الكاملة من جانب الفئات االجتماعية ال�سائدة ،ولكنه
ميدان للتناق�ض وال�صراع ،فاملدار�س لي�ست و�سائل ملعاودة الإنتاج االجتماعي والثقايف فح�سب ،كما �أنّ الفئات
االجتماعية امله ّم�شة ال تتلقى الر�سائل املعرفية للمدر�سة ب�صورة �سلبية دائم ًا ،بل تقلبها حينا وتتكيف معها
حين ًا وتقاومها �أحيان ًا �أخرى .
4 .4ميكن اال�ستفادة من مناخ التناق�ض وال�صراع ال�سائد يف املدار�س لتغيري اجلوانب ال�سلبية وحماوالت �إخ�ضاع
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الطلبة الجتاه �سيا�سي �أو ثقايف يعرب عن هيمنة ال�سلطة ال�سائدة .ولهذا ميكن ا�ستخدام املدار�س ك�ساحة
عامة ملناق�شة ال�ش�أن العام وتنمية وعي الأفراد بحال القهر والالم�ساواة يف املجتمع ،وت�شجيعهم على حتمل
امل�س�ؤولية املدنية والعمل ب�صورة �إيجابية ملقاومة القهر ون�شر احلرية والدميقراطية ( .قري�ش،2002،
103ـ)108.
ومبعنى �آخر تقوم ر�ؤية نظرية الرتبية النقدية على �ضرورة رفع م�ستوى وعي الطلبة بامل�ؤ�س�سات احلالية
وتفكيكها معرفي ًا ومناق�شة �أهدافها ودواعيها؛ وذلك من �أجل �إدراك منظومة عالقات القهر و�إدراك الفرد ملكانه يف
هذه املنظومة كخطوة �أوىل ثم ال�سعي العملي لتغيري الو�ضع القائم �إىل الأف�ضل .ولذا ي�ؤكد مفكرو نظرية الرتبية
النقدية على �أن التعليم هدف وو�سيلة للتغيري يف الوقت ذاته خللق جمتمع جديد ،وهنا يربز التزام املناهج املدر�سية
يف توظيف الوعي النقدي والعمل النقدي يف �إطار م�شروع �سيا�سي للتغيري �أو �أن تكر�س ر�ؤية وعالقات ال�سلطة
القائمة ،حيث تت�ضح هذه احلقيقة مبقولة غرام�شي ال�شهرية ،من �أنّ كلّ عالقة هيمنة هي بال�ضرورة عالقة
تربوية)17-18 p 2008 ,al et ,Gibson Rimmington(.
ويف �ضوء مرتكزات نظرية الرتبية النقدية ،يخل�ص الباحث �إىل �أن معارف ومهارات وقيم املواطنة
املت�ساوية متثل م�شروع ًا تربوي ًا للتغيري ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف واالقت�صادي يف النظم ال�سيا�سية العربية
 ،وتن�شئة �أجيال على املواطنة املت�ساوية والدميقراطية كو�سيلة الزمة لفهم حقوق الإن�سان وملمار�سة احلقوق
والواجبات والتوازن بني احلريات وامل�س�ؤوليات ،بحيث يتم من خاللها تغيري عالقات القهر والت�سلط ومنع �إعادة
�إنتاج �أنظمة اال�ستبداد والف�ساد والتجهيل ال�سيا�سي وقيمها لفرتة ما بعد ثورات ال�شباب العربي .ولذا ف�إن تبني
املناهج الدرا�سية ملنظور تربية املواطنة املت�ساوية وفق ًا للنظرية الرتبوية النقدية يتفق مع املبادئ الأ�سا�سية
للحرية والكرامة والعدالة وامل�ساواة ،كما ي�شجع الطلبة على �أن ي�صبحوا مواطنني ميلكون زمام ال�سلطة يف املجتمع،
ويف الوقت نف�سه متثل تربية املواطنة املت�ساوية عملية لإعداد الطلبة للم�شاركة يف حياة وتنمية املجتمع،
وتزويدهم باملعارف واملهارات والقيم الالزمة للتعامل مع احتياجات وم�شكالت وحتديات العامل املعا�صر ،وهذه �أهم
�شروط املواطنة املت�ساوية يف عاملنا املعا�صر.علما ب�أن التحول الدميقراطي لن يتحقق يف الأقطار العربية �إال يف ظل
تن�شئة �سيا�سية دميقراطية وتربية �سيا�سية دميقراطية وثقافة �سيا�سية دميقراطية و�إعالم �سيا�سي دميقراطي.
نتائج ال�س�ؤال اخلام�س  :ما �أدوار الرتبية الوطنية يف تعزيز املواطنة املت�ساوية؟
�أدوار الرتبية الوطنية يف تعزيز قيم املواطنة املت�ساوية التي نق�صدها هنا ت�شمل كل الأدوار املمكنة
املبا�شرة وغري املبا�شرة التي ميكن �أن تقوم بها م�ؤ�س�سات الرتبية النظامية وغري النظامية والعر�ضية يف البيت ويف
دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال وامل�سجد واملدر�سة واجلامعة ومواقع العمل يف كافة امل�ؤ�س�سات الأخرى يف احلكومة
واملجتمع  .وتبد�أ عملية زرع قيم املواطنة املت�ساوية وتنميتها لدى الفرد منذ �أيام حياته الأوىل وهو طفل بوا�سطة
الأ�سرة  ،وال تنتهي �إال بانتهاء حياته على وجه هذه الب�سيطة �أي �أنها تربية م�ستمرة ومتكاملة و�شامله .
ميكن �أن نلم�س �أهمية الرتبية الوطنية وتربية املواطنة يف العديد من امل�سارات التي ترتبط ارتباط ًا
مبا�شر ًا بحياة الإن�سان؛ فنجد �أن د�ساتري الدول �إمنا ت�شتمل على بيان حلقوق وواجبات املواطن ،وجند �أن نظم
التن�شئة �إمنا ت�ستهدف تعزيز الوعي بقيم املواطنة لدى املواطنني ،وكذلك جندها يف �آليات امل�ؤ�س�سات التي تقوم
على ت�شارك �أبناء الدولة يف البنية الوطنية الدميقراطية للدولة املدنية .ويف هذا الإطار يرى علماء االجتماع
والرتبية �أن املواطنة تت�ضمن العديد من املهارات واملعتقدات والأفعال املرتابطة ،و�أن للتعليم يف املدر�سة عدة وظائف
�أ�سا�سية يف حتقيقها من �أهمها :نقل الثقافة واملعرفة واملعلومات يف املجتمع ،واكت�ساب القيم وامليول واالجتاهات،
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ومن ثم تنمية قيم املواطنة و�سلوكياتها .وهنا ت�ؤدي املناهج املدر�سية دور ًا هام ًا يف بناء املواطنة لدى الطلبة
ب�شكل خا�ص ،وهذا يتطلب �أن تقدم املناهج ت�صور ًا وا�ضح ًا ملفهوم املواطنة وت�ساعد الطلبة على القيام ب�أدوارهم
امل�ستقبلية (ليلة و�آخرون2010،م).
تطرح الأدبيات وتو�ضح نتائج الدرا�سة بع�ض املعامل الرئي�سية الالزمة لتفعيل �أدوار الرتبية الوطنية
وتربية املواطنة يف تعزيز املواطنة املت�ساوية على النحو التايل:
ملحة لإ�صالح املنظومات الرتبوية التعليمية العربية من �أجل متكينها من الإ�سهام
 -1ث ّمة حاجة ّ
يف تعزيز التحول الدميقراطي وتر�سيخ الدميقراطية عرب تربية املواطنة املت�ساوية-2 .تر�سيخ قيم املواطنة
املت�ساوية يتطلب �إ�صالح املنظومات الرتبوية التعليمية وتزويد الأفراد باملعارف والقيم واملهارات التي ت�ؤثر يف
ا�ستعداد الطلبة للم�شاركة يف خمتلف جماالت احلياة العامة وت�ساعدهم على التكيف مع املتغريات ومواجهة
التحديات ،لأن تعليم قيم املواطنة املت�ساوية يقع عادة يف �صلب عملية تعليم الطلبة املهارات الالزمة لإجناح
العملية الدميقراطية .علما ب�أن التحول الدميقراطي لن يتحقق يف الأقطار العربية �إال يف ظل تن�شئة �سيا�سية
دميقراطية وتربية �سيا�سية دميقراطية وثقافة �سيا�سية دميقراطية و�إعالم �سيا�سي دميقراطي�-3 .إن احلديث
عن �أدوار الرتبية الوطنية يف تعزيز قيم املواطنة املت�ساوية  ،يقت�ضي تطوير واقع مقررات الرتبية الوطنية وتربية
املواطنة والرتبية املدنية يف الأقطار العربية،وا�ستكمال �أوجه النق�ص التي ت�شوب مناهج بقية املقررات من حيث
مدى ت�ضمنها ملعارف ومهارات وقيم املواطنة املت�ساوية ،واقرتاح م�صفوفات املعارف واملهارات والقيم الالزمة لتدعيم
مناهج الرتبية الوطنية وتربية املواطنة والرتبية املدنية يف املراحل الدرا�سية املختلفة والتي قد ت�سهم يف حتقيق
قيم املواطنة املت�ساوية والغايات املن�شودة للتحول الدميقراطي الذي د�شنته ثورات ال�شباب العربي ،والت�أكد من
مدى قدرة املناهج عموم ًا على الإ�سهام يف تعزيز التحول الدميقراطي وبناء الدولة املدنية و�أنظمة احلكم الر�شيد.
 -4وجوب �إ�سهام مقررات الرتبية الوطنية مبختلف م�سمياتها يف الأقطار العربية (الرتبية الوطنية  ،الرتبية
املدنية  ،تربية املواطنة ،تربية حقوق الإن�سان..الخ) ب�شكل خا�ص ،ومقررات الدرا�سات االجتماعية بفروعها
ً
إ�ضافة �إىل عنايتها بواقع
املختلفة التاريخ واجلغرافيا واملجتمع والفل�سفة واللغات والدين وغريها ب�شكل عام ،ف�
املجتمع و�آماله وتطلعاته وما�ضيه وحا�ضره وم�ستقبله  ،فهي ت�سهم يف تنمية قيم املواطنة املت�ساوية ملا تت�ضمنه
من معارف وقيم عن النظام ال�سيا�سي وم�ؤ�س�سات الدولة ،واحلقوق والواجبات الوطنية ،واالنتماء والوالء للوطن،
وتعزيز الوحدة الوطنية ،بالإ�ضافة �إىل ت�ضمنها مفاهيم امل�ساواة يف احلقوق والواجبات ،والعدل االجتماعي،
والتعاون والت�سامح ،وتقبل االختالف يف الآراء والتعددية وامل�شاركة)مرجتى والرنتي�سي2011،م) -5 ..متكني
الرتبية الوطنية من خالل مقرراتها وم�سمياتها املختلفة يف الأقطار العربية من تقدمي تعليم ف ّعال حلقوق
الإن�سان التي تعلم املواطن كيف يفكر بحرية ويقبل التنوع ويحرتم وجهات النظر املختلفة ،وي�سعى �إىل امل�شاركة
ويتح ّمل املعار�ضة وي�شجعها ،ال�سيما وان العامل كله قد اجمع على اعتبار حقوق الإن�سان �شروطا مو�ضوعية
لرت�سيخ قيم املواطنة املت�ساوية؛ �إذ �أنه البد من �أن ت�صبح امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات والتوازن
بني احلريات وامل�س�ؤوليات قيم اجتماعية و�أخالقية وممار�سات �سلوكية ،تعرب عن ف�ضائل معاملة جميع املواطنني
على قدم امل�ساواة ،دون متييز بينهم ب�سبب الدين �أو املذهب �أو العرق �أو اجلن�س (الكواري� -6.)2001 ،ضرورة
توفر املناهج واملقررات التي تعمل على توجيه العملية الرتبوية �ضمن فل�سفة تربوية ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف
الرتبوية العامة املتعلقة برتبية املواطنة ،وذلك من خالل تعزيز املناهج للقيم املرغوبة يف بناء �شخ�صية الفرد.
ال�شناق( -7 .)1995اال�ستفادة من م�شروع الربتا الكندية لرتبية املواطنة وال�شخ�صية الذي يلخ�ص العنا�صر
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الرئي�سية للمواطنة يف عنا�صر خم�سة هي :الهوية الوطنية ،الثقافة ال�سيا�سية ،احلقوق والواجبات،القـيـم
واملهارات العقلية العامة -.(Alberta Education, 2005, P. 3)8حتديد الأبعاد الرئي�سية للمواطنة التي
تتمتع بدرجة كبرية من الديناميكية والرتابط الوثيق يف �إطار ال�سياق الراهن ملواجهة حتديات العوملة وما حتمله
من متغريات متنوعة،مثل :البعد املدين للمواطنة الذي ي�شري �إىل �أ�سلوب حياة املواطنني يف املجتمع الدميقراطي،
ويت�ضمن جمموعة القيم التي ت�شمل حرية التعبري عن الر�أي وامل�ساواة �أمام القانون ،وحرية االجتماع وتكوين
اجلمعيات والو�صول �إىل املعلومات .بالإ�ضافة �إىل القيود املفرو�ضة على قدرة احلكومة يف �صنع واتخاذ القرارات
املتعلقة باملواطنني واجلماعات وامل�ؤ�س�سات ذات امل�صالح اخلا�صة يف املجتمع .والبعد ال�سيا�سي للمواطنة الذي ي�شري
�إىل جمموعة احلقوق والواجبات ال�سيا�سية التي ت�ضمن متتع الفرد باحلق يف الت�صويت واالنتخاب وامل�شاركة
ال�سيا�سية وتقلد املنا�صب العامة .والبعد االجتماعي االقت�صادي للمواطنة الذي ي�شري �إىل جمموعة العالقات
التي تربط مابني �أفراد املجتمع يف �سياق اجتماعي معني ,وتتطلب �ضرورة متتعهم بالوالء واالنتماء والت�ضامن
االجتماعي بالإ�ضافة �إىل حقوقهم يف التمتع بالرفاهية والكفاية االقت�صادية ،مثل :متتعهم باحلق يف العمل،
واحلد الأدنى من و�سائل املعي�شة وك�سب الرزق ،والعي�ش يف بيئة �آمنة.والبعد الثقايف للمواطنة الذي ي�شري �إىل
مدى الوعي بالثقافة ال�سيا�سية والرتاث الثقايف امل�شرتك للمجتمع ،وكذلك االعرتاف ب�أبعاد التنوع الثقايف وحقوق
الأقليات ،وت�أكيد مبد�أ امل�ساواة القانونية وحماية الفرد من كافة �أ�شكال التمييز التي تظهر ب�سبب ع�ضويته يف
جمموعة �أو فئة معينة يف املجتمع - 9 (Hebert & SEARS, 2003).اال�ستفادة مما حدده �أو�سلر و�ستاركي
) (Osler and Starkey, 2003الوارد يف ال�صبيح ( )2005من �أدوار للرتبية الوطنية والتي تتمثل يف :متكني
الأفراد من الثقة يف هويتهم والعمل من �أجل حتقيق ال�سالم وحقوق الإن�سان والدميقراطية يف جمتمعهم ،وذلك
من خالل :ا-قبول امل�س�ؤولية االجتماعية و�إدراك �أهمية االلتزام املدين .ب-التعاون من �أجل معاجلة امل�شكالت
وحتقيق العدالة وال�سالم والدميقراطية يف جمتمعهم .ج-احرتام االختالفات بني النا�س �سواء �أكان �سببها اجلن�س
�أم العرق �أم الثقافة .د-احرتام املرياث الثقايف وحماية البيئة .ه-دعم الت�ضامن والعدالة على م�ستوى الوطن
وعلى امل�ستوى الدويل -10 .التنبه لأهمية التوازن بني مكونات حمتوى الرتبية الوطنية الذي يجب �أن يتمحور
�ضمن ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية ،البعد املعريف الذي يعتمد على نقل املعلومات واملعارف ال�سيا�سية واالجتماعية للأفراد
كالوعي مب�ؤ�س�سات املجتمع ونظام احلكم وحقوق وواجبات وم�س�ؤوليات الفرد جتاه جمتمعه ،والبعد الوجداين الذي
يتمثل بتنمية القيم واالجتاهات املرغوبة اجتماعي ًا لدى �أفراد املجتمع كالعدالة وحب الوطن ،والبعد املهاري
الذي يتمثل يف تنمية مهارات عقلية متعددة كالتفكري الناقد ومهارات اجتماعية كاالت�صال مع اجلماعة والتعاون
وامل�شاركة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سة( .الر�شيدي.)2006 ،
يتمثل الهدف /الدور العام للرتبية الوطنية يف �إعداد املواطن ال�صالح الذي يعرف حقوقه وحرياته
وي�ؤدي واجباته وم�س�ؤولياته جتاه وطنه وجمتمعه .وميكن تلخي�ص جممل �أهداف�/أدوار الرتبية الوطنية وتربية
املواطنة يف تعزيز املواطنة املت�ساوية كما �أ�شار �إليها العديد من الباحثون مثل( :عبد الكرمي والنا�صر)2005 ،
و(�أبو �سرحان )2000 ،و(الر�شيدي )2006 ،و ) (Alberta Education, 2005على النحو الآتي-1:تزويد
الأفراد بفهم �إيجابي وواقعي للنظام ال�سيا�سي يف جمتمعهم-2تعليم الأفراد يف املجتمع القيم الوطنية والقومية
و�أهمية م�شاركتهم يف القرارات ال�سيا�سية-3فهم الأفراد حلقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وم�س�ؤولياتهم-4.فهم
الأفراد للنظام الت�شريعي يف جمتمعهم واحرتام وتقدير الد�ساتري والقوانني والأنظمة-5التعرف على الق�ضايا
العامة التي يعاين منها املجتمع -6الإميان بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة-7فهم التعامل الدويل بني املجتمعات املختلفة
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والتعرف على الن�شاطات ال�سيا�سية الدولية -8معرفة و�سائل امل�شاركة يف الن�شاطات الوطنية والقومية-9فهم
احلاجة للخدمات احلكومية واالجتماعية-10احرتام د�ستور الدولة-11االلتزام مببادئ احلرية والدميقراطية
والعدالة االجتماعية -12توجه الأفراد يف املجتمع نحو املواطنة الر�شيدة الفعالة-13القدرة على �إ�صدار
الأحكام يف امل�شكالت االجتماعية وطرق معاجلتها-14حت�سني العالقات بني الأفراد-15الإميان بامل�ساواة بني
�أفراد ال�شعب الواحد ،وبني �شعوب الأر�ض-16الرتكيز املتوا�صل على حتقيق املدار�س الآمنة-17ت�شكيل الثقافة
الوطنية /القومية االيجابية للمدار�س ،واكت�ساب الثقافة ال�سيا�سية املالئمة التي جتعل املواطن قادر ًا على �أداء
دوره ال�سيا�سي بوعي وم�س�ؤولية-18التقليل من امل�شاكل ال�سلوكية-19الإميان بالطريقة العلمية يف التعامل مع
ق�ضايا الإن�سان واملجتمع ال�سيا�سي-20التح�صيل الأكادميي املرتفع-21االعتزاز بالأمة) �أر�ض ًا وتاريخ ًا و�إن�سان ًا)
واالنتماء �إليها والوالء لها قو ًال وعم ًال ظاهر ًا وباطن ًا.
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جرمية �إعانة العدو يف الت�شريع اليمني
"بحث مقـــارن"

د�.سعد �إبراهيم الأعظمي

ملخ�ص:

يتناول البحث �شرح جرمية �إعانة العدو املن�صو�ص عليها يف املادة
( )127من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني رقم ( )12ل�سنة 1994م
بفقراتها الثالث .حيث قام امل�شرع بجمع ثالث جرائم خطرية من اجلرائم
املا�سة ب�أمن الدولة اخلارجي وو�ضعها حتت عنوان واحد �سماه (�إعانة العدو)
ولأهمية مثل هذه اجلرائم ووجب تو�ضيح �صورتها و�أحكامها �أولينا اهتمام ًا
ببيانها وتف�سريها بثالث مباحث.
تناول املبحث الأول اجلرمية املن�صو�ص عليها بالفقرة ( )1من نف�س
املادة وهي جرمية التحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف حالة
حرب مع اجلمهورية.
�أما املبحث الثاين فتحدثنا فيه عن جرمية ت�سليم �أحد �أفراد
القوات امل�سلحة �إىل العدو �أو م�ساعدة احد �أ�سراه على العودة �إىل �صفوفه.
وكان املبحث الثالث والأخري يف هذا البحث يتكلم عن جرمية �إمداد
العدو باجلند �أو الأ�شخا�ص �أو الأموال او من كان مر�شد ًا له.
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املقدمة :
عاقب امل�شرع اليمني يف ن�ص املادة ( )127من قانون اجلرائم والعقوبات ))بالإعدام:
 .1اليمني الذي يلتحق ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع اجلمهورية.
 .2من �سلم احد �أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو �أو �ساعد �أحد ا�سراه على العودة �إىل �صفوفه .
 .3من �أمد العدو باجلند او الأ�شخا�ص �أو الأموال �أو كان مر�شد ًا له.
ويجوز احلكم مب�صادرة كل �أو بع�ض �أمواله))
حتت عنوان (�إعانة العدو) جمع امل�شرع اليمني عدد من ال�صور الإجرامية يف الفقرات الثالث من ن�ص
املادة ( )127من قانون اجلرائم والعقوبات حيث حدد يف الفقرة الأوىل منها �صفة مرتكب اجلرمية وهو (اليمني)
ومل يحدد �صفة مرتكب اجلرمية يف الفقرتني التاليتني الأخريتني لها بقوله (من  )......ويف هاتني الفقرتني ميكن
�أن ترتكب اجلرمية من قبل من يحمل اجلن�سية اليمنية كما ميكن �أن ترتكب من قبل من يحمل اجلن�سية االجنبية.
وميكن الرجوع �إىل تعريف العدو الذي يكون حمل الإعانة يف ن�ص املادة ( )127من قانون العقوبات �إىل ما ورد
يف ن�ص املادة ( )123من نف�س القانون بقولها ((العدو هو كل دولة يف حالة عداء من اجلمهورية اليمنية ويعترب
يف حكم العدو اجلماعات ال�سيا�سية التي مل تعرتف لها اجلمهورية اليمنية ب�صفة الدولة وكانت تعامل معاملة
املحاربني)) وكانت املادة ( )27من قرار رئي�س اجلمهورية العربية اليمنية بالقانون رقم ( )22ل�سنة 1963م
امللغي يف �ش�أن اجلرائم امل�ضرة بامل�صلحة العامة قد اعترب يف حكم العدو يف تطبيق �أحكام هذا الباب الثوار والع�صاة
( يق�صد الباب الأول /اجلرائم املخلة ب�أمن الدولة من جهة اخلارج ).
و�سنتكلم عن معنى جرمية �إعانة العدو ح�سبما ورد يف ن�ص املادة ( )127من قانون اجلرائم والعقوبات
بثالث مباحث نخ�ص�ص الأول للجرمية املن�صو�ص عليها بالفقرة ( )1من نف�س املادة �أي جرمية التحاق اليمني
ب�أي وجه بقوات م�سلحة لدولة يف حالة حرب مع اجلمهورية ،ونخ�ص�ص املبحث الثاين جلرمية ت�سليم �أحد �أفراد
القوات امل�سلحة �إىل العدو �أو م�ساعدة �أ�سرى العدو على العوده �إىل �صفوفه� ،أما املبحث الثالث واالخري ف�سنتكلم به
عن جرمية �أمداد العدو باجلند �أو الأ�شخا�ص �أو الأموال �أو من كان له مر�شداً.
املبحث الأول

جرمية التحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة
لدولة يف حالة حرب مع اجلمهورية
كانت املادة ( )48من قانون اجلزاء العثماين الذي كان نافذ ًا يف �أغلب البالد العربية ومن �ضمنها اليمن
تن�ص على �إيقاع عقوبة الإعدام لكل من يرفع ال�سالح يف �صفوف العدو.
كما عاقبت املادة ( )1من قرار رئي�س اجلمهورية العربية اليمنية بالقانون رقم ( )22ل�سنة 1963م
يف �ش�أن اجلرائم امل�ضرة بامل�صلحة العامة (امللغي) بالإعدام كل ميني التحق ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف
حالة حرب مع اجلمهورية العربية اليمنية.
تعد جرمية االلتحاق ب�صفوف القوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع اجلمهورية من �أكرث جرائم
التعاون مع العدو �إيالم ًا لعامل الإخال�ص للوطن ،وت�سمى يف بع�ض الت�شريعات (باخليانة العظمى) ،وهي ال تقع �إال
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من قبل (املواطن) بخالف اجلرائم الأخرى الواردة يف جمال اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة املذكورة يف الف�صل الثاين
من الباب الأول من قانون اجلرائم والعقوبات التي ميكن �أن ترتكب من قبل املواطن �أو الأجنبي.
ون�ص املادة ( )1/127من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ت�شابه ن�ص املادة (�/77أ) من قانون
العقوبات امل�صري 1واملادة ( )175من قانون العقوبات العراقي 2كما متاثل املادة ( )2-1/263من قانون العقوبات
ال�سوري 3واملادة(�/110أ) ( )3من قانون العقوبات الأردين ،ويالحظ تطابق ن�ص املادتني املنوه عنها يف ك ًال من
الت�شريع الأردين وال�سوري .كما متاثل ن�ص املادة ( )165من قانون العقوبات الليبي ون�ص املادة ( )61من قانون
العقوبات اجلزائري واملادة ( )92من قانون اجلزاء الكويتي واملادة ( )126يف قانون العقوبات الرتكي 4ويف فرن�سا
يعاقب بالإعدام كل خائن فرن�سي وكل ع�سكري �أو بحار يف خدمه فرن�سا يحمل ال�سالح �ضد فرن�سا ،وهذه اجلرمية
يفرت�ض وقوعها يف فرن�سا وتطبق على الع�سكريني كما تطبق على املدنيني ،وبذلك يعد الفرن�سي الذي خدم �أثناء
احلرب العاملية الثانية يف اجلي�ش الأملاين الغازي خائن ًا لوطنه وفق مفهوم املادة ( )1/70من قانون العقوبات
الفرن�سي.5

�صفة مرتكب اجلرمية

اجلرمية املن�صو�ص عليها باملادة ( )1/126من قانون اجلرائم والعقوبات ال ترتكب �إال من ( ميني ) �أي
من يحمل اجلن�سية اليمنية بخالف اجلرائم الأخرى املا�سة ب�أمن الدولة الوارد يف الف�صل الثاين من الباب الأول من
الكتاب الثاين التي ميكن �أن ترتكب من قبل من يحمل اجلن�سية اليمنية �أو من قبل من يحمل اجلن�سية الأجنبية فال
اعتداد بجن�سية الفاعل يف اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة �إال يف ن�ص املادة ( )1/126التي �أ�شرتط امل�شرع �أن يكون
مرتكبها ميني اجلن�سية  .فجرمية االلتحاق ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب اجلمهورية اليمنية
هي من جرائم اخليانة بحق الوطن ال ميكن ت�صور وقوعها من قبل �أجنبي ،وحذا امل�شرع اليمني حذو العديد من
الت�شريعات اجلنائية العربية والأجنبية يف �إخراج الأجنبي من طائلة هذا الن�ص التي ي�شرتط �أن يكون مرتكبها )
ميني ًا) .لأن الأجنبي الذي يرفع ال�سالح �ضد اليمن ال يرتكب عم ًال غري م�شروع يف ظل القانون الدويل.
والقول بغري ذلك يعني خ�ضوع كافة قوات العدو حلكم هذا الن�ص .6ون�ص املادة ( )1/126يفرت�ض �أن
 -1ن�صت املادة (�/77أ) من قانون العقوبات امل�صري « يعاقب بالإعدام كل م�صري التحق ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع م�صر «.
 -2عاقبت املادة (�/77أ) يف قانون العقوبات العراقي ب�إعدام كل مواطن التحق ب�أي وجه ب�صفوف العدو �أو القوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع العراق وكل مواطن رفع
�سالح وهو يف اخلارج على العراق  ،كما عاقبت بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤيد �إذا كان التحاق املواطن بجماعة معادية للجمهورية العراقية لي�ست لها �صفة املحاربني .كما
عاقبت الفقرة )ثانيا) من نف�س املادة ذاتها بال�سجن امل�ؤبد او امل�ؤقت ملن �أنف�صل عن �صفوف العدو �أو القوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع العراق �أو القوة امل�سلحة
للجماعة املعادية للجمهورية العراقية قبل القيام باي عمل عدواين �ضد العراق.
 -3تعاقب املادة ( )263الفقرة ()2-1من قانون العقوبات ال�سوري بالإعدام كل �سوري حمل �سالح على �سوريا يف �صفوف العدو �أو جتند ب�أي �صفة كانت يف جي�ش معاد ،
ومل ينف�صل عنه قبل �أي عمل عدواين �ضد �سوريه  .وقد �شددامل�شرع ال�سوري العقوبة على املواطن ال�سوري الذي يلتحق يف جي�ش معاد حتى يف حالة �سقوط اجلن�سية ال�سورية
عنه واكت�سابه بتجنيده اجلن�سية الأجنبية  ،فهو بنظر امل�شرع ال�سوري ال ينفك �سوريا والعربه جلن�سيته الأجنبية اجلديدة .
 -4ون�ص املادة( )126من قانون اجلزاء الرتكي تعاقب بالإعدام املواطن الذي يرفع ال�سالح �ضد تركيا �أو يقبل اخلدمة يف جي�ش دولة يف حالة حرب مع تركيا  ،وهي نف�س
املادة التي حكم بها بالإعدام على الزعيم الكردي (�أوجالن) م�س�ؤول حزب(  ) p.K.Kوالذي خف�ض احلكم عليه فيما بعد
5 - Louis Lambert , Trait َDe Dariot Peaَnil),Paris )1940-P.781.

ويف اململكة املتحدة يعاقب قانون اخليانة ال�صادر يف �إنكلرتا عام 1531م واملعروف با�سم قانون ( �أدور الثالث ) بالإعدام ويو�صم بجرمية اخليانة كل من ينتمي �إل �أعداء
امللك يف مملكته  ،وتف�سر كلمة الأعداء مبعناها ال�ضيق الدقيق الذي ن�ص عليه القانون الدويل وال ت�شمل �إال الأ�شخا�ص الذين هم يف حالة حرب علنية  ،وال يدخل يف هذا
املفهوم الع�صاة �أو القرا�صنة .

- J.W Cecil, Turner ,Kennyُ s Outline Of Criminal Lwa .Sevententh Edition , n .407 .

 -6د .علي �أحمد را�شد  ،اجلرائم امل�ضرة بامل�صلحة العمومية �،ص ،61دار الكتاب العربي مب�صر  ،القاهرة 5591 ،م.
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يكون مرتكبها ميني ًا �أي متمتع ًا باجلن�سية اليمنية وميكن التعرف على اليمني على �ضوء ما جاء بن�ص املادة ()122
من قانون اجلرائم والعقوبات التي عرفت اليمني بقولها ((اليمني هو من يتمتع بجن�سية اجلمهورية اليمنية ب�صفة
�أ�صلية �أو عن طريق االكت�ساب وفق ًا لقانون اجلن�سية)) .كما عرف قانون اجلن�سية اليمني رقم ( )6ل�سنة 1990م
اليمنيون يف املادة الثانية منه على ما ي�أتي ) اليمنيون هم املتوطنني يف اليمن الذين م�ضت على �إقامتهم العادية
فيه خم�سون �سنة ميالدية على الأقل عند نفاذ هذا القانون وتعترب �إقامة الأ�صول مكملة لإقامة الفرد والزوجة
متى كانت لديهم نية التوطن ) وللوقوف على حاالت التمتع باجلن�سية اليمنية الأ�صلية واملكت�سبة ميكن الرجوع
�إىل قانون اجلن�سية رقم ( )6ل�سنة 1992م والذي �صدر بعد توحيد اليمن والذي نظم حاالت اجلن�سية الأ�صلية
واملكت�سبة .وحاالت اكت�ساب اجلن�سية الأ�صلية هو التوطن الطويل يف اليمن )املادة الثانية من قانون اجلن�سية)
وحق الدم �أي �أن االبن يكت�سب اجلن�سية اليمنية التي كان يتمتع بها �أبوه حلظة الوالدة ،بغ�ض النظر عن مكان
الوالدة الذي قد يكون داخل الدولة �أو خارجها (املادة الثالثة من قانون اجلن�سية) وحق الدم ال�ضعيف املقرتن
بحق الإقليم �أي من ولد يف اليمن من �أم حتمل اجلن�سية اليمنية و�أب جمهول اجلن�سية �أو ال جن�سية له (املادة
/3ب من قانون اجلن�سية) وحق الإقليم �أي من ولد يف اليمن من والدين جمهولني ،ويعترب املولود الذي عرثعليه
يف اليمن مولود ًا فيها ما مل يقم الدليل على خالف ذلك ) الفقرة (د) من املادة الثالثة) �أما جن�سية املغرتب اليمني
ف�إن هناك �أعداد كبرية من اليمنيني يعملون خارج اليمن ،يحملون اجلن�سية اليمنية الأ�صلية و�إن �إ�سقاطها عن
ه�ؤالء ي�ؤدي �إىل حرمان �أعداد كبرية من اليمنني من جن�سيتهم الأ�صلية ولذا فقد تدخل امل�شرع اليمني وعالج هذه
احلالة بن�ص الفقرة (هـ) من املادة الثالثة من قانون اجلن�سية على ما ي�أتي)) من كان يحمل اجلن�سية اليمنية من
املغرتبني حني مغادرتهم �أر�ض الوطن ومل يتخل عن هذه اجلن�سية وفق ًا للقانون وبناء على طلب �صريح منه ولو
اكت�سب جن�سية البالد التي يقطنها مبفرو�ض قوانينها)) �أي ب�إمكان اليمني املغرتب �أن يحتفظ بجن�سيته الأ�صلية
و�إن فر�ضت عليه اجلن�سية االجنبية .7
	�أما اجلن�سية املكت�سبة فهي ال تثبت بامليالد بل يكت�سبها ال�شخ�ص يف تاريخ الحق مليالده ،وهذا بخالف
اجلن�سية الأ�صلية التي يكت�سبها ال�شخ�ص بامليالد ،ومتنح الدولة ال�شخ�ص اجلن�سية املكت�سبة ملن ت�شاء ومتنعها
عن من ت�شاء طبق ًا لقوانينها ،وبطلب منه �أما اجلن�سية الأ�صلية فيتمتع بها ال�شخ�ص بحكم القانون وال ت�ستطيع
الدولة حجبها عن �أي �شخ�ص تتوافر فيه ال�شروط املطلوبة .وتنمح اجلن�سية املكت�سبة يف احلاالت الواردة بن�ص
املادة الرابعة من قانون اجلن�سية على ما يلي (يجوز بقرار جمهوري بناء على عر�ض وزير الداخلية منح اجلن�سية
اليمنية يف �أي من احلاالت التالية:
 أمن ولد يف اخلارج من �أم حتمل اجلن�سية اليمنية و�أب جمهول اجلن�سية �أو ال جن�سية له .وذلك ب�شرط �أن يكونقد جعل �إقامتة العادية ب�صفة م�شروعة يف اليمن مدة ع�شر �سنوات متتالية على الأقل �سابقة لبلوغه �سن
الر�شد و�إن يكون طلب اختيار اجلن�سية اليمنية خالل �سنة من تاريخ بلوغه �سن الر�شد.
 بامليالد يف اليمن والتوطن فيه حيث ن�صت الفقرة (ب) من املادة الرابعة من قانون اجلن�سية اليمنية على مايلي(من ولد يف اليمن لأبوين �أجنبيني و�أقام فيها حتى بلوغه �سن الر�شد وكان ملم ًا بالغة العربية �سليم العقل غري
م�صاب بعاهة جتعله عالة على املجتمع وكان حممود ال�سرية و ال�سمعة ومل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية
ويالحظ �أن بع�ض الت�شريعات اجلنائية �شملت ب�أحكامها (املقيم ) الذي ال جن�سية له )(عدمي اجلن�سية ) وعاملته معاملة مواطنيها يف حالة التحاقه بالقوات امل�سلحة الأجنبية
املحاربة كالت�شريع العراقي وال�سوري الذي عامل عدمي اجلن�سية )( من ال جن�سية له ) معاملة العراقي وال�سوري يف تطبيق مثل هذا الن�ص  ،بعك�س العديد من الت�شريعات
العربية والأجنبية التي فيها ت�شريعات م�شابه لهذا الن�ص الذي مل ي�شمل ب�أحكامها املقيم فيها من ال جن�سية له .
 -7د� .سهيل ح�سني الفتالوي  ،القانون الدويل اخلا�ص � ،ص ،65وما بعدها  ،املنامة للطباعة �،صنعاء �سنة الطبع بال.
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�أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالنظام العام والآداب العامة �إال �إذا كان قد رد �إليه اعتباره
وب�شرط �أن يقدم طلب ًا لدخول اجلن�سية اليمنية خالل �سنة من تاريخ بلوغه �سن الر�شد.
ه -همن ولد يف اليمن لأب �أجنبي ولد فيه ،الفقرة (ج) من املادة الرابعة من قانون اجلن�سية (الوالدة امل�ضاعفة).
ح -ح�أداء خدمة جليلة للدولة �أو للأمة العربية (الفقرة (د)من املادة الرابعة).
ط -طالإنتماء �إىل الأ�صل اليمني ،الفقرة(هـ) من املادة الرابعة.
غ -غولأ�سباب قومية ودينية متنح اجلمهورية اليمنية جن�سيتها للعربي والأجنبي امل�سلم (املادة اخلام�سة).
ظ -ظكما متنح اجلن�سية اليمنية للأجنبية املتزوجة من �أجنبي اكت�سب اجلن�سية اليمنية عن طريق التجن�س
والزواج املختلط يف حاالت متعددة منها تزوج اليمنية من �أجنبي م�سلم ،وزواج الأجنبية من ميني ،وزواج
اليمنية من ميني اكت�سب اجلن�سية الأجنبية .8
ومن حاالت �سحب اجلن�سية اليمنية ملن اكت�سبها العمل ل�صالح جهة �أجنبية ،والوا�ضح �أن العمل ل�صالح
جهة �أجنبية يتناق�ض مع مفهوم الوطنية ،وخمالف لقيم املجتمع وم�صاحله العليا ،وهذ يعني �أن من اكت�سب
اجلن�سية مل ي�ؤهل لأن يكون مواطن ًا مندجم ًا يف املجتمع الذي �أراد االنت�ساب �إليه ،بل عمل على تقوي�ض املجتمع
بالتعامل ل�صالح جهة �أجنبية �أو هو بذلك ال ي�ستحق االنتماء �إىل هذا املجتمع الذي احت�ضنه و�ضمه ومنحه �شرف
االنت�ساب �إليه لذا جاز للدولة �أن تقطع �صلته عن طريق �سحب اجلن�سية التي منحتها له .وقد بينت املادة ( )19من
قانون اجلن�سية اليمني حاالت �سحب اجلن�سية بقولها يجوز بقرار جمهوري بناء ًا على عر�ض وزير الداخلية �سحب
جن�سية من اكت�سبها وذلك �إذا توفر �سبب من الأ�سباب التالية-:
 أ�إذا قبل دخول اخلدمة الع�سكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخي�ص �سابق من اجلهات اليمنيةاملخت�صة.
 ب�إذا عمل مل�صلحة دولة �أو حكومة �أجنبية وهي يف حالة حرب مع اليمن �أو كانت العالقات ال�سيا�سية قطعتمعها.
 ج�إذا قبل العمل يف اخلارج (وظيفة) لدى حكومة �أجنبية �أو هيئة دولية �أجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمرال�صادر �إليه من اليمن برتكها .
9
 د�إذا �صدر حكم نهائي ب�إدانته يف جرائم مت�س والئه للبالد �أو تت�ضمن خيانته لها .ون�ص املادة ( )1/127من قانون اجلرائم والعقوبات يفرت�ض �أن يكون مرتكب هذه اجلرمية ميني ًا متمتع ًا
باجلن�سية اليمنية و�أن تكون اجلمهورية اليمنية يف حالة حرب مع تلك الدولة التي التحق اليمني ب�أي وجه
بقواتها امل�سلحة .وتدل هذه اجلرمية على مدى الدرك واالنحطاط الذي و�صله اجلاين جتاه وطنه وانعدام الوالء
الذي يربطه به ف�صفة (اليمني) هي من العنا�صر الأ�سا�سية للرتكيز القانوين للواقعة اجلرمية و�سببها يف العالقة
التي تربط املواطن بوطنه والواجبات املتوجبة عليه جتاه وطنه 10وحاملا �أرتكب اليمني هذه اجلرمية فيكون
هذا ال�شرط قد اكتمل فيه مهما كانت الطريقة التي ح�صل بها على اجلن�سية اليمنية .ويف حالة �إكت�ساب �شخ�ص
ما اجلن�سية اليمنية باخلط�أ والتزوير وارتكب اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )1/127التي نحن ب�صددها،
ثم �أبطلت معاملة جتن�سه باثر رجعي يثار �س�ؤال حول مدى �إنطباق هذا الن�ص عليه من عدمه ،والذي نراه ملعاجلة
 -8د� .سهيل ح�سني الفتالوي  ،م�صدر �سابق � ،ص ـ .76-66
-9املادة ( )19من قانون اجلن�سية اليمني تقرتب من ن�ص املادة الثانية فقرة ()2من قانون اجلن�سية العراقية رقم ()43ل�سنة 1963م ،د� .سهيل ح�سني الفتالوي ،
امل�صدر ال�سابق � ،ص.108

10 -R .Carraud,Op .cit,T3,N,1171,P.493.
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هذه احلالة التي تربز �إىل حيز الوجود �أن ينطبق هذا الن�ص على هذا ال�شخ�ص ،رغم اكت�سابه اجلن�سية اليمنية
بالتزوير واخلط�أ والغ�ش� ،إال �أنه متتع باحلقوق اخلا�صة باليمنيني خالل هذه الفرتة ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إنه من
الإن�صاف خ�ضوعه للقوانني اجلنائية اليمنية� 11أما االكت�ساب الالحق للجن�سية اليمنية �أو الفقدان ال�سابق لها من
قبل من يحمل ال�سالح �ضد اليمن فالقاعدة لتحقيق �أركان املادة (� )1/127أن تكون اجلن�سية اليمنية ثابتة وقت
�إرتكابه اجلرمية .ف�إذا مت �إكت�ساب اجلن�سية اليمنية يف وقت الحق ال�شتغال ال�شخ�ص بالقوات امل�سلحة لدولة يف
حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية ف�إن ن�ص املادة ( )1/127ال ينطبق عليه ،الن �إكت�ساب اجلن�سية الالحق لي�س
له �أثر رجعي فالأجنبي الذي يحارب يف وقت ما �ضد اجلمهورية اليمنية ثم يكت�سب اجلن�سية بعد ذلك ل�سبب من
الأ�سباب ال ميكن عقابه على عمل �إرتكبه وهو �أجنبي� 12أما فقدان اجلن�سية اليمنية يف وقت �سابق ،لأن الذي يفقد
جن�سيته اليمنية يعد �أجنبي ًا الي �سبب من �أ�سباب فقدان اجلن�سية �سواء �سحبت منه �أو انه تخلى عنها ب�إرادته ،ومع
ذلك ال يجوز له لأي �سبب من الأ�سباب الإلتحاق ب�أي وجه يف القوات امل�سلحة لدوله يف حالة حرب مع اجلمهورية
اليمنية �إذا كان قد تنازل عن جن�سيته اليمنية بنية حمل ال�سالح �ضد وطنه ال�سابق ،فهناك حتايل وخداع على
القانون مما يبطل ح�صوله على جن�سيته الأجنبية رغم �أن امل�شرع �سكت عن ذلك .فمن كان يوم ًا ما ميني اجلن�سية
يتطلب منه �أال يحارب وطنه ال�سابق و�أهل البلد الذي كان يوم ًا ما واحد ًا منهم ،ومن خالل معرفته بظروف بلده
ال�سابق ي�ستطيع �أن يقدم معلومات مفيدة للقوات امل�سلحة املعادية 13وي�شرتط لتحقق �شروط الدخول يف خدمة
ع�سكرية لأحد الدول الأجنبية �أن يكون اليمني قد قبل خمتار ًا عن وعي و �إدراك دخول اخلدمة الع�سكرية
لإحدى الدول الأجنبية دون �إكراه وثاني ًا �أن ال يكون قد ح�صل على ترخي�ص �سابق من قبل اجلهات اليمنية
املخت�صة والرتخي�ص امل�سبق من قبل اجلهات اليمنية املخت�صة ينفي عنه �صفة عدم الوالء لوطنه ،وح�صول اليمني
على ترخي�ص باخلدمة الع�سكرية يف دولة �أجنبية يف وقت ال�سلم ال يعطيه احلق بحمل ال�سالح �ضد وطنه يف
حالة دخول هذه الدولة الأجنبية احلرب مع اليمن يف وقت الحق .لذا عليه يف هذه احلالة التخلي عن اخلدمة
الع�سكرية يف تلك الدولة الأجنبية يف حالة اندالع احلرب بينها وبني اجلمهورية اليمنية و�إال تعر�ض للعقوبة
املن�صو�ص عليها باملادة ( )1/127من قانون اجلرائم والعقوبات.14

حالة احلرب-:

جرمية �إلتحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية يفرت�ض
لوقوعها وجود حالة حرب وال ميكن �أن توجد هذه احلالة �إال بوجود حالة عداء مع تلك الدولة الأجنبية

 - 11د� .سعد �إبراهيم الأع�ضمي  ،جرائم التعاون مع العدو زمن احلرب �،ص ،138مطبعة الأديب البغدادية املحدودة 1983،م.
 - 12وقد حدث �أن بع�ض املحاربني النم�ساويني واملجريني الذين ا�شرتكوا يف حرب 1918-1915م �ضد �إيطاليا قد �أ�صبحو ا �إيطاليني مبقت�ضى ال�ضم الإقليمي الذي
ح�صل يف نهاية احلرب ومل يقعوا حتت طائلة الن�ص الإيطايل املقابل .د .عبد املهيمن بكر  ،امل�صدرال�سابق �،ص.40
 - 13وبهذا االجتاه �سار الفقه والق�ضاء البلجيكي و الفرن�سي

- Jean Constant – Manuel De Droit Penal – DeuxiemePartie Tom Premier ,Les Infractions University ,Liege .

وكذلك �سار بهذا االجتاه امل�شرع الأردين ب�شكل �صريح حيث �أو�ضح يف ن�ص املادة( )3/110من قانون العقوبات مبعاقبة كل �أردين جتند ب�أي �صفة كانت يف جي�ش معاد
ومل ينف�صل عنه قبل �أي عمل عدواين �ضد الدولة عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة و�إن يكن قد اكت�سب اجلن�سية الأجنبية بتجنيده.
�أما يف فرن�سا يفقد كل فرن�سي جتن�سه بجن�سية �أجنبية ينظم �إىل جي�ش دولة �أجنبي يف حالة حرب مع فرن�سا يعد جتن�سه باجلن�سية الأجنبية خداع ًا وال يعفيه ذلك من حمل
ال�سالح على فرن�سا  ،وبالتايل ف�إن الت�شريع الفرن�سي ال ي�سمح للفرن�سي بالتجن�س بجن�سية دولة �أجنبية يف زمن احلرب �إال �إذا كان التجن�س عام ًا .
								 Garson,Op.Cit,N.1619-.

 - 14د� .سعد �إبراهيم الأع�ضمي  ،جرمية التعاون مع العدو يف زمن احلرب  ،م�صدر �سابق � ،صـ.140
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وبالتايل وجود (عدو) .وميكن التعرف على املق�صود بالعدو بالرجوع �إىل ن�ص املادة ( )123من قانون اجلرائم
والعقوبات التي عرفت العدو ب�أنه((العدو كل دولة يف حالة عداء مع اجلمهورية اليمنية ،ويعترب يف حكم العدو
اجلماعات ال�سيا�سية التي مل تعرتف لها اجلمهورية ب�صفة الدولة وكانت تعامل معاملة املحاربني)) كما عرف
القانون اجلرائم والعقوبات الع�سكري اليمني ال�صادر بالقانون رقم (� )6سنة 1996م العدو يف ن�ص املادة الثانية
منه بقوله ((العدو :هو كل دولة يف حالة عداء مع اجلمهورية اليمنية ويعترب حكم العدو الع�صاة والع�صابات
امل�سلحة التي ت�ستهدف امن و�سالمة وم�صالح اجلمهورية والقوات امل�سلحة والأمن) ويف نطاق اجلرائم التي لها
عالقة ب�أمن الدولة اخلارجي ف�إنه يراد بتعبري (احلرب) ب�أنه النزاع امل�سلح بني الدول �أو ما يف حكمه ويقال له
احلرب اخلارجية �أو الدولية ،وال يدخل يف ذلك (احلرب الأهلية) التي هي نزاع م�سلح ين�شب يف دولة تربز �أهميته
بانت�شاره يف تلك الدولة ،مما يجعله خمتلف ًا عن الع�صيان �أو االنتفا�ضة �أو التمرد ،وبالتايل ف�إن القتال الذي يدور
بني فئتني �أو طائفتني �ضمن نطاق الدولة الواحدة �أو بني حكومة دولة ما وجماعه ثائره عليها ال ميكن اعتباره
(حرب ًا �أهلية) �إال �إذا �أعلنت دولة �أخرى اعرتافها بالثوار كقوة حماربة وبهذه احلالة يت�صف ه�ؤالء بهذه ال�صفة
الدولية � ،أما �إذا مل تكن هناك اعرتافات ذات طابع دويل مبثل ه�ؤالء  ،فعندها يو�صفون )باملتمردين) وت�صف
حركتهم بالتمرد15كما �أن تعبري (العدو) ال يقت�صر على كل دولة يف حالة عداء مع اجلمهورية اليمنية بل ميكن
�أن يكون بني الدولة اليمنية وجماعة �سيا�سية مل تعرتف لها اجلمهورية اليمنية ب�صفة دولة و�إن كانت تعامل
معاملة املحاربني .وقد �أخذ الت�شريع امل�صري بهذا االجتاه (املادة )85 :والليبي) املادة  )7/189:والعراقي
(املادة)1/189:ومن اجلماعات ال�سيا�سية التي ال يعرتف بها العراق ب�صفة الدولة) الكيان ال�صهيوين املغت�صب
(و�إن كانت تعامل معاملة املحاربني ،ويتطلب الأمر ب�ش�أن معاملة اجلماعة ال�سيا�سية معاملة املحاربني �أن تكون قوات
هذه (اجلماعة ال�سيا�سية) تعمل حتت قيادة رئي�س و م�س�ؤول وتتخذ لها زيا �أو �إ�شارات متيزها ،وحتمل ال�سالح علن ًا
ً 16
وتتبع يف عملها قوانني احلرب ،و�إن يتم �صدور الإعرتاف بهذه ال�صفة (�صفة املحاربني) عن الدولة ولو �ضمنيا
ومل يحدد امل�شرع اليمني كغريه من امل�شرعني باملق�صود (بحالة احلرب).
17
يف حني �أن بع�ض الت�شريعات حددت ما املق�صود بحالة احلرب ومنها الت�شريع العراقي وامل�صري

�أركان اجلرمية

جرمية التحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة �أجنبية يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية
يتطلب لتحقيقيها ركنان ،الأول هو الفعل املادي الذي يت�ضمن التحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة
�أجنبية يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية� .أما الركن الثاين وهو الق�صد اجلنائي فيتطلب لتحقيقه توفر نية
للجاين باالعتداء على �أمن الدولة اخلارجي ،و�سنتكلم عن هذين الركنني:
الركن الأول
التحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة �أجنبية يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية
الفعل املادي لهذه اجلرمية هو عبارة عامة ((التحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدولة �أجنبية يف
15- Dictionnainee De La TermInologie Op,P,306311-.

� - 16إتفاقية جنيف �سنة  1946واخلا�صة برعاية �أ�سرى احلرب كذلك .د .عبد املهيمن بكر،امل�صدر ال�سابق � ،صـ.46
 - 17بينت املادة ) )3/189من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111ل�سنة 1969م املق�صود بحالة احلرب )) يراد بحالة احلرب حالة القتال الفعلي و�إن مل ي�سبقها
�إعالن احلرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال  .ويعترب يف حكم حاله احلرب الفرته الذي يحدث فيها خطر احلرب متى �إنتهت فع ًال بوقوعها )) ون�صت املادة
(/85ج) من قانون العقوبات امل�صري على مايلي (( :تعترب حالة قطع العالقات ال�سيا�سية يف حكم حالة احلرب  ،وتعترب من زمن احلرب الفرتة التي يحدق فيها خطر
احلرب متى �إنتهت بوقوعها فع ًال).
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حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية)) .ف�إذا �أخذنا فعل (الإلتحاق ) بنظرة حتليلية وجدنا له �صورتني الأوىل هي
رفع ال�سالح �أي الإلتحاق بالقوات امل�سلحة لدولة �أجنبية يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية ب�صفة (حمارب)
وال�صورة الثانية التي تدخل يف عموم الن�ص وهي االلتحاق بعمل �أوخدمة فنية �أو �إ�ضافية �أو �أي خدمة �أخرى يف
�صفوف القوات امل�سلحة للعدو .والتحاق اليمني ب�أي وجه بالقوات امل�سلحة لدوله يف حالة حرب مع اجلمهورية
اليمنية يراد به اال�شرتاك مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال احلربية للدولة العدوة .وال ي�شرتط يف اجلاين
�أن تكون له ال�صفة الع�سكرية وال �أن تكون اجلمهورية اليمنية قد ا�شتبكت قواتها بالفعل يف معركة مع القوات
امل�سلحة للعدو .و�أن تعبري الإلتحاق ال يعني فقط ا�ستعمال ال�سالح �ضد اجلمهورية اليمنية و�إمنا هو كل تدخل
من قبل اجلاين يف جي�ش �أجنبي يعمل �ضد اجلمهورية اليمنية ،حتى يف حالة عدم �إ�شرتاكه �شخ�صي ًا يف العمليات
الع�سكرية املوجهة �ضد اليمن .18بل يكفي �أن يكون اجلاين ع�ضو ًا �أو عن�صر ًا يف قوات العدو الزاحفة �أو املقاتلة
�ضد قوات الوطن �أو �أن يكون من�ضم ًا �إىل قوات العدو امل�سلحة بو�صفه حمارب ًا يف احلال �أو على وجه احتمايل،
فقد يكون �إن�ضمامه �إىل وحده يف جبهه �آخرى �أو �إىل وحده يف حالة الإعداد ،وقد ال تكون احلرب الفعلية قد
بداءت عند ان�ضمامه والن حالة احلرب هي �شرط النطباق الن�ص كانت قائمة ،كما �أن لو �أن اجلاين قد انظم
�إىل القوات امل�سلحة لدولة معادية �أثناء قيامها بالأعمال العدائية �أو يف فرتة اخلطر املحدق بن�شوب احلرب متى
انتهت بوقوعها فع ًال .وبالتايل يدخل يف نطاق هذه اجلرمية كل ميني �سواء باعتباره جندي ًا �أو نفر ًا �أم باعتباره
�ضابط ًا له رتبة ،و�أي�ض ًا كل ميني ينظم �إىل �أي قوة م�سلحة من املتطوعني تعمل �ضد اجلمهورية اليمنية حتت �إمرة
دولة �أجنبية وحتت توجيهاتها ،وهنا ي�شرتط ف�ض ًال عن التحاقه وان�ضمامه الفعلي ك�أحد �أفراد قوات املتطوعني
�أن تكون الدولة املعادية قد �سمحت لهذه القوات (كمجموع) باالن�ضمام �إليها �أو اعرتفت بها� .19أو ينظم �إىل �أي من
اجلماعات ال�سيا�سية التي مل تعرتف لها اجلمهورية اليمنية ب�صفة الدولة وكانت تعامل معاملة املحاربني .وكان
االجتهاد الفرن�سي يف �ضوء الت�شريع ال�صادر عام ( )1811-1809مييل �إىل التو�سع يف التحاق الفرن�سي بحمل
ال�سالح �ضد فرن�سا بجانب دولة �أجنبية وكان يطبق ن�ص املادة ( )1/75من قانون العقوبات واملت�ضمنة املعاقبة
باملوت لكل فرن�سي خدم قي جي�ش �أجنبي ب�أي �صفة كانت ،وحتى �أن كان يعمل م�ضمد ًا �أو حما�سب ًا �أو طباخ ًا يف
جي�ش �أجنبي يعادي فرن�سا� ،أو حتى يف خدمة جي�ش �أجنبي يعادي حلفاء فرن�سا �أي�ض ًا� .أال �أن هذا الت�شريع الغي
بقانون  /26حزيران 1889 /م ،لذا ف�إن عبارة (حمل ال�سالح �ضد فرن�سا) يف �ضوء ذلك �أخذ مدلولها على نحو
�ضيق و�أ�صبحت املادة ( )1/75من قانون العقوبات الفرن�سي ال تطبق �إال على املحاربني وحدهم �أي من يحملون
ال�سالح� ،20أال �إن نذر احلرب العاملية الثانية التي كانت تهدد باالندالع وواقع التجنيد الع�سكري الأملاين ،وت�شجيع
الأملان لبع�ض الفرن�سيني من �أ�صول �أملانية للتجنيد ب�صفوف اجلي�ش االملاين ،جعلت االجتهاد الق�ضائي الفرن�سي يعود
�إىل التو�سع يف مفهوم التحاق الفرن�سي يف �صفوف القوات امل�سلحة املعادية لفرن�سا ،حتى �شمل الأفعال الثانوية يف
احلرب .21ويف وبلجيكا ظل االجتهاد الق�ضائي يف�سر حمل ال�سالح �ضد بلجيكا يفهم ب�أنه التحاق اجلاين فرد ًا كفرد
من �أفراد اجليو�ش املهاجمة املتقدمة على بلجيكا �أو على حلفائها ومل يكن حينه يتم تطبيق هذه اجلرمية من كان
18 -Devise ,C .Trahison: Encyclopedie Juridigue Dalloz Droit Peَnal,Voi,1,N.10,P.11957) 133-).

 - 19د .عبد املهيمن بكر ،الق�سم اخلا�ص يف قانون العقوبات  ،ط ،7دار النه�ضة العربية القاهرة 1955،م � ،صـ.52

20 -R.Carrad, Op .Cit.N1182.

 - 21ومن �أمثلة ما عر�ض عن الق�ضاء الفرن�سي ق�ضية مواطن فرن�سي كان يعمل �سائق ًا الحدى ال�سيارات الع�سكرية التابعة للجي�ش الأملاين املحتل  .قدم للمحاكمة طبق ًا للمادة
()1/75فحكمت عليه املحكمة الع�سكرية بالأ�شغال ال�شاقة ملد خم�سة ع�شر �سنة وبتجريده من احلقوق املدنية ال�سيا�سية لأنه تطوع يف �إحدى الفرق الأملانية وعمل �سائق ًا
ل�سياره �أي قدم للأملان خدمة ال تت�ضمن حمل ال�سالح ب�صوره فعلية  ،فرفع نق�ض ًا على هذا احلكم فق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية انه يكفي لتطبيق املادة (� )1/75أن
ي�شرتك الفرن�سي يف �أعمال جي�ش �أجنبي حمارب لفرن�سا �أو لأحدى حليفاتها  ،و لو مل يكن م�شرتك ًا بقتال فعليGarson ,Op .Cit lart n. 34 – 39 .
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يخدم يف املقرات او الوحدات اخللفية كما مل يكن كافي ًا �أن يكون قد خدم يف �إحدى الفرق املقاتلة بل ي�شرتط �أن
يكون قد قام فعال م�شارك ًا يف احلرب �ضد بلجيكا لكي ميكن عدّ ه مرتكبا جلرمية حمل ال�سالح �ضد بلجيكا يف �صفوف
العدو املن�صو�ص عليها باملادة ( )113من قانون العقوبات البلجيكي .ومن دون �شك ف�إنه الكتمال هذا ال�شرط ال
يتطلب تقدمي دليل على امل�شاركة ال�شخ�صية للجاين يف دخوله املعركة �ضد جي�ش وطنه بل يعترب قد حمل ال�سالح
ملجرد �أن تكون الوحدة التي كان منت�سب ًا �إليها قد دخلت معركة وهو يف �صفوفها فرد ًا من �أفرادها .وهذا التف�سري
ملفهوم (حمل ال�سالح) مل يكن ين�سجم مع التنظيم اجليو�ش احلديثة و�إت�ساع رقعة ال�صراعات �إذا مبوجبه كان
يرتك املجال لبع�ض �أنواع امل�ساعدات الع�سكرية املقدمة للعدو تبقى غري م�شمولة بن�ص هذه املادة ،وبالنتيجة
تكون الأفعال الإجرامية �ضد الوطن غري معاقب عليها ،وب�سبب ذلك �أ�ضاف الت�شريع البلجيكي �أبان احلرب العاملية
الثانية عام 1942م فقرة ثانية مف�سرة للمادة ( )113من قانون العقوبات حيث �أعترب حم ًال ل�سالح �ضد بلجيكا
كل تنفيذ ملهمه من مهام احلرب ،كالتنقل ،واال�شغال� ،أو حتى مراقبة تنفيذ تلك االعمال22والغاية من تو�سع امل�شرع
البلجيكي يف تف�سري عبارة (حمل ال�سالح) �ضد بلجيكا كي يطال القانون كل م�ساعدة للعدو ذات طابع ع�سكري وهذه
امل�ساعدة ميكن �أن تقوم على نوعني-:
� .1أما الدخول يف خدمة فعلية يف ت�شكيل ع�سكري من ت�شكيالت جي�ش العدو ،فال تهم نوعية تلك اخلدمة �أو
املهمة التي كلف بها اجلاين ،وال حتى �إذا كان �أثناء �إنخراطه يف هذه اخلدمة قد تف�سر مهمة تعبوية �أو قام
با�شغال� ،أونقل ،مراقبة فمجرد التواجد الفعلي ال حد البلجيكيني يف وحدة ع�سكرية عدوه يعد مرتكب ًا
جلرمية حمل ال�سالح يف �صفوف العدو.23
� .2أن يكو قد نفذ مل�صلحة العدو مهمة قتالية� ،أو نق ًال �أو عم ًال (�شغ ًال) �أو مراقبة هي عادة من مهام (واجبات)
جي�ش العدو �أو من خدماته ،وهذه اخلدمة قد تكون عم ًال �إنفرادي ًا ل�شخ�ص ما ،ب�صرف النظر عن انخراطه
بت�شكيله ع�سكريه.24

22 - Marcel Rigaus et Trousse,Op.Cit.4.

 - 23كانت حمكمة التميز الع�سكرية البلجيكية قد ق�ضت �أن املحكمة الع�سكرية قد طبقت القانون ب�شكل �سليم وعادل عندما �أ�صدرت حكمها على �أ�سا�س املادة ) )113على
�أحد املتهمني الذي كان قد �ألتحق يف فرقة فالونياالأملانية ( )SSومل يق�ضى فيها �إال فرتة التدريب ثم فر منها للإلتحاق بفرقة املقاومة الوطنية  ،كما بينت يف ق�ضاء �آخر
لها �أنه جمرد التوقيع على عقد التطوع االختياري يف اجلي�ش املعادي يف وحدة ع�سكرية عدوه يعد حم ًال لل�سالح �ضد بلجيكا حتى و�إن رف�ض طلبة نتيجة الفح�ص الطبي
لعدم �صالحية للخدمة الع�سكرية
- Marcel Rigaus et Trousse,Op.Cit.4

 - 24ويف �ضوء ذلك ّعد الق�ضاء البلجيكي (حالة حمل ال�سالح) قيام ممر�ضة بلجيكية عدا احلاالت التي تن�ص عليها اتفاقيات جينيف – التي توافق على �أن ت�ستخدم يف
م�ست�شفى ع�سكري عدوا عندما كان هذا الن�شاط ال تربره املتطلبات الإن�سانية وحني يتخذ طابع عمل مكمل خلدمة �سلطة العدو ومن طبيعته ي�ساعد جي�ش العدو يف جمهوده
احلربي  .ومن تطوع ب�صفة طباخ يف ثكنة ع�سكرية �أملانية  ،ليحل حمل �أحد اجلنود �أو املعتربين جنود ًا التي عاده تكون هذه املهمة من واجباته  ،والطبيب الذي يتطوع
باخلدمة يف �أحد املع�سكرات الأملانية ( )Todtحيث يبذل جهده يف تقدمي العناية للعاملني املنت�سبني لهذا التنظيم يف �أملانيا � ،أو ي�شغل حمل طبيب �أملاين قد ذهب �إىل
جبهات القتال  .كذلك ال�شخ�ص الذي التحق بال�شرطة الأملانية ب�صفة دليل ) خمرب)وقد �أقام عالقات �صميمة وثيقة مع موظفني ر�سميني للعدو وموكله �إليهم خدمات �أو
مهمات �سيا�سية �أو رقابة بولي�سية  ،وذلك كل هذه الأمور ال ميكن �أن تف�سر على �أنها التزامات ا�ضطرارية  ,فهي ح�سب ر�أي الق�ضاء البلجيكي خدمة العدو والتحاقه بقواته
املحاربة وبخالف ذلك جمرد م�شاهده ال�شخ�ص ي�شارك فوق الأر�ض املحتلة من قبل اجلي�ش املعادي يف حملة تفتي�ش يقوم بها �أحد �شرطة العدو بق�ضية جنائية فهذا
النوع من امل�ساعدة ال يربر احلكم عليه ومن املادة) )113من قانون العقوبات البلجيكي اخلا�صة برفع ال�سالح �ضد بلجيكا وحلفائها  .وهذا الأمر قررته حمكمة التميز
البلجيكية عام 1948م .
- Jean Constant, Op ,Cit., N.2122-.
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الركن الثاين
الق�صد اجلنائي
يلزم لتوفر الركن الثاين وهو الق�صد اجلنائي يف اجلرمية املن�صو�ص عليها باملادة ( )1/172بالتحاق
اجلاين ب�أي وجه للقوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية و�أن يكون فعل الإلتحاق ب�إدراك
ووعي منه وبالتايل �إن�صراف �إرادته نحو االلتحاق واالن�ضمام على وجه الذي مت بيانه حميط ًا بكل العنا�صر
املكونة للجرمية ،وي�شرتط يف اجلاين �أن يكون مواطن ًا ميني ًَا �سوء اكت�سب اجلن�سية اليمنية ب�صفة �أ�صلية �أو ب�صفة
مكت�سبة و�إثبات مو�ضوع اجلن�سية م�س�ألة تقدرها حمكمة املو�ضوع كما ي�شرتط �أن تكون الدولة الأجنبية الذي
التحق املواطن اليمني يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية ،فالإلتحاق يعني الإنظمام طواعية �إىل جي�ش العدو.
وجرمية �إلتحاق اليمني بقوات م�سلحة لدولة �أجنبية قي حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية من اجلرائم العمدية
يفرت�ض فيها الق�صد اجلنائي العلم املمثل يف �إجتاه �إرادة اجلاين و�إن�صرافها عن علم و�إدراك �إىل االلتحاق بقوات
م�سلحة لدولة �أجنبية يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية .فيجب �أن يلتحق اجلاين بالقوات امل�سلحة للعدو
وهو يعلم �أنه ميني اجلن�سية ويحمل ال�سالح �ضد اجلمهورية اليمنية  .وبالتايل و�ضع نف�سه يف خدمة �أهداف قوة
�أجنبية معادية �ضد م�صالح بلده مع علمه �أن هذا الفعل حمرم .وال عربه بالدوافع التي ميكن اجلاين �أن يتذرع لها
ب�أنه قد التحق ب�صفوف القوات امل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع اجلمهورية اليمنية بروح الك�سب املادي ال بنية
خيانة وطنه  /كذلك الأمر ي�ستوي �أي�ض ًا وال يختلف ب�شيء �أن كان هذا �إدعائه قد �أملته عليه الرغبة يف خدمة
مبادئ ما يعتنقها.25
املبحث الثاين

ت�سليم �أحد �أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو
�أو م�ساعدة �أحد �أ�سرى العدو على العوده �إىل �صفوفه
عاقب امل�شرع اليمني بن�ص املادة ( )127فقرة ( )2بالإعدام «من �سلم �أحد�أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو �أو
م�ساعدة �أحد �أ�سراه على العوده �إىل �صفوفه «.
هذا الن�ص يقرتب من ال�شطر الأخري من ن�ص املادة ( )2/184من قانون العقوبات العراقي على �أنه(:يعاقب
بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت :كل من �سهل عمد ًا فرار �أ�سري حرب �أو رعايا العدو املعتقلني مع علمه ب�أمره).
كما يقرتب ال�شطر الثاين من املادة ( )2/127من قانون العقوبات اليمني من ن�ص املادة ()2/115
من قانون العقوبات الأردين التي تعاقب (بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة لكل �أردين �سهل الفرار لأ�سري حرب �أو �أحد
رعايا العدو املعتقلني) وجرمية ت�سلم �أحد �أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو �أو م�ساعدة �أحد �أ�سراه على العودة �إىل
�صفوفه تتكون من ركنني الأول الركن املادي والثاين هو الق�صد اجلنائي و�سنتكلم عنها.

الركن املادي

ت�سليم �أحد �أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو �أو م�ساعدة �أحد �أ�سرى العدو على العودة �إىل �صفوفه.
يتكون الركن املادي لهذه اجلرمية من �صورتني ،ال�صورة الأوىل :هي ت�سليم �أحد �أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو.
25 -1 Rigaus et Trousse,Op.Cit.4.
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ال�صورة الثانية :م�ساعدة �أحد �أ�سرى العدو على العودة �إىل �صفوفه .و�سنتكلم عنهما تباع ًا-:
 .1ت�سليم �أحد �أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو ،ال ي�شرتط يف من قام بت�سليم �أحد افراد القوات امل�سلحة
اليمنية �إىل العدو �صفة معية فقد يكون من قام بالت�سليم ع�سكري ًا �أو مدني ًا وال عربه بجن�سيته �سواء كان
ميني ًا �أو �أجنبي ًا .وامل�شرع يف ن�ص املادة ( )2/127يتكلم على الت�سليم املنفرد �أي الت�سليم اجلاري من قبل
الفاعل لأحد من �أفراد القوات امل�سلحة اليمنية يف الغالب دون �أرادته �أي دون �إرادة احد �أفراد القوات
امل�سلحة اليمنية ،وعلى �أن يكون الت�سليم �إىل العدو .والعدو ح�سب ن�ص املادة ( )123من قانون اجلرائم
والعقوبات هو(( كل دولة يف حالة عداء مع اجلمهورية اليمنية ويعترب يف حكم العدو اجلماعة ال�سيا�سية
التي مل تعرتف لها اجلمهورية ب�صفة الدولة وكانت تعامل معاملة املحاربني)).
	�أما تعريف العدو يف قانون اجلرائم والعقوبات الع�سكرية اليمني رقم ( )21ل�سنة 1998م املادة
()2منه فقد عرفت العدو ((هو كل دولة يف حالة عداء مع اجلمهورية اليمنية .وتعترب يف حكم العدو
الع�صابات والع�صاة امل�سلحون الذين ميار�سون ن�شاط ًا ي�ستهدف م�صالح الوطن و�سالمته)).
و�أفراد القوات امل�سلحة اليمنية الذي قد يقع عليهم الت�سليم هم اخلا�ضعني لأحكام قانون اجلرئم
والعقوبات الع�سكري اليمني امل�شار �إليه �أعاله حيث ن�صت املادة ( )3منه على �أنه )) يخ�ضع لأحكام هذا
القانون:
�أ� .ضباط و�ضباط �صف وجنود القوات امل�سلحة .
ب .جمندو خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وامل�ستدعون للإحتياط العام �أثناء التعبئة العامة .
ج .طلبة الكليات واملعاهد واملدار�س ومراكز التدريب الع�سكري .
د� .أية قوات ع�سكرية تن�ش�أ وفق ًا للد�ستور والت�شريعات النافذة لت�أدية خدمة عامه �أو خا�صة �أو وقتيه.
هـ .املدنيون الذين يعملون يف القوات امل�سلحة .
و� .آ�سرى احلرب .
ز .ع�سكريو القوات احلليفة �أو امللحقون �أذا كانوا يقيمون يف �أرا�ضي اجلمهورية �إذا كانت هناك معاهدات �أو
�إتفاقيات خا�صة �أو دولية تق�ضي بخالف ذلك.
قد يقوم اجلاين بت�سليم احد افراد القوات امل�سلحة اليمنية اىل العدو مبقابل �أو بغري مقابل ،ومل يحدد
امل�شرع و�سيلة وا�ضحة وحمدده للت�سليم فقد يكون الت�سليم اىل قوات العدو وهي على احلدود الدولية للجمهورية
اليمنية او الحد ممن يعملون مل�صلحتها داخل الوطن اوت�سليم احد افراد القوات امل�سلحه اليمنية للع�صابات والع�صاة
امل�سلحون الذين ميار�سون ن�شاط ًا ي�ستهدف الوطن و�سالمته.
 .2م�ساعده احد �أ�سرى العدو على العودة اىل �صفوفه
م�ساعده �أحد �أ�سرى العدو �إىل العودة �إىل �صفوفه جرمية من جرائم اخليانة وهي تزيد من قدرات العدو
ومتكنه من معرفه �أحوال البالد واملعلومات والبيانات التي كان قد تعرف عليها الأ�سري عند �أ�سره .وال ميكن �إن
تتحدد نوع امل�ساعدة فهي عديدة مل ي�ش�أ امل�شرع تعدادها او ح�صرها فقد تكون هذه امل�ساعدة بقيام احد اجلنود من
القائمني على حرا�سة (قف�ص الأ�سرى) بت�سهيل هروب الأ�سري عن طريق فتح الباب له او غ�ض النظر عن حماوله
الأ�سري الهروب �أو قيام الفاعل بتقدمي امل�أوى وامللب�س وامل�سكن والطعام للأ�سري� ،أو قيامه بدالالته على الطرق
والو�سائل وال�سبل الكفيلة وامل�ؤدية �إىل الهرب من الأرا�ضي اليمنية او الأرا�ضي التي تب�سط القوات اليمنية عليها
�سلطاتها.
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كما يعد تقدمي الإر�شادات للأ�سري وو�سائل االت�صال والنقل �أو اخفائة من قبيل امل�ساعدة على هروبه.
و م�ساعدة احد �أ�سرى العدو على العودة اىل �صفوفه تقت�ضي وجود اال�سري على االقليم اليمني او اي
اقليم يخ�ضع لل�سيادة اليمنية �أو �إن ال�سلطات املخت�صة اليمنية تقوم مبطاردته للقب�ض عليه حتى ولو مل يغادر
26
الأ�سري الأر�ض اليمنية .مادام اجلاين قد �ساعده �إىل التواري عن ال�سلطات اليمنية عندما تقوم مبالحقته
ويالحظ �أن الت�شريع اجلنائي الع�سكري اليمني قد �ضمن يف �صلبة املبادئ العامة التي احتوتها اتفاقية
جنيف ب�ش�أن معاملة الأ�سرى فعاقب على من �أقدم على �سب �أ�سري وقتل الأ�سري وتعذيب الأ�سرى �أو �إ�ساءة معاملتهم
�أو تعمد �إحداث الأمل ال�شديد بهم �أو �إخ�ضاعهم لأي جتارب علمية �أو تعمد �إحلاق الأ�ضرار اخلطرية بال�سالمة
البدنية والعقلية للأ�سرى من الع�سكريني �أو املدنيني �أو �إرغامهم على اخلدمة يف القوات امل�سلحة و�أعترب هذه
اجلرائم يف حالة وقوعها من جرائم احلرب (املواد  27)21-20كما عاقب باحلب�س ملدة ال تزيد على ع�شر �سنوات
باملادة (/18د) كل �شخ�ص خا�ضع لأحكام قانون اجلرائم العقوبات الع�سكري (( ب�سط حمايته بنف�سه �أو وا�سطة
غريه على �أ�سري و �أحد رعايا العدو املعتقلني �أو �أخفاه �أو �سهل فراره ومل ي�سلمه �إىل ال�سلطات املخت�صة )) وال عربه
بجن�سيته من �سلم �أحد �أفراد القوات امل�سلحة �إىل العدو �سواء كان الفاعل يحمل اجلن�سية اليمنية �أو مقيم ًا يف
اجلمهورية اليمنية �أو يف �أية دوله �أخرى �سواء كان من دولة �صديقة �أو �شقيقيه �أو معادية .فال اعتداد بجن�سيه
الفاعل .

الركن املعنوي

هذه اجلرمية عمديه  ,ميتثل فيها الق�صد اجلنائي على العلم والإرادة فيجب �أن يهدف اجلاين �إىل ت�سليم احد �أفراد
القوات امل�سلحة اليمنية �إىل العدو �أو ي�ساعد احد �أ�سرى العدو على العودة �إىل �صفوفه.
املبحث الثالث

جرمية �إمداد العدو باجلند �أوالأ�شخا�ص �أو الأموال �أو كان مر�شد ًا له
عاقب امل�شرع اليمني يف ن�ص املادة ( )127الفقرة ( )3بالإعدام من �أمد العدو باجلند �أو الأ�شخا�ص �أو
الأموال �أو كان مر�شد ًا له .
ن�ص املادة ( )3/127من قانون اجلرائم والعقوبات يقرتب من ن�ص املادة (/78ب) من قانون العقوبات
امل�صري التي ن�صت على �أنه )) يعاقب بالإعدام كل من حر�ض اجلند يف زمن احلرب على االنخراط يف خدمة دولة
ي�سر
�أجنبية و �سهل لهم ذلك  ،وكل من تدخل عمد ًا ب�أية كيفية يف جمع اجلند �أو رجال �أو �أموال �أو م�ؤن �أو عتاد �أو ً
�شيء من ذلك مل�صلحة دولة يف حالة حرب مع م�صر )) .وهي تقابل ال�شطر الآخري من ن�ص املادة ( )162من قانون
العقوبات العراقي الذي عاقب بالإعدام )) كل من �سهل العدو دخول البالد � ........أو امده باجلند �أو املال �أو
خدمة ب�أن نقل �إليه �أخبار �أو كان مر�شد ًا له) .و�إعانة العدو ال ميكن حتديد و�سائلها وح�صرها فيمكن �أن تكون
ب�إمداده باجلند �أو الأ�شخا�ص �أو الأموال �أو عن طريق �إر�شاده عند حماولة دخول قواته �أر�ض الوطن �أو داللته
من خالل قراءة اخلرائط وحتديد االماكن املهمه التي لها عالقة بالقتال وال�صمود يف الدفاع عن الوطن ،والعدو
ح�سب تعريف املادة ( )123من قانون اجلرائم والعقوبات ((هو كل دولة يف حالة عداء مع اجلمهورية اليمنية،
 26د .عبدالإله حممد النواي�سه ,اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة يف الت�شريع الأردين � ،صـ ،115،ط ،2دار وائل للن�شر  ،عمان 2010 ،م-..
 - 27القرار اجلمهوري بالقانون رقم ) )21ل�سنة 1998م ب�ش�أن اجلرائم والعقوبات الع�سكرية .
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ويعترب يف حكم العدو اجلماعات ال�سيا�سية التي مل تعرتف لها اجلمهورية اليمنية ب�صفة الدولة وكانت تعامل
معاملة املحاربني)) ويالحظ �أن هذه اجلرمية الميكن وقوعها �إال بوجود حاله عداء بني اجلمهورية اليمنية ودوله
�أو وجود حالة عداء مع جماعة �سيا�سية مل تعرتف لها اجلمهورية ب�صفة الدولة وكانت تعامل معاملة املحاربني،
وجرمية �إعانة العدو بن�ص الفقرة الثالثة من املادة ( )127من قانون اجلرائم والعقوبات تتكون من ركنني الركن
الأول هو الركن املادي �أما الركن الثاين هو الركن املعنوي وعلى النحو التايل-:

الركن املادي

الركن املادي للجرمية املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )3من املادة ( )127يتكون من �أربعة �صور جرمية
وعلى النحو التايل-:
 .1ال�صورة الأوىل� :إمداد العدو باجلند.
 .2ال�صورة الثانية� :إمداد العدو بالأ�شخا�ص.
 .3ال�صورة الرابعة� :إمداد العدو بالأموال.
 .4ال�صورة الرابعة والأخرية� :إر�شاد العدو.
والإمداد :يف اللغة هو �أن ير�سل الرجل لرجل مدداً :نقول مددنا فالن ًا باجلي�ش ،ف�أمدهم به �أو �أمدهم،
و�إ�ستمد منه طلب منه املدد �أي ع�ساكر.28
وال�صورة الأوىل من هذه اجلرمية �أي �إمداد العدو باجلند ورد ب�صيغة اجلمع ال املفرد ،وال ميكن ت�صور
الإمداد ب�صورة فردية فهو �إمداد جماعي �إىل حد ما يقوم به �شخ�ص له �صفة مميزه كان يكون قائد ع�سكري ب�أي
رتبه كانت� ،أو �شخ�ص ذو موقع ما ب�إمداد العدو باجلند الذي ميكن ت�صور وجودهم جمتمعني �أو جمموعني ل�سبب
من الأ�سباب ويخ�ضعون لت�أثريه� ،أن هذا النوع من االت�صال املبا�شر بالفعل مع القوات امل�سلحة للدولة املعادية هو
يف احلقيقة جرمية �أ�شد ج�سامة من جرمية التحاق اليمني بجي�ش الدولة �ألعدوه ،لأن موازين احلرب ال تتغري
بالتحاق �شخ�ص �إىل جي�ش معادي وال كنها قد تتغري يف حالة الإمداد باجلنود املدربني على القتال �سواء كان
الإمداد �إىل الوحدات املقاتلة للقيام بالقتال� ،أو باخلدمات الفنية� ،أو امل�ساعدة ،29واملق�صود بكلمة (جند) هو لي�س
فقط الأفراد حتت ال�سالح من الأفراد �سبق و�أن تلقوا تثقيف ًا �أو تدريب ًا ع�سكري ًا ،بل يق�صد منه �أي�ض ًا كل الأفراد
املخ�ص�صني وامل�ؤهلني للتجنيد يف جي�ش العدو لإحلاقهم يف خدمته ،وال عربه بجن�سيه من يتم جتنيدهم. 30
�أما ال�صورة الثانية من هذه اجلرمية فهي �إمداد العدو بالأ�شخا�ص �أي جمع الرجال وهو االتفاق مع
الأ�شخا�ص على االلتحاق بو�صفهم جنود ًا �أو عما ًال بخدمة العدو �سواء مت ذلك ب�صفة تعاقدية �أو ارتباط تن�ش�أ
مبقت�ضاه عالقة تبعية �أو خدمة مل�صلحة دولة �أجنبية �أو اجلماعة ال�سيا�سية املقاتلة التي لي�س لها �صفة املحاربني
�سواء كان ذلك مبقابل �أو بدون مقابل ملدة تزيد �أو تق�صر .والإمداد بالأ�شخا�ص فهو يعد بالن�سبة لدولة يف حالة
حرب م�ساعدة قد تكون �أقوى ومطلوبة �أكرث من امل�ساعدة (باجلند) .فالنق�ص باليد العاملة هو فع ًال من العامل
املميز الرئي�سي والأ�سا�سي لإدارة احلرب .فعندما ميد الفاعل �أعداء الدولة بالأ�شخا�ص فهو بذلك ال يقوي وال
يدعم قطاعهم االقت�صادي فقط� ،إمنا ي�ساعدهم بالنتيجة بحيث يكونو قد ا�ستخدموا مواطنيهم ا�ستخداما منطقي ًا
� - 28إبن منظور – ل�سان العرب – املجلد الثالث � ،صـ.454-452
 - 29مطهر علي �صالح �أنقع  ،جرائم االت�صال غري امل�شروع بالدول الأجنبية �،صـ ،179ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إىل كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة .
 - 30د� .سعد �إبراهيم الأعظمي  ،جرائم التعاون مع العدو يف زمن احلرب  ،م�صدر �سباق� ،صـ.215
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ومن�سق ًا ي�ساعدهم �إىل �ضمهم �إىل �صفوف اجلي�ش وحل ه�ؤالء الرجال بدلهم وبالتايل التعوي�ض عنهم يف املجال
االقت�صادي مبواطنني �آخرين ،فاليد العاملة �أخذت تزداد �أهميتها يوم بعد يوم لي�س يف جمال الزراعة بل �أي�ض ًا
يف الأعمال ال�صناعية ،ومن الوا�ضح �أن كلمة (جنود) �أو كلمة �أ�شخا�ص ال تقت�صر على الرجال بل ت�شمل الن�ساء
�أي�ض ًا 31وال عربه بجن�سيته اجلند �أو الأ�شخا�ص الذين مت مد العدو بهم �سواء كانوا يحملون اجلن�سية اليمنية �أو من
املقيمني يف اليمن �أو كانوا من تبعه الدولة املعادية التي لها يف حالة عداء مع اجلمهورية اليمنية �أو مع دولة �آخري
 .ويتم الفعل املادي بقيام االرتباط مع عدد من اجلند �أو الأ�شخا�ص ليكونوا يف �صفوف الدولة املعادية جنود ًا
و�أعماال فبمجرد مد العدو بهم ،يتحقق الفعل املادي للجرمية� ،إذ يكفي �أن يكونون جاهزين للقيام بالعمل مل�صلحة
العدو ،فالن�ص يقف يف �ش�أن الفعل املادي عند جمرد �إمداد العدو باجلند �أو الأ�شخا�ص وال يتطلب �ضمهم �إليه بعد
ذلك �أو التحاقهم به.32
وال�صورة الثالثة من هذه اجلرمية هي �إمداد العدو بالأموال ف�إمداد العدو بالأموال هو غري جمع الأموال
فتعبري الأموال هو �أو�سع من تعبري املال الذي يقوم به �أحد الأ�شخا�ص للتربع به للعدو من ماله اخلا�ص فمن يح�صل
على قر�ض لدولة �أجنية عدوه �أو حتويل مبالغ مالية لها �أو �أ�سهم يف قر�ض �أ�صدره �أو طرحه العدو حيث �أن هذا
الأ�سلوب يبقى دائم ًا لتغذية الدولة �ألعدوه مالي ًا  ،كما ي�شمل كل من قدم هبات �أو تربعات �أو من ي�سهم للإعداد
�سندات �أو عمالت �أجنبية �أو �إعطائهم ذهب ًا ،وحالي ًا وحتت �ضغط االحتياجات فتمويل احلرب بالأموال يتحقق
بالإ�ضافة �إىل ذلك بطرق م�صرفية وغري م�صرفية عديدة ومتنوعة ،ويق�صد بالأموال الأوراق النقدية الوطنية
والأجنبية وال�سندات املالية والأ�سهم واملعادن الثمينة كالذهب والف�ضة ،وي�ستوي �إمداد العدو بالأموال مع جمع
هذه الأموال حتى لو كان اجلاين قد �أمد العدو من ح�سابه اخلا�ص دون التدخل يف جمع الأموال ،لأن ذلك ين�سجم
مع غاية امل�شرع يف جترمي �إعانة العدو ،وال يهم حجم الأموال التي مت تقدميها للعدو ،فقدر حمدد منها كايف لتحقيق
هذه اجلرمية.33
�أما ال�صورة الرابعة والأخرية فهي �إر�شاد العدو ،و�إر�شاد العدو يعني داللته �أي قيام اجلاين بالتجوال مع
العدو وداللته على �أماكن تواجد القطاعات الع�سكرية واملواقع الإ�سرتاتيجية و�أماكن التح�شد وخمازن الأ�سلحة
ولأعتده ،وميكن �إر�شاد العدو دون مالزمته من قبل اجلاين عن �أماكن تواجد القوات امل�سلحة اليمنية وحتديد طرق
حتركها على ال�شوارع العامة وال�شوارع الفرعية �أو على النيا�سم ال�ضيقة امل�ؤدية �إىل مواقع القطعات الع�سكرية،
�أو داللته القوات امل�سلحة للدولة العدوة على لل�سري يف الطرق ال�صحيحة وجتنب الطرق ال�ضيقة �أو املموهة
(اخلادعة) �أو غري ال�سليمة.
ً 34
والإر�شاد يتخذ �صور ًا متعدده فقد يتحقق لف�ض ًا �أو �إ�شارة �أو فعال  .وبالتايل ف�إن �إر�شاد العدو هو قيادته
�إىل �أر�ض الوطن �سواء كان على احلدود قبل اجتيازها �أو بعد �أن متكن من اجتيازها.

الركن املعنوي

يتحقق الق�صد اجلنائي باجلرمية املن�صو�ص عليها باملادة ( )3/127يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمني
ب�إجتاه نية الفاعل ب�إعانة العدو عن وعي و�إدراك رغم تباين �صور الإعانة املذكورة يف الن�ص و�إن اختلفت �إال �أنها
ت�ؤدي �إىل نتيجة واحدة يبغيها من يخون وطنه ويعمل ل�صالح عدوه وان�صراف نيته �إىل �إعانة العدو بهذا التعامل،
31 - R .Carrad ,Op .Cit .N.1191.

 - 32د .عبداملهيمن بكر  ،امل�صدر ال�سابق � ،صـ.149

33 -Rigaus et Trousse,Op .Cit.P.204.

 - 34د .مطهر علي �صالح �أنقع  ،امل�صدر ال�سابق � ،صـ.176
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الحتمال �أن يكون قد قام بهذا العمل لدوافع �أخرى كاالجتار والربح والك�سب احلرام خا�صة يف ال�صورة الثالثة.
والبد من حتقق الق�صد اجلنائي توفر عن�صرين الأول لو هو علم اجلاين �أثناء ارتكابه الفعل ب�إرادته �إي علمه �أن
اجلمهورية اليمنية يف حالة عداء مع الدولة التي قام بخدمتها والثانية �أن تكون غايته التي يهدف �إىل حتقيقيها
لفعله هي �إعانة العدو .فنية الإ�ضرار وغاية م�ساعدة العدو وا�ضحة ت�ستدل من الفعل ذاته ،وهذا اال�ستدالل ّعد
من قبيل القرائن الفعلية �أو الق�ضائية .35

العقوبة

عاقب امل�شرع اليمني يف ن�ص املادة ( )127بفقراتها الثالث اجلاين بالإعدام يف حالة ارتكاب �أي من
الأفعال اجلرمية املذكورة يف الن�ص ب�سبب خطورة هذه اجلرائم على الأمن اخلارجي للجمهورية اليمنية فال �سلطة
تخريية للق�ضاء للنزول بالعقوبة �إىل مادون الإعدام ومنح القانون القا�ضي �سلطة تقديرية جوازيه يف احلكم
مب�صادرة كل �أو بع�ض �أموال املحكوم عليه ،وجاء تعبري الأموال عام ًا ومل يحدد امل�شرع �أن كانت امل�صادرة اجلوازية
تن�صب على الأموال املنقولة �أو الأموال غري املنقولة ،فالن�ص عام ي�شمل الأموال املنقولة �أو الأموال غري املنقولة
العائدة للمحكوم عليه .فال رقابة على �سلطة القا�ضي يف هذا املجال طاملا ان امل�شرع منحه ال�سلطة التقديرية.
وامل�صادرة اجلوازية املن�صو�ص عليها باملادة ( )127من قانون اجلرائم والعقوبات هي غري امل�صادرة املن�صو�ص
علها باملادة ( )103من قانون اجلرائم والعقوبات التي) �أجازت للمحكمة عند احلكم بالإدانة �أن حتكم مب�صادرة
الأ�شياء امل�ضبوطة التي حت�صلت من اجلرمية� ،أو التي ا�ستعملت يف ارتكابها� ،أو التي كانت معدة ال�ستعمالها فيها� ،أو
�إحرازها �أو �إ�ستعمالها �أو بيعها �أو عر�ضها للبيع جرمية يف حد ذاتها ولو مل تكن مملوكة للمتهم �أو مل يحكم ب�إدانته
ويف احلالتني تراعي املحكمة حقوق الغري ح�سن النية).
فامل�صادرة اجلوازية املذكورة يف الن�ص املادة ( )127من قانون اجلرائم والعقوبات هي متعلقة ب�أموال
املحكوم عليه ،بينما امل�صادرة املذكورة يف ن�ص املادة ( )103من قانون اجلرائم والعقوبات هي م�صادره تتعلق
بالأ�شياء امل�ضبوطة التي حت�صلت من اجلرمية.

 - 35د .عبداملهني بكر  ،م�صدر �سابق � ،صــ.153
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م�صادر البحث
�أو ًال  :الكتب والر�سائل -:

 .1د .علي �أحمد را�شد  ،اجلرائم امل�ضرة بامل�صلحة العمومية  ،دار الكتاب العربي مب�صر  ،القاهرة 1955 ،م.
 .2د� .سهيل ح�سني الفتالوي  ،القانون الدويل اخلا�ص  ،وما بعدها  ،املنامة للطباعة �،صنعاء �سنة الطبع بال.
 .3د� .سعد �إبراهيم الأع�ضمي ،جرائم التعاون مع العدو زمن احلرب ،مطبعة الأديب البغدادية
املحدودة1983،م،بغداد.
 .4د .عبد املهيمن بكر ،الق�سم اخلا�ص يف قانون العقوبات  ،ط ،7دار النه�ضة العربية القاهرة 1955،م .
 .5د .عبدالإله حممد النواي�سه ,اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة يف الت�شريع الأردين  ،ط ،2دار وائل للن�شر ،
عمان 2010 ،م.
� .6إبن منظور – ل�سان العرب – املجلد الثالث.
 .7مطهر علي �صالح �أنقع  ،جرائم االت�صال غري امل�شروع بالدول الأجنبية  ،ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إىل كلية
احلقوق  ،جامعة القاهرة .
ثاني ًا  :القوانني -:
 .1قانون اجلرائم والعقوبات اليمني رقم (  )12ل�سنة 1994م.
 .2قانون اجلرائم والعقوبات الع�سكري اليمني رقم ) )6ل�سنة 1996م.
 .3قانون اجلن�سية اليمني رقم ( )6ل�سنة 1992م
 .4قانون اجلن�سية العراقي رقم ( )43ل�سنة 1963م
 .5قانون العقوبات امل�صري( )112ل�سنة 1957م.
 .6قانون العقوبات ال�سوري رقم ( )112ل�سنة 1996م وتعديالته.
 .7قانون العقوبات العراقي رقم ( )111ل�سنة 1969م.
 .8قانون اجلزاء الرتكي
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: امل�صادر باللغة الأجنبية:ثالث ًا
1- Louis Lambert ,Trait َ De Dariot Peaَ nil Special),Paris.)19582- J.W Cecil ,Turner, Kennyُ s Outline Of Criminal Lwa. Sevententh Edition)

Pruxelles.)1998 –

3- R .Carraud , Driot Penal Francais ,t )3.Paris.)1916 –
4- Corcon, E .Code Penal ,annote, n .ed .Rousselet ,Pantin.
5- Jean Constant – Manuel De Droit Penal – Deuxieme Partie Tome Premier

,Les Infractions University, Liege.

6- Doeise,C .Trahison :Encyclopedie Juridigue Dalloz Droit Penal ,Vol

.)1957)1.

7- Marcel Rigaux,et Paul-Em Trousse ,Les Crimes Et les Delits du Code Penal),

Bruxelles ,Paris.)1950 –

8- J.Bosdevant, Dictionnainre De La Terminologie Du Droit Intrenational,

Siry ) Paris – 1960).
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د .علوي �صالح حممد العلوي

ا�ستاذ القانون املدين امل�ساعد
كليه ال�شريعة والقانون – جامعه احلديدة

مقدمة:

تعد الو�صية خالفة اختيارية م�ؤجلة يغررها ال�شخ�ص يف ماله بغري
عو�ض ،فهي من قبيل العطايا امل�ضافة �إىل ما بعد املوت ،غري �أنها -على التحقيق
 اعم من ذلك .كما تعترب الو�صية نظام ت�شريعي كامل يرتبط �أ�سا�س ًا بحياةالإن�سان وينتهي �إىل �إن�سان �أخر� .إذن فهو مرهون بالذي اقرتبت حياته
�أوتهالكت حياته حيث �أو�ضح اهلل تعاىل يف �آياته من خالل القران الكرمي
والأحاديث النبوية ال�شريفة ,فاملو�صي يرتتب عليه �إحكام و�شروط يتبعها
جتاه املو�صى لهم وهذا ما �أكدته الآيات والأحاديث النبوية ,حيث �شرع اهلل
الو�صية لي�صل الإن�سان بها من يحب وتكون قربة �إىل اهلل؛ فيمتد �أثرها ملا
بعد الوفاة من خري وبر وح�سنات ال يعلم عددها �إال رب ال�سماوات وهذا من
حما�سن ال�شريعة ورقيها.
لذلك عملت الدول الإ�سالمية على مواءمة قوانينها مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ,وخا�صة يف مو�ضوع الإرث �أوالو�صية من حيث الت�أكيد عليها وتنظيمها
�سواء يف الد�ساتري �أويف الت�شريعات القانونية العربية ,كالقوانني املدنيه و
قوانني االحوال ال�شخ�صية يف اجلزائر و م�صر ,و ليبيا ,و �سوريا و االردن .اما
امل�شرع اليمني فقد نظم �أحكام الو�صية يف املادة ( )23من الد�ستور �إذ ن�ص على
�أن « حقّ الإرث مكفول وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية وي�صدر به قانون»� .1أما امل�شرع
الرو�سي فقد �أكد يف القانون املدين ال�صادر �سنة 1995م على �أحكام وتنظيم
الو�صية).)2
�أما الو�صية يف العرف ف�إنها ممكن �أن تكون قوليه وهذا متعارف عليه
ومثال على ذلك �أن تكون العبارات من ال�شخ�ص الذي يخاف على حياته من
املوت الفجائي دون �إن يت�صرف يف ما له وما عليه ,لذا يقال �أو�صى فالن من
 )1املادة ( )3من الد�ستور اليمني ال�صادر �سنة 1991م ,واملعدلة �سنة 1994م.
)2للمزيد انظر الف�صل ( ,)62اجلزء الثالث ,من القانون املدين الرو�سي ال�صادر �سنة 1995م ,باللغة
الرو�سية.
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النا�س� ,أي انه و�صى بفالن من النا�س �إن يل كذا وكذا �إن ُمت ,وممكن �أن تكون قوليه �شريطة �أن تكون �أمام ال�شهود
العقالء.

�إ�شكالية الدرا�سة:

	�إذا كانت الو�صية ترتبط ا�سا�س ًا باملجتمع املدين وخا�صة باملمتلكات ال�شخ�صية واملعنوية ,وكذلك ترتبط
بالوفاء مثل الذي يو�صي �أوالده وذويهم �إن ال يرتكوا ال�صالة وان يدعوا له بعد مماته ,ف�إن الو�صية باملمتلكات هي
التي تدخل يف باب الرتكة وغريها ,وعليه ال يحقّ له ان يو�صي �إال بالثلث من الرتكة �إن كان له ورثة �شرعيني وال
و�صية بعد دين�,إال �أن الإ�شكالية تكمن يف �أن الو�صية تدخل يف معامالت كثرية وتتطلب الدقة واحلر�ص ملا له من
اهمية كبرية على ال�صعيديني ال�شرعي والقانوين.

اهمية الدرا�سة:

لقد وقع االختيار على هذه الدرا�سة الهمية الو�صية يف احلياة املدنية ملا يقوم به قانون الأحوال
ال�شخ�صية من دور جتاه تنظيم الو�صية الواجبة على ال�صعيدين القانوين وال�شرعي علم ًا ب�أن يف هذه اجلزئية
ت�ستمد الو�صية مقوماتها من ال�شريعة الإ�سالمية �أو ًال ,ثم تتبلور يف النظام القانوين .كما حاولنا يف هذه الدرا�سة
�أن نتناول مو�ضوع ًا ذات اهمية كبرية يف احلياة العملية والعلمية ,وهي الو�صية الواجبة يف ال�شرع والقانون واوجه
املقارنة واخلالف بينهما واختالف الفقهاء يف م�شروعيتها ,وكذا اوجه املقارنة فيما يخ�ص الو�صية الواجبة يف
الن�صو�ص القانونية لبع�ض الدول العربية ,والقانون املدين يف رو�سيا االحتادية.

الهدف من الدرا�سة:

�إن الهدف من درا�سة مو�ضوع «الو�صية يف ال�شرع والقانون ,درا�سة مقارنة بني قوانني بع�ض الدول
العربية والقانون الرو�سي»� ,إعطا فكرة عن بع�ض الأمور املتعلقة بالو�صية من خالل الن�صو�ص القانونية تارة
والأدلة ال�شرعية تارة �أخرى ,مدعم ًا ذلك باملقارنة يف بع�ض الن�صو�ص القانونية لبع�ض البلدان العربية ,والقانون
الرو�سي.

املنهج امل�ستخدم يف املو�ضوع:

لقد ا�ستخدمنا يف درا�ستنا ملو�ضوع الو�صية يف ال�شرع والقانون ،املنهج التحليلي واملنهج املقارن وذلك من
خالل املباحث التالية:
املبحث الأول :مفهوم الو�صية
املبحث الثاين :تكوين الو�صية
املبحث الثالث :مبطالت الو�صية
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املبحث الأول

مفهوم الو�صية
الو�صية هي عقد غري الزم على حد قول جمهور الفقهاء ,ولذلك ف�إنه يجوز للمو�صي مادام حي ًا الرجوع عن
الو�صية كلها �أو بع�ضها وقد اتفق الفقهاء على �أن الرجوع عن الو�صية يكون بالقول ال�صريح �أو بالفعل �أو بكل ت�صرف
يدل على الرجوع �أوينبئ عنه.

�أو ًال :التعريف بالو�صية

و�صي ِب َها �أَ ْو َد ْي ٍن» الن�ساء .11ويف
�شرعت الو�صية يف القر�آن الكرمي� ,إذ يقول اهلل تعاىلِ »:م ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُي ِ
ال�سنة النبوية �إذ ورد عن ابن عمر بن اخلطاب �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:ما حق امرئ م�سلم يبيت
ليلتني حث على املبادرة �إىل كتابة الو�صية) ,وكذا احلديث القائل�(،إن اهلل تعاىل ت�صدق عليكم بثلث �أموالكم عند
وفاتكم زيادة يف ح�سناتكم ليجعلها لكم زيادة يف �إعمالكم).
 -1تعريف الو�صية يف اال�صطالح اللغوي :الو�صية وفق ًا لال�صطالح اللغوي ,م�أخوذة من �أو�صى� ,أي او�صى ب�شئ,
و�أو�صى �إليه جعله (و�صي ًا) و(توا�صى) القوم �أو�صى بع�ضهم بع�ضا ,وقد ن�صت املادة ( )246من قانون الأحوال
ال�شخ�صية اليمني رقم ( )17ل�سنة 1996م« ,ب�أن االي�صاء ب�شي �أوبجزء غري معني معلق على تف�سري الورثة».
مبعنى �أن للورثة احلق يف �إجازة الو�صية �إذا ما كان املال املو�صى به غري حمدد.
 -2تعريف الو�صية يف اال�صطالح الفقهي :لقد عرف اال�صطالح الفقهي الو�صية ب�أنها هبة الإن�سان لغريه عين ًا
وعرفها بع�ضهم ب�أنها متليك م�ضاف �إىل ما بعد املوت
املو�صى له الهبة بعد موت ِ
�أودين ًا �أومنفعة على �أن ميلك َ
املو�صيّ ،
بطريق التربع ،وهناك مفاهيم للو�صية فهي ت�صرف م�ضاف �إىل ما بعد املوت ،ي�ضل املو�صي فيه متمتعا بحقوق امللكية
مدة حياته ,وال تنقل �إىل املو�صى له �إال بعد وفاته ،وال تعترب ملزمة للمو�صي ،وال يرتتب عليها �أثار �إال بعد وفاة
املو�صي ,ويجوز يف �أي وقت �أثناء حياته الرتاجع عنها ).)3
 -3الو�صية يف ا�صطالح فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية� :إن تعريف الو�صية من وجهة نظر فقهاء ال�شريعة
الإ�سالمية فلها معنيني :الأول ,ت�صرف الإن�سان يف بع�ض �أمواله بعد موته ,ومن �أمثلته �إن يقول املو�صي �أو�صيت
ملحمد بثلث مايل بعد وفاتي .والثاين� ,إقامة الإن�سان غريه مقام نف�سه يف رعاية �أوالده والت�صرف يف تركته بعد
موته .وقد اعتمد الفقهاء بدرجة كبرية على التعريف الأول.
كما �إن مفهوم الو�صية ,يتبني من خالل كتاب امل�صباح املنري والتي تعني ,و�صية ال�شيء بال�شيء ا�صية من
باب وعد و�صلته وو�صيت �إىل فالن تو�صية ,و�أو�صيت له اي�صاء و�أو�صيت له مبال جعلته له ,و�أو�صيته بولده �أي
ا�ستعطفته وهذا املعنى ال يقت�ضي الإيجاب ,و�أو�صيته بال�صالة �أي �إمرته بها .وعليه قوله تعاىلَ « :ذ ِل ُك ْم َو َّ�ص ُاك ْم ِب ِه
َل َعلَّ ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ » الأنعام� 151:أي ي�أمركم ,ويف حديث خطب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ,ف�أو�صى بتقوى اهلل
معناه �أمر.
 -4الو�صية يف اال�صطالح القانوين� :إن الو�صية عند جمهور فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية تعد من العقود الر�ضائيه,
التي يكفي الر�ضى وحده من دون �أن تكت�سب �شك ًال خا�ص ًا ,فلذا ت�صح الو�صية �سوء كانت �شفهية �أم خطيه ,وميكن
 )3د .علوي �صالح حممد العلوي� :أحكام عقد البيع يف القانون املدين اليمني� ،صنعاء ,مكتبة الأمني للن�شر والتوزيع2011 ,م� ,ص .19
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اثباتها عند �إنكار الورثة بالبينة ال�شخ�صية اي ب�شهادة ال�شهود ولكن على الرغم من ذلك ,ف�إن كتابة الو�صية
من الأمور امل�ستحبة لأنه حفظ لها و�أحوط ملا فيها� .إذ ا�ستخدم امل�شرع امل�صري �ألفاظ �أكرث و�ضوح من التعريفات
الفقهية والتي وردت يف قانون الو�صية امل�صري رقم ( )71ل�سنة 1946م� ،إذ ين�ص على �أن الو�صية هي ت�صرف يف
الرتكة م�ضاف �إىل ما بعد املوت ,وهو تعريف �شامل)� .)4أما القانون املدين اجلزائري رقم ( )58ل�سنة 1975م ،ن�ص
يف املادة ( )775على �أن « ...ي�سري على الو�صية قانون الأحوال ال�شخ�صية» ,ومل يذهب بعيد ًا عن تعريف القانون
امل�صري للو�صية والتي �أعطاها بعد ًا ا�شمل وهو التعريف القانوين الذي اجمع من التعريفات الفقهية لأنه ي�شمل كل
الو�صايا التي ا�شتمل عليها ,فهو ي�شمل التمليكات والإ�سقاطات وتقرير مرتبات وي�شمل تق�سيم الرتكة بني الورثة
وي�شمل ما يكون باملنافع).)5
�أما قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )17ل�سنة 1996م ،فقد ن�ص يف املادة ( )247على �أن (�إذا �أو�صى
بان يعطي فالن ما ادعى �أوما يف دفرته فيعترب هذا يف حكم الإقرار بالدين ما مل يكذبه الظاهر ,ويخرج من ر�أ�س
الرتكة ف�إذا كذبه الظاهر اعترب و�صية ويخرج من الثلث بغري الوارث) .و تناولت الو�صية يف القانون املدين اليمني
رقم ( )14ل�سنة 2002م يف املادة ( )27التي ن�صت على « ....يرجع يف املرياث والو�صية وغريها من الت�صرفات
امل�ضافة �إىل ما بعد املوت �إىل قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني».
�أما القانون املدين الرو�سي ال�صادر �سنة 1995م ,فقد عرف الو�صية يف الفقرة ( )5من املادة ( ,)1118ب�أن»
الو�صية هي ت�صرف ب�إرادة منفردة من طرف واحد ين�ش�أ عنه حقوق وواجبات عند توزيع الرتكة».

ثاني ًا� :أدلة وجوب الو�صية

�إن اال�صل ال�شرعي للو�صية قد ورد يف القران الكرمي ويف فقه ال�سنة ويف امل�صادر الأخرى كالعرف بني
النا�س ,وهذا ما حتدث عنه الفقهاء التابعني ،ومن بعدهم من �أئمة الفقه احلديث ،وهذا الأ�صل يعود �إىل قوله
تعاىلُ :
ال ْق َر ِب َ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِقنيَ).
(ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم �إِ َذا َح َ�ض َر �أَ َحدَ ُك ْم المْ َ ْو ُت �إِنْ َت َر َك َخيرْ ً ا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة ِل ْل َوالِدَ ْي ِن َو َْ أ
ني ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َ
و�صي ِب َها �أ ْو َد ْي ٍن» الن�ساء .11وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
البقرة .180:وقوله اهلل تعاىلِ »:م ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُي ِ
( �إن اهلل ت�صدق عليكم بثلث �أموالكم عند وفاتكم زيادة يف ح�سناتكم ).
َ
�أما �أ�صل الوجوب فقوله تعاىلُ :
ال ْق َر ِب َ
ني
«ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم ِ�إ َذا َح َ�ض َر َ�أ َحدَ ُك ْم المْ َ ْو ُت �إِنْ َت َر َك َخيرْ ً ا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة ِل ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْ أ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِقنيَ».كما واجمع العلماء على جوازها.
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
والو�صية قد تكون تارة واجبة مبا له وما عليه من احلقوق التي لي�س فيها �إثبات لئال ت�ضيع ,قال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم( :ما من حق امرئ م�سلم له �شي يو�صي به ليلتني� ,إال وو�صيته مكتوبة عنده) .6ف�إذا كان املو�صي
عنده ودائع للنا�س �أويف ذمته حقوق لهم ,وجب عليه �أن يكتبها ويبينها .وتارة تكون م�ستحبه ب�أن يو�صي املو�صي
ب�شي من ماله ي�صرف يف �سبيل الرب والإح�سان لي�صل �إليه ثوابه بعد وفاته .فقد �إذن له ال�شرع بالت�صرف عند املوت
بثلث املال ,وهذا من لطف اهلل بعباده ,لتكثري الأعمال ال�صاحلة لهم .وت�صح الو�صية حتى من ال�صبي العاقل ,كما
ت�صح منه ال�صالة ,وتثبت بالإ�شهاد والكتابة املعروفة بخط املو�صي.7
ومن الأدلة الأخرى هي نزول قوله تعاىلُ :
(ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم �إِ َذا َح َ�ض َر �أَ َحدَ ُك ْم المْ َ ْو ُت �إِنْ َت َر َك َخيرْ ً ا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة
 )4د� .أنور احمد دبور� :أحكام الو�صية يف الفقه الإ�سالمي والقانون ,القاهرة ,دار الثقافة العربية1987 ,م� ,ص.6
 )5د .حممد بن احمد تقية :الإرادة املنفردة كم�صدر لاللتزام ,اجلزائر ,امل�ؤ�س�سة الوطنية1999 ,م� ,ص .96
 )6د .دروي�ش �أحمد االهدل :خال�صة الكالم يف �أحكام املواريث يف الإ�سالم ,القويل للن�شر2001 ,م� ,ص.36
 )7ف�ضيلة ال�شيخ �صالح بن وزان بن عبدا لاله الفوزان :امللخ�ص الفقهي ,اجلزاء الثالث ,القاهرة ,دار ابن جزم2003 ,م� ,ص.457
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الَ ْق َر ِب َ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِقنيَ)� .سورة البقرة.180:
ِل ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْ أ
ني ِبالمْ َ ْع ُر ِ
و�ضل امل�سلمون يعملون بحكم هذه الآية ,فكان كل منهم يرتك و�صية لوالديه ولغريهم من الأقارب-حتى وان
كانوا �أوالدا -يحدد فيها كل ما يتعلق يف الو�صية .ثم حدث �إن تويف �شخ�ص عن ابنتني و�أخ فتعمد �أخوه وقب�ض
الرتكة فذهبت �أم االبنتني �إىل النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) وذكرت له الق�صة ثم ا�ضافت� :إن الن�ساء �إمنا تنكح
و�صي ُك ُم اللهَّ ُ فيِ �أَ ْولاَ ِد ُك ْم ِل َّ
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ
(تتزوج) على املال ,وملا عاودت ال�شكوى �إىل النبي نزل قوله تعاىلُ »:ي ِ
ْأ
اء َف ْو َق ا ْث َن َتينْ ِ َف َلهُنَّ ُث ُل َثا» الن�ساء.11 8 :
الُ ْن َث َيينْ ِ َف�إِنْ ُكنَّ ِن َ�س ً

ثالث ًا :الو�صية يف القران الكرمي وال�سنة النبوية

مما ال�شك فيه �إن ال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم كانوا يو�صون ب�أموالهم ال �سيما من كان منهم ميتلك ما ًال
وفرياً ,حيث روى البخاري وغريه �أن �سعد بن �أبى وقا�ص ر�ضي اهلل عنه قال للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم» يا ر�سول
اهلل بلغني من الوجع ما ترى و�أنا ذو مال وال يرثني �إال ابنة واحدة �أف�أ ت�صدق بثلثي مايل قال :ال ،قال :ب�شطره؟
قال :ال ...الثلث والثلث كثري �إنك �إن تذر ورثتك �أغنياء خري من �أن تدعهم عالة يتكففون النا�س» .رواه البخاري.
وهناك من النا�س من ينجرف وراء عاطفته ويو�صى لأحد ورثته �إما جه ًال �أو ا�ستناد ًا �إىل قول �ضعيف م�ستد ًال
بقوله تعاىلُ ( :ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم �إِ َذا َح َ�ض َر �أَ َحدَ ُك ْم المْ َ ْو ُت �إِن َت َر َك َخيرْ ًا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة ِل ْل َوالِدَ ْي ِن َوالأَ ْق َر ِب َ
وف َح ّق ًا َع َلى
ني ِبالمْ َ ْع ُر ِ
المْ ُ َّت ِقنيَ) .البقرة.180:
وقد تدخل ال�شرع احلكيم يف عدم �إجازة مثل هذه الو�صية �إال ب�إجازة الورثة ,وقد ذكر ال�شافعي يف كتاب
(الأم) ان من املحتمل �أن تكون الآية ال�سابقة من�سوخة ب�آية املواريث ،حيث ذكر �أنه ال يعلم من �أهل العلم يف البلدان
من اختلف يف �أن الو�صية للوالدين من�سوخة ب�آية املواريث ال�سيما �أنه (�صلى اهلل عليه و�سلم) قال�« :إن اهلل اعطى
كل ذي حق حقه فال و�صية لوارث» والو�صية للوارث قد ت�ؤدى �إىل �إيذاء بع�ض الورثة معنو ّي ًا وماد ّي ًا لتف�ضيل بع�ضهم
على بع�ض وهو ما ي�ؤدى �إىل قطيعة الرحم وغر�س بذور ال�شقاق والعداوة والبغ�ضاء بني �أفراد الأ�سرة والأقربني,
ف�ض ًال عن اعتبار ذلك نوع ًا من احليف املنهي عنه ,حيث روى عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن احليف يف الو�صية
من �أكرب الكبائر.
لقد اختلف الفقهاء قدمي ًا وحديث ًا يف م�شروعية الو�صية الواجبة ,وهذا االختالف وا�ضح ًا بينهم ,حيث ذهب
كل فريق �إىل عر�ض �أدلته من القران الكرمي وال�سنة النبوية والإجماع والقواعد ال�شرعية ومن املمكن تو�ضيح
ذلك ,من خالل التايل:
�إن م�شروعية الو�صية الواجبة متت وفق االراء املختلفة للفقهاء امثال طاوو�س وقتادة وجابر ابن زيد و�سعيد
بن امل�سبب ,واحل�سن الب�شري ورواية احمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم الأندل�سي والقر�ضاوي وبدران
�أبو العينني’ وبالأ�سا�س من كتاب اهلل عز وجل على النحو التايل ,9قوله تعاىلُ ( :ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم �إِ َذا َح َ�ض َر �أَ َحدَ ُك ْم
وف َح ّق ًا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
المْ َ ْو ُت �إِن َت َر َك َخيرْ ًا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة ِل ْل َوالِدَ ْي ِن َوالأَ ْق َر ِب َ
ني ) .البقرة� .180:أي �أنه فر�ض من اهلل
ني ِبالمْ َ ْع ُر ِ
تعاىل عليكم يا مع�شر امل�ؤمنني ,و�أو�ضحت الآية الكرمية ب�أن املري�ض امل�شرف على املوت �أن يرتك من ماله لورثته من
الوالدين والأهل املقربون باملعروف على قدر حاله من غري �إ�سراف وال اقت�صار على الأبعد دون الأقارب.
(ح ّق ًا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
ني ) ,يدل على وجوب ذلك احلق وهو الثابت وقد جعله اهلل من واجبات التقوى,
وقوله تعاىلَ :
 )8امل�ست�شار حممد �سعيد الع�شماوي� :أ�صول ال�شريعة ,القاهرة ,الطبعة الثالثة� ,سيناء للن�شر1992 ,م� ,ص .64
 )9د .حممد بودالحة :حما�ضرات يف فقه الو�صايا فقها وعمال ،د.ت.ن� ,ص.7-5
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وبع�ضهم يرى �أن املق�صود يف الوالدين غري الأقربني غري الوارثني .ولقد قال ابن حزم رحم اهلل تعاىل لقد خ�صت
هذه الآية الكرمية من يرثون منهم والذين اليرثون منهم ,والذين ال يرثون تنطبق عليهم الآية الكرمية وهي
ني َفا ْرز ُُقوهُ ْم
واجبة يف حقهم وا�ستدل على ذلك بقوله تعاىلَ (:و�إِ َذا َح َ�ض َر ا ْل ِق ْ�س َم َة ُ�أو ُلو ا ْلق ُْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوالمْ َ َ�سا ِك ُ
ِمنْهُ َو ُقو ُلوا َل ُه ْم َق ْولاً َم ْع ُرو ًفا) الن�ساء. 8 :
ُ
ُ
ال ْن َثى
ال ْن َثى ِب ْ أ
ا�ص فيِ ا ْل َق ْت َلى الحْ ُ ُّر ِبالحْ ُ ِّر َوا ْل َع ْبدُ ِبا ْل َع ْب ِد َو ْ أ
وقوله تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِق َ�ص ُ
اء �إِ َل ْي ِه ِب ِ�إ ْح َ�سانٍ َذ ِل َك َتخْ ِف ٌ
اع َتدَ ى َب ْعدَ
يه َ�ش ْي ٌء ف�إتباع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َف َم ْن ُع ِف َي َلهُ ِم ْن �أَ ِخ ِ
وف َو�أَ َد ٌ
يف ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْ
يم) .البقرة �آية .178
َذ ِل َك َف َلهُ َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
َ
ال�ص َي ُام َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َّل ِذينَ ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ » البقرة:
وقوله تعاىلَ »:يا �أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
َ
َ
183وقوله تعاىلُ ( :ك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِق َت ُال َوهُ َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم َو َع َ�سى �أنْ َتك َْرهُ وا َ�ش ْي ًئا َوهُ َو َخيرْ ٌ َل ُك ْم َو َع َ�سى �أنْ تحُ ِ ُّبوا َ�ش ْي ًئا
َوهُ َو َ�ش ٌّر َل ُك ْم َواللهَّ ُ َي ْع َل ُم َو�أَ ْن ُت ْم لاَ َت ْع َل ُمونَ ) .البقرة.216 :
�أن ا�شرتاك �آية الو�صية مع باقي الآيات املذكورة فى اال�ستهالل ُ
(ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم ) يعطيها نف�س خ�صائ�ص وجوب
احلكم العام الذي ن�ستخل�صه من تلك الآيات� ،أال وهو الوجوب عند حدوث احلدث ،وعليه يكون نقل الرثوة بالو�صية
هو الأ�صل يف التكليف باحلكم املراد (وجوب الو�صية) حني وقوع الواقعة �أواحلدث الذي هو املوت مع التقيد ب�شروط
تنفيذه الظاهرة يف الآية حتى يكون نافذاً ,و�إال يكون خمالف ًا ملراد اهلل� .أما �آيات قواعد نقل الرثوة باملرياث فتبد�أ
و�صي ُك ُم اللهَّ ُ ) فتكون تو�صية من اهلل لأخذ �أحكامها يف احل�سبان وي�سرت�شد بها حني العمل على تنفيذ احلكم
( ُي ِ
10
الأ�سا�سي ،وتعمل ذاتيا ملن لي�س له و�صية �أوفى املتبقي منها .

رابع ًا :حكمة الو�صية وم�شروعيتها

 -1حكمتها :بينت الآية يف قول اهلل تعاىلُ ( :ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم �إِ َذا َح َ�ض َر �أَ َحدَ ُك ْم المْ َ ْو ُت �إِنْ َت َر َك َخيرْ ًا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة
ِل ْل َوالِدَ ْي ِن َوالأَ ْق َر ِب َ
ني ) .البقرة .180:و�أحيان ًا تطلق على ال�شيء املو�صى به كما يف قوله تعاىلِ ( :من َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة
و�صونَ ِب َها �أَو َد ْي ٍن ) .الن�ساء .12:فلفظ الو�صية يعم الو�صية والإي�صاء فيطلق على فعل املو�صي وهو الإي�صاء
ُت ُ
ويطلق على ما يو�صى به من مال وغريه.
 -2م�شروعيتها :فهي حاجة النا�س اليها ,متكينا لهم من العمل ال�صالح فبالو�صية يتمكن الإن�سان العاقل من
تدارك ما فاته من الواجبات� ,أومن �أعمال الرب والرحمة التي تعود على الأفراد واجلماعات باخلري ال�شامل ,والنفع
الوفري كما �أنه بها ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن ي�صل رحمه و�أقرباءه الذين ال يرثونه فيم�سح عنهم حاجة الفقر ,ويخفف
عنهم احلياة خا�صة ال�ضعفاء منهم والبائ�سني واليتامى وامل�ساكني.11
ومعنى الو�صية على اختالف ب�سيط بني املذاهب هي« :هبة الرجل ماله ل�شخ�ص �آخر �أولأ�شخا�ص بعد موته
�سواء �صرح بلفظ الو�صية �أم مل ي�صرح»� .إذ ذهب الإمام ال�شوكانى �إىل �أنها« :عهد م�ضاف �إىل ما بعد املوت» ,وذهب
�صاحب «املغنى» �إىل �أنها «التربع بعد املوت» ,كما يف تعريف ال�شافعية« :تربع بحق م�ضاف �إىل ما بعد املوت» .وقد
ن�صت املادة الأوىل من قانون الو�صية امل�صري رقم ( )71ل�سنة 1946م على تعريف الو�صية ب�أنها« :ت�صرف يف
الرتكة م�ضاف �إىل ما بعد املوت».12
 )10ال�شيخ رم�ضان علي ,وال�شيخ حممد عبد الفتاح :الوجيز يف �أحكام املرياث والو�صية ,الإ�سكندرية ,الثقافة اجلامعية1999 ,م� ,ص.195
 )11د .بدر ابوالعينني :املواريث والو�صية والهبة يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون ,الإ�سكندرية1985 ,م � ,ص .129املحامي حم�سن ناجي� :شرح قانون الأحوال
ال�شخ�صية ,بغداد ,الطبعة االوىل1962 ,م� ,ص.411
 )12د .عبدا لقهار داود العاين :معنى الو�صية يف اال�صطالح يف كتاب �أحكام الو�صايا والأوقاف يف ال�شريعة والقانون ,جامعة �صنعاء1993 ,م� ,ص.14
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ومن خالل التعريفات ال�سابقة للو�صية ,ميكن ان نخل�ص للتايل :م�سمي كلمة و�صية يدخل يف �إطارها جميع
الأ�شياء من الرتكة ,فهي جممل ما يخلف فيه املورث للوارث �سواء اكان منفعة ام حق ًا من احلقوق املتعلقة باملال,
حيث ن�صت املادة ( )244من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم( )17ل�سنة 1996م « ,الإي�صاء مبطلق الغلة
اوالثمرة �أوالنتائج يحمل على املوجود منها عند وفاة املو�صي فان مل يكن ثمة موجود فالول غلة او ثمرة اوالنتاج
�إال �إذا ظهر من ق�صد املو�صي اال�ستمرار فت�أخذ الو�صية حكم الوقف».
 -3الو�صية وما يف حكمها :و�ضحت املادة ( )28من القانون املدين اليمني رقم ( )14ل�سنة 2002م,
التطبيق الواجب على �شكل الو�صية باعتبارها ت�صرف ًا �إرادي ًا ومن ثم يتعني االجتهاد بتباين هذا القانون خا�صة
وان قاعدة الإ�سناد اخلا�صة ب�شكل العقود والن�صو�ص عليها يف املادة ( )31ال ت�سري بالن�سبة للو�صية وما يف حكمها
من حيث ال�شكل ,فهذه القاعدة تتناول �شكل الت�صرفات بني الأحياء ومن ثم فهي ال ت�سري للت�صرفات امل�ضافة �إىل
ما بعد املوت� .أما قانون الو�صية امل�صري رقم ( )71ل�سنة 1946م ,فقد ن�صت الفقرة ( )2من املادة ( )17على �أن
«ي�سري على �شكل الو�صية قانون املو�صي وقت االي�صاء او القانون الذي متت فيه الو�صية وكذلك احلكم يف �شكل
�سائر الت�صرفات امل�ضافة �إىل ما بعد املوت» .13كما تدخل الو�صية يف املعا�ش وفقا لن�ص املادة ( )1059من القانون
املدين اليمني رقم ( )14ل�سنة 2002م ,والتي تن�ص» ....يجوز لل�شخ�ص �أن يلتزم ب�أن ي�ؤدي �إىل �شخ�ص �آخر او �إىل
ورثته او �إىل من يعينه االتفاق �أي ًا كان معا�ش ًا او مرتب ًا دوري ًا مدى احلياة بعو�ض اوبغري عو�ض ويكون هذا الإلزام
بعقد �أوبو�صية» .كما ن�صت املادة ( )1061من نف�س القانون على انه «�إذا كان املعا�ش �أواملرتب بغري عو�ض طبقت
عليه يف حياة امللتزم به �إحكام عقد الهبة وبعد وفاته �إحكام الو�صية».

خام�س ًا :الو�صية الواجبة

الو�صية الواجبة هي م�أخوذه من بع�ض املذاهب الفقهية يف ال�شريعة الإ�سالمية (كمذهب ابن حزم)� ,أ�ستناذ ًا
�إىل �آية الو�صية يف قوله تعاىلُ :
(ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم �إِذا َح َ�ض َر َ�أ َحدَ ُك ُم المْ َ ْو ُت ِ�إنْ َت َر َك َخيرْ ًا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة ِللْوالِدَ ْي ِن َوالأَ ْق َر ِبنيَ).
البقرة.180 :ومن الناحية القانونية ه ي جزء من الرتكة ي�ستحقه �أبناء االبن املتوفى قبل مورث �أباهم ,وقد �أيد
ذلك ن�ص املادة ( )257من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني« ,من تويف وله �أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله
�أومعه وجب لأحفاده ه�ؤالء يف ثلث تركته».
اوجب قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني الو�صية ل�صنف معني من االقرباء الذين حرموا من املرياث لوجود
من يحجبهم ب�شروط خا�صة ,ومقدار معني :فاوجب لفرع من ميوت غري حياة احد �أبويه على جده يف حالة معينة
– و�صية ت�ستمد قوتها من القانون – ف�إذا فعلها ال�شخ�ص طائعا خمتارا نفذت ,وان مل يفعلها كانت واجبة بحكم
القانون من غري حاجة �إىل عبارة من�شئة ,بل انه �إذا �صدرت منه بوجه يخالف ما ر�سم لها قانونا ,تدخل القانون
لتعديلها على الوجه املر�سوم لها ،والذي دعا �إىل ذلك هو �إن ال�شخ�ص الذي ميوت يف حياة �أبيه او�أمه ,قد يحرم يف
ذريته من املرياث الذي كان ي�ستحقه لو عا�ش �إىل وفاة والديه ,ب�سبب وجود من يحجبهم من املرياث ,وبذلك ي�صري
�أوالده يف فقر مدقع مع �إن �أعمامهم يكونون يف �سعة من العي�ش.
وقد يكون املال الذي خلفه اجلد من �صنع الولد املتوفى ,وقد يكون اجلد يعتني ب�أحفاده من ولده املتويف رعاية
كاملة ولكن املنية �سبقت �إن ي�صدر منه و�صية تخ�ص املال امل�ستحق بابيهم املتويف ,لذ عالج القانون هذه ااالمر
بوجوب الو�صية له�ؤال الأحفاد وفق �أراء بع�ض الفقهاء التابعني مثل ابن حزم الأندل�سي.14
 )13د .عبداحلكيم حم�سن عطرو�ش� :أحكام الأ�سرة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ,دار جامعة عدن للطباعة و الن�شر2003 ,م� ,ص .148
 )14د .بدر �أبو العينني بدران :مرجع �سابق� ,ص.168
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ون�صت املادة ( )37من قانون رقم (  )17ل�سنة 1994م ب�شان �أحكام الو�صية الليبي على التايل» .....من
توفى وله �أوالد ابن مات �أبوهم قبله �أومعه ,اوجبت الو�صية يف ماله لأوالد االبن ولأوالد البنت وان نزل واحدا كان
او �أكرث و�صية مبقدار ما كان يرثه �أبوهم عن �أ�صله املتويف على فر�ض حياته �إذا كان ال يزيد عن ثلث الرتكة ,فان
زاد ال يدفع لهم �إال الثلث و�صية واجبة .وهذا الن�ص جاء اكرث و�ضوحا من خالل ن�ص املادة (  )38من نف�س القانون
مبعنى الفرع الوارث يرث �أباه املتويف قبل جده ك�أنه على قيد احلياة.15
املبحث الثاين

تكوين الو�صية
الو�صية كعقد تتكون من اركان معينة و�شروط الزمه ل�صحتها ،بحيث يجب توافرها يف كل ركن من اركان
الو�صية لكي يتم التو�صل �إىل �صورة متكاملة للو�صية ال�صحيحة ،والتي ترتتب عليها الآثار املرتتبة �شرعا بالن�سبة
لعقد الو�صية ال�صحيح.

�أو ًال :على من جتب له الو�صية الواجبة

�إن الو�صية الواجبة قد ذكرت يف القر�آن الكرمي يف اكرث من مو�ضع ,فهي واجبة على املو�صي الذي ترك ثروة
املو�صى لهم مع �ضرورة ت�ضمني الوالدين و الأوالد و الأزواج للحول واملقربني وذوى العهد (وجوبا �إن
يف ا�شخا�ص
َ
َ
وجدوا)� .إذ قال تعاىلُ :
(ك ِت َب َع َل ْي ُك ْم �إِ َذا َح َ�ض َر �أ َحدَ ُك ُم المْ َ ْو ُت ِ�إنْ َت َر َك َخيرْ ً ا ا ْل َو ِ�ص َّي ُة ِل ْل َوالِدَ ْي ِن َوال ْأق َر ِب َ
وف
ني ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
يب
يب ممِ َّ ا َت َر َك ا ْل َوالِدَ انِ َوال ْأق َر ُبونَ َو ِللن َِّ�ساءِ َن ِ�ص ٌ
ني ) .البقرة .180:ويف قوله تعاىلِ (:ل ِّلر َجالِ َن ِ�ص ٌ
َ
ممِ َّ ا َت َر َك ا ْل َوالِدَ انِ َوال ْأق َر ُبونَ ممِ َّ ا َق َّل ِمنْهُ �أ ْو كَثرُ َ َن ِ�صي ًبا َمف ُْر ً
و�ضا) .الن�ساء.7:
َ
َ
ال ْق َر ُبونَ َوا َّل ِذينَ َع َقدَ تْ �أيمْ َ ا ُن ُك ْم َف�آ ُتوهُ ْم
وكذلك قوله تعاىلَ ( :و ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا َم َواليِ َ ممِ َّ ا َت َر َك ا ْل َوالِدَ انِ َو ْ أ
َ
اجا
َن ِ�صي َب ُه ْم �إِنَّ اللهَّ َ َكانَ َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�شهِيدً ا) .الن�ساء .33:وقوله تعاىلَ (:وا َّل ِذينَ ُي َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو َي َذ ُرونَ �أ ْز َو ً
وف َواللهَّ ُ
اح َع َل ْي ُك ْم فيِ َما َف َع ْلنَ فيِ �أَ ْن ُف ِ�سهِنَّ ِم ْن َم ْع ُر ٍ
اجه ِْم َم َت ً
َو ِ�ص َّي ًة لأ ْز َو ِ
اج َف�إِنْ َخ َر ْجنَ َفال ُج َن َ
اعا �إِلىَ الحْ َ ْولِ َغيرْ َ �إِخْ َر ٍ
َع ِز ٌ
يم) .البقرة.240:
يز َح ِك ٌ
كما �أن الو�صية م َقدمة يف الأداء على قواعد التوريث ومع وجوب عدم �إعاقتها الداء دين على املو�صي� ,إذ
يم ) .الن�ساء:
يم َح ِل ٌ
و�صى ِب َها �أَ ْو َد ْي ٍن َغيرْ َ ُم َ�ضا ٍّر َو ِ�ص َّي ًة مِنَ اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َع ِل ٌ
يقول اهلل تعاىلِ ........( :م ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُي َ
� .12إ�ضافة �إىل �أنه ال قيود على املقدار املو�صى به �إال ما هو معروف و متعارف عليه من العدل و �ضمري املتقني ,قوله
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِقنيَ) .البقرة.180:
تعاىلِ .......( :بالمْ َ ْع ُر ِ
وبخ�صو�ص ال�سند ال�شرعي للو�صية الواجبة فهو مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعني ومن بعدهم من
�أئمة الفقه احلديث ،ومنهم الإمام احمد بن حنبل ,وابن حزم الأندل�سي.
�أما يف الت�شريعات القانونية ف�إن الو�صية هي عبارة عن و�صية �أوجبها القانون ل�صنف معني من الأقارب حرموا
من املرياث لوجود حاجب لهم ،مبقدار معني و�شروط معينة وتنفذ بحكم القانون �سواء ان�ش�أها املورث ام مل ين�شئها،
فهذا النوع من الو�صايا واجب وجوب ًا قانوني ًا� .إال ان الت�شريعات القانونية قد اختلفت يف وجوبها ,فقانون الو�صية
امل�صري رقم ( )71ل�سنة 1946م ,قد اوجب الو�صية الواجبة لفرع الولد املتوفى يف حياة ا�صله مهما نزل مادام من
 )15د .عبدا ملجيد عبد احلميد الذيباين� :أحكام املواريث والرتكات يف ال�شريعة الإ�سالمية ,طرابل�س ,اجلامعة املفتوحة1995 ,م� ,ص.341
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�أوالد الظهور� ،إما �إذا كان من �أوالد البطون ا�ستحقها �إذا كان من الطبقة الأوىل فقط .و�أوالد الظهور هم من اليدخل
يف ن�سبهم �إىل امليت �أنثى ،كابن االبن وابن ابن االبن مهما نزل .وبنت االبن مهما نزل .ابوها� ،أما �أوالد البطون هم من
ينت�سبون �إىل امليت ب�أنثى ،ك�أبن البنت وابن بنت االبن� .إي �أن امليت يف حياة �أ�صله �إذا كان ذكر ًا ا�ستحق فرعه الو�صية
من غري تقييد بطبقه� ،أما �إذا كان �أنثى كانت الو�صية لأوالدها فقط دون �أوالد �أوالدها� .أما قانون االحوال ال�شخ�صية
الأردين رقم ( )43ل�سنة 1976م ,و قانون االحوال ال�شخ�صية ال�سوري رقم ( )84ل�سنة 1949م ,فقد �أوجبا الو�صية
الواجبة الوالد االبن فقط دون اوالد البنت ،وفى هذه احلالة الي�ستحق الفرع الو�صية الواجبة النها وجبت تعوي�ضا
عن مرياث �أ�صلهم الذي لو كان موجودا ملا ا�ستحق مرياثا حلرمانه.16
وبالن�سبة لقانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )17ل�سنة 1996م ,فقد ن�ص يف املــادة ( )260على ذلك:
(جتب الت�سوية بني االوالد يف الزواج والتعليم ف�إذا كان قد �صرف �أموا ًال يف تزويج وتعليم البع�ض فعليه ت�سوية
الآخرين بهم ،ف�أن مل يفعل حتى مات ومل يو�صي بها �سوى القا�ضي بينهم ب�إخراج القدر امل�ساوي لهم مع وجوب
الت�سوية اي�ض ًا بني االوالد وبقية الورثة �إن كانوا طبق طريقة املواريث) .ويت�ضح من ذلك �أن ال�سبب ال�شرعي
للو�صية الواجبة يجب ان تكون الو�صية مت�ساوية بني الأوالد �سواء كان من حيث الزواج اوالتعليم ،ف�إذا توفى
املو�صي دون �أن يقوم بالت�سوية بني االوالد الوارثني ومل يو�صي جاز للقا�ضي يف هذه احلالة الت�سوية بني االوالد
وبقية الورثة.
�أما حكم الو�صية على الأجانب ,فقد ن�صت املادة ( )229من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني على �أن (تنعقد
الو�صية باللفظ �أوالكتابة وعند العجز بالإ�شارة املفهمة وتتم بالإيجاب فيما ال حمظور فيه وال حيلة)« .وال ي�شرتط
فيها القبول ،ويجب الإ�شهاد على الو�صية ،ويجوز اتخاذ الطابع ال�شكلي لإثباتها ،وعلى ذلك فانه من الأف�ضل بالن�سبة
لإثبات الو�صية و�سماع الدعوى عند الإنكار �إن تكون �إرادة املو�صي قد �أفرغت يف ورقة ر�سمية او ورقة عرفية مكتوبة
بخط يد املو�صي وعليها توقيعه �أوورقة لي�ست بخط يد املو�صي ولكن مت فيها الت�صديق على توقيعه».17
�أما القانون املدين الرو�سي ل�سنة 1995م ,فقد ن�صت املادة ( )1124على �أن « ي�شرتط ل�صحة الو�صية �أن تكون
مكتوبة فقط وموثقة».

ثاني ًا� :أركان الو�صية

لقد ذكر الفقهاء ان اركان الو�صية اربعة هي ,املو�صي ,واملو�صى له ,واملو�صى به ,وال�صيغة .وهذا على خالف
الأحناف الذين ذهبوا على ان اركان الو�صية اثنان :الإيجاب من املو�صي ويكون بلفظ يدل على التمليك بعد املوت
كقول املو�صي �أو�صيت لك بكذا �أوملكتك كذا بعد موتي .والقبول ،ويكون بعد موت املو�صي ,ف�إن قبلها قبل موت املو�صي
�أوردها فال عربة عند الأحناف بذلك الن العقد ال ينفذ �إال بالوفاة ,وقد يتعذر القبول ال�صريح عند الأحناف يف
ثالث حاالت� :18إذا مات املو�صى له قبل املو�صي ,والو�صية للجنني ,والو�صية لغري املعني من فقراء امل�سلمني .وهذه
احلاالت ال ت�ستلزم عند الأحناف القبول وتنعقد الو�صية بالإيجاب فقط.
ويتعلق ركن الو�صية وهو الإيجاب والقبول ,الإيجاب من قبل املو�صي والقبول من قبل املو�صى له وهذا ما
�أكدته املادة ( )228من احكام قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني� ,إذ ال ميلك املو�صى له �إال بقبول الو�صية �صريح ًا
�أو داللة كموته قبل قبوله ورده وال ي�صح قبولها �إال بعد موت املو�صي فان مل يقبل املو�صى له الو�صية فت�صبح
 )16ر�أفت حممود عبد الرحمن حمبوظ :الو�صية الواجبة ,ر�سالة دكتوراه ,كلية ال�شريعة الإ�سالمية ,اجلامعة الأردنية , ,د.ت� ,ص.36
 )17د .م�صطفى ال�سباعي ,د .عبدالرحمن ال�صابوين :الأحكام ال�شخ�صية يف الأهلية الو�صية واملرياث ,دم�شق ,دار الفكر 1965 ,م� ,ص.90
 )18د� .أحمد حممد علي دا�ؤود :الأحوال ال�شخ�صية ,اجلزء الثالث ,الأردن ,الطبعة االوىل ,دار الثقافة للن�شر والتوزيع2009 ,م� ,ص.400
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موقوفة وان مات املو�صى له انتقلت الو�صية �إىل ورثته.

ثالث ًا� :شروط الو�صية

للو�صية �شروط �أ�سا�سية �إذ بدونها ال ميكن �إن تنعقد ,ومن خاللها يتبني ما على ك ًال من املو�صي واملو�صى له
وعالقتهما بالورثة ال�شرعيني �إن وجدوا ,كما حددها ال�شرع والقانون ,وهي:
 -1ما ي�شرتط يف املو�صي :لقد حددت املادة ( )230من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني ال�شروط الواجب
توافرها يف املو�صي�( ,إن يكون املو�صي بالغا عاقال خمتار ًا غري حمجور عليه� ,إن ال يكون مدينا بدين م�ستغرق) .وهذا ما
�أكدته املادة ( )531من قانون االحوال ال�شخ�صية الأردين رقم ( )43ل�سنة 1976م .كما ي�شرتط يف املو�صي �إن يكون
عدال كف�ؤا ذو �أهلية كاملة ويق�صد بتمام الأهلية �إن يكون املو�صي بالغا عاقال غري �سفيه او ذو غفلة بحيث يخ�شى على
مال القا�صر من ت�صرفاته .ويق�صد با�صطالح الكفاءة �إن يكون الو�صي �أهال بالقيام على �ش�ؤون القا�صر حتى اليتنافى
مع ن�ص املادة ( )56من القانون املدين اليمني ل�سنة 2002م ,التي تن�ص على «فاقدو الأهلية وناق�صها ل�صغر اوجنون
))19
�أو�سفه اوعته يحجر على ت�صرفاته» .وكذلك مع املواد ( ,)70 – 57والتي تتحدث عن الأهلية.
 -2ما ي�شرتط يف املو�صى له :تلزم الو�صية بقبولها من املو�صى له �صراحة او داللة بعد وفاة املو�صي ,ف�إذا كان املو�صى له
جنين ًا�أوقا�صر ًا�أوحمجور ًاعليهيكونقبولالو�صيةاوردهامنلهالواليةعلىماله,ويكونالقبولعناجلهاتوامل�ؤ�س�ساتواملن�شات
ممنميثلهاقانون ًافانمل يكنلهامنميثلهالزمتالو�صيةبدونتوقفعليالقبول�.أنالو�صيةللوارثومبازادعنالثلثحيثت�صح
الو�صية للوارث وغريه وتنفذ من غري �إجازة الورثة وت�صبح مبا زاد على الثلث وال تنفذ يف الزيادة �إال �إذا �أجازها الورثة بعد وفاة
املو�صيوكانوامن�أهلالتربععاملنيمبايجيزونه.
ً
إ�ضافة �إىل ذلك هناك �شروط خا�صة باملو�صى له ,ك�إن يكون حي ًا وقت الو�صية ,و�أن يقبلها ,وفق ًا لن�ص املادة
�
( )232من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني ,و قانون اجلن�سية اليمني يتطرق لنف�س �شروط الو�صية فيما يخ�ص
املو�صي ,وهذا ما جاء متوافق ًا مع ن�ص املادة ( )533من قانون االحوال ال�شخ�صية الأردين رقم ( )43ل�سنة 1976م,
وقت االي�صاء حيث يخ�ضع لكثري من امل�سائل منها ما يتعلق بالأموال ,حيث ت�ؤدي الو�صية �إىل الأتي:
�أ .اخلالفة ما بعد املوت وهذا يتعلق باملرياث عند وجود ورثة �أوعدم وجودهم وهذا يرتتب على �إبرام الو�صية.
ب .الو�صية باعتبارها ت�صرف �إرادي غري الزم� ,أي انه يتعلق الأمر بجن�سية املو�صي يف �أن يكون اهال لالي�صاء
وقت عمل الو�صية باعتبارها ت�صرفا �إرادي ًا.
ج.ترتبطبكرثةالأموالاوالت�أكدمن�أنهناكدائنني�أمالووجوب�شهرالو�صيةوبعدالت�صفيةينتقلاملتبقيللمو�صى
))20
له.
�أما القانون املدين الرو�سي ,فقد اجاز الو�صية لأي �شخ�ص �سواء �أكان وارث اوغري وارث� ,إذ يحقّ للمو�صي
حرمان كل الورثة �أوبع�ضهم من الرتكة .وقد ورد هذا الن�ص يف الفقرة الأوىل من املادة ( )1119واملعدلة مبوجب
القانون رقم ( )231ال�صادر �سنة 2008م.
 -3ما ي�شرتط يف الو�صي املختار :وهو من يختاره ال�شخ�ص قبل وفاته للقيام بتنفيذ و�صاياه وق�ضاء ديونه
ورعاياه ق�صاره و�أموالهم وي�شرتط فيه ان يكون بالغا عاق ًال خمتار ًا غري حمجور عليه ,واال يكون مدين ًا بدين م�ستغرق,
ويت�ضح من ن�ص املادة ( )471من القانون املدين اليمني والتي تن�ص على انه (ي�صح بيع الوالد لولده امل�شمول بواليته,
وبيعه مال احد الوالدين لالخر ب�شرط القبول من من�صوب القا�ضي الذي يقبل البيع عن ال�صغري ثم ي�سلمه بعد ذلك
 )19فيما يخ�ص فقدان الأهلية يف القانون املدين الرو�سي ,ميكن الرجوع �إىل الفقرة ) )7من املادة ) )1118من القانون املدين ال�صادر �سنة 1995م.
 )20د .احمد حممد علي دا�ؤود :مرجع �سابق� ,ص.402
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لوالده ,وي�شرتط اال يكون البيع منطوي ًا على حيلة ,وحكم الو�صي املختار حكم من اختاره)).)21

رابع ًا :الو�صية باملقدار وال�شروط

�إن الو�صية باملقدار لها �شروط تتمثل يف الو�صية للوارث والو�صية لغري الوارث ,وذلك كمايلي:
 -1الو�صية للوارث :وتدخل فيها الأمور التالية:
�أ .الو�صية الواجبة له�ؤالء الأحفاد تكون مبقدار ح�صتهم مما يرثه �أبوهم عن �أ�صله املتوفى على فر�ض
موت �أبيهم �أثر وفاة �أ�صله املذكور على �أن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة.
ب .من ي�ستحق الو�صية الواجبة هم �أوالد االبن و�أوالد ابن االبن وان نزلوا يحجب كل �أ�صل فرعه فقط
 وبالتايل �أوالد البنت ال ي�ستحقون الو�صية الواجبة.ج .ومن �شروط ا�ستحقاقها هو �أن ال يكون ه�ؤالء الأحفاد وارثني بطريق �آخر.
د .مقدارها هو نف�س مقدار ح�صة �أبيهم مما يرثه ابوهم عن �أ�صله كما لو افرت�ض حي ًا �أثناء وفاة �أ�صله
على �أن ال يتجاوز ثلث الرتكة .
روى �أ�صحاب املغازي  -هكذا قيل  -اخلرب امل�أثور عن النبي(�ص)� ،أنه قال عام الفتح (ال و�صية لوارث) ,رواه
�أحمد و�أبو داود ومل يرد ب�أي كتاب �آخر من كتب الأثر!! ،بل ويقال �أنه ر�أى فقهي ُد�س على الأثر! ميكن ان يكون
م�صدر ال�شيوع يف حالة �إذا �أو�صى �شخ�ص (املو�صي) ل�شخ�صني �أو�أكرث مبال على �سبيل ال�شيوع دون ان يتعني ن�صيب
كل منهم مادي ًا يف املال ال�شائع املو�صى به.22
 -2الو�صية لغري الوارث :روى يف البخاري اخلرب امل�أثور عن النبي(�ص) �إن �صح� ،أنه قال يف الو�صية (الثلث
والثلث كثري) ,وعليه �أخذ الفقه بتقييد الو�صية لغري الورثة بالثلث وال جتوز الزيادة عليه ،والأوىل �أن ينق�ص
عنه ،ف�إن او�صى بالزيادة على الثلث ف�إن و�صيته ال تنفذ �إال ب�إذن الورثة وقد ا�ستقر الإجماع على ذلك! ,و�إن مل
يكن له وارث فلي�س له �أن يزيد على الثلث اي�ضا! .وذهب الأحناف و�أحمد يف رواية ،وهو قول علي ابن م�سعود� ،إىل
جواز الزيادة على الثلث لأن املو�صي ال يرتك يف هذه احلالة من يخ�شى عليه الفقر؛ ولأن الو�صية جاءت يف القر�آن
مطلقة ،وقيدتها ال�سنة  -هكذا قالوا -مبن له وارث فبقي من ال وارث له على �إطالقه.
روى البخاري وم�سلم عن �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه قال( :جاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يعودين،
و�أنا مبكة  -وهو يكره �أن ميوت بالأر�ض التي هاجر منها  -قال :يرحم اهلل ابن عفراء .قلت يا ر�سول اهلل �أو�صي
مبايل كله؟ قال :ال .قلت فال�شطر ؟ قال :ال .قلت  :الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثري� ،إنك �إن تدع ورثتك �أغنياء خري
من �أن تدعهم عالة يتكففون النا�س يف �أيديهم ،ولأنك مهما �أنفقت من نفقة ف�إنها �صدقة حتى اللقمة ترفعها �إىل َ
يف
امر�أتك ،وع�سى اهلل �أن يرفعك فينتفع بك �أنا�س وي�ضر بك �آخرون ،ومل يكن له يومئذ �إال ابنة).23
نرى ان االخذ بعدم جتاوز ن�سبة الثلث لغري الوارث و تقيد الفقهاء و املذهبيني بهذا الأثر ،امرا ال يجب الأخذ
به ،ملخالفته ال�صريح للقر�آن الكرمي ،الذي مل يقيد �إرادة املو�صي بكم معني  -الأمر الذي تنبه �إليه الأحناف � -إال
بالتنبيه عليه بعدم الإجحاف بالورثة من الذرية ،فالعربة هنا تكون ن�سبية بح�سب حجم الرتكة وعدد الورثة و
م�ستواهم االجتماعي الخ ، ....حيث مل يرد �أي قيد على الو�صية يف القر�آن من حيث الكم �أو الكيف �إال ما �سنذكره
 )21د� .سعد حممد �سعد ,د .ح�سن علي جازع :الأحكام العامة لعقد البيع والإيجار ,عدن للطباعة والن�شر2004 ,م� ,ص .46د .علوي �صالح حممد :مرجع �سابق,
�ص.144
 )22د .من�صور قا�سم ح�سني ,د .منري حممد احمد ال�صلوي :حق امللكية يف ذاته ,اجلزء الأول ,القاهرة ,دار النه�ضة العربية2011 ,م� ,ص.144
 )23د .طلبه عبد العال الغبا�شي :حكم نزع امللكية وتقيدها مل�صلحة الغري يف ال�شريعة الإ�سالمية ) درا�سة فقهية مقارنة ) ,دار الكتب جامعة الأزهر2001 ,م� ,ص.16
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الحق ًا وهو �ضمري املو�صي و تقديره و تقواه من اهلل.
لقد تناول الت�شريع اليمني تلك الأحكام يف قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني� ,إذ ن�صت على عدم جواز الو�صية
للوارث �إال ب�إجازة الورثة ,فاملــادة ( )234تن�ص على «ال ت�صح الو�صية للوارث �إال ب�إجازة الورثة ,واليجوز الو�صية
لوارث الوارث �إال المر قهري ال�ستحالة العي�ش على الوارث كاالعمى وامل�شلول» .و املــادة( )235تن�ص على «ال ت�صح
الو�صية لوارث الوارث يف حياة مورثه �إال ملربر يعوقه عن التك�سب كالأعمى والأ�شل و�أمثالها ,وال جتوز لغري الوارث
�إذا مت جتاوز الو�صية ثلث الرتكة �إال مبوافقة الورثة» .و املــادة( )236تن�ص على «ال ت�صح الو�صية لغري الوارث
فيما زاد على ثلث الرتكة �إال ب�أجازة الورثة وت�صح بكل الرتكة ملن ال وارث له ,ويخرج الثلث من ثلث املال احلا�ضر
فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند ح�ضوره».
�أما مقدار الو�صية لغري الوارث ,فحكمها للوارث يف حدود الثلث دون �إجازة الورثة ف�إذا زادت على الثلث فال
جتوز يف الزائد �إال �إن يجيزه الورثة بعد موتهم وهم كبار ,وحتديد ًا يتم الف�صل يف املقدار على النحو التايل :
�أ� .أال يزيد عن الثلث ،ف�إن زاد عن الثلث �أخذ الأحفاد الثلث فقط.
ب� .أن يكون احلفيد غري وارث .
ج� .أال يكون اجلد امليت قد �أعطاه قدر ما يجب له بو�صية �أوتربع �أوغري ذلك.
�أما القانون املدين الرو�سي ,فقد ا�شار �إىل مقدار الو�صية يف املادة ( )1120والتي ن�صت على �أن « للمو�صي احلقّ
�أن يظم يف و�صيته بع�ض �أمواله اوكلها مبا فيها الأموال التي �ستكت�سب يف امل�ستقبل»� ,إال �أن هذا احلقّ قد قيد بن�ص
املادة ( ,)149والتي ن�صت على �أن « الغري بالغني ,للمو�صي اواملعاقني -وكذلك احلال بالن�سبة للزوجة� -إذا كان معاق
والوالدين �إذا كانوا غري قادرين على العمل ,ف�إنهم يح�صلون على ن�صيب واجب يف تركة املو�صي ,خالف ما تظمنته
الو�صية على ن�ص ما كان ميكنه �أن يح�صلوا عليه باملرياث».24
املبحث الثالث

مبطالت الو�صية
لقد اتفق الفقهاء على �أن مبطالت الو�صية تتم وفق ًا ملا يلي :الرجوع عن الو�صية� ,أو عدم جوازها� ,أومن خالل
دعوى الو�صية.

�أو ًال :الرجوع عن الو�صية

يجوز للمو�صي �إن يرتاجع عن الو�صية التي �أو�صى بها لأن القبول يتوقف باملوت ،والإيجاب يجوز �إبطاله قبل
القبول ,ف�إذا قال املو�صي �أبطلت الو�صية التي �أو�صيتها لفالن او ف�سختها �أو نق�ضتها ,فتبطل ,وكذلك تبطل الو�صية
بجنون املو�صي جنون ًا مطبق ًا وتبطل مبوت املو�صى له قبل موت املو�صي .وهذا ما �أكده ن�ص املادة ( )257ال�سابقة
الذكر من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني� .أما بطالن الو�صية يف القانون املدين الرو�سي ,فيكون برجوع املو�صي
عن و�صيته قبل وفاته ,وكذلك توقيع الو�صية من قبل �شخ�ص �آخر غري املو�صي نف�سه ,بالإ�ضافة �إىل ذلك تعد
الو�صية باطلة �إذا مل تكون مكتوبة وموثقة ,وفق ًا لن�صو�ص املواد ( )1124-1118من هذا القانون.
وقد اتفق الفقهاء على انه يجوز للمو�صي الرجوع عن و�صيته ما دام حي ًا �سواء كان الرجوع عنها كلها �أو
 )24انظر املادة ( )1120من القانون الرو�سي ل�سنة 1995م.
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بع�ضها ذلك الن الو�صية عندهم باالتفاق وهي من العقود الغري الزمة وقد اتفقوا �أي�ض ًا على �إن الرجوع عن الو�صية
يكون بالقول ال�صريح وبالفعل وبكل ما يدل على الرجوع او ينبئ عنه ,ولقد �أجازوا للمو�صي الرجوع عن الو�صية
لأمرين:
الأول� :إن الو�صية تربع مل تتم لأن متامها يكون مبوت املو�صي وقبول املو�صى له والتربع التام يجوز الرجوع
فيه كالهبة فمن باب �أوىل يجوز الرجوع يف التربع الذي مل يتم ,كالو�صية .والثاين� :إن القبول يتوقف على املوت
فجاز الرجوع عنها قبل القبول الن الإيجاب املفرد يجوز �إبطاله يف املعاو�ضات كما يف البيع فمن باب �أوىل يجوز
�إبطال الإيجار يف عقود التربع.25
�إذا كان ال�شرع احلنيف قد �أجاز للمو�صي الرجوع عن الو�صية لأمرين :الأول� ,أن الو�صية تربع كالهبة ،وحيث
يجوز الرجوع فيها فمن باب �أوىل يجوز الرجوع يف الو�صية لأنها مل تتم حيث �إن متامها يتم مبوت املو�صي .والثاين
�أن القبول يف الو�صية يتوقف على املوت فجاز الرجوع عنها قبل القبول ال�سيما �أن الإيجاب املفرد يف عقود املعو�ضات
يجوز �إبطاله فمن باب �أوىل يجوز �إبطال الإيجار يف عقود التربع� .إال �أن الفقهاء قد اختلفوا يف الأفعال والت�صرفات
التي ميكن اعتبارها رجوع ًا عن الو�صية حيث ذهب الأحناف �إىل �أن للمو�صي الرجوع عن الو�صية حتى لو قبلها
املو�صى له .ويكون الرجوع عند الأحناف بثالثة �أمور:
�أو ًال :بالقول ال�صريح ك�أن يقول رجعت عن و�صيتي لفالن �أو كل و�صية �أو�صيتها لفالن باطلة.
ثاني ًا :بالرجوع الفعلي �أو بالأدلة كما لو �أو�صى ب�شاة لفالن ثم قام بذبحها فالداللة هنا تعمل عمل ال�صريح
وبناء على ذلك تكون الو�صية قد �أبطلت.
ثالث ًا :هو ما يفيد الرجوع بال�ضرورة ب�أن يتغري املو�صى به ويتغري ا�سمه كما لو �أو�صى مبا يف كرمه من العنب ثم
ً
يب�س حتى �صار
زبيبا.26
وهذا ما �أكده ن�ص املادة ( )242من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني( ,ت�صح الو�صية باملنافع كما ت�صح
بالأعيان وال تتوارث املنافع �إال بن�ص من املو�صي).
ومن �أحكام الو�صية �أنه يجوز للمو�صي الرجوع فيها �أو نق�ضها �أو الرجوع يف بع�ضها ,لقول عمر( :يغري الرجل
ما �شاء يف و�صيته) وهذا متفق عليه بني �أهل العلم ,ف�إذا رجعت يف و�صيتي� ,أو �أبطلتها.
�إن االعتبار بحالة موت املو�صي من حيث القبول ولزوم الو�صية يعطي احلق للمو�صي الرجوع عنها يف حياته,
فلوا قال� :إن قدم زيد فله ما و�صيت به لعمرو ,فقدم زيد يف حياة املو�صي ,فالو�صية له ويكون املو�صي يف ذلك قد
رجع عن الو�صية لعمرو ,و�إن مل يقدم زيد �إال بعد وفاة املو�صي ,فالو�صية لعمرو ,لأنه ملا مات املو�صي قبل قدومه
ا�ستقرت الو�صية للأول وهو عمرو.
وي�صح �أن يو�صي املو�صي بالو�صية �إىل اكرث من واحد� ,سواء �أو�صى �إليهم دفعة واحدة او �أو�صى �إليهم واحد
بعد �أخر� ,إذ مل يعزل الأول .و�إذا �أو�صى �إىل جماعة ف�أنهم ي�شرتكون يف العمل ,ولي�س لأحدهم الت�صرف يف الو�صية
دون الأخر وان مات احدهم او غاب ,اقام احلاكم مقامه من ي�صلح.27

 )25ال�شيخ ابراهيم عبد اجلبار :تي�سري املواريث ,املن�صورة ,الوفاء للطباعة والن�شر1999 ,م� ,ص .145د .حممد بن احمد تقيه :مرجع �سابق� ,ص.143
 )26د .حممد بن احمد تقيه  :مرجع �سابق� ,ص .145ال�شيخ ابراهيم عبد اجلبار :مرجع �سابق� ,ص.154
 )27ف�ضيلة ال�شيخ �صالح الفوزان :مرجع �سابق� ,ص.460
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ثاني ًا :عدم جواز الو�صية

ال جتوز الو�صية يف احلاالت الآتية:
 -1و�صية القاتل املتعمد ,وت�أكيدا لقوله عليه ال�صالة وال�سالم (ال و�صية للقاتل).
 -2و�صية من عليه دين ,من �أو�صى وعليه دين مل جتز الو�صية ,الن الدين مقدم على الو�صية ,حتى يربى
دينه فت�صبح الو�صية جائزة.
 -3تبطل الو�صية بجنون املو�صي جنون ًا مطبق ًا �إذا ات�صل باملوت ،وكذلك تبطل بالن�سبة للمو�صى له �إذا مات
قبل املو�صي و�إذا مل يكن اجلنون مطبق ًا ب�أن ميكث �شهر ًا ومل يت�صل مبوت املو�صي فال تبطل بذلك الو�صية ،وهذا ما
منيل �إليه من تو�سط يف مدى �إمكانية واحقية املو�صي يف الرجوع يف الو�صية �سواء يف عدم ا�ستمرار اجلنون وكونه
مطبق ًا او لعدم ات�صاله مبوت املو�صي.

ثالث ًا :دعوى الو�صية

�إن طبيعة الدعوى عندما يكون هناك �إنكار للو�صية او هناك ت�شكيك يف حمتواها اويف اهلية املو�صي وكذا
انتقالها �إىل الورثة وتو�صل للورثة الغري �شرعيني وكذلك احفاد املتويف الذي ح�صل املال املرتوك من �أبائهم وفقا
لل�شهود .وال ت�سمع دعوى الو�صية عند الإنكار اوالرجوع القويل عنها بعد وفاة املو�صي �إال �إذا وجدت �أوراق خالية
من �شبهة الت�صنع تدل علي �صحة الدعوى ,فال ت�سمع فيها ما ذكر بعد وفاة املو�صي �إال �إذا وجدت �أوراق ر�سمية
اومكتوبة جميعها بخط املتويف وعليها ام�ضا�ؤة كذلك ،وتدل على ما ذكر او كانت ورقة الو�صية اوالرجوع عنها
م�صدقا علي توقيع املو�صي عليها.
وي�شرتط يف �صحة الو�صية �أال تكون مبع�صية و�إال يكون الباعث عليها منافيا ملقا�صد ال�شرع ،و�إذا كان املو�صي
غري م�سلم �صحت الو�صية �إال �إذا كانت حمرمة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وال�شرط ال�صحيح هو ما كان فيه م�صلحة
للمو�صي او املو�صى له او لغريهما وال منهيا عنه وال منافيا ملقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
وتنفذ الو�صية على ما ال دين عليه وال وارث له بكل ماله او بع�ضه من غري توقف على �إجازة اخلزانة العامة.
ويف جميع الأحوال املبينة يف مواد القانون �إذا ا�شتملت الرتكة علي دين م�ستحق الأداء علي احد الورثة وكان هذا
الدين من احلا�ضر من الرتكة كلها او بع�ضها وقت املقا�صة بقدر ن�صيب الوارث يف هذه احلالة ال ي�ستوىل الوارث علي
ن�صيبه يف املال احلا�ضر �إال �إذا ادى ما عليه من الدين فان مل ي�ؤديه ،باعه القا�ضي ووفى الدين من ثمنه وتعترب
انواع النقد و�أوراقه جن�س ًا واحداً.
ا�شارت الفقرة الثانية والثالثة من ن�ص املادة الثانية من قانون الو�صية امل�صري رقم ( )71ل�سنة 1946م
بان (الدعوى ال ت�سمع عند الإنكار وبعد وفاة املو�صي �إال بقيود خا�صة ,واحلكمة من ذلك هو احلر�ص على ثبوت
الو�صايا وتوثيقها وتقليل �أ�سباب النزاع فيها و�إر�شاد املو�صي �إىل الطريقة التي يحفظ بها و�صاياه).28

 )28د .بدر �أبو العينني :مرجع �سابق� ,ص.131
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اخلامتة:
لقد قدمنا يف درا�ستنا هذه حماولة معرفة كيف تتم الو�صية الواجبة يف ال�شرع والقانون باعتبار �أن الو�صايا
من الأمور التي دعا الإ�سالم �إليها ورغب فيها لتكون للمرء ذكرى خالدة يف الدنيا يدعو فيها للمو�صي كلما مر ذكره،
وتعد نوا ًال كثري ًا وثواب ًا جزي ًال يف الآخرة ،ومتكين ًا للمرء من العمل ال�صالح تدارك ًا ملا فاته ،وفيها �صلة للرحم
لالقرباء غري الوارثني ،وفيها تخفيف لكرب املحتاجني والب�ؤ�ساء وامل�ساكني.
ومن خالل مقارنة القوانني العربية واليمنية خا�صة مع القانون الرو�سي ,جند �أن مقاربة القوانني العربية
واليمنية واملتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لوقع �إجازة الو�صية الواجبة ت�شكل حالة اف�ضل� ,إذ ا�شرتطت
االلتزام باملعروف والعدل بالو�صية لغري الوارثني يف �إجازتها حلدود الثلث من الرتكة ,مع عدم الإ�ضرار بحقّ الورثة
ال�شرعيني .اما القانون الرو�سي ,فقد اعطى حق الت�صرف للمو�صي برتكته ,الأمر الذي قد ي�شكل �ضرر ًا للورثة.
وعليه نخل�ص �إىل التو�صيات التايل:
 .1يعد نظام الو�صية الواجبة و�سيلة قانونية ,تعطي لالقارب غري الوارثني� ,إال �أنه البد على امل�شرع معاجلة
بع�ض الن�صو�ص الت�شريعية يف القانون اليمني التي تخ�ص الأقارب غري الوارثني بحيث تتالءم واحلالة
االجتماعية لهم.
 .2نظمت الو�صية يف القوانني العربية وباخل�صو�ص اليمنية مبا يتالءم مع الطبيعة االجتماعية ,بحيث
التتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ,ومع ذلك على امل�شرع اليمني �ضرورة �إعطاء �إي�ضاحات �أكرث فيما
يخ�ص الو�صية الواجبة� ,إذ �أن الن�صو�ص القانونية الواردة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية التعطي املو�ضوع
-الو�صية الواجبة -حقه.
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 .20امل�ست�شار حممد �سعيد الع�شماوي� :أ�صول ال�شريعة ,القاهرة� ,سيناء للن�شر1992 ,م.
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 .9قانون االحوال ال�شخ�صية الأردين رقم ( )43ل�سنة 1976م.
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املقومات ال�سياحيـــــة الطبيعيــــــة يف
حمافظة حجة يف اجلمهورية اليمنية
د .نبيلة علي �أحمد ال�سنيني

�أ�ستاذ م�ساعد رئي�س ق�سم اجلغرافيا
كلية الرتبية والأل�سن  -جامعة عمران

ملخ�ص:

تناول البحث املقومات ال�سياحية الطبيعية يف حمافظة حجة يف
اجلمهورية اليمنية ،والتي جتعل منها منطقة �سياحية ميكن �أن ت�سهم يف رفد
االقت�صاد الوطني ،وبحيث ت�صبح مق�صدا �سياحيا على امل�ستوى املحلي والعربي
والعاملي ،وهدف البحث �إىل مناق�شة �أهم العوامل الطبيعية للجذب ال�سياحي
يف املحافظة.
ومن �أهم نتائج البحث �أن حمافظة حجة تتميز ب�أنها جتمع بني
اجلبل والوادي وال�سهل وال�ساحل ،و�أن مناخ املحافظة معتدل طوال العام ،و�أن
الفرد ي�شعر براحة تامة وراحة ن�سبية طوال العام ح�سب قرينة توم.

Abstract:

The research talk about the tourism potential
natural in Hajjah Governorate which made it a
tourist area, and that can contribute in enhancing the
national economy, and to become tourist destination
at the local and Arab World. The research aims to
discuss the most important factors or results that
attract tourist in the Governorate.
The most important findings are Hajjah
Governorate collected between mountain, valley, plain,
and coast, and also its climate is moderate throughout
the year. The Presumption of Tom indicated that, the
individuals feel the perfect comfort and feel ratio
comfort throughout the year.
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املقدمة:

تلعب مقومات البيئة الطبيعية يف حمافظة حجة دورا �أ�سا�سيا يف حركة ال�سياحة وتنميتها ،لأن املقومات
الطبيعية تعني املكان وخ�صائ�صه ،الذي ي�شكل املورد الطبيعي الأ�سا�سي ،والذي ي�شكل القاعدة لأي ن�شاط �سياحي
مهما كان م�ستواه (�إقليمي ،وطني ،حملي) ،كما ي�شكل قاعدة �أي عمل تخطيطي مهما كان نوعه (عمراين ،بيئي،
ا�ستخدام الأر�ض� ،إقليمي ،اجتماعي ،اقت�صادي� ،سياحي ،وغريه من �أنواع التخطيط) .1وميكن القول �أن البيئة
الطبيعية مبقوماتها العديدة يف حمافظة حجة ت�شكل عامل اجلذب ال�سياحي الأ�سا�سي وتلعب دورا بالغ الأهمية
يف الن�شاط ال�سياحي ،مبا توفره من عنا�صر بيئية ومعامل ومناظر طبيعية وحياة برية وفطرية مرغوبة ،وجميع
هذه العنا�صر وفرت تراثا طبيعيا غنيا ومتميزا �شكل موردا اقت�صاديا م�ستدميا ل�صناعة ال�سياحة يف حمافظة
حجة ،قد يجعل منها مق�صدا �سياحيا هاما على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية ،لأن الرتاث الطبيعي عن�صر
جوهري يف �صناعة ال�سياحة والذي يتمثل دوره يف اجلذب ال�سياحي ،وميكن تطويره للرتويح عن ال�سياح والزوار
واملقيمني ،وامل�ساهمة يف االقت�صاد الوطني ،وميكن القول �أن البيئة هي م�صدر ال�سياحة ،وتقوم �صناعة ال�سياحة
بتطويرها وبيعها ،وهذا يعني �أن التخطيط من �أجل التنمية ال�سياحية يت�أثر باملعطيات البيئية الطبيعية .2
ويتناول البحث املقومات ال�سياحية الطبيعية يف حمافظة حجة ،باعتبارها �أهم العنا�صر املكونة للعر�ض
ال�سياحي من النواحي االقت�صادية ،لأنها ت�ضفي على املنتج ال�سياحي مالمح متميزة ت�ؤهله للمناف�سة يف جذب
ال�سياح على جميع امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية ،وتهيئ له و�ضعا احتكاريا منا�سبا ومتميزا يف جمال
ال�سياحة امل�ستدامة ،ولأن التخطيط ال�سياحي الذي يعد منوذجا خا�صا من التخطيط الطبيعي واالجتماعي
واالقت�صادي يويل املكان وخ�صائ�صه الطبيعية اهتمامه الرئي�سي ويهدف �إىل املحافظة على قيم املواقع ال�سياحية
التي تعتمد يف جذبها لل�سياح على خ�صائ�ص بيئتها الطبيعية التي ت�شمل املناخ ومكوناتها الطبيعية الأخرى مثل
الت�ضاري�س والبنية اجليولوجية واملياه واحلياة الربية وغريها ،بينما يعترب التخطيط ال�سياحي ومرافق النقل
والإقامة عنا�صر م�ساعدة.3
ولهذا ف�إن �أي خطة �سياحية تو�ضع لتطوير الأقاليم واملناطق لأغرا�ض �سياحية� ،أو لتطوير املناطق
ال�سياحية وتنميتها يجب �أن ي�سبقها م�سح �شامل ودرا�سة منا�سبة للمقومات ال�سياحية التي ت�شمل اجلوانب
االقت�صادية واالجتماعية والظروف اجلغرافية والطبيعية لهذه املناطق والأقاليم.4
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منطقة البحث:

تتمثل منطقة البحث يف حمافظة حجة وهي �إحدى حمافظات اجلمهورية اليمنية ،وتقع يف اجلزء
ال�شمايل الغربي من اجلمهورية اليمنية ،يحدها من ال�شمال حمافظة �صعدة واململكة العربية ال�سعودية ،ومن
اجلنوب حمافظة املحويت واحلديدة ،ومن ال�شرق حمافظة عمران ،ومن الغرب البحر الأحمر ،ويبعد مركز
املحافظة (مدينة حجة) عن العا�صمة �صنعاء ( 127كم) ،وم�ساحتها ) 8228كم )2تقريبا ،والتي ت�شكل ما ن�سبته
( )٪1.5من �إجمايل م�ساحة اجلمهورية اليمنية البالغة ) 555000كم ،)2ويبلغ عدد �سكانها نحو ()1479568
ن�سمة .5ويتوزع �سكانها بكثافة عامة تبلغ ( 179.9ن�سمة/كم ،)2وترتكز الكثافة ال�سكانية يف املناطق اجلبلية
واملرتفعات وتعي�ش �أقلية ال�سكان يف املناطق اله�ضبية وال�ساحلية والتهامية .6وتتكون حمافظة حجة من 31
مديرية.

م�شكلة البحث:

جتمع ت�ضاري�س حمافظة حجة ما بني ال�ساحل وال�سهل والوادي واجلبل ،فهي منطقة جتتمع فيها عنا�صر
وعوامل بيئية طبيعية ،بالإ�ضافة �إىل �أنها غنية باملواقع الأثرية من ح�صون وقالع وم�ساجد وحمامات معدنية،
والتي ت�شكل �إرثا تاريخيا ماثال للعيان ك�شواهد على احل�ضارات التي تعاقبت عليها .كما �أن املحافظة تتمتع باملناظر
الطبيعية ال�سياحة اخلالبة والتي ت�شكل مناطق جذب �سياحية مثل البحر وال�شاطئ والأودية واملدرجات الزراعية،
والتي توفر البيئة املنا�سبة لل�سياحة الرتفيهية واال�صطياف و�سياحة ال�شواطئ وممار�سة الريا�ضة البحرية،
واجلبال ال�شاهقة االرتفاع والتي ميكن �أن متار�س فيها ريا�ضة الطريان ال�شراعي ،وبالتايل ف�إن البحث يركز على
�إبراز العوامل الطبيعية يف املنطقة والتي من املمكن �أن ت�ساهم يف اجلذب ال�سياحي على م�ستوى ال�سياحة الدولية
واملحلية والإقليمية من ناحية ،وا�ستثمارها كعنا�صر جذب �سياحي من ناحية �أخرى .وعلى ذلك ف�إن البحث �سوف
يتناول درا�سة للمقومات الطبيعية ال�سياحية والتي ت�شمل �أ�شكال ال�سطح والأودية والنبات الطبيعي ،ودرا�سة دور
عنا�صر املناخ يف عملية اجلذب ال�سياحي ،و�إبراز �أهم املعامل الطبيعية وال�سياحية يف املحافظة.

�أهداف البحث:

يرمي البحث لتحقيق الأهداف التالية:
1 )1درا�سة املقومات الطبيعية ال�سياحية.
2 )2ت�أثري دور عنا�صر املناخ يف اجلذب ال�سياحي واحلركة ال�سياحية.
3 )3تناول �أهم املعامل ال�سياحية يف املحافظة.

منهج البحث و�أ�ساليبه:

ا�ستخدم البحث املنهج الو�صفي التحليلي وذلك لو�صف اخل�صائ�ص اجلغرافية لعنا�صر البيئة الطبيعية يف
املحافظة ،وحتليل عنا�صرها ومميزاتها لتحديد دورها كعوامل داعمة للقطاع ال�سياحي وتو�ضيح ت�أثريها يف عملية
اجلذب ال�سياحي وتنمية الن�شاط ال�سياحي .كما مت ا�ستخدام بع�ض العالقات الإح�صائية لدرا�سة خ�صائ�ص بع�ض
عنا�صر املناخ يف املحافظة.
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املقومات ال�سياحية الطبيعية للمحافظة:
�أو ًال :موقع املحافظة:

تقع فلكي ًا بني دائرة عر�ض ˉ�15˚ 30شما ًال ,وحتى دائرة ˉ�16˚ 37شما ًال ،وبني خط طول ˉ42˚ 30
�شرق ًا (تت�ضمن اجلزر الواقعة يف البحر الأحمر) وحتى خط طول ˉ�43˚ 45شرق ًا .7ونتيجة لهذا املوقع متيزت
حمافظة حجة بتنوع مظاهر �سطحها ومب�شاهدها الطبيعية اجلميلة ،وغزارة �أمطارها ،واعتدال مناخها �صيفا،
ووجود الأماكن الدافئة فيها �شتاء .واجتمعت فيها مظاهر البيئة الطبيعية التي تتمثل بالأودية واجلبال والتالل
وال�سفوح واملنحدرات والنبات لتن�سج م�شهدا متميزا بجماله ونقاء هوائه ،وهذه كلها عنا�صر جاذبة جتعل من
املحافظة موقعا �سياحيا وم�صيفا جميال ي�شتهر حمليان و�إقليميا ،وعامليا على م�ستوى العديد من دول العامل.
	�أما موقع املحافظة بالن�سبة للياب�س وامل�سطحات املائية ،فحجة جتاور مناطق قارية املناخ حارة �صيفا
ووفر املوقع اجلغرايف للمحافظة على احلدود ال�شمالية للجمهورية اليمنية مع اململكة العربية
وباردة �شتاء،
ّ
ال�سعودية و�شريطها ال�ساحلي البالغ طوله ( 128كم) منافذ برية (معرب حر�ض �أكرب منفذ) وبحرية (ميناء
ميدي) مبا�شرة �إىل الدول املجاورة ،والذي �ساعد على بروزها كمق�صد �سياحي ميكن الو�صول �إليه من الدول املجاورة
والقريبة ب�سهولة.

ثاني ًا� :أ�شكال ال�سطح:

تق�سم حمافظة حجة �إىل مناطق ثالث وهي:
) أاملنطقة ال�ساحلية:
تتمثل �أرا�ضي هذه املنطقة ب�سهل تهامة ،حيث متثل �شريطا من الأرا�ضي على �ساحل البحر الأحمر
بعر�ض حوايل ( 40كم) ،ويرتاوح ارتفاعها بني (�صفر 500 -مرت) فوق م�ستوى �سطح البحر ،وهي �أرا�ض
م�ستوية ،كما متتاز �أرا�ضي هذه املنطقة ب�أنها من ر�سوبيات الع�صر الرباعي .وت�شمل هذه املنطقة العديد
من الأودية وهي:
9 ،8
�أودية جبال و�شحة :
1 .1وادي عاهم جنوبا :مياهه من جبال ال�شرفني وك�شر وجنوب و�شحة وجبل قارة ،وي�صب
غربا �إىل جيزان.
2 .2وادي حر�ض :م�ساقطه غرب جبال و�شحة وقارة وجنوب خوالن (بني عامر) .ولهذا
الوادي �سد قدمي حيث توجد هناك �آثار حمريية والذي كان يعرف بوادي ابن عبد اهلل.
�أودية جبال ال�شرفني(:)9 ،8
1 .1وادي عاهم غرب َا :مناهله من ال�شمال ال�شرقي وجنوب و�شحة وك�شر وجبل قارة وي�صب يف
جيزان.
2 .2وادي القور :م�سيالته م�شارف جبال ال�شرف الغربية وحجور ،وي�سقي منطقة جنوب عب�س.
) ب املنطقة متو�سطة االرتفاع:
ت�شمل قواعد اجلبال واملرتفعات واله�ضاب ،وهي م�ساحات وا�سعة عملت الأودية على تعميقها
وتو�سيعها ،حيث حولتها �إىل ما ي�شبه ال�سهول ،وتقع بني املنطقة ال�سهلية لتهامة واملرتفعات العليا املجاورة،
وت�شتمل على �أرا�ض يرتاوح ارتفاعها ما بني ( 1000 -500مرت) فوق م�ستوى �سطح البحر� .أما وديانها
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فت�صرف مياهها يف اجتاه ال�سهل ال�ساحلي غربا .وتنت�شر يف معظم �أرا�ضيها الأحجار وال�صخور.9، 8
و�أهم الأودية يف املنطقة:
وادي �شر�س :10يقع وادي �شر�س مبنطقة �شر�س الواقعة �إىل ال�شرق وال�شمال ال�شرقي ملدينة
ابتداء من روافده الواقعة �شمال م�سور وغرب مديرية الأ�شمور مبحافظة عمران ،وميتد
حجة ،وميتد
ً
بطول حوايل ( )51كم من بداية الوادي بقرية احليفة مديرية م�سور حمافظة عمران ومرور ًا مبديرية
�شر�س حتى و�صول نهايته بقرية حو�صان مديرية املغربة والتقائه بوادي مور .ويرتاوح عر�ض الوادي
( 500 -50مرت) ،بينما يكون جمرى ال�سايلة ( 250 -50مرت) .ويتميز الوادي مب�ساحة جتميعية
هائلة ( 578كم )2حيث يعترب من �أكرب الوديان مبحافظة حجة .وتنبع روافده من مديريات كحالن
عفار و�شر�س وم�سور والأ�شمور بالإ�ضافة �إىل مديريتي حجة ومبني.
ج) املرتفعات العليا:
وت�ضم هذه املنطقة جبال املحاب�شة وجبال حجة وجبال كحالن ،ومتتد بني �شهارة وجبل الظفري
�شمال حجة ،وما مييز هذه املرتفعات هو ازدياد ارتفاعها حيث ت�صل يف �شمال املحاب�شة �إىل ( 2180مرت)
عن م�ستوى �سطح البحر ثم يبد�أ باالنخفا�ض ال�سريع لي�صل �إىل ( 1600مرت) عند القمم امل�شرفة على
جمرى وادي مور كما هو احلال يف جبل ال�شاهل .وت�صب من هذه املرتفعات معظم �أودية حجة منها:9 ،8
1 .1وادي عني علي :وتتجمع مياهه من جبال �شمال حجة و�شرق اجلاهلي ،وجنوب اجلرب
والظفري وت�صب �إىل �شر�س.
2 .2وادي عيان :م�ساقطه من ال�شراقي وبني الع�صري و�أودية جبال عويل حيث تذهب مياهه
�إىل ال�شمال الغربي وي�صب �إىل وادي مور.

ثالث ًا :املناخ:

يعد املناخ بعنا�صره املختلفة ،احلرارة والأمطار والرطوبة والرياح ،من �أهم العوامل التي ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على مظاهر �سطح الأر�ض والرتبة وتوزيع النبات واحليوان ،وعلى الن�شاط
الب�شري ب�شكل عام ،وبالتايل على عوامل اجلذب ال�سياحي يف املنطقة .فاجلو اجلميل� ،أو اجلو املنا�سب،
�أو اجلو الأف�ضل لل�سياح� ،أو ما ميكن ت�سميته باملناخ ال�سياحي عامل جذب قوي ،والذي يكون مو�ضع اهتمام
ال�سياح بالدرجة الأوىل .وغالبا يكون �أحد العوامل احلا�سمة يف تقرير امل�ستقبل ال�سياحي لأي منطقة،
مع الأخذ بعني االعتبار �أن اجلو املنا�سب �أو الأف�ضل هو �أمر ن�سبي ويختلف بني جمموعة �سياح و�أخرى،
كما يعد املناخ بعنا�صره املختلفة عامال �أ�سا�سيا يف تنمية ال�سياحة وتوجيه حركتها على كافة امل�ستويات
املحلية والإقليمية والدولية ،بل وحتى على م�ستوى التنزه واال�ستجمام الداخلي �أو اخلارجي ،ولذلك
فاملناخ يعد من �أكرث عنا�صر اجلذب ال�سياحي �أهمية .ومن العوامل امل�ؤثرة يف مناخ املحافظة:
∗موقعها الفلكي :بني دائرة عر�ض ˉ�15˚ 30شما ًال ,وحتى دائرة ˉ�16˚ 37شما ًال.وتقع بني خط طول
ˉ� 42˚ 30شرق ًا (تت�ضمن اجلزر الواقعة يف البحر الأحمر) وحتى خط طول ˉ�43˚ 45شرق ًا).)7
∗موقعها اجلغرايف :ويق�صد به موقع حمافظة حجة بالن�سبة للياب�س وامل�سطحات املائية ،فحجة
جتاور مناطق قارية املناخ حارة �صيفا وباردة �شتاء ،وتطل على البحر يف منطقة ميدي التي تقع على
�ساحل البحر الأحمر.
				
جامعة امللكة �أروى

219

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

املقومات ال�سياحيـــــة الطبيعيــــــة يف حمافظة حجة يف اجلمهورية اليمنية

∗الت�ضاري�س:
•تتنوع مظاهر ال�سطح من ال�سهل ال�ساحلي املجاور للبحر �إىل التالل فاملنطقة ال�سهلية املتو�سطة،
فاملرتفعات العليا ذات اجلبال ال�شاهقة االرتفاع واملنخف�ضات والأودية واملمرات اجلبلية.
•اجلبال املرتفعة لها �أثر وا�ضح يف خف�ض درجة حرارة الهواء مبعدل (درجة مئوية واحدة) لكل
(150مرت) ارتفاع ،ويت�ضح ت�أثري ذلك خا�صة يف املدن والقرى اجلبلية التي تتجاوز ارتفاعاتها
(1000مرت) فوق م�ستوى �سطح البحر.
•ت�أثري اجلبال على الرياح وتكاثف ما حتمله من رطوبة ،وبالتايل �سقوطها على �شكل �أمطار ،كما ت�ؤثر
�ألوانها يف انعكا�س الأ�شعة واملوجات احلرارية ،فالألوان الداكنة لل�صخور الربكانية واملتحولة على
�سبيل املثال �أكرث امت�صا�صا للحرارة من امل�سطحات والعروق الرملية �أو ال�صخور الر�سوبية.
∗الغطاء النباتي :يت�ألف من الأ�شجار الدائمة اخل�ضرة والأع�شاب وينت�شر يف قمم اجلبال وعلى �سفوحها،
وي�ؤثر يف الظروف املناخية ال�سائدة يف عدة طرق منها:
احلد من �سرعة الرياح ،وحماية الرتبة من الإ�شعاع ال�شم�سي ،وتلطيف اجلو وتعديل درجة حرارة الهواء
القريب من �سطح الأر�ض مبا تطلقه النباتات من بخار يف عملية النتح ،وامت�صا�ص بع�ض الأ�شعة ال�ساقطة
على املنطقة ،وتنظيم عملية ت�ساقط الأ�شعة فوق �سطح الأر�ض ،كما يقلل من هبوب العوا�صف الرملية
والرتابية.

رابع ًا :عنا�صر اجلذب ال�سياحي ملناخ املحافظة:

تتمثل عنا�صر اجلذب ال�سياحي يف الآتي:
1 )1درجة احلرارة:
تعترب درجات احلرارة �أهم عن�صر مناخي من وجهة النظر ال�سياحية �إىل جانب كونها �أكرث عنا�صر املناخ
�أهمية لت�أثريها ال�شديد يف العنا�صر املناخية الأخرى ،وحتديد املالمح وامل�ؤ�شرات املناخية للمنطقة .وت�ؤثر درجة
احلرارة يف راحة ال�سائح وحركته ون�شاطه ،حيث تعد درجة احلرارة املنا�سبة ما بني ( 25 ، 18درجة مئوية)
والتي تعترب الدرجة املثلى لراحة الإن�سان اجل�سدية والنف�سية.11
ي�شري جدول (� )1إىل �أن حمطة و�شحة �سجلت �أقل املعدالت ال�سنوية ( 17.6درجة مئوية) ,تليها حمطة
حجة( 19.5درجة مئوية) ,ثم حمطة ال�شرفني ( 19.7درجة مئوية) ,ثم حمطة تهامة وتعترب �أعلى املعدالت
( 26.1درجة مئوية) ،ويالحظ �أن درجة احلرارة يف معظم مناطق حمافظة حجة تت�صف باالعتدال طوال العام.
وبالتايل يكون ال�سائح �أكرث راحة يف تنقالته ون�شاطه يف معظم مناطق املحافظة.
جدول ( )1املتو�سطات ال�شهرية لدرجة احلرارة )درجة مئوية) ومعدالت الرطوبة ))%
لبع�ض حمطات حمافظة حجة للفرتة 2007-1975م
حجة

املحطة
ال�شهر

يناير
فرباير

و�شحة

تهامة

ال�شرفني

احلرارة

الرطوبة احلرارة الرطوبة احلرارة الرطوبة احلرارة

15.7
17.7

13.9
16.6

77.0
69.7
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50.0
47.6

22.0
24.5

77.3
73.0

الرطوبة

66.4
64.5
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19.6 67.1 26.0 44.6 16.6 64.9
18.8
مار�س
21.1 63.2 27.5 43.5 18.0 62.0
19.7
�أبريل
22.8 60.6 28.3 43.2 20.1 59.8
21.3
مايو
23.7 59.7 29.1 43.0 21.1 57.8
22.1
يونيو
24.2 57.4 29.6 41.4 22.1 55.9
22.8
يوليو
22.4 58.3 28.2 42.3 21.8 57.6
21.1
�أغ�سط�س
20.7 61.1 26.4 43.9 20.1 59.8
20.1
�سبتمرب
19.3 63.5 25.3 46.9 16.5 61.2
19.5
�أكتوبر
16.6 67.2 23.2 47.5 14.7 65.2
18.2
نوفمرب
15.6 72.4 22.5 48.0 13.1 71.0
16.8
دي�سمرب
19.7 65.1 26.1 45.2 17.6 63.5
19.5
املعدل ال�سنوي
12
امل�صدر :الهيئة العامة للطريان املدين والأر�صاد اجلوية� ،صنعاء� ،إدارة املناخ ،بيانات غري من�شورة .
الهيئة العامة لتطوير تهامة� ،إدارة املناخ ،احلديدة ،بيانات غري من�شورة.13

57.7
55.3
53.7
51.9
50.5
51.5
52.6
56.1
59.1
65.1
57.0

2 )2الرطوبة:
	�إن العالقة بني درجة احلرارة والرطوبة عالقة عك�سية ،وتعد رطوبة اجلو الن�سبية عامال حمددا للجهد
احلراري املناخي املمار�س على الإن�سان كونها حتدد درجة التعرق يف اجل�سم ،فكلما كانت الرطوبة �أكرب كانت التعرق
�أقل والإفرازات منخف�ضة واجلهد احلراري �أكرب مما يقلل �إرهاق اجل�سم.14
وي�شري اجلدول (� )1إىل النقاط التالية:
 .1ترتاوح قيم املعدالت ال�سنوية للرطوبة الن�سبية بني  45.2%يف حمطة و�شحة (من املناطق املرتفعة),
و 65.1%يف حمطة تهامة (منطقة �ساحلية) ,وهذا بدوره يعك�س درجة القرب من البحر الأحمر واالرتفاع
عن �سطح البحر.
 .2ترتفع معدالت الرطوبة الن�سبية خالل �أ�شهر ف�صل ال�شتاء ب�شكل طبيعي ب�سبب انخفا�ض درجة احلرارة
ووفرة بخار املاء ،حيث �سجلت �أعلى قيمة لها يف �شهر يناير وبلغت ()50.0% ،66.4% ،77.0% ،77.3%
يف حمطات تهامة ,حجة ,ال�شرفني ,و�شحة على التوايل مما يقلل من ن�شاط ال�سياح يف هذا ال�شهر.
وملعرفة عوامل اجلذب ال�سياحية وطبيعة اجلو يف هذه املناطق بناء على بيانات جدول ( )1مت ا�ستخدام
درجة الراحة ال�شهرية ح�سب قرينة توم والتي ميكن ح�سابها با�ستخدام املعادلة التالية):)11

)THi ) D1) = T − 0.5 (1 − h )(T − 14 .5

حيث:
 : Tدرجة احلرارة املئوية،
 : hدرجة الرطوبة .%
ومت تق�سيم درجات الراحة ال�شهرية ح�سب قيم قرينة توم املوافقة لدرجة حرارة معينة كما يلي:
•�أقل من  10وبني  29 – 27انزعاج �شديد
•من  15 – 10وبني  27 – 24انزعاج متو�سط
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•من  18 – 15وبني  24 – 21راحة ن�سبية
•من  21- 18راحة تامة
•�أكرث من � 29إجهاد خطري على ال�صحة
جدول رقم ) )2درجات الراحة ال�شهرية ح�سب قرينة توم لبع�ض مناطق املحافظة
الأ�شهر
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

تهامة
21.06
23.02
23.92
24.87
25.31
25.86
26.06
25.06
23.85
23.13
21.63
21.29

حجة
15.55
17.17
17.97
18.61
19.80
20.38
20.79
19.56
18.86
18.43
17.49
16.43

و�شحة
13.49
14.36
15.96
16.91
18.35
19.03
19.65
19.48
18.37
15.92
14.64
13.50

ال�شرفني
14.01
16.19
18.41
19.48
20.69
21.27
21.56
20.29
19.08
18.14
16.13
15.39

امل�صدر:اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول رقم (.)1
واعتمادا على ال�سلم الت�صنيفي لتوم ،يتبني من اجلدول رقم ( )2ما يلي:
•نالحظ يف مديرية حجة وما جاورها ،ي�شعر ال�سائح براحة ن�سبية يف الأ�شهر(يناير ،فرباير ،مار�س،
نوفمرب ،دي�سمرب) ويف بقية الأ�شهر (ف�صلي الربيع وال�صيف) براحة تامة.
•ال�سائح يجد راحة ن�سبية يف منطقة تهامة يف الأ�شهر (�سبتمرب� ،أكتوبر ،نوفمرب ،دي�سمرب ،يناير،
فرباير ،مار�س).
•ي�شعر ال�سائح يف منطقة و�شحة براحة تامة يف الأ�شهر )مايو ،يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س� ،سبتمرب) وهي
يف الغالب موا�سم هطول الأمطار ،وي�شعر براحة ن�سبية يف الأ�شهر (مار�س� ،أبريل� ،أكتوبر).
• تعترب منطقة ال�شرفني الأف�ضل حيث جند �أن ال�سائح ي�شعر براحة تامة يف الأ�شهر (مار�س� ،أبريل،
مايو� ،أغ�سط�س� ،سبتمرب�،أكتوبر) ،وي�شعر براحة ن�سبية يف بقية الأ�شهر عدا �شهر يناير.
مما �سبق نخل�ص �أنه يف حمافظة حجة تتوفر قرينة الراحة التامة والراحة الن�سبية معظم �شهور ال�سنة
مما ي�ؤهلها �أن تكون من �أهم املقا�صد ال�سياحية يف اجلمهورية.
3 )3الرياح والأمطار:
تعترب الرياح من عنا�صر املناخ التي ت�ؤثر على اجلذب ال�سياحي �سلب ًا �أو �إيجابي ًا ح�سب �شدتها ،ويت�ضح من
اجلدول رقم ( )3الآتي:
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 .1تتميز حمافظة حجة ب�أن املعدل ال�سنوي ل�سرعة الرياح يرتاوح ما بني �أعلى م�ستوى له يف �سهل تهامة ال�ساحلي
(1.9م/ث) ,و�أدنى معدل له يف حمطة ال�شرفني (1.3م/ث) ،وهي رياح خفيفة ولطيفة طوال العام ،وهذا ما
ي�شجع على عملية اجلذب ال�سياحي يف املحافظة.
�ُ .2سجل �أعلى م�ستوى ل�سرعة الرياح يف �شهري �أغ�سط�س ودي�سمرب (2.3م/ث) يف حمطة تهامة ،وهي رياح
خفيفة ولطيفة.
3
3
 .3تراوح جمموع �سقوط الأمطار بني ( 467.7مم ) يف منطقة حجة و( 230.6مم ) يف منطقة تهامة.
 .4تقل كمية �سقوط الأمطار يف ف�صل ال�شتاء ،فنجد �أدين كمية �سقوط الأمطار �سجلت يف حمطة و�شحة (2.1
مم) ،تليها حمطة ال�شرفني ( 16.7مم )3ثم حمطة حجة ( 26مم ،)3و�أعلى كمية �سقوط الأمطار �سجلت
كانت يف حمط تهامة ( 46.4مم.)3
 .5يف ف�صل ال�صيف وهو مو�سم �سقوط الأمطار على م�ستوى اجلمهورية� ،سجلت حمطة حجة �أعلى كمية (276.7
مم )3بينما �سجلت حمطة �أدنى كمية ( 56.3مم.)3
جدول ( )3املعدَّ الت ال�شهرية-ال�سنوية ل�سرعة الرياح (م/ث) وللأمطار (ملم )3ملحافظة حجة
املحطة
ال�شهر
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

رياح
1.4
1.4
1.6
1.6
1.4
1.4
1.6
1.5
1.6
1.6
1.5
1.4

حجة
�أمطار
8.9
2.7
9.4
44.1
90
66.1
29.6
83.9
103.2
22.9
32
4.9

و�شحة
�أمطار
رياح
0.6
1.6
1.5
1.6
0
2
7.9
1.8
24.8
1.5
34
2.1
13.8
2.1
25
1.7
90
2.1
34.6
1.9
2.1
1.8
1.5
1.3

تهامة

رياح
2.1
2.1
2.0
2.1
1.8
2.0
1.5
2.3
2.0
1.6
1.5
2.3

�أمطار
43.7
1
1.7
4.1
14.8
5.4
1.5
11
43.8
28.2
30.8
44.6

ال�شرفني
�أمطار
رياح
7
1.3
2.8
1.4
6.9
1.5
35.1
1.4
68
1.5
51.4
1.5
23.2
1.4
63.2
1.3
80.1
1.2
18
1.2
2.5
1.1
3.9
1.1

امل�صدر :الهيئة العامة للطريان املدين والأر�صاد اجلوية� ،صنعاء� ،إدارة املناخ ،بيانات غري من�شورة.
))13
الهيئة العامة لتطوير تهامة� ،إدارة املناخ ،احلديدة ،بيانات غري من�شورة.

))12

ت�ؤدي �سقوط الأمطار �إىل منو الغطاء النباتي الطبيعي الذي يزيد من جمال املحافظة وروعتها مما يزيد
من عملية تنمية اجلذب ال�سياحي يف املحافظة.
مما �سبق ي�شري اجلدول رقم (� )3إىل �أن معظم الأمطار ت�سقط على منطقة حجة وال�شرفني وو�شحة يف
ف�صلي اخلريف وال�صيف ( 103 – 7.9مم )3بينما ترتاوح �سرعة الرياح بني ( 2.1 – 1.2م/ث) ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل �أن تك�سو اخل�ضرة �أرا�ضي هذه املناطق ويجعل اجلو مهيئ ًا لل�سياح والزوار .بينما جند �أن ال�سياح ميكن �أن يتمتعوا
بجو معتدل يف منطقة تهامة يف الأ�شهر (�سبتمرب وحتى يناير) نتيجة لكرثة �سقوط الأمطار فيها �أكرث من غريها
من املناطق.
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4 )4الغطاء النباتي الطبيعي:
نتيجة �سقوط الأمطار وتباين كميتها من منطقة �إىل �أخرى يف املحافظة ،يتنوع الغطاء النباتي وتتفاوت
كثافته من منطقة �إىل �أخرى ما بني كثيف يف �سفوح املرتفعات الغربية والأودية �إىل متو�سط الكثافة يف اله�ضاب
وخفيف يف املناطق ال�سهلية .كما �أدى تباين الت�ضاري�س �إىل وجود الأ�شجار املختلفة مثل� :أ�شجار ال�سدر ،الظهي،
الذرح ،ال�سمر ،الطولق ،الرقاع ،الطنب ،وغريها ،بالإ�ضافة �إىل �أنواع خمتلفة من ال�شجريات واحل�شائ�ش والنباتات
ال�صغرية مثل :الذفران ،العرثب ،القباب ،الفتيح ،والتي ت�ستخدم يف املجاالت الطبية والعطرية.
كما توجد بع�ض الغابات ال�صغرية التي تنت�شر يف املحافظة ,مثل غابة �شمر يف مديرية قفل �شمر ,غابة
عقبة معم�ش التي توجد يف مديريتي �أفلح اليمن واملحاب�شة ,والتي تعترب من املقومات الطبيعية للجذب ال�سياحي.
ومع ذلك ميكن تناول النبات الطبيعي بناء على التنوع الت�ضاري�سي على النحو التايل:
1 )1املنطقة التهامية ال�سهلية:
تتنوع هذه املنطقة بنبتاتها ،حيث توجد النباتات ال�شوكية كال�سمر وال�سدر ,والنباتات الدائمة
اخل�ضرة مثل الأثل والنخيل البلدي والقرظ ,بالإ�ضافة للعديد من ال�شجريات والأع�شاب منها الثمام ,و�أنواع عدة
من النباتات الع�صارية مثل ال�صباريات والغلف .كما تنت�شر ال�شجريات املقاومة للملوحة مثل �أ�شجار املاجنروف
( )Mangroveعلى �سواحل مديرية ميدي.
2 )2منطقة املرتفعات الغربية وه�ضابها:
يتباين الغطاء النباتي هنا من حيث النوع والكثافة ،فتوجد فيها �أ�شجار دائمة اخل�ضرة مثل الأراك
والكاذي والأثل ,وبع�ض ال�شجريات واحل�شائ�ش مثل اللبالب واخلروب وكزبرة البئر .كما تنت�شر النباتات الع�صارية
فوق املوا�ضع احلجرية وال�صخرية من نوع العذن والع�شر� .أما يف املناطق التي جتاور الوديان اجلبلية وحوافها
فتنت�شر فيها �أ�شجار الع�صف والعلب والأراك والطنب والذرح وال�سرو ,وهذه الأ�شجار تتميز ب�صالبة �أخ�شابها
وارتفاعها الذي قد ي�صل �إىل  15مرتا .ونتيجة ل�سقوط الأمطار املو�سمية تنت�شر احل�شائ�ش احلولية التي تك�سو
املنطقة� ,إ�ضافة �إىل منو نبات التني �أل�شوكي.
3 )3منطقة املرتفعات اجلبلية الداخلية:
تتميز منطقة املرتفعات اجلبلية الداخلية بغطاء نباتي متفرق ,حيث تتواجد �أ�شجار الطنب والطولق
وكازوارينا ،و�شجريات ال�سعد والعلقم وجع�ضي�ض وغريها .كما تنت�شر على ال�سفوح املنحدرة ولكن ب�شكل مبعرث
نباتات �شوكية مثل القطب وال�صبار مثل التني ال�شوكي ،وكذلك بع�ض �شجريات املرو والعرعر وال�شوحط والقلقا�س
وغريها.
مما �سبق يت�ضح �أن املحافظة تتميز بوجود غطاء نباتي طبيعي يك�سوها ويحافظ على خ�ضرتها ون�ضارتها
وجاذبيتها طوال العام الأمر الذي يجعلها حمط نظر تلفت وجتذب ال�سياح �إليها.
وجند �أن املناخ اللطيف املعتدل وتوفر درجة الراحة للإن�سان والأمطار ،وتنوع الت�ضاري�س يف املحافظة
ما بني اجلبل وال�سهل وال�ساحل واملناظر الطبيعية اخلالبة من �أهم العوامل الهامة ذات اجلذب ال�سياحي الطبيعي
للمحافظة.

خام�س ًا :املواقع ال�سياحية يف املحافظة:
و�أهم هذه املواقع ال�سياحية:
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•مديرية املدينة:
مركزها مدينة حجة ،وتقع يف اجلهة الغربية من العا�صمة �صنعاء وتبعد عنها ( 127كم) ،حباها اهلل
�سبحانه وتعاىل بجمال رباين بديع ،حيث تتمتع مبناخ معتدل طوال العام ،فمناخها ممطر معتدل �صيفا وبارد
�شتاء مع ت�شكل ال�ضباب الكثيف ولهذا �سميت مدينة ال�ضباب .9ويوجد بها ما ال يقل عن  15بئر وعني ماء ،من
ن�سبيا ً
�أ�شهرها عني علي ،ومن �أهم املواقع ال�سياحية:
	-قلعة القاهرة:6
يرجع التاريخ الأول للقلعة �إىل بداية (القرن احلادي ع�شر امليالدي) �أثناء فرتة حكم الدولة ال�صليحية،
لكن تاريخ البناء على و�صفه احلايل يعود �إىل (القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي) خالل احلكم العثماين الأول لليمن،
كما �أنها كانت مقر ًا لأحفاد دولة الإمام القا�سم ،وتوا�صلت �أهميتها حتى �أواخر العقد الرابع من القرن الع�شرين.
وتطل قلعة القاهرة على مدينة حجة من جهة ال�شرق ،وهي حار�سها وحاميها املنيع عرب التاريخ ،وت�شكل قلعة
القاهرة �إىل جانب ح�صن نعمان ،وح�صن اجلاهلي ،وح�صن الظفري �سل�سلة حت�صينات دفاعية متكاملة حلماية مدينة
حجة واملناطق املحيطة بها ،بالإ�ضافة �إىل حماية وت�أمني طرق وجتارة النب �آنذاك ،الذي كان ينتج يف مناطق بني
العوام والعة ،وال�شغادرة وجنرة ،وبني قي�س وكحالن واملحاب�شة.
ويتكون مبنى قلعة القاهرة الرئي�سي من ثالثة طوابق ،وتبدو الت�أثريات املعمارية و�أ�ساليب الزخرفة
الفنية الرتكية وا�ضحة على تقا�سيم املبنى ،وتبلغ م�سافة املبنى ومرافق القلعة الأخرى عند م�ستوى قمة اجلبل
حوايل ( 700مرت) ،وتبدو على هيئة �شكل �شبه م�ستطيل ،ويف ال�ساحة الواقعة �أمام املبنى الرئي�سي للقلعة كان يتم
تنفيذ الإعدام لأبرز رجال اليمن من قادة املعار�ضة للحكم الإمامي.
	-ق�صر �سعدان:
يقع يف مدينة حجة ،مت ت�شييده عام (1350هـ) كما هو مبني يف �أحد جدرانه ،ويعترب منوذجا فذا
للفن املعماري اليمني الأ�صيل ،وحتفة فنية جديرة باالهتمام ،ويتكون من �ستة �أدوار ويتبعه العديد من املرافق
اخلدمية ،ويوجد بداخله بئر تنبع منه املياه لتغذية احتياجات الق�صر ،ويتم ا�ستغالله الآن ق�صر جمهوري.
	-ح�صن نعمان:
يقع يف مدينة حجة ،ويعود تاريخه �إىل (1374هـ) ،وهو الآن ي�ستخدم كمقر عام لالت�صاالت.
	-جامع حورة(:)6
يرجع تاريخ الن�ش�أة �إىل عام(1347هـ) يف مدينة حجة ،وهو �آية يف الفن املعماري الإ�سالمي ،وهو عبارة
عن مبنى مربع يتو�سطه ال�صحن ي�سمى ال�شم�سي ،ويتميز مبئذنته ال�شهرية ،ويتبعه عدد من املرافق مثل منازل
الهجرة لطالب العلم ،وبركتني ماء (�صهاريج).
	-جامع الإمام املطهر(:)6
تن�سب ت�سميته �إىل الإمام املطهر بن يحيى املرت�ضى الذي توىل �أمور املنطقة يف القرن الثالث ع�شر
امليالدي ،يتبع اجلامع عدد من املرافق مثل برك املياه ،و�أماكن تدري�س القر�آن وعلوم ال�شريعة ،وحتتوي جدران
اجلامع الداخلية على زخارف فنية ج�صية (مادة اجلب�س) جميلة قوامها كتابات قر�آنية وزخارف بنائية و�أ�شكال
هند�سية كما يوجد داخل اجلامع تابوت خ�شبي ملئ بالزخارف الفنية النباتية ي�ضم رفات املطهر وبجوار القرب
يوجد �أي�ض ًا عدد من القبور وفيها حا�شية �أ�سرة الإمام املطهر.
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	-حيود ال�صياين(:)6
هو عبارة عن كهف قدمي يف منطقة قدم حجة ،تكون عرب الزمن نظرا لتفاعالت طبيعية جيولوجية،
ونظرا لت�سرب املياه ل�سطح وجوانب الكهف تكونت �أ�شكال كل�سية جميلة متثل �أعمدة �صاعدة على هيئة �إن�سان،
ومنها على هيئة �أواين متنوعة.
•مديرية كحالن ال�شرف:
مركزها مدينة الر�صاع ،وتقع املديرية يف اجلهة ال�شمالية بالن�سبة لعا�صمة املحافظة وتبعد عنها
حوايل ( 202كم) ،وهي عبارة عن �سل�سلة جبلية متتاز مبناظرها اجلميلة اخلالبة وروعة مدرجاتها الزراعية
التي تخطف الأب�صار ،حيث ت�شاهد القرى وك�أنها قناديل معلقة يف ال�سماء نظر ًا الرتفاع جبالها ال�شاهقة ،والتي
،6
�شتاء
ي�صل ارتفاعها حوايل ( 1800مرت) عن م�ستوى �سطح البحر .ي�سودها مناخ معتدل ممطر �صيفا وبارد جاف ً
 .9كما تزخر املديرية باملواقع الأثرية واحل�ضارية والأبنية واملعامل ال�سياحية والتاريخية الهامة منها:
	-م�سجد ال�سيدة «�أروى بنت �أحمد ال�صليحي»(:)6
يرجع تاريخه �إىل فرتة حكم ال�صليحيني ،وقد �أمرت ببنائه ال�سيدة “�أروى بنت احمد ال�صليحي” بعد
توليها مقاليد احلكم يف الدولة ال�صليحية ،وهو جامع �أثري قدمي وله مكانة عظيمة ،وقد قرب فيه �أحد الأولياء
وله �ضريح الزال قائم ًا �إىل الآن.
	-ح�صن كحالن ال�شرف(:)9 ،6
يقع على قمة جبل كحالن ،ويرجع تاريخه �إىل الفرتة الثانية حلكم العثمانيني يف اليمن ،وقد ا�ستخدم
هذا احل�صن كموقع ع�سكري ونقطة مراقبة ،وقد مت ترميمه مرات عديدة �آخرها يف عام ( 1987م).
•مديرية كحالن عفار:
مركزها مدينة كحالن ،ومتتاز املديرية مبوقعها يف قمم اجلبال العالية التي تطل على عدد من املديريات املجاورة.
وتتميز مبناخ بارد وجاف
�شتاء ممطر معتدل �صيفا مع ت�شكل دائم لل�ضباب على مدار العام .9ومن �أ�شهر املعامل
ً
ال�سياحية يف املديرية:
	-ح�صن كحالن تاج الدين(:)9 ،6
ح�صن منيع يقع على قمة جبل كحالن الأ�شم وعلى ارتفاع �أكرث من ( 2500مرت) من م�ستوى �سطح البحر،
حيث يرجع بنائه �إىل «الإمام املن�صور بن عبد اهلل بن يحيى بن حمزة « ( 614هـ) ،وين�سب �إىل «الأمري تاج الدين
حممد بن �أحمد بن يحيى بن حمزة» (709هـ) ،وميتاز ح�صن كحالن تاج الدين مبوقعة امل�شيد فوق مرتفع �صخري
�شاهق وعر امل�سالك ،ويت�ألف من جمموعة من الأبنية الأثرية وال�شواهد التاريخية املحاطة ب�أ�سوار �سميكة ت�سندها
�أبراج دفاعية� ،إذ ال يزال هذا احل�صن بو�ضع جيد ،ويعترب منوذجا رائعا يف فن العمارة احلربية و�شهادة حية علي
ت�أكيد قدرات الإن�سان اليمني ومهاراته يف اختيار الأماكن الآمنة والتمركز يف املواقع املنا�سبة.
	-مدينة كحالن(:)6
مدينة عامرة يف �سفح ح�صن كحالن املنيع من جهة ال�شرق حيث تقع �ضمن ح�صنها املنيع ,منازل عالية
ومنط عمارتها فريد وفيها عدد من امل�ساجد والأ�ضرحة �أبرزها جامع وقبة «الأمري يحي بن حمزة».
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	-اخلذايل(:)9 ،6
منطقة ترتفع عن م�ستوى �سطح البحر ( 2700مرت) ،وهي ت�شرف على املدرجات الزراعية املتنا�سقة
وك�أنها لوحة فنية �أبدع الإن�سان اليمني يف ت�صويرها ،كما ت�شرف على قرى جميلة متناثرة كحبات الل�ؤل�ؤ تزين
هذه اللوحة ال�سياحية الفريدة ,وتقع على خط حجة �صنعاء ،وتعترب من �أف�ضل املناطق ال�سياحية ملمار�سة ريا�ضة
ت�سلق اجلبال والطريان ال�شراعي.
•مديرية جنرة:
تقع جنوب غرب عا�صمة املحافظة وتبعد عنها بحوايل ( 25كم) ،ومركزها مدينة جنرة ،ومناخها دافئ
�شتاء وحار �إىل معتدل يف املرتفعات اجلبلية ممطر �صيف ًا .وهي منطقة جبلية ت�شتهر باملدرجات الزراعية،
جاف
ً
))9
كما يوجد بها حمجر للجرانيت والرخام  .ومن �أهم معاملها التاريخية والأثرية وال�سياحية:
	-ح�صن دار علوان :وهو من احل�صون القدمية والذي �أن�شاء يف الع�صر الإ�سالمي.
	-ح�صن قرا�ض :يعود موقع بنائه �إىل الع�صر الإ�سالمي.
	-ح�صن عزي ،ح�صن مقيل.
•مديرية مبني:
منطقة جبلية خ�صبة �شمال غرب مدينة حجة وعلى م�سافة ( 12كم) تقريبا ،ومركزها مدينة مبني،
وهي منطقة زراعية خ�صبة الرتبة ،بديعة املناظر اخلالبة ،جذابة لكل من يزورها ،ففي منطقة النا�صرة يجد
الفرد نف�سه ك�أنه فوق ال�سحاب عندما يطل على املناظر البديعة ،فهي تعد من املناطق ال�سياحية البارزة حيث بها
 22موقع ًا �أثري ًا و�سياحيا .9و�أهم املناطق ال�سياحية الأثرية فيها:
	-ح�صن الظفري:
وهو عبارة عن ح�صن منيع �شمال مدينة حجة وعلى بعد( 17كم) تقريب ًا حيث يقع على قمة جبل
ارتفاعه �أكرث من ( 2400مرت) عن م�ستوى �سطح البحر ،ويوجد به عدد من الأ�ضرحة ومقابر العلماء والفقهاء،
كما توجد يف احل�صن عددا من املرافق مثل خزانات املياه املحفورة يف ال�صخر.
	-النا�صرة:
تقع جوار ح�صن مبني من جهة اجلنوب ،وهي من �أف�ضل املناطق ال�سياحية ال�صاحلة لال�ستثمار ال�سياحي،
كما �أنها من �أن�سب املواقع ملمار�سة ريا�ضة الطريان ال�شراعي وت�سلق اجلبال ،ومتتاز مبوقعها املطل على م�ساحة وا�سعة
من الأرا�ضي اخلالبة واملكت�سية بالأع�شاب واملدرجات الزراعية.6
	-قرية ال�شاورية:
هي �أحد النماذج الرائعة لفن العمارة والبيوت القالعية اليمنية ،وتكرث يف مبني اجلروف ال�صخرية
(الكهوف) ،وهي مركز جتاري هام و�سوق ن�شيط ،ويوجد فيها م�سجد وقبة الويل الو �شلي ( 924هـ).6
•مديرية بني قي�س:
تقع بالقرب من حجة على بعد ( 37كم) ،مركز املديرية مدينة الطور ،وي�سودها مناخ حار ممطر �صيف ًا
�شتاء ،وهي منطقة زراعية ويجري فيها وادي العة ال�شهري ،كما يوجد فيها مادة اجلرانيت والرخام
ومعتدل جاف ً
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احلجري .9وت�ضم املديرية عددا من املعامل ال�سياحية ومنها:
	-قلعة مربوك:
تبعد ( 5كم) عن مركز املدينة (الطور) �شما ًال ،وتقع على قمة جبل يطل على وادي مور من الناحية
ال�شمالية ،وتعد من �أحد النماذج للفن املعماري اليمني احلجري (القالع) ،وت�ضم عددا من املباين وامللحقات ،كما
يوجد فيها عددا من هجر العلم ومنها هجرة راعي القواعد يف قرية العم�ش وهجرة الرغد على وادي مور.6
	-جبل ديوان:
الواقع جنوب �شرق املركز والذي ي�ضم عدد من املعامل ال�سياحية املميزة.
	-الريفية:
الواقعة جنوب �شرق وادي مور وهي عبارة عن ح�صن م�شيد على ه�ضبة مرتفعة عن م�ستوى الأر�ض
يجاورها �سوق قدمي.
•مديرية املفتاح:
مركزها مدينة املفتاح ،وتقع املديرية يف اجلهة ال�شمالية لعا�صمة املحافظة والتي تبعد عنها (197
�شتاء ومعتدل ممطر �صيف ًا،
كم) ،وتن�سب �إىل ح�صنها الواقع على قمة جبل املفتاح الأ�شم ،وي�سودها مناخ بارد جاف ً
6
فهي تتميز مبناظرها ال�سياحية اخلالبة) ،)9كما توجد بها عدد من املواقع �أثرية و�سياحية مثل :
	-ح�صن املفتاح:
مت ت�شييده يف الع�صر احلمريي ومت جتديده يف الع�صر العثماين الثاين وهو منط العمارة الرتكية.
	-الرحية:
هي عبارة عن منطقة �سياحية جميلة �صاحلة لال�ستثمار ،وهي عبارة عن منتزه وا�سع على قمة جبل
عايل ويوجد فيها �أطالل لبع�ض املباين القدمية ويحيط بها �سور ال تزال �آثاره موجودة �إىل الآن.
•مديرية �أفلح اليمن:
مركزها مدينة بني يو�س ،وتقع املديرية يف اجلهة ال�شمالية من مدينة حجة وتبعد عنها حوايل (205
كم) .وي�سودها مناخ معتدل ممطر �صيفا وبارد جاف
�شتاء ،9وت�ضم عددا من املواقع الأثرية واملعامل احل�ضارية
ً
واملباين التاريخية الهامة �أبرزها:6
	-ق�صبة احلوارنه:
تقع يف قمة جبل جياح املطل على مركز املديرية (بني يو�س) من الناحية ال�شرقية ،وهي الآن �أطالل
حيث كانت تعد منوذجا رائع ًا من �أبراج املراقبة والإنذار املبكر عن طريق �إ�شعال النار فوق �سطح املبنى عند ال�شعور
باخلطر.
	-ح�صن الغائ�ش احلربي:
	�أحد ح�صون بالد ال�شرفني امل�شهورة واملميزة حيث يقع جنوب مركز املديرية يف قمة جبل �شاهق االرتفاع،
ويطل على معظم �أجزاء املديرية وعلى جميع املنافذ والطرق امل�ؤدية �إليها ،وتتوفر لهذا احل�صن كثري ًا من املزايا
احلربية والدفاعية التي متيزه عن غريها.
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•مديرية ميدي):)9 ،6
تقع �إىل ال�شمال الغربي من مدينة حجة وتبعد عن مركز املحافظة حوايل ( 197كم) ،ومركزها مدينة
ميدي التي ازدهرت خالل فرتة جتارة النب اليمني (القرن ال�ساد�س ع�شر وحتى التا�سع ع�شر امليالدي) ،وهي �أر�ض
�ساحلية ي�سودها املناخ ال�ساحلي املتو�سط احلرارة على مدار العام ورطوبة ن�سبية عالية ،وتهطل عليها الأمطار
�صيف ًا .وتتميز مديرية ميدي عن بقية املديريات مبقوماتها ال�سياحية املتمثلة بال�شواطئ الناعمة والنقية،
والتي ت�شكل يف حالة تهيئتها مواقع هامة لإقامة منتجعات �سياحية علي ال�شواطئ ،بالإ�ضافة �إيل العديد من
اجلزر املتناثرة يف عر�ض البحر والتي الزالت بكر ًا حتى الآن ,والتي تعترب فر�ص ًا ا�ستثمارية م�ستقبلية لتن�شيط
�سياحة الغو�ص يف الأعماق والتمتع بال�شعاب املرجانية املختلفة الأ�شكال والأنواع بالإ�ضافة �إىل م�شاهدة الأحياء
املائية العديدة ،كما يوجد العديد من اجلزر �صاحلة لال�ستثمار يف جمال الغو�ص والتزلج على املاء و�سياحة ال�صيد
و�سياحة اليخوت وغريها من الريا�ضة البحرية .ومن �أهم املعامل ال�سياحية:6
	-قلعة القماحية:
تتكون من طابقني ويرجع تاريخ بناء القلعة �إىل بداية (القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي) خالل فرتة
احلكم العثماين الأول ،و�شيدها العثمانيون لغر�ض حماية ال�ساحل ومراقبة املياه الإقليمية املحيطة مبدينة
ميدي.
	-قلعة الإدري�سي:
يرجع تاريخ القلعة �إىل مطلع (القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي) ،و�سميت با�سم الإدري�سي ن�سبة �إىل «حممد
بن علي الإدري�سي» الذي قام ببنائها يف موقع ا�سرتاتيجي يطل على مياه البحر الأحمر ،وهي مبثابة �أبراج دفاعية
ملراقبة املياه الإقليمية.
	-جزيرة بكالن:
2
تقع غرب مدينة ميدي وتبلغ م�ساحتها ( 7.6كم ) تقريب ًا ،وتبعد عن ال�ساحل اليمني ( 34كم) ،وهذه
اجلزيرة م�أهولة بال�سكان ،ويوجد فيها حمطة لتحلية املياه و�أغلب �سكانها ي�شتغلون يف ال�صيد البحري.
	-جزيرة ذو حراب:
تقع غرب مدينة ميدي وتعترب من اجلزر اليمنية الهامة ،وذلك لإ�شرافها على املمر املائي للبحر الأحمر
وتبلغ م�ساحتها ( 4.56كم ،)2وتبعد عن ال�ساحل ( 84كم) ،وهي جزيرة حماطة بال�شعب املرجاين مما يك�سبها
ميزة �سياحية هامة للممار�سة �سياحة الغو�ص ،بالإ�ضافة �إىل �أن اجلزيرة من �أهم امل�صائد الغنية بالأ�سماك
الوفرية والإحياء املائية.
•مديرية بكيل املري):)9 ،6
تقع يف اجلهة ال�شمالية ملدينة حجة وتبعد عنها حوايل ( 200كم) تقريب ًا ،ومركزها مدينة عزمان،
�شتاء ،وقد ذكرت بع�ض امل�صادر التاريخية الإ�سالمية �أن القرامطة متركزوا فيها،
ومناخها حار ممطر �صيفا معتدل ً
وتوجد العديد من املواقع ال�سياحية واملعامل الأثرية منها :قرية العال يل (�أبنية مهجور) ،ح�صن املحرق على
جبل �شعار ،وتعد مياه حمام عني اخلر�شة وحمام اجلمة املعدنية احلارة لال�ست�شفاء وجمال املنطقة وطبيعتها
اخلالبة ووجود حيوانات نادرة مثل الغزالن والطيور الربية من عوامل اجلذب و�صناعة ال�سياحة ب�شكل عام يف
هذه املديرية.
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•مديرية و�شحة:
مركزها مدينة �ضاعن ،وتقع املديرية يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية من مدينة حجة وتبعد عنها حوايل
( 200كم) ،وي�سودها مناخ معتدل ممطر �صيفا وبارد
�شتاء) ،)9ومتتاز املديرية بطبيعتها اجلغرافية املكونة من
ً
اجلبال ال�شاهقة ،حيث ي�صل ارتفاعها حوايل ( 1700مرت) عن م�ستوى �سطح البحر ،وتطل على مناطق طبيعية
خالبة مبناظرها اجلميلة ،ومتتاز مبناجم احلر�ض التي ي�صنع منها الأواين احلجرية ووجود حمجر للجرانيت
والرخام .ومن �أهم املعامل التاريخية فيها):)6
	-ح�صن املو�شح:
�شيد احل�صن على قمة جبل و�شحة ،بناه الإمام “املتوكل يحيى بن حممد بن حميد الدين” ،والذي
يعد �أحد الدالالت البارزة يف فن العمارة احلربية اليمنية ,وهو عبارة عن بناء حجري بالطراز املعماري اليمني
الفريد ،ويت�ألف من �ستة �أدوار �إ�ضافة �إىل عدد من املرافق مثل م�سجد �صغري وبرك املاء ومدافن احلبوب والكهوف
الوا�سعة وجميعها حمفورة ومنقورة يف باطن جبل و�شحة.

النتائج:

مما تقدم ميكن القول �أن حمافظة حجة متتلك عنا�صر جاذبة ميكن �أن جتعل منها موقعا �سياحيا وم�صيفا
جميال ،بحيث ت�شتهر حمليا على م�ستوى اليمن ،و�إقليميا على م�ستوى دول منطقة اخلليج ،وعامليا على م�ستوى دول
�أوربا و�أمريكا وغريها من دول العامل ،ومن املمكن �أن تكون حمافظة حجة �إحدى املناطق ال�سياحية الرائعة بحيث
ت�صبح حجة التاريخ واحل�ضارة والعراقة وال�سياحة ،ومق�صدا �سياحيا تتدفق �إليه �أفواج ال�سياح وامل�صطافني
من جميع �أنحاء اليمن والوطن العربي والعامل ،وجعلها من بني املناطق امل�ستهدفة يف خطط التنمية ال�سياحية
امل�ستدامة التي ت�سعى لتحقيقها وزارة ال�سياحة يف اجلمهورية اليمنية للنتائج التالية:
	�-أدى موقع املحافظة املتميز �إىل تنوع مظاهر �سطحها واعتدال مناخها طوال العام،
	-جتمع املحافظة بني اجلبل وال�سهل والوادي وال�ساحل،
	-متتلك املحافظة منافذ برية وبحرية للدول املجاورة،
	-كرثة الأودية فيها يدل على خ�صوبة تربتها وانت�شار الزراعة فيها ،لتن�سج م�شهدا يتميز بجماله ونقاء
هوائه،
	-تت�صف درجة احلرارة والرطوبة باالعتدال طوال العام على معظم مناطق املحافظة،
	-تتوفر يف املحافظة قرينة الراحة التامة والراحة الن�سبية معظم �شهور ال�سنة،
	-هبوب رياح خفيفة ولطيفة على مناطق املحافظة،
	�-أمطارها يف ف�صلي الربيع وال�صيف وتزداد غزارة على املرتفعات ،بينما ت�سقط على منطقة تهامة خالل
الأ�شهر �سبتمرب وحتى يناير،
	-خ�صوبة الرتبة ووفرة مياه الأمطار يك�سو �أرا�ضي املحافظة اخل�ضرة الدائمة،
	-حتويل اجلبال ال�شاهقة االرتفاع �إىل مناظر بديعة وخالبة من خالل بناء املدرجات الزراعية،
	-يف منطقة النا�صرة واخلذايل وح�صن كحالن وغريها ،يجد الفرد نف�سه ك�أنه فوق ال�سحاب عندما يطل
على املناظر البديعة،
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	-الناظر للقرى امل�ضيئة يف الليايل على �أعايل اجلبال ك�أنها جنوما تتلألأ يف ال�سماء،
	-وجود اجلبال ال�شاهقة االرتفاع ي�ؤهل املحافظة ملمار�سة ريا�ضة الطريان ال�شراعي،
	-امتالك املحافظة ال�شواطئ البحرية ميكنها من �إقامة م�صايف ومنتجعات �سياحية ملمار�سة ريا�ضة
الغو�ص،
	-وجود العديد من املعامل الأثرية ال�سياحية من قالع وح�صون وم�ساجد تاريخية،
	-وجود احلمامات الطبيعية لال�ست�شفاء.

التو�صيات:

وعلى �ضوء ما تقدم ميكن تقدمي التو�صيات التالية:
1 )1ن�شر مبادئ الوعي البيئي وال�سياحي بني ال�سكان لتحمل م�س�ؤولياتهم يف احلفاظ على املوارد البيئية املتوفرة
يف املحافظة.
2 )2التدخل يف ت�شكيل امل�ساحات الأر�ضية بوا�سطة التخطيط الطبيعي ال�ستخدامات الأرا�ضي.
3 )3ت�شييد املباين واملن�ش�آت ال�سياحية.
4 )4ت�شجيع ال�سياحة من خالل ت�شييد الفنادق يف املواقع اجلميلة على ال�شاطئ.
5 )5تطوير ال�سياحة الإيكولوجية وخا�صة يف املناطق دائمة اخل�ضرة من خالل �إقامة امل�صايف و�أماكن
اال�سرتاحات.
�6 )6ضرورة احلفاظ على احلياة الربية احليوانية والنباتية من خالل و�ضع خطة ايكولوجية حلماية البيئة
و�صيانتها.
7 )7و�ضع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات لتنمية ال�سياحة البيئية التي تعتمد على املقومات الطبيعية.
8 )8و�ضع برامج �سياحية تت�ضمن �إن�شاء خط للعربات الهوائية (تلفريك) يف املناطق املنا�سبة ت�سهل الو�صول �إىل
املناطق اجلبلية.
9 )9تخ�صي�ص �أماكن معينة وجتهيزها بحواجز ومقاعد لتكون �إطالالت ومتنزهات على امل�شاهد اجلميلة التي
ت�شرف عليها.
1010معاجلة م�شكلة التلوث يف املناطق ال�ساحلية والغابية لتجنب �أ�ضرارها االقت�صادية واالجتماعية.
1111تفعيل قوانني حماية البيئة الطبيعية.
1212منع امل�شاريع ذات الآثار ال�ضارة باملقومات الطبيعية لل�سياحة.
1313ت�شجيع ال�سياحة العالجية يف احلمامات املختلفة يف املحافظة وت�أهيلها ال�ستقبال ال�سياح ،واال�ستفادة من
جتارب الدول الأخرى يف هذا املجال.
1414توفري املعلومات ال�سياحية الكافية واملن�شورات واخلرائط ال�سياحية بنماذج الفتة للنظر تربز �أهمية املواقع
الطبيعية.
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الليــــل يف القر�آن الكرمي
�أ�.صالح قا�سم �أحمد اخلمري

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني القائلَ :كا ُنوا َق ِليلً مِنَ اللَّ ْيلِ َما َي ْه َج ُعونَ
وال�صالة وال�سالم على احلبيب امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم
القائل� »:شرف امل�ؤمن قيام الليل وعزه ا�ستغنا�ؤه عن النا�س «.2
وبعــد:
ف�إن الليل ميثل �شطر عمر الإن�سان على هذه الب�سيطة تقريب ًا ،ولذلك
فهو حمل عناية اهلل �سبحانه وتعاىل بعباده ال�صاحلني الأبرار الأخيار ،وي�ؤكد
ذلك ما ورد يف القر�آن الكرمي من الآيات ال�شريفة التي ورد فيها ِذكر الليل،
و�أهله ،والأعمال اجلارية فيه من قيام وركوع و�سجود ،وخ�ضوع هلل �سبحانه
وتعاىل ينال �أهلها من اهلل الأجر العظيم  ،والثواب اجلزيل ،وباملقابل ف�إنه
�سبحانه وتعاىل يخربنا عن م�صارع �أقوام خالفوا �أوامر اهلل تعاىل فخ�سف
بهم الأر�ض لي ًال ،ملا �سبق جاء هذا البحث املتوا�ضع لينري درب ال�سائرين �إىل
اهلل لي ًال ،ونهار ًا وكيف �أن الليل حمل الكثري من الأعمال ال�صاحلة املقربة
�إليه تعاىل ،واملنجية من عذابه ،وكذا الليل يف زماننا احلا�ضر ال قيمة له مع
الأ�سف ال�شديد عند كثري من �أبناء هذه الأمة املباركة العظيمة ،بل �إن الكثري
منهم يحوله �إىل وقت للف�سق والفجور ،واقرتاف الكثري من املعا�صي والآثام
وال�سيما الليايل املباركة كليايل اجلمعة  ،والأعياد الدينية العبادية.
ورغبة من الباحث يف الوقوف على هذا اجلزء العظيم واملهم من
حياة النا�س فقد جاء هذا البحث ليقدم للقارئ الكرمي وجبة روحية م�ستقاة
من كتاب اهلل تعاىل لريقى بنف�سه �إىل الفردو�س الأعلى �إن �شاء اهلل ،وليكون
ممن قال اهلل تعاىل فيهم َكا ُنوا َق ِليلاً مِنَ اللَّ ْيلِ َما َي ْه َج ُعونَ َو ِب ْ أَ
ال ْ�س َحا ِر هُ ْم
َي ْ�س َت ْغ ِف ُرونَ .3
ولتلتفت الأمة �إىل �ضرورة اال�ستفادة من هذا الوقت الثمني لتفوز
يف الدنيا والآخرة مبا يرقى بها يف مدارج ال ُعلى �أفراد ًا وجماعات .
وقد جاء هذا البحث يف مقدمة وت�سعة مباحث ،وخامتة ،وتو�صيات
1

 )1الذاريات الآية.)17 (:
 )2رواه الطرباين يف الأو�سط و�إ�سناده ح�سن ،انظر  :الرتغيب والرتهيب ( ،)318/317/1حديث
رقم)934(:
 )3الذاريات الآية.)17 (:
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تناولت مباحثه على النحو الآتي:
1ـ املبحث الأول :وتناولت فيه بيان �أو�صاف الليل وفيه اثني ع�شرة فرع ًا.
 -2املبحث الثاين :وبينت فيه �أهمية الليل يف القر�آن الكرمي بذكر ق�سم املوىل تعاىل يف �سبعة فروع.
3ـ املبحث الثالث :وتناولت فيه بيان �ألفاظ تعاقب الليل والنهار وفيه خم�سة فروع.
4ـ املبحث الرابع :وو�ضحت فيه اقرتن الليل بالأعداد يف القر�آن الكرمي .وفيه �أربعة فروع.
5ـ املبحث اخلام�س :وتناولت فيه و�صف اهلل �أنبياءه ور�سله عليهم ال�سالم وعباده ال�صاحلني لي ًال يف خم�سة
فروع .
6ـ املبحث ال�ساد�س� :أو�ضحت فيه ا�ستخدام الليل يف الدعوة �إىل اهلل والإنفاق يف �سبيل اهلل  ،وفيه فرعان.
7ـ املبحث ال�سابع :وتناولت فيه بيان الإ�سراء لي ًال يف القر�آن الكرمي .
8ـ املبحث الثامن :وتناولت فيه بيان ع�ضات الليل وعربه يف القر�آن الكرمي وفيه خم�سة فروع.
9ـ املبحث التا�سع :وفيه ذكرت بيان عقوبات الليل كما وردت يف القر�آن الكرمي وفيه خم�سة فروع.
ويف اخلامتة تناولت جممل ما ورد يف هذا البحث  ،و�أردفتها بالتو�صيات املتعلقة به �أو�ضحت فيها باخت�صار
بع�ض ما يرغب الباحث �إي�صاله �إىل كل قارئ بل �إىل كل م�سلم يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،ليكون دلي ًال له �إىل
اال�ستفادة من هذا الوقت الثمني «الليل» الذي غالب ًا ما يذهب �سدى على كثري من اخللق  ،وال�سيما �أمة التوحيد
�أمة حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه  ،الذين ينبغي �أن يكونوا عند م�ستوى امل�سئولية التي حملهم اهلل �إياها يف
َّا�س َو َي ُكونَ ال َّر ُ�س ُ
ول َع َل ْي ُك ْم
اء َع َلى الن ِ
الدنيا ليكونوا كما قال اهلل عزوجلَ :و َك َذ ِل َك َج َع ْل َن ُاك ْم �أُ َّم ًة َو َ�س ًطا ِل َت ُكو ُنوا ُ�ش َهدَ َ
َ�شهِيدً ا.4
وختام ًا �أ�س�أل اهلل العظيم رب العر�ش العظيم �أن يجعل هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي  ،و�أن ينفع به كل
من قر�أه �أو وقف عليه � ،شاكر ًا لكل من �ساهم معي يف اجنازه خري اجلزاء واحلمد هلل �أو ًال و�آخر ًا و�صلى اهلل و�سلم
على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه و�سلم ت�سليم ًا كثري ًا .

 )4البقرة الآية.)143 (:
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املبحث الأول

�أو�صاف الليل
ملا كان الإن�سان ين�شغل يف النهار ب�أعمال املعي�شة واجلهاد يف �سبيل عي�ش كرمي جعل اهلل النهار مب�صر ًا
وجعل الليل �سكنا فعندما يعود الإن�سان من العمل والتعب واجلهد جعل اهلل له الليل حم ًال لراحته يعو�ض فيه
ويرتاح من م�شقة النهار ،لأن يف الليل راحة للنف�س وفيه وقت هادئ جد ًا فجعل الإن�سان يركز فيه لطاعة ربه
وعبادته ،فكلما تعب الإن�سان وجد لذ ًة للعبادة ويكتب له الأجر امل�ضاعف كما تزده قوة يف �إميانه وبدنه ،وهذا ما
حتدث عنه القر�آن يف هذا املبحث.
ا�ش َئ َة
الفرع الأول� :ساعات الليل وث ِقل ال�صالة فيها :قال اهلل تعاىل� :إِنَّا َ�س ُن ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْولاً َث ِقيلاً � ،إِنَّ َن ِ
اللَّ ْيلِ ِه َي �أَ َ�شدُّ َوطْ ًئا َو�أَ ْق َو ُم ِقيل . 5ذكر العلماء رحمهم اهلل يف معنى النا�شئة �سبعة �أقوال:
الأول:
�أنه النف�س النا�شئة بالليل � ،أي التي تن�ش�أ من م�ضجعها وتقوم لل�صالة.
الثاين:
اجلماعات النا�شئة الذين يقومون لل�صالة .
العبادة النا�شة بالليل �أي حتدث فيه .
الثالث:
النا�شئة القيام بعد النوم فمن قام �أول الليل قبل �أن ينام فلم يقم نا�شئة.
الرابع:
النا�شئة القيام �أو الليل بعد الع�شاء.
اخلام�س :النا�شئة بعد املغرب والع�شاء.
ال�ساد�س :نا�شئة الليل �ساعاته كلها.
ال�سابع:
على كل الأقوال يت�ضح لنا �أن النا�شئة هي القيام للعبادة �سواء �أول الليل �أو �أخره �أو �أي �ساعة من �ساعاته،
والرتكيز ،فيها كما فيها عون للم�ؤمن لل�صلة بربه .ومعنى قوله تعاىلِ :ه َي �أَ َ�شدُّ َوطْ ًئا يحتمل معنيني:
	�أحدهما� :أثقل و�أ�صعب على امل�صلي ومنه قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه .. « :اللهم �أ�شدد وط�أتك على م�ضر » ، .6والأثقل �أعظم �أجر ًا  ،فاملعنى حتري�ض على قيام الليل لكرثة الأجر.
الآخـــر� :أ�شدّ ثبوت ًا من �أجل اخللوة وح�ضور الذهن والبعد عن النا�س.7
ا�ش َئ ُة اللَّ ْيلِ فيِ �أَ َ�ص ِّح ا ْل َق ْو َلينْ ِ � :إنمَّ َ ا َت ُكونُ َب ْعدَ ال َّن ْو ِمُ ،ي َق ُ
ال َن َ�ش�أَ �إ َذا َقا َم َب ْعدَ ال َّن ْو ِم؛ َف ِ�إ َذا َقا َم َب ْعدَ ال َّن ْو ِم َكا َنتْ
َو َن ِ
َ ُ َ َ 8
ُم َو َ
اط�أَ ُة َق ْل ِب ِه ِل ِل َ�سا ِن ِه َ�أ َ�شدَّ ِل َعدَ ِم َما َي ْ�ش َغ ُل ا ْل َقل َْبَ ،و َز َوالِ �أَ َث ِر َح َر َك ِة ال َّن َها ِر ِبال َّن ْو ِمَ ،و َكانَ ق ْولهُ �أق ْو ُم .
الفرع الثاين :جعل اهلل الليل �سكن  :من رحمته �سبحانه �أن جعل للإن�سان وقت ًا ي�سكن فيه وهو الليل
ويقر عينه و ي�ستعيد الن�شاط فيه ولهذا كان الليل �آية من �آياته �سبحانه.
9
يه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ�ص ًرا �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آَ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْ�س َم ُعونَ  .معنى
قوله تعاىل :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم اللَّ ْي َل ِل َت ْ�س ُكنُوا ِف ِ
ل َي ٍ
يه “ يعني :خلق لكم الليل لتقروا فيه من الن�صب والتعب َوال َّن َها َر
قوله تعاىل :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم اللَّ ْي َل ِل َت ْ�س ُكنُوا ِف ِ
ُم ْب ِ�ص ًرا يعني :خلق النهار مطلبا للمعي�شة �إِنَّ فيِ َذ ِل َك يعني يف تقلب الليل والنهار َ آَ
ات يعني :لعربات وعالمات
ل َي ٍ
 )5املزمل الآية5(:ـ.)7
� )6أخرجه البخاري ،)2542 / 6( ،برقم ،)93(:كتاب الإكراه .
 )7ينظر :الت�سهيل لعلوم التنزيل البن جزي .)2497 / 1( -
 )8ينظر :الفتاوى الكربى .)207 / 2( -
 )9يون�س الآية.)67(:
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يه
لوحدانية اهلل ِل َق ْو ٍم َي ْ�س َم ُعونَ يعني:املواعظ .10وقال تعاىلَ :و ِم ْن َر ْح َم ِت ِه َج َع َل َل ُك ُم اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر ِل َت ْ�س ُكنُوا ِف ِ
َو ِل َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْ�ض ِل ِه َو َل َعلَّ ُك ْم َت ْ�ش ُك ُرونَ .11
(ج َع َل َل ُك ُم) خلق لكم اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر
معنى قوله تعاىلَ ):و ِمن َّر ْح َم ِته ِ) نعمته
َ
يه لت�ستقروا يف الليل َو ِل َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْ�ض ِل ِه لكي تطلبوا بالنهار ف�ضله بالعلم والعبادة
ِل َت ْ�س ُكنُوا ِف ِ
12
) َو َل َعلَّ ُك ْم َت ْ�ش ُك ُرونَ لكي ت�شكروا نعمته عليكم بالليل والنهار ) .كما �أن الليل �سكن فهذا تف�ض ًال منه �سبحانه على
يه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ�ص ًرا �إِنَّ اللهَّ َ َل ُذو َف ْ�ضلٍ َع َلى
عباده ومن ذلك �أي�ض ًا  ،قوله تعاىل ) :اللهَّ ُ ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم اللَّ ْي َل ِل َت ْ�س ُكنُوا ِف ِ
َّا�س لاَ َي ْ�ش ُك ُرونَ .) َ 13
َّا�س َو َلكِنَّ �أَ ْكثرَ َ الن ِ
الن ِ
�أي �أن اهلل وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ لت�سكنوا فيه ،وحتققوا راحتكم فيه ،والنهار م�ضي ًئا؛ ل ُت َ�ص ِّرفوا
فيه �أمور معا�شكم� .إن اهلل لذو ف�ضل عظيم على النا�س ،ولكن �أكرثهم ال ي�شكرون له بالطاعة و�إخال�ص العبادة.14
اح َو َج َع َل اللَّ ْي َل َ�س َك ًنا َو َّ
يم.16.15وقال
وقال تعاىل) :فا ِلقُ ْ إِ
ير ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َع ِل ِ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُح ْ�س َبا ًنا َذ ِل َك َتق ِْد ُ
ال ْ�ص َب ِ
17
يه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ�ص ًرا �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آَ
ات ِل َق ْو ٍم ُي�ؤْ ِمنُونَ  .ومعنى قوله تعاىل :
تعاىل� :أَلمَ ْ َي َر ْوا �أَنَّا َج َع ْل َنا اللَّ ْي َل ِل َي ْ�س ُكنُوا ِف ِ
ل َي ٍ
يه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ�ص ًرا.
�أَنَّا َج َع ْل َنا اللَّ ْي َل ِل َي ْ�س ُكنُوا ِف ِ
يعني م�ضيئا و�أ�ضاف الفعل �إىل النهار ؛لأن الكالم يخرج خمرج الفاعل �إذا كان هو �سببا للفعل كما قال:
) َبلْ َمك ُْر اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر� 18إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آَ
ات ِل َق ْو ٍم ُي�ؤْ ِمنُونَ  .19يعني فيما ذكر من الليل والنهار لعربات لقوم ي�صدقون
ل َي ٍ
بتوحيد اهلل تعاىل .20
َ
الليل بظالمه �ساتر ًا لكم ،كاللّبا�س الذي يغطي
الفرع الثالث :و�صف اهلل الليل ب�أنه لبا�س :جعل اهلل
21
أ�شخا�ص ُ
بظلمته كما قال تعاىلَ :وهُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم اللَّ ْي َل
اجل�سم وي�سترُ ه  ،فاللّيل �شبيه باللّبا�س لأنه ي�سرت ال
َ
َ
22
ا�سا َوال َّن ْو َم ُ�س َبا ًتا َو َج َع َل ال َّن َها َر ُن ُ�شو ًرا .
ِل َب ً
 )10ينظر :بحر العلوم . )124 / 2( -
 )11الق�ص�ص الآية.)73(:
 )12ينظر :تنوير املقبا�س – البن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما (.)411 / 1
 )13غافر الآية.)61(:
 )14ينظر :التف�سري املي�سر  )352 / 8) -جمموعة من العلماء  -عدد من �أ�ساتذة التف�سري حتت �إ�شراف الدكتور عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي  ،م�صدر الكتاب :
موقع جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف http://www.qurancomplex.com
 )15الأنعام الآية.)96(:
 )16ويف هذا املعنى الكثري من الآيات ال�شريفة منها قوله تعاىل ) :هُ َو ا َّلذِ ي َج َع َل َّ
اب ) ( يون�س ، )5 :
ال�س ِن َني َو حْ ِ
ال َ�س َ
ال�ش ْم َ�س ِ�ض َياء َوا ْل َق َم َر ُنو ًرا َو َق َّد َر ُه َم َناز َِل ِل َت ْع َل ُمو ْا َعدَ َد ِّ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُح ْ�س َبا ًنا ) ( الأنعام  ، ) 96 :وقوله َّ ) :
وقوله َ ( :و َج َع َل ال َّل ْي َل َ�س َك ًنا َو َّ
ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر ِب ُح ْ�سبَانٍ ) ) الرحمن  ، ) 5 :وقوله َ ) :وا ْل َق َم َر َق َّد ْر َنا ُه َم َناز َِل َحتَّي
ا�س َو حْ َ
ال ِّج ) (البقرة ، )189 :دليل على توقيت ما فيها من التوقيت لل�سنني
َعا َد َكا ْل ُع ْر ُجونِ ا ْل َقدِ ِمي ) ( ي�س  ، ) 39 :وقوله َ (:ي�س َْ�أ ُلو َن َك َع ِن الأهِ َّل ِة ُق ْل هِ َي َم َواقِيتُ لِل َّن ِ
اب ) �إن علق بقوله َ ( :و َق َّد َر ُه َم َناز َِل ) كان احلكم خمت�ص ًا بالقمر،و�إن �أعيد �إىل �أول الكالم تعلق بهما،وي�شهد للأول
ال�س ِن َني َو حْ ِ
ال َ�س َ
واحل�ساب ،فقوله ِ ( :ل َت ْع َل ُمو ْا َعدَ َد ِّ
قوله يف الأهلة ف�إنه موافق لذلك،ولأن كون ال�شم�س �ضياء والقمر نور ًا،ال يوجب علم عدد ال�سنني واحل�ساب،بخالف تقدير القمر منازل ،ف�إنه هو الذي  /يقت�ضي علم
عدد ال�سنني واحل�ساب،ومل يذكر انتقال ال�شم�س يف الربوج .وي�ؤيد ذلك قوله �ِ ( :إنَّ عِ َّد َة ُّ
َاب اللهّ ِ ( الآية ) التوبة ، ) 36 :ف�إنه
ال�شهُو ِر عِ ندَ اللهّ ِ ا ْث َنا َع َ�ش َر َ�ش ْه ًرا فيِ كِ ت ِ
ن�ص على �أن ال�سنة هلإىلة،وقوله  ( :حْ َ
ال ُّج �أَ�شْ ُه ٌر َّم ْع ُل َوماتٌ ) ( البقرة ، )197 :ي�ؤيد ذلك،لكن يدل على الآخر قوله َ ( :و َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل َوال َّنهَا َر �آ َيتَينْ ِ َف َم َح ْو َنا �آ َي َة ال َّل ْي ِل
اب ) ( الإ�سراء  . )12 :جمموع فتاوى ابن تيمية )التف�سري) .)265 / 3) -
ال�س ِن َني َو حْ ِ
ال َ�س َ
َو َج َع ْل َنا �آ َي َة ال َّنهَا ِر ُم ْب ِ�ص َر ًة ِل َت ْب َت ُغو ْا َف�ضْ ًال ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو ِل َت ْع َل ُمو ْا َعدَ َد ِّ
 )17النمل الآية.)86):
� )18سبا من الآية.)33):
 )19النمل من الآية.)86):
 )20ينظر :بحر العلوم .)594 / 2( -
 )21ينظر :تف�سري القطان .)398 / 3( -
 )22الفرقان الآية.)47(:
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ا�سا .24قال الإمام
�أي  :نلب�سكم ظلمته ونغ�شيكم بها كما يغ�شيكم اللبا�س .23وقال تعاىلَ :و َج َع ْل َنا اللَّ ْي َل ِل َب ً
املاوردي رحمه اهلل فيه وجهان �:أحدهما� :سكن ًا  ،قاله �سعيد بن جبري رحمه اهلل وال�سدي رحمه اهلل الآخر :غطاء
رحمه اهلل ؛لأنه يغطي �سواده كما يغطى الثوب الب�سه  ،قاله �أبو جعفر الطربي رحمه اهلل.25
الفرع الرابع :و�صف اهلل الليل بالتغطية والظلمة:ورد و�صف املوىل تعاىل بالتغطية والظلمة يف
خم�س �آيات.
26
الأوىل :قوله تعاىلَ :و ُّ
ال�ض َحى َواللَّ ْيلِ �إِ َذا َ�س َجى � .أق�سم اهلل عزوجل يف هذه ا لآية بالليل �إذا �سجى
َواللَّ ْيلِ �إِ َذا َ�س َجى �أي �سكن  ،نقول� :سجى البحر �سجوا مبعنى� :سكنت �أمواجه ،ومنه ا�ستعري ت�سجية امليت� ،أي تغطيته
بالثوب ،قال الفراء" :والليل �إذا �سجى� :إذا �أظلم وركد يف طوله ،كما تقول :بحر �ساج وليل �ساج� ،إذا ركد و�سكن
و�أظلم" .
	�أ�شار الرازي  -رحمه اهلل� -إىل �أن معنى "�سجى" لدى �أهل اللغة يدور حول ثالثة معان متقاربة هي:
"�سكن ،و�أظلم ،وغطى"  ،ومن خالل النظر يف الآيات ال�سابقة يت�ضح �أن الق�سم ب�أحوال الليل جاء مقرونا بالق�سم
ب�أحوال النهار ،وذلك على النحو الآتي:
َ َ َ 27
َ
ال�ص ْب ِح ِ�إذا �أ ْ�سف َر .
 �إدبار الليل جاء مقرونا ب�إ�سفار ال�صبح كما قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ ِ�إ ْذ �أ ْد َبر َ ،و ُّ28
َّ�س .
ال�ص ْب ِح �إِ َذا َت َنف َ
 وع�سع�سة الليل مقرونة بتنف�س ال�صبح قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ ِ�إ َذا َع ْ�س َع َ�سَ ،و ُّ29
ال َع ْ�ش ٍر َو َّ
ال�ش ْف ِع َوا ْل َوت ِْر َواللَّ ْيلِ �إِ َذا َي ْ�س ِر ) ِ.
 و�سريان الليل جاء مقرونا بالفجر ( َوا ْل َف ْج ِرَ ،و َل َي ٍ30
 وغ�شيان الليل جاء مقرونا بتجلي النهار كما قال تعاىلَ :وال َّن َها ِر �إِ َذا َجلاَّ هَ اَ ،واللَّ ْيلِ �إِ َذا َيغ َْ�شاهَ ا .والليل �إذا �سجى :غطى بظالمه املعمورة و�سكن ف�سكن النا�س وخلدوا �إىل الراحة .31
ما اللم�سة البيانية يف كلمة َ�س َجى ولي�ست يف كلمتي غ�شي �أو ي�سر ؟كما يف قوله َواللَّ ْيلِ ِ�إ َذا َيغ َْ�شى َواللَّ ْيلِ �إِ َذا
َي ْ�س ِر �سبق القول �أن من معاين �سجى� :سكن وهذا ميثل �سكون الوحي وانقطاعه وهذا هو ال�سكون ،واالنقطاع ظلمة
 ،وهذا املعنى الثاين ل�سجى فكلمة �سجى جمعت املعاين كلها التي تدل على انقطاع الوحي و�سكونه� .أما كلمة يغ�شى
�أو ي�سر فهما تدالن على احلركة وهذا يناق�ض املعنى للق�سم يف هذه ال�سورة .وعليه فان الق�سم َو ُّ
ال�ض َحى َواللَّ ْيلِ �إِ َذا
32
َ�س َجى هو ان�سب ق�سم للحالة التي هو فيها من نور الوحي وانقطاعه وكل ق�سم يف القر�آن له عالقة باملق�سم به .
ا�س ٍق �إِ َذا َو َق َب � .33أ�صل الغ�سق :االمتالء .يقال :غ�سقت عينيه �إذا
الآية الثانية :قوله تعاىلَ :و ِم ْن َ�ش ِّر َغ ِ
امتلأت دمع ًاَ ،
وغ َ�سقُ الليل :ان�ضباب ظالمه .وقوله� :إِ َذا َو َق َب �أي :دخل ظالمه ،و�إمنا تع َّوذ من الليل؛ لأنه �صاحب
العجائب ،وقيل :الغا�سق :القمر ،ووقوبه :دخوله يف الك�سوف وا�سوداده ،لمِ ا روي عن �أمنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها
 )23ينظر :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري .)512 / 5( -
 )24النب�أ الآية.)10(:
 )25ينظر :تف�سري املاوردى  -النكت والعيون .)183 / 6( -
 )26ال�ضحى الآية1(:ـ.)2
 )27املدثر الآية.)34-33(:
 )28التكوير الآية.)18-17(:
 )29الفجر الآية.)4-1(:
 )30ال�شم�س الآية.)4-3(:
 )31ينظر� :أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري  .)585 / 5(-والوقت و�أهميته يف حياة امل�سلم .)16 / 2( -
 )32ينظر :الإعجاز اللغوي والبياين يف القر�آن الكرمي .)225 / 1(-
 )33الفلق الآية.) 3 (:
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ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بيدي ،وقال “ :تعوذي باهلل من �شر هذا الغا�سق �إذا وقب  « 34وقيل:
قالت� :أخذ
ال�سحر املُورث للمر�ض �إ َّ
ال
واملنجمون يعدونه نح�س ًا ،ولذلك ال ت�ستعمل ال�سحر ُة
وقوب القمر :حماقه يف �آخر ال�شهر،
ِّ
َ
يف ذلك الوقت والعياذ باهلل.35
الآية الثالثةَ :واللَّ ْيلِ �إِ َذا َيغ َْ�شى َوال َّن َها ِر �إِ َذا تجَ َ لَّى� .36أق�سم �سبحانه بالليل لكونه جليال عظيما ي�سكن
اخللق فيه عن احلركة  ،ويغ�شاهم النوم الذي فيه راحة الأبدان� .37أق�سم اهلل �سبحانه بالليل عندما يغطي بظالمه
الأر�ض وما عليها ،وبالنهار �إذا انك�شف عن ظالم الليل ب�ضيائه ،وبخلق الزوجني :الذكر والأنثى� .إن عملكم ملختلف
بني عامل للدنيا وعامل للآخرة.38
الآية الرابعة :قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ �إِ َذا َيغ َْ�شاهَ ا� .40 39أي:ي�سرت ال�شم�س و ُيظْ ِل ُم الأفاق.41
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س �إِلىَ َغ َ�س ِق اللَّ ْيلِ َو ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر �إِنَّ ُق ْر�آَنَ
ال�صلاَ َة لِدُ ُل ِ
الآية اخلام�سة :قال اهلل عزوجل� :أَ ِق ِم َّ
ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ�ش ُهو ًدا .42
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س وهو زوالها عن كبد ال�سماء  ،و�أ�شار بقوله�:إِلىَ َغ َ�س ِق اللَّ ْيلِ وهو ظالمه
معنى قوله تعاىل :لِدُ ُل ِ
43
�إىل �صالة املغرب والع�شاء؛ و�أ�شار بقولهَ :و ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر �إىل �صالة ال�صبح .
َ
َ
الفر ع اخلام�س :و�صف اهلل الليل بطائفة �أو باجلزء :قال تعاىلَ :ف�أ ْ�س ِر ِب�أ ْه ِل َك ِب ِقطْ ٍع مِنَ اللَّ ْيلِ َوا َّت ِب ْع
�أَ ْد َبا َرهُ ْم َولاَ َي ْل َتفِتْ ِم ْن ُك ْم �أَ َحدٌ َوا ْم ُ�ضوا َح ْي ُث ُت�ؤْ َم ُرونَ  .44معنى قوله تعاىلِ :ب ِقطْ ٍع مِنَ اللَّ ْيلِ  :بطائفة منه .45
قال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما :بطائفة من الليل ،وقيل :ببقية من الليل ،وقال قتادة رحمه
اهلل :بعد م�ضي �صدر من الليل .وقال الأخف�ش رحمه اهلل :بعد جنح من الليل .وقال ابن الأعرابي:
ب�ساعة من الليل .وقيل :بظلمة من الليل .وقيل :بعد هدء من الليل ،46ذكر تعاىل يف هذه الآية الكرمية
�أنه �أمر نبيه لوط ًا �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ي�سري ب�أهله بقطع من الليل ،ومل يبني هنا هل هو من �آخر
� )34أخرجه الإمام �أحمد يف م�سنده  ،)61 / 6( -برقم ،)24368) :تعليق �شعيب الأرن�ؤوط  :حديث ح�سن من �أجل احلارث وهو ابن عبد الرحمن القر�شي.
 )35ينظر :البحر املديد .)559 / 8( -
 )36الليل الآية.)2-1(:
 )37ينظر :الوقت و�أهميته يف حياة امل�سلم .)16 / 2( -
 )38ينظر :التف�سري املي�سر .)492 / 10( -
 )39ال�شم�س الآية.)4(:
( )40تغ�شاها) حتمل كل معاين ال�سرت والأدب .فـ « الغ�شاء غطاء ال�شيء الذي ي�سرته من فوقه ،والغا�شية الظلة تظله من �سحابة �أو غريهاَ « ،وال َّل ْي ِل � َإذا َيغ َْ�شى « (الليل:
� )1أي يحجب الأ�شياء وي�سرتها بظالمه .وتغ�شاها �أتاها كغ�شيها ـ ويزيد ما يعطيه �صيغة التف ُّعل من جهد ـ وهو كناية نزيهة عن �أداء وظيفة الزوجية ،ت�شري �إىل �أن
مقت�ضى الفطرة و�أدب ال�شريعة فيها ال�سرت «)3(.
�إن هذا اللفظ كناية( )4تدل على اجلماع ،والقر�آن ك ّنى مبا ُي�ستحيى منه يف جميع �آياته الكرمية ـ ولي�س يف هذا املو�ضع فقط ـ وهذا �أ�سلوب وا�ضح ملن ينظر بعني
الفح�ص املو�ضوعي �إىل القر�آن الكرمي يف جميع موا�ضعه التي حتدث فيها عن اجلماع ،والدخول �إىل اخلالء..
فعن ابن عبا�س ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ « الدخول ،والتغ�شي ،والإف�ضاء ،واملبا�شرة ،والرفث ،واللم�س :هذا اجلماع .غري �أن اهلل حيي كرمي ،يكني مبا �شاء عما �شاء «)5(.
�إن القر�آن الكرمي يكني يف كل �آياته عند الإ�شارة �إىل ما ُي�ستحيى منه ،يف بيئة مل يكن ذلك عيب ًا فيها.
بل َّ
هذب �ألفاظ العرب ،فا�ستبدل ما ُي�ستحيى من ذكره ،بلفظ ال ُي�ستحيى منه ،تعليم ًا لهم الأدب والرقي يف اخلطاب ـ كلفظ الغائط( )6ـ للتعبري عما ُي�ستحيى من ذكره
علن ًا �أمام امللأ .الإعجاز اللغوي والبياين يف القر�آن الكرمي )464 / 1( -
 )41ينظر :البحر املديد .)474 / 8( -
 )42الإ�سراء الآية.)78(:
 )43ينظر� :أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .)117-116 / 5( -
 )44احلجر الآية.)65(:
 )45ينظر :البحر املديد .)316 / 3( -
 )46ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن .)79 / 9( -
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الليل� ،أو و�سطه �أو �أوله ،ولكنه بني يف «القمر» �أن ذلك من �آخر الليل وقت ال�سحر ،وذلك يف قوله:
وط نجَ َّ ْي َناهُ ْم ِب َ�س َح ٍر .48 47
)�إِلاَّ � َآل ُل ٍ
الفرع ال�ساد�س :و�صف اهلل الليل ب�أنه ي�سري �سري ًا ويقبل ويدبر :املت�أمل لو�صف اهلل تعاىل ل�سري الليل
ف�إنه ي�سري �سرياً ،ويقبل ويدبر عند ذهاب الليل و�إقبال النهار وو�صفه اهلل وك�أنه ي�سري ومي�شي �سبحانه من عظيم
ال�ش�أن فقال تعاىل َواللَّ ْيلِ �إِ َذا َي ْ�س ِر .49يعني  :ليل املزدلفة �إذا م�ضى وذهب ،ومعنى قوله تعاىل« :ي�سر» �إذا جاء
و�أقبل ،50وعن جماهد� :إذا �سار  ،51وقال قتادة� :إذا جاء و�أقبل ،و�أراد كل ليلة.52
الفرع ال�سابع :و�صف اهلل الليل بالتويل :ويحدث ذلك عند انك�شاف الظالم هنا جند �أن الليل يدبر
يختفي فقال تعاىل :والليلِ �إذا �أَ ْد َب َر .53وفيه معنيان� :أحدهما� :إذ ولىّ  ،قاله ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،الثاين:
�إذ �أقبل عند �إدبار النهار قاله �أبو عبيدة رحمه اهلل ،وقر�أ احل�سن رحمه اهلل ،و�أبو عبد الرحمن رحمه اهلل� ،إذا
دبر ،وهي قراءة ابن م�سعود و�أُبي بن كعب رحمهم اهلل تعاىل ،54وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،والليلِ �إذا �أَ ْد َب َر
قال :دبوره ظالمه .55يعني� :أن الليل انقلب راجعا من حيث جاء ،فانك�شف ظالمه ،وزال اجلهل والريب وال�شك
بانك�شافه.56
الفرع الثامن :و�صف اهلل الليل بالإدبار :مما �سبق جند �أن لفظ »:ي�سر» ،ولفظ� »:أدبر» ،ولفظ»:
ع�سع�س» ،كلها توحي ب�إقبال الليل و�إدبار النهار و�إقبال ال�ضوء واختفاء الظالم على كل املعاين فمعنى قوله تعاىل:
َواللَّ ْيلِ �إِ َذا َع ْ�س َع َ�س� 57أي� :أق�سم بالليل �إذا �أقبل �أو �أدبر �إذ لفظ ع�سع�س مبعنى �أقبل و�أدبر فهو لفظ م�شرتك بني
إدبار.وع ْ�س َع َ�س الذئب� ،أي طاف بالليل .ويقال �أي�ض ًاَ :ع ْ�س َع َ�س ُ
الليل� ،إذا �أقبل ظالمه ،واختلفوا فيها،
الإقبال وال
َ
58
فقال قومَ :ع ْ�س َع َ�س ُ
الليل َع�س َع َ�س ًة �إذا اعتكر ظالمه .وقال قوم :بل ال َع ْ�س َع َ�سة �إدبا ُر الليل �إذ ا�سرتق ظالمه  .وجاء
59
َ
ُ
يف احلديث َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُح َر ْي ٍث �أنَّهُ َ�س ِم َع ال َّن ِب َّى �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -يق َْر�أ ِفى ا ْل َف ْج ِر َواللَّ ْيلِ �إِ َذا َع ْ�س َع َ�س .
اجدً ا َو َقا ِئ ًما
اء اللَّ ْيلِ َ�س ِ
الفرع التا�سع :و�صف اهلل الليل بالأناء والوقت قال تعاىل� :أَ ْم َم ْن هُ َو َقا ِن ٌت �آَ َن َ
َي ْح َذ ُر ْ آَ
ال ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه. 61 60
62
قيل :للقنوت �أربعة معان. :
َ
اجدً ا َو َقا ِئ ًما َي ْح َذ ُر ْ آَ
ال ِخ َر َة
اء اللَّ ْيلِ َ�س ِ
الأول :ال�صالة .كما قال اهلل �سبحانه وتعاىل� :أ ْم َم ْن هُ َو َقا ِن ٌت �آَ َن َ
 )47القمر من الآية.) 34 (:
� )48أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .)49 / 12( -
 )49الفجر الآية.)4(:
 )50ينظر :الوجيز للواحدي ،)1199 / 1( -و تف�سري ابن كثري .)394 / 8( -
 )51الدر املنثور .)504 / 8( -
 )52ينظر :تف�سري البغوي .)417 / 8( -
 )53املدثر الآية.)33(:
 )54ينظر :تف�سري املاوردى  -النكت والعيون .)146 / 6( -
 )55ينظر :الدر املنثور .)335 / 8( -
 )56ينظر :الوقت و�أهميته يف حياة امل�سلم .)16 / 2( -
 )57التكوير الآية.)17(:
 )58ينظر :ال�صحاح يف اللغة  . )469 / 1( -ل�سان العرب  )139 / 6( -جمهرة اللغة .)74 / 1(-
ال�ص ْب ِح.
� )59أخرجه م�سلم  )39 / 2( -برقم ، )1051):باب ا ْل ِق َرا َء ِة فِى ُّ
 )60الزمر من الآية.)9(:
 )61ينظر� :أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري .)527 / 5( -
 )62ينظر� :شرح ال�سنة ـ للإمام البغوى متنا و�شرحا 233 / 3( -ـ .)234
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َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه.63
ال َق َ
الثاين :مبعنى طول القيام  .كما جاء يف احلديث َع ْن َجا ِب ٍر َق َ
ال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ال�ص َال ِة ُط ُ
ُوت ».64
ول ا ْل ُقن ِ
«�أَف َْ�ض ُل َّ
يم َكانَ �أُ َّم ًة َقا ِن ًتا للِهَّ ِ َح ِني ًفا َولمَ ْ َي ُك مِنَ
الثالث :مبعنى الطاعة .كما قال اهلل �سبحانه وتعاىل� :إِنَّ �إِ ْب َر ِ
اه َ
المْ ُ ْ�ش ِر ِك َ
ني.65
للِهَّ
66
الرابع :مبعنى ال�سكوت  .كما قال اهلل �سبحانه وتعاىلَ :و ُقو ُموا ِ َقا ِن ِت َ
ني  .وقيل :القانت الذاكر،
ولي�س ال�سكوت تف�سريا للقنوت ،فيكون ال�ساكت قانتا ،ولكن �أمروا ،بالذكر وترك الكالم ،فقيل� :أمرنا بال�سكوت.
وذكر معناه اخلطابي.67
ا�ش َئ َة اللَّ ْيلِ ِه َي
الفرع العا�شر :و�صف اهلل الليل بالنا�شئة وثبات العبادة فيها :قال اهلل تعاىل� :إِنَّ َن ِ
�أَ َ�شدُّ َوطْ ًئا َو َ�أ ْق َو ُم ِقيل .68وقد �سبق الكالم حول لنا�شئة.69
الفرع احلادي ع�شر :و�صف اهلل الليل بالزلف� :أمر اهلل ب�إقامة ال�صالة يف جميع �أوقاتها املعلومة
ال�صلاَ َة َط َرفيَ ِ ال َّن َها ِر
وعرب عنها هنا ب�إقامتها يف ال�صبح ويف الظهر والع�صر وعرب عنها بالزلف قال تعاىلَ :و�أَ ِق ِم َّ
ات َذ ِل َك ِذك َْرى ِل َّ
لذا ِك ِرينَ .71 70
ال�س ِّي َئ ِ
َو ُز َل ًفا مِنَ اللَّ ْيلِ �إِنَّ الحْ َ َ�س َن ِ
ات ُيذْ ِهبنْ َ َّ
72
ال�صلاَ َة َط َرفيَ ِ ال َّن َها ِر  ،مل يختلف �أحد من �أهل الت�أويل يف �أن ال�صالة يف هذه الآية
قوله تعاىلَ :و�أَ ِق ِم َّ
يراد بها ال�صلوات املفرو�ضة؛ وخ�صها بالذكر ؛لأنها ثانية الإميان ،و�إليها يفزع يف النوائب؛ وكان النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�صحبه و�سلم �إذا حزبه �أمر فزع �إىل ال�صالة .وقوله َو ُز َل ًفا من الليل :املغرب والع�شاء ،وقوله تعاىل:
َط َرفيَ ِ ال َّن َها ِر قال جماهد :الطرف الأول� »:صالة ال�صبح» ،والطرف الثاين� »:صالة الظهر والع�صر» واختاره ابن
عطية .وقيل :الطرفان ال�صبح واملغرب.73 .
الفرع الثاين ع�شر :و�صف الليل بالو�سق :قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ َو َما َو َ�س َق .74قال عكرمة رحمه اهلل« :وما
و�سق» �أي وما �ساق من �شيء �إىل حيث ي�أوي  ،فالو�سق مبعنى الطرد ،ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم واحلمر:
و�سيقة ،قال ال�شاعر :كما قاف �آثار الو�سيقة قائف.
عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما يف قوله تعاىل َ :و َما َو َ�س َق� .أي :وما جن و�سرت .وعنه �أي�ضا :وما حمل ،وكل
�شيء حملته فقد و�سقته  ،والعرب تقول :ال �أفعله ما و�سقت عيني املاء� ،أي حملته .وو�سقت الناقة ت�سق و�سقا� :أي
حملت و�أغلقت رحمها على املاء ،فهي ناقة وا�سق  ،ونوق و�ساق مثل نائم ونيام  ،و�صاحب و�صحاب  ،قال ب�شر بن �أبي
 )63الزمر من الآية.)9(:
ال�ص َال ِة ُط ُ
ول ا ْل ُق ُنوتِ .
� )64أخرجه م�سلم  ،)175 / 2( ،برقم )1804 (:باب  - )22( ،باب �أَف َْ�ض ُل َّ
 )65النحل الآية.)120(:
 )66البقرة من الآية.)238):
 )67ينظر� :شرح ال�سنة ـ للإمام البغوى متنا و�شرحا 233 / 3( -ـ .)234
 )68املزمل الآية.)6(:
 )69راجع الكالم حول نا�شئة الليل �ص( .)3
 )70هود الآياتان114(:ـ.)115
 )71ينظر� :أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .)117-116 / 5( -
 )72هود الآية.)114(:
 )73ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن  ،)109 / 9) -و�أحكام القر�آن للكيا الهرا�سى .)162 / 2( -
 )74الإن�شقاق الآية.)17(:
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خازم� :ألظ بهن يحدوهن حتى  ...تبينت احليال من الو�ساق.75
وقيل :ما و�سقه الليل :النجوم ؛لأنها تظهر بالليل.قال ابن عا�شور رحمه اهلل« :وهذا املعنى �أن�سب ،بعطف
القمر عليه»  .والذي �أراه �أن اهلل �سبحانه �أق�سم بجميع ما �ضمه الليل و�أواه ،وي�شمل ذلك الإن�سان واحليوان ،كما
ي�شمل النجوم والظالم� .إذ �أن الق�سم مبطلق اجلمع ،والليل يجمع كل هذه الأ�شياء.76
املبحث الثاين

الق�سم بالليل
	�أ�سلوب الق�سم يف اللغة ،طريق من طرق توكيد الكالم ،و�إبراز معانيه ومقا�صده على النحو الذي يريده
املتكلم� ،إذ ي�ؤتى به لدفع �إنكار املنكرين� ،أو �إزالة �شك ال�شاكني فالق�سم من امل�ؤكدات امل�شهورة التي متكن ال�شيء يف
النف�س وتقويه 77فهنا يق�سم املوىل بالليل يف عدة موا�ضع.
	�أما الليل ،فقد �أق�سم اهلل تعاىل به يف عدة موا�ضع ،وكان الق�سم به مقرونا بعدة �أحوال ،وذلك على النحو
الآتي:
الفرع الأول  :الق�سم بالليل يف حالة �إدباره  :ذهاب الليل و�صفه اهلل عزوجل بالإدبار قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ
�إِ ْذ �أَ ْد َب َر .78والدبر يف اللغة نقي�ض القبل ،ودبر كل �شيء عقبه وم�ؤخره .79وعليه ،ف�إن �إدبار الليل يكون مقابل
�إقباله ،وقوله� :إِ ْذ َ�أ ْد َب َر « يعني �أن الليل انقلب راجعا من حيث جاء ،فانك�شف ظالمه ،وزال اجلهل والريب وال�شك
بانك�شافه.80
الفرع الثاين :الق�سم به يف حال الع�سع�سة:لليل �إقبال و�إدبار كما قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ �إِ َذا َع ْ�س َع َ�س.81
معنى قولهَ :ع ْ�س َع َ�س مبعنى� :أقبل و�أدبر ،وذلك يف مبد�أ الليل ومنتهاه ،فهو من الأ�ضداد والع�سع�سة والع�سا�س :رقة
الظالم ،وذلك يف طريف الليل.82
َّ�س يف
ال�ص ْب ِح �إِ َذا َت َنف َ
وميكن اال�ستئنا�س باقرتان ع�سع�سة الليل مع تنف�س ال�صبحَ ،واللَّ ْيلِ ِ�إ َذا َع ْ�س َع َ�سَ .83و ُّ
ترجيح �أن يكون املراد بالع�سع�سة هنا ان�صرام الليل ؛لأنه مقرتن ب�إقبال النهار من غري ف�صل  ،وهذا �أعظم يف الداللة
والعربة ،فالآية يف ان�صرام هذا وجميء الآخر عقيبه.
الفرع الثالث :الق�سم بالليل وما و�سق� :إن الليل يجمع ما كان منت�شر ًا يف النهار حيث قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ
َو َما َو َ�س َق.84
الو�سق :هو جمع الأ�شياء املتفرقة ،م�صدر و�سقت ال�شيء �أي جمعته وحملته وعلى هذا يكون املعنى� :أي:
ما جمع الليل مما كان منت�شرا يف النهار من نا�س وحيوان ،ف�إنها ت�أوي يف الليل �إىل م�آويها ،حيث جعل اهلل طلب ال�سكون
 )75ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن )277 / 19( -
 )76ينظر :الوقت و�أهميته يف حياة امل�سلم .)16 / 2( -
 )77ينظر� :أ�سلوب الق�سم  -د� .سامي عطا ح�سن (.)2 / 1
 )78املدثر الآية.)33(:
 )79ينظر :ابن منظور :ل�سان العرب ،مادة (دبر) ،ج � ،4ص . 268
 )80ينظر :البقاعي :نظم الدرر ،ج � ،8ص . 234
 )81التكوير الآية.)17(:
 )82ينظر :الراغب الأ�صفهاين :مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص .566
 )83التكوير الآية.)17(:
 )84الإن�شقاق الآية.)17(:
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والراحة يف وقت الليل جبلة فيها ،وهذا من بديع التكوين ،فلذلك �أق�سم اهلل به.
وقيل :ما و�سقه الليل :النجوم ؛لأنها تظهر بالليل قال ابن عا�شور« :وهذا املعنى �أن�سب ،بعطف القمر
عليه».85
الفرع الرابع :الق�سم بالليل يف حال �سريانه :بعد �أن �أق�سم �سبحانه بالليايل الع�شر على وجه اخل�صو�ص
ال َع ْ�ش ٍر.86
بقولهَ ) :وا ْل َف ْج ِر َو َل َي ٍ
87
	�أتبع ذلك بالق�سم بالليل على وجه العموم ،فقالَ :و َّ
ال�ش ْف ِع َوا ْل َوت ِْرَ ،واللَّ ْيلِ �إِ َذا َي ْ�س ِر .
88
معنى ي�سري :مي�ضي �سائرا يف الظالم .و�أ�صل ال�سرى يف اللغة :ال�سري يف الليل .
الفرع اخلام�س :الق�سم به يف حال الغ�شيان :و�صف اهلل عزجل الليل بالغ�شاوة وهي ما يغطى به ال�شيء
كما قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ �إِ َذا َيغ َْ�شاهَ ا 89وقالَ :واللَّ ْيلِ �إِ َذا َيغ َْ�شى.90
والغ�شاوة :هي ما يغطى به ال�شيء  .وال�ضمري يف قولهَ :و َّ
ال�ش ْم ِ�س َو ُ�ض َحاهَ اَ ،وا ْل َق َم ِر �إِ َذا تَلاَ هَ اَ ،وال َّن َها ِر ِ�إ َذا
َجلاَّ هَ اَ ،واللَّ ْيلِ �إِ َذا َيغ َْ�شاهَ ا.91
�أق�سم �سبحانه بالليل لكونه جليال عظيما ي�سكن اخللق فيه عن احلركة ،ويغ�شاهم النوم الذي فيه راحة
الأبدان .
الفرع ال�ساد�س :الق�سم بالليل �إذا �سجى :من �آيات اهلل عزوجل �أن جعل الليل يغطي كل �شيء فبظالمه
يك�سن الب�شر كما قال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ �إِ َذا َ�س َجى ،92وقوله�َ :س َجى �أي �سكن ،نقول� :سجى البحر �سجوا مبعنى �سكنَ .93
�أ�شار الإمام الرازي  -رحمه اهلل� -إىل �أن معنى َ�س َجى لدى �أهل اللغة يدور حول ثالثة معان متقاربة هي:
"�سكن ،و�أظلم ،وغطى" .94
املبحث الثالث

�ألفاظ تعاقب الليل والنهار
�إن الليل والنهار يف حركة دائمة فكل يف فلكه ي�سري باتزان وال ميكن لليل �أن ي�سبق النهار �أو النهار ي�سبق
الليل فجعل اهلل النهار كاجللد الذي ُي�سلخ من الذبيحة ،فنجد �أن اهلل �ش ّبه الليل بالذبيحة ،والنهار جلدها ،ف�إن ُ�سلخ
اجللد ظهر الليل فجعل النهار غالف ًا والليل هو الأ�صل فهو يولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليل �أي يزيد من هذا
يف ذاك ومن ذا يف هذا ،وهذا ما �سنبينه يف هذا املبحث .
الفرع الأول :تكوير الليل :معني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل �أي :يغ�شي كل واحد
منهما الآخر ك�أنه يلفه عليه.
 )85ينظر :ابن عا�شور :التحرير والتنوير ،ج � ،30ص 227
 )86الفجر الآية.)2-1(:
� )87سورة الفجر الآية.)4(:
 )88ينظر :ابن منظور :ل�سان العرب ،مادة (�سرا) ،ج � ،14ص .381
 )89ال�شم�س الآية.)4(:
 )90الليل الآية.)1(:
 ) 91ال�شم�س الآية1(:ـ.)4
 ) 92ال�ضحى الآية.)2(:
 )93ينظر :ابن عا�شور :التحرير والتنوير.) 368 ،30( ،
 )94تف�سري الفخر الرازى .)4769 / 1(-
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واللي .وا�صطالح ًا :التكوير �إرادة ال�شيء و�ضم بع�ضه �إىل بع�ض ك كور العمامة،
التكوير :لغة ً :اللّف
ّ
ير العمامة وهو لفها وجمعها ُ
�ضوءها و ُل َّف كما ُت َل ُّف العمامة ،و ُي َك ِّو ُر النها َر على
وك ِّو َر ِت
و�أَ�صله من َت ْك ِو ِ
ُ
ال�شم�س ُج ِم َع ُ
الليل �أَي ُي ْد ِخ ُل هذا على هذا وقيل معنى ُك ِّو َرتْ ُغ ِّو َرتْ . 95
فيكون املعنى� :أن كل واحد منهما يغ ّيب الآخر �إذا طر�أ عليه  ،ويلفه لف اللبا�س بالالب�س � ،أو :يغ ّيبه كما
كرور ًا متتابع ًا  ،تتابع �أكوار العمامة  ،وهذا بيان لكيفية ت�صرفه تعاىل
يغيب امللفوف باللفافة � ،أو :يجعله كار ًا عليه ُ
96
التجرد .
يف ال�سموات والأر�ض بعد بيان خلقهما ،وعبرّ بامل�ضارع للداللة على
ُّ
�ض ِبالحْ َ قِّ ُي َك ِّو ُر اللَّ ْي َل َع َلى ال َّن َها ِر َو ُي َك ِّو ُر ال َّن َها َر َع َلى اللَّ ْيلِ َو َ�سخَّ َر َّ
الَ ْر َ
ال�ش ْم َ�س
ات َو ْ أ
ال�س َما َو ِ
وقال تعاىلَ :خ َل َق َّ
98 97
َ
لَ َجلٍ ُم َ�س ًّمى �ألاَ هُ َو ا ْل َع ِز ُ
َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل َي ْج ِري ِ أ
يز ا ْل َغفَّا ُر  ، .و�صف وا�ضح الداللة على كروية الأر�ض  ,وعلى دورانها
حول حمورها �أمام ال�شم�س  ,وذلك ؛لأن كال من الليل والنهار عبارة عن فرتة زمنية تعرتي ن�صف الأر�ض يف تبادل
م�ستمر  ,ولو مل تكن الأر�ض مكورة ملا تكور �أي منهما  ,ولو مل تكن الأر�ض تدور حول حمورها �أمام ال�شم�س ما تبادل
الليل والنهار وكالهما ظرف زمان ولي�س ج�سما ماديا ميكن �أن يكور ,بل يت�شكل ب�شكل ن�صف الأر�ض الذي يعرتيه  ,وملا
كان القر�آن الكرمي يثبت �أن اهلل تعايل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وهما فرتتان زمنيتان تعرتيان
الأر�ض  ,فالبد للأر�ض من �أن تكون مكورة  ,والبد لها من الدوران حول حمورها �أمام ال�شم�س .99
الفرع الثاين� :إيالج الليل :والولوج هو الدخول  ,وملا كان من غري املعقول دخول زمن يف زمن �آخر ,ات�ضح
لنا �أن املق�صود بكل من الليل والنهار هنا هو املكان الذي يتغ�شيانه �أي الأر�ض  ,مبعني �أن اهلل تعاىل يدخل ن�صف
الأر�ض الذي يخيم عليه ظالم الليل بالتدريج يف مكان الن�صف الذي يعمه النهار  ,كما يدخل ن�صف الأر�ض الذي
يعمه النهار بالتدريج يف مكان الن�صف الذي تخيم عليه ظلمة الليل  ,وهو ما ي�شري �إيل كل من كروية الأر�ض ودورانها
حول حمورها �أمام ال�شم�س بطريقة غري مبا�شرة  ,ولكنها تبلغ من الدقة وال�شمول والإحاطة ما يعجز البيان عن
و�صفه.100
الولوج لغة :الدخول :يقال َو َل َج َي ِل ُج ُولوج ًا ولجِ َ ًة� ،أي دخل .و�أَ ْولجَ َ هُ � :أدخ َلهُ  .وا�صطالح ًا� :أي يزيد من
الج .وقولهمٌ :
رجل ُخ َر َج ٌة ُولجَ َ ٌة،
هذا يف ذاك ومن ذا يف هذا .وا َّت َل َج م َوالج� ،أي دخل مداخل ،واجلمع ال ُو ُل ُج َو َل ٌج و�أَ ْو ٌ
ليج ُة.101
�أي كثري اخلروج والدخول و َو َ
 )95ينظر :التعاريف  .)203 / 1( -واملعجم الو�سيط ،)804 / 2( -و ل�سان العرب )154 / 5(-
 )96ينظر :البحر املديد .)366 / 6( -
 )97الزمر الآية.)5(:
1 )98ـ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتدور الأر�ض حول ال�شم�س ب�سرعة  67000ميل � /ساعة.
اب ُ�ص ْن َع اللهَّ ِ
ال�س َح ِ
2ـكما ثبت ذلك علمي ًا يف القرن الع�شرين ،ولقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل حركة الأر�ض يف قوله تعاىلَ ( :و َت َرى الجْ ِ َب َال تحَْ َ�س ُبهَا َجامِ دَ ًة وَهِ َي تمَ ُ ُّر َم َّر َّ
ري بمِ َ ا َت ْف َع ُلونَ )(�سورة النمل)88 :
ا َّلذِ ي �أَ ْت َقنَ ُك َّل َ�ش ْيءٍ ِ�إ َّن ُه خَ ِب ٌ
3ـ ثبت علمي ًا (1917م) �أن ال�شم�س ومعها كواكبها تدور حول مركز جمرة �سكة التبانة ب�سرعة  497000ميل � /ساعة� ،أي� :أن ال�شم�س لها فلك خا�ص بها عالوة
على فلك الأر�ض ( الليل والنهار ) حول ال�شم�س وفلك القمر حول الأر�ض ،كما يف قوله تعاىل ( :وَهُ َو ا َّلذِ ي خَ َلقَ ال َّل ْي َل َوال َّنهَا َر َو َّ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل فيِ َف َل ٍك َي ْ�س َب ُحونَ ))
�سورة الأنبياء.)33 :
كما ثبت حديث ًا �أن ال�شم�س جتري يف الف�ضاء الكوين ب�سرعة  43000ميل � /ساعة نحو جمم فيجا ،مل�ستقر لها ،كما يف قوله تعاىلَ ):و َّ
ال�ش ْم ُ�س تجَْ ِري لمِ ُ ْ�س َت َق ٍّر َلهَا َذل َِك َت ْقدِ ي ُر
ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعل ِِيم ) () )38ي�س .)38 :
4ـ بد�أ الفلكي الأملاين بازل ) 1838م ) ب�أول قيا�س لبعد النجوم ،وتبني علمي ًا الآن �أن مواقع النجوم متباعدة ومذهلة ،لأنها تبعد عنا م�سافة ترتاوح بني  4وعدة باليني
من ال�سنني ال�ضوئية .املف�صل يف الرد على �شبهات �أعداء الإ�سالم .)63 / 6( -
 )99ينظر :بحوث يف الإعجاز العلمي يف القر�آن .)10 / 22( -
 )100ينظر :امل�صدر ال�سابق .)100 / 3( -
 )101ينظر :ل�سان العرب  .)399 / 2(-ال�صحاح يف اللغة )293 / 2(-
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حتدث القر�آن الكرمي عن الإيالج يف �أربع موا�ضع قوله تعاىلَ :ذ ِل َك ِب�أَنَّ اللهَّ َ ُيو ِل ُج اللَّ ْي َل فيِ ال َّن َها ِر َو ُيو ِل ُج
ري.102
ال َّن َها َر فيِ اللَّ ْيلِ َو�أَنَّ اللهَّ َ َ�سم ٌ
ِيع َب ِ�ص ٌ
امل�شهور يف معنى الآية �أن اهلل يزيد يف زمن ال�شتاء مقدارا من النهار ومن النهار يف ال�صيف مقدارا من الليل
وتقدير الكالم :يولج بع�ض مقدار الليل يف النهار وبع�ض مقدار النهار يف الليل وعلى غري امل�شهور يجعل الليل يف املكان
الذي كان فيه النهار ويجعل النهار يف املكان الذي كان فيه الليل والتقدير :يولج الليل يف مكان النهار ويولج النهار يف
مكان الليل.103وقوله تعاىل� :أَلمَ ْ َت َر �أَنَّ اللهَّ َ ُيو ِل ُج اللَّ ْي َل فيِ ال َّن َها ِر َو ُيو ِل ُج ال َّن َها َر فيِ اللَّ ْيلِ َو َ�سخَّ َر َّ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل َي ْج ِري
ري.104
�إِلىَ �أَ َجلٍ ُم َ�س ًّمى َو َ�أنَّ اللهَّ َ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َخ ِب ٌ
ً
�أَىُ :ي ْدخل َ
�ساعة ،ويولج النَّها َر فى اللَّ ْيل حتَّى يكونَ اللَّ ْي ُل
الليل فى النَّها ِر حتى ي ُكون النها ُر َخ ْم َ�س َع َ�ش َرة
�ساعات ،فما َن َق�ص من �أَحدهما زاد فى ال َآخ ِر ،وفيه َت ْن ِبيهٌ على ما َر َّكب اهلل عليه
َخ ْم َ�س َع َ�شر َة �ساعة ،والنَّها ُر ت�سع
ِ
يج ُة :كلّ ما
العالمَ َ من ِزيادة اللَّيلِ فى النَّها ِر وزياد ِة النَّهار فى اللَّيلِ  ،وذلك بح�سب َمطالع ال�شم�س ومغا ِربها.وال َو ِل َ
َيت َِّخذه الإن�سان ُم ْع َت َمد ًا. 105وقوله تعاىلُ :يو ِل ُج اللَّ ْي َل فيِ ال َّن َها ِر َو ُيو ِل ُج ال َّن َها َر فيِ اللَّ ْيلِ َو َ�سخَّ َر َّ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل
َي ْج ِري ِ أ
ري  .106وقوله تعاىل) :يو ِل ُج
لَ َجلٍ ُم َ�س ًّمى َذ ِل ُك ُم اللهَّ ُ َر ُّب ُك ْم َلهُ المْ ُل ُْك َوا َّل ِذينَ َت ْد ُعونَ ِم ْن ُدو ِن ِه َما يمَ ْ ِل ُكونَ ِم ْن ِقطْ ِم ٍ
107
ال�صدُ و ِر .
يم ِب َذ ِ
اللَّ ْي َل فيِ ال َّن َها ِر َو ُيو ِل ُج ال َّن َها َر فيِ اللَّ ْيلِ َوهُ َو َع ِل ٌ
ات ُّ
الفرع الثالث :غ�شيان الليل :ظالم الليل عبارة عن غ�شاء ي�سري يف ال�سماء ولهذا نريد �أن نعرف معنى
ال�شيء َتغ ِْ�شية ِ�إذا َغ َّط ْيته ،وال ِغ َ�شا َوة :ما َغ ّ�شى ال َقل َْب
طاء َغ َّ�ش ْيت
َ
ذلك  ،الغ�شاوة :هي ما يغطى به ال�شيء ويقال :ال ِغ ُ
.108
يقال :الغا�شية :القيامة ،لأنها تغ�شى اخللق وقيل :الغا�شية النار  ،لأنها تغ�شى وجوه الكفار .وغ�شاء كل
�شيء :ما تغ�شاه ،كغ�شاء القلب وال�سرج والرحل وال�سيف ،ونحوها .109حتدث القر�آن الكرمي عن غ�شيان الليل يف
الَ ْر َ
موا�ضع عديدة منها :قال تعاىلَ :وهُ َو ا َّل ِذي َمدَّ ْ أ
ا�س َي َو�أَ ْن َها ًرا َو ِم ْن ُك ِّل ال َّث َم َر ِ
�ض َو َج َع َل ِفي َها َر َو ِ
ات َج َع َل ِفي َها َز ْو َجينْ ِ
111 110
ا ْث َنينْ ِ ُيغ ِْ�شي اللَّ ْي َل ال َّن َها َر �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آَ
.
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّرونَ
ل َي ٍ
112
الليل النها َر فيلب�سه ظلمته ،والنها ُر َ
معنى قوله تعاىلُ :يغ ِْ�شي اللَّ ْي َل ال َّن َها َر ،يج ِّلل ُ
الليل ب�ضيائه  .وقال
الَ ْم ُر َت َبا َر َك اللهَّ ُ
َ
َ
تعاىلُ :يغ ِْ�شي اللَّ ْي َل ال َّن َها َر َيطْ ُل ُبهُ َح ِثي ًثا َو َّ
ات ِب�أ ْم ِر ِه �ألاَ َلهُ الخْ َ لْقُ َو ْ أ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو َم ُم َ�سخَّ َر ٍ
 )102احلج الآية.)61(:
 )103ينظر :الربهان يف علوم القر�آن .)241 / 3( -
 )104لقمان الآية.)29(:
 )105ينظر :ب�صائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز .)1610 / 1( -
 )106فاطر الآية.)13 (:
 )107احلديد الآية.)6(:
 )108ينظر :املحيط يف اللغة  ،)415 / 1( -ول�سان العرب .)126 / 15( -
 )109ينظر :املحكم واملحيط الأعظم .)32 / 6( -
 )110الرعد الآية.)3(:
 )111ذكر اهلل الغ�شيان يف موا�ضع مثل قوله تعاىل ( ُي ْغ�شِ ي ال َّل ْي َل ال َّنهَا َر )وقوله َ (:ف َل َّما َتغ ََّ�شاهَ ا َح َم َلتْ الأعراف ( )، 189 :فلما تغ�شاها حملت حمال خفيفا ) وقوله:
( َوالمْ ُ�ؤْ َت ِف َك َة �أَهْ َوى ) النجم َ ( )53 :فغ ََّ�شاهَ ا َما َغ َّ�شى)( )54النجم  )55 ، 54 :وقوله�( :أَ اَل حِ َني َي ْ�س َتغ ُْ�شونَ ِث َيا َبه ُْم َي ْع َل ُم َما يُ�سِ ُّرونَ َو َما ُي ْع ِل ُنونَ ِ�إ َّن ُه َعلِي ٌم ِب َذاتِ
ا�سا َيغ َْ�شى َطا ِئ َف ًة مِ ْن ُك ْم �آل عمران :
ُّ
ال�صدُور ِ(هود  )5 :هذا كله فيه �إحاطة من كل وجه  .وذكر تعاىل �إنزال النعا�س يف قولهُ ( :ث َّم �أَنْزَ َل َع َل ْي ُك ْم مِ نْ َبعْدِ ا ْلغ َِّم �أَ َم َن ًة ُن َع ً
ُ
ِّ
ُّ
ْ
ا�س �أَ َم َن ًة مِ ْن ُه (الأنفال  )11 :والنعا�س ينزل يف الر�أ�س ب�سبب نزول الأبخرة التي تدخل يف الدماغ فتنعقد
ع
ن
ال
م
ك
ي
َ�ش
غ
ي
ذ
�
إ
(
:
بدر
يوم
يف
وقال
أحد،
�
يوم
هذا
)154
ُ
ُ
َ
َ
ِ
فيح�صل منها النعا�س،التبيان يف نزول القر�آن )3 / 1( -
 )112ينظر :تف�سري الطربي .)329 / 16( -
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َر ُّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ني.113
�أي :يغطي �سبحانه النهار بالليل ،وملا كان املغطى يجتمع مع املُغطي وجودا وذلك ال يت�صور هنا قالوا املعنى
يلب�سه مكانه في�صري اجلو مظلما بعد ما كان م�ضيئا ،ومعنى قولهَ :يطْ ُل ُبهُ َح ِثي ًثا �أي �سريعا .114قال تعاىلَ ) :واللَّ ْيلِ
�إِ َذا َيغ َْ�شاهَ ا 115معنى قوله تغ�شاها�:أي :يغ�شى ال�شم�س ،فيذهب ب�ضوئها عند �سقوطها؛ قال جماهد وغريه .وقيل:
يغ�شى الدنيا بالظلم ،فتظلم الآفاق .فالكناية ترجع �إىل غري مذكور ،116وقال تعاىلَ :واللَّ ْيلِ �إِ َذا َيغ َْ�شى� ،117أق�سم
اهلل �سبحانه وتعاىل بالليل �إذا يغ�شى يعني حني يغ�شى الأر�ض ويغطيها بظالمه ،لأن الغ�شاء مبعنى الغطاء.118
الفرع الرابع :ان�سالخ الليل من النهار :جعل اهلل النهار كاجللد الذي ُي�سلخ ،فنجد �أن اهلل �ش ّبه الليل
بالذبيحة ،والنهار جلدها ،ف�إن ُ�سلخ اجللد ظهر الليل فجعل النهار غالف ًا والليل هو الأ�صل .119قال اهلل تعاىلَ :و�آَ َي ٌة
َل ُه ُم اللَّ ْي ُل َن ْ�س َلخُ ِمنْهُ ال َّن َها َر َف�إِ َذا هُ ْم ُمظْ ِل ُمونَ .120
معنى قولهَ :و�آَ َي ٌة َل ُه ُم اللَّ ْي ُل َن ْ�س َلخُ ِمنْهُ ال َّن َها َر �إن ان�سالخ ال�شيء عن ال�شيء �أن يرب�أ منه ويزول عنه حاال
فحاال كذلك انف�صال الليل عن النهار واالن�سالخ �أبلغ من االنف�صال ملا فيه من زيادة البيان .121وقد �سبق احلديث
حول االن�سالخ .
الفرع اخلام�س :عدم �سبق الليل النهار� :إن الليل والنهار يف حركة دائمة فكل يف فلكه ي�سري باتزان وال
ميكن لليل �أن ي�سبق النهار �أو النهار ي�سبق الليل وهذا ما ن�شري �إليه هنا قال اهلل تعاىل:لاَ َّ
ال�ش ْم ُ�س َي ْن َب ِغي َل َها �أَنْ ُت ْد ِر َك
ا ْل َق َم َر َولاَ اللَّ ْي ُل َ�سا ِبقُ ال َّن َها ِر َو ُك ٌّل فيِ َف َل ٍك َي ْ�س َب ُحونَ .122
�أي كل من ال�شم�س والقمر يف فلك خا�ص به ي�سبح الدهر كله ،والفلك عبارة عن دائرة كفلكة املغزل يدور
فيها الكوكب من �شم�س وقمر وجنم ي�سبح فيها ال يخرج عنها �إذ لو خرج يح�صل الدمار ال�شامل للعوامل كلها� ،سبحان
العليم احلكيم ،هذه كلها مظاهر القدرة والعلم واحلكمة الإلهية وهي موجبة للتوحيد مقررة له ،ولكن امل�شركني
123
عنها معر�ضون ال يفكرون وال يهتدون.
النظرة العلمية :يثبت العلم احلديث �أنه ال ميكن �أن تدرك ال�شم�س القمر وال ميكن �أن يتالقيا ؛لأن كال
منهما يجرى يف مدار مواز للآخر في�ستحيل �أن يتقابال؛ لأن اخلطني املتوازين ال يتالقيان �أبدا ،كما ي�ستحيل �أن
ي�سبق الليل النهار؛لأن ذلك يتطلب من الأر�ض �أن تدور عك�س اجتاهها الطبيعي الذي هو من الغرب �إىل ال�شرق ،وهو
�أمر خمالف لنامو�س الكون واهلل �سبحانه يقول يف كتابه العزيز� :إِنَّا ُك َّل َ�ش ْيءٍ َخ َل ْق َنا ُه ِب َقدَ ٍر  .125 124وقال تعاىل:
َوهُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر َو َّ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل فيِ َف َل ٍك َي ْ�س َب ُحونَ .126
 )113الأعراف من الآية.)54 (:
 )114ينظر :ما دل عليه القر�آن .)47 / 1( -
 )115ال�شم�س الآية.)4(:
 )116ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن )74 / 20( -
 )117الليل الآية.)4(:
 )118ينظر :تف�سري القر�آن للعثيمني .)30 / 1( -
 )119ينظر :الإعجاز اللغوي والبياين يف القر�آن الكرمي )341 / 1( -
 )120ي�س الآية.)37(:
 )121ينظر :الربهان يف علوم القر�آن .)436 / 3( -
 )122ي�س الآية.)40(:
 )123ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن  ،)32 / 15( -و�أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري . )410 / 3( -
 )124القمر الآية.)49(:
 )125ينظر :القر�آن و�إعجازه العلمي .)77-76 / 1( -
 )126الأنبياء الآية.)33(:
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قرن اهلل الليل بالأعداد يف موا�ضع
املتتبع للآيات ال�شريفة الواردة يف القر�آن الكرمي ،والذي تورد ذكر الأعداد املتعلقة بالليل جند �أنها قد
يْ
توزعت على عدة �أق�سام على النحو الآتي قوله�) :إِنَّا �أَن َْز ْل َنا ُه فِ َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر .)127وقال تعاىلَ ) :ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخ ٌ
ال
ِم ْن �أَل ِْف َ�ش ْهر .)128وقال تعاىل�):إِنَّا �أَن َْز ْل َنا ُه فِ َل ْي َل ٍة ُم َبا َر َك ٍة �إِنَّا ُكنَّا ُمن ِْذرِينَ  ،)129وقوله تعاىلَ ) :وا ْل َف ْج ِر َ ،و َل َي ٍ
َع ْ�ش ٍر.)130
فما املق�صود بهذه الليايل؟ اختلف يف حتديد املراد بها ،والراجح يف ذلك  -وهو ما عليه جمهور املف�سرين:-
�أن املراد بالليايل الع�شر هو ع�شر ذي احلجة .وهذا مروي عن ابن عبا�س وابن الزبري وجماهد وغري واحد من
ال�سلف واخللف .وهو الذي �صححه ابن كثري .ويدل على هذا ما روي عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:
« �إن الع�شر ع�شر الأ�ضحى »  .وي�سانده ما ثبت يف �صحيح البخاري عن ابن عبا�س مرفوعا « :ما العمل يف �أيام �أف�ضل
منها يف هذه الع�شر» قالوا :وال اجلهاد؟ قال :وال اجلهاد� ،إال رجل خرج يخاطر بنف�سه وماله فلم يرجع ب�شيء
َو�أَ َ
تْ ْم َناهَ ا ِب َع ْ�ش ٍرَ ( .132 .)131و َ�أ َ
تْ ْم َناهَ ا ِب َع ْ�ش ٍر) قال ابن عبا�س وجماهد وم�سروق ر�ضي اهلل عنهم :هي ذو القعدة
وع�شر من ذي احلجة� .أمره �أن ي�صوم ال�شهر وينفرد فيه بالعبادة ؛ فلما �صامه �أنكر خلوف فمه فا�ستاك .قيل :
بعود خرنوب؛ فقالت املالئكة� :إنا كنا ن�ستن�شق من فيك رائحة امل�سك ف�أف�سدته بال�سواك .فزيد عليه ع�شر ليال
من ذي احلجة .وقيل� :إن اهلل تعاىل �أوحى �إليه ملا ا�ستاك « :يا مو�سى ال �أكلمك حتى يعود .)133ومن ذلك قوله
ني َل ْي َل ًة َو�أَ َ
تْ ْم َناهَ ا ِب َع ْ�ش ٍر َف َت َّم ِمي َق ُ
ات َر ِّب ِه �أَ ْر َب ِع َ
و�سى َثلَ ِث َ
ني َل ْي َل ًة  .)134وواعد اهلل �سبحانه وتعاىل
تعاىلَ ) :و َو َ
اع ْد َنا ُم َ
فتم ما َو َّق َته اهلل ملو�سى لتكليمه �أربعني ليلة.
مو�سى ملناجاة ربه ثالثني ليلة ،ثم زاده يف الأجل بعد ذلك ع�شر ليالَّ ،
وقال مو�سى لأخيه هارون -حني �أراد
امل�ضي ملناجاة ربه :-كن خليفتي يف قومي حتى �أرجع ،و�أح ِم َلهم على طاعة اهلل
َّ
135
َ
ْ
و�سى �أ ْر َب ِع َ
وعبادته ،وال
ني
ت�سلك طريق الذين يف�سدون يف الأر�ض .) .ومن ذلك �أي�ض ًا قوله تعاىلَ ) :و�إِ ْذ َو َ
اع ْد َنا ُم َ
َ ُ 136
َ
َل ْي َل ًة ُث َّم ا َّت َخذْ تُ ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه َو�أ ْن ُت ْم ظالِونَ ).
خ�ص الليايل بالذكر لأنّ العام بها  ،والأيام تابعة لها ،
هي �شهر ذي القعدة وع�شر ذي احلجة  ،و�إمنا ّ
138
َ
واملراد �أربعني ليلة ب�أيامها.)137قال تعاىلَ ) :ف َت َّم ِمي َق ُ
ات َر ِّب ِه �أ ْر َب ِع َ
فتم ما َو َّق َته اهلل ملو�سى لتكليمه
ني َل ْي َل ًة )َّ .
�أربعني ليلة.)139 .
 )127القدر الآية.)1(:
 )128القدر الآية.)3(:
 )129الدخان الآية.)3):
 )130الفجر الآية1(:ـ.)2
 )131الأعراف الآية.)142(:
 )132ينظر :الوقت و�أهميته يف حياة امل�سلم .)17 / 2( -
 )133ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن )274 / 7( -
 )134الأعراف الآية.)142(:
 )135ينظر :التف�سري املي�سر .)103 / 3( -
 )136البقرة الآية.)51(:
 )137ينظر :الت�سهيل لعلوم التنزيل البن جزي )35 / 1(-
 )138الأعراف الآية.)142(:
 )139ينظر :التف�سري املي�سر .)103 / 3( -
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و�صف اهلل �أنبياءه وعباده وبيان حالهم لي ًال
ملا كان الأنبياء والر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم هم الأ�سوة العظمى  ،والقدوة املثلى للنا�س جميع ًا ،كان
�أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم �أكرث النا�س اقتداء ًا بهم فكيف كان حالهم ،وملاذا كان حال
ال�صحابة ال ينامون؟ �ألكونهم يتاجرون؟ �أم لكونهم يخافون؟ �أم لكونهم ي�صلون؟! الآيات �أفادت و�أو�ضحت الذي
اب َج َهن ََّم �إِنَّ َع َذا َب َها
ا�ص ِر ْف َعنَّا َع َذ َ
�أُجمل فقال تعاىلَ ):وا َّل ِذينَ َي ِبي ُتونَ ِل َر ِّبه ِْم ُ�س َّجدً ا َو ِق َيا ًماَ ،وا َّل ِذينَ َيقُو ُلونَ َر َّب َنا ْ
َكانَ َغ َرا ًما ، )140فهم ال ينامون لكونهم يقومون وي�سجدون فهم يحذرون الآخرة بل كانوا ) َكا ُنوا َق ِليلاً مِنَ اللَّ ْيلِ َما
.)141
َي ْه َج ُعونَ َ
الفرع الأول :و�صف اهلل عباده �أنهم ي�سهرون على طاعة اهلل:قال تعاىلَ (:كا ُنوا َق ِليلاً مِنَ اللَّ ْيلِ َما
َي ْه َج ُعونَ  .)142معنى ) َي ْه َج ُعونَ (ينامون؛ والهجوع النوم ليال ،والتهجاع النومة .)143
الهجوع النوم .ويف معنى الآية قوالن:
	�أحدهما :وهو ال�صحيح� :أنهم كانوا ينامون قلي ًال من الليل ،ويقطعون �أكرث الليل بال�سهر يف ال�صالة
والت�ضرع والدعاء.
144
الثاين� :أنهم كانوا ال ينامون بالليل قلي ًال وال كثري ًا ).
وقد ا�ستوقفت هذه الآية الكرمية الأحنف بن قي�س رحمه اهلل تعاىل� ،إذ كان الأحنف يقر�أ القر�آن
قراءة املتدبر املت�أمل ،فلما مر على هذه الآية الكرميةَ (:كا ُنوا َق ِليلاً مِنَ اللَّ ْيلِ َما َي ْه َج ُعونَ ( .قال معرتف ًا� :أنا ل�ست
من �أهل هذه الآية .145
الفرع الثاين :ت�سبيح املالئكة بالليل والنهار :خ�ص اهلل عزوجل بع�ض الأوقات بالأمر
بالت�سبيح وذلك؛ لأن �أف�ضل الأعمال �أدومها لكن من املالئكة مالزمون للت�سبيح على الدوام .146قال تعاىل:
ئمونَ .)147
ا�س َت ْكبرَ ُ وا َفا َّل ِذينَ ِعنْدَ َر ِّب َك ُي َ�س ِّب ُحونَ َلهُ ِباللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوهُ ْم لاَ َي ْ�س ُ
) َف�إِنِ ْ
فهذا يدل على �أنهم مواظبون على الت�سبيح ،ال ينفكون عنه حلظة واحدة ،وا�شتغالهم بهذا
العمل على �سبيل الدوام مينعهم من اال�شتغال ب�سائر الأعمال ككونهم ينزلون �إىل الأر�ض كما قال:
تعاىل):ع َل ْي َها َملاَ ئـ ِ َك ٌة ِغ ٌ
يم .)149وقوله
الظ ِ�شدَ ادٌ )150
وح اال ِم ُ
ني ،)148وقالَ ) :و َن ِّب ْئ ُه ْم َعن َ�ض ْي ِف �إِ ْب َر ِ
َ
اه َ
الر ُ
) َن َز َل ِب ِه ُّ
اجلواب� :إن الذين ذكرهم اهلل تعاىل ههنا بكونهم مواظبني على الت�سبيح �أقوام معينون من املالئكة وهم الأ�شراف
الأكابر منهم  ،لأنه تعاىل و�صفهم بكونهم عنده ،واملراد من هذه العندية كمال ال�شرف واملنقبة ،وهذا ال ينايف كون
 )140الفرقان الآية64 (:ـ.)65
 )141ينظر� :سل�سلة التف�سري مل�صطفى العدوي ( -الدر�س .)15 / 38
 )142الذاريات الآية.)17(:
 )143ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن .)35 /17( -
 )144ينظر:الت�سهيل لعلوم التنزيل ،البن جزي.)2149/1( ،
 )145ينظر�:سل�سلة التف�سري مل�صطفى العدوي .)16 / 38(-
 )146ينظر:مفاتيح الغيب –للفخر الرازي.)92 / 25(،
 )147ف�صلت الآية.)38(:
 )148ال�شعراء الآية.)193(:
 )149احلجر الآية.)51(:
 )150التحرمي من الآية.)6(:
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طائفة �أخرى من املالئكة م�شتغلني ب�سائر الأعمال .)151
�إن من خلق اهلل من ت�سبيحهم مت�صل دائم يف جميع �أوقاتهم ال يتخلله فرتة بفراغ �أو ب�شغل وهم املالئكة
�ض َو َم ْن ِعنْدَ ُه لاَ َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ َع ْن ِع َبا َد ِت ِه َولاَ َي ْ�س َت ْح ِ�س ُرونَ ُ ،ي َ�س ِّب ُحونَ اللَّ ْي َل
ات َو ْ أ
ال�س َما َو ِ
الَ ْر ِ
كما قال تعاىلَ ) :و َلهُ َم ْن فيِ َّ
َوال َّن َها َر لاَ َيفْترُ ُ ونَ .)152
معنى قوله تعاىلُ ) :ي َ�س ِّب ُحونَ اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر لاَ َيفْترُ ُ ونَ (�أي :ينزهون اهلل �سبحانه دائما ال ي�ضعفون عن
ذلك وال ي�س�أمون وقيل :ي�صلون الليل والنهار.)153
الفرع الثالث :القنوت وال�سجود يف الليل  :هناك فرق بني العامل بطاعة اللهّ وغريه ،وبني العامل
وعلم علما يقينا تفاوتها ،فلي�س املُعر�ض عن طاعة
واجلاهل  ،و�أن هذا من الأمور التي تقرر يف العقول تباينهاُ ،
155
َ
ربه ،املتبع لهواه ،كمن هو قانت  )154وهذا ما تقرره الآية الكرمية يف قوله تعاىل�) :أ ْم َم ْن هُ َو َقا ِن ٌت �آَ َناء ) ،اللَّ ْيلِ
ال ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه ُقلْ هَ لْ َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذينَ لاَ َي ْع َل ُمونَ �إِنمَّ َ ا َي َت َذ َّك ُر �أُو ُلو
اجدً ا َو َقا ِئ ًما َي ْح َذ ُر َْ آ
َ�س ِ
156
ْأ
اب ).
الَ ْل َب ِ
َ
اجدً ا َو َقا ِئ ًما)يعني :يف
)�س ِ
اء ،اللَّ ْيلِ ( يعني� :ساعات الليل يف ال�صالةَ ،
قوله تعاىل�) :أ َّم َم ْن هُ َو َقا ِن ٌت �آَ َن َ
ال�صالة) َي ْح َذ ُر ْ آَ
ال ِخ َر َة )يعني :يخاف عذاب الآخرةَ )،و َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه)يعني :مغفرة اهلل تعاىل.
157
ُ
َّ
اخل�ضوع
اع ِة مع
القنوت يف اللغة :يعني ُل ُزو ُم
وامل�صلى �إذا طال قيامه �أو
الط َ
َ
اجدً ا
اء ،اللَّ ْيلِ َ�س ِ
ركوعه �أو �سجوده فهو قانت يف ذلك كله قال تعاىل )�أ ْم َم ْن هُ َو َقا ِن ٌت �آَ َن َ
َو َقا ِئ ًما )158فجعله قانتا يف حال ال�سجود والقيام.
ويف احلديث ال�صحيح �سئل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم �أي :ال�صالة �أف�ضل فقال( :طول
القنوت )159ومل يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع وال�سجود كما كانت �صالة النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�صحبه و�سلم معتدلة �إذا �أطال القيام �أطال الركوع وال�سجود ،وهكذا.
160
ال�صالحِ َ ُ
يم َكانَ �أُ َّم ًة َقا ِن ًتا للِهَّ ِ َح ِني ًفا َولمَ ْ َي ُك مِنَ المْ ُ ْ�ش ِر ِك َ
ات
قال تعاىل �):إِنَّ �إِ ْب َر ِ
اه َ
ني )  .وقال تعاىلَ ) :ف َّ
َ
َ
ات َحا ِف َظ ٌ
َقا ِن َت ٌ
ات
ات ُم�ؤْ ِم َن ٍ
اجا َخيرْ ً ا ِم ْن ُكنَّ ُم ْ�س ِل َم ٍ
ات ِل ْل َغ ْي ِب ،)161وقال تعاىلَ :
)ع َ�سى َر ُّبهُ �إِنْ َطلَّ َق ُكنَّ �أنْ ُي ْب ِد َلهُ �أ ْز َو ً
َ َ 163
162
ات َوا ْل َقا ِن ِت َ
ات َوالمْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ات  ،وقال تعاىل�) :إِنَّ المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
ات ) و�سمى �إطالة القيام
ني َوا ْلقا ِنت ِ
ني َوالمْ ُ�ؤْ ِم َن ِ
ني َوالمْ ُ ْ�س ِل َم ِ
َقا ِن َت ٍ
يف ال�صالة قنوتا لأنه يطيل فيه الطاعة ولو �صلى قاعدا لقنت وهو قاعد وكذلك �إذا �صلى على جنب قنت وهو على
جنب ،والقيام قبل الركوع ي�سمى �أي�ضا قنوتا.
 )151ينظر :تف�سري الفخر الرازي.)3946/1( ،
 )152الأنبياء الآيتان19(:ـ.)20
 )153ينظر :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري  ،للإمام ال�شوكاين.)575/3(،
 )154ينظر :تف�سري ال�سعدي .)720 / 1( -
وقفى والأنى ال�ساعة .ينظر :ل�سان العرب .)48 / 14( -
ومعى ،و�أقفاء ً
 )155الآناء جمع � ًأنى �أمعاء ً
 )156الزمر الآية.)9(:
 )157ينظر :تاج العرو�س من جواهر القامو�س .)47 / 5( -
 )158الزمر الآية.)9(:
ال�ص َال ِة ُط ُ
ول ا ْل ُق ُنوتِ .
� )159أخرجه م�سلم )175 / 2( -برقم - )1804 ):باب �أَف َْ�ض ُل َّ
 )160النحل الآية.)120(:
 )161الن�ساء الآية.)34(:
 )162التحرمي من الآية.)5(:
 )163الأحزاب من الآية.)35(:
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ال ِخ َر َة
اجدً ا َو َقا ِئ ًما َي ْح َذ ُر َْ آ
اء ،اللَّ ْيلِ َ�س ِ
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أنه تال هذه الآية )�أَ ْم َم ْن هُ َو َقا ِن ٌت �آَ َن َ
َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه)قال " :ذاك عثمان بن عفان " ر�ضي اهلل عنه.)164
ويف لفظ نزلت يف عثمان بن عفان ،ويف قوله تعاىل ( َي ْح َذ ُر ْ آَ
ال ِخ َر َة) عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما:
«يحذر عذاب الآخرة» .165
الفرع الرابع :الآيات التي حتث الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم على العبادة لي ًال:
من عجيب حكمته وجليل �آياته �أن اهلل �سبحانه وتعاىل �أيد ر�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بقوة
ريه ويف �سنته ويف كتابه فمما يجلي ذلك �أوامر اهلل �سبحانه لر�سوله ب�أن يعبده لي ًال
وعظمة تتجلى يف �سريته ِ
و�س ِ
و�سوف ن�ستعر�ض ذلك من خالل ما ي�أتي:
ا�صبرِ ْ َع َلى َما َيقُو ُلونَ
1ـ �أمر اهلل نبيه �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم �أن ي�سبح من الليل قال تعاىل َ ) :ف ْ
َ 166
ال�ش ْم ِ�س َو َق ْب َل ُغ ُرو ِب َها َو ِم ْن �آَ َناءِ اللَّ ْيلِ َف َ�س ِّب ْح َو�أَطْ َر َ
َو َ�س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
اف ال َّن َها ِر َل َعلَّ َك َت ْر�ضى ).
�أمر اهلل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم يف هذه الآية �أن يلتزم ال�صرب ويقرنه بالت�سبيح يف معظم �أوقاته،
إنى  ،وفيه وجهان:
) َو ِم ْن َءان�آءِ اللَّ ْيلِ (� . .ساعاته ،و�أحدها � ً
	�أحدهما :هي �صالة الليل كله  ،قاله ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما.
َ
اف ال َّن َها ِر(فيه وجهان:
الثاين :هي �صالة املغرب والع�شاء والآخرة  .ومعنى قوله تعاىل�):أطْ َر ِ
	�أحدهما� :صالة الفجر ؛لأنها �آخر الن�صف الأول  ،و�أول الن�صف الثاين .قاله قتادة ر�ضي اهلل عنه.
الثاين�:أنها �صالة التطوع  ،قاله احل�سن رحمه اهلل.
2ـ �أمر اهلل عز وجل نبيه �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم �أن يتهجد يف الليل ويقيم ال�صالة  .قال
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س �إِلىَ َغ َ�س ِق اللَّ ْيلِ َو ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْج ِر �إِنَّ ُق ْر َ�آنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ�ش ُهو ًدا َ ،ومِنَ اللَّ ْيلِ َف َت َه َّج ْد
ال�صلاَ َة لِدُ ُل ِ
تعاىل �):أَ ِق ِم َّ
ِب ِه َنا ِف َل ًة َل َك َع َ�سى �أَنْ َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقا ًما محَ ْ ُمو ًدا.) 167
وك َّ
ال�ش ْم ِ�س(وهو زوالها عن كبد ال�سماء على التحقيق �إىل �صالة
معنى قوله تعاىل):لِدُ ُل ِ
الظهر والع�صر؛ و�أ�شار بقوله�):إِلىَ َغ َ�س ِق اللَّ ْيلِ (وهو ظالمه �إىل �صالة املغرب والع�شاء؛ و�أ�شار بقوله:
) َو ُق ْر�آَنَ ا ْل َف ْجر ِ(�إىل �صالة ال�صبح  ،وعرب عنها بالقر�آن مبعنى القراءة قرن فيها من التعبري عن ال�شيء ب�إ�سم بع�ضه.
ات َذ ِل َك ِذك َْرى ِل َّ
ال�س ِّي َئ ِ
ال�صلاَ َة َط َرفيَ ِ ال َّن َها ِر َو ُز َل ًفا مِنَ اللَّ ْيلِ �إِنَّ الحْ َ َ�س َن ِ
ا�صبرِ ْ
وقال تعاىل َ ) :و�أَ ِق ِم َّ
ات ُيذْ ِهبنْ َ َّ
لذا ِك ِرينَ َ ،و ْ
يع �أَ ْج َر المْ ُ ْح ِ�س ِن َ
ني .)169 168
َف�إِنَّ اللهَّ َ لاَ ُي ِ�ض ُ
ال�صال َة َط َرفيَ ِ ال َّن َها ِر(مل يختلف �أحد من �أهل الت�أويل يف �أن ال�صالة يف هذه
معنى قوله تعاىلَ ) :و�أَ ِق ِم َّ
الآية يراد بها :ال�صلوات املفرو�ضة ؛ وخ�صها بالذكر ؛ لأنها ثانية الإميان ،و�إليها يفزع يف النوائب؛ وكان النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم �إذا حزبه �أمر فزع �إىل ال�صالة.
قوله تعاىلَ :
)ط َرفيَ ِ ال َّن َها ِر(قال جماهد :الطرف الأول� ":صالة ال�صبح" ،الطرف الثاين� :صالة
الظهر والع�صر واختاره ابن عطية .وقيل :الطرفان ":ال�صبح واملغرب" قولهَ ) :وز َُلف ًا(من الليل" :املغرب
 )164ينظر� :أ�سباب النزل  ،لل�شيخ الواحدي.)277/1( ،
 )165بحر العلوم .)171 / 3( -
 )166طه الآية.)130(:
 )167الإ�سراء الآية78(:ـ.)79
 )168هود الآية114(:ـ.)115
 )169ينظر� :أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .)117-116 / 5( -
				
جامعة امللكة �أروى

249

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

الليــــل يف القر�آن الكرمي

والع�شاء".)170.
ا�صبرِ ْ َع َلى َما َيقُو ُلونَ َو َ�س ِّب ْح ِب َح ْم ِد
3ـ �أمر اهلل نبيه �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم �أن ي�سبح لي ًال ) َف ْ
َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
ال�س ُجو ِد.)171
ال�ش ْم ِ�س َو َق ْب َل ا ْل ُغ ُر ِ
وب َ ،ومِنَ اللَّ ْيلِ َف َ�س ِّب ْحهُ َو�أَ ْد َبا َر ُّ
يف معنى قوله تعاىلَ ) :ومِنَ اللَّ ْيلِ َف َ�س ِّب ْحهُ )ثالثة �أقوال:
الأول� :أنها �صالة الليل كله �أي :وقت �صلى منه ،قاله جماهد رحمه اهلل .
والثاين� :صالة الع�شاء ،قاله ابن زيد رحمه اهلل .
172
َ
ال�س ُجود(
والثالث� :صالة املغرب والع�شاء قاله مقاتل رحمه اهلل  .معنى قوله تعاىلَ ) :و�أ ْد َبا َر ُّ
�أي� :أعقاب ال�صلوات ،جمع  :دبر  ،و َمن قر�أ بالك�سر  ،فم�صدر ،من � :أدبرت ال�صالة :انق�ضت  ،ومعناه :وقت
انق�ضاء ال�صالة.
وقيل :املراد بالت�سبيح :ال�صلوات اخلم�س ،فاملراد مبا قبل الطلوع� :صالة الفجر ،ومبا قبل الغروب:
الظهر والع�صر  ،ومبا من الليل  :املغرب والع�شاء
والتهجد  ،وب�أدبار ال�سجود  :النوافل بعد املكتوبات .173
ُّ
174
ا�س ُج ْد
4ـ وقال تعاىلَ ) :ومِنَ اللَّ ْيلِ َف ْ
ا�س ُج ْد َلهُ َو َ�س ِّب ْحهُ َل ْيلاً َط ِويلاً ) .معنى قوله تعاىلَ ):ومِنَ اللَّ ْيلِ َف ْ
َلهُ )يعني� :صالة املغرب والع�شاء الآخرةَ ) .و َ�س ِّب ْحهُ َل ْيلاً َط ِويل)يعني التطوع يف الليل ؛ قاله ابن حبيب .وقال ابن
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما و�سفيان رحمه اهلل  :كل ت�سبيح يف القر�آن فهو �صالة.175
5ـ و�صف اهلل كل ت�سبيح يف القر�آن يخ�ص نبيه �أنه يقوم الليل فقال تعاىل�) :إِنَّ َر َّب َك َي ْع َل ُم �أَن ََّك َتقُو ُم �أَ ْد َنى
ِم ْن ُث ُل َث ِي اللَّ ْيلِ َو ِن ْ�ص َفهُ َو ُث ُل َثهُ َو َطا ِئ َف ٌة مِنَ ا َّل ِذينَ َم َع َك َواللهَّ ُ ُي َقدِّ ُر اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر.)176
معنى قوله تعاىل �) :أَ ْد َنى(�أقل ،ا�ستعري له الأدنى ؛لأن امل�سافة بني ال�سنني �إذا دنت قل ما بينهما ) َو ِن ْ�ص َفهُ (
معطوف على �أدنىَ ) ،و ُث ُل َثهُ (معطوف على ن�صفه ،واملعنى� :أن اهلل يعلم �أن ر�سوله �صلى اهلل عليه و�آله �صحبه و �سلم
يقوم� :أقل من ثلثي الليل ،ويقوم ن�صفه ،ويقوم ثلثه ،وبالن�صب قر�أ ابن كثري والكوفيون ،وقر�أ اجلمهور ) َو ِن ْ�ص ِف ِه
َو ُث ُل ِثهُ )باجلر عطفا على ثلثي الليل واملعنى � :أن اهلل يعلم �أن ر�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و �سلم يقوم �أقل
)ع ِل َم �أَنْ َل ْن
من ثلثي الليل ،و�أقل من ن�صفه ،و�أقل من ثلثه ،واختار قراءة اجلمهور �أبو عبيد و�أبو حامت لقولهَ :
تحُ ْ ُ�صو ُه.)177
الفرع اخلام�س :ذكر اهلل �أهل الكتاب من امل�ؤمنني منهم :تبني الآيات ال�شريفة �أنهم يتلون �آيات اهلل لي ًال
و�إن هذا الدين تخ�ضع له الأمة ب�أ�سرها ملا فيه من احلجج والبينات فبني اهلل طائفة من �أهل الكتاب �أنها �آمنت به
ات
اب ُ�أ َّم ٌة َقا ِئ َم ٌة َي ْت ُلونَ َ�آ َي ِ
اء ِم ْن �أَ ْهلِ ا ْل ِك َت ِ
ويتلون كتاب اهلل �آناء الليل وهذا ما �سنبينه هنا .قال تعاىلَ ) :ل ْي ُ�سوا َ�س َو ً
اء اللَّ ْيلِ َوهُ ْم َي ْ�س ُجدُ ونَ  .)178معنى قوله تعاىلٌ �):
أمة َقا ِئ َم ٌة( فيه ثالث ت�أويالت:
اللهَّ ِ �آَ َن َ
الأول :عادلة  ،وهو قول احل�سن ،وابن جريج رحمهما اهلل.
 )170ينظر� :أحكام القر�آن للكيا الهرا�سى .)162 / 2( -
 )171ق الآية39(:ـ.)40
 )172ينظر :زاد امل�سري .)23 / 8( -
 )173ينظر :البحر املديد .)286 / 7( -
 )174الإن�سان الآية.)26(:
 )175ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن .)150 / 19(-
 )176املزمل من الآية.)20(:
 )177فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري .)450 / 5( -
� )178آل عمران الآية.)131(:
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والثاين :قائمة بطاعة اهلل ،وهو قول ال�سدي رحمه اهلل.
والثالث :يعني ثابتة على �أمر اهلل تعاىل ،وهو قول ابن عبا�س ،وقتادة ،والربيع رحمهما اهلل تعاىل ومعنى
هلل َءان� َآء اللَّ ْيلِ (فيه قوالن:
ات ا ِ
قوله تعاىلَ ) :ي ْت ُلونَ َءا َي ِ
	�أحدهما� :ساعات الليل  ،وهو قول احل�سن  ،والربيع رحمهم اهلل .
والآخر :جوف الليل  ،وهو قول ال�سدي.
واختلف يف املراد بالتالوة يف هذا الوقت على قولني:
�أحدهما� :صالة ال َع ْت َمة ،وهو قول عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه.
والآخر � :صالة املغرب والع�شاء . 179
املبحثال�ساد�س

ا�ستخدام الليل يف الإنفاق يف �سبيل اهلل ويف الدعوة �إىل اهلل
�إن من عباد اهلل من يعمرون الأوقات والأحوال باخلري وال�صدقة فكلما نزلت بهم حاجة حمتاج عجلوا
ق�ضاءها ومل ي�ؤخروه ومل يتعللوا بوقت وال حال ،ومن النا�س من ميتثل لأمر اهلل فيدعوا اهلل يف كل وقت وحني من
الليل �أو من النهار �سر ًا وجهر ًا وهذا ما ن�شري �إليه هنا.
َ
الفرع الأول :الإنفاق يف الليل :كما قال تعاىل) :ا َّل ِذينَ ُي ْن ِفقُونَ �أ ْم َوا َل ُه ْم ِباللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر ِ�س ًّرا َو َعلأن َي ًة
َف َل ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم ِعنْدَ َر ِّبه ِْم َولاَ َخ ْو ٌف َع َل ْيه ِْم َولاَ هُ ْم َي ْح َز ُنونَ .)180
قال الإمام ال�شوكاين :رحمه اهلل تعاىل»:الإنفاق بالليل والنهار دليل زيادة رغبتهم يف الإنفاق و�شدة
حر�صهم عليه حتى �أنهم ال يرتكون ذلك ليال وال نهارا ويفعلونه �سرا وجهرا وعند �أن تنزل بهم حاجة املحتاجني
ويظهر لديهم فاقة املفتاقني يف جميع الأزمنة على جميع الأحوال.181
فنخل�ص �إىل �أن الإنفاق من كمال الإميان وح�سن الإ�سالم ،فهو دليل ح�سن الظن باهلل والثقة به ،ولإنفاق
�سبب لنيل حب اهلل  -عز وجل  -وحب اخللق والإنفاق �سبب بركة املال ومنائه ووقاية للإن�سان من امل�صائب والباليا،
كما �أن الإنفاق دليل الطبع ال�سليم والأريحية الكرمية ومدعاة لن�صرة اهلل عز وجل.
الفرع الثاين :الدعوة �إىل اهلل لي ًال :الدعوة �إىل اهلل جل وعال مقام عظيم و�شرف كبري ومنزلة رفيعة
عالية اخت�ص اهلل جل وعال بها الأنبياء واملر�سلني ،عليهم ال�صالة وال�سالم ومن �سار على نهجهم يف هذا ال�سبيل من
ق�ص اهلل جل وعال يف القر�آن �سري الأنبياء و�سري املر�سلني عليهم ال�صالة وال�سالم منبها �إىل
عباد اهلل ال�صاحلني ،لهذا ّ
182
�أنهم كانوا دعاة �إىل اهلل جل وعال  ،ولهذا قال تعاىل عن نبي اهلل نوح عليه ال�سالم َ
ال َر ِّب �إِنيِّ َد َع ْو ُت َق ْو ِمي َل ْيلاً
)ق َ
َو َن َها ًراَ ،ف َل ْم َي ِز ْدهُ ْم ُد َعا ِئي �إِلاَّ ِف َرا ًرا).183
قال املاوردي :فيه وجهان :
�أحدهما :دعوتهم ليعبدوك لي ًال ونهار ًا
 )179ينظر :تف�سري املاوردى  -النكت والعيون .)417 / 1( -
 )180البقرة الآية.)174(:
 )181فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري .)443 / 1( -
 )182ينظر :املف�صل يف فقه الدعوة �إىل اهلل تعاىل .)162 / 8( -
 )183نوح الآية.)6-5(:
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ات ِب�أَ ْم ِر ِه �إِنَّ يِف َذ ِل َك َ آَ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو ُم ُم َ�سخَّ َر ٌ
اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر َو َّ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ . )216
ل َي ٍ
و�سخَّ ر لكم الليل لراحتكم ،والنهار ملعا�شكم ،و�سخَّ ر لكم ال�شم�س �ضياء ،والقمر نو ًرا وملعرفة ال�سنني
واحل�ساب ،وغري ذلك من املنافع ،والنجوم يف ال�سماء مذلالت لكم ب�أمر اهلل ملعرفة الأوقات ،ون�ضج الثمار والزروع،
ً
َ
دالئل
واالهتداء بها يف الظلمات� .إن يف ذلك الت�سخري َل
وا�ضحة لقوم �سيعقلون عن اهلل حججه وبراهينه.217
الفرع الثالث :النوم بالليل �آية من �آياته :مثال النوم كاملوت واالنت�شار يف النهار لطلب الرزق كالبعث
بعد املوت فهذه عملية للبعث بعد املوت تتكرر كل يوم وليلة يف هذه احلياة الدنيا� ،إن يف ذلك املذكور من النوم
واالنت�شار لطلب الرزق لدالئل وحجج على قدرة اهلل على البعث فهو نداء احلق والعقل يدعوهم �إىل الإميان
بالبعث.218
قوله تعاىلَ ):و ِم ْن �آَ َيا ِت ِه َم َنا ُم ُك ْم ِباللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوا ْب ِت َغا�ؤُ ُك ْم ِم ْن َف ْ�ض ِل ِه �إِنَّ يِف َذ ِل َك َ آَ
ات ِل َق ْو ٍم
ل َي ٍ
َي ْ�س َم ُعونَ .)219
يف هذه الآية تقدمي وت�أخري  ،واملعنى :ومن �آياته منامكم بالليل وابتغا�ؤكم من ف�ضله بالنهار؛ فحذف
حرف اجلر الت�صاله بالليل وعطفه عليه ،والواو تقوم مقام حرف اجلر �إذا ات�صلت باملعطوف عليه يف اال�سم
آيات ِل َق ْو ٍم
الظاهر خا�صة؛ فجعل النوم بالليل دليال على املوت ،والت�صرف بالنهار دليال على البعث�) .إِنَّ يِف َذ ِل َك ل ٍ
َي ْ�س َم ُعونَ  .)220كما �أن الليل والنهار �آية من �آياته �سبحانه عزوجل كما قال تعاىلَ ):و ِم ْن َ�آ َيا ِت ِه اللَّ ْي ُل َوال َّن َها ُر َو َّ
ال�ش ْم ُ�س
َوا ْل َق َم ُر اَل َت ْ�س ُجدُ وا ِل َّ
ا�س ُجدُ وا للِهَّ ِ ا َّل ِذي َخ َل َقهُنَّ �إِنْ ُك ْن ُت ْم �إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ ونَ .)221
ل�ش ْم ِ�س َو اَل ِل ْل َق َم ِر َو ْ
جعل الليل والنهار �آيتني عظيمتني قال تعاىل َ ) :و َج َع ْل َنا اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر �آَ َي َتينْ ِ َف َم َح ْو َنا �آَ َي َة اللَّ ْيلِ َو َج َع ْل َنا �آَ َي َة
ال�س ِن َ
اب َو ُك َّل َ�ش ْيءٍ َف َّ�ص ْل َنا ُه َتف ِْ�صيل.)222
ني َوالحْ َِ�س َ
ال َّن َها ِر ُم ْب ِ�ص َر ًة ِل َت ْب َت ُغوا َف ْ�ضلاً ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو ِل َت ْع َل ُموا َعدَ َد ِّ
قوله تعاىل) :وجعلنا الليل والنهار �آيتني)�أي :عالمتني تدالن على قدرة خالقهما ) َف َم َح ْو َنا(طم�سنا
)�آَ َي َة اللَّ ْيلِ (نورها مبا جعلنا فيها من ال�سواد ) َو َج َع ْل َنا �آَ َي َة ال َّن َها ِر ُم ْب ِ�ص َر ًة(م�ضيئة يب�صر فيها ) ِل َت ْب َت ُغوا َف ْ�ضلاً ِم ْن
ال�س ِن َ
اب (مبحو �آية الليل ولوال ذلك ما كان
ني َوالحْ َِ�س َ
َر ِّب ُك ْم(لتب�صروا كيف تت�صرفون يف �أعمالكم ) َو ِل َت ْع َل ُموا َعدَ َد ِّ
يعرف الليل من النهار وكان ال يتبني العدد ) َو ُك َّل َ�ش ْيءٍ (مما يحتاج �إليه ) َف َّ�ص ْل َنا ُه َتف ِْ�صيل(بيناه تبيينا ال يلتب�س
معه بغريه.223
الفرع الرابع :ان�سالخ الليل  :بني اهلل عز وجل ظاهرة تعاقب الليل والنهار وتداول كل منهما بعملية
هاب
ال�سلْخُ ُك ْ�ش ُط الإِ ِ
ال�سلخ كما ت�سلخ الذبيحة،فقال تعاىلَ ) :و َ�آ َي ٌة َل ُه ُم اللَّ ْي ُل َن ْ�س َلخُ ِمنْهُ ال َّن َها َر َف ِ�إ َذا هُ ْم ُمظْ ِل ُمونَّ .)224
وال�سلْخُ ما ُ�س ِل َخ عنه .225وال�سلخ :نزع جلد احليوان ،يقال� :سلخته فان�سلخ ،وعنه
�أيَ :ي ْ�س ُلخه و َي ْ�س َلخه َ�سلْخ ًا َك َ�شطه َّ
ُ 226
َ
ا�ستعري� :سلخت درعه :نزعتها ،و�سلخ ال�شهر وان�سلخ ،قال تعاىلَ ) :ف�إِ َذا ان َْ�س َل َخ ْ أ
ال�شْ ُه ُر الحْ ُر ُم  .وقال تعاىل) :
 )216النحل الآية.)12(:
 )217ينظر :التف�سري املي�سر .)386 / 4( -
 )218ينظر� :أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري . )171 / 4( -
 )219الروم الآية.)23(:
 )220ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن . )18 / 14(-
 )221ف�صلت الآية.)37(:
 )222الإ�سراء الآية.)12(:
 )223ينظر :الوجيز للواحدي .)629 / 1( -
 )224ي�س الآية.)37(:
 )225ينظر :ل�سان العرب .)24 / 3( -
 )226التوبة من الآية.)5(:
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َن ْ�س َلخُ ِمنْهُ ال َّن َها َر �.أي :ننزع  ،و�أ�سود �سالخ� ،سلخ جلده� ،أي :نزعه ،ونخلة م�سالخ :ينترث ب�سرها الأخ�ضر. 227
ووجه داللته �أنه يوافق ما ك�شف عنه العلم احلديث من �أن الأ�صل فيما يحيط الأر�ض هو الليل (الظالم)،
و�أن اجلزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو الهواء الذي يحيط بالأر�ض ،وميثل ق�شرة رقيقة ت�شبه اجللد ،ف�إذا
دارت الأر�ض�ُ ،س ِلخت حالة النهار الرقيقة التي كونتها انعكا�سات �أ�شعة ال�شم�س ..فيحدث بهذا الدوران �سلخ النهار
من الليل.228
الفرع اخلام�س :التويف بالليل � :شبه اهلل عزوجل النوم بالتويف وهو املوت فقال تعاىلَ ):وهُ َو ا َّل ِذي
يه ِل ُيق َْ�ضى �أَ َج ٌل ُم َ�س ًّمى ُث َّم �إِ َل ْي ِه َم ْر ِج ُع ُك ْم ُث َّم ُي َن ِّب ُئ ُك ْم بمِ َ ا ُك ْن ُت ْم
َي َت َو َّف ُاك ْم ِباللَّ ْيلِ َو َي ْع َل ُم َما َج َر ْح ُت ْم ِبال َّن َها ِر ُث َّم َي ْب َع ُث ُك ْم ِف ِ
َت ْع َم ُلونَ .229
ذكر اهلل عزوجل يف هذه الآية الكرمية �أن النوم وفاة ،و�أ�شار يف مو�ضع �آخر �إىل �أنه وفاة �صغرى و�أن
�صاحبها مل ميت حقيقة ،و�أنه تعاىل ير�سل روحه �إىل بدنه حتى ينق�ضي �أجله ،و�أن وفاة املوت التي هي الكربى
ني َم ْو ِت َها َوا َّل ِتي لمَ ْ مَ ُ
ْفُ�س ِح َ
تتْ يِف
قد مات �صاحبها ،ولذا مي�سك روحه عنده ،وذلك يف قوله تعاىل) :اللهَّ ُ َي َت َو َّفى ْ أ
الَن َ
َم َنا ِم َها َف ُي ْم ِ�س ُك ا َّل ِتي َق َ�ضى َع َل ْي َها المْ َ ْو َت َو ُي ْر ِ�س ُل ُْ أ
آيات ِل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّرونَ .)230
الخْ َرى �إِلىَ �أَ َجلٍ ُم َ�س ّم ًى �إِنَّ يِف َذ ِل َك َل ٍ
املبحث التا�سع

عقوبات الليل
قد يكون �أمن مكر اهلل �سببا من الأ�سباب التي توقع يف الت�سويف� ،إذ الإن�سان جمبول على املبادرة والإ�سراع
ب�أداء ما ُيطلب منه عندما يخاف ،وعلى التواين والتفريط �إذا �أمن ،ولقد �أ�شار رب العزة واجلالل �إىل عقوبات قد
ت�أتي يف الليل وقد تواجه الإن�سان يف �أكرث جماالت حياته �إن هو ا�ستمر يف مع�صيته هلل تعاىل.
ا�س ٍق
الفرع الأول :الليل مظنة خروج احليوانات ال�ضارة  :ونالحظ ذلك كما قال تعاىلَ ) :و ِم ْن َ�ش ِّر َغ ِ
�إِ َذا َو َق َب� .232 )231أي ي�ستعيذ من الغا�سق وهو الليل �إذا �أظلم والقمر �إذا غاب �إذ الظالم بدخول الليل �أو بغياب القمر
يكون مظنة خروج احليات ال�سامة واحليوانات املفرت�سة واجلماعات املتل�ص�صة لل�سطو وال�سرقة وابتغاء ال�شر
والف�ساد.233
ويبني اهلل عزوجل يف مو�ضع �آخر �أن العقاب قد ي�أتي لي ًال كما ح�صل للأر�ض التي �إزَّينت و�أ�صبحت
الَ ْم ِ�س َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل ْ آَ
خم�ضرة )�أَ َتاهَ ا �أَ ْم ُر َنا َل ْيلاً �أَ ْو َن َها ًرا َف َج َع ْل َناهَ ا َح ِ�صيدً ا َك�أَنْ لمَ ْ َت ْغنَ ِب ْ أ
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّرونَ .)234
ال َي ِ
قوله تعاىل�( :أَ َتاهَ ا �أَ ْم ُر َنا َل ْيلاً �أَ ْو َن َها ًرا) ،يقول :جاء الأر�ض «�أمرنا» ،يعني  :ق�ضا�ؤنا بهالك ما عليها من النبات �إما
ليال و�إما نها ًرا (فجعلناها) ،يقول :فجعلنا ما عليها (ح�صيدً ا) يعني :مقطوعة مقلوعة من �أ�صولها .235وقال تعاىل:
 )227ينظر :مفردات �ألفاظ القر�آن ـ ن�سخة حمققة .)490 / 1( -
 )228ينظر :املف�صل يف الرد على �شبهات �أعداء الإ�سالم .)188 / 6( -
 )229الأنعام الآية.)60(:
 )230الزمر الآية.)42(:
 )231الفلق الآية.)3(:
 )232ينظر� :آفات على الطريق ملحمد نوح .)77 / 3(-
 )233ينظر� :أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري .)630 / 5( -
 )234يون�س من الآية.)24(:
 )235ينظر :تف�سري الطربي .)56 / 15( -
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ُ
)قلْ �أَ َر َ�أ ْي ُت ْم ِ�إنْ �أَ َت ُاك ْم َع َذا ُبهُ َب َيا ًتا �أَ ْو َن َها ًرا َما َذا َي ْ�س َت ْع ِج ُل ِمنْهُ المْ ُ ْج ِر ُمونَ . )236
الفرع الثاين :ا�ستغالل �أوقات الليل يف املكر واخلديعة والت�ضليل  :وهنا حدث للنفو�س ال�ضعيفة التي ت�سخر
�أوقاتها من ليل �أو نهار ل�سماع ال�صد عن ذكر اهلل عزوجل فهنا يح�صل الندم وحتل العقوبة كما قال تعاىلَ ) :و َق َ
ال ا َّل ِذينَ
َ
ْفُر ِباللهَّ ِ َو جَ ْ
ن َع َل َلهُ �أَنْدَ ا ًدا َو�أَ َ�س ُّروا النَّدَ ا َم َة لمَ َّا َر�أ ُوا
ا�س َت ْكبرَ ُ وا َبلْ َمك ُْر اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر �إِ ْذ َت�أْ ُم ُرو َن َنا �أَنْ َنك َ
ا�س ُت ْ�ض ِعفُ وا ِللَّ ِذينَ ْ
ْ
ُ 237
َ
َ
اب َو َج َع ْل َنا ْ أ
اق ا َّل ِذينَ َك َف ُروا هَ لْ ُي ْج َز ْونَ �إِ اَّل َما َكا ُنوا َي ْع َملون ) .
الغْ لاَ َل يِف �أ ْع َن ِ
ا ْل َع َذ َ
املكر يف اللغة االحتيال واخلديعة يقال مكر به ميكر فهو ماكر ومكار.واملكر� :إظهار الطيب و�إبطان
اخلبيث  ،وهو اخلديعة .وقد بني جل وعال �أن املكر ال�سيىء ال يرجع �ضرره �إال على فاعله؛ وذلك يف قولهَ ) :و َمك َْر
ال�س ِّي ُئ �إِ اَّل ِب�أَ ْه ِله�.239 238س
ال�س ِّي ِئ َوال َي ِحيقُ المْ َك ُْر َّ
َّ
ً
قيلولة :من ف�ضل اهلل على عباده �أنه جل وعال ميهل وال
الفرع الثالث� :أهلك اهلل كثري ًا من القرى لي ًال �أو
يهمل فكل من ع�صى وعمي عن الآيات البينات ال بد من عقوبة من اهلل �إن ا�ستمر على ذلك ،فكثري ًا من القرى ال ت�ؤمن
اءهَ ا َب�أْ ُ�س َنا َب َيا ًتا �أَ ْو هُ ْم َقا ِئ ُلونَ .)240
باهلل فيح�صل العقاب �إما لي ًال �أو نهار ًا كما قال تعاىلَ ) :و َك ْم ِم ْن َق ْر َي ٍة �أَ ْه َل ْك َناهَ ا َف َج َ
خوف اهلل تعاىل يف هذه الآية الكرمية الكفار الذين كذبوه �صلى اهلل عليه و�سلم ،ب�أنه �أهلك كثري ًا من القرى ب�سبب
تكذيبهم الر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم ،فمنهم من �أهلكها ) َب َيات ًا)� ،أي :لي ًال ،ومنهم من �أهلكها و)هُ ْم َقا ِئ ُلونَ � ،أي :يف
حال قيلولتهم ،والقيلولة :اال�سرتاحة و�سط النهار .يعني :فاحذروا تكذيب ر�سويل (�صلى اهلل عليه و�سلم) لئال �أنزل
بكم مثل ما �أنزلت بهم.241
الفرع الرابع� :إتيان العذاب لي ًال �أو وقت النوم� :أيظن �أهل القرى �أنهم يف منجاة وم�أمن من عذاب اهلل،
�أن ي�أتيهم ليال وهم نائمون .242ولهذا قال تعاىل�) :أَ َف َ�أمِنَ َ�أ ْه ُل ا ْلق َُرى َ�أنْ َي ْ�أ ِت َي ُه ْم َب�أْ ُ�س َنا َب َيا ًتا َوهُ ْم َنا ِئ ُمونَ � ،أَ َو �أَمِنَ �أَ ْه ُل
ا ْلق َُرى �أَنْ َي ْ�أ ِت َي ُه ْم َب�أْ ُ�س َنا ُ�ض ًحى َوهُ ْم َي ْل َع ُبونَ . )243
العذاب على حني َغ ْف َل ٍة منهم  ،من غري تقدُّ م �أمارة تدلُّهم على نزول ذلك العذاب مكانه
املُ َرا ُد �أ َّن ُهم جاءهم
ُ
244
 ،قيل ِل ْل ُكفَّا ِر  :ال تغرتوا ب�أ�سباب الأ ْم ِن وال َّر َ
احة  ،ف�إنَّ عذاب اهلل �إذا وقع وقع دفعة من غري �سبق �أمارة.
قال تعاىل عن �أ�صحاب اجلنة عندما حلت بهم العقوبة لي ًال وهم نائمون كما قال تعاىلَ ) :ف َط َ
اف َع َل ْي َها
ميَ 245ف�أَ َح َ
اط �أَ ْم ُر َر ِّب َك ِب ِتل َْك ا َ
جلن َِّة َل ْي ًال َ ،وهُ ْم َنا ِئ ُمونَ  .246و�شبه
ال�ص ِر ِ
َطا ِئ ٌف ِم ْن َر ِّب َك َوهُ ْم َنا ِئ ُمونَ َ ،ف�أَ ْ�ص َب َحتْ َك َّ
الليل بال�صرمي من �شدة ال�سواد والظلمة قال تعاىل :ف�أ�صبحت كال�صرمي� ،أي :كالليل الأ�سود ال�شديد الظلمة
وال�سواد. 247
من عظيم رحمة اهلل تعاىل �أنه مل يجعل الليل هو الذي ي�سيطر �إىل يوم القيامة ولكن جعل تعاقب الليل
 )236يون�س الآية.)50(:
� )237سبا الآية.)33(:
 )238فاطر من الآية.)43):
 )239ينظر� :أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري .)323 / 4( -
 )240الأعراف الآية.)3(:
 )241ينظر� :أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .)6 / 8(-
 )242ينظر :التف�سري املي�سر .)58 / 3( -
 )243الأعراف الآية97(:ـ.)98
 )244ينظر:اللباب يف علوم الكتاب .)17 / 9( -
 )245القلم الآية19(:ـ.)20
 )246ينظر� :أي�سر التفا�سري لأ�سعد حومد . )168 / 1( -
 )247نف�س املرجع )410 / 5( -
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والنهار متالزمان ،ولو كان الليل دائم لكانت عقوبة من اهلل على عبادة ولكنه �صرف هذه العقوبة عن العباد مما
يوجب عليهم احلمد والثناء على اهلل تعاىل كما قال تعاىل عن ذلكُ :
)قلْ �أَ َر�أَ ْي ُت ْم �إِنْ َج َع َل اللهَّ ُ َع َل ْي ُك ُم اللَّ ْي َل َ�س ْر َمدً ا
ُ
للهَّ
�إِلىَ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن �إِ َلهٌ َغيرْ ُ اللهَّ ِ َي�أْ ِتي ُك ْم ِب ِ�ض َياءٍ �أَفَلاَ َت ْ�س َم ُعونَ ُ ،قلْ �أَ َر َ�أ ْي ُت ْم ِ�إنْ َج َع َل ا َع َل ْي ُك ُم ال َّن َها َر َ�س ْر َمدً ا �إِلىَ َي ْو ِم
يه �أَفَلاَ ُت ْب ِ�ص ُرونَ .248
ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن �إِ َلهٌ َغيرْ ُ اللهَّ ِ َي�أْ ِتي ُك ْم ِب َل ْيلٍ َت ْ�س ُكنُونَ ِف ِ
�أي :دائما لي ًال واحد ًا مت�صال ال يعقبه نها ٌر )�إِلىَ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة)�أخربوين هل هناك )�إِ َلهٌ َغيرْ ُ اللهَّ ِ ) َي�أْ ِتي ُك ْم
ِب ِ�ض َياءٍ ك�ضياء النهار ،واجلواب :ال �أحد وقل لهم �أي�ض ًا ) َ�أ َر�أَ ْي ُت ْم �إِنْ َج َع َل اللهَّ ُ َع َل ْي ُك ُم ال َّن َها َر َ�س ْر َمدا)�أي دائم ًا مت�ص ًال
يه(فتخلدون �إىل الراحة بالنوم
ال يخلفه ليل �أبد ًا ) َم ْن �إِ َلهٌ َغيرْ ُ اللهَّ ِ )�أي � ُّأي �إله غري اهلل ) َي�أْ ِتي ُك ْم ِب َل ْيلٍ َت ْ�س ُكنُونَ ِف ِ
وال�سكون وعدم احلركة فيه . 249
الفرع اخلام�س� :شبه من يقرتف ال�سيئة بظلمة الليل :وقد �شبه اهلل تعاىل مقرتف ال�سيئة بظلمة
ا�ص ٍم َك�أَ مَّ َ
نا
اء َ�س ِّي َئ ٍة بمِ ِ ْث ِل َها َو َت ْرهَ ُق ُه ْم ِذ َّل ٌة َما َل ُه ْم مِنَ اللهَّ ِ ِم ْن َع ِ
ال�س ِّي َئ ِ
ات َج َز ُ
الليل كما قال تعاىلَ ) :وا َّل ِذينَ َك َ�س ُبوا َّ
250
َ
اب النَّا ِر هُ ْم ِفي َها َخالِدُ ون ).
�أُغْ ِ�ش َيتْ ُو ُجوهُ ُه ْم ِق َط ًعا مِنَ اللَّ ْيلِ ُمظْ ِل ًما �أُو َل ِئ َك �أ ْ�ص َح ُ
�أي :يح�شرون م�سودة وجوههم  ،ك�أمنا �أُك ِْ�س َيتْ وجوههم قطْ ع ًا كثرية من الليل املظلم � ،أو قطْ ع ًا مظلم ًا من
الليل فهو ت�صوير بديع للظالم احل�سي واملعنوى الذى يبدو على وجوه ه�ؤالء الظاملني� .أى :ك�أمنا �ألب�ست وجوههم
قطعا من الليل املظلم  ،وال�سواد احلالك  ،حتى �سارت �شديدة ال�سود وا�ضحة الكدرة والظلمة. 251
قال ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه  :ينبغي لقارئ القر�آن �أن يعرف بليله �إذا النا�س نائمون وبنهاره �إذا النا�س
م�ستيقظون وببكائه �إذا النا�س ي�ضحكون وب�صمته �إذا النا�س يخو�ضون وبخ�ضوعه �إذا النا�س يختالون وبحزنه �إذا
النا�س يفرحون .252

 )248الق�ص�ص الآية71(:ـ.)72
� )249أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري  .)96 / 4( -والتف�سري املي�سر .)105 / 7( -
 )250يون�س الآية.)26):
 )251ينظر :املفردات يف غريب القر�آن  .)507 / 1( -والبحر املديد .)214 / 3(-
 )252ينظر� :آفات على الطريق ملحمد نوح .)77 / 3( -
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اخلامتة والتو�صيات
وبعد:

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم

ت�أتي هذه اخلامتة لهذا البحث عن « الليل يف القر�آن الكرمي»  ،لت�ضع القارئ الكرمي �أمام خارطة وا�ضحة
عن �أهمية الليل يف حياة الإن�سان ،الذي ينبغي لكل م�سلم اال�ستفادة منه ليلقى اهلل تعاىل ،وهو را�ض عنه �سبحانه
عنه وتعاىل.
وقد خرجت من هذا البحث ببع�ض التو�صيات التي ال بد يل �أن �أذكر القارئ الكرمي بها ومنها :
1ـ �ضرورة االهتمام بهذا الوقت الثمني الذي ميثل �شطر حياة الإن�سان من والدته حتى مماته.
2ـ االقتداء بالأنبياء والر�سول الكرام �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني ،وعلى ر�أ�سهم نبينا وحبيبنا وا�سوتنا
وقدوتنا العظيم �سيدنا حممد بن عبد اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم الذي كان كثري القيام لربه،
والوقوف بني يديه ،وال �سيما يف الليل كما �أو�ضحتُ ذلك يف املبحث اخلام�س.
3ـ اال�ستفادة من الأوقات التي يعي�شها الإن�سان  ،وال �سيما يف الليل والوقوف قدر امل�ستطاع بني يدي اهلل �سبحانه
وتعاىل لينجو العبد من عذاب اهلل تعاىل  ،فر�أ�سمال العبد هو عمره.
4ـ االقتداء كذلك بالأنبياء والر�سل الكرام �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل،
وال�سيما مع دخول و�سائل التكنولوجيا احلديثه يف حياة امل�سلمني اليوم  ،من و�سائل التوا�صل االجتماعي
من ( في�سبوك  ،وكمبيوتر.. ،الخ ) وال�سعي لإنقاذ الب�شرية من التيه وال�ضياع الذي تعي�شه يف البعد عن اهلل
تعاىل  ،وميثل الليل وقت ًا مثالي ًا لذلك يف هذا الزمان.
5ـ �أخذ العظة ،والعربة من �أحوال الأمم ال�سابقة التي ع�صت اهلل تعاىل فجعل لها �سبحانه وتعاىل العقوبة،
و�إنزالها لي ًال  ،وال �سيما حال مما ر�ستها ،فمعظم الذي اهلكهم اهلل من الأمم املا�ضية كان العذاب ينزل عليهم
لي ًال كما يف املبحث التا�سع ،واكتفى بهذا التو�صيات لعلها تكون فاحتة خري يل ،ولأبناء امل�سلمني �أجمعني،
بل جلميع اخللق الذين �أحب لهم اخلري  ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يجعل ما ورد يف هذا البحث امل�أخوذ من كتاب
اهلل تعاىل خال�ص ًا لوجهه الكرمي ،وفاحتة خري يل ،وملن قر�أ �أو وقف على ما فيه من املعلومات التي �أردت من
خاللها لفت �أنظار النا�س �أجمعني ،وال�سيما اخواين امل�سلمني �أينما كانوا ،وحيثما حلوا �إىل �ضرورة الإنتباه
لهذا الوقت الثمني الذي يهدد الكثري �أمام و�سائل االعالم املختلفة ،ورمبا لو ق�ضوا ربع ذلك الوقت بني يد ي
اهلل عزوجل لكان �أجدى لهم و�أنفع من �ضياع �أوقاتهم بل رمبا ق�ضو �أعمارهم �أمام و�سائل الرتفيه االعالمية
املختلفة التي وقد يفارقون الدنيا �أمامها وهم على �أ�سوء حال والعياذ باهلل كذلك ال�شاب الذي �أغلق غرفته
على نف�سه لي�شاهد ِفلم ًا �إباحي ًا ،ف�أدركته الوفاة وهو على �أ�سوء حال والعياذ باهلل ،واحلمد هلل �أو ًال و�أخرياً،
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .
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مكائد ال�شيطان و�سبل الوقاية
د .عبد الغني حيدر

�أ�ستاذ العقيدة والفكر الإ�سالمي امل�شارك

مقدمة:

ال�سل ِْم َكا َّف ًة َوال
احلمد هلل القائل َ ":يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا يِف ِّ
ات َّ
ال�ش ْي َطانِ �إِنَّهُ َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُم ِب ٌ
ني " البقرة .208:والقائل �سبحانه
َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِ
َ
َ
حكاية عن ال�شيطان بقوله تعاىل َ :
"ق َ
ال َر ِّب بمِ َ ا �أغْ َو ْي َت ِني لأ َز ِّي نَ َّ
�ض
ن َل ُه ْم يِف الأ ْر ِ
ني � ،إِ َّ
ال ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ْم المْ ُخْ َل ِ�صنيَ"(احلجر  ،)39-40،وقال عزّ
َولأغْ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
من قائل� ":إِنَّ َّ
ال�ش ْي َطانَ َل ُك ْم َعدُ ٌّو َفا َّت ِخ ُذو ُه َعدُ ّو ًا "فاطر .5-6:ون�صلي ون�سلم
على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الذي ما فتئ يحذر �أمته من ال�شيطان
وعداوته فعن عبد اهلل بن م�سعود –ر�ضي اهلل عنه َ -ق َ
الَ :خ َّط لنا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم َخ ًّطا ثم قال هذا �سبيل اهللُ ،ث َّم َخ َّط ُخ ُط ً
وطا َع ْن يمَ ِ ي ِن ِه،
ال :هذه �سبل َق َ
َو َع ْن ِ�ش َما ِل ِه ُ ،ث َّم َق َ
ال راوي احلديث :متفرقة على كل �سبيل
َ
اطي ُم ْ�س َت ِقي ًما َفا َّت ِب ُعو ُه َو اَل َت َّت ِب ُعوا
�شيطان يدعو �إليهُ 1ث َّم َق َر�أ “ �إِنَّ هَ َذا ِ�ص َر ِ
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َع ْن َ�س ِبي ِل ِه “ (،الأنعام .)153 :
ُّ
من هنا ف�إنّ ال�شيطان الرجيم – نعوذ باهلل منه -كان ومازال و�سيظل
هو العدو الأول لبني �آدم وعلى وجه اخل�صو�ص امل�ؤمنني منهم  ،وقد جاء
يف عدد من الن�صو�ص التحذير منه يف كتاب اهلل تعاىل ,منها قوله تعاىل:
[�إِنَّ َّ
لن َْ�سانِ َعدُ ًّوا ُم ِبي ًنا (الإ�سراء ،)53:وقوله �سبحانه عن
ال�ش ْي َطانَ َكانَ ِل ْ إِ
ال�شيطان � :إِنَّهُ َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُم ِبنيٌ(ي�س� ، )60:إىل غري ذلك من الن�صو�ص ،وهو ما
يعني لنا �أهمية مو�ضوع البحث من الناحيتني العلمية والعملية ،الأمر الذي
دفع الباحث للخو�ض والكتابة فيه� .أهداف البحث :يهدف البحث �إىل حتقيق
الآتي:
 .1التعرف على مفهوم ال�شيطان يف اللغة واال�صطالح .
 .2بيان حقيقة ال�شيطان وطبيعته .
 - 1م�سند الإمام �أحمد بن حنبل  ،حتقيق �شعيب الأرنئوط و�آخرون . 436 ، 208 /7،
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 .3ا�ستعرا�ض الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية املبينة ملو�ضوع ال�شيطان .
� .4إدراك �ضراوة عداوة ال�شيطان جلن�س الإن�سان وكيده يف ذلك .
 .5حتليل مكائد وو�سائل ال�شيطان يف الغواية والإ�ضالل .
 .6تطبيق �سبل الوقاية من ال�شيطان الرجيم وكيده .
وقد اقت�ضت طبيعة البحث تق�سيمه للمباحث الآتية :
 املبحث الأول :حقيقة ال�شيطان وطبيعته . املبحث الثاين :مكائد ال�شيطان. املبحث الثالث� :سبل الوقاية من ال�شيطان الرجيم.متبع ًا املنهج اال�ستقرائي التحليلي ففي �ضوء ا�ستقراء الن�صو�ص ذات العالقة وحتليلها برزت جوانب
البحث املتنوعة ،مع عزو الآيات �إىل �سورها والأحاديث والنقوالت �إىل م�ضانها فخرج عم ًال علمي ًا موثق ًا ي�ستفيد
منه كلّ قارئ وباحث ،م�ستخل�ص ًا يف نهايته جملة من النتائج والتو�صيات التي نرجو منها النفع لكاتبه وقارئه يف
احلياتني  :الدنيا والأخرى  ،واهلل من وراء الق�صد وهو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل .
املبحث الأول:

حقيقة ال�شيطان وطبيعته

2

املطلب الأول

مفهوم ال�شيطان يف اللغة واال�صطالح وحكم الإميان بهم
�أو ً
ال -:ال�شيطان يف اللغة :م�أخوذ من �شطن مبعنى :بعد ،فال�شاطن :البعيد من احلق ،قال حممد بن �إ�سحاق� :إمنا
3
�سمي �شيطان ًا ،لأنّه �شطن عن �أمر ربه ،وال�شطون  :البعيد النازح .
ّ
ثاني ًا -:ال�شيطان يف اال�صطالح ال�شرعي :يطلق على كل عات متمرد من �إن�س �أو جن �أو دواب ،فقد جاء �أن
ال�شيطان :ا�سم مل خبث ومترد من اجلن ،وكذلك الإن�س ،ف�إن زاد يف التمرد �سمي مار ًدا ،ف�إن زاد فوق ذلك متردا �سمي
عفري ًتا.4
	�إذ ًا فال�شياطني هم  :كفار اجلن وع�صاتهم الذين خرجوا عن طاعة اهلل و�أمره ،غالب ًا ما ين�صرف الذهن
�إىل هذا املعنى ،مع �أنّها تطلق �شرع ًا على كلّ عات متمرد وبذلك ي�شمل الإن�س وهو ما جنده يف كتاب اهلل تعاىل و�سنة
وحي َب ْع ُ�ض ُه ْم �إِلىَ
اط َ
ن�س َوالجْ ِ نِّ ُي ِ
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال تعاىلَ ¼:و َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َن ِب ٍّي َعدُ ّو ًا َ�ش َي ِ
ني الإِ ِ
اء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْرهُ ْم َو َما َي ْفترَ ُ ونَ » الأنعام ،112:ويف امل�سند عن �أبي ذر ر�ضي
َب ْع ٍ
�ض زُخْ ُر َف ا ْل َق ْولِ ُغ ُرور ًا َو َل ْو َ�ش َ
اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :تعوذ باهلل من �شياطني الإن�س واجلن ،فقلت :يا ر�سول اهلل �أو
 – 2لقد ورد لفظ ال�شياطني يف القر�آن الكرمي 88 ):مرة ) بعدد ورود لفظ املالئكة� ،أقول وهو مراد من اهلل يف كتابه بني املتقابالت ،انظر على �سبيل املثال :الدنيا
والآخرة ،احلياة واملوت ،الكفر والإميان وغريها ،ف�سبحان اهلل العظيم.
 – 3انظر ،الغريب ،البن قتيبة.759 /3 ،
 - 4انظر  ،املعت�صر �شرح كتاب التوحيد  ،لل�شيخ علي بن خ�ضري اخل�ضري �،ص ، 148املكتبة ال�شاملة – الإ�صدار الثاين ـ
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للإن�س �شياطني ،قال :نعم)5.

ثالث ًا  :حكم الإميان بوجود ال�شياطني :واجب الإميان بوجود ال�شياطني وما جاء عن حالهم و�صفاتهم يف كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم فقد جاءت �سورة كاملة يف القر�آن الكرمي حتمل ا�سم �أ�صلهم(:اجلن )6كونهم
اط َ
ن�س َوالجْ ِ نِّ
طائفة متمردة منهم  ،وورد ذكرهم باال�سم يف قوله تعاىلَ ¼ :و َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َن ِب ٍّي َعدُ ّو ًا َ�ش َي ِ
ني الإِ ِ
اء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْرهُ ْم َو َما َي ْفترَ ُ ونَ » الأنعام ،112:وغريها من
ُي ِ
وحي َب ْع ُ�ض ُه ْم �إِلىَ َب ْع ٍ
�ض زُخْ ُر َف ا ْل َق ْولِ ُغ ُرور ًا َو َل ْو َ�ش َ
7
الآيات  ،كما ورد ذكرهم يف حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ومن ذلك  :حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن
علي ال�صالة،
علي البارحة ليقطع ّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �صالته بالليل ،قال�( :إنّ عفريت ًا من اجلن تفلت ّ
ف�أمكنني اهلل منه ف�أردت �أن �أربطه �إىل �سارية من �سواري امل�سجد حتى ت�صبحوا وتنظروا �إليه كلكم ،فذكرت قول
أحد من بعدي ،فرده اهلل خا�سئا ،)8وغريها من الأحاديث التي
رب اغفر يل وهب يل ملك ًا ال ينبغي ل ٍ
�أخي �سليمانّ :
�سريد جملة منها يف الفقرات القادمة.
ويف �ضوء ما تقدم يف اللغة واال�صطالح يتبني �أن ال�شيطان هو  :كل عات متمرد عا�ص بعيد عن احلق الذي
جاء عن اهلل تعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم من �إن�س �أو جن يف عامل املكلفني �أو دواب يف عامل غري املكلفني  ،بيد
�أنّه عند التلفظ بكلمة (�شيطان) ين�صرف الذهن �إىل �شياطني اجلن لغلبة التمرد والع�صيان فيهم ابتداء ب�أ�صلهم
ورئي�سهم �إبلي�س –نعوذ باهلل منه – كما تبني �أن ال�شياطني حقيقة يجب الإميان بوجودهم وما جاء يف �أمرهم
و�صفاتهم عن اهلل و ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
املطلب الثاين

حقائق من طبيعة ال�شيطان
�أو ً
ال -:ال�شيطان خملوق قال تعاىلَ ¼ :ق َ
ا�س َت ْكبرَ ْ َت َ�أ ْم ُكنتَ ِم ْن
ال َيا �إِ ْب ِل ُ
ي�س َما َم َن َع َك �أَنْ َت ْ�س ُجدَ لمِ َا َخ َلقْتُ ِب َيدَ َّي �أَ ْ
َ
ني َ ،ق َ
ا ْل َعا ِل َ
ني » �ص ،75-76:ال�شاهد يف قولهَ ¼ :خ َل ْق َت ِني ِم ْن َنا ٍر ».
ال �أ َنا َخيرْ ٌ ِمنْهُ َخ َل ْق َت ِني ِم ْن َنا ٍر َو َخ َل ْق َتهُ ِم ْن ِط ٍ
فال�شيطان خملوق وجن�س خلقته النار كما يف الآية الكرمية ال�سابقة معنا  ،وكما يف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها،
قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار ،وخلق �آدم مما
و�صف لكم)9
ثاني ًا -:موت ال�شياطني :قال تعاىلُ ¼ :كلُّ َم ْن َع َل ْي َها َفانٍ َ ،و َي ْب َقى َو ْجهُ َر ِّب َك ُذو ا َ
لْاللِ َوالإِك َْرا ِم » الرحمن26:
  ،27وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� ،أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يقول( :اللهم �إنّ �أعوذ بعزتك الذي اللرب الوجود وحده
�إله �إال �أنت الذي ال ميوت ،والإن�س واجلن ميوتون� ،10.إذا فاملوت �شامل لكلّ موجود وال بقاء �إ ّال ّ
� –5سنن الن�سائي (املجتبى ) ،275 / 8 ،تف�سري ابن كثري.52 / 1 ،
� –6سورة اجلن ،يف اجلزء التا�سع والع�شرون من �أجزاء القر�آن الكرمي ،وعدد �آياتها� )28( :آية ،حتدثت عن كثري من احلقائق املتعلقة بهم ،ين�صح بقراءتها مع
تف�سريها.
 –7انظر ،على �سبيل املثال� :سورة الكهف� ،آية ( ،)50و�سورة الذاريات�،آية ) .)58–56
� –8صحيح البخاري ،176 /1 ،كتاب �أبواب امل�ساجد ،باب الأ�سري �أو الغرمي يربط يف امل�سجد� ،صحيح م�سلم ،384 /1 ،كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة ،باب جواز
لعن ال�شيطان �أثناء ال�صالة.
� –9صحيح م�سلم ،2294 /4 ،كتاب الزهد والرقائق ،باب يف �أحاديث متفرقة .
رب العزة� ،)..صحيح م�سلم ،2086 /4 ،كتاب الذكر
� – 10صحيح البخاري ،2688 / 6 ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل) :وهو العزيز احلكيم� ،سبحان ربك ّ
والدعاء والتوبة واال�ستغفار ،باب التعوذ من �شر ما عمل ومن �ش ّر ما مل يعمل.
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املبحث الثاين

مكائد ال�شيطان
بني القر�آن �أن لل�شيطان حزب وله �أولياء يعملون معه من �شياطني( :اجلن والإن�س) ،وهو ما يجب على
امل�سلم �أن ي�ست�شعره فيعمل مع حزب الرحمن بكلّ ما ميلكه من قوة وجهد ،قال تعاىل� ¼:أُ ْو َل ِئ َك ِحزْ ُب َّ
ال�ش ْي َطانِ َ�أال
ال�ش ْي َطانِ هُ ْم خْ َ
�إِنَّ ِحزْ َب َّ
ا�س ُرونَ » املجادلة .19:بيد �أنّ اهلل عزوجل قد بينّ �أنّ كيد ال�شيطان كان �ضعيفا:
ال ِ
قال تعاىل�( :إِنَّ َك ْيدَ َّ
ال�ش ْي َطانِ َكانَ َ�ض ِعيف ًا)( ،الن�ساء� ،)76:إال �أن �ضعف النف�س الب�شرية �أمام املغريات قد �أعطى
ل�ضعف ال�شيطان قوة ،حيث �أنّ قوة العدو يف �أحيان كثرية ال ت�ستند �إىل قوة ذاتية بقدر ما ت�ستند �إىل �ضعف
اخل�صم وتراخيه وا�ست�سالمه؛ لذلك كانت الآيات القر�آنية من�صبة على التحذير من مكائد ال�شيطان ومداخله يف
الغواية من �أجل تقوية النف�س الب�شرية ،وحت�صني دفاعاتها .
هذا وقد تعددت مكائد ال�شيطان وتنوعت ن�ستعر�ضها على النحو الآتي :
املطلب الأول

مكائد ال�شيطان العامة
 .1الو�سو�سة :وتكون يف ال�صدور وتعني :حديث النف�س �أو اخلواطر التي لي�ست مب�ستقرة وال اجتلبتها
ال�شبهة ،و تدفع بالإعرا�ض عنها ،وهي غاية ما يح�صل عليه ال�شيطان من امل�ؤمن ،13وقد وجهنا اهلل لاللتجاء �إليه
واال�ستعاذة به من و�سو�سة ال�شيطان ،كما جاء يف �سورة النا�س ،14وقوله تعاىل تعليم ًا لنبيه حممد �صلى اهلل عليه
ات َّ
ني َ ،و�أَ ُعو ُذ ِب َك َر ِّب �أَنْ َي ْح ُ�ض ُرونِ »امل�ؤمنون97-98:
ال�ش َي ِ
و�سلم ،وعباده امل�ؤمننيَ ¼ :و ُقلْ َر ِّب �أَ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن هَ َم َز ِ
اط ِ
 ،ويف احلديث( :احلمد هلل الذي رد كيده �إىل الو�سو�سة)  .15فالو�سو�سة هي �سالح �إبلي�س الأم�ضى ،وما �أخرج �آدم -
ال�ش ْي َطانُ َق َ
عليه ال�سالم  -من اجلنة �إال و�سو�سة �إبلي�س ،قال تعاىلَ (:ف َو ْ�س َو َ�س �إِ َل ْي ِه َّ
ال َيا �آ َد ُم هَ لْ �أَ ُدل َُّك َع َلى َ�ش َج َر ِة
ا ُ
لْل ِْد َو ُمل ٍْك ال َي ْب َلى )(طه ، )120:ورغم افتقاد �إبلي�س لل�سالح املادي يف الإ�ضالل �إال �أنه قد �أغوى �أكرث اخللق
 والعياذ باهلل  -وكان لو�سو�سته ت�أثري كبري على �إ�ضالل الب�شر ،ي�ساعده يف ذلك موافقة �أهواء النف�س و�شهواتها ملايدعو �إليه  ،يقول الإمام ابن عا�شور  »:وال�شيطان مز ّين لهم بالو�سو�سة التي جتد قبو ًال يف نفو�سهم  ،»16فيجتمع على
العبد نف�سه و�شيطانه فال يقف �أمامهما �إال خال�ص امل�ؤمنني و�إال فالغالب يقع يف �أ�سر ال�شيطان و�سلطانه و�إن كان ذلك
بدرجات متفاوتة .

 .2التزيني ودخوله �إىل النف�س من الباب التي حتبه:

وال يكتفي ال�شيطان ب�إ�ضالل العباد فح�سب بل يتبع �إ�ضالله تزينن ًا لباطله ،فال يدع �ضحاياه فري�سة
لت�أنيب ال�ضمري ،و�أ�سرى لتقريع املواعظ ،و�إمنا يحاول �أن يبقيهم يف �سالم داخلي مع �أنف�سهم ب�أن يزين لهم �أعمالهم،
فال ي�شعروا ب�أي نفور عنها� ،أو �أنها خمالفة للفطر والعقول ،قال تعاىلَ ( :و َز َّينَ َل ُه ْم َّ
ال�ش ْي َطانُ َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ )،
(الأنعام )43:وقال �أي�ضاَ ( :و�إِ ْذ َز َّينَ َل ُه ْم َّ
ال�ش ْي َطانُ َ�أ ْع َما َل ُه ْم ) ( ،الأنفال )48:وي�أتي هذا التزيني على �شكل مربرات
 – 13انظر ،تف�سري القرطبي.349 / 7 ،
عم ) ،عدد �آياتها�6):آيات ).
 – 14وهي �آخر �سورة يف القر�آن الكرمي،يف اجلزء الثالثني ) جزء ّ
� - 15سنن �أبي داود . 329 /4 ،
 - 16التحرير والتنوير  ،الطبعة التون�سية 221/19 ،
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ي�سوقها ال�شيطان ل�ضحاياه لتربير �أفعالهم؛ فالذي يزين وي�أتي الفواح�ش يزين له �أنه ميار�س حريته ال�شخ�صية،
والذي ي�سرق ويختل�س يزين له �أنه ي�ستعني بذلك على تكاليف احلياة ،والذي ميار�س الدكتاتورية والقهر يزين له
�أنه يحافظ على وحدة ال�شعب ومتا�سكه من الدعوات الطائفية والعرقية ،وهكذا دواليك ...
تزيني الكفر والطغيان والف�ساد فهو يعمل على حت�سني ال�سيئ حتى يراه �أتباعه ح�سن ًا ،ويغطى عنهم
القبيح فال يروه قبيح ًا ،قال تعاىلَ ¼ :ف َز َّينَ َل ُه ْم َّ
ال�ش ْي َطانُ �أَ ْع َما َل ُه ْم» (،النحل .)63:
دخوله �إىل النف�س من الباب التي حتبه،ولنت�أمل يف ق�صته مع �أبينا �آدم و�أمنا حوى –عليهما ال�سالم–،
ا�س ُك ْن �أَنْتَ َو َز ْو ُج َك ا َ
لْن ََّة َو ُكال ِم ْن َها َر َغد ًا َح ْي ُث ِ�ش ْئ ُت َما َوال َتق َْر َبا هَ ِذ ِه َّ
ال�ش َج َر َة َوال
يقول اهلل تعاىلَ ¼ :و ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ْ
َ
َ
الظالِنيََ ،ف�أ َز َّل ُه َما َّ
َتق َْر َبا هَ ِذ ِه َّ
ال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِم ْن َّ
�ض
مِا َكا َنا ِف ِ
يه َو ُق ْل َنا ْ
اه ِب ُطوا َب ْع ُ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ
ال�ش ْي َطانُ َع ْن َها َف�أخْ َر َج ُه َما َّ
َ
يم ُ ،ق ْل َنا
ني َ ،ف َت َلقَّى �آ َد ُم ِم ْن َر ِّب ِه َك ِل َم ٍ
َعدُ ٌّو َول ُك ْم فِ الأ ْر ِ
�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع �إِلَ ِح ٍ
ات َف َت َ
اب َع َل ْي ِه �إِنَّهُ هُ َو ال َّت َّو ُ
اب ال َّر ِح ُ
ْ
اه ِب ُطوا ِم ْن َها َجمِيع ًا َف�إِ َّما َي�أ ِت َي َّن ُك ْم ِمنِّي هُ دً ى َف َم ْن َت ِب َع هُ دَ ايَ َفال َخ ْو ٌف َع َل ْيه ِْم َوال هُ ْم َي ْح َز ُنونَ َ ،وا َّل ِذينَ َك َف ُروا َو َك َّذ ُبوا
ْ
َ
ُ
اب النَّا ِر هُ ْم ِفي َها َخالِدُ ونَ » الأعراف.18-21:
ِب�آ َيا ِت َنا �أ ْو َل ِئ َك �أ ْ�ص َح ُ

 -3الأماين والأحالم:

قال تعاىلَ ( :يعِدُ هُ ْم وَيمُ َ نِّيه ِْم َو َما َيعِدُ هُ ْم َّ
ال�ش ْي َطانُ �إِ َّ
ال ُغ ُروراً)(الن�ساء ،)120:تبني الآية الكرمية �أنّ
ال�شيطان يعد �أتباعه بالوعود الكاذبة ،ويغريهم بالأماين الباطلة اخلادعة ،وما َي ِعدهم �إال خديعة ال �صحة لها،
وال دليل عليها وال واقع ،ومن هذه الأماين والأحالم :الوعد بالن�صر على امل�ؤمنني ،والوعد بالغنى والرفاهية
والرثاء ،غري �أنه لن يكون م�صري ه�ؤالء احلاملني �أتباع ال�شيطان �سوى الف�شل واخلذالن ،قال تعاىلَ ( :و َكانَ َّ
ال�ش ْي َطانُ
ن�سانِ َخ ُذو ًال)(الفرقان. )29:
ِللإِ َ

 -4الأذى احل�سي:

م�س ال�شيطان للإن�سان �أو ما ي�سمى بال�صرع :يقول الإمام ابن تيمية – رحمه اهلل  : -دخول اجلن يف
الر َبا ال َيقُو ُمونَ �إِ َّ
ال َك َما َيقُو ُم
بدن الإن�سان ثابت باتفاق �أئمة �أهل ال�سنة واجلماعة ،قال تعاىل ¼ :ا َّل ِذينَ َي ْ�أ ُك ُلونَ ِّ
ا َّل ِذي َي َت َخ َّب ُطهُ َّ
ال�ش ْي َطانُ ِم ْن المْ َ ِّ�س »البقرة ،275 :وقال عبد اهلل بن �أحمد بن حنبل قلت لأبي�( :إن �أقوام ًا يقولون
18
�إن اجلن ال يدخل يف بدن امل�صروع  ,فقال :يابني يكذبون وهذا يتكلم على ل�سانه ).
19
و�أنكر دخول اجلن بدن امل�صروع طائفة من املعتزلة كاجلبائي و�أبو بكر الرازي  ،قلت :تقدم معنا �أن
ال�شيطان ال �سلطان له على عباد اهلل ال�صاحلني فال ميلك ال�شيطان القدرة على الت�أثري على الإن�سان ال يف عقله وال
يف �إرادته وال يف ت�صرفاته و�إال كنا مكذبني لن�صو�ص القر�آن ..لكن من مهد له الطريق فعا�ش بعيد ًا عن الطاعة واقع ًا
يف املع�صية ,ف�إنه يغدوا قرين ًا لل�شيطان وبالتايل فال ا�ستبعاد �أن يت�سلط عليه ال�شيطان في�صرعه ,واهلل يقول¼ :
َو َم ْن َي ْع ُ�ش َع ْن ِذك ِْر ال َّر ْح َم ِن ُن َق ِّي ْ
م�س رج ًال
�ض َلهُ َ�ش ْي َطان ًا َف ُه َو َلهُ َق ِرينٌ » الزخرف ،37:ف�إن وجدنا خالف ذلك – �أي َّ
َ
َ
�صاحل ًا�،أو امر�أة �صاحلة – ،نعدّ ه من االبتالء ،قال �سبحانه ¼ :ا َّل ِذي َخ َل َق المْ َ ْو َت َوالحْ َ َيا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم �أ ُّي ُك ْم �أ ْح َ�سنُ َع َم ًال
َوهُ َو ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َغفُو ُر » امللك.2:
17

� –5إن�ساء الإن�سان ما فيه �صالحه،وما يعود عليه من خري:

ال َّ
قال تعاىلَ ¼ :و َما �أَن َْ�سانيِ �إِ َّ
ال�ش ْي َطانُ أ�َنْ �أَذ ُْك َر ُه َوا َّت َخ َذ َ�س ِبي َلهُ فيِ ا ْل َب ْح ِر َع َجب ًا »الكهف ،63:قال الإمام
 – 17جمموع الفتاوى.39 ،12 / 19 ،
 – 18نف�سه ونف�س ال�صفحة.
 – 19نف�سه ونف�س ال�صفحة.
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ال�شنقيطي« :دليل على �أن الن�سيان من ال�شيطان كما دلت عليه �آيات �أخر »20.كقوله تعاىل�( :إِ َّما ُين ِْ�س َين ََّك َّ
ال�ش ْي َطانُ
تعاىل(:ا�س َت ْح َو َذ َع َل ْيه ُِم َّ
الذك َْرى َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
َفال َت ْق ُع ْد َب ْعدَ ِّ
ن�ساهُ ْم ِذك َْر
الظالمِ ِنيَ) ،الأنعام ، 68:وقوله
ال�ش ْي َطانُ َف�أَ َ
ْ
اللهَّ ِ (،)...املجادلة ،)19 :يتبني من الآيات الكرمية �أن ن�سيان الإن�سان للخري �إمنا هو من ال�شيطان الرجيم – نعوذ
باهلل منه . -

 –6التدرج يف الإ�ضالل :

ات َّ
ات َّ
ال�ش ْي َطانِ َف�إِنَّهُ َي�أْ ُم ُر
ال�ش ْي َطانِ َو َم ْن َي َّت ِب ْع ُخ ُط َو ِ
قال تعاىلَ ¼ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ال َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِ
ِبا ْل َف ْح َ�شاءِ َوالمْ ُ ْن َك ِر » ...النور .21:الآية الكرمية وا�ضحة يف تدرج ال�شيطان ب�إ�ضالل بني �آدم ابتداء بال�صغائر ف�إذا
ا�ستمر�أها �أوقعه يف الكبائر  .جاء يف �أي�سر التفا�سري � « :إنّ من يتبع خطوات ال�شيطان ال يلبث �أن ي�صبح �شيطان ًا ي�أمر
بالفح�شاء واملنكر ،ففا�صلوا هذا العدو ،واتركوا اجلري وراءه ف�إنه ال ي�أمر بخري قط فاحذروا و�سوا�سه وقاوموا
نزغاته باال�ستعاذة باهلل ال�سميع العليم ف�إنه ال ينجكم منه �إال هو �سبحانه وتعاىل»21

 –7التخويف:

قال تعاىل� ¼ :إِنمَّ َ ا َذ ِل ُك ْم َّ
اء ُه َفال َت َخا ُفوهُ ْم َو َخا ُفونيِ �إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْ ِم ِن َ
ني » �آل عمران:
ال�ش ْي َطانُ ُي َخ ِّو ُف �أَ ْو ِل َي َ

.175
 .1تثبيط الإن�سان من القيام بالعمل ال�صالح والت�سويف:
فرتى الإن�سان �إذا ما ن�صح بالقيام مبا �أمر اهلل ،قال :غد ًا �أكرب و�أتوب ،فحاله كما قال املوىل �سبحانه¼ :
وب اللهَّ ُ َع َل ْيه ِْم َو َكانَ اللهَّ ُ
يب َف�أُ ْو َل ِئ َك َي ُت ُ
وء ِب َج َها َل ٍة ُث َّم َي ُتو ُبونَ ِم ْن َق ِر ٍ
ال�س َ
�إِنمَّ َ ا ال َّت ْو َب ُة َع َلى اللهَّ ِ ِللَّ ِذينَ َي ْع َم ُلونَ ُّ
َع ِليم ًا َح ِكيم ًا »الن�ساء.18:
 .2الوعد بالفقر والأمر بالفح�شاء:
طريقة ال�شيطان يف �إ�شاعة الفح�شاء التك�شف والتعري ولب�س الق�صري ،قال تعاىلَّ ¼ :
ال�ش ْي َطانُ َيعِدُ ُك ْم
يم » البقرة ،268:و�إبداء
ا ْل َفق َْر َو َي�أْ ُم ُر ُك ْم ِبا ْل َف ْح َ�شاءِ َواللهَّ ُ َيعِدُ ُك ْم َم ْغ ِف َر ًة ِمنْهُ َو َف ْ�ض ًال َواللهَّ ُ َو ِ
ا�س ٌع َع ِل ٌ
العورات �أول مادة يف قانون ال�شيطان ،قال تعاىلَ ¼ :يا َب ِني �آ َد َم ال َي ْف ِت َن َّن ُك ْم َّ
ال�ش ْي َطانُ َك َما �أَخْ َر َج �أَ َب َو ْي ُك ْم
ا�س ُه َما ِليرُ ِ َي ُه َما َ�س ْو�آ ِت ِه َما » الأعراف.27:
ِم ْن الجْ َ ن َِّة َي ِ
نز ُع َع ْن ُه َما ِل َب َ

�–8إلقاء العداوة و�إثارة البغ�ضاء بني بني �آدم:

فال�شيطان يقوم ب�إثارة البغ�ضاء التي تفرق بني الأخ و�أخيه والزوج وزوجته فما من ف�ساد اجتماعي �أو
�أخالقي �أو �سيا�سي �إ ّال وال�شيطان وراءه ،قال تعاىل� ¼ :إِنمَّ َ ا ُي ِريدُ َّ
ال�ش ْي َطانُ َ�أنْ ُي ِ
اء فيِ
وق َع َب ْي َن ُك ْم ا ْل َعدَ ا َو َة َوا ْل َبغ َْ�ض َ
خْ َ
ال�صال ِة َف َهلْ �أَ ْن ُت ْم ُمن َت ُهونَ »املائدة ،91:وحلديث( :قد يئ�س ال�شيطان �أن
ال ْم ِر َوالمْ َ ْي ِ�س ِر َو َي ُ�صدَّ ُك ْم َع ْن ِذك ِْر اللهَّ ِ َو َع ْن َّ
يعبد ه امل�سلمون ولكن يف التحري�ش بينهم().)22
 - 9ت�سمية الأ�شياء بغري �أ�سمائها كت�سمية الربا بالفائدة ،واجلرمية باحلرية ،واالختالط بالتحرر ،والتميع
باالنفتاح ،والكذب بال�سيا�سة ،واالرتهان بالدبلوما�سية …،وهكذا .ير�شدك اهلل تعاىل �أيها امل�ؤمن �إىل اال�ستعاذة
من �شياطني اجلان ف�إنّه يريد هالكك ودمارك بالكلية ف�إنّه عدو مبني لك ولأبيك من قبلك.
ويف �ضوء ما تقدم يتبني �أنّ لل�شيطان مكائد متنوعة ي�ستدرج بها بني �آدم لإغوائه ظاهرها الرحمة ومن
قبلها العذاب  ،مما ا�ستعر�ضناه  :الو�سو�سة  ،التزيني ودخوله �إىل النف�س من الباب التي حتبه  ،الأماين والأحالم ،م�س
� - 20أ�ضواء البيان ،
21
 – 22م�سند �أحمد ،384 /3 ،وجاء ب�ألفاظ �أخرى متقاربة  ،انظر ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،171 /1 ،جممع الزوائد.221 ،54 ،53/10 ،
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الإن�سان �أو ما ي�سمى بال�صرع � ،إن�ساء الإن�سان ما فيه �صالحه وما يعود عليه من خري  ،التدرج يف الإ�ضالل ،التخويف،
ت�سمية الأ�شياء بغري �أ�سمائها كت�سمية الربا بالفائدة ،وغريها مما ُبحث بعنوان مكائد ال�شيطان العامة.
املطلب الثاين

مناذج من مكائد ال�شيطان النوعية :الإعتقادية والعبادية
�أو ًال :مناذج من مكائد ال�شيطان :الإعتقادية:
 -1ال�شرك والكفر :

�صرف ال�شياطني بني �آدم عن الدين احلق و�إيقاعهم يف ال�شرك والكفر – عياذ ًا باهلل  -جاء يف احلديث
القد�سي عن عيا�ض بن حمار –ر�ضي اهلل عنه� ، -أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :يقول اهلل عز وجل� :إين
وح ّرمت عليهم ما �أحللت لهم. »23
خلقت عبادي ُحنفاء ،فجاءتهم ال�شياطني فاجتالتهم عن دينهمَ ،
فدلنا هذا احلديث �أن اهلل �سبحانه خلق النا�س على الفطرة القابلة للهدايه واال�ستقامة فاجتالتهم �أي:
فا�ستخففتهم ال�شياطني فذهبوا بهم عن دينهم احلق و�أزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم يف الباطل و�أمروهم
بال�شرك والكفر باهلل عز وجل .24
وقد و�ضح النبي �صلى اهلل عليه واله و�سلم هذا الأمر بر�سم تو�ضيحي بني حقيقته فعن عبد اهلل بن م�سعود –ر�ضي
ال َ « :خ َّط لنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َخ ًّطا ثم قال هذا �سبيل اهلل ُ ،ث َّم َخ َّط ُخ ُط ً
اهلل عنه َ -ق َ
وطا َع ْن يمَ ِ ي ِن ِه
25
َ
ال  :هذه �سبل َق َ
َ ،و َع ْن ِ�ش َما ِل ِه ُ ،ث َّم َق َ
ال راوي احلديث  :متفرقة على كل �سبيل �شيطان يدعو �إليه ُث َّم َق َر�أ « �إِنَّ هَ َذا
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َع ْن َ�س ِبي ِل ِه « (،الأنعام . )153 :
ِ�ص َر ِ
اطي ُم ْ�س َت ِقي ًما َفا َّت ِب ُعو ُه َو اَل َت َّت ِب ُعوا ُّ
 - 2ما ن�صبه للنا�س من الأن�صاب ،26والأزالم ،27لتعبد من دون اهلل :
ومن مكائد ال�شيطان ما زينه للجاهلني من اتخاذ الأن�صاب ،والأزالم  ،قال ابن القيم رحمة اهلل عليه:28
ومن �أعظم مكايده ما ن�صبه للنا�س من الأن�صاب والأزالم التي هي من عمله  ،وقد �أمر اهلل تعاىل باجتناب ذلك وعلق
الفالح باجتنابه فقال �سبحانهَ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا �إِنمَّ َ ا ا َ
اب َوالأَز اَْل ُم ِر ْج ٌ�س ِم ْن َع َملِ َّ
ال�ش ْي َطانِ
خل ْم ُر َواملَ ْي ِ�س ُر َوالأَن َْ�ص ُ
اج َت ِن ُبو ُه َل َعلَّ ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ (املائدة. )90:
َف ْ
� - 3صد الإن�سان عن الدخول يف الإ�سالم:
ومن مكائده �أنّ من �أراد �أن ي�سلم من �أهل ال�سبل والديانات الباطلة ف�إن ال�شيطان يقف �أمامه �صادا له عن
ذلك  ،ولنت�أمل يف هذا احلديث �(:إنّ ال�شيطان قعد البن �آدم بطرقه ،فقعد له بطريق الإ�سالم فقال� :أت�سلم وتذر
دينك ودين �آبائك فع�صاه و�أ�سلم ،قال :وقعد له بطريق الهجرة فقال� :أتهاجر وتدع �أر�ضك و�سماءك و�إنمّ ا مثل
املهاجر كالفر�س يف الطول فع�صاه وهاجر ،ثم قعد له بطريق اجلهاد وهو جهاد النف�س واملال ،فقال :تقاتل فتقتل
� - 23صحيح م�سلم برقم ). )2865
 24ـ �شرح �صحيح م�سلم للنووي 197/17
 - 25م�سند الإمام �أحمد بن حنبل  ،حتقيق �شعيب الأرنئوط و�آخرون . 436 ، 208 /7،
 - 26الأن�صاب جمع ن�صب  ،وهي كل ما ن�صب يعبد من دون اهلل من حجر �أو وثن �أو قرب ...الخ .
 27ـ الأزالم  :جمع زمل وهو ال�سهم الذي ري�ش عليه  ,وكان �أهل اجلاهلية ي�ستق�سمون بالأزالم فيكتبون عليها الأمر والنهي وي�ضعونها يف وعاء ف�إذا �أراد احدهم �أمرا ادخل
يده يف الوعاء واخرج �سهما ف�إذا خرج الأمر م�ضى لق�صده وان خرج النهي كف عن ق�صده  :املعجم الو�سيط  398/1ـ399
� - 28إغاثة اللهفان من م�صائد ال�شيطان . 207/1،
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فتنكح املر�أة ويق�سم املال ،قال فع�صاه وجاهد ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) :فمن فعل ذلك منهم فمات كان
حق ًا على اهلل �أن يدخله اجلنّة ،و�إن قتل كان حق ًا على اهلل �أن يدخله اجلنة ،و�إن غرق كان حق ًا على اهلل �أن يدخله
اجلنّة ،و�إن وق�صته دابة كان حق ًا على اهلل �أن يدخله اجلنّة.29
و�إن نظرة اليوم يف �سكان العامل ندرك بها كيف ا�ستحوذ ال�شيطان على اغلب اخلليقة و�صرفهم عن دين
اهلل احلق ما بني ديانات حمرفة كديانات �أهل الكتاب و�أ�شباههم �أو الديانات الوثنية املنت�شرة على �أو�سع نطاق يف
العامل �أو الإحلاد و�إنكار اخلالق بالكلية �إىل �أن و�صل الأمر �إىل عبادة ال�شيطان نف�سه با�سمه �صراحة .
� - 4إ�شاعة ال�شيطان قتل الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم :-
مل يدع ال�شيطان – نعوذ باهلل منه -مكيدة �ضد الإ�سالم ور�سوله وامل�ؤمنني �إ ّال و�سلكها ومن ذلك � :إ�شاعته
قتل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :30يوم غزوة �أحد فما �إن �أنت�صر امل�سلمون يف �أولها حتى ترك بع�ض الرماة
مواقعهم خمالفني �أمر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فلما �أخل الرماة تلك اخللة التي كانوا فيها دخلت اخليل من
ذلك املو�ضع على �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ف�ضرب بع�ضهم بع�ضا فالتب�سوا و قتل من امل�سلمني نا�س كثري
 ،...و�صاح ال�شيطان قتل حممد فلم ي�شك فيه �أنه حق فما زلنا كذلك ما ن�شك �أنه حق حتى طلع ر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم بني ال�سعدين نعرفه بكتفيه �إذا م�شى قال  :ففرحنا ك�أنه مل ي�صبنا ما �أ�صابنا ،...قال تعاىل َ « :ف�أَ َثا َب ُك ْم
ري بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ «( �آل عمران . ) 153 :
َغ ّم ًا ِب َغ ٍّم ِل َك ْيال تحَ ْ َز ُنوا َع َلى َما َفا َت ُك ْم َوال َما �أَ َ�صا َب ُك ْم َواللهَّ ُ َخ ِب ٌ
نلحظ هنا مكيدة ال�شيطان الرجيم جتاوزت كلّ اخلطوط احلمراء  -كما يقال بلغة اليوم فقد جاءت �ضد
حامل ومبلغ هذا الدين الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم التي من خاللها يهدف للفتّ يف ع�ضد �أتباعه من ال�صحابة –
ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني – وهي ما تكرر عرب الأمم والأجيال جتاه امل�ؤمنني بهذا الدين وعلى وجه اخل�صو�ص �أهل
احللّ والعقد فيهم من �إ�شاعة قتلهم وهزميتهم ...الخ .
 -5االعرتا�ض على �أقدار اهلل:
ُ
الركن ال�ساد�س من �أركان الإميان  :الإميان بالقدر ،قال تعاىل ¼ �آ َمنَ ال َّر ُ�س ُ
نز َل �إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه
ول بمِ َ ا �أ ِ
َوالمْ ُ�ؤْ ِمنُونَ ُك ٌّل �آ َمنَ ِباللهَّ ِ َو َمال ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ�س ِل ِه ال ُن َف ِّرقُ بَينْ َ �أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُ�س ِل ِه َو َقا ُلوا َ�س ِم ْع َنا َو�أَ َط ْع َنا ُغف َْرا َن َك َر َّب َنا َو�إِ َل ْي َك
ري »البقرة .285:وقوله تعاىل� ¼ :إِنَّا ُك َّل َ�ش ْيءٍ َخ َل ْق َنا ُه ِب َقدَ ٍر »القمر ،49:ومن �أدلته يف ال�سنة حديث مراتب
المْ َ ِ�ص ُ
الدين :وفيه �أن جربيل عندما دخل على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �س�أله عن الإميان؟ فقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
الإميان� :أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر والقدر خريه و�شره.31فالإميان بالق�ضاء والقدر يرتتب
عليه طم�أنينة النف�س  ،وان�شراح ال�صدر  ،والت�سليم لق�ضاء اهلل وقدره  ،ملا يجد املرء يف احلياة من جناح و�إخفاق
بعد بذل الأ�سباب التي يقدر عليها  ،غري �أنّ ال�شيطان الرجيم – نعوذ باهلل منه  -يكيد للإن�سان ليعرت�ض على ق�ضاء
اهلل وقدره ،جاء يف احلديث « -:امل�ؤمن القوي خري و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف  ،ويف كل خري � ،أحر�ص على ما
ينفعك وا�ستعن باهلل وال تعجز  ،و�إن �أ�صابك �شيء فال تقل :لو �أين فعلت كان كذا كذا ولكن قل :قدر اهلل وما �شاء
فعل ف�إنّ لو تفتح عمل ال�شيطان» . 32
 – 29الرتغيب والرتهيب ،للمنذري ،184/ 2 ،وقال :رواه الن�سائي وابن حبان يف �صحيحه والبيهقي.
 - 30انظر  ،تف�سري ابن كثري . 134 /2 ،
� – 31صحيح م�سلم ،37 /1 ،كتاب الإميان ،باب الإميان والإ�سالم والإح�سان� ،سنن الرتمذي.6/5 ،
 32ـ �صحيح م�سلم  ،برقم .6945
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فهذا احلديث يدلنا على �أن الإن�سان �إذا �أ�صابه ما ي�ؤمله فال ينبغي �أن يعار�ض ذلك بقوله  -:لو فعلت كذا
لكان كذا وكذا  ،لأن ذلك مما يجلب و�ساو�س ال�شيطان فيعار�ض بتوهم التدبري ما �سبق املقادير  ،وهذا هو عمل
ال�شيطان املنهي عن تعاطي �أ�سبابه وحمل النهي عن �إطالق لفظ «لو» فيما �إذا �أطلقت معار�ضة للقدر مع اعتقاد �أن
ذلك املانع لو ارتفع لوقع خالف املقدور  ،ف�أما من �أطلق لفظ «لو» ت�أ�سفا على ما فات من طاعة اهلل تعاىل �أو ما تعذر
منه فال مانع من ذلك وعليه يحمل �أكرث اال�ستعمال املوجود يف الأحاديث. 33

ثاني ًا  :مناذج من مكائد ال�شيطان  :يف العبادات :

كما حر�ص ال�شيطان الرجيم على �إيقاع النا�س يف الكفر وال�شرك و�إ�ضاللهم و�صدهم عن دين اهلل تعاىل
الذي بعث به ر�سله وهو الإ�سالم  ،حر�ص كذلك على �صد امل�سلمني عن العبادات التي فر�ضها اهلل �سبحانه عليهم ،
وتثبيطهم عنها  ،وت�شوي�شها عليهم حتى ال ي�ستفيدوا منها كما ينبغي و�سوف ن�ستعر�ض فيما ي�أتي مناذج من ذلك :
 -1مكائده يف ال�صالة:
ال�صالة عمود الدين كما قال النبي�صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أهم الفرائ�ض بعد ال�شهادتني ولذا حر�ص
ال�شيطان على ال�صد عنها � ،إ ْذ �أنّه ي�ستاء ويفر هاربا مبجرد �سماعة النداء  ،ففي احلديث  :عن �أبي هريرة �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :إذا نودي لل�صالة �أدبر ال�شيطان وله �ضراط حتى ال ي�سمع الت�أذين ف�إذا ق�ضي النداء
�أقبل حتى �إذا ثوب (�أقام ال�صالة) بال�صالة �أدبر حتى �إذا ق�ضي التثويب �أقبل حتى يخطر بني املرء ونف�سه يقول
اذكر كذا اذكر كذا ملا مل يكن يذكر حتى يظل الرجل ال يدري كم �صلى.35
�أ – تثبيط ال�شيطان الإن�سان عن ال�صالة :
يحر�ص ال�شيطان على تثبيط الإن�سان عن ال�صالة  ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه� :أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قال(:يعقد ال�شيطان على قافية ر�أ�س �أحدكم �إذا هو نام ثالث عقد  ،ي�ضرب كل عقدة مكانها عليك
ليل طويل فارقد  ،ف�إن ا�ستيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة  ،ف�إن تو�ض�أ انحلت عقدة  ،ف�إن �صلى انحلت عقده كلها ،
ف�أ�صبح ن�شيطا طيب النف�س  ،و�إال �أ�صبح خبيث النف�س ك�سالن. 36
ففي هذا احلديث بيان �أن عقد ال�شيطان على قافية ر�أ�س النائم هدفه تثبيط الإن�سان عن القيام لل�صالة ،
و�أما حقيقة العقد املذكور فقيل  :هو على احلقيقة و�أنه كما يعقد ال�ساحر من ي�سحره  ،حيث ي�أتي ال�ساحر باخليط
ات فيِ ال ُع َق ِد(الفلق.)4:
فيعقده ويتكلم عليه بال�سحر فيت�أثر امل�سحور ومن ذلك قوله تعاىلَ :و ِم ْن َ�ش ِّر ال َّنفَّا َث ِ
وقيل :العقد :كناية عن تثبيط ال�شيطان للنائم بالقول املذكور ،ومنه :عقدت فالنا عن امر�أته �إذا
منعته عنها� ،أو هو كناية عن تثقيله عليه النوم ك�أنه قد �شد عليه �شدادا ،وقال بع�ضهم :املراد بالعقد الثالث الأكل
وال�شرب والنوم  ،لأن من �أكرث الأكل وال�شرب كرث نومه  ،لكن ال ي�صح ذلك  ،لأن احلديث يقت�ضي �أن العقد تقع عند
نوم الإن�سان ال قبله.37،
ب – تثبيط ال�شيطان للإن�سان من �إقامة ال�صالة جماعة يف القرى والبوادي وا�ستحواذ ال�شيطان على تاركها :
34

33
34
35
36
37

ـ انظر �،شرح النووي على �صحيح م�سلم . 216/16
ـ �أخرجه الرتمذي  13/5 ،برقم . 2616
 �صحيح البخاري  ، 220/1 ،برقم . )583) : نف�سه  ، 1193/3 ،برقم . )3096 ):ـ انظر �شرح النووي على �صحيح م�سلم . 65/6
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فعن معدان بن �أبي طلحة اليعمري  ،قال  :قال يل �أبو الدرداء �أين م�سكنك ؟ قال  :قلت  :يف قرية دون
حم�ص  ،قال � :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول  « :ما من ثالثة يف قرية ال ي�ؤذن وال تقام فيهم ال�صالة
�إال ا�ستحوذ عليهم ال�شيطان فعليك باجلماعة ف�إن الذئب ي�أكل القا�صية»38ومعنى ا�ستحوذ عليهم� :أي ا�ستوىل
عليهم وحولهم �إليه .
و�إمنا كان ال�شيطان م�ستوليا على ه�ؤالء لأن امل�صلي منفردا ب�شكل م�ستمر قد ي�صيبه التهاون يف ال�صالة
بت�أخريها عن وقتها �أو عدم اخل�شوع فيها  ,ورمبا متادى به احلال �إىل ترك ال�صالة بالكلية وهذا هو مراد ال�شيطان
�أن ي�صدنا عن ذكر اهلل وعن ال�صالة  ,فلينتبه امل�سلم لذلك .
ج – كيد ال�شيطان �أثناء ال�صالة :
ـ و�سو�سته للم�صلي يف ال�صالة :
وذلك لي�شغله عن �صالته فال ي�ستفيد مما يقر�أه �أو ي�سمعه من التالوة والذكر و�أي�ضا لكي يغيب عن ذهنه
عدد الركعات التي �صالها ب�سبب و�سو�سته للم�صلي وقد جاء بيان ذلك يف احلديث النبوي ال�شريف ففي احلديث :
عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :إذا نودي لل�صالة �أدبر ال�شيطان وله �ضراط حتى ال ي�سمع
الت�أذين ف�إذا ق�ضي النداء �أقبل حتى �إذا ثوب (�أقام) ال�صالة �أدبر حتى �إذا ق�ضي التثويب �أقبل حتى يخطر بني
املرء ونف�سه يقول اذكر كذا اذكر كذا ملا مل يكن يذكر حتى يظل الرجل ال يدري كم �صلى .39
ومعنى حتى يخطر بني املرء ونف�سه � :أنه يحول بني املرء وبني ما يريده من �إقباله على �صالته و�إخال�صه
فيها بتذكريه مبا مل يكن يذكره من قبل لي�شتغل باله به ،40فتكون النتيجة �أن يغفل عن تدبر ما يتلوه �أو ي�سمعه من
�آيات اهلل تعاىل و�أذكار ال�صالة  ,وبهذا تفقد ال�صالة روحها وهو اخل�شوع وال يت�أثر القلب بوقوفه بني يدي اهلل عز
وجل  ،وما من �أمرءٍ منّا �إ َّ
ال وله جتربته اخلا�صة به فلنحذر و�سو�سة ال�شيطان ولن�ستعذ باهلل منه .
 اختال�سه ل�صالة امل�صلي (بااللتفات يف ال�صالة):عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنه -قالت � :س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن االلتفات يف ال�صالة ؟
فقال) :هو اختال�س يختل�سه ال�شيطان من �صالة العبد.)41
واالختال�س هو االختطاف ب�سرعة  ,وذلك لأنّ ال�شيطان ي�شغل امل�صلي عن �صالته وخ�شوعه فيها بااللتفاف
لغري حاجة فهو مرت�صد للم�صلي ليفوت عليه �إقباله على الرب تبارك وتعاىل ,42ولذا ورد النهي عن االلتفاف يف
ال�صالة والوعيد عليه ،
فعن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها -قالت � :س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن االلتفات يف ال�صالة ؟
فقال (هو اختال�س يختل�سه ال�شيطان من �صالة العبد)43
نخل�ص �أنّ لل�شيطان مكائد ينفذ ق�سمه الذي �أق�سمه ب�إغواء بني �آدم �أجمعني  ،والذي حكى اهلل عنه
ذلك بقوله �سبحانهَ « :ق َ
ال َر ِّب بمِ َ ا �أَغْ َو ْي َت ِني لأ َز ِّي نَ َّ
ني � ،إِ َّ
�ض َولأغْ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
ال ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ْم المْ ُخْ َل ِ�صنيَ»
ن َل ُه ْم فيِ الأَ ْر ِ
(احلجر  ، )39-40،لذلك جند �أنّ مكائده تنوعت بني مكائد عامة بيناها يف املطلب ال�سابق كالو�سو�سة وغريها
ومكائد اعتقاديه ك�إيقاع الإن�سان يف  :ال�شرك والكفر  ،وما ن�صبه للنا�س من الأن�صاب  ،والأزالم ،لتعبد من دون اهلل
38
39
40
41
42
43

 م�سند �أحمد  ، 196/5 ،قال � :شعيب الأرن�ؤوط � :إ�سناده ح�سن من �أجل ال�سائب بن حبي�ش وباقي رجاله ثقات رجال ال�صحيح . �صحيح البخاري  ، 220/1 ،برقم . )583) :ـ فتح الباري . 86/2
 �صحيح البخاري  ، 261/1 ،برقم . ) 718 ) : فتح الباري. 235/2 ،-م�سند �أحمد ، 173 /5،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط ،قال � :صحيح لغريه وهذا �إ�سناد حمتمل للتح�سني من �أجل �أبي الأحو�ص .
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 ،وال�سعي يف �صد الإن�سان عن الدخول يف الإ�سالم ،ودفع الإن�سان لالعرتا�ض عن �أقدار اهلل ،وغريها وبني العبادية
كــــــــ :و�سو�سته للم�صلي يف ال�صالة ،واختال�سه ل�صالة امل�صلي (بااللتفات فيها )  ،وتثبيطه للإن�سان من �إقامة ال�صالة
جماعة يف القرى والبوادي وا�ستحواذ ال�شيطان على تاركها وغريها من املكائد ال�شيطانية التي يحاول بها حتقيق
غوايته لبني �آدم – �أعاذنا اهلل منه – �آمني .
املبحث الثالث

�سبل الوقاية من ال�شيطان الرجيم
يف �ضوء البحث والدرا�سة تبني للباحث �أن ال �سلطان لل�شيطان على عباد اهلل املخل�صني فاهلل مل يعط
ال�شيطان قدرة على الت�أثري على امل�ؤمن املخل�ص امللتجئ �إليه ،ال يف عقله وال يف �إرادته و ال يف ت�صرفاته ،قال تعاىل:
¼ �إِنَّ ِع َبا ِدي َل ْي َ�س َل َك َع َل ْيه ِْم ُ�سل َْطانٌ َو َك َفى ِب َر ِّب َك َو ِكي ًال » الإ�سراء .65 :وقد جاء بيان من لي�س لل�شيطان عليه
�سلطان ،ومن له عليه �سلطان ،بقوله تعاىل� ¼ :إِنَّهُ َل ْي َ�س َلهُ ُ�سل َْطانٌ َع َلى ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َو َع َلى َر ِّبه ِْم َي َت َو َّك ُلونَ � ،إِنمَّ َ ا
ُ�سل َْطانُهُ َع َلى ا َّل ِذينَ َي َت َو َّل ْو َنهُ َوا َّل ِذينَ هُ ْم ِب ِه ُم ْ�ش ِر ُكونَ » النحل ،99-100:هكذا يتبني �أنّ لل�شيطان ت�سلط على الذين
اتبعوا غوايته وا�ستجابوا لدعوته وهذا ما �سي�شهد �إبلي�س به يوم القيامة ،قال تعاىلَ ¼ :و َق َ
ال َّ
ال�ش ْي َطانُ لمَ َّا ُق ِ�ض َي
الأَ ْم ُر �إِنَّ اللهَّ َ َو َعدَ ُك ْم َو ْعدَ الحْ َ قِّ َو َو َع ْد ُت ُك ْم َف�أَخْ َل ْف ُت ُك ْم َو َما َكانَ ليِ َع َل ْي ُك ْم ِم ْن ُ�سل َْطانٍ �إِ َّ
ال �أَنْ َد َع ْو ُت ُك ْم َف ْ
ا�س َت َج ْب ُت ْم ليِ
َفال َت ُلو ُمونيِ َو ُلو ُموا �أَنْفُ َ�س ُك ْم َما �أَ َنا بمِ ُ ْ�ص ِر ِخ ُك ْم َو َما �أَ ْن ُت ْم بمِ ُ ْ�ص ِر ِخ َّي �إِنيِّ َك َف ْر ُت بمِ َ ا �أَ�شْ َر ْك ُت ُمونيِ ِم ْن َق ْب ُل �إِنَّ َّ
الظالمِ ِ َ
ني َل ُه ْم
يم » �إبراهيم ،22:ومع ما تقدم ذكره جعل اهلل للم�ؤمنني به تعاىل �سبل يقون بها �أنف�سهم من ال�شيطان
َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
الرجيم ن�ستعر�ضها على النحو الآتي:
 - 1االعت�صام باهلل و بكتابه و �سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم :لكي نحمي �أنف�سنا من مكائد ال�شيطان الرجيم ومن
جنوده و�أوليائه البد لنا من التم�سك بكتاب اهلل و �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أن نفهم الإ�سالم على
منهج و فهم ال�سلف ال�صالح ر�ضوان اهلل عليهم  ،ف�إذا مت�سكنا بذلك ح�صنا �أنف�سنا من ال�شيطان و�شروره  ،قال
اطي ُم ْ�س َت ِقيم ًا َفا َّت ِب ُعو ُه َو َ
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�س ِبي ِل ِه َذ ِل ُك ْم َو َّ�ص ُاكم ِب ِه َل َعلَّ ُك ْم
تعاىلَ ( :و�أَنَّ هَ َذا ِ�ص َر ِ
ال َت َّت ِب ُعو ْا ُّ
يم ()43
ا�س َت ْم ِ�س ْك ِبا َّل ِذي �أُ ِ
وح َي ِ�إ َل ْي َك �إِن ََّك َع َلى ِ�ص َر ٍ
اط ُم ْ�س َت ِق ٍ
َت َّتقُونَ ) (،الأنعام  )153 :وقال �سبحانهَ ¼:ف ْ
َو�إِنَّهُ َل ِذك ٌْر َل َك َو ِل َق ْو ِم َك َو َ�س ْو َف ُت ْ�س�أَ ُلونَ » الزخرف. 44–43:
 -2احلذر واحليطة من كيد ال�شيطان ،فكلما وجد امل�سلم خاطر ال�س�ؤ يحوم حول قلبه القتنا�صه تذكر منهج اهلل
وحكمه فيحرتز عما يخالف �أمر ربه تعاىل ،يقول �سبحانه� ¼ :إِنَّ ا َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا �إِ َذا َم َّ�س ُه ْم َطا ِئ ٌف ِم ْن َّ
ال�ش ْي َطانِ
َت َذ َّك ُروا َف�إِ َذا هُ ْم ُم ْب ِ�ص ُرونَ » الأعراف.201:
�سر ذلك
 –3االلتجاء �إىل اهلل واالحتماء به من ال�شيطان وو�ساو�سه ،وقد جعل اهلل يف كتابه القر�آن الكرمي ّ
وخا�صة يف بع�ض �آياته:ك�آية الكر�سي ،و�آيات ال�سحر كما يف �سورة البقرة )102(،ويف �سورة يون�سَ ¼ :ف َل َّما
�أَ ْل َق ْوا َق َ
ال�س ْح ُر ِ�إنَّ اللهَّ َ َ�س ُي ْب ِط ُلهُ �إِنَّ اللهَّ َ ال ُي ْ�ص ِل ُح َع َم َل المْ ُف ِْ�س ِدينَ » يون�س 81:و�سورة طه،
ال ُم َ
و�سى َما ِج ْئ ُت ْم ِب ِه ِّ
�آية ( ،)69ويف �آخر ثالث �سور منه� :سورة الإخال�ص التي �أبان اهلل تعاىل فيها �أمر الألوهية لتنزيهه عما
ال يليق به يف ذاته و�صفاته ،ولتظل عالقة امل�ؤمن بربه �سليمة و�صحيحة ،ومتى ما كان امل�ؤمن �سليم العقيدة
بعد من ال�شيطان ،و�أما يف �سورة الفلق والنا�س فقد �أبان اهلل ما ي�ستعاذ
�صحيح العبادة عا�ش يف قرب من اهلل يف ٍ
منه باهلل من ال�شر الذي يف العامل ومراتب خملوقاته الذين ي�صدون عن توحيد اهلل كامل�شركني و�سائر �شياطني
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الإن�س واجلن وقد ابتد�أ يف �سورة الفلق باال�ستعاذة من �شر املخلوقات وظلمة الليل وال�سحر واحل�ساد ،ثم ذكر
يف �سورة النا�س اال�ستعاذة من �شر ال�شياطني والإن�س واجلان ولذا �سميت ال�سور الثالث� ،أي :الإخال�ص وما
قراءتهن بعد كلّ �صالة ويف ال�صبح وامل�ساء ،وحني
و�سن للم�سلم �أن يحافظ على
ّ
بعدها يف احلديث باملعوذاتّ ،44
ي�أوي �إىل فرا�شه.
� –4سنّ الإ�سالم ذكر اهلل تعاىل عند القيام ب� ّأي ن�شاط ،ومن ذلك :يقول �أ�صدق القائلني( :ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َوتَطْ َم ِئ ُّن
وب) الرعد ،28 :وال�شيطان يعي�ش مبعزل عن الذي يذكر اهلل
ُق ُلو ُب ُه ْم ِب ِذك ِْر اللهَّ ِ �أَال ِب ِذك ِْر اللهَّ ِ تَطْ َم ِئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
تعاىل ،ذلك لأن الذكر يحوط الإن�سان ويحفظه ،ومثله -كما جاء يف احلديث( :-كمثل رجل طلبه العدو
�سراعا يف �أثره ف�أتى ح�ص ًنا ح�صي ًنا ف�أحرز نف�سه فيه ،و�إن العبد �أح�صن ما يكون من ال�شيطان �إذا كان يف ذكر
ً
45
اهلل تعاىل )
وذكر اهلل ينبغي �أن يالزمه املرء يف كل حال من �أحواله قائ ًما وقاعدً ا ،وعلى جنبه ،ويف �سيارته  ،ويف
ال�شارع ،ويف منزله ،و�أثناء العمل  ،وغريها من احلاالت ،فهو ال ي�ستلزم هيئة معينة ي�صعب تهيئتها  ،قال تعاىل
( َفاذ ُْك ُروا اللهَّ َ ِق َيام ًا َو ُق ُعوداً)( ،الن�ساء  ، )103:ولنا �أن نت�أمل يف هذين احلديثني لندرك من خاللهما �أثر
ذكر اهلل يف الوقاية من ال�شيطان الرحيم  :فعن جابرر�ضي اهلل عنهما�،أنه �سمع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول� ):إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل ،عند دخوله وعند طعامه ،قال ال�شيطان :ال مبيت وال ع�شاء لكم ها
هنا ،و�إذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله ،قال ال�شيطان� :أدركتم املبيت ،و�إن مل يذكر اهلل عند طعامه ،قال:
ي�سم
�أدركتم املبيت والع�شاء ،)46ويف احلديث الآخر� :أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أى رج ًال ي�أكل ومل ّ
فلما كان يف �آخر لقمة ،قال :ب�سم اهلل �أوله و�آخره ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما زال ال�شيطان
ي�أكل معه ،فلما �سمى قاء ال�شيطان ما �أكل. )47
 -5اال�ستعاذة باهلل من ال�شيطان الرجيم عند ممار�سة الأعمال  ،ومن ذلك :
للهَّ
ا�س َت ِعذْ ِبا ِ ِم ْن َّ
يم
ال�ش ْي َطانِ ال َّر ِج ِ
�أ – عند قراءة القر�آن الكرمي  ،يقول تعاىلَ ( :ف�إِ َذا َق َر ْ�أ َت ا ْلق ُْر�آنَ َف ْ
(النحل .99-98 :ولنا �أن نت�أمل كيف �أمر امل�ؤمن �إذا �أراد قراءة القر�آن باال�ستعاذة باهلل من ال�شيطان
الرجيم،مما يعني �أنّ هذا ال�شيطان حري�ص على �إف�ساد كل عمل �صالح لهذا الإن�سان.
ب– عند الغ�ضب  ،واجلماع،وعند دخول اخلالء.
للهَّ
* الغ�ضب :يقول تعاىلَ ( :و�إِ َّما َين َْز َغن ََّك مِنَ َّ
ا�س َت ِعذْ ِبا ِ ) ف�صلت.36 :
ال�ش ْي َطانِ َنزْ ٌغ َف ْ
ولنا يف هذه الواقعة عربة  ،عن �سليمان بن �صرد قال  :ا�ستب رجالن عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فجعل
�أحدهما يغ�ضب ويحمر وجهه فنظر �إليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال�( :إين لأعلم كلمة لو قالها لذهب
هذا عنه �أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم)48
ومما يفيد يف حال الغ�ضب تغيري احلالة التي عليها الإن�سان ،ف�إن كان قائ ًما فليجل�س ف�إن ذهب و�إال
فلي�ضطجع ،و�إن كان يتكلم فلي�سكت.
ويف اللحظة التي ين�سى الإن�سان فيها ذكر اهلل ي�سلط عليه ال�شيطان ( َو َم ْن َي ْع ُ�ش َع ْن ِذك ِْر ال َّر ْح َم ِن ُن َق ِّي ْ
�ض
 – 44متفق عليه�:صحيح البخاري،1614/4 ،كتاب مر�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وكذا وفاته،باب مر�ض النبي �صلى عليه و�سلم�،صحيح م�سلم،1723/4،كتاب
ر�آه واملر�ض والرقي،باب رقية املري�ض باملعوذات والنفث.
 - 45امل�ستدرك على ال�صحيحني  ، 582/1،وقال  :هذا حديث �صحيح على �شرط ال�شيخني و مل يخرجاه .
 – 46ال�سنن الكربى ،174 /4 ،م�صنف ابن �أبي �شيبة.102 /6 ،
�– 47سنن  ،للن�سائي.174 / 4 ،
 - 48الأدب املفرد  ،للإمام البخاري  ،قال ال�شيخ الألباين � :صحيح .
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َلهُ َ�ش ْي َطا ًنا َف ُه َو َلهُ َق ِرينٌ ) الزخرف.36 :
للهَّ
َ
اهلل(:ا�س َت ْح َو َذ َع َل ْيه ُِم َّ
و�إذا ت�سلط ال�شيطان على الإن�سان �أن�ساه ذكر
ال�ش ْي َطانُ َف�أن َْ�ساهُ ْم ِذك َْر ا ِ )
ْ
[املجادلة.19 :
عند اجلماع :كي حتمي ذريتك من ال�شيطان فال تن�س �أن تقول عند اجلماع( :لو �أن �أحدكم �إذا �أتى �أهله قل
ب�سم اهلل اللهم جنبنا ال�شيطان وجنب ال�شيطان ما رزقتنا فق�ضي بينهما ولد مل ي�ضره . )49
 –6التوبة واال�ستغفار ،ف�إنّها �سبب ملحو الذنوب وال�سيئات بل و�إبدالها �إىل ح�سنات ،قال �سبحانه� ¼ :إِ َّ
ال َم ْن
ات َو َكانَ اللهَّ ُ َغفُ ور ًا َر ِحيم ًا »الفرقان:
اب َو�آ َمنَ َو َعم َِل َع َم ًال َ�صالحِ ًا َف�أُ ْو َل ِئ َك ُي َبدِّ ُل اللهَّ ُ َ�س ِّي َئا ِته ِْم َح َ�س َن ٍ
َت َ
.70
واال�ستغفار يفوت الفر�صة على ال�شيطان يقول � -صلى اهلل عليه و�سلم�( :-إن �إبلي�س قال لربه بعزتك
وجاللك ال �أبرح �أغوي بني �آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال اهلل فبعزتي وجاليل ال �أبرح �أغفر لهم ما
ا�ستغفروين .)50
وءا �أَ ْو َيظْ ِل ْم َنف َْ�سهُ ُث َّم
فعلينا �أن نردد ( :ن�ستغفر اهلل) ونح�ضر قلوبنا ملا نقول ،واهلل يقولَ ( :و َم ْن َي ْع َملْ ُ�س ً
َي ْ�س َت ْغ ِف ِر اللهَّ َ َي ِج ِد اللهَّ َ َغفُ و ًرا َر ِحي ًما) الن�ساء.110 :
� – 7إزالة اللب�س والغمو�ض ،الذي قد يدخل منه ال�شيطان ولنا يف موقفه �صلى اهلل عليه و�سلم وهو ما�ض يف الليل
مع زوجته �صفية وقد ر�أياه �صحابيان ف�أ�سرعا ،فما كان منه �صلى اهلل عليه و�سلم �إ ّال �أن قال( :على ر�سلكما �إنها
�صفية بنت حيي) فقاال� :سبحان اهلل يا ر�سول اهلل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن ال�شيطان يجري من
الإن�سان جمرى الدم ،و�إنيّ خ�شيت �أن يقذف يف قلوبكما �سوءا� ،أو قال �شيئ ًا . 51
تلك هي �أهم �أ�ساليب الوقاية من ال�شيطان الرجيم  ،يلزم كلّ م�سلم وم�سلمة تنفيذها يف حياته كممار�سة
و�سلوك ليقي نف�سه من ال�شيطان وو�سو�سته  ،فينجو منه يف الدنيا ويفوز بالفالح يف الآخرة .

نتائج البحث و�أهم التو�صيات
بعد �أن �أعان اهلل ووفق لإمتام هذا البحث الذي نرجو ثمرته و�أجره يف الدارين  :الدنيا والأخرى نخل�ص
�إىل �أهم نتائجه ،وهي على النحو الآتي:
 .1ال�شيطان هو  :كل عات متمرد عا�ص بعيد عن احلق الذي جاء عن اهلل تعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم
من �إن�س �أو جن يف عامل املكلفني �أو دواب يف عامل غري املكلفني  ،بيد �أنّه عند التلفظ بكلمة (�شيطان) ين�صرف
الذهن �إىل �شياطني اجلن لغلبة التمرد والع�صيان فيهم.
( .2حقيقة ال�شياطني وطبيعتهم) �أنّهم حقيقة يجب الإميان بوجودهم وهم من جن�س اجلن الذين خلقوا من
نار  ،م�صريهم( :املوت) �سموا بال�شياطني لعتوهم ومتردهم عن �أمر اهلل و�أمر ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،
كبريهم وزعيمهم �إبلي�س  -لعنه اهلل – .
 .3لقد كان �إبلي�س  -لعنه اهلل – يف م�صاف املالئكة ف�أبى وا�ستكرب عن �أمر اهلل حني �أمره بال�سجود لأبينا �آدم –
� - 49صحيح البخاري  ، 65 /1 ،برقم ) . )141
 - 50م�سند الإمام �أحمد  ، 165 /3 ،قال �شعيب الأرن�ؤط  :ح�سن .
� – 51صحيح م�سلم ،1712 / 4 ،كتاب ال�سالم ،باب بيان �أ ّنه ي�ستحب ملن ر�ؤى خلي ًا بامر�أة وكانت زوجه �أو حمرم ًا له� ،أن يقول :هذه فالنة ،لريفع ظن ال�س�ؤ به.
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عليه ال�سالم -فكان من املرجومني املطرودين عن رحمة اهلل تعاىل �إىل يوم الدين .
 .4تبني من خالل البحث ما كان من �أمر �إبلي�س وق�سمه ب�إغواء بني �آدم ،كي ي�ست�شعر امل�سلم �أنّه مق�سم عليه من قبل
عدوه بالإغواء وال�ضالل فليحذره وليتخذه عدوا �(:،إِنَّ َّ
ال�ش ْي َطانَ َل ُك ْم َعدُ ٌّو َفا َّت ِخ ُذو ُه َعدُ ّواً(،)...فاطر.)6:
 .5لل�شيطان مكائد عامة متنوعة ي�ستدرج بها بني �آدم لإغوائه  ،منها  :الو�سو�سة  ،التزيني ودخوله �إىل النف�س
من الباب التي حتبه  ،الأماين والأحالم  ،م�س الإن�سان �أو ما ي�سمى بال�صرع � ،إن�ساء الإن�سان ما فيه �صالحه
وما يعود عليه من خري  ،التدرج يف الإ�ضالل  ،التخويف ،ت�سمية الأ�شياء بغري �أ�سمائها كت�سمية الربا بالفائدة
 ،وغريها مما ُبحث بعنوان مكائد ال�شيطان العامة.
 .6لل�شيطان مكائد اعتقاديه ك�إيقاع الإن�سان يف :ال�شرك والكفر  ،وما ن�صبه للنا�س من الأن�صاب  ،والأزالم ،لتعبد
من دون اهلل  ،وال�سعي يف �صد الإن�سان عن الدخول يف الإ�سالم ،ودفع الإن�سان لالعرتا�ض عن �أقدار اهلل .
 .7من مكائد ال�شيطان العبادية :و�سو�سته للم�صلي يف ال�صالة ،واختال�سه ل�صالة امل�صلي (بااللتفات فيها)،
وتثبيطه للإن�سان من �إقامة ال�صالة جماعة يف القرى والبوادي وا�ستحواذ ال�شيطان على تاركها وغريها من
املكائد ال�شيطانية التي يحاول بها حتقيق غوايته لبني �آدم – �أعاذنا اهلل منه – �آمني جعل اهلل يف كتابه
القر�آن الكرمي ويف �سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم �سبل وقايتنا وحمايتنا من ال�شيطان الرجيم ومنها قراءة
� :آية الكر�سي� ،آيات ال�سحر كما يف �سورة البقرة )102(،ويف �سورة يون�سَ ¼ :ف َل َّما �أَ ْل َق ْوا َق َ
و�سى َما ِج ْئ ُت ْم
ال ُم َ
ال�س ْح ُر �إِنَّ اللهَّ َ َ�س ُي ْب ِط ُلهُ �إِنَّ اللهَّ َ ال ُي ْ�ص ِل ُح َع َم َل المْ ُف ِْ�س ِدينَ » يون�س 81:و�سورة طه� ،آية ( ،)69ويف �آخر ثالث
ِب ِه ِّ
�سور منه� :سورة الإخال�ص  ،والفلق والنا�س.

�أهم التو�صيات :

بعد التعرف على مكائد بال�شيطان الرجيم نعوذ باهلل منه و�سبل الوقاية من ذلك نو�صي بعد تقوى اهلل ومراقبته
بالآتي :
 .1االعت�صام باهلل و بكتابه و �سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم فلنلتزم بهما يف حياتنا  :لكي نحمي �أنف�سنا من
مكائد ال�شيطان الرجيم ومن جنوده و�أوليائه .
 .2االلتجاء �إىل اهلل واالحتماء به من ال�شيطان وو�ساو�سه .
�سن الإ�سالم ذكر اهلل تعاىل عند القيام ب� ّأي ن�شاط � ،أوردنا عددا منها فلتنفذ يف حياتنا .
ّ .3
 .4اال�ستعاذة باهلل من ال�شيطان الرجيم عند ممار�سة الأعمال  ،وقد ذكرنا مواطنَّ عدّ ة ينبغي عندها اال�ستعاذة
باهلل من ال�شيطان الرجيم .
 .5التوبة واال�ستغفار ،ف�إنّها �سبب ملحو الذنوب وال�سيئات بل و�إبدالها �إىل ح�سنات
� .6إزالة اللب�س والغمو�ض ،الذي قد يدخل منه ال�شيطان فيخلق �س�ؤ الظن يف بع�ضنا البع�ض والعياذ باهلل
فيدخل ال�شيطان من خالله ليف�سد علينا دنيانا و�آخرتنا – �أجارنا اهلل جميع ًا من ذلك . -
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دور عملية االك�سدة با�ستخدام طريقة امليكرو قو�س يف زيادة
عمر خدمة املعدات احلديدية املغ�شاة بالأملنيوم يف ظروف الت�أكل
امليكانيكي االحتكاكي يف االو�ساط املحتوية علي H2S -
د .عبد اجلبار حممد �صالح العياين
جامعة ذمار – �أ�ستاذ م�ساعد  -رئي�س ق�سم امليكانيك

ملخ�ص:

تزايد م�شاكل الت�آكل ال�ضار للحديد الكربوين املغ�شي بالأملنيوم يف
ال�صناعة نظرا” الن حماية غ�شاء الأملنيوم غري كافية وذلك لقلة �صالبة
الأملنيوم و�سبائكه ,لذلك كان من ال�ضروري حتفيز عملية التوجه يف اجتاه
زيادة مقاومة الت�آكل ب�إيجاد طرق جديدة-:لتب�سيط الأ�سطح واملعاجلة
ال�سطحية للحديد وال�سبائك .
تهدف الدرا�سة ايل اختبار مدي ت�أثري عملية الأك�سدة بطريقه
امليكرو قو�س يف زيادة ال�صالبة و خا�صية احلماية للحديد الكربوين املغ�شى
بالأملنيوم يف ظروف الت�أكل امليكانيكي االحتكاكي يف او�ساط .H2S
مت القيام بعدة جتارب عملية وخمربية لتحديد -:عالقة متانة
قوة االلت�صاق ب�سمك الغ�شاء ,مدي ت�أثري اجهادات ال�شد علي حتطم العينات
املختلفة ,مدي ت�أثرالأغ�شية امل�ؤك�سدة مبقاومة (التعب+الت�آكل التعب) يف
االو�ساط املختلفة ,مدي ت�أثر زاوية و�سرعة التدفق علي ت�آكل العينات.
اظهرت النتائج ان عمليه الأك�سدة بطريقة امليكرو قو�س ت�ؤمن
احلماية املتكاملة للحديد الكربوين املغ�شى بالأملنيوم ملا ي�صاحبها من:
(تقليل �سرعة الت�آكل ,زيادة متانة قوة االلت�صاق  ,زيادة ال�صالبة)واف�ضل
ا�ستخدام لها يكون با�ستخدام طريقه لهب الغاز احلراري.
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.... دور عملية االك�سدة با�ستخدام طريقة امليكرو قو�س يف زيادة عمر خدمة املعدات احلديدية املغ�شاة بالأملنيوم

ABSTRACT:

Increasing corrosion problems harmfulfor carboniferous
iron coater Aluminized in the industry as because aluminum
membrane protection is not sufficient that the lack of solidity
aluminum and its alloys.
So it is necessary to stimulate the process of orientation
towards increased corrosion resistance by Finding new ways :
- to simplify , surfaces and the surface treatment of iron and its
alloys.
The study aims to test the effect of the oxidation process
in a micro arc method on the increase solidity and protection
property for carboniferous iron coater Aluminized In
conditions of corrosion mechanical friction in the circles of
H2S.
Several experiments have been done to determine: - the
relationship of durability adhesion strength and thickness
of membrane , the extent of the impact of tensile stresses on
different samples crash, to what extent Oxidizing membranes
are affected resistance (fatigue + corrosion fatigue) in various
circles and the extent of the impact angle and flow speed on
the corrosion samples.
The results showed that the oxidation process in a micro
arc provides integrated protection for carboniferous iron coater
Aluminized the accompanying: (reduction of the corrosion
rate, increasing the durability of adhesion strength, increased
solidity) and the best use of them is using the thermal gas flame
method.
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دور عملية االك�سدة با�ستخدام طريقة امليكرو قو�س يف زيادة عمر خدمة املعدات احلديدية املغ�شاة بالأملنيوم ....

 .1املقدمة:

كرثة الأمثلة للت�آكل ال�ضار لقطع الآالت واملعدات يف ال�صناعة ت�ؤكد �ضرورة �أنتاج مواد جديدة لزيادة
كفاءة عمل قطع و�أجزاء الآالت ،لأن �صعوبة �إنتاج حديد و�سبائك تلبي املتطلبات ال�ضرورية للعمل تتمثل يف انه
عند ازدياد خا�صية املتانة وال�صالبة للمعادن تقل خا�صية املرونة وهذا بدورة ي�ؤدي ايل �سهولة تعر�ضها للك�سر
اله�ش و للت�آكل ال�صداء -االحتكاكي خا�صة يف او�ساط كربيتيد الهدروجني  H2S -املحتوية على مواد معدنيه
بالإ�ضافة ايل مادة الكربيت .1
لذك كان من الطبيعي وال�ضروري حتفيزعملية التوجهفي اجتاه زيادة مقاومةت�آكل احلديد وال�سبائك
وذلك ب�إيجاد طرق جديدةلتب�سيط الأ�سطح واملعاجلةال�سطحيةللحديدوال�سبائك.

 .2هدف العمل:

زيادة مقاومة الت�آكل للحديد و�سبائكه ب�سبب انخفا�ض زمن اخلدمة للمعدات احلديدية وحتطمها يف
ظروف الت�أكل امليكانيكي االحتكاكي يف �أو�ساط كربيتيد الهدروجني ( H2S -منطقة جبل الل�سي-الربكانية
لتوليد الطاقة الكهربائية امل�شبعة بالكربيت).
وذلك عن طريق �إيجاد طرق جديدة لتب�سيط الأ�سطح واملعاجلة ال�سطحية للحديد وال�سبائك� ،إحدى
هذه الطرق الأ�سا�سية والأكرث انت�شار ًا لزيادة عمر خدمة احلديد و�سبائكه تتمثل يف و�ضع طبقة �إ�ضافية معدنية
(غ�شاء) علي �سطح املعدن الأ�سا�سي والتي ت�سمح باحل�صول على مادة تتالءم مع خوا�ص مادة الأ�سا�س -احلديد
والطبقة – الغ�شاء ،الغ�شاء يت�شكل بو�ضع طبقه من الأملنيوم �أومن �سبائكه على مادة الأ�سا�س -احلديد مع �أجراء
عملية الأك�سدة للغ�شاء بطريقه امليكرو قو�س .نظرا» لأن خا�صية احلماية لغ�شاء الأملنيوم يف حالة الت�أكل امليكانيكي
االحتكاكي يف �أو�ساط  H2Sغري كافية وذلك لقلة �صالبة الأملنيوم و�سبائكه ،لذلك قمنا بعمليه الأك�سدة بغر�ض
زيادة ال�صالبة خ�صو�ص ًا بطريقة امليكرو قو�س.

 .3الطرق البحثية واملعملية والأدوات امل�ستخدمة (الطرق املعملية واملواد والعينات):

مت اختيار مادة الغ�شاء من الأملنيوم �أومن �سبائكه لكرثة مميزات �سبائكه مثل-:امتالكها ملقاومة عالية
جد ًا للت�آكل يف كثري من الأو�ساط التكنولوجية ال�صناعية ال�ضارة  ،2,3ميكنان بو�ضع الغ�شاء على ال�سطح با�ستخدام
كل طرق الو�ضع ماعدا طريقه الرت�سيب االلكرتوليتية يف املحاليل املائية.
لت�شكيل الغ�شاء الذي ا�ستخدمنا طريقة التعبئة بت�أثري اللهب الغازي احلراري ،وهي الطريقة الأكرث
انت�شار ًا �سواء للقطع ال�صغرية جد ًا �أو للقطع ذات الأ�سطح الكبرية مثل خزانات الغاز ،هيكل ال�سفن وغريه  ،4التي
ميكن تطبيقها با�ستخدام طريقه لهب الغاز احلراري �أو القو�س الكهربائي �أوطريقه التعبئة بالبالزما.
�إمكانية ا�ستخدام �أغ�شيه معدنية كثرية للحماية با�ستخدام طريقة التعبئة بت�أثري حرارة الغاز ال�ساخن
حمدودة يحد منها م�سامية الغ�شاء .لكن يف حالة ا�ستخدام غ�شاء الأملنيوم ال تكون احلماية فقط من طبقة احلماية
العازلة ،ولكن هناك �أي�ضا احلماية الكهروكيميائية ،حيث ميثل الأملنيوم �أنود بالن�سبة للحديد الكربوين .يت�سم
غ�شاء االملنيوم بالقطبية العالية ولذلك اخلوا�ص اخلاملة للغ�شاء املعدين تقوي ب�سبب عملية �أك�سدة الأملنيوم عند
التعبئة.
يف املحاليل الكربيتية – املائية يكون الغ�شاء كاثود بالن�سبة اىل احلديد ولكن يف وجود �أيونات الكلور
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يتجه جهد الغ�شاء ايل جمال القيم ال�سالبة وي�صبح الغ�شاء يف هذه احلالة �أنود.
لتحفيز العملية على غ�شاء االملنيوم ن�ستخدم موادم �ضافه للمادة املن�صهرة مثل -:كلوريدات قاعدية–
معادن �أر�ضيه قاعديةـ التيب الإ�ضافة ت�ساعد يف حت�سني عمليه الر�ش ،الت�شكيل وااللت�صاق للغ�شاء.
نوعية املواد املح�سنة امل�ضافة ن�ستخدم بودرة (كلوريدات البوتا�سيوم ،ال�صوديوم ،البوتا�سيوم ،الكال�سيوم
واملغني�سيوم) ،انخفا�ض درجه حرارة ان�صهار بودرة املواد املح�سنة امل�ضافة ي�صاحبها :تركيبة ذات م�سام �صغرية
جدا جدا ،يكون االن�صهار جيد جلزئيات االملنيوم مع بع�ضها البع�ض وكذلك زيادة متانة قوة الت�صاق بني الغ�شاء
ومادة الأ�سا�س.5 .
ا�ستخدام املواد املح�سنة امل�ضافة املحتوية علي النرتات (ال�صوديوم) ت�ؤدي ايل تقليل امل�سامات ب�شكل
كبري ت�صل ايل حوايل % 5مقارنة % 10يف حاله عدم ا�ستخدام مواد حم�سنة م�ضافه.
اغ�شية الأملنيوم املعب�أة بت�أثري حرارة الغاز ال�ساخن ت�ستعمل يف الأ�سا�س حلماية املعدات احلديدية من
الت�أكل ب�سبب ال�صد�أ اجلوي خ�صو�ص ًا يف �أجواء امل�صانع املت�سخة بكربيتيد الهدروجني  ،H2Sغاز الكربيت وغريه
حيث �أثبتت �أغ�شية الأملنيوم �أنها �أكرث متانة من الأغ�شية النحا�سية.

 .4النتائج واملناق�شة:

فعالية احلماية للغ�شاء يف الهواء اجلوي الرطب امل�شبع بالكربيت تزداد من  7-8مرة� ،أما يف الأجواء
البحرية فمن 6 -7مرة .هذه النتائج مت ت�أكيدها من خالل التجارب التي مت تنفيذها يف املعمل لأغ�شية الأملنيوم
والنحا�س خالل فرتة� 18شهر يف الهواء اجلوي مبنطقه اورنربق -رو�سيا +منطقة جبل الل�سي-الربكانية لتوليد
الطاقة الكهربائية امل�شبعة بالكربيت .التي تتميز بوجود كربيتيد الهدروجني H2S،غاز الكربيت بن�سبه عالية
ونتج عن التجار ب�أن �سرعة الت�آكل-:
 لأغ�شية الأملنيوم .)M².HOUR( / 0.01 G للأغ�شية النحا�سية (.0.08 ) M².HOUR( / G للحديد الغري مغ�شي (.) M².HOUR3-9 ( / Gي�ستخدم غ�شاء الأملنيوم حلماية احلديد الكربوين من الت�آكل يف املاء العذب (اخلفيف �أو ال�ساخن) ،يف
ماء البحر ويف املحاليل املائية للأحما�ض الع�ضوية.
زيادة خا�صية احلماية لأغ�شية الأملنيوم ميكن احل�صول عليها ب�إ�ضافة مواد م�ضافة :التيتانيوم
وال�سيلكون ،ملا لهم من ت�أثري ح�سن على متانة �أغ�شية الأملنيوم ب�سبب تكون تركيبة منف�صلة عن الأملنيوم ال�صايف
والتي تظر بها �أطور موجود بها موا�ضع تلعب دور النقاط الكاثودية الن�شطة.
عند �إ�ضافة ال�سيلكون يتكون  - βطور جهده قريب من جهد ال�سيلكون ال�صايف  ,0,66B-يف �أغ�شية
الأملنيوم امل�ضاف اليها التيتانيوم دور املوا�ضع الكاثودية تلعبها تركيبة  .ALTi3غ�شاء الأملنيوم يف حاله الت�آكل
امليكانيكي بال�صد�آء والت�آكل االحتكاك يتكون حماية غ�شاء الأملنيوم غري كافية وذلك لقلة �صالبة الأملنيوم
و�سبائكه ،لذلك قمنا بعملية الأك�سدة بغر�ض زيادة ال�صالبة خ�صو�صا” بطريقة امليكرو قو�س التي نح�صل على
اغ�شيه ت�صل �سماكتها حتي  300MKMواملتميزة ب�صالبه عالية ومقاومه ت�أكل عالية .6,7
الفرق الأ�سا�سي من الأنودية يف �آلية ت�شكيل (تكوين) طبقة الأوك�سيد عند الأك�سدة بطريقة امليكرو
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قو�س �أنه مرتبط مع عملية �شحن الغاز يف دعامة (حممل) ميكرونية.
احلرارة العالية للتحول الكيميائي ونقل مادة املحلول الكهربائي اىل منطقة ال�شحن الكهربائي ت�ؤدي اىل
تغريات جوهرية مقارنة مع الأنوديه يف تركيبة الطور ويف ت�شكيل طبقة الأوك�سيد املتكونة.
طبقة الأوك�سيد املتكونة تتكون من طبقات }تكنولوجية� ،أ�سا�سية (العاملة) وو�سطية (متنقلة){
من�صهرة ومتنقلة مع بع�ضها البع�ض .يف الطبقة العاملة الطور اال�سا�سي مكنيكون AL2O3- αومتتلك الطبقات
التكنولوجية والو�سطية �سلكيات الأملنيوم.
نتيجة اختالف اكا�سيد الأملنيوم لي�س فقط بالرتكيبة ولكن �أي�ضا باخلوا�ص لذلك املنطقة العامل الغنية
بـ AL2O3- αمتتلك �أق�صى �صالبة التي من  4....2مرة �أكرب من �صالبة �سبائك الأملنيوم املوندة التي فيها طبقة
الأوك�سيد متكونة من[8].ᵧ– AL2O3
كما �أظهرت النتائج يف املعمل ان �سرعة الأك�سدة بطريقة امليكروقو�س لتعبئة الغ�شاء تزداد حوايل2
مرة باملقارنة مع الأملنيوم املدمج �أو �سبائكه والذي �سوف ي�ساهم يف توفري الوقت وتقليل التكاليف[5].
زيادة الإنتاج ميكن �شرحها ب�سبب وجود �شبكة فتحات يف الغ�شاء املعب�أ التي من خاللها الكرتوليت يتغلغل
�إيل داخل العمق ومثل املو�صل الكهربائي ي�أخذ جهد احلمام ،النتيجة العملية حتدث لي�س فقط علي ال�سطح
اخلارجي للغ�شاء ولكن �أي�ضا يف عمق حمدد من الغ�شاء وهذا يعني بالطبع زيادة �أك�سدة ال�سطح.
الأك�سدة بطريقة امليكروقو�س ي�صاحبها تقليل م�سامات الغ�شاء كمثال عند ا�ستخدام الأك�سدة بطريق
البالزما لتكوين الغ�شاء ت�صل امل�سامية اىل  4%ولكن عند ا�ستخدام الأك�سدة بطريقة ميكروقو�س ت�صل امل�سامية
اىل حوايل 2%يف منطقة العمل للغ�شاء امل�ؤك�سد .تقليل امل�سامية عند الأك�سدة بطريقة ميكروقو�س يحدث نتيجة
الذوبان املو�ضعي للفتحات ب�سبب حتول الأملنيوم ايل �أك�سيد يقوم بتغطية الفتحات ب�سبب احلجم الكبري للأوك�سيد
باملقارنة مع حجم الأملنيوم امل�شارك.
من املعلوم �أن �شروط حتديد �إمكانية ا�ستخدام الغ�شاء تتمثل يف متانة االلت�صاق بني الغ�شاء وال�سطح
ومتانة قوة االلت�صاق تعتمد على جمموعة ت�أثريات القوي امليكانيكية والفيزيائية والكيميائية ،علي طريقه
جتهيز �سطح احلديد وعلي �سمك طبقة الغ�شاء حيث يحدث تغري يف جمال كبري ملتانة قوة االلت�صاق.
لذلك عند التعبئة املعدنية للألومنيوم متانة قوة االلت�صاق املحددة بطريقة القطع مع ال�سطح احلديدي
بعد املعاجلة ال�سطحية بطريقة التدفق احل�صوي تكون  MПa 17,5.…13وعند التعبئة بطريقة احللزون
املت�ساوي يكون حوايل  MПa 26و�سمك الطبقة املعدنية عادة يكون حمدد ومثايل عند .MM 0,15-0,3
عند ال�سمك الكبري للغ�شاء االجهادات الداخلية املتزايدة ميكنها الزيادة علي قوة االلت�صاق وتودي �إما
�إيل خلع الغ�شاء �أو تطويله (متدده).
من ال�شكل( )1يت�ضح �أن �أك�سدة الأملنيوم بطريقة امليكروقو�س ميكن �أن ت�ؤثر على متانة قوة االلت�صاق
من خالل عالقتها ب�سمك الغ�شاء املتبقي بدون �أك�سدة ايجاب ًا �أو �سلب ًا ،كمثال عند �أك�سدة الغ�شاء بطريقه البالزما
عند �سمك طبقة الأملنيوم  MKM 40…30متانة قوة االلت�صاق للغ�شاء علي احلديد ممكن ت�صل �إىل …55
2…1,5.نم قا�صتلالا ةوق ةناتم ةدايز ينعي اذه عباتتلاب  60Mпaمرة و�سبب الزيادة هو تكون منطقة �أنت�شار
بني الغ�شاء واحلديد.
نق�ص متانة قوة االلت�صاق عند �سمك طبقة الأملنيوم الغري م�ؤك�سدة �أقل من  20MKMتكون نتيجة
ظهور معوقات كهربائية على احلديد �أثناء عملية الأك�سدة بطريقة امليكروقو�س� .إمكانية انخفا�ض متانة قوة
				
جامعة امللكة �أروى

281

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

دور عملية االك�سدة با�ستخدام طريقة امليكرو قو�س يف زيادة عمر خدمة املعدات احلديدية املغ�شاة بالأملنيوم ....

االلت�صاق متثل �أحد الأ�سباب التي تتطلب �أن تكون عملية الأك�سدة بطريقة امليكروقو�س لي�س علي كل العمق
لغ�شاء االملنيوم ولكن علي اجلزء الأكرب من العمق .عد متماثل تركيبة الغ�شاء املعدين وم�ساماته و�صفة العالقة
ببني الطبقة املتكونة من اجلزئيات واالجهاد يف طبقة الغ�شاء ي�صاحبها خوا�ص ميكانيكية �ضعيفة للغ�شاء.
حد املتانة للغ�شاء املر�شو�ش بطريقة القو�س الكهربائي تكون  MПa54عند ال�شد وعند ال�ضغط 142
 MПaوال�صالبة من  .26 - HB 40متانة الغ�شاء املعدين متثل �شرط كايف لت�أمني قدرة العمل باال�شرتاك مع
اجزاء الآالت يف ظروف التحميل اال�ستاتيكي وكذلك عند التحميل الدوري حيث احلمولة التي يتحملها معدن
الأ�سا�س تتوزع بينهم بعالقة طردية لقيمة معامل املرونة.
يف �شكل(  )2مبني ت�أثري الغ�شاء الأملنيوم على خوا�ص احلديد 45وتغري جهد اللكرتود يف حالة ال�شد يف
و�سط NACE,يت�ضح �أن الر�سم التخطيطي خلط ال�شد يف الو�سط ال يختلف عن الر�سم التخطيطي خلط ال�شد يف
الهواء اجلوي واجلهد املالحظ للت�آكل احلر للحديد مع الغ�شاء ميثل .640MB
�أثناء عمليه ال�شد للعينه يف منطقه الت�شوه املرن يحدث ارتخاء للجهد هذا مرتبط مع تكون �أغ�شية
طوريه من ت�أثري كربيتيد الهدروجنيH2S.
عند االجهادات قريبة من حد املطاوعة يحدث حترك ب�سيط للجهد يف اجتاه جمال القيم ال�سالبة وهذا
مرتبط مع تكون �شقوق يف الغ�شاء وظهور قطاعات منتفخة علي �سطح احلديد .فيما بعد عند زياده اجهادات
ال�شد من جراء زيادة عدد القطاعات املفتوحة علي �سطح احلديد يتحرك اجلهد بتوا�صل يف االجتاه ال�سالب وبهذا
ال�شكل حتطم غ�شاء الأملنيوم من ت�أثري القوى اال�ستاتيكية ميكن حدوثه فقط بعد تعدى حد الت�شوه املرن ملعدن
الأ�سا�س -احلديد هذايحدث فقط عند خمالفة ظروف العمل العادية للقطع والآالت�أي يف احلاالت الطارئة.
زيادة اجهاد ال�شد �أو الفتل للعينات احلديدية ذات الغ�شاء الأملنيوم امل�ؤك�سد وكذلك ل�سبائك الأملنيوم
امل�ؤك�سد ي�ؤدي اىل نق�ص جهد الت�أكل -ال�صد�آء .لكن تكون �شقوق ميكرونية (�صغريه جداً) يف طبقة االوك�سيد علي
الأملنيوم املعب�أ علي حديد الأ�سا�س تبدا فقط عند قيم اجهادات كبرية جدا �سواء علي عينات الأملنيوم املدمج او
�سبائكه.
يف �شكل(  )3مبني عالقة الزمن حتى حتطم العينات امل�ؤك�سدة عند االك�سدة القو�سية الب�سيطة او غري الب�سيطة
للأملنيوم حتت ظروف ت�أثري القوى اال�ستاتيكية لل�شد ملدة زمنية طويله ،يكون نف�س التماثل للعينات بدون غ�شاء
هذا مرتبط مع الية التحطم الواحدة لهم يف نف�س الو�سط  .H2Sعند ذلك �أغ�شية الأملنيوم تزيد مقاومه احلديد
الكربوين للت�آكل من ت�أثري الو�سط كربيتيد الهدروجني ،مث ًال للحديد  45حد املقاومة الن�سبي للت�آكل يف الو�سط
كربيتيد الهدروجني  H2Sبال�شد على �أ�سا�س � 720ساعة جتارب كانت  0,2ϭ0.2ولغ�شاء الأملنيوم ذات �سمك
 150MKMاملعب�أ بطريقة التعدين بالقو�س الكهربائي والتعبئة بطريقه البالزما يزيد هذا االجهادات اىل
 0,7ϭ 0.2و 0,8ϭ0.2بالتتابع.
الأك�سدة للغ�شاء املعب�أة بطريقة ميكروقو�س على عمق 100MKMتزيد املقاومة للمعامالت املحددة
بالتتابع حتي  0.2 0.2,1,0ϭ 0,98ϭوالذي ي�سمح بزياده خا�صية احلماية للحديد با�ستخدام الغ�شاء الأملنيوم
تقريب ًا ايل.%30
هذا يعني ان الأك�سدة بطريقة ميكروقو�س تزيد خا�صية احلماية لأغ�شية الأملنيوم املعب�أة عند الت�آكل
املتحمل التعب للحديد خ�صو�ص ًا يف �أو�ساط كربيتيد الهدروجني.
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كما �أن احلديد 45مع غ�شاء الأملنيوم امل�ؤك�سد (عالقه �سمك الأملنيوم :االوك�سيد  )100 := 50تقل خا�صية
التحمل (ال�صمود) على ا�سا�س التجارب دوره  )7(2.10يف  3%حملول  Naclباملقارنة مع قيمتها يف الهواء %16
ويف حملول NACEتكون %34ولغ�شاء الأملنيوم ذات �سمك 150MKMو�صل االنخفا�ض ايل ،50%-32
لأجل احلديد بدون غ�شاء ايل 5-2مرة باملثل �شكل( .)4
زيادة خا�صية احلماية للغ�شاء نتيجة الأك�سدة بطريقة امليكروقو�س مرتبط مع انخفا�ض امل�سامية
�ألعامة واجلزئية وكذلك اي�ضا مع ت�أثري االجهادات ال�ضاغطة املتبقية يف طبقه ال�سطح.
يف االو�ساط املحتوية كربيتيد الهدروجني فعالية حماية الغ�شاء االملنيوم امل�ؤك�سد من التحطم بفعل الت�آكل امليكانيكي
بال�صد�أ للحديد الكربوين عند التحميل اال�ستاتيكيا و الدور يتوجد يف الأ�سا�س بكبح اله�شا�شة الهيدروجينية
ملعدن الأ�سا�س والنتيجة كبح التفاعل الكاثودي وقلة ذوبان الهيدروجيني يف الأملنيوم او يف �أكا�سيده عن هذا يدل
قلة النفاذية والعبور للهيدروجني ايل احلديد مع الأملنيوم او مع الأملنيوم امل�ؤك�سد وكذلك نتيجة جتارب الت�صوير
اجلزيئي ل�سطح العينات املتحطمة.
التجارب املقامة على الت�آكل االرتطامي لل�سائل من ال�سائل املتدفق للمحلول الكهربائي املحتوى على
الهيدروجني مع فقاعات وح�صيا ظهرت ان للغ�شاء فعالية عالية للحماية.
كما ان نتيجة التجارب لت�أثري زاوية التدفق و�سرعة التدفق االرتطامي لل�سائل املحتوى MG 3000
∕ L H2Sعلى الت�أكل امليكانيكي -ال�صداء لعينات احلديد  45بدون غ�شاء و مع غ�شاء االملنيوم امل�ؤك�سد مبينة يف
اجلدول رقم (.)1
النتائج تظهر ان مقدار الت�آكل لغ�شاء الأملنيوم من 5-7,5مرة اقل من احلديد الغري مغ�شي والقيمة
الكبرية ملقدار مقاومه الت�آكل للغ�شاء تكونعند زاوية الهجوم ال�صغرية لل�سائل الهيدروليكي االرتطامي.
مع زيادة زاوية التدفق عالقة مقدار ت�آكل غ�شاء الأملنيوم امل�ؤك�سد الب�سيط واحلديد تقل من جراء زيادة
كمية التحطم اله�ش لطبقة االكا�سيد وانخفا�ض مقدار الت�آكل للحديد الكربوين.
يالحظ ان تغري مقدار  H2Sيف �سائل التدفق االرتطامي يف املجال حتى  MG ∕ L3000عملي ًا ال ينعك�س على
مقاومة الت�آكل لغ�شاء الأملنيوم امل�ؤك�سد ولكن مبقدار يغري مقاومة الت�آكل للحديد الكربوين بدون غ�شاء.

 .5اال�ستنتاج:

1 .1مت اعداد احلماية املتكاملة للحديد الكربوين املغ�شى بالأملنيوم من التحطم جراء الت�آكل امليكانيكي بال�صد أ�
والت�أكل االحتكاكي يف االو�ساط املحتوية على  H2Sواحلماية املتكاملة لقطع احلديد ت�ؤمنها املعاجلة
بعملية الأك�سدة املب�سطة بطريقة امليكروقو�س للأغ�شية املعب�أة كمرحلة �أويل من االملنيوم �أو �سبائكه.
2 .2حتفيز احلماية الإلكرتو  -كيميائية للحديد املغ�شى بالأملنيوم ميكن احل�صول عليها ب�إ�ضافة يف املحتوي
(الرتكيبة) كلوريدات قاعديه – معادن �أر�ضيه قاعديه� ،أي�ض ًا عن طريق �إ�ضافة ايل الغ�شاء مادتي
التيتانيوم وال�سيلكون والتي ي�صاحبهما تكون اطوار التي ت�ؤدي وظيفة النقاط الكاثودية الفعالة.
3 .3عملية الأك�سدة بطريقة امليكرو قو�سي للحديد الكربوين المغ�شي بالأملنيوم ي�صاحبها-:
•زيادة �سرعة الأك�سدة بطريقة امليكروقو�س لتعبئة الغ�شاء حوايل  2مرة باملقارنة مع الأملنيوم
املدمج �أو �سبائكه.
•زيادة ال�صالبة وخا�صية احلماية لغ�شاء الأملنيوم مما �سي�ؤدي ايل زيادة ا�ستعمال هذه االغ�شية.
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•تقليل امل�سامية نتيجة الذوبان املو�ضعي للفتحات ب�سبب حتول الأملنيوم ايل �أك�سيد يقوم بتغطية
الفتحات ب�سبب احلجم الكبري للأوك�سيد باملقارنة مع حجم الأملنيوم امل�شارك.
•زيادة متانة قوة االلت�صاق مع مادة الأ�سا�س -احلديد.
•زيادة حد املقاومة الن�سبي للت�آكل (خا�صية احلماية) يف الو�سط كربيتيد الهدروجني  S2Hبال�شد
على �أ�سا�س � 027ساعة جتارب تقريب ًا ايل .03 %
•حتطم غ�شاء الأملنيوم من ت�أثري القوى اال�ستاتيكية والذي ميكن حدوثه فقط بعد تعدى حد الت�شوه
املرن ملعدن الأ�سا�س -احلديد وهذا يحدث فقط عند خمالفة ظروف العمل العادية للقطع والآالت
�أي يف احلاالت الطارئة.
•ت�سجيل زيادة يف خا�صية احلماية (مقاومة التعب ،الت�آكل التعب يف  3%حملول املائي Nacl،
 )NACEلغ�شاء الأملنيوم امل�ؤك�سد (عالقه �سمك الأملنيوم :االوك�سيد  )100 : = 50على �أ�سا�س
التجارب دوره )7(2.10
•زيادة خا�صية احلماية للغ�شاء نتيجة الأك�سدة بطريقة امليكروقو�س بارتباطها مع انخفا�ض
امل�سامية العامة واجلزئية وكذلك مع ت�أثري االجهادات ال�ضاغطة املتبقية يف طبقه ال�سطح.
•انخفا�ض مقاومه الت�آكل للغ�شاء عند ازدياد زاوية الهجوم لل�سائل الهيدروليكي االرتطامي
4 .4يف االو�ساط املحتوية علي  H2Sفعالية حماية �أغ�شية الأملنيوم امل�ؤك�سدة من التحطم جراء الت�أكل
امليكانيكي بال�صد�أ للحديد الكربوين عند التحميل اال�ستاتيكي والدوري .والت�أكل االحتكاكي امليكانيكي
بال�صد�أ يوجد يف اال�سا�س عن طريق كبح اله�شا�شة الهيدروجينية ملعدن اال�سا�س وذلك نتيجة كبح التفاعل
الكاثودي وقله ذوبان الهيدروجني يف االملنيوم �أو �أكا�سيده والتي تظهر فعالية لطبقة االوك�سيد و�صالبتها
العالية.
5 .5يتطلب يف عملية الأك�سدة بطريقة امليكرو قو�سي للحديد املغ�شي بالأملنيوم االتي-:
•�أن تكون عمليه الأك�سدة لغ�شاء االملنيوم بطريقة امليكرو قو�س معب�أة بطريقه لهب الغاز احلراري
لأنها االف�ضل والتي ت�ؤدي ايل تقليل �سرعة الت�آكل مبقدار  %5مقارنة مع الطرق الأخرى.
•�سمك الطبقة املعدنية عادة يكون حمدد ومثايل عند  MM 0,15-0,3عند ال�سمك الكبري للغ�شاء
االجهادات الداخلية املتزايدة ميكنها الزيادة علي قوة االلت�صاق وتودي اما �إىل خلع الغ�شاء �أو
تطويله (متدده).
•�أن تكون عملية الأك�سدة بطريقة امليكرو قو�س لي�س علي كل العمق لغ�شاء االملنيوم ولكن علي اجلزء
الأكرب من العمق نتيجة نق�ص متانة قوة االلت�صاق عند �سمك طبقة الأملنيوم الغري م�ؤك�سدة �أقل من
 20MKMنتيجة ظهور معوقات كهربائية على احلديد.
6 .6التح�سني امل�ستقبلي خلوا�ص �أغ�شية الأملنيوم �سيكون ب�إ�ضافة الزجاج ال�سائل �إىل املادة امل�ضافة كلوريد
ال�صوديوم.
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املراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
77
.8
.9

1افرمياف ،ماركوف واخرون ،طرق احلماية من اخللع والت�أكل.1989 ،
�2ساكيان ،افرمياف� ،أ�ستخدام �سبائك االملنيوم يف ال�صناعية الكيمائية والنفطية.1985 ،
3كتاب االر�شادات والتعليمات اخلا�صة مبخترب انتيكور (مركز معاجله الت�أكل) مو�سكو.2002 ،
�4سينافك�سي ،فالكوف ،كالينني ،ت�أكل وحماية االملنيوم و�سبائكه1986. ،
5كودينوف ،بابروف ،تكوين االغ�شية1992. ،
6ماركوف� ،شولينكوا ،جوت�شكوف ،طريقة اك�سدة املعادن و�سبائكهم1982. ،
، 1984.7ةي�شغألا لك�آت اكتينيك ،نورخاوف�شيلام ،فوردويف ،ناي�سورتيب
8افرمياف ،قدرة احلماية للأغ�شية املركبة من الت�أكل للحديد الكربوين1989. ،
9جمالت حماية البيئة املحيطة يف ال�صناعة.2001,2004, 2007, 2011 ،
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اجلداول.
جدول ( )1يو�ضح ت�أثري زاوية التدفق و �سرعة ال�سائل(التدفق) علي الت�آكل امليكانيكي -ال�صد�أ للعينات.
0,3

� ,M/Sسرعة ال�سائل(التدفق)

0,06

املادة

زاوية التدفق ,درجة
60
1,14

40
1,22

0
1,27

60
0,87

40
0,92

0
0,95

0,24

0,20

0,17

0,18

0,15

0,13

حديد 45
حديد  45مع غ�شاء
الأملنيوم امل�ؤك�سد

الر�سومات البيانية

				
جامعة امللكة �أروى

286

العدد احلادي ع�شر -يوليو  -دي�سمرب 2013

دور عملية االك�سدة با�ستخدام طريقة امليكرو قو�س يف زيادة عمر خدمة املعدات احلديدية املغ�شاة بالأملنيوم ....

�شكل ( )1عالقة متانة قوة االلت�صاق ب�سمك غ�شاء الأملنيوم حتي �سمك .200MKM

�شكل ( ،)2عالقة حمولة ال�شد اال�ستاتيكية لعينات احلديد 45املغ�شاة بالأملنيوم يف املحلول املائي لكربيتيد
الهدروجني ب-:
 -Bاجلهد الكهربائي يف حالة ال�شد.
		
الت�شوه.
-a

�شكل( ،)3ت�أثري اجهادات ال�شد علي حتطم العينات من احلديد  45عند الت�آكل يف و�سط كربيتيد الهيدروجني يف
حالة ت�أثري القوى اال�ستاتيكية لل�شد ملدة زمنية طويله:
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 -1بدون غ�شاء.
� 3- ,2أغ�شية الأملنيوم غري امل�ؤك�سدة ذات �سمكة  150MKMواملعب�أة بطريقة البالزما والتعدين القو�س
الكهربائي.
 - 5 ,4غ�شاء الأملنيوم املعب�أة بنف�س الطرق ال�سابقة وامل�ؤك�سدة بطريقة امليكرو قو�س علي عمق
.100MKM

�شكل ( ،)4ت�أثري �أغ�شية الأملنيوم و�أغ�شية الأملنيوم امل�ؤك�سدة علي مقاومة:
-aالتعب -b .الت�آكل التعب يف  3%حملول املائي – Naclc.الت�آكل يف الو�سطNACE :
 .1العينات بدون غ�شاء.
 .2مع غ�شاء الأملنيوم غري م�ؤك�سدة املعب�أ بطريقة التعدين بالقو�س الكهربائي �سمك  150MKM;3-مع
غ�شاء الأملنيوم امل�ؤك�سد املعب�أ بنف�س الطريقة ال�سابقة ،علي عمق.100MKM
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