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Dr. Abdulla A. Bukeir ............ 1 - 26
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ǾȈƷƢƬƬǧȏơ
ƮƸƦǳơȁǾǐǐƼƬŭơƩƢǇơǁƾǳơǪȇǂǗǺǟƢȀǟȁǂǧǾǧƢǰƥƨȈǻƢǈǻȏơǾǧǂǠŭơƔơǂƯơĿǶȀǈȇȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơǹơƶǓơȂǳơǺǷ
ǺǷǺȇǄȈǸƬŭơśưƷƢƦǳơśǰǸƬǳȁǽƾȇƾƳǪƟƢǬƷǺǟǦǌǰǳơȁǽǂǰƬƦǷǾȈǬȈƦǘƫȁƨȈǸǴǟƩƢǧƢǓơńơǱȂǏȂǴǳƽƢŪơ
ƨȈǸǼƬǳơȁǶǴǠǴǳǞȇǂǈǳơǁȂǘƬǳơȂŴǾǷƾǬƬŭơǱȁƾǳơǺǷƾȇƾǠǳơƪǠǇȁǞǸƬƴŭơȁǾȈǸǼƬǳơǲǯƢǌǷǲƷĿǾǳƢǠǨǳơǾǯǁƢǌŭơ
ȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơǂȇȂǘƫȁǁƢǰƬƥȏơśưƷƢƦǳơǞǧƽȁ
ƩȏƾǠŭƢƥǾǻǁƢǬǷƁƾƳƀǨȈǠǓǱơǄȇȏ ĺǂǠǳơǺǗȂǳơĿ ǂȇȂǘƬǳơȁȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơƲǷơǂƥȄǴǟǪǨǼȇƢǷǹơƾǯƚŭơǺǷȁ
ǲƳơǺǷǵȂǸŰǩƢƦǇĿ ŃƢǠǳƢǧƨȈǼǗȂǳơƲǷơŐǳơĿ ȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơǱƢůĿ ǁƢǸưƬǇȏơƧƽƢȇǃǺǷǂǨǷȏȁƨȈŭƢǠǳơ
ǾǳǺǸǔƫȁǹƢǈǻȐǳƿȂǨǼǳơȁǽȂǬǳơȁǾȈǿƢǧǂǳơȁǾƷơǂǳơǲǨǰƫŖǳơǽǂǸƬǈŭơȁƨǬȈǫƾǳơǾǧǂǠŭơǺǷǁƾǫŐǯơńơǱȂǏȂǳơ
ƭȂƸƦǳơǄǯơǂǷȁƣơȂǐǳơȁƔƢǘŬƢƥǾƟǄƴƬǳơǲƦǬƫȏŖǳơǹƢǈǻȏơǽƢȈƷƩȐǰǌǷǒǠƥȄǴǟƤǴǤƬǳơȁǽŚǣȄǴǟǩȂǨƬǳơ
ǄǯǂǷ 600 ƨȈƥǂǠǳơȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơǄǯơǂǷƽƾǟǢǴƦȇǱƢưŭơǲȈƦǇȄǴǠǧȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơǂȇȂǘƫĿ ǃǁƢƥǁȁƽƢŮƨȈǸǴǠǳơ
ƽƾǟǄǨǫƾǬǧƢȇƽƢǐƬǫơǽǂǏƢƸŭơƢƥȂǯĿƢǷơƁǄǯǂǷ 1500 ƢǈǻǂǧĿƢǿƽƾǟǢǴƦȇśƷĿƩƢǠǷƢŪơǲƻơƽƢǿǂưǯơ
ǮǴƫǶǿǄǯơǂǷĿ ƣǂǠǳơśưƷƢƦǳơƽƾǟǢǴƦȇȁǄǯǂǷ 221 ńơǄǯǂǷ 15 ǺǷƩơȂǼǇǂǌǟǱȐƻƨȈǸǴǠǳơƢǿǄǯơǂǷ
Ǧǳơ 31 ƢǿƾƷȂǳƢǈǻǂǧĿǶǿƽƾǟǢǴƦȇśƷĿƮƷƢƥǦǳơ 19)
ĿǽƾǸƬǠŭơƩơǂǋȂŭơǶǿơǺǷȂȀǧƨǸǈǻǹȂȈǴǷǲǰǳȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơĿśǴǤƬǌŭơśǇƾǼȀŭơȁƔƢǸǴǠǳơƽƾǟǂǋƚǷƽƾǐƥƢǷơ
ƀǇƾǼȀǷȁƀŭƢǟ 214)1970ǵƢǟĺǂǠǳơǺǗȂǳơĿǾƦǈǼǳơƪǻƢǯƾǬǧȆưƸƦǳơȁȆƳȂǳȂǼǰƬǳơǞǫơȂǳơǵƾǬƬǳ ȂǰǈǻȂȈǳơ
śƥǵƾǬƬŭơŃƢǠǳơśƥȁƢǼǼȈƥƀƸǓơȁǽȂƴǨǳơǱȂǿǺǯȏ ƀưƷƢƥȁƢŭƢǟ 363 ńơ1990ǵƢǟƪǠǨƫǁơǾǸǈǻǹȂȈǴǷǲǰǳ
ǾǻǁƢǬǸǴǳȁǾǸǈǻǹȂȈǴǷǲǰǳƀưƷƢƥ 2206 ƢƥǁȁơĿ ǢǴƦƫȁǾǸǈǻǹȂȈǴǷǲǰǳƀưƷƢƥ 3359 ƢǰȇǂǷơśƥȁƨȈƥǂǠǳơƽȐƦǳơ
ǾƦƫǂŭơȁǂƫȂȈƦǸǰǳơǵȂǴǟĿ ńȁȏơǾƦƫǂŭơǹȏơǲƬŢ ǲȈƟơǂǇơ ǹƢǧƨȈǳȁƾǳơŚȇƢǠǸǴǳƀǬƦǘǧǂƻơǾƳȁƢŮǾŭƚŭơ
ǱȁƾǳơƢǷơƩƢǟơǂƬƻȏơȁƭƢŞȐǳǾƴƬǼŭơŃƢǠǳơĿńȁȏơǱȁƾǳơśƥǂǌǟǆǷƢŬơǄǯǂŭơȁƔƢȈǸȈǰǳơǵȂǴǟĿǾưǳƢưǳơ
ȆǸǴǠǳơǵƾǬƬǳơƤƫơǂǷȄǴǟǞǫơȂǷǾȇơǲƬŢȏƢĔƢǧǦǇȏơǞǷƨȈƥǂǠǳơ
ǹȏơǺŴƨȈǴǟƢǷǆƟƢƥǞǫơȁȂȀǧơǀǿ
ǶǣǁĺǂǠǳơǺǗȂǳơĿ ȆǴǸǠǳơȁȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơǱƢůĿ ǽŚƦǰǳơňƾƬǳơƣƢƦǇơǺǟǱƙƢǈƬǴǳǾǟȁǂǌǷǾǨǫȁǭƢǼǿȁ
ƩơƽȁƽǂŭơȁȅƽǂǨǳơǲƻƾǳơǖǇȂƬǷĿƀȈŭƢǟǾǷƾǬƬŭơǱȁƾǳơǺǷŚưǰǳơȄǴǟǩȂǨƬƫŖǳơƨȈƥǂǠǳơǱȁƾǳơǺǷƾȇƾǟƽȂƳȁ
ńơǾǧƢǓơśưƷƢƦǳơǾǴǫƣƢƦǇȏơǽǀǿǾǷƾǬǷĿȁǁơǂǸƬǇƢƥǾǠǨƫǂŭơȁƨȈǳƢŭơƽǁơȂŭơƩơƿƢȀǼǷǾȈǘǨǼǳơƢǸȈǇȏ ƨȈǳƢŭơ
ǺǗȂǳơĿȃƾǠƬƫŃȆȀǧƁƾƳǾǴȈǴǫŅƢŦȏơȆǷȂǬǳơƲƫƢǼǳơǺǟǾƦǈǼǯǂȇȂǘƬǳơȁƮƸƦǳơȄǴǟǪǨǼƫŖǳơǱơȂǷȏơǹơ
Ŀ ȆǷȂǬǳơ ƲƫƢǼǳơ ǺǷ  2% ƪǤǴƥ ƾǫ Ƣǿƾų ƢǸǼȈƥ  0.3% (1981-1992 ƩơȂǼǈǴǳ ƨȈƥǂǠǳơ Ǳȁƾǳơ ǞȈǸŪ ĺǂǠǳơ
ƁǂǈȇȂǇĿ %1.8 ȁǹƢƥƢȈǳơĿƢȀǴưǷȁƢǰȇǂǷơĿ %2.3 ȁǾȈƥǁȁȏơƩƢǠǷƢŪơ
Ȃǿ ǽƾƸƬŭơ ƩƢȇȏȂǳơ Ŀ ƢǸǼȈƥ ƾƷơȂǳơ ƽǂǨǴǳ Ʃơǁȏȁƽ  4 Ȃǿ ĺǂǠǳơ ǺǗȂǳơ Ŀ ȆǸǴǠǳơ ƮƸƦǳơ ȄǴǟ ǩƢǨǻȏơ ǱƾǠǷȁ
ƮŞȅơ 4% ǶȀƯȂŞǖǇȂƬǷȁǾǔǨƼǼǷƢǔȇơȆȀǧƣǂǠǳơƔƢǸǴǠǳơǾȈƳƢƬǻơǖǇȂƬǷƢǷơƾƷơȂǳơƽǂǨǴǳƁǁȏȁƽ 640)
ȆǈǻȂƬǳơŃƢǠǴǳƀȇȂǼǇǢǴƦȇƮȈƷǾǼȇƢƦƬǷȆǿȁƨȈƥǂǠǳơƩƢǠǷƢŪơĿǾȈǴǸǠǳơŃƢǠǳơǽƢȈƷǺǷǦǐǻȁśǷƢǟǲǯƾƷơȁ
ǹơǚƷȐȇȁȆǫơǂǠǳơŃƢǠǴǳ %0.72 ȁȅǂǐŭơŃƢǠǴǳ 0.95% ȁňơƽȂǈǳơŃƢǠǴǳ 0.95% ǲƥƢǬǷƮŞ %0.68)
ǞȈƴǌƬǳơƾŸȏƨǠǷƢŪƢƥǾǴǸǟȄǴǟƩơȂǼǇǂǌǟǁȁǂǷƾǠƥƽȂǠȇƩƢǠǷƢŪơĿǆȇǁƾƬǳơƨƠȈǿȂǔǟǾȈƳƢƬǻơǦǠǓ
ĺǂǠǳơǺǗȂǳơĿȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơǾǳƢūǽǁƢǇŚǣǾǬȈǬƷȆǿǽǀȀǧȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơńơǥơǂǐǻȐǳǽȂǟƾȇȅǀǳơ

ǂȇǂƸƬǳơƨǇƢƟǁ
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ȅǁȂƬǇƾǳơȁňȂǻƢǬǳơǦȈȈǰƬǳơ
2011 ǂȇơŐǧƨǷǃƗǲūƨȈƴȈǴŬơƧǁƽƢƦǸǴǳ
د .حميد حممد علي اللهبي

�أكادميي وباحث يف القانون الدويل

ƨǷƾǬǷ

انطالقا من الروابط الأخوية بني اليمن و�أ�شقائه يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،و�إ�سهاما من هذه الدول يف حل الأزمة اليمنية التي تفجرت يف
فربار ،2011فقد �أطلقت تلك الدول يف � 3أبريل 2011مبادرتها الأوىل
حلل الأزمة اليمنية التي رحبت بها �أحزاب اللقاء امل�شرتك باعتبار �أنها كانت
تت�ضمن ما تطالب به تلك الأحزاب وهو تخلي الرئي�س عن من�صبه ،بينما
رف�ضها رئي�س اجلمهورية لأنه اعتربها تدخال فا�ضحا يف ال�ش�ؤون الداخلية
لليمن.
ولذا فقد حاول الأ�شقاء يف دول اخلليج مراعاة هذا اجلانب فقدموا
مبادرتهم الثانية يف �10أبريل 2011التي قبلها رئي�س اجلمهورية بينما
رف�ضتها �أحزاب اللقاء امل�شرتك كونها مل تت�ضمن الن�ص �صراحة على م�س�ألة
التنحي الفوري للرئي�س عن من�صبة  ،على �إثرها نقل الأمني العام ملجل�س
التعاون اخلليجي �إىل ال�سلطة واملعار�ضة اليمنية املبادرة اخلليجية الثالثة يف
�19أبريل  2011بعد لقاء الإخوة يف اخلليج مبمثلي �أحزاب اللقاء امل�شرتك
و�شركائه يف الريا�ض ولقاء ممثلي حزب امل�ؤمتر وحلفائه يف �أبو ظبي  ,ولأن
وزراء خارجية جمل�س التعاون كانوا قد تفهموا وجهة نظر املعار�ضة حول
م�سالة تنحي الرئي�س ،فقد خرج اجتماع �أبو ظبي دون نتيجة مر�ضية لوفد
امل�ؤمتر ,ولذا ،فقد جاءت املبادرة اخلليجية الثالثة توفيقية بني املبادرتني
الأوىل والثانية والقت قبوال من كافة الأطراف يف ال�سلطة واملعار�ضة و�أبدو
جميعا ترحيبهم بها وا�ستعدادهم للتوقيع عليها وتنفيذها ,وحدد الزمان
واملكان يف الريا�ض للتوقيع عليها� ،إال �أنه بعد �أن مت تناول املبادرة بالنقا�ش
والتحليل والدرا�سة من كافة الأطراف وتناولتها كافة و�سائل الإعالم ات�ضح
لكل طرف من �أطراف الأزمة ال�سيا�سية �أوجه الق�صور ومكامن اخللل والثغرات
القانونية التي قد ال تخدم م�صاحله �أو التي قد تكون مثار خالف وجدل يف
امل�ستقبل ،هنا بد�أت �أطراف الأزمة بالتلك�ؤ واملماطلة يف التوقيع على املبادرة
وبد�أ كل طرف يتذرع بذرائع معينة فقد رف�ض رئي�س اجلمهورية التوقيع عليها
باعتباره رئي�سا للجمهورية ,و�إيجاد �ضمانات للحفاظ على الوحدة ,وتخوف
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اللقاء امل�شرتك من م�س�ألة رفع االعت�صامات قبل تنحي الرئي�س وم�س�ألة �إلزام الربملان لقبول ا�ستقالة الرئي�س,
وهو ما عرقل التوقيع على املبادرة واقنع الو�سطاء اخلليجيني لإعادة النظر يف تلك املخاوف.
وبالفعل فقد �أجريت بع�ض التعديالت على املبادرة نزوال عند رغبة رئي�س اجلمهورية وقدم اخلليجيون
مبادرتهم الرابعة يف /21مايو 2011التي مت فيها تعديل العنوان من(اتفاق بني احلكومة واملعار�ضة )
�إىل(اتفاق بني امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفائه واللقاء امل�شرتك و�شركائه),ومت �إجراء تعديل فيما يتعلق
بالتوقيعات ،حيث لن يوقع رئي�س اجلمهورية باعتباره رئي�سا للجمهورية ،بل باعتباره راعيا لعملية التوقيع
�إىل جانب توقيع وزير خارجية دولة الإمارات العربية املتحدة ,كما �أ�ضيف بندين �آخرين �إىل الع�شرة بنود
ال�سابقة يف املبادرة الثالثة ,وقد ح�صل امل�شرتك على تطمينات من الو�سطاء ب�أن توقيعه على املبادرة ال ي�سقط
حق املواطنني يف االعت�صام والتظاهرات ال�سلمية و�أنه ال ميكن للربملان االلتفاف على م�س�ألة تقدمي ا�ستقالة
الرئي�س.
على �إثرها حمل �أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي املبادرة ب�صيغتها الرابعة �إىل اليمن لاللتقاء
بطريف النزاع حماوال تقريب وجهات النظر بينهم و�إقناعهم بالتوقيع� ،إال �أنه غادر �صنعاء دون �أن تنال املبادرة
ثقة الطرفني بالتوقيع عليها.
وبعد �إجراء االت�صاالت وامل�شاورات عاد �أمني عام جمل�س التعاون اخلليجي �إىل �صنعاء وا�ستطاع مع ال�سفري
الأمريكي �إقناع املعار�ضة بالتوقيع ,وبالفعل وقعت قيادات امل�شرتك على املبادرة يوم ال�سبت /21مايو,2011/
ويف اليوم التايل حملها الو�سطاء �إىل ممثلي امل�ؤمتر ال�شعبي العام الذين وقعوا عليها �أمام رئي�س اجلمهورية
و�أمني عام جمل�س التعاون وال�سفري الأمريكي ,وعندما جاء دور الرئي�س للتوقيع النهائي عليها رف�ض الرئي�س
توقيعها مما ا�ضطر �أمني عام جمل�س التعاون �إىل مغادرة �صنعاء م�ساء نف�س اليوم ,وعلى �إثر ذلك عقد وزراء
خارجية دول جمل�س التعاون اجتماعا طارئا يف نف�س الليلة وقرروا تعليق العمل باملبادرة بحجة �أن الأجواء
ال�سيا�سية يف اليمن غري مهي�أة للتوقيع على املبادرة.
واملبادرة اخلليجية ب�صيغتها النهائية عبارة عن()5مبادئ �أ�سا�سية وهي ذات املبادئ التي ت�ضمنتها
املبادرات ال�سابقة ,واجلديد فيها هو احتوائها على ()12بندا �أو خطوات تنفيذية بدال عن()10خطوات يف
املبادرة الثالثة.
ونحن هنا لن نتناول عملية تتابع الأحداث وتطوراتها حول املبادرة وتعديالتها بل �سرنكز على معرفة
تكييفها القانوين والد�ستوري ,ولذا� ,سنتناول يف هذه الوريقات تلك املبادرة من حيث مرجعياتها ال�سيا�سية
والقانونية واملرتكزات القانونية التي انطلقت منها وما هي مكامن الق�صور التي اعرتت هذه املبادرة وعرقلت
التوقيع عليها وميكن �أن تكون �سببا يف �إف�شالها يف امل�ستقبل �إذا ما مت التوقيع النهائي عليها ,ونختم بالنتائج
وتقدمي بع�ض التو�صيات حيال املو�ضوع .
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املطلب الأول
املرجعيات ال�سيا�سية والقانونية للمبادرة
قدمت املبادرة اخلليجية حلوال للأزمة اليمنية التي اندلعت يف فرباير 2011م�ستندة �أوال على ت�صور
�سيا�سي للحل متثل يف جمموعة املبادئ الأ�سا�سية اخلم�سة التي ارتكزت عليها املبادرة ويف مقدمتها ت�شكيل
حكومة ائتالف وطني .وت�صور قانوين للحل معتمد على د�ستور اجلمهورية اليمنية� ،أبرز �سماته ا�ستقالة رئي�س
اجلمهورية من من�صبه.

�أوال :املرجعيات ال�سيا�سية للمبادرة

كما جاء يف ديباجة املبادرة الثالثة و�صرح به ال�سيد �أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي ف�إن
املبادرة قد انطلقت من العديد من املرجعيات ال�سيا�سية التي �أطلقت عليها املبادرة املبادئ الأ�سا�سية,والتي
تتمثل يف �ضرورة:
� 1 .1أن ي�ؤدي احلل الذي �سيف�ضي عن هذه املبادرة �إىل احلفاظ على وحدة اليمن و�أمنه وا�ستقراره .
� 2 .2أن يلبي احلل الذي �سيتفق عليه طموحات ال�شعب اليمني يف التغيري والإ�صالح.
�3 .3أن يتم انتقال ال�سلطة بطريقة �سل�سة و�آمنة جتنب اليمن االنزالق للفو�ضى والعنف �ضمن توافق
وطني.
�4 .4أن تلتزم كافة الأطراف ب�إزالة عنا�صر التوتر �سيا�سيا و�أمنيا.
�5 .5أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل �أ�شكال االنتقام واملتابعة واملالحقة من خالل �ضمانات وتعهدات
تعطى لهذا الغر�ض.

ثانيا :املرجعيات القانونية للمبادرة

1

ا�ستندت املبادرة على بع�ض الن�صو�ص يف الد�ستور اليمني حتديدا يف املادتني ( )115املتعلقة با�ستقالة
رئي�س اجلمهورية واملادة( )116املتعلقة بنقل �صالحيات الرئي�س �إىل نائبه ف�إن مل ف�إىل رئا�سة الربملان ف�إن
مل ف�إىل احلكومة  ،وبالتايل فاملبادرة مل ت�أت بت�صور قانوين حلل الأزمة خارج �إطار الد�ستور حماولة يف ذات
الوقت �إجراء التوافق ال�سيا�سي حول ذلك احلل.
وبالتايل فاملبادرة قد جمعت بني �أحكام املادة( )115واملادة( )116ودجمتها يف حكم واحد بحيث يقدم
رئي�س اجلمهورية ا�ستقالته �إىل الربملان بعد �أن يعني حكومة الوفاق الوطني بن�سبة  50%للم�ؤمتر و50%
لأحزاب اللقاء امل�شرتك ,ومن ثم تقوم احلكومة امل�شكلة ب�إزالة كافة �أ�شكال التوتر ال�سيا�سي مبا يف ذلك رفع
االعت�صامات ووقف امل�سريات واملظاهرات ,بعدها ي�صدر الربملان ما �أ�سمته املبادرة بـ (قانون ال�ضمانات �أو قانون
 -1تن�ص املادة()115من د�ستور اجلمهورية اليمنية على الآتي »:يجوز لرئي�س اجلمهوري �أن يقدم ا�ستقالة م�سببة �إىل جمل�س النواب ،ويكون
قرار جمل�س النواب بقبول اال�ستقالة بالأغلبية املطلقة لعدد �أع�ضائه ف�إذا مل تقبل اال�ستقالة فمن حقه خالل ثالثة �أ�شهر �أن يقدم اال�ستقالة وعلى جمل�س
النواب �أن يقبلها» .وتن�ص املادة( )116على �أنه «يف حالة خلو من�صب رئي�س اجلمهورية �أو عجزه الدائم عن العمل يتوىل مهام الرئا�سة م�ؤقتاا نائب
الرئي�س ملدة ال تزيد عن �ستني يوما من تاريخ خلو من�صب الرئي�س يتم خاللها �إجراء انتخابات جديدة للرئي�س ويف حالة خلو من�صب رئي�س اجلمهورية
ونائب الرئي�س معا يتوىل مهام الرئا�سة م�ؤقتا رئا�سة جمل�س النواب و�إذا كان جمل�س النواب منحال حلت احلكومة حمل رئا�سة جمل�س النواب ملمار�سة
مهام الرئا�سة م�ؤقتا ويتم انتخاب رئي�س اجلمهورية خالل مدة ال تتجاوز �ستني يوما من تاريخ �أول اجتماع ملجل�س النواب اجلديد».
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احل�صانات)لعدم مالحقة الرئي�س قانونا �أو ق�ضائيا ومن عملوا معه طوال فرتة حكمه ,ويف اليوم الثالثني من
تاريخ االتفاق يقدم الرئي�س ا�ستقالته �إىل الربملان وفور تقدمي اال�ستقالة ي�صبح نائب الرئي�س هو الرئي�س
ال�شرعي بالإنابة.
وهنا يحدث لب�سا وخلطا حول �أحكام الد�ستور يف املادتني( ،)116،115فاملادة()115تن�ص على �أن جمل�س
النواب من حقه �أن يقبل ا�ستقالة الرئي�س �أو يرف�ضها ,ف�إن قبلها املجل�س وجب �أن ت�صدر موافقته بالأغلبية
املطلقة لعدد �أع�ضائه ,و�إن مل يقبلها جاز لرئي�س اجلمهورية �أن يعيد تقدميها �إىل املجل�س خالل ثالثة �أ�شهر
وهنا يقبلها املجل�س وجوبا.
وعلى ذلك فمن الالزم �أن تبني املبادرة دور جمل�س النواب من حيث قبول اال�ستقالة �أو رف�ضها ,مبعنى �أنه
ينبغي �أن تن�ص املبادرة على �أن جمل�س النواب يقبل اال�ستقالة وجوبا مبجرد �أن يقدمها الرئي�س �إىل الربملان
ولي�س كما هو حمدد يف املادة()115كما �أو�ضحنا� ,إذ �أن عددا من �أع�ضاء املجل�س قد ميتنعون عن قبول ا�ستقالة
الرئي�س ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة()115خا�صة �أن املبادرة ذاتها ت�شرتط م�صادقة الربملان على اال�ستقالة ,و�إذا
ما �أخذنا بعني االعتبار �أن �أغلبية الأع�ضاء يف الربملان هم من كتلة امل�ؤمتر ال�شعبي العام.
كما �أن املبادرة مل تلزم �أع�ضاء املجل�س من كتلة �أحزاب اللقاء امل�شرتك ب�ضرورة ح�ضورهم جل�سة تقدمي
اال�ستقالة وقبولهم لها كما فعلت عند ن�صها على �إ�صدار الربملان لقانون ال�ضمانات ،وبالتايل فمع وجود مثل
هذا اخللل الد�ستوري قد ال حت�صل ا�ستقالة الرئي�س على الأغلبية املطلوبة لقبولها(امل�صادقة عليها) وهو ما
يعرقل تنفيذ املبادرة �إن مل بف�شلها متاما بحجة �أن اال�ستقالة مل حت�صل على �أغلبية برملانية.
وخروجا من هذه اال�شكالية فرنى �أن يعدل ن�ص املبادرة بحيث يقوم الرئي�س بنقل �صالحياته وفقا لن�ص
املادة()116من الد�ستور بدال من تقدمي ا�ستقالته وفقا لن�ص املادة()115وكما ن�صت عليه املبادرة ،وهو ما
�سيح�سم اخلالف حول م�س�ألة الت�صويت على ا�ستقالة الرئي�س �أمام الربملان.
وهذا هو ما دعاء �أحزاب اللقاء امل�شرتك �إىل التلك�ؤ عن توقيع املباردة ,وقد مت �إبالغ الو�سطاء اخلليجيني
بهذا التخوف يف حينه عندما بعث اللقاء امل�شرتك ر�سالة �إىل �أمني عام جمل�س التعاون يف �/25أبريل2011/م
عرب فيها عن ترحيبه وموافقته على املبادرة ويف ذات الوقت �أبدى قلقه من حدوث لب�س فيما يتعلق مي�س�ألة رفع
االعت�صامات ووقف املظارهات واالحتجاجات وم�س�ألة قبول الربملان ال�ستقالة الرئي�س  ,حيث �أنه ينبغي �أن
يفهم الأمر على �أن التوقيع على املبادرة ال يلغي حق املواطنني يف االعت�صام واالحتجاج ,كما �أن قبول الربملان
ال�ستقالة الرئي�س يجب �أن يكون قبوال فوريا وملزما يف �أول جل�سة ,خوفا من �أن الرئي�س ميكن �أن يدفع بع�ض
�أع�ضاء حزبه يف الربملان �إىل رف�ض اال�ستقالة.2
�إال �أن اخلليجيني قد اقنعوا امل�شرتك بالتوقيع على املبادرة بعد �أن قدموا له (التطمينات)!؟ الالزمة ب�أن
التوقيع على املبادرة ال يلزم امل�شرتك برفع االعت�صامات.3

� - 2صحيفة الو�سط اليمنية,املبادرة اخلليجية..و�صول �إىل نقطة الف�شل ,العدد()334الأربعاء/5,مايو�,2011/ص.3,
 - 3املرجع ال�سابق.
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املطلب الثاين
�أوجه الق�صور القانوين يف املبادرة اخلليجية
من الوا�ضح �أن املبادرة اخلليجية قد �أعدت على عجل ،فمن تاريخ تقدمي املبادرة الأوىل يف2011/4/3
والثانية يف �2011/4/10إىل تاريخ تقدمي املبادرة الثالثة يف 2011/4/19وما تخللها من مفاو�ضات
وم�شاورات ولقاءات يدل على �أن املبادرة قد اعتمدت على الت�سوية ال�سيا�سية �أكرث من اعتمادها على الت�سوية
القانونية ,وبالتايل فلم تلق حقها من الدرا�سة القانونية الالزمة ،ولذا ،فقد اعرتاها الكثري من الق�صور يف
معاجلة الإ�شكاالت التي كانت وال زالت �سببا يف تفجري الأزمة احلالية و�ستظل كذلك يف امل�ستقبل �إذا مل تعالج
ب�شكل �سليم وجذري ,وتظهر �أوجه الق�صور ومكامن اخللل يف املبادرة �سواء فيما يتعلق بتلك الإ�شكاليات التي
تعر�ضت لها املبادرة يف مبادئها ال�سيا�سية �أو تلك التي ت�ضمنتها بنودها املتعلقة بالآلية التنفيذية ,و�سنتحدث
عنها تباعا.

�أوال� :أوجه الق�صور ومكامن اخللل يف املبادئ الأ�سا�سية للمبادرة:

تربز �أهم �أوجه الق�صور ومكامن اخللل يف املبادئ الأ�سا�سية للمبادرة يف :املبد�أ الأول ,واملبد�أ الثاين ,واملبد�أ
الثالث ,واملبد�أ اخلام�س ,و�سنتحدث عن كل منها ب�شكل م�ستقل.
1 .1املبد�أ الأول :والذي ين�ص على� »:أن ي�ؤدي احلل الذي �سيف�ضي عن هذه املبادرة �إىل احلفاظ على وحدة
اليمن و�أمنه وا�ستقراره».
وهو مبد�أ جليل وعظيم لأن احلفاظ على وحدة اليمن يعد من املبادئ ال�سامية التي يطمح كل ميني �إىل
حتقيقها� ,إال �أنه يف هذا الو�ضع كيف ميكن من الناحية الفعلية والعملية لهذا املبد�أ �أن يتحقق بعد التوقيع على
املبادرة وهل بالفعل �سي�ؤدي التوقيع على املبادرة �إىل احلفاظ على وحدة اليمن و�أمنه وا�ستقراره؟ .خا�صة
و�أن املعني باملبادرة وبالتوقيع عليها هما طرفني فقط من �أطراف ال�صراع ال�سيا�سي يف اليمن ،رئي�س اجلمهورية
و�أحزاب اللقاء امل�شرتك ,ذلك �أن املبادرة قد اهتمت مبعاجلة �أزمة فرباير التي ن�شبت بني الرئي�س و�أحزاب
اللقاء امل�شرتك و�أغفلت الأطراف الفاعلة الأخرى يف ال�ساحة والتي هي بالفعل م�صدر التهديد للوحدة والأمن
واال�ستقرار واملتمثلة يف احلراك اجلنوبي واحلوثيني يف �صعدة  ،وبني ه�ؤالء جميعا يقف �شباب التغيري الذين مل
ت�ضع املبادرة حال مل�شكالتهم �أو تعطي اهتماما لدورهم رغم �أنهم نواة ما بات يعرف بـ(ثورة ال�شباب) واملرابطني
يف ال�ساحات وامليادين يف خمتلف حمافظات اليمن منذ �أواخر فرباير.2011
وبالتايل ميكن القول �أن املبد�أ الأول من مبادئ املبادرة ميثل يف حد ذاته عقبة ك�أداء �أمام تنفيذ املبادرة,
لأنه ال ي�ضمن بالفعل م�س�ألة احلفاظ على وحدة اليمن و�أمنه وا�ستقراره ,كون املبادرة يف هذا ال�ش�أن مل ت�ستوعب
كافة �أطراف ال�صراع ال�سيا�سي الذين متثل ق�ضاياهم فعال عامل تهديد لوحدة و�أمن وا�ستقرار اليمن.
وقد الحت بوادر هذه امل�شكلة بالفعل ,حيث ا�ستطاع رئي�س اجلمهورية �أن ي�ستغل هذه الثغرة ويتخذها
ذريعة لعدم التوقيع على املبادرة ,وطلب من اخلليجيني �ضرورة �إدخال قادة احلراك اجلنوبي يف الداخل
واخلارج ك�أطراف يف املبادرة والتوقيع عليها �ضمانة حلماية الوحدة وعدم االنف�صال ,الأمر الذي دعاء الإخوة
يف اخلليج �إىل مراجعة ح�ساباتهم حول هذه الثغرة ,ويف الوقت ذاته دعاء قادة احلراك اجلنوبي يف الداخل
واخلارج �إىل �سرعة االجتماع يف القاهرة خالل الفرتة من 9ــ10مايو2011م بقيادة علي نا�صر حممد الرئي�س
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اليمني ال�سابق وحيدر �أبو بكر العطا�س وخرج االجتماع بر�ؤية متكاملة حول بند احلفاظ على وحدة و�أمن
وا�ستقرار اليمن ،حيث جاء يف البيان اخلتامي لالجتماع � .. « 4أن حل الق�ضية اجلنوبية هو �أ�سا�س احللول
للأزمة اليمنية املركبة ،وذلك باال�ستناد �إىل القواعد التالية-:
الت�أكيد على حقيقة �أن الوحدة �ستظل خيا ًرا �سيا�س ًيا وعقد �شراكة متكافئة بني دولتني ا�ستمدتا�شرعيتهما و�سيادتهما من ال�شعب والأر�ض ،و�أن الأزمة اليمنية �أزمة مرك ّبة جوهرها و�أ�سا�سها هو �أن
الوحدة ال�سلمية املوقعة يف  22مايو � 1990أجه�ضت ومت الق�ضاء عليها باحلرب.
�أن االعرتاف بالق�ضية اجلنوبية من قبل كل القوى ال�سيا�سية يعد اعرتا ًفا جل ًيا ب�أن ا�ستمرار غياب �أوتغييب طرف من �شركاء الوحدة لن يحل الق�ضية اجلنوبية ،وبالنتيجة �ستظل الأزمة اليمنية حتى
بعد �إ�سقاط النظام ورحيل ر�أ�سه م�ستمرة بدون حل حقيقي وجذري”.
وت�أ�سي�سا على ما تقدم ف�إن قيادات احلراك اجلنوبي يرون �أن معاجلة الأزمة اليمنية املركبة ال�شاملة
واملعقدة واحلفاظ على وحدة اليمن و�أمنه وا�ستقراره فور �إجناز املهمة الرئي�سة للثورة ال�شبابية ال�شعبية
واملتمثلة يف �إ�سقاط النظام ورحيل ر�أ�سه وت�سليم ال�سلطة ملمثلي ال�شعب ،تتمثل يف �إعادة �صياغة الوحدة
اليمنية يف �إطار دولة احتادية فيدرالية بد�ستور جديد من �إقليمني �شمايل وجنوبي .5
2 .2املبد�أ الثاين :وين�ص على �ضرورة « �أن يلبي االتفاق طموحات ال�شعب اليمني يف التغيري والإ�صالح».
وال ندري كيف �سي�ؤدي التوقيع على االتفاق �إىل تلبية طموحات ال�شعب اليمني يف التغيري والإ�صالح؟
فطموحات ال�شعب اليمني يف التغيري والإ�صالح هي التي دفعت بهم �إىل اخلروج �إىل ال�ساحات وامليادين وهي
التي جعلتهم يرابطون يف تلك ال�ساحات ويقدمون �أرواحهم من �أجل حتقيق هدفهم الأ�سا�سي املتمثل يف تنحي
الرئي�س علي عبد اهلل �صالح ,ثم ت�أتي املبادرة لتظهر موقفها الداعم لرغبة اليمنيني يف التغيري عرب هذا املبد�أ
وت�ضع العربة قبل احل�صان وتربط م�س�ألة التغيري �أو تنحي الرئي�س مب�س�ألة ت�شكيل حكومة وفاق وطني و�إزالة
كافة عنا�صر التوتر ال�سيا�سي والأمني املتمثلة يف االعت�صام واملظاهرات وكافة �أ�شكال االحتجاج.
الأمر الذي دعاء املعت�صمني يف ال�ساحات خا�صة �شباب التغيري �إىل التعبري عن احتجاجهم وا�ستنكارهم
ورف�ضهم لأي مبادرة ال تن�ص �صراحة على تنحي الرئي�س ونظامه �أوال ودون �شروط م�سبقة.
�إذا ،فاملبادرة تواجه م�شكلة كبرية يف عدم قدرتها على التن�سيق والربط بني مواقفها الداعمة لرغبة
ال�شعب يف التغيري والإ�صالح وبني عالقة الإخوة يف اخلليج بالرئي�س ومواقفهم الداعمه له ,وهي بذلك �أرادت
�أن تر�ضي الطرفني باتخاذها موقفا �سيا�سيا و�سطا لكنها مل تقدم حال و�سطا �أي�ضا للم�شكلة يعرب بالفعل عن
ذلك املوقف ال�سيا�سي.
3 .3املبد�أ الثالث :وين�ص على � »:أن يتم انتقال ال�سلطة بطريقة �سل�سة و�آمنة جتنب اليمن االنزالق للفو�ضى
والعنف �ضمن توافق وطني.
�إن ما �أثاره املبد�أ الأول من مبادئ املبادرة من �إ�شكالية حول عدم القدرة على احلفاظ على الوحدة اليمنية
مرتبط مبا �أثاره البند الثالث هنا من �إ�شكالية كبرية �أي�ضا مل تقدم املبادرة لها حال من الناحية العملية
والواقعية حول م�شكلة �إيجاد(التوافق الوطني) ,ذلك �أن هذا التوافق لن يتحقق �إال ب�إ�شراك كافة القوى
� - 4أنظر ن�ص البيان من�شور على موقع التغيري نت ,يوم .2011/5/13
 - 5املرجع ال�سابق.
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 6                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

ال�سيا�سية الفاعلة يف الداخل واخلارج و�أن �إحداث التوافق بني فريقني ال يعد توافقا وطنيا بحال من الأحوال,
ولو مت هذا التوافق الوطني بني خمتلف ف�صائل العمل ال�سيا�سي ملا عدنا بحاجة بعد ذلك �إىل مبادرات داخلية
�أو خارجية.
�إذا ,ف�إيجاد التوافق الوطني هي �إ�شكالية بحد ذاتها� ,إذ مل تقدم املبادرة ت�صورا �أو مقرتحا واقعيا لكيفية
ح�صول هذا التوافق الوطني ،بل اعتربت �أن جمرد ت�شكيل حكومة ائتالفية بني امل�ؤمتر ال�شعبي العام و�أحزاب
اللقاء امل�شرتك يعد توافقا وطنيا ,وهذا طرح يجانبه ال�صواب.
وهنا تربز الأهمية الق�صوى وتظهر احلاجة املا�سة ملبادرات داخلية وخارجية تعمل على �إيجاد التوافق
الوطني احلقيقي بني خمتلف ف�صائل العمل ال�سيا�سي.
4 .4املبد�أ اخلام�س :وين�ص هذا املبد�أ على� »:أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل �أ�شكال االنتقام واملتابعة
واملالحقة من خالل �ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغر�ض».
�إن ما ح�صل للرئي�س التون�سي املخلوع و�أقاربه وما ح�صل ويح�صل للرئي�س امل�صري ال�سابق و�أقاربه وحزبه
ومن عمل يف نظامه من مالحقات وحماكمات ق�ضائية ,قد �أثار خماوف حمتملة لدى الرئي�س علي عبد اهلل �صالح
ونظامه من �أن يحدث لهم ما حدث ل�سابقيهم يف تون�س وم�صر ,ولذا فقد كان الطرح الذي طرح يف بداية تدخل
اخلليجيني للو�ساطة بني الرئي�س و�أحزاب اللقاء امل�شرتك يتمثل يف موافقة الرئي�س املبدئية على التخلي عن
ال�سلطة مقابل �ضمانات بعدم التعر�ض واملالحقة الق�ضائية له وملن عمل معه.
واحلقيقة �أن هذا املبد�أ الذي ت�ضمنته املبادرة و�إن كان ي�سعى �إىل �إيجاد بع�ض ال�ضمانات لعدم مالحقة
رئي�س اجلمهورية ومن عمل معه وعدم اتخاذ �أية �أعمال انتقامية �ضدهم� ,إال �أن املبادرة قد �أخفقت من ناحية
يف طرح املو�ضوع ويف معاجلته من ناحية ثانية ,فمن الناحية الأوىل ما كان ينبغي �أن يطرح هذا املو�ضوع بالقوة
التي طرحته وعر�ضته املبادرة �إذ �أن يف ذلك �إدانة واعرتاف و�إقرار �صريح من الرئي�س علي عبد اهلل �صالح ب�أن
هناك جرائم وخمالفات وخروقات د�ستورية وقانونية ارتكبت منه ومن نظامه ت�ستدعي املحا�سبة واملعاقبة،
وبالتايل فالرئي�س هنا يطلب �إعفائه منها وعدم مالحقته ونظامه ق�ضائيا عنها �أو اتخاذ �أي �إجراءات انتقامية
حيال تلك املخالفات واجلرائم.
ومن الناحية الثانية :فقد �أخفقت املبادرة �أميا �إخفاق عندما جعلت �إيجاد مثل تلك ال�ضمانات للرئي�س
ونظامه مرهون ب�إ�صدار قانون �أطلقت عليه (قانون احل�صانات �أو ال�ضمانات) وطلبت من جمل�س النواب �أن
ي�صدره على �شكل قانون .و�سنتناول هذا املو�ضوع بالتف�صيل عند احلديث عن �أوجه الق�صور التي ت�ضمنتها بنود
اخلطوات التنفيذية للمبادرة.

ثانيا� :أوجه الق�صور ومكامن اخللل يف اخلطوات التنفيذية للمبادرة

مما مييز املبادرة اخلليجية ب�صيغتها الأخرية عن �سابقاتها هو �أنها و�ضعت �آلية تنفيذية مكونة من ()12
بندا مل�س�ألة ت�شكيل حكومة االئتالف و�إزالة عنا�صر التوتر ال�سيا�سي وتخلي الرئي�س عن �سلطاته ,وهي �آليات
�أغلبها حمددة يف الد�ستور اليمني ,غري �أن �أهم ما ميكن اعتباره ق�صورا وخلال يف هذه الآلية التنفيذية يتمثل
يف البند رقم()2والبند رقم( ,)3و�سنتحدث عنهما ب�شكل مف�صل وموجز.
 1 .1البند رقم( :)2وين�ص هذا البند على �أن « تبد�أ احلكومة امل�شكلة على توفري الأجواء املنا�سبة لتحقيق
الوفاق الوطني و�إزالة ع نا�صر التوتر �سيا�سيا و�أمنيا.
�أو�ضحنا عند احلديث عن �أوجه الق�صور ومكامن اخللل يف املبد�أ الثالث من مبادئ املبادرة �أن حدوث م�س�ألة
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                  7                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

التوافق الوطني هي م�شكلة قائمة بحد ذاتها و�أنه ال ميكن الو�صول �إىل هذا التوافق دون �إ�شراك الأطراف
ال�سيا�سية اليمنية الأخرى يف الداخل واخلارج� ,أما وقد اقت�صرت املبادرة على طرفني فقط هما رئي�س
اجلمهورية وحزبه و�أحزاب اللقاء امل�شرتك فال جمال للحديث عن توافق وطني وال قدرة على املبادرة والإخوة
يف اخلليج على حتقيق هذا التوافق الوطني بهذه الطريقة ما مل يتم �إ�شراك كافة القوى ال�سيا�سية يف الداخل
واخلارج ،هذا من جانب ,ومن جانب �آخر ,ف�إن ما ت�ضمنه هذا البند حول م�س�ألة �إزالة عنا�صر التوتر �سيا�سيا
و�أمنيا فور ت�شكيل حكومة الوفاق الوطني كما ت�سميها املبادرة ,ف�إن هذا البند من الناحية الواقعية والفعلية
ميثل عامل �إعاقة لي�س للتوقيع على املبادرة فح�سب بل ولتنفيذها �إن مت التوقيع عليها ,وذلك للآتي-:
•�أن حكومة الوفاق الوطني -كما ت�سميها املبادرة -والتي �ست�شكل منا�صفة بني امل�ؤمتر ال�شعبي
العام وبني �أحزاب اللقاء امل�شرتك ,لن يقبل �شباب التغيري وال �أطراف ال�صراع ال�سيا�سي الأخرى
كالرحاك اجلنوبي واحلوثيون امل�شاركة فيها ,وبالتايل فلو �سلمنا �أنه مت ت�شكيل تلك احلكومة
من امل�ؤمتر واللقاء امل�شرتك ف�إن تلك احلكومة �ستكون غري قادرة على �إزالة كافة �أ�شكال التوتر
ال�سيا�سي والأمني املتمثلة يف االعت�صامات وامل�سريات واملظاهرات والإ�ضرابات ،حيث �سيظل
ال�شباب مرابطون يف ال�ساحات و�سي�ستمر قادة احلراك اجلنوبي واحلوثيون يف �إ�شعال لهيب
التوترات ال�سيا�سية والأمنية.
•�أن املطلب الأ�سا�س لكافة املعت�صمني يف ال�ساحات ومن يقومون بامل�سريات واملظاهرات يف الداخل
واخلارج هو(تخلي رئي�س اجلمهورية عن ال�سلطة) كما يعربون ،ويربطون م�س�ألة وقف تلك
الأن�شطة االحتجاجية التي متثل توترا �سيا�سيا و�أمنيا برحيل الرئي�س الفوري �أوال ,وهنا تربز
�إ�شكالية يف عدم قدرة حكومة الوفاق �إن قدر لها و�شكلت على تنفيذ هذا البند ,كون املعت�صمون
يربطون م�س�ألة رفع االعت�صامات واالحتجاجات بت�سليم الرئي�س لل�سلطة �أوال.
وهنا ظهرت يف الآونة الأخرية هذه امل�شكلة ب�شكل جلي ,فقد �صرح رئي�س اجلمهورية وقيادات عليا يف
حزب امل�ؤمتر ب�أن تخلي الرئي�س عن ال�سلطة مرهون ب�إزالة كافة �أ�شكال التوتر ال�سيا�سي والأمني �أوال ،و�أنهم
متم�سكون باملبادرة اخلليجية الثالثة كمنظومة متكاملة ال تقبل التجزئة ،بل لقد �أكدوا ب�أن الرئي�س لن
ي�ستقيل �إذا ا�ستمرت االعت�صامات والتمرد كما ي�سمونها  ,6كون املبادرة قد ن�صت على �أن يتم �إزالة كافة �أ�شكال
التوتر ال�سيا�سي فور ت�شكيل حكومة الوفاق� ،أي قبل تخلي الرئي�س عن ال�سلطة.
وعلى ذلك ف�إن م�س�ألة �أيهما ينفذ �أوال تنحي الرئي�س �أم رفع االعت�صامات و�إزالة �أ�شكال التوتر ال�سيا�سي
والأمني هي م�شكلة قائمة بذاتها طفت على ال�سطح قبل التوقيع على املبادرة التي مل تقدم لها حال مر�ضيا.
 2 .2البند رقم( :)3وين�ص هذا البند على �أنه « يف اليوم التا�سع والع�شرين من بداية االتفاق يقر جمل�س
النواب مبا فيهم املعار�ضة القوانني التي متنح احل�صانة �ضد املالحقة القانونية والق�ضائية للرئي�س ومن
عملوا معه خالل فرتة حكمة».
ال ندري من �أين ا�ستقت املبادرة هذا البند وما هو �سندها القانوين لت�ضمينه فيها ,ذلك �أنه ال يوجد نظام
�سيا�سي �أو قانوين يف العامل يجيز للربملان �إ�صدار قانون مينع املالحقة وامل�ساءلة القانونية والق�ضائية لرئي�س
اجلمهورية ومن عملوا معه طوال فرتة حكمه ,وبالتايل ف�إن هذا البند �أوال :يعد خرقا للقواعد القانونية
الدولية وللد�ستور اليمني ذاته الذي يجيز حماكمة رئي�س اجلمهورية ونائبه متى ارتكبوا �أعماال خمالفة
 - 6راجع تلك الت�صريحات لرئي�س اجلمهورية وبع�ض القيادات العليا يف امل�ؤمتر يف� -:صحيفة امليثاق الناطق الر�سمي با�سم امل�ؤمتر ال�شعبي
العام,العدد()1553االثنني �,2011/5/2ص .1,وكذا �صحيفة اجلمهورية ,العدد()15139االثنني�,2011/5/2,ص.1,
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للد�ستور �أو مت�س ال�سيادة الوطنية ,7وثانيا :ف�إن �إدراج هذا البند يف املبادرة والتوقيع عليه يعد �إقرارا من
رئي�س اجلمهورية� -إن مت التوقيع على املبادرة بهذه ال�صيغة -بارتكابه ونظامه جلرائم يعاقب عليها الد�ستور
والقانون.
واحلقيقة �أين قد حاولت �أن �أجد �سندا قانونيا لإيراد هذا البند يف املبادرة من خالل رجوعي �إىل الد�ستور
والعديد من القوانني النافذة عربية و�أجنبية بل وبع�ض االتفاقيات الدولية علي �أجد �سندا يجيز اتخاذ
مثل هذا الإجراء فلم �أجد غري ما وجدته يف قانون الإجراءات اجلزائية اليمني رقم()13ل�سنة1994م يف
املادة( )539املتعلقة مبا يعرف بالعفو ال�شامل(العام)الذي ي�صدر بقانون من الربملان ,وكذا العفو اخلا�ص الذي
ي�صدره رئي�س اجلمهورية بناء على عر�ض وزير العدل بعد �صدور احلكم البات يف اجلرمية .8
غري �أنه حتى هذا الن�ص ال ي�صح االعتماد عليه ك�سند قانوين لإ�صدار قانون احل�صانات �أو ال�ضمانات الذي
ن�صت عليه املبادرة� ,إذ �أن القانون الذي ن�صت عليه املبادرة �شيء وقانون العفو ال�شامل املن�صو�ص عليه يف قانون
الإجراءات اجلزائية �شيء �آخر متاما.
ذلك �أن قانون العفو ال�شامل املن�صو�ص عليه يف قانون االجراءات اجلزائية من �شروطه-:
�أن يكون هناك فعل �إجرامي من�صو�ص عليه ومعاقب عليه يف القانون.�أن يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب فعال من �شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص.�أن تكون ظروف قوية دفعت مرتكب الفعل الإجرامي �إىل ارتكابه مثل :حاالت احلروب والكوارثالطبيعية.
و�إذا ما �صدر قانون العفو ال�شامل ف�إنه ميحو �صفة اجلرمية عن الفعل الإجرامي وبالتايل ال تقبل الدعوى
اجلزائية عن ذلك الفعل ،وال يجوز اال�ستمرار يف �إجراءات الدعوى �إن كانت قد رفعت؛ بل �إنه حتى و�إن كان
قد �صدر حكم يدين مرتكب ذلك الفعل الإجرامي ويعاقبه عليه فيعترب احلكم ك�أن مل يكن بعد �صدور قانون
العفو ال�شامل.9
�إذا ،فال يجوز االعتماد على الن�ص الوارد يف املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية كمربر لإ�صدار
قانون احل�صانات �أو ال�ضمانات لعدم املالحقة �أو امل�ساءلة القانونية �أو الق�ضائية للرئي�س ومن عملوا معه كما
ن�صت عليه املبادرة� ,إذ �أن يف ذلك الإجراء الذي ن�صت عليه املبادرة� -إن مت� -إدانة للرئي�س و�إقرار منه ونظامه
بارتكاب جرائم يعاقب عليها الد�ستور والقانون.
� - 7أنظر ن�ص املادة()128من الد�ستور اليمني والتي تن�ص على « يكون اتهام رئي�س اجلمهورية باخليانة العظمى �أو بخرق الد�ستور �أو ب�أي عمل مي�س
�سيادة وا�ستقالل البالد بناء على طلب من ن�صف �أع�ضاء جمل�س النواب وال ي�صدر قرار االتهام �إال ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ويبني القانون �إجراءات
حماكمته ,ف�إذا كان االتهام موجها �إىل رئي�س اجلمهورية ونائبة تبا�شر هيئة رئا�سة جمل�س النواب مهام رئا�سة اجلمهورية م�ؤقتا حتى �صدور حكم
املحكمة ،ويجب �أن ي�صدر القانون امل�شار �إليه خالل دور االنعقاد العادي الأول ملجل�س النواب التايل ل�سريان هذا الد�ستور,و�إذا حكم بالإدانة على �أي
منهما �أعفي من من�صبه بحكم الد�ستور مع عدم الإخالل بالعقوبات الأخرى ,ويف جميع الأحوال ال ت�سقط بالتقادم �أي من اجلرائم املذكورة يف هذه
املادة».
 - 8تن�ص املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية على الآـي »:يكون العفو ال�شامل بقانون وهو ميحو �صفة اجلرمية فال تقبل الدعوى اجلزائية
عنها وال يجوز اال�ستمرار فيها �إذا كانت قد رفعت و�إذا كان  - 8تن�ص املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية على الآـي »:يكون العفو ال�شامل
بقانون وهو ميحو �صفة اجلرمية فال تقبل الدعوى اجلزائية عنها وال يجوز اال�ستمرار فيها �إذا كانت قد رفعت و�إذا كان قد �صدر حكم بالإدانة اعترب
ك�أن مل يكن� .أما العفو اخلا�ص عن العقوبة فيكون بقرار من رئي�س اجلمهورية بناء على عر�ض وزير العدل بعد احلكم البات ,ويكون ب�إ�سقاطها كلها
�أو بع�ضها �أو ب�إبدالها بعقوبة �أخف منها ,وي�سري العفو على العقوبة التكميلية وال مي�س العفو بنوعيه حقوق الغري �إال مبوافقتهم ويعترب من حقوق الغري
الق�صا�ص والدية والأر�ش.
 - 9راجع ن�ص املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية.
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�أ�ضف �إىل ذلك �أنه يف كل الأحوال� -أي �سواء اعتربناه قانون ال�ضمانات �أو قانون العفو ال�شامل -وطبقا ملا
ن�ص عليه قانون الإجراءات اجلزائية ف�إن �صدور قانون العفو ال�شامل وقرار العفو اخلا�ص ال يعفيان مرتكب
الفعل الإجرامي من امل�ساءلة واملالحقة القانونية والق�ضائية فيما يتعلق بحقوق الغري مثل :الق�صا�ص والدية
والأر�ش� .10إذ ال منا�ص ملرتكب الفعل الإجرامي من امل�ساءلة كون القانون ال يحمي �أو يح�صن �أي �شخ�ص كان
الرتكابه عمال �إجراميا من�صو�ص عليه يف القانون.
نتائج وتو�صيات الدرا�سة:

� - 10أنظر :ن�ص املادة()539من قانون الإجراءات اجلزائية.
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�أوال :النتائج
 1 .1اعتمدت املبادرة يف ت�سوية �أزمة فرباير 2011على الت�سوية ال�سيا�سية القائمة على تقريب وجهات
النظر بني رئي�س اجلمهورية و�أحزاب اللقاء امل�شرتك فقط ومل تعر اهتماما ل�شباب التغيري وق�ضاياهم
و�أطراف العمل ال�سيا�سي الفاعلة الأخرى كاحلراك اجلنوبي واحلوثيني.
2 .2رف�ض الرئي�س التوقيع على املبادرة �أ�ضعف املوقف التفاو�ضي للنظام ,وفوت عليه فر�صة ثمينة حلل
الأزمة ,بينما لو �أنه قبل التوقيع حلمل امل�شرتك م�س�ؤولية كبرية وو�ضعه يف موقف ال ميكنه من تنفيذ
املبادرة ،خا�صة ما يتعلق بت�شكيل احلكومة ورفع االعت�صامات واملظاهرات و�إ�صدار قانون ال�ضمانات وكل
ذلك قبل تقدمي الرئي�س ال�ستقالته.
3 .3مل تقدم املبادرة ت�صورا واقعيا لتحقيق �أهم املبادئ التي ن�صت عليها وهو املبد�أ املتعلق باحلفاظ على
وحدة اليمن و�أمنه وا�ستقراره.
4 .4رغم �أن املبادرة �أرادت �أن تلبي رغبة اليمنيني يف التغيري والإ�صالح ال�سيا�سي �إال �أنها خيبة �آمالهم ب�آليتها
التنفيذية التي مل ت�أت معربة عن هذا التوجه ،مما دعاء �شباب التغيري �إىل رف�ضها.
 5 .5مل تقدم املبادرة ت�صورا وحال واقعيا للمبد�أ املتعلق ب�إحداث التوافق الوطني .
6 .6انحياز و�سطاء املبادرة �إىل �أحد �أطراف النزاع �أفقدهم �أهم �صفة ينبغي �أن يتميز بها الو�سيط وهي(احلياد)
مما جعلهم غري قادرين على �إقناع ذلك الطرف ب�أية ر�ؤية يقدمونها وغري قادرين على تنفيذ ر�ؤيتهم يف
احلل.
7 .7كرثة التعديالت التي �أجريت على املبادرة �أ�ضعفتها كثريا وجعلتها تبدو على �أنها تعبريا عن وجهة نظر
طرف واحد قوي ميلي رغباته على الو�سطاء وعلى الطرف الآخر.
8 .8رغم تعليق املبادرة �إال �أننا ال ن�ستبعد التوقيع النهائي من الرئي�س عليها رغم التباينات حولها غري �أن
االحتمال الأرجح هو �صعوبة تنفيذها.
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ثانيا :التو�صيات:
1 .1يجب �أن يركز و�سطاء املبادرة جهودهم على جوهر امل�شكلة وهي م�س�ألة نقل �صالحيات الرئي�س �إىل
نائبة مقابل �ضمانات بعدم اتخاذ �أي طرف من �أطراف الأزمة �أية �إجراءات انتقامية �ضد الرئي�س
و�أقاربه ,و�أن يزيل الو�سطاء �أية عوائق يف هذا االجتاه �إذ �أن هذا يعد اخلطوة الأوىل وال�سليمة يف
اجتاه احلل النهائي للأزمة.
�2 .2أن يقوم الرئي�س بنقل �صالحياته �إىل نائبه وفقا لن�ص املادة()116من الد�ستور بدال من تقدمي
ا�ستقالته وفقا لن�ص املبادرة ون�ص املادة()115من الد�ستور ،ح�سما للخالف الذي ثار و�سيثور بني
الطرفني حول م�سالة الت�صويت على املبادرة يف الربملان.
3 .3ل�ضمان عدم اتخاذ �أية �إجراءات انتقامية �ضد الرئي�س و�أقاربه نقرتح �أن يتم �إ�صدار وثيقة قبلية
واجتماعية ت�سمى(:وثيقة ال�شرف)�أو (وثيقة العهد القبلي واالجتماعي)بدال من قانون احل�صانات
�أو ال�ضمانات الذي ن�صت عليه املبادرة لعدم فاعليته من الناحية القانونية كما �أو�ضحنا ,بحيث تت�ضمن
تلك الوثيقة تعهد والتزام كافة الأطراف املوقعة عليها بعدم اتخاذ �أية �إجراءات انتقامية �ضد
الرئي�س و�أقاربه مقابل �أن يقوم الرئي�س بنقل �صالحياته �إىل نائبه.
4 .4ت�صدر هذه الوثيقة حتت قبة الربملان بنقل حي ومبا�شر عرب خمتلف القنوات الف�ضائية ,ويوقع عليها
كل من :كافة �أع�ضاء الربملان �سلطة ومعار�ضة ,ع�شرة من كبار علماء الدين يف اليمن ،ع�شرة من كبار
قيادات اجلي�ش يف اليمن ,ع�شرة ممثلني �أو �أكرث عن �شباب التغيري ,ع�شرة من كبار م�شائخ اليمن� ,أمناء
عموم كافة الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ،واحد من ال�شخ�صيات االجتماعية �أو القبيلة املرموقة
من كل حمافظة ,ع�شرة ممثلني من خمتلف منظمات املجتمع املدين� ،أي ممثلني يختارهم الأطراف.
وي�شهد على هذه الوثيقة كل من :قادة دول اخلليج العربي عنهم �أمني عام جمل�س التعاون اخلليجي,
الواليات املتحدة الأمريكية عنها ال�سفري الأمريكي ,ممثل عن االحتاد الأوروبي.
 5 .5فور االنتهاء من التوقيع على هذه الوثيقة يعلن الرئي�س يف ذات اجلل�سة عن نقل �صالحياته �إىل
نائبه ويعترب النائب الرئي�س الفعلي بعد ثالثة �أيام من ت�أريخ توقيع الوثيقة و�إعالن الرئي�س عن نقل
�صالحياته �إىل النائب ,ومن ثم تتبع بعد ذلك باقي الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الد�ستور بعد انتقال
�صالحيات الرئي�س �إىل نائبه.
6 .6خالل تلك الثالثة �أيام – من تاريخ �إعالن الرئي�س نقل �صالحياته وا�ستالم نائب الرئي�س ملهام الرئا�سة
ر�سميا كرئي�س جديد -يلتزم �أحزاب اللقاء امل�شرتك و�شباب التغيري برفع اعت�صامهم و�إزالة كافة
�أ�شكال املظاهر االحتجاجية يف كافة املحافظات خالل تلك الأيام الثالثة و�إال اعترب �إعالن الرئي�س
لنقل �صالحياته ك�أن مل يكن ويظل هو الرئي�س الفعلي والد�ستوري حتى يتم رفع كافة االعت�صامات
و�إزالة كافة �أ�شكال التوتر ال�سيا�سي والأمني ما مل في�ضل حتى انتهاء فرتة واليته .2013
7 .7تت�ضمن الوثيقة �شرطا ين�ص على �أن الطرف الذي يخل �أو ينق�ض �أو يعرقل بندا من بنود هذا العهد �أو
االتفاق يكون م�سئوال �أمام اهلل ثم �أمام ال�شعب والت�أريخ عما يرتتب بعد ذلك من نتائج .
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ǞǨǬŭơǺƥơƾǼǟƨǳȁƾǳơǵȂȀǨǷ
ǹƢǘǴǈǳơƨǸȈƬȇȁƨƥƢƸǐǳơŖǳƢǇǁĿƧƔơǂǫ
د .عبد الإله ح�سني الكب�سي

�أ�ستاذ علم ال�سيا�سة والقانون الد�ستوري
كلية احلقوق  -جامعة تعـــز

ƨǷƾǬǷ

ظهر ابن املقفع( )1يف القرن الثاين الهجري ،وقد ات�صل باحلكام
والأمراء و�شهد �أحداث �سقوط حكم الأمويني واعتالء العبا�سيني احلكم.
وت�أتي �أهمية ما �سنتناوله يف �إطار البحث بخ�صو�ص �إ�شكالية نظرية
الدولة يف ال�سياق العربي والإ�سالمي(.)2
ويعترب ابن املقفع جزء من كل ،ويف �ضوء م�ضمون الر�سالتنيالأوىل(:يتمية ال�سلطان) ( )3وهي ال�صياغة الت�صويرية لرباعية
الرموز :العدل ،العقل ،الدولة والعافية.
الثانية(:ال�صحابة)( :)4كعالقة بـ ِ �صاحب ال�سلطان وكمفهوم ملعاوين
احلاكم وح�سب مفهوم منهاج ثقايف جغرايف �إ�سالمي تاريخي هو ديار
امل�سلمني.
وبا�ستخدام منهجية حتليل الن�صو�ص و�أفكارها يف الر�سالتني فقد حدد
الباحث �إ�شكاليته بالأ�سئلة التالية-:
 -1ما هو مفهوم الدولة املقفعية يف الر�سالتني؟
 -2ما عالقة الر�سالة ال�صحابة بر�سالة يتمية ال�سلطان؟
 -3ما هي طبيعة عالقة الكاتب مع جمتمعه ومع حكامه؟
وعليه فقد �أجاب الباحث على الإ�شكالية بالتق�سيم الآتي-:
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املبحـــث الأول :ماهية عالقة �صاحب ال�سلطان بال�صحابة ومبنهاج ديار امل�سلمني.

املطلب الأول :مفهوم طبيعة عالقة �صاحب ال�سلطان بـ ِ ال�صحابة يف قيام ال�سلطان وانهياره.
الفقرة الأوىل :مركزية م�صطلح �صاحب ال�سلطان وم�سئولياته بتعددية تبعية رباعية -:امللك  ،اخلليفة ،الإمام و�أمري امل�ؤمنني.
�أو ًال :معنى �صاحب ال�سلطان :امللك.
ثاني ًا :معنى �صاحب ال�سلطان :اخللفية :الإمام و�أمري امل�ؤمنني.
ثالث ًا :م�سئوليات احلاكم ومعا�صيه.
الفقرة الثانية :دور ال�صحابة و�أهداف عالقتهم بـٍ� :صاحب ال�سلطان.�أو ًال� :أهداف عالقة ات�صال ال�صحابة بــِ� :صاحب ال�سلطان.
ثاني ًا :قيام ال�سلطان :عالقة ال�صحابة بـــ� :صاحب ال�سلطان.
ثالث ًا� :إ�شكالية ال�سلطان :الف�ساد واالنهيار.

املطلب الثاين :ف�ساد ال�سلطان و�سيا�سات �إ�صالحه مبنهاج ديار امل�سلمني.
الفقرة الأوىل :حتديد مظاهر ف�ساد وظائف �سلطان ديار امل�سلمني.�أو ًال :ف�ساد �صحابة �صاحب ال�سلطان:
�أ-ف�ساد املعاونني والأ�صحاب.
ب -الف�ساد املايل.
ثاني ًا :ف�ساد الق�ضاة واختالف الأحكام.
ثالث ًا :ف�ساد الأخالق والآداب لدى العامة.
الفقرة الثانية� :سيا�سات �إ�صالح �سلطان ديار امل�سلمني.�أو ًال� :ضرورة ح�سن اختيار املعاونني والأ�صحاب.
ثاني ًا� :إعادة تعريف وظيفتي اخلراج واجلند.
ثالث ًا :توحيد الق�ضاء والأحكام وتخليق احلياة االجتماعية لديار امل�سلمني.
�أ-توحيد الق�ضاء والأحكام.
ب -تخليق احلياة االجتماعية.
املبحـــث الثاين :مفهوم الدولة مبعاين ودالالت الرموز املجازية يف رباعية الأ�س�س االجتماعية :العقل،
العدل ،الدولة والعافية.
املطلب الأول :اختالف دالالت ومعاين ال�صور الرمزية لرباعية :العقل ،الدولة ،العافية والعدل.
الفقرة الأوىل :اختالف رموز و�صوررباعية :العقل ،الدولة ،العافية ،العدل.
الفقرة الثانية :دالالت ومعاين الرموز املجازيةيف رباعية :العقل ،الدولة ،العافية ،العدل.
املطلب الثاين :حكم العدل بني اختالف ثالثية:
العقل ،الدولة والعافية.
الفقرة الأوىل� :أف�ضلية العقل على الدولة والعافية.الفقرة الثانية :عدالة اجتماع عقل الدولة وعافيتها.2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 14                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

املبحـــث الأول
ماهية عالقة �صاحب ال�سلطان بال�صحابة ومبنهاج ديار امل�سلمني
ي�أتي مفهوم ال�سلطان و�أ�صحابها كعالقة ال�صحابة بـــ ِ �صاحب ال�سلطان.
وهذه ال�صحابة ال يق�صد بها ابن املقفع (�صحابة الر�سول) و�إمنا الذين يج�سدون �سلطة ال�سلطان.
فاملركز والقطب يف هذا ال�سلطان هو �إمام ال�سلطان – اخلليفة ،امللك والأمري ، -وت�أتي تراتبية املنا�صب،
ووظائف ال�صحابة (الوزراء – الكتاب – قادة اجليو�ش – احلاجب  ،)...ويعترب ازدهار ال�سلطان وقيامه
وا�ستمراره هو بوجود ه�ؤالء الأعوان وعالقتهم بـ ِ �صاحب ال�سلطان (الإمام) وكذلك ف�إن ف�ساد وانهيار احلكم
ي�أتي من ف�ساد ه�ؤالء الأعوان ،وقد جت�سد هذا الف�ساد يف �سلطان الديار الإ�سالمية �سواء يف الوالة �أو اجليو�ش
�أو الق�ضاة وامتد لي�شمل ف�ساد النا�س ومبا ي�سميه ابن املقفع بتعريف زمانه ب�أنه �شر الأزمان الذي اجتمع فيه
ف�ساد الويل والرعية لذا ت�أتي ر�سالة ابن املقفع لر�سم �سيا�سات �إ�صالحية ل�سلطان ديار امل�سلمني و�إ�صالح املجتمع
الناق�ص والغري مكتمل مع البحث عن �إ�صالح الدولة.

املطلب الأول
مفهـــوم طبيعة عالقة �صاحب ال�سلطان بـ ِ ال�صحابة يف قيام ال�سلطان وانهياره
تعترب الق�ضية اجلوهرية البن املقفع يف ر�سالة ال�صحابة هي حتديد عالقة �صاحب ال�سلطان بال�صحابة
(املعاونني) ويف معرفة طبيعة عالقة ال�صاحب بال�صحابة كعالقة �أمر وطاعة ،وحكم يج�سد مفهوم ال�سلطان
ويحدد درجة ال�سلطان بدء ًا باملركز -:ال�سلطان الأول الذي يعرفه ب�أنه -:الإمام و�أمري امل�ؤمنني (اخلليفة)،
وكذلك ب�أنه امللك ،وتتحدد م�سئولياته وكذلك تظهر �أهداف و�صور ال�صحابة يف عالقتهم بـــ ِ �صاحب ال�سلطان
ودورهم يف قيام ال�سلطان وانهياره.
وعليه �أتناول الإجابة عن ال�س�ؤالني التاليني:
1 .1من هو �صاحب ال�سلطان وما هي م�سئولياته ومعا�صيه؟
2 .2ما هي �أدوار ال�صحابة و�أهدافهم يف عالقتهم بـــ ِ �صاحب ال�سلطان؟
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املطلب الأول
مفهوم طبيعة عالقة ال�صحابة بـــ ِ �صاحب ال�سلطان يف قيام ال�سلطان وانهياره
يفيد مفهوم �صاحب ال�سلطان ب�أنه :امللك وكذلك ب�أنه اخلليفة :الإمام و�أمري امل�ؤمنني الذي ميتلك القدرة والقوة
والغلبة وامللك وله الإقرار بالطاعة فيما ال يطاع فيه غريه.
انطالق ًا من م�سئولياته و�أنه يعترب قطب الرحى ومركز ال�سلطان والذي يقوم ويزدهر بقيام عالقة
الأمر والطاعة بال�صحابة واملعاونني الذين يج�سدون مراتب �أدنى يف ال�سلطان لقيامهم بوظائف و�أدوار يف
عالقتهم بـــ ِ �صاحب ال�سلطان ،وكذلك ف�إن ف�ساد ال�سلطان ي�أتي من نف�س معيار قيامها وازدهارها وهو بف�ساد
الأعوان وال�صحابة.
الفقرة الأوىل :مركزية م�صطلح �صاحب ال�سلطان وم�سئولياته وتعددية �ألقابه -:امللك ،اخلليفة ،الإمام،الإمام و�أمري امل�ؤمنني .

�أو ًال :معنى �صاحب ال�سلطان :امللك.

يعرف ابن املقفع (�صاحب ال�سلطان) مب�صطلح امللك الذي يعني( :النظام بني الدولة والرعية
واجلي�ش ،وهو الزينة يوم الزينة ،وهو املفزع وامللجاء يوم اخلوف من العدو) و�أن �أهم واجبات امللك
()6
�أن «يحفظ ملكه ،ويثبت �سلطانه»
()5

فما معنى ال�سلطان املرتبط مبفهوم امللك؟
يفيد ال�سلطان معنى :القدرة والقوة والغلبة وامللك.
و�سلطن �سلطنة .و�سلطنة فت�سلطن جعله �سلطان ًا ،و�أ�صل ال�سلطنة من القوة .وال�سلطان يعني احلجة
()7
والربهان.
()8
وهذا ال�سلطان �إمنا هو على �أج�ساد الرعية (و�أنه ال �سلطان للملوك على القلوب).
ري قوي �أو حاكم م�ستقل
كما �أن مفهوم ال�سلطان يف �صريورة تطوره (منذ القرن الرابع الهجري ي�شري �إىل �أم ٌ
ب�أر�ضه ،كما كان له منذ القرون الأوىل للإ�سالم معنى ال�سلطة احلاكمة(.)9
وهنا يف هذا ال�سياق ي�ؤكد على وجوب ال�سلطان عق ًال ،ولكن هل ي�ؤكد على وجوبه �شرع ًا؟

ثاني ًا :معنى �صاحب ال�سلطان :اخلليفة :الإمام و�أمري امل�ؤمنني:

ننطلق من املعطيات التالية لتحديد معاين وتعريفات �صاحب ال�سلطان-:
�أ-ي�أتي معنى اخلليفة من حقيقة معنى اخلالفة :وهي حمل الكافة على مقت�ضى النظر ال�شرعي يف م�صاحلهم
الأخروية والدنيوية الراجعة �إليها �إذا �أحوال الدنيا ترجع كلها عند ال�شارع �إىل اعتبارها مب�صالح
الآخرة.
فهي يف احلقيقة خالفة عن �صاحب ال�شرع يف حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا به وت�سمى خالفة و�إمامة
والقائم به ت�سميته �إمام ًا فت�شبيه ًا ب�إمام ال�صالة يف �إتباعه واالقتداء به ولهذا يقال الإمامة الكربى؛ و�أما
ت�سميته خليفة فلكونه يخلف النبي يف �أمته فيقال خليفة ب�إطالق ،وخليفة ر�سول اهلل(.)10
وهنا يحدد طاعة �سلطان �صاحب ال�سلطان «ب�أنه ال يطاع الإمام يف مع�صية اهلل ،ف�إن ذلك يف عزائم
الفرائ�ض واحلدود التي مل يجعل اهلل لأحد عليها �سلطان ًا»(.)11
ومبعنى �أن ال�سلطان الإلهي املتمثل يف (عزائم الفرائ�ض واحلدود وال�شرع) الإلهي حتدد وتقيد �سلطان
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�صاحب ال�سلطان و�أن ال يطاع الإمام يف مع�صية اهلل و�أما �إقرار ابن املقفع بالطاعة «فيما ال ُيطاع فيه غريه ،ف�إن
ذلك يف الر�أي والتدبري والأمر الذي جعل اهلل �أزمته وعراه ب�أيدي الأئمة ،لي�س لأحد فيه �أمر وال طاعة.
وهنا يعترب ال�سلطان من الناحية ال�سيا�سية مفتوح ومطلق ومل يتقيد �إال بقيد �سلطان الت�شريع الإلهي
وفرائ�ضه وحدوده.
فال�سلطان من الناحية الت�شريعية مقيد ومن الناحية ال�سيا�سية مطلق وغري حمدد ويفيد عمل احلكام
يف تدبري ال�ش�أن العام.
ويف هذا ال�سياق �أ�ضع ال�س�ؤال التايل :ما هي م�سئوليات �صاحب ال�سلطان (الإمام ،اخلليفة � ،أمري
امل�ؤمنني.)..

ثالث ًا :م�سئوليات احلاكم ومعا�صيه:

حدد الكاتب م�سئوليات احلاكم �أهمها:
� -1إقامة الدين والأحكام واحلدود.
 -2اجلهاد وحماربة العدو ومهادنته.
 -3جمع الأموال وق�سمتها.
 -4ت�سيري احلياة وتنظيم �شئونها يف كل �أمور الر�أي والتدبري والأمر الذي جعل اهلل �أزمته وعراة ب�أيدي
الأئمة لي�س لأحد فيه �أمر وال طاعة(.)12
كما �أن هناك معا�صي يرتكبها احلكام يف عالقتهم بالعامة واخلوا�ص –الأ�صحاب -مثل �أن يظلمهم يف
الأموال والأعرا�ض و�إف�ساد �شروط اخلريية يف تويل �أعوانه وظلمه يف تق�سيم الأموال.
الفقرة الثانية :دور ال�صحابة و�أهداف عالقتهم مع �صاحب ال�سلطان:�أو ًال� :أهداف عالقة ات�صال ال�صحابة بـــٍ �صاحب ال�سلطان:
هناك �صورتني جتد الهدف من ات�صال ال�صحابة كمعاونني للحكام كما يلي:
�أ-الدعوة �إىل املحافظة على النف�س واالت�صال والتعاون حتى مع الظلمة حيث ي�صف ابن ملقفع بع�ض النا�س
الذين يفرون من التعاون مع الوالة الظلمة (اختيار املع�صية عن �سوء املو�ضع).
بل �أن الذي ال يتعاون ويت�صل بعالقة مع احلاكم ب�أنه (يرتكب مع�صية و�إثم ًا) لذا فقد جاء منهجه
ب�ضرورة معاونة احلاكم واالت�صال به حتى ولو كان ظامل ًا بهدف الت�أثري عليه للحد من طغيانه وهذا �أو ًال
وبعد االت�صال به ويف حالة عدم القدرة على ر َّدعه عن ظلمه ين�صح بقوله (واعلم �أنه ال ينبغي لك
و�إن كان الوايل غري مر�ضي ال�سرية �إذا علقت حبالك بحباله �إال املحافظة عليه �إىل �أن جتد �إىل الفراق
اجلميل �سبي ًال(.)13
ب -لإعانته على قيام ال�سلطان -:بكل ما يوافقه من احل�سن واحتال على �صرفه عما يهواه من القبح ب�ألطف
حيلة و�أح�سن و�سيلة.
ويعترب ال�صحابة (الأعوان) -كم�ؤ�س�سة و�سطية بني ال�سلطان والرعية -هم الذين �إذا (�أهتمت خوا�صهم
ب�أمور عوامهم و�أقبلوا عليهم بجد ونعم ومثابرة وقوة ،جعل اهلل ذلك �صالح ًا جلماعتهم و�سبب ًا لأهل
ال�صالح يف خوا�صهم) (.)14
وي�أتي ت�أ�سي�س ال�سلطان من �أ�سفل املجتمع حيث ي�أتي الإجتماع للخوا�ص بالعامة من (احتياج
اجتماعي يتمثل يف �ضعف النا�س وجهلهم واحتياجهم �إىل الر�أي والعلم من قبل اخلوا�ص من �أهل الدين
والعقول(.)15
وه�ؤالء املعاونني يرغبون يف (ح�سن املعاونة وامل�ؤازرة وال�سعي يف �صالح عامتهم طمعنا لهم يف ذلك يا �أمري
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امل�ؤمنني ،وطمعنا فيه لعامتهم ،ورجونا �أن ال يعمل بهذا الأمر �أحد �إال رزقه اهلل املتابعة فيه والقوة عليه)
( .)16وهذه الإرادة يف قيام عالقة املعاونني بال�سلطان هي �أ�سا�س قيام احلكم وازدهاره.

ثاني ًا :قيام ال�سلطان كعالقة ال�صحابة بــ� :صاحب ال�سلطان.

�إن معيار قيام الدولة (ال�سلطان) وازدهاره هو جت�سيد والء عالقة ال�صحابة بــ ِ �صاحب ال�سلطان وهذا
الأخري هو الذي يختار �صحابته من (الوزراء – الكتاب – قادة اجليو�ش – الوالة – احلاجب.)....
وهذه العالقة تبد�أ  -من �أعلى  -حاجة (اخلوا�ص �إىل الإمام الذي ي�صلحهم اهلل به كحاجة العامة
�إىل خوا�صهم و�أعظم من ذلك فبالإمام ي�صلح اهلل �أمرهم ،ويكبت �أهل الطعن عليهم ويجمع ر�أيهم وكلمتهم،
ويبني لهم عند العامة منزلتهم ،ويجعل لهم احلجة والأيد يف املقال على من نكب عن �سبيل حقهم .فلما ر�أينا
هذه الأمور ينظم بع�ضها ببع�ض وعرفنا من �أمر �أمري امل�ؤمنني ما مبثله جمع اهلل خوا�ص امل�سلمني على الرغبة يف
ح�سن املعاونة وامل�ؤازرة وال�سعي يف �صالح عامتهم) (.)17
فال�سلطان ال ي�ستطاع �إال بالوزراء والأعوان.
وعليه ف�إن املعيار املحدد لبقاء احلكم وال�سلطان هو بوجود و�صالح املتعاونني والأ�صحاب وبفكرة حمورية
يف ر�سالة ال�صحابة تعترب ق�ضية الأعوان «ال�صحابة» املكررة كمفردة �أكرث من ثمان مرات يف دالالت معانيها
ت�ؤكد �أن معيار بقاء احلكم وال�سلطان هو بوجود ه�ؤالء املتعاونني والأ�صحاب و�أن (امللك احلازم يزداد بر�أي
الوزراء احلزمة كما يزداد البحر ممدودة من الأنهار).
وكذلك ف�إن انهيار ال�سلطان هو بف�ساد الأ�صحاب والأعوان.

ثالث ًا� :إ�شكالية ف�ساد ال�سلطان:

لقد �صاغ ابن املقفع ما ي�شبه القانون التاريخي ح�سب املنهج اال�ستقرائي وج�سد �إ�شكالية احلكم الإ�سالمي
و�إ�شكالية ال�سلطان وف�ساده يف ع�صره وزمانه وحدده ب�أنه بف�ساد الأعوان ال�صحابة – اخلا�صة – يف عالقتهم
بـــ ِ �صاحب ال�سلطان ،وهذا من جهة ومن جهة �أخرى بتدهور وف�ساد عالقة الأعوان بالرعية (العامة).
كما �أنه حدد م�شكلة الف�ساد للدولة واملجتمع عندما عرف  -ابن املقفع� -أن (�شر الأزمان ما اجتمع فيه
ف�ساد الوايل والرعية) (.)18
و�أن ف�ساد الوايل يف هذا الزمان كان قبل خالفة �أمري امل�ؤمنني الوزراء والكتاب من قد عمل عم ًال قبيح ًا
مفرط ًا للقبح مف�سد للح�سب والآداب وال�سيا�سة داعي ًا للأ�شرار طارد ًا للأخيار حتى �صارت �صحبة اخلليفة �أمر ًا
()19
�سخيف ًا فطمع فيه الأوغاد.
و�أما ف�ساد الرعية فهو
()20
(حال رعية متزرة – مذنبة – لي�س من �أمرها ال�صنف يف نف�سها) .
()21
وف�ساد الرعية كان ب�سبب (�أعوان يبتلى بهم الوالة لي�سوا على اخلري ب�أعوان) .
و�أن ف�ساد الأعوان كان ب�سبب
(حال والِ مل يهمه الإ�صالح� ،أو �أهمه ذلك ومل يثق فيه بف�ضل ر�أي� ،أو كان ذا ر�أي ولي�س مع ر�أيه �صول
ب�صرامة �أو حزم �أو كان ا�ستئثار ًا منه على النا�س بن�شب � ،أو قلة تقدم ملا يجمع �أو يق�سم) (.)22
وهذا الف�ساد لل�سلطان قد جت�سد �ضرورة يف كل ديار امل�سلمني حتى مل يدرك (النا�س نحن وال �آبا�ؤنا �إال
وهم يرون فيها خال ًال ال تقطع الر�أي ومت�سك الأفواة)(.)23
ول�سبب وجبة وهو �أن (والة ال�شر يجمعون مع جهلهم العجب واال�ستغناء ،كما كانوا -:يكتفون
بالدعة  ،وير�ضون بدحو�ض احلجة وانقطاع العذر يف االمتناع� ،أن يجرتي عليهم �أحد بر�أي �أو خري مع ت�سلط
َّ
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الديان(.)24
ومبعنى �آخر ف�إن الف�ساد يبد�أ من �أعلى ال�سلطان ويتجه �إىل �أ�سفل املجتمع مرور ًا بف�ساد الأعوان
وال�صحابة كما يف ال�شكل التايل-:
ال�سلطان
الأعوان

ف�ساد ال�سلطان

الرباعية

املطلب الثاين
ف�ساد ال�سلطان و�سيا�سات �إ�صالحه مبنهاج ديار امل�سلمني
يعترب تو�صيف ابن املقفع �أن �شر الأزمان ما اجتمع فيه ف�ساد احلاكم واملحكوم و�أن ف�ساد ال�سلطان الذي
ي�شمل �سيادته كل �سكان ديار امل�سلمني( .)251ويت�ضمن الوالة الأ�شرار و�أعوانهم وف�ساد اجليو�ش وتدخلهم يف
ال�ش�ؤون املالية واختالف الأحكام وف�ساد وظيفة اخلراج التي مل تعد ت�ؤطرها مهمة التدوين يف الدواوين
واملراقبة و�إثبات الأ�صول .و�إن نتيجة ظهور الف�ساد و�شيوعه يف النا�س وحياتهم فقد ج�سدت ر�سالة ال�صحابة
يف ر�سم �سيا�سات �إعادة تعريف �سلطان ديار امل�سلمني واهتمام ابن املقفع ودوره يف قيام وازدهار ال�سلطان العادل
الذي يقوم مبهمة �سعادة النا�س و�إعادة تخليق املجتمع مبا ي�ضمن �صالح النا�س وعمارة الأر�ض.
ويف هذا ال�سياق ميكن �أن �أ�ضع ال�س�ؤالني التاليني وهما-:
-1ما هي مظاهر ف�ساد وظائف �سلطان ديار امل�سلمني؟.
 -2ما هي �سيا�سات �إ�صالح �سلطان ديار امل�سلمني؟.
و�س�أجيب على ذلك بالفقرتني التاليتني وهما-:
الفقرة الأوىل( -:حتديد مظاهر ف�ساد وظائف �سلطان ديار امل�سلمني).
الفقرة الثانية�( -:سيا�سات �إ�صالح �سلطان ديار امل�سلمني).
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الفقرة الأوىل :حتديد مظاهر ف�ساد وظائف �سلطان ديار امل�سلمني:لقد جتلت مظاهر الف�ساد لوظائف �سلطان ديار امل�سلمني بف�ساد ال�صحابة واملعاونني والأ�صحاب وكذلك
بالف�ساد املايل وكذلك بف�ساد الق�ضاة واختالف الأحكام وانت�شار ف�ساد عامة النا�س لي�شمل �سكان ديار
امل�سلمني.

�أو ًال :ف�ساد �صحابة ال�سلطان:

ميكن �أن ننمط مظاهر ف�ساد �صحابة �صاحب ال�سلطان كما يلي-:
�أ-ف�ساد املعوانني وتويل ،والة ال�شر و�أعوانهم الذين حكموا العراق وكانوا �شر الوالة .
وكذلك ما كان من الوزراء والكتاب قبل خالفة �أمري امل�ؤمنني عم ًال قبيح ًا مفرط القبح ،مف�سد ًا للح�سب
والآداب وال�سيا�سة ،داعي ًا للأ�شرار ،طارد ًا للأخيار ،ف�صارت �صحبة اخلليفة �أمر ًا �سخيف ًا ،فطمع فيه الأوغاد
وتزهد �إليه من كان يرغب فيما دونه(.)27
وكذلك م�شكلة خطاب القادة للجيو�ش الذين يزعمون ب�أن �أمري امل�ؤمنني ي�أمر مبا يخالف العقل والدين
ويت�سببون يف �إدخال الريبة وال�شك ب�أتباعهم النا�س(.)28
وكذلك ف�إن من �أعاجيب ومظامل ال�صحابة �أنها �صارت �إىل من ال ينتهي �إىل �أدب ذي نباهة وال ح�سب
معروف ثم هو م�سخوط الر�أي م�شهور بالفجور يف �أهل م�صرة قد غرب عا َّمة دهرة �صانع ًا يعمل بيده ،وال يعتد
مع ذلك ببالء وال غناء �إال �أنه مكنه من الأمر �صاغ – مال -فانتهى �إىل حيث �أحب ،ف�صار ي�ؤذن له على اخلليفة
قبل كثري من �أبناء املهاجرين والأن�صار ،وقبل قرابة �أمري امل�ؤمنني و�أهل بيوتات العرب  ،ويجري عليه من الرزق
ال�ضعف مما يجري على كثري من بني ها�شم.)29( )...
و�أنهم طمعوا بال�صحبة ولي�س يف �صفاتهم (رعاية رحم وال فقه يف دين وال بالء يف جماهدة عدو معروفة
 ...وال حاجة �إليه يف �شيء من الأ�شياء وال عدة ي�ستعد بها ولي�س بفار�س وال خطيب وال عالمة �إال �أنه خدم
كاتب ًا �أو حاجب ًا ف�أخربه �أن الدين ال يقوم �إال به حتى كتب كيف �شاء ،ودخل حيث �شاء(.)30
()26

ب-الف�ساد املايل الذي ظهر مبمار�سات متثلت يف-:
 -Aظهور حالة ا�ستئثار من الوالة و�أعوانهم على النا�س بن�شب �أو قلة تقدم ملا يجمع �أو يق�سم.
-Bف�ساد وظيفة اجليو�ش وان�شغالهم مب�سائل اخلراج وف�ساد قيم الكرامة والعزة لديهم.
-Cف�ساد عمال اخلراج يف كل القرى والنواحي.

()31

ثاني ًا :ف�ساد الق�ضاة واختالف الأحكام:

وهذا االختالف عند الفقهاء هو نتيجة �أخذ الفقهاء واحلكام بامل�أثورات عن ال�سلف واختالف الت�أويل
و�إجراء منهج القيا�س وانت�شار �أخطاء يف �أًل املقاي�سة.
()32
لذا فقد ظهر اختالف الأحكام املتناق�ضة يف الب�صرة والكوفة وغريهما من الأم�صار والنواحي .
بل ومع ظهور اختالف الأحكام فقد زاد �أعجاب �أهل احلجاز و�أهل العراق مبا يف �أيديهم واال�ستخفاف
مبن �سواهم(.)33

ثالث ًا :ف�ساد الأخالق والآداب لدى العامة-:

لقد ظهر يف زمان ابن املقفع �أن (بالنا�س من اال�ستخراج – الف�ساد والعيب والف�ساد ما قد علم �أمري
امل�ؤمنني.
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 20                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

(.)34

وبهم احلاجة �إىل تقومي �آدابهم وطرائقهم ما هو �أ�شد من حاجتهم �إىل �أقواتهم التي يعي�شون بها)

-الفقرة الثانية� :سيا�سات �إ�صالح وظائف ال�سلطان و�سيادته على ديار امل�سلمني-:

�أو ًال� :ضرورة ح�سن اختيار ال�صحابة واملعاونني مبنهاج ديار امل�سلمني.

تعترب من �أوىل اهتمام �أمري امل�ؤمنني �أن يح�سن اختياره للوالة ومبا «ي�صلح رعيته يف �سلطانه» .ومبنهاج
ديار امل�سلمني يحدد �أن املقفع �أن يختار احلاكم معاونيه و�أ�صحابه من �أهل بيته �أو ممن �سواهم على جزيرة
العرب من احلجاز واليمن واليمامة وما �سوى ذلك»(.)35
كما �أنه يحدد مميزات �أهل العراق كعقلية وذهنية ومرجعية لكل �سكان ديار امل�سلمني واالت�صاف عندما
و�صف �أهلها ب�أنهم �أهال يف (الفقه والعفاف والألباب والأل�سنة ،على جميع من �سواهم من �أهل القبيلة)(.)36
وكذلك يعترب ابن املقفع �أهل خر�سان وبعدهم �أهل امل�صرين (الب�صرة والكوفة) �أقرب النا�س �إىل �أن
يكونوا �شيعته وحقيبته – خا�صته) (.)37
وهنا تظهر حماولة ابن املقفع االعرتاف ب�أهل خر�سان «بعد كرثة املوايل يف الأم�صار اجلديدة
وان�ضوائهم حتت قيادتهم الدينية ال�سيا�سية»(.)38
فمنذ ثورة ابن الأ�شعث �سنة 82هـ � -سعى اخلر�سانيون �إىل  -حتقيق مك�سب جزئي يتلخ�ص يف االعرتاف
بهم ممثلني للمعرفة الإ�سالمية اجلديدة ،ولر�ؤية الإ�سالم احلق يف ت�سيري �شئون الدين واملجتمع مقابل تنازلهم
عن ال�شئون ال�سيا�سية البحتة لل�سلطة القائمة( )39التي ارتكزت على.
االعرتاف ب�شرعية قري�ش لأمري امل�ؤمنني والتما�س �إثبات «ف�ضل �أهل بيت �أمري امل�ؤمنني على �أهل كل بيت
وغري ذلك مما يحتاج النا�س �إىل ذكره  ...ف�إن احلجة ثابتة والأمر وا�ضح بحمد اهلل ونعمته(.)40
وذكر �أمري امل�ؤمنني �أمر �أهل خرا�سان «ف�إنهم جند مل يدرك مثلهم يف الإ�سالم ،وفيهم �صفة بها يتم ف�ضلهم
�إن �شاء اهلل �أما هم ف�أهل ب�صر بالطاعة  ،وف�ضل عند النا�س وعفاف نفو�س وفروج ،وكف عن الف�ساد ،وذل للوالة،
فهذه حال ال نعلمها توجد عند �أحد غريهم(.)41
وهذا من جهة بناء عالقة الوالء بني ال�سلطان و�أهل خر�سان ومن جهة �أخرى ر�سم وتعريف عالقة
احلكم العبا�سي بعداوة �أهل ال�شام عندما �صاغ ابن املقفع �شبه قانون ب�أن امللك مل يخرج من قوم �إال بقيت فيهم
بقية.
للعودة �إليه و�أن اخلوف جتاه واقع حرمانهم عن املنابر واملجال�س هو نتيجة ل�سيا�ساتهم ال�سابقة جتاه
�أهل العراق .وال�سيا�سة �أن تكون عالقة �أمري امل�ؤمنني معهم ال يحكمها مبد�أ العداوة وال مبد�أ املودة .بل �أن يتم
اختيار خا�صة �صاحلة تعمل على �إدخال النا�س فيما دخلوا فيه كنخبة تتوىل.
ً
العدل على اقت�صار فيئهم على ما خرج زائد من كور ال�شام وما خرج من م�صر ف�ضال من حقوق �أهل
املدينة ومكة.
()42
وكذلك جعل ديوان مقاتلتهم وامل�ساواة بني �أجناد ال�شام حتى ال ي�ضيع �أحد من امل�سلمني .

ثاني ًا� :إعادة تعريف وظيفتي اخلراج واجلند.

و�أما ما يخ�ص املعاجلات لإ�صالح وظيفة اخلراج و�إعادة تعريف وظيفة اجلند فقد جاءت �صياغة ابن
املقفع كما يلي:
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�أ -معيار ال�سلطة مع امل�سئولية لإ�صالح عمال اخلراج.
�إ�صالح عمال اخلراج بتحديد ال�سلطة وامل�سئولية ملن ميار�سها يف كل القرى والنواحي و�أعمال ر�أي �أمريامل�ؤمنني على الر�ساتيق والقرى والأر�ضني وظائف معلومة ،وتدردين الدواين بذلك ،و�إثبات الأ�صول حتى
ال ي�ؤخذ رجل �إال بوظيفة قد عرفها و�ضمنها.
ب -حتديد مهام ووظائف وقيم اجلند .
عندما ظهر انحراف وظيفة اجلند بان�شغالهم مب�سائل اخلراج واملال وما ت�سببه هذه الوظيفة من اكت�سابوا�ستبطان �صفات الذلة والهوان ونزع منزلة الكرامة يف املقاتل(.)43
ف�إن احلل يف �أبعاد اجلند عن �أعمال اخلراج وم�سائل املال.
()44
لأن العقلية اجلمعية عند النا�س �أنهم «يتحامون ذلك منهم وينحونه منهم» .
وكذلك البد من:
ج -كتابة �أمان معروف و�إعادة تعريف مهمات ووظائف اجلند وحتديدها و�إ�شهادها عند اجلنود والنا�س.
وكذلك:
د -توقيت وحتديد معيار تق�سيم �أرزاق اجلند كل (� )4-3أ�شهر و�إقامة ديوانهم وحتديد �أ�سمائهم وجعل �أرزاق
اجلند من اخلراج (عين ًا ونقداً)(.)45
وكذلك:
�سواء يف خر�سان �أو الأطراف.
هـ-الإحاطة ب�أخبارهم و�أحوالهم وتعيني الثقات لهذه املهمة
ً
لكي يت�سنى املفا�ضلة بني القادة عند معرفة املجهولني.
و -تن�شئتهم على الق�صد والتوا�ضع واجتناب حياة الرتف وتعهد �أدبهم وتعليمهم الكتاب والتفقه وتن�شئتهم
على الأمانة والع�صمة(.)46
ثالث ًا :م�أ�س�سة ديار امل�سلمني مبركزية �أمري امل�ؤمنني يف توحيد الق�ضاء والإحكام وتخليق احلياة االجتماعية:
�سنتناول يف هذه الفقرة ما يلي-:
�أ -توحيد الق�ضاء والأحكام:
نظر ًا حلظورة واختالف وتعددية الأحكام الق�ضائية يف ديار امل�سلمني ونواحيه فقد حذر ابن املقفع
لهذه امل�شكلة وحدد طريقة معاجلتها ب�سيا�سة �أن يجمع (كتاب ًا جامع ًا للأحكام املختلطة ال�صواب باخلط�أ –
وجعلها – حكم ًا واحد ًا �صواب ًا ،لرجونا �أن يكون اجتماع ال�سري قرينة لإجماع الأمر بر�أي �أمري امل�ؤمنني وعلى
ل�سانه ،ثم يكون ذلك من �إمام �آخر الدهر� ،إن �شاء اهلل) (.)47
ولت�صبح �سيا�سة الق�ضاء وتوحيد الأحكام تبد�أ من مركز اخلليفة وي�صبح لها ال�سيادة لت�شمل كل �سكان
ديار امل�سلمني.
ب -تخليق احلياة االجتماعية لديار امل�سلمني:
نظر ًا لتف�شي الف�ساد يف النا�س ف�إن احلاجة �إىل تقومي �آدابهم وطرائقهم ما هو �أ�شد من حاجتهم �إىل
�أقواتهم التي يعي�شون بها(.)48
و�إذا كان (�أهل كل م�صر وجند �أو ثغر فقراء  ..يكون لهم من �أهل الفقه وال�سنة وال�سري والن�صيحة
م�ؤدبون مقومون يذكرون ويب�صرون اخلط�أ ويعظون عن اجلهل ومينعون عن البدع ،ويحذرون الفنت ،ويتفقدون
�أمور عامة من هو بني �أظهرهم حتى ال يخفى عليهم منها مهم ،ثم ي�ست�صلحون ذلك ويعاجلون ما ا�ستنكروا منه
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بالر�أي والرفق والن�صح ويرفعون ما �أعياهم �إىل ما يرجون ق َّوته عليهم ،م�أمونني على �سري ذلك وحت�صينه،
ب�صراء ،بالر�أي حني يبدوا ،و�أطباء با�ستئ�صاله قبل �أن يتمكن.
ويف كل قوم خوا�ص رجال عندهم على هذا معونة �إذا �صنعوا لذلك ،وتلطف لهم و�أعينوا على ر�أيهم
وقووا على معا�شهم ،ببع�ض ما يفرغهم لذلك ويب�سطهم له وخطر هذا ج�سيم يف �أمرين� :أحدهما -:رجوع �أهل
الف�ساد �إىل ال�صالح ،و�أهل الفرقة �إىل الألفة؛ والأمر الآخر �أن ال يتحرك متحرك يف �أمر من �أمور العامة
الإوعني نا�صحة ترمقه ،وال يهم�س هام�س �إال و�أذن �شفيقه ت�صيخ .نحوه ،و�إذا كان ذلك ال يقدر �أهل الف�ساد على
ترب�ص الأمور وتلقيحها ،و�إذا مل تلقح كان نتاجها ب�إذن اهلل م�أمون ًا(.)49
وبفكرة عامة وكخال�صة وهي:
�إذا كان ابن املقفع قد قام بدوره يف �إ�صالح الدولة واملجتمع عرب �صياغة مقفعية ر�سالة ال�صحابة تعيد
م�أ�س�سة ديار امل�سلمني ك�سلطان يب�سط �سيادته على كل �سكانه ويعيد تعريف مهام الدولة و�أخالق املجتمع ،ف�إن
ال�س�ؤال الذي �أ�ضعه هنا  ،ما هي �صورة الدولة املقفعية يف الت�صوير املجازي رباعية الأ�س�س -:العقل ،الدولة،
العافية والعدل يف ر�سالة يتيمة ال�سلطان؟

املبحـــث الثاين:
مفهوم الدولة مبعاين ودالالت الرموز املجازية يف رباعية الأ�س�س االجتماعية
(العقل ،الدولة ،العافية والعدل)
ينفرد ابن املقفع يف �سياق الثقافة العربية الإ�سالمية يف �صياغة ت�صوير �سيا�سي اجتماعي كعالقة بني
الرموز الرباعية :العقل ،الدولة  ،العافية والعدل ،وي�ضع العدل باعتباره الأ�سا�س الذي يفا�ضل بني ثالثية
الأ�س�س -:العقل والدولة والعافية ،ويحكم ب�أف�ضلية العقل لبناء دولة العقل والعافية عندما يحكم ب�إجماع
العقل والدولة الحتياج ك ًال منهما للآخر مع احتياجهما للعافية وح�سن املعي�شة وطيب احلياة باللذة واجلمال
واملنفعة.
ويف هذه الر�سالة تتجلى دالالت ومعاين الت�صوير الرمزي لبناء �أ�س�س الدولة واملجتمع و�أ�صحابها
وتعريفها كقوة قهرية ولها القدرة كجهاز يتكون من عالقة �أقلية من الأعوان لت�سيري �أكرثية اجلنود والفر�سان
ويكتمل جهازها املادي (اجل�سدي) بعقلها :ب�صرها ونورها (املعريف) كقوة معرفية وعلمية تكتمل بالعافية التي
هي طيب احلياة يف املجتمع والتلذذ باخلريات للأموال التي ت�شبع احلاجيات املجتمعية:
وال�س�ؤال الذي �أ�ضعه يف هذا ال�سياق هو-:
ما هي طبيعة معاين ودالالت الت�صوير املجازي لعالقة رباعية الأ�س�س -:الدولة ،العقل ،العافيةوالعدل؟
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املطلب الأول
دالالت ومعاين اختالف ال�صور الرمزية -:العقل ،الدولة  ،العافية والعدل
�صور ابن املقفع رمز العدل يف �صورة ( )50الكهل ورمز ال�شاب ج�سد ك ًال من الدولة والعقل وتفردت العافية
برمز الأمرد والذي يعترب �أف�ضل حاالت الإن�سان .كما اختلفت �صفات اجل�سد والأع�ضاء والثياب والزينة يف
هذه الرباعية املجازية وكذلك ال�شيء اجلال�س عليه ك ًال من رموز الرباعية ويف �ضوء تعريف دالالت ومعاين
رموز ال�صور جاءت الإجابات للتعريف �إىل ماهية العقل والدولة والعافية والعدل عند ابن املقفع.
الفقرة الأوىل :اختالف الرموز الت�صويرية للزمان يف رباعية-:العقل ،الدولة ،العافية والعدل.
يجري ابن املقفع يف و�صف مقارنة جمازية بني الرموز الرباعية وهي -:الدولة ،العقل  ،العافية
والعدل.
وهنا يثري م�س�ألة ت�صور اخلالف بني ثالثة �أ�شخا�ص يف املجتمع – يف املفا�ضلة واالختيار بني العقل،
الدولة والعافية و�إبراز �أهمية دور احلكيم امل�صور الذي ي�ستطيع �أن يت�صور الرموز وينتج املعاين والدالالت
ويجيب عن �أ�سئلة جمتمعة وهو ال�شخ�ص الرابع الذي ج�سد العدل.
كمـا فـي ال�شكـل التالـي-:
العافية
(�أمراد)
الدولة
(�شاب)

اختالف الزمان �صور
رباعية الرموز والأ�س�س
االجتماعية

العقل
(�شاب)

العدل
(كهل)
وهذا ال�شكل يبني وظيفة احلكيم الذي �سيجيب ويحكم باعتباره الأ�سا�س الرابع �أو بالأ�صح باعتباره
جت�سيد للعدل ورمزه (الكهل) ويج�سده يف الواقع (ابن املقفع) ودوره يف �إنتاج الرتجمات (كليله ودمنه)
وجت�سيده للحكم الذي �سيجيب ويقوم بت�صوير الإ�شكالية يف جمتمعه لي�س بق�ص�ص احليوانات ولكن ب�صياغات
مقفعية ورموز جمازية للح�ضارات واال�ستفادة من خمزن الزمان والتاريخ والتي جتيب عن اختالف الأ�س�س
االجتماعية :العقل ،الدولة والعافية ودور العدل (الكهل) كرمز للزمان واحلكمة والتي تعيد بناء وتركيب
�إجتماع املختلفني :ال�شابان :العقل والدولة والأمرد و�سعيهم لالجتماع مع العافية.
وكذلك اختالف رموز اجل�سد والأع�ضاء والثياب و�سيلة اجللو�س لرباعية الرموز كما يف ال�شكل
التايل:
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الرمــز

اجلن�س

العقل

�شاب

الدولة

�شاب

العافية

�أمرد

العدل

كهل

ال�صفات اجل�سدية و�سيلة
ح�سن اللون وجهة ال�شم�س الطالعة ذات الأنوار
ال�ساطعة
طوال اجل�سم قوي البدن عبل الذرعني متني
ال�ساعدين عظيم املنكبني ال يحد مدى قدرته وال
يوقف على غاية قوته يف ب�صره بع�ض الغ�شاوة

ح�سن الوجه مربع القد مقتد احلركات  +معتدل
الأو�صال

الثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
عليه ثياب فاخرة  +جال�س على مقعده
 +قاعدة على كر�سي م�ستدير متدحرج
م�صبغ الثياب  +طيب الريحة  +كثري
الزينة  +جال�س على عجله عليه ثياب
بي�ض نظاف
ب�أحد يديه ال�سكر ويف الأخرى +ال�صرب
وبني يديه دواء مركب جال�س على
�سرير له �أربع قوائم

فالعقل ح�سن اللون وجهة ال�شم�س الطالعة ذات الأنوار ال�ساطعة.
بينما الدولة طوال اجل�سم قوي البدن وعبل الذراعني ومتني ال�ساعدين وعظيم املنكبني ال يحد مدى
قدرته وال يوقف على غاية قوته ويف ب�صره بع�ض الغ�شاوة.
والكهل ح�سن الوجه مربع القد مقتد احلركات معتدل الأو�صال.
وه�ؤالء الثالثة ت�أتي �أو�صافهم بالر�أ�س (الوجه) و�أع�ضاء اجل�سم ويغيب ذلك عن رمز العافية
(الأمرد).
و�أما يخ�ص ما يو�ضع على اجل�سد ويعطيه من الثياب والزينة فالعقل يرمز له بال�شباب الذي عليه
الثياب الفاخرة.
والعافية بالأمرد م�صبغ الثياب وطيب الريح وكثري الزينة.
والعدل عليه ثياب بي�ض نظاف ويغيب �أي و�صف للدولة ورمزها ال�شاب.
وفيما يخ�ص الأ�شياء والو�سائل اجللو�س(مقدة – كر�سي م�ستدير – متحرج – عجلة – �سرير له قوائم
�أربع) فقد تعددت لك ًال من الرموز الرباعية كما يلي-:
العقل اجلال�س على قعـدة.والدولة اجلال�س على كر�سي م�ستدير متدحرج.والعافية اجلال�س على عجلة.والعدل اجلال�س على �سرير له قوائم �أربع.وهذا الت�صوير املجازي لي�س �إال انعكا�س الختالف الأ�س�س االجتماعية لبناء ال�سلطان يف املجتمع
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وك�س�ؤال اجتماعي للبحث عن الأف�ضلية وكاحتياج �إىل �إجابة الفا�ضل ل�س�ؤال ع�صره وجمتمعه ب�أن يحكم بينهم
وبني الهم الفا�ضل من املف�ضول.
وعليه �أ�ضع ال�س�ؤال التايل-:
ما هي املعاين والدالالت للرموز التي �أعطاها وت�صورها ابن املقفع لرباعية :الدولة  ،العافية ،العقل،
العدل؟
لقد حدد ابن املقفع معاين رموزه ،كما يلي-:
العقل :نور وزينة .وجال�س على كر�سي مربع.الدولة :قامة طويلة و�أو�صال غليظة ومادة ثابتة يف الأحوال كلها وغ�شاوة يف العينني وجال�س علىكر�سي م�ستدير متدحرج.
العافية :الثياب امل�صبغة والريحـة الطيبة والعجلة اجلال�س عليها.العدل :ربع القامة ومعتدل احلركات والثياب النظاف وال�سكر وال�صرب يف اليدين والدواء املركب وجال�سعلى �سرير له قوائم �أربع.
الفقرة الثانية :دالالت ومعاين الرموز املجازية لرباعية :العدل ،الدولة  ،العافية والعقل .ت�أتي الداللةواملعاين كعالقة بني ال�س�ؤال املجتمعي و�إجابة احلكيم العادل كما يف اجلدول التايل-:

الرمــز

�س�ؤال احلكيم لرموز و�أو�صاف
الرباعية
ما هذا النور الذي عليك؟

العقل

الدولة

العافية

ما هذه الزينة التي عليك؟

دالالت ومعاين و�إجابة الرموز ل�س�ؤال احلكيم
العلم والب�صر.
الوقار والتثبت التي بها قوام العامل ومتام �أمور
الدنيا واللذة العلمية التي يجري املتعلمون.

ما هذا الكر�سي املربع الذي �أنت قاعد
عليه؟

هو لأين �إذا حللت مو�ضع ًا مل �أزل عنه �إال �أن �أزال.

ما هذه القامة الطويلة والأو�صال
الغليظة واملادة الثابتة يف الأحوال
كلها؟

هو عظم قوتي ،و�شدة �صولتي وغلبتي تف�ضل
قوتي وقدرتي الكثري من اجلند والعديد من
الفر�سان بالي�سري ال�ضعيف من الأعوان.

ما هذه الغ�شاوة التي يف عينيك؟

لوقوعي �إىل من ال ي�ستحقني ومن ي�ستحقني
وكوين يف غري �أهلي مرة ويف �أهلي �أخرى ف�صرت
لذلك �أع�شى.

من �أنت؟

�أنا العافية.

ما بالك �أمرد؟
ما هذه الثياب امل�صبغة والرائحة
الطيبة التي تفوح منك؟

لأن ذلك �أف�ضل حاالت الإن�سان.
هي املنفعة التي لها يريد ين كل �أحد.

ما هذه العجلة التي �أراك جال�س ًا عليها؟

�سرعة �إجابتي �إذا حركت ولزومي مو�ضعي �إذا
تركت.
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الرمــز

العدل

�س�ؤال احلكيم لرموز و�أو�صاف
الرباعية

دالالت ومعاين و�إجابة الرموز ل�س�ؤال احلكيم

من �أنت؟

�أنا العدل.

فما بالك ربع القامة معتدل احلركات.

كذا ينبغي �أن يكون العدل وا�سط بني الطرفني.

فما هذه الثياب النظاف التي �أراها
عليك؟

لأنه مل ي�شبها دن�س وال خلط.

فما هذا ال�سكر الذي يف �إحدى يديك
وال�صرب يف الأخرى .وما الدواء املركب؟

�أما ال�سكر فهي احلالوة التي يجدها من �أق�ضي له
باحلق.
وال�صرب فهي املرارة التي يجدها من �أق�ضى عليه
والدواء املركب فهو مركب من الأخالط الأربعة
على الت�ساوي ليكون معتد ًال وهو دليل ال�صلح بني
اخل�صمني.

وما هذا ال�سرير الذي �أراك جال�س ًا
عليه؟

لأنه ال ي�صلح يل غريه لأنه لو نق�ص منه قائمة
لنق�ص ب�شكل امل�ساواة ولظهر ميل ال�سرير
و�أعوجاجه و�أنا �ضد ذلك.

لقد عرف ابن املقفع رموز العقل و�أجابته لأ�سئلته ب�أنه العلم والب�صر والوقار والتثبت التي بها قوام
العامل ومتام �أمور الدنيا.
لذا فريمز الكر�سي املربع الذي جال�س عليه ال�شاب؛ و�أما الدولة فتدل معاين رموزها �إىل عظم القوة
و�شدة ال�صولة والقوة والقدرة ت�أتي بعالقة الكثري من اجلند والعديد من الفر�سان بالي�سري ال�ضعيف من
الأعوان.
ولتويل منا�صب الأعوان �إىل من ي�سحقها ومن ال ي�سحقها من الوزراء والوالة والقادة والكتاب.
و�أما العافية وعدم معرفته له ب�س�ؤاله من �أنت وكذلك العدل.
فقد عرف بنف�سه �أف�ضل حاالت الإن�سان وب�أنها املنفعة التي اجلميع يريدها وت�أتي �سرعة �إجابتها �إذا
حركت ولزومها مو�ضعها �إذا تركت.
و�أما العدل الأ�سا�س الذي يبنى عليه بقية الأ�س�س فقد عرفه بالو�سطية بني الأطراف وعدم خلطها
وقدرته على احلكم والف�صل بني اخل�صوم وتركيب الأخالط لل�صلح بني اخل�صمني.
وال�سرير القاعد عليه ي�شكل امل�ساواة والعدل.
وهنا نالحظ م�شابهة مقطع (الرجل والتئني يف البئر يف املقدمة التي �أ�ضافها يف كتاب كليل ودمنه
برزوية بن �أزهر كما يلي:
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ال�صور والرموز

املعاين والدالالت

البئر اململوءة �آفات

الدنيا و�شرورها

احليات الأربع

الأخالط الأربعة التي يف البدن متى هاجت حيث كانت
كحمة الأفاعي وال�سم املميت

الغ�صنني
اجلرذين الأ�سود
والأبي�ض
التنني
الع�سل

الأجل ،الذي هو �إىل حني البد من فنائه و�إنقطاعه
الليل والنهار
امل�صري الذي البد منه
احلالوة القليلة ،التي ينالها منها الإن�سان فريى ويطعم
وي�سمع ويت�سم ويلم�س ويت�شاغل ويفهم.

ويف هذا ال�سياق ندرك معنى الكهل كرمز للحكيم الذي هو قاعد على ال�سرير يف كتاب كليلة ودمنه
ومعناه املا�ضي احل�ضاري للثقافات الهندية والفار�سية والذي ج�سده ابن املقفع يف ع�صره ويف عالقته مع
جمتمعه وحكامه.

املطلب الثاين
حكم العدل بني اختالف ثالثية العقل  ،الدولة والعافية
جاء حكم العدل ب�أف�ضلية العقل وخريته يف كل اجلهات عن الدولة والعافية وقد احتاج العقل لهذا
الف�صل وحكم العدل نظر ًا لوقوع الظلم واجلور من قبل الدولة ويف نف�س ال�سياق اكتمل عدل حكم العدل يف
اجتماع عقل الدولة وعافيتها.
الفقرة الأوىل� :أف�ضلية العقل على الدولة والعافية.بعد طلب احلكيم من العدل �أن يحكم يف اختالف املفا�ضلة واخلرية للأ�شياء بني العقل والدولة والعافية.
فقد جاء موقف العدل للعقل بالتعجب واال�ستغراب من معنى خما�صمة العقل لهذين (للدولة والعافية)
رغم معرفة العقل �أن الأمور كلها لها جهات فبع�ض الأ�شياء �أف�ضل يف جهة وخماطب ًا العقل ب�أنه �أف�ضل يف كل
اجلهات وكل واحد من هذين اخل�صمني خلق لأمر واحد و�أنت املحيط بجميع العلوم.
لذا فقد برر العقل م�شروعية �س�ؤاله وطلبه وحقه يف حكم العدل ب�أنه كان يف �أ�شد االحتياج لهذا املوقف
نتيجة ظلم الدولة وجورها له – العقل – وادعائها الف�ضل لنف�سها .وقال العقل �أنه ال �أ�سرتيح حتى حتكم
بيننا بحكمك.
الفقرة الثانية :عدالة اجتماع عقل الدولة وعافيتها:لقد جاء حكم العدل (الأ�سا�س) الذي يعيد بناء الأ�س�س االجتماعية :الدولة ،العقل والعافية بقوله:
أنت �أيتها الدولة فقوة وتدبر وال متام الإ باجتماعكما فاجتمعوا واعتنقوا و�صاروا
�أيها العقل �أنك نور و� ِ
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هناك �شيئ ًا واحداً.
وحكم للعافية بقوله �أنها :زين وجمال ولذة ومتعة فمن كنت معه انتفع لنف�سه وطابت له احلياة وح�سن
عي�شه.
ب�صر ونور وتدبري (عقل الدولة ودولة العقل)
ومبعنى �آخر فقد حكم باجتماع عقل الدولة و�صاروا ٌ
التي هي بحاجة الزين واجلمال واملتعة واللذة واملتعة وطيب احلياة وح�سن العي�ش وهذا ال يت�أتى �إال
باجتماعها مع العافيــة.
حكم العدل

حكم املفا�ضلة
واخلرية
احلكم باالجتماع
ثالثية العقل
والدولة والعافية

العقل :ب�صر ونور

تعريف الدولة (قوة وقهر وتدبري)

الدولة (�أف�ضلية الب�صر والنور
�أف�ضلية العقل على -:على القوة والقهر والتدبري
على العزة واملنعة وطيب
الدولة والعافية
احلياة وح�سن املعي�شة).

تعريف العافية (زين
 +جمال  +لذة  +متعة
 +طيب احلياة وح�سن
املعي�شة).

والعافية

عقل الدولة (ب�صر ونور قوة وقهر وتدبري)
دولة العقل والعافية (طيب احلياة وح�سن املعي�شة)
�أ�سا�س العدل لبناء دولة العقل والعافية
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اخلال�صة العامة:ميكن �أن جنملها وبفكرة عامة كما يلي-:
الدولة باعتبارها بنية باعتبارها �صورة  ...تكت�سي هذه املو�ضوعات �أهمية رئي�سية بالنظر �إىل ظروف�صياغتها والطريقة التي متت بها هذه ال�صياغة(.)522
وتتمثل �أ�صالة العلم ال�سيا�سي املقفعي يف كونه لي�س فقط قادر على قدرة العقل على ت�أ�سي�س دولة –
ح�سب حميد دليمي – ولكن على قدرة العقل على ت�أ�سي�س دولة العافية �أو بالأ�صح قدرة العدل على ت�أ�سي�س
عقل دولة العافية يف �إطار دالالت ومعاين الت�صوير املقفعي لرباعية الأ�س�س االجتماعية :الدولة  ،العقل،
العافية  ،العدل.)533( .

.121»ŰūƇƓƈƔƅŧŧƔƈţ52
.121»ŰūƇƓƈƔƅŧŧƔƈţ53
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الهوام�ش واملراجع:
 -1هو �أبو حممد عبداهلل (روزبه) بن دازوية امل�شهور بابن املقفع ،فار�سي الأ�صل ،ولد يف الب�صرة �سنة (724م/
106هـ) ،وقد �أجاد ترجمة العربية للآداب الفار�سية ،وكان من كتاب احلكم الأموي والعبا�سي ،وعمل لدى
يزيد بن عمر وايل العراق يف عهد �آخر خلفاء بني �أمية (مروان بن حممد) ،ومات مقتو ًال يف عهد ثاين
خلفاء بني العبا�س ،وقد تعددت �أ�سباب قتله يف كتب التاريخ �أهمها :ات�صاله باملناوئني باحلكم ،زندقته،
كتاباته  )... ،كما �أنه قد ترجم عدة كتب �إىل اللغة العربية �أهمها-:
(كليلة ودمنة) وكانت ثقافته ممزوجة بني ح�ضارات الأغريق والهنود والفر�س والإ�سالم وجتلت �آثاره يف
الكتابة بـِ :الدرة الثمينة �أو الأدب ال�صغري ،والأدب الكبري .)...
انظر-:
عبداهلل بن املقفع ،كتاب كليلة ودمنة ( .املكتبة الع�صرية� ،صيدا :بريوت 2003م� ،ص.)807 - 2انق�سم املفكرون بخ�صو�ص وجود نظرية الدولة يف ال�سياق العربي -الإ�سالمي �إىل ق�سمني هما-:
الأول :غياب نظرية للدولة العربية الإ�سالمية ،وغمو�ضها طوبائيتها – العروي – بل �أن املمار�سات يف
�سقيفة بني �ساعده – و�إىل االمتداد عمقت وزادت الغمو�ض – الذي �أظهر انق�سام امل�سلمني بني مهاجرين
و�أن�صار وانق�سام الأن�صار �إىل �أو�س وخزرج مما �ساعد على ح�سم اخلالف بقر�شية اخلالفة وتويل �أبو بكر
احلكم ف�أو�صى بها لعمر ابن اخلطاب ،وهذا جعلها يف �ستة ر�ست على عثمان عندما التزم العمل ب�سرية
ال�شيخني ،وعندما رف�ض ال�صحابة حلكمه ،ورف�ض التنازل بقوله (ال �أنزاع قمي�ص ًا �ألب�سنيه اهلل) مت قتله،
ثم متت البيعة لعلي بن �أبي طالب ا�ضطرابا ،وبد�أ نزاع بني علي وعائ�شة (اجلمل) ،ومع معاوية وغريه ممن
رف�ض تويل علي للحكم ،وللتحكيم (اخلوارج).
وبانق�سام امل�سلمني حول اخلالفة �إىل فريقني هما:
 -3ال�سنة وفقهائها الذين �شرعنوا قر�شية احلكم وتكري�س الق�ضاء والقدر لدى الأمويني والإرادة الإلهية لدى
العبا�سيني وعملوا على ن�سخ خطاب اال�ستحواذ على احلكم.
 - 4ال�شيعة الذين مت�سكوا ب�أحقية علي و�أبنائه يف احلكم وانق�سموا حول م�س�ألة الإمامة �إىل فرق �أهمها:
(االثنى ع�شرية – الإ�سماعيلية – الزيدية).
واخلطاب الثاين -:ي�ؤكد على وجود خطاب فكر �سيا�سي �إ�سالمي بل ويدعو لو�ضعه يف خانة علم ال�سيا�سة
وميثله حميد دليمي وم�شروعه الفكري عند ابن املقفع.
انظر خطاب الق�سم الأول عند ك ًال من-:
عبداهلل العدوي� .إ�شكالية الدولة العربية( ،جملة امل�شروع) ،العدد� .2 :أكتوبر 1980م �صـ .45 -9علي عبدالرزاق .الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،طـ1972 ،1/م .مو�ضوعاتمتفرقة.
حممد اجلابري .العقل ال�سيا�سي العربي ،بريوت :املركز الثقايف العربي1996 .م� .صـ .195- 129الخ انظر خطاب الق�سم الثاين عند ك ًال من-:
حميد دليمي ،الدولة .الأخالق وال�سيا�سة يف ال�سياق العربي الإ�سالمي� .سندي للطباعة والن�شر والتوزيع.مكنا�س .طـ1999 ،1/م.
ح�سن الظاهر .حممد بن عبداهلل ال�شوكاين :رفع الأ�ساطني يف حكم االت�صال بال�سالطني .دار ابن حزم،طـ� .1/سنة 1992م.
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عبدالإله الكب�سي .النظرية ال�سيا�سية لدى زيدية اليمن (ر�سالة ماج�ستري) كلية احلقوق ،عني ال�شق:بجامعة احل�سن الثاين ،الدار البي�ضاء ،للعام 1999م.
 - 5الخ ،ر�سالة يتيمة ال�سلطان اختلف ثالثة يف العقل والدولة والعافية ،فقال بع�ضهم :العقل �أف�ضل ،وقال
�آخر :الدولة خري .وقال الثالث :العافية خري الأ�شياء كلها .وكل منهم �أثنى على ما ف�ضله وف�ضل ما انت�صر
له .فلما انتهى بهم اخلطاب �إىل غايته �أتوا حكم ًا يف ع�صرهم فا�ض ًال له يف الإ�صابة عجائب ،حتى �أنه
يت�صور له يف خاطرة الأ�شياء على �صور خمتلفة ،ف�س�ألوه �أن يحكم بينهم ويبني لهم الفا�ضل من املف�ضول.
فقال لهم� :إين فاعل ذلك .ففكر فيما �س�ألوه فتمثل له العقل على �صورة �شاب ح�سن اللون عليه ثياب فاخرة
وزينة ظاهرة ،وكان وجهه ال�شم�س الطالعة ،ذات الأنوار ال�ساطعة  ،وهو جال�س على قعدة( )14مربعة .ثم
ت�صورت له الدولة يف �صورة �شاب طوال اجل�سم قوي البدن عبل الذراعني متني ال�ساعدين عظيم املنكبني،
ال ُيحدَّ مدى قدرته وال يوقف على غاية قوته ،ويف ب�صره بع�ض الغ�شاوة ،وهو قاعد على كر�سي م�ستدير
متدحرج ،ثم ت�صورت له العافية يف �سورة �أمر م�صبغ الثياب ،طيب الريح كثري الزينة ،وهو جال�س على
عجلة ،ف�س�أل احلكيم العقل وقال :ما هذا النور الذي عليك؟ قال :هو العلم والب�صر .قال :فما هذه الزينة
التي عليك؟ قال :هي الوقار والتثبت التي بها قوام العامل ومتام �أمور الدنيا وهي اللذه العلمية التي عليها
يجري املتعلمون .قال :فما هذا الكر�سي املربع الذي �أنت قاعد عليه؟ قال :هو لأين �إذا حللت مو�ضع ًا مل
�أزل عنه �إال �أن �أُزال .ثم �س�أل الدولة وقال :ما هذه القامة الطويلة والأو�صال الغليظة واملادة الثابتة يف
الأحوال كلها؟ قال :هو عظم قوتي ،و�شدة �صولتي وغلبتي ،تف�ضل قوتي وقدرتي الكثري من اجلند والعديد
من الفر�سان بالي�سري ال�ضعيف من الأعوان .قال :فما هذه الغ�شاوة التي يف عينيك؟ قال :لوقوعي �إىل من
ال ي�ستحقني ومن ي�ستحقني ،وكوين يف غري �أهلي مرة ويف �أهلي �أخرى ،ف�صرت لذلك �أع�شى.
قال :فما هذا الكر�سي املتدحرج الذي �أنت عليه؟ قال :قلة ُلبثي يف مو�ضع واحد وثباتي ،وحتويل من
قوم �إىل قوم .ثم �س�أل العافية فقال :من �أنت؟ قالت� :أنا العافية :قال :فما بالك �أمرد؟ قال :لأن ذلك
�أف�ضل حاالت الإن�سان .قال فما هذه الثياب امل�صبغة التي �أراها عليك؟ قال :هي ِحليتي وزينتي .قال :فما
هذه الرائحة الطيبة التي تفوح منك؟ قال :هي املنفعة التي لها يريدين كل �أحد .قال فما هذه العجلة
التي �أراك جال�س ًا عليها؟ قال :هي �سرعة �إجابتي �إذا حركت ،ولزومي مو�ضعي �إذا تركت .ثم ت�صور له يف
خاطره كهل ح�سن الوجه ربع القد مقتدر احلركات معتدل الأو�صال ،عليه ثياب بي�ض نظاف ،ب�إحدى يديه
ال�سكر ويف الأخرى ال�صرب ،وبني يديه دواء مركب ،وهو جال�س على �سرير ،له قوائم �أربع ،ف�س�أله احلكيم
وقال :م �أنت؟ قال� :أنا العدل وقال :فما بالك ربع القامة معتدل احلركات؟ قال :كذا ينبغي �أن يكون
العدل وا�سط ًا بني الطرفني ،قال :فما هذه الثياب البي�ض النظاف التي �أراها عليك؟ قال :لأنه مل ي�شبها
ال�سكر الذي يف �إحدى يديك وال�صرب يف الأخرى ،وما الدواء املركب املو�ضوع
دن�س وال خلط .قال :فما هذا ُ
ال�سكر ،فهي احلالوة التي يجدها من �أق�ضى له باحلق؛ و�أما ال�صرب ،فهي املرارة التي
بني يديك؟ قال� :أما ُ
يجدها من �أق�ضي عليه؛ و�أما الدواء املركب ،فهو مركب من الأخالط الأربعة على الت�ساوي ليكون معتد ًال،
وهو دليل ال�صلح يكون بني اخل�صمني .قال :فما هذا ال�سرير الذي �أراك جال�س ًا عليه .قال :ال ي�صلح يل
غريه لأنه لو نق�ص منه قائمة لنق�ص �شكل امل�ساواة ولظهر ميل ال�سرير واعوجاجه و�أنا �ضد ذلك .قال
احلكيم :ف�أنا �أ�س�ألك �أن حتكم بني ه�ؤالء وتق�ضي بينهم لأنك العدل .قال العدل للعقل� :أما �أنت فما معنى
خما�صمتك لهذين و�أنت تعلم �أن الأمور كلها لها جهات ،فبع�ض الأ�شياء �أف�ضل يف جهة وبع�ضها �أف�ضل يف
جهة ،و�أنت �أف�ضل يف كل اجلهات ،وكل واحد من هذين اخل�صمني خلق لأمر واحد و�أنت املحيط بجميع
 -1القعدة( :الطنقة ط) ويريد بها هنا الكر�سني ا�ستئنا�ساً مبا �سي�أتي.
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علي يف
العلوم ،قال العقل� :صدقت �أيها العدل ،وما �أحوجني �إىل هذا املوقف �إال ُ
ظلم الدولة �إياي وجورها َّ
باطن �أدعائها الف�ضل لنف�سها ،وال �أ�سرتيح منه حتى حتكم بيننا بحكمك .قال العدل:م �أما �إذا ادعيتم �أين
أنت �أيتها الدولة فقوة وقهر وتدبري ،وال متام �إال
فا�صل بينكم بحكمي ف�أقول� :أيها العقل �إنك ب�صر ونور ،و� ِ
باجتماعكما فاجتمعوا .قال :فاعتنقوا و�صاروا هنالك �شيئ ًا واحد ًا ثم التفت �إىل العافية فقال� :أنت زينٌ
وح�سنُ عي�شه.
وجمال ولذة ومتعة ،فمن ِ
كنت معه انتفع بنف�سه وطابت له احلياة َ
انظر الر�سالة عند-:
كرر على ،ر�سائل البلغاء ،القاهرة� 1937 ،صـ .171 – 169حميد دليمي .م� .س� .صـ .22- 20 - 1ر�سالة ابن املقفع يف ال�صحابة-:
�أما بعد� :أ�صلح اهلل �أمري امل�ؤمنني ،و�أمت عليه النعمة ،و�ألب�سه املعافاة وال�صحة ف�إن �أمري امل�ؤمنني –
حفظه اهلل – يجمع مع علمه ،امل�س�ألة واال�ستماع ،كما كان والة ال�شر يجمعون ،مع جهلهم ،العجب واال�ستغناء؛
وي�ستوثق لنف�سه باحلجة ويتخذها على رعيته فيما يلطف له من الفح�ص عن �أمورهم ،كما كان �أولئك يكتفون
بالدعة ،وير�ضون بدحو�ض احلجة( )5وانقطاع العذر يف االمتناع �أن يجرتئ عليهم �أحد بر� ٍأي �أو خرب ،مع ت�سلط
الديان.
وقد ع�صم اهلل �أمري امل�ؤمنني -حني �أهلك عدوه ،و�شفى غليله ،ومكن له يف الأر�ض ،و�آتاه ملكها وخزائنها-
من �أن ي�شغل نف�سه بالتمنع والتف ُّي�ش( )6والت�أتل والإتالد( ،)7و�أن ير�ضى مما �أوى( )8باملتاع به ،وق�ضاءِ حاجة
النف�س منه و�أكرم اهلل �أمري امل�ؤمنني با�ستهانة ذلك وا�ست�صغاره �إياه .وذلك من �أبني عالمات ال�سعادة و�أجنح
الأعوان على اخلري.
وقد ق�ص اهلل عز وجل علينا من نب�أ يو�سف بن يعقوب �أنه ملا متت نعمة اهلل عليه ،و�آتاه امللك وعلمه من
ت�أويل الأحاديث ،وجمع له �شمله ،و�أقر عينه ب�أبويه ،و�إخوته� ،أثنى على اهلل عز وجل بنعمته ،ثم �سال ع َّما
كان فيه ،وعرف �أن املوت وما بعده هو �أوىل ،فقال :توفني م�سلم ًا و�أحلقني بال�صاحلني.
ويف الذي قد عرفنا من طريقة �أمري امل�ؤمنني ما ي�شجع ذا الر�أي على مبادرته باخلرب فيما ظن �أنه مل
يبلغه �إياه غريه ،وبالتذكري مبا قد انتهى �إليه .وال يزيد �صاحب الر�أي على �أن يكون خمرب ًا �أو مذكراًٌ ،
وكل عند
ٌ
مقبول �إن �شاء اهلل .مع �أن مما يزيد ذوي الألباب ن�شاط ًا �إىل �إعمال الر�أي ،فيما ُي�صلح اهلل به
�أمري امل�ؤمنني
()10
()9
الأمة يف يوما �أو غابر دهرها ،الذي �أ�صبحوا قد طمعوا فيه .ولعل ذلك �أن يكون على يدي �أمري امل�ؤمنني؛
ف�إن مع الطمع ا َ
وطلب امل�ؤي�س()11عجز ،وطلب
جلدَّ  ،ومع الي�أ�س القعود ،وقلَّما �ضعف الرجاء �إال ذهب الرخاء.
ُ
الطامع حزم .ومل ندرك النا�س نحن وال �آبا�ؤنا �إال وهم يرون فيها خال ًال تقطع الر�أي ومت�سك بالأفواه ،من حال
وال مل ُيه َّمه الإ�صالح� ،أو �أهمه ذلك ومل يثق فيه بف�ضل ر�أي� ،أو كان ذا ر�أي ولي�س مع ر�أيه �صول ب�صرامة �أو
ٍ
ق�سم� ،أو حال �أعوان ُيبتلى بهم
حزم� ،أو كان ذلك ا�ستئثار ًا منه على النا�س
ٍ
بن�شب� ،أو قلة تقدم ملا يجمع �أو ُي َّ
الوالة لي�سوا على اخلري ب�أعوان ،ولي�س له �إىل اقتالعهم �سبيل ملكانهم من الأمر ،وخمافة الدول والف�ساد �إن هو
 - 2دحو�ض احلجة :بطالنها .والفعل كمنع.
 - 3ويريد بالتفي�ش :الكرب واالدالل؛ يقال :فا�ش الرجل� ،إذا افتخر .ولعل خري ما ين�ساق مع التفي�ش ،التمنع ،مبعنى العز ،ومتنع الرجل� ،إذا
اعتز وتع�سر.
 - 4الت�أتل :جمع املال واكت�سابه .واتالده� ،أي تنميته .يقال :تلد املال يتلد (ب�ضم الالم وك�سرها) :ولد عندك ونتج؛ و�أتلدت �أنت.
� - 5أوى� ،أي جمع .و�أوي ،بالق�صر ،مبعنى �آوى ،باملد.
 - 6غرب :مكث وذهب ،من الأ�ضداد ،واملراد هنا الأول.
 - 7الذي ،ا�سم �أن.
 - 8امل�ؤي�س (بت�شديد الياء املفتوحة) :ا�سم مفعول من (�أي�سته)� .إذا جعلته يقنط.
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متزرة( )12لي�س من �أمرها الن�صف يف نف�سها ،ف�إن �أخذت بال�شدة
هاجمهم �أو انتق�ص ما يف �أيديهم� ،أو حال رعية
ٍ
حميت و�إن �أخذت باللني طغت.
وكل هذه اخلالئق قد ط َّهر اهلل منها �أمري امل�ؤمنني ف�آتاه يف نيته ومقدرته وعزمه ،ثم مل يزل يرى ذلك
منه النا�س حتى عرفه منهم ُج َّهالهم ف�ض ًال عن علمائهم .و�صنع اهلل لأمري امل�ؤمنني �ألطف ال�صنع يف اقتالع من
كان ي�شركه يف �أمره على غري طريقته ور�أيه ،حتى �أراحه اهلل و�آمنه منهم ،مبا جعلوا من احلجة وال�سبيل على
�أنف�سهم ،وما قوى اهلل عليه �أمري امل�ؤمنني يف ر�أيه و�إتباعه مر�ضاته ،و�أذل اهلل لأمري امل�ؤمنني رعيته مبا جمع له
من اللني والعفو ،ف�إن الن.
وقال �أهل الف�ضل وال�صواب :قد �أ�صاب الذين قالوا :ال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق ،ومل ُي�صيبوا يف
تعطيلهم طاعة الأئمة وت�سخيفهم �إياها .و�أ�صاب الذين �أقروا بطاعة الأئمة ملا حققوا منها ،ومل ُي�صيبوا فيما
�أبهموا من ذلك يف الأمور كلها.
ف�أما �إقرارنا ب�أنه ال يطاع الإمام يف مع�صية اهلل؛ ف�إن ذلك يف عزائم الفرائ�ض واحلدود التي مل يجعل
اهلل لأحد عليها �سلطان ًا ،ولو �أن الإمام نهى عن ال�صالة وال�صيام والج� ،أو منع احلدود و�أباح ما حرم اهلل ،مل يكن
له يف ذلك �أمر.
ف�أما �إثباتنا للإمام الطاعة فيما ال ُيطاع فيه غريه؛ ف�إن ذلك يف الر�أي والتدبري والأمر الذي جعل اهلل
أمر وال طاعة ،من الغزو والقفول ،واجلمع والق�سم ،واال�ستعمال
�أزمته وغراه ب�أيدي الأئمة ،لي�س لأحدً فيه � ٌ
والعزل ،واحلكم بالر�أي فيما مل يكن فيه �أثر ،و�إم�ضاء احلدود والأحكام على الكتاب وال�سنة ،وحماربة العدو
ومهادنته ،والأخذ للم�سلمني والإعطاء عنهم .وهذه الأمور كلها و�أ�شباهها من طاعة اهلل عز وجل الواجبة،
ولي�س لأحد من النا�س فيها حق �إال الإمام ،ومن ع�صى الإمام فيها �أو خذله فقد �أوتغ( )13نف�سه.
ولي�س يفرتق هذان الأمران �إال بربهان من اهلل عز وجل؛ وذلك �أن اهلل جعل قوام النا�س و�صالح معا�شهم
ومعادهم يف خلتني :الدين والعقل ،ومل تكن عقولهم – و�إن كانت نعمة اهلل عز وجل عظمت عليهم فيها -بالغة
معرفة الهدى ،وال مبلغة �أهلها ر�ضوان اهلل� ،إال ما �أكمل لهم من النعمة بالدين الذي �شرع لهم ،و�شرح به �صدر من
�أراد هده منهم ثم لو �أن الدين جاء من اهلل ،مل يغادر حرف ًا من الأحكام والر�أي والأمر وجميع ما هو وارد على
ٌ
وحادث فيهمُ ،مذ بعث اهلل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل يوم يلقونه� ،إال جاء فيه بعزمية ،لكانوا قد
النا�س
كلفوا غري و�سعهم ف�ضيق عليهم يف دينهم ،و�آتاهم مامل تت�سع �أ�سماعهم ال�ستماعه ،وال قلوبهم لفهمه ،وحلارت
أمر قد �أتاهم
عقولهم و�ألبابهم �أمنت اهلل بها عليهم ،ولكانت لغو ًا ال يحتاجون �إليها يف �شيء ،وال يعملونها �إال يف � ٍ
ٌ
تنزيل؛ ولكن اهلل من عليهم بدينهم الذي مل يكن ي�سعه ر�أيهم كما قال عباد اهلل املتقون« :وما كنا لنهتدي
به
لوال �أن هدانا اهلل».
ثم جعل ما �سوى ذلك من الأمر والتدبري �إىل الر�أي ،وجعل الر�أي �إىل والة الأمر ،لي�س للنا�س يف ذلك
الأمر �شيء �إال الإ�شارة عند امل�شورة ،والإجابة عند الدعوة والن�صيحة بظهر الغيب.
وال ي�ستحق الوايل هذه الطاعة �إال ب�إقامة العزائم وال�سنن مما هو يف معنى ذلك .ثم لي�س من وجوه
القول وجه يلتم�س فيه �إثبات ف�ضل �أهل بيت �أمري امل�ؤمنني على �أهل كل بيت ،وغري ذلك مما يحتاج النا�س �إىل
ذكره� ،إال وهو موجود فيه من الكالم الفا�ضل املعروف ما هو �أبلغ مما يغلو فيه الغالون؛ ف�إن احلجة ثابتة والأمر
وا�ضح بحمد اهلل ونعمته.
ً
ً
ومما ينظر فيه ل�صالح هذا اجلند �أال يويل �أحدا منهم �شيئا من اخلراج؛ ف�إن والية اخلراج مف�سدة
للمقاتلة .ومل يزل النا�س يتحامون ذلك منهم وينحونه عنهم ،لأنهم �أهل دالة ودعوى بالءٍ  ،و�إذا كانوا جالب ًا
 - 13اتزر :ارتكب الوزر ،وهو الذنب.
� - 14أوتغ نف�سه� :أهلكها.
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للدراهم والدنانري �أجرتعوا عليهما .و�إذا وقعوا يف اخليانة �صار كل �أمرهم مدخو ًال :ن�صيحتهم وطاعتهم ،ف�إن
حيل بينهم وبني و�ضعه �أخرجتهم احلمية( . )14مع �أن والية اخلراج داعية �إىل ذلة وحقرية( )15وهوانٍ  ،و�إمنا
منزلة املقاتل منزلة الكرامة واللطف.
أحد منهم
أحد منهم ففي الإحلان( )16له �شهيد ،على �أن ذلك لي�س
ب�ضعف وال م�صانعة؛ و�إن ا�شتدَّ على � ٍ
ٍ
ل ٍ
خرق ،مع �أمور �سوى ذلك نكف عن ذكرها ،كراهة �أن نكون ك�أنا
ففي العفو �شهيدٌ  ،على �أن ذلك لي�س بعنف وال ٍ
ُن�صبنا للمدح.
فما �أخلق هذه الأ�شياء �أن تكون عتاد ًا لكل ج�سيم من اخلري يف الدنيا والآخرة ،واليوم والغد ،واخلا�صة
والعامة ،وما �أرجانا لأن يكون �أمري امل�ؤمنني مبا ُي�صلح اهلل الأمة من بعده �أ�شد اهتمام ًا من بع�ض الوالة مبا ُي�صلح
رعيته يف �سلطانه .وما �أ�شد ما قد ا�ستبان لنا �أن �أمري امل�ؤمنني �أطول ب�أمر الأمة عناية ،ولها نظر ًا وتقديراً .من
بخا�صة �أهله .ففي دون هذا ما يثبت الأمل وين�شط للعمل ،وال قوة �إال باهلل ،وهلل احلمد ،وعلى اهلل
الرجل منا
َّ
التمام.
فمن الأمور التي يذكر بها �أمري امل�ؤمنني� ،أمتع اهلل به� ،أمر هذا اجلند من �أهل خرا�سان ،فغنهم جند مل
يدرك مثلهم يف الإ�سالم ،وفيهم ٌ
يتم ف�ضلهم �إن �شاء اهلل.
�صفة بها ُّ
وكف عن الف�ساد ،وذل للوالة.
ب�صر بالطاعة ،وف�ضلٍ عند النا�س ،وعفاف نفو�س وفروجٍ ،
�أما هم ف�أهل ٍ
أحد غريهم .و�أما ما يحتاجون فيه �إىل النفعة( ، )17من ذلك تقومي �أيديهم
فهذه حال ال نعلمها توجد عند � ٍ
�شاك .ومن كان �إمنا ي�صول على
ور�أيهم وكالمهم؛ ف�إن يف ذلك القوم �أخالط ًا من ر� ٍأ�س مفرط ٍ
غال ،وتابع .متحري ٍ
ُ
يوجل من ر�آه ،والراكب
النا�س بقوم ال يعرف منهم املوافقة يف الر�أي والقول وال�سرية ،فهو كراكب الأ�سد الذي
�أ�شد وج ًال .فلو �أن �أمري امل�ؤمنني كتب �أمان ًا معروف ًا بليغ ًا وجيز ًا حميط ًا بكل �شيء يجب �أن يعملوا فيه �أو يكفوا
عنه ،بالغ ًا يف احلجة قا�صر ًا عن الغلو ،يحفظه ر�ؤ�سا�ؤهم ،حتى يقودوا به دهماءهم ،ويتعهدوا به منهم من
دونهم من عر�ض النا�س( ، )18لكان ذلك� ،إن �شاء اهلل ،لر�أيهم �صالح ًا ،وعلى من �سواهم حجة ،وعند اهلل عذراً؛
ف�إن كثري ًا من املتكلمني من قواد �أمري امل�ؤمنني اليوم �إمنا عامة كالمهم ،فيما ي�أمر الآمر ويزعم الزاعم� ،أن �أمري
امل�ؤمنني لو �أمر اجلبال �أن ت�سري �سارت ،ولو �أمر �أن ت�ستدير القبلة بال�صالة فعل ذلك.
وهذا كالم قل �أن ي�سمعه من كان خمالف ًا ،وقلَّما يرد يف �سمع ال�سامع �إال �أحدث يف قلبه ريبة و�شك ًا.
والذي يقول �أهل الق�صد( )19من امل�سلمني هو �أقوى للأمر ،و�أعز لل�سلطان ،و�أقمع للمخالف و�أو�صى
للموافق ،و�أثبت للعذر عند اهلل عز وجل.
بناء
ف�إنا قد �سمعنا فريق ًا من النا�س يقولون :ال طاعة للمخلوق يف مع�صية اخلالق ،بنوا قولهم هذا ً
معوج ًا ،فقالوا� :إن �أمرنا الإمام مبع�صية اهلل فهو �أهل �أن يع�صى ،و�إن �أمرنا الإمام بطاعة اهلل فهو � ٌ
أهل �أن
يطاع؛ ف�إذا كان الإمام ُيع�صى يف املع�صية ،وكان غري الإمام يطاع يف الطاعة ،ف�إلإمام ومن �سواه على حق الطاعة
�سواء.
ٌ
وهذا قول معلوم بجده ال�شيطان ذريعة �إىل خلع الطاعة والذي فيه �أمنيته ،لكي يكون النا�س نظائر،
وال يقوم ب�أمرهم �إمام ،وال يكون على عدوهم منهم ثقل.
 - 15و�ضعه� ،أي و�ضع اخلراج :حطه وانتقا�صه .واحلمية :االنفة .و�أخرجتهم� ،أي جعلتهم ي�شقون ع�صا الطاعة.
 - 16احلقرية (بال�ضم) :الذلة ،من م�صادر حقر.
 - 17الإحلان :االفهام.
 - 18النفعة :الع�صا ،يريد ما يحتاجون فيه �إىل الت�أديب.
 - 19عر�ض النا�س :عامتهم.
� - 20أوتغ نف�سه� :أهلكها.
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و�سمعنا �آخرين يقولون :بل نطيع الأئمة يف كل �أمورنا ،وال ُنفتَّ�ش عن طاعة اهلل وال مع�صيته ،وال يكون
�أحدٌ منا عليهم ح�سيب ًا ،هم والة الأمر ،و� ُ
أهل العلم ،ونحنُ الأتباع وعلينا الطاعة والت�سليم.
ُ
ني ال�سلطان وتهجني الطاعة من القول الذي قبله؛ لأنه ينتهي �إىل
ولي�س هذا
القول ب�أقل �ضرر ًا يف توه ِ
الفظيع املتفاح�ش من الأمر ،يف ا�ستحاللِ مع�صية اهلل جهار ًا �صراح ًا.
�أمري امل�ؤمنني �أن يكتفي يف جميع ما يلتم�س له ب�أهل هذه الطبقة من النا�س رجونا �أن يكون ذلك فيهم
موجوداً.
وقد �أزرى ب�أهل العراق يف تلك الطبقة �أن والة العراق فيما م�ضى كانوا �أ�شرار الوالة ،و�أن �أعوانهم من
فحمِل جميع �أهل العراق على ما ظهر من �أولئك الفُ ُ�سول( ، )20وتعلق بذلك �أعدا�ؤهم
�أهل �أن�صارهم كانوا كذلكُ ،
من �أهل ال�شام فنعوه عليهم .ثم كانت هذه الدولة فلم يتعلق من دونكم من الوزراء والعمال �إال بالأقرب فالأقرب
ٌ
رجال مواقع �شائنة جلميع �أهل العراق حيثما وقعوا من
ممن دنا منهم ،و�أوجدوه ب�سبيل �شيءٍ من الأمر ،فوقع
خليفة� ،أو والية عمل� ،أو مو�ضع �أمانة� ،أو موطن جهاد .وكان من ر�أي �أهل الف�ضل �أن يق�صدوا حيث
�صحابة
ٍ
يلتم�سون ،ف�أبط�أ ذلك بهم �أن يعرفوا وينتفع بهم .و�إن كان �صاحب ال�سلطان ممن مل يعرف النا�س قبل �أن يليهم،
ثم مل يزل ي�س�أل عنهم من يعرفهم وي�ستثبت يف ا�ستق�صائهم ،زالت الأمور عن مراكزها ،ونزلت الرجال عن
منازلها؛ لأن النا�س ال يلقونه �إال مت�صنعني ب�أح�سن ما يقدرون عليه من ال�صمت والكالم.
النق�ص هم �أ�شد ت�صنع ًا ،و�أحلى � ً
متح ًال لأن ُيثنى عليهم
غري �أن �أهل هذا
ِ
أل�سنة ،و�أرفق تلطف ًا للوزراء �أو ُّ
من وراء وراء.
()21
ف�إذا �آثر الوايل �أن يتخل�ص رج ًال واحد ًا ممن لي�س لذلك �أه ًال ،دعا �إىل نف�سه جميع ذلك ال�شرج ،
وطمعوا فيه ،واجرتءوا عليه ،وتواردوه وتزاحموا على ما عنده .و�إذا ر�أى ذلك �أهل الف�ضل كفوا عنه ،وباعدوا
منه ،وكرهوا �أن يروا يف غري مو�ضعهم� ،أو يزاحموا غري نظرائهم.
ومما ينظر �أمري امل�ؤمنني فيه من �أمر هذين امل�صرين وغريهما من الأم�صار والنواحي ،اختالف هذه
الأحكام املتناق�ضة التي قد بلغ اختالفها �أمر ًا عظيم ًا يف الدماء والفروج والأموال ،في�ستحيل الدم والفرج
باحلرية ،وهما يحرمان بالكوفة ،ويكون مثل ذلك االختالف يف جوف الكوفة ،في�ستحيل يف ناحية منها ما يحرم
يف ناحية �أخرى .غري �أنه على كرثة �ألوانه ٌ
ٌ
جائز �أمرهم
وحرمهم ،يق�ضي به ق�ضاة
نافذ على امل�سلمني يف دمائهم ُ
وحكمهم .مع �أنه لي�س ممن ينظر يف ذلك من �أهل العراق و�أهل احلجاز فريق �إال قد لج بهم العجب مبا يف
�أيديهم ،واال�ستخفاف مبن �سواهم ،ف�أقحمهم ذلك يف الأمور التي يتب َّيغ ( )22بها من �سمعها من ذوي الألباب.
نة منهم فيجعل ما لي�س ُّ�سنة ُّ�سنة ،حتى يبلغ ذلك به �إىل �أن ي�سفك الدم بغري
ال�س ِ
�أما من يدعي لزوم ُّ
دم على
بينة وال حجة على الأمر الذي يزعم �أنه ُّ�سنة .و�إذا �سئل عن ذلك مل ي�ستطيع �أن يقول هريق( )23فيه ٌ
ٍ
ال�سن ِّة التي
عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو �أئمة الهدى من بعده ،و�إذا قيل لهُّ � :أي دم �سفك على هذه ُّ
ري من بع�ض �أولئك الأمراء .و�إمنا ي�أخذ بالر�أي به االعتزام
تزعمون؟ قال :فعل ذلك عبدُ امللك بن مروان �أو �أم ٌ
ً
على ر�أيه �أن يقول يف الأمر اجل�سيم من �أمر امل�سلمني ،قوال ال يوافقه عليه �أحد من امل�سلمني ،ثم ال ي�ستوح�ش
بكتاب وال ُ�سنّة.
يحتج
النفراده بذلك و�إم�ضائه احلكم عليه ،وهو ُم ِق ٌر �أنه ر�أيٌ منه ال
ٍ
ُّ
يحتج
فلو ر�أى �أمري امل�ؤمنني �أن ي�أمر بهذه الأق�ضية وال�سري املختلفة فرتفع �إليه يف كتاب ،ويرفع معها ما
ُّ
ويعزم
ق�ضية ر�أيه الذي ُيلهمه اهلل،
قوم من ُ�سنَّة وقيا�س ،ثم نظر يف ذلك �أمري امل�ؤمنني و�أم�ضى يف كل
ٍ
ُ
به كل ٍ
 - 21الف�سول :ال�ضعاف الأدنياء.
 - 22ال�شرج :املثل والنوع.
 - 23يتبيغ بها :يهيج.
 - 24هريق� :أريق� ،أ�سيل.
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عليه عزم ًا وينهى عن الق�ضاء بخالفه ،وكتب بذلك كتاب ًا جامع ًا ،لرجونا �أن يجعل اهلل هذه الأحكام املختلطة
ال�صواب باخلط�أ حكم ًا واحد ًا �صواب ًا ،لرجونا �أن يكون اجتماع ال�سري قرينة لإجماع الأمر بر�أي �أمري امل�ؤمنني
وعلى ل�سانه ،ثم يكون ذلك من �إمام � َآخر � ِآخر الدَّ هر؛ �إن �شاء اهلل.
()24
ومما ينظر فيه من �أمرهم �أنَّ منهم من املجهولني من هو �أف�ضل من بع�ض قادتهم ،فلو التم�سوا و�صنعوا
كانوا ُعدَّ ة وقوة ،وكان ذلك �صالح ًا ملن فوقهم من القادة ،ومن دونهم من العامة.
�صمة ،واملباينة لأهل الهوى ،و�أن
ومن ذلك تع ُّهدُ �أدبهم يف تعلُّم
ال�سنّة ،والأمانة وال ِع ِ
ِ
الكتاب ،والتَّفقُّه يف ُّ
نف�سه،
أمر ِ
ُيظهر فيهم من الق�صد والتوا�ضع واجتناب ر�أي املرتفني و�شكلهم مثل الذي ي�أخذ به �أمري امل�ؤمنني يف � ِ
وال يزال ُي َّط ُلع عليه من �أمري امل�ؤمنني ويخرج منه من القول ،مما يعرف به مقتة للإتراف والإ�سراف و�أهلهما،
وحمبته الق�صد والتوا�ضع ومن �أخذ بهما ،حتى يعلموا �أن معروف �أمري امل�ؤمنني حمظو ٌر عمن يكنز ُه بخ ًال� ،أو
ُين ِفقه �سرف ًا يف العطر واللبا�س واملغاالة بالن�ساء واملراتب ،و�أن �أمري امل�ؤمنني ي�ؤثر باملعروف من وجهته املعروفة
واملوا�ساة.
ومن ذلك �أمر �أرزاقهم ،و�أن يوقت لهم �أمري امل�ؤمنني وقت ًا يعرفونه يف كل ثالثة �أ�شهر �أو �أربعة �أو ما بدا
له ،و�أن يعلم عامتهم العذر الذي يف ذلك ،من �إقامة ديوانهم وجمل �أ�سمائهم ،ويعلموا الوقت الذي ي�أخذون فيه،
فينقطع اال�ستبطاء وال�شكوى؛ ف�إن الكلمة الواحدة تخرج من �أحدهم يف ذلك � ٌ
أهل �أن ت�ستعظم ،و�إن باب ذلك
جدير �أن ُيح�سم مع �أن �أمري امل�ؤمنني قد علم كرثة �أرزاقهم ،وكرثة املال الذي يخرج لهم ،و�أن هذا اخلراج �إن يكن
ٌ
رائج ًا لغالء ال�سعر ،ف�إنه البد من الك�ساد والك�سر ،و�أن لكل �شيء درة وغزارة ،و�إمنا درور خراج العراق بارتفاع
الأ�سعار ،و�إمنا يحتاج اجلند اليوم �إىل ما يحتاجون �إليه من كرثة الرزق لغالء ال�سعر .فمن ح�سن التقدير� ،إن
بيت املال نُ�صانٌ من قبل الرحمن� ،إال دخل ذلك عليهم يف �أرزاقهم .مع
�شاء اهلل� ،أال يدخل على الأر�ض �ضر ٌر ،وال ِ
�أنه لي�س عليهم يف ذلك نق�صان؛ لأنهم ي�شرتون بالقليل مثل ما كانوا ي�شرتون بالكثري ف�أقول :لو �أن �أمري امل�ؤمنني
خلى(� )25شيئ ًا من الرزق ،فيجعل بع�ضه طعام ًا ،ويجعل بع�ضه علف ًا ،و�أعطوه ب�أعيانه ،ف�إن قومت لهم قيمته
ٌ
فخرج ما خرج على ح�سابة( )26قيمة الطعام والعلف ،مل يكن يف �أرزاقهم لذلك نق�صانٌ
عاجل ي�ستنكرونه ،وكان
ذلك مدرجة لثباتهم يف نزالهم على العدو ،و�إن�صاف بيت املال من �أنف�سهم فيما ي�ستنبطون ،مع �أنه �إن زاد ال�سعر
�أخذوا بح�صتهم من ف�ضل ذلك.
�شيء من �أخبارهم وحاالتهم وباطن
ومن جماع الأمر وقوامه ،ب�إذن اهلل� ،أن ال يخفى على �أمري امل�ؤمنني ٌ
�أمرهم بخرا�سان والع�سكر والأطراف ،و�أن يحتقر يف ذلك النفقة ،وال ي�ستعني فيه �إال بالثقات الن ُّّ�صاح ،ف�إن
ترك ذلك و�أ�شباهه �أحقُّ بتاركه من اال�ستعانة فيه بغري الثقة ،فت�صري مغبته للجهالة والكذب.
ومما ُيذ َّكر به �أمري امل�ؤمنني� ،أمتع اهلل به� ،أمر هذين امل�صرين( ،)27ف�إنهم بعد �أهل خرا�سان �أقرب النا�س
�إىل �أن يكونوا �شيعته وحقيبته( ، )28مع اختالطهم ب�أهل خرا�سان ،و�أنهم منهم عامتهم ،و�إمنا ينظر �أمري امل�ؤمنني
منهم � )29( ....صدق ،ولرابطتهم ،وما �أراد من �أمورهم معرفته ا�ستعان �أهل خرا�سان على ذلك من �أمرهم ،مع
الذي يف ذلك من خبال( )30الأمر واختالط النا�س بالنا�س :العرب بالعجم ،و�أهل خرا�سان بامل�صرين.
� - 25صنعوا� ،أي �أح�سن �إليهم.
 - 26خلى� ،أي انتق�ص واقتطع.
 - 27احل�سابة :احل�ساب.
 - 28الب�صرة والكوفة.
� - 29أي خا�صته ومو�ضع �سره.
 - 30كان يجب �أن يكون الكالم �أو�ضح حتى يفهم  ...ولكن �سقوط بع�ض الألفاظ حال دون الو�ضوح.
 - 30خبال الأمر :ا�ضطرابه واختالطه.
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�إن يف �أهل العراق يا �أمري امل�ؤمنني من الفقه والعفاف والألباب والأل�سنة �شيئ ًا ال يكاد ُي�شك �أنه لي�س يف
جميع من �سواهم من �أهل القبلة مثله وال مثل ن�صفه ،فلو �أرا َد.
�شيء م�أثو ٌر عن ال�سلف غري جممع عليه ،يدبره قوم على وجه ويدبره �آخرون
ف�أما اختالف الأحكام� ،إما ٌ
على �آخر ،فينظر فيه �إىل �أحق الفريقني بالت�صديق ،و�أ�شبه الأمرين بالعدل؛ و�إما ر�أيٌ �أجرا ُه �أهله على القيا�س
أمر على غري مثاله .و�إما لطول مالزمته القيا�س؛ ف�إن من �أراد �أن
فاختلف وانت�شرٍ ،
بغلط يف �أًل املقاي�سة ،وابتداءِ � ٍ
ُ
ً
بهات ،وغم�ض على القبيح
يلزم القيا�س وال يفارقه �أبدا يف �أمر الدين واحلكم ،وقع يف الورطات ،وم�ضى على ال�ش ِ
الذي يعرفه ويب�صره ،ف�أبى �أن يرتكه كراهة ترك القيا�س.
و�إمنا القيا�س دليل ي�ستدل به على املحا�سن ،ف�إذا كان ما يقود �إليه ح�سن ًا معروف ًا �أخذ به ،و�إذا قاد
�إىل القبيح امل�ستنكر ُترك؛ لأن املبتغى لي�س عني القيا�س يبغي ،ولكن حما�سن الأمور ومعروفها وما �أحلق احلقَّ
ب�أهله .ولو �أن �شيئ ًا م�ستقيم ًا على النا�س ومنقاد ًا حيث قيد لكان ال�صدق هو ذلك ،وال يعترب باملقايي�س ،ف�إنه
ً
كذبة �أبداً؟ لكان
لو �أراد �أن يقوده ال�صدق مل ينقد له؛ وذلك �أن رج ًال لو قال� :أت�أمرين �أن �أ�صدق فال �أكذب
جوابه �أن تقول :نعم .ثم لو التم�س منه قول ذلك ،فقال� :أ�أ�صدق يف كذا وكذا؟ حتى تبلغ به �أن يقول ال�صدق
طالب ليظلمه فيقتله ،لك�سر عليه قيا�سه ،وكان الر�أي له �أن يرتك ذلك وين�صرف
هارب ا�ستد َّله عليه
يف رجلٍ
ٌ
ٍ
�إىل املجمع عليه املعروف امل�ستح�سن.
ومما يذكر به �أمري امل�ؤمنني �أهل ال�شام ،ف�إنهم �أ�شد النا�س م�ؤونة و�أخوفهم عداوة وفائقة( ، )31ولي�س
ي�ؤاخذهم �أمري امل�ؤمنني بالعداو ِة وال يطمع منهم يف اال�ستجماع على املودة .فمن الر�أي يف �أمرهم �أن يخت�ص �أمري
وفاء ،ف�إن �أولئك ال يلبثونَ �أن ينف�صلوا
امل�ؤمنني منهم خا�صة ممن يرجو عنده �صالح ًا� ،أو يعرف منه ن�صيحة �أو ً
عن �أ�صحابهم يف الر�أي والهوى ،ويدخلوا فيما حملوا عليه من �أمرهم ،فقد ر�أينا �أ�شباه �أولئك من �أهل العراق
الذين ا�ستدخلهم � ُ
حرمون النا�س،
�صا�صُ :حرموا كما كانوا َي ِ
أهل ال�شام .ولكن �أخذ يف � ِ
أمر �أهل ال�شام على ال ِق ِ
نحونَ عن
ُ
يفء غريهم �إليهم ،و ُن ُّحوا عن املنابر واملجال�س والأعمال ،كما كانوا ُي ُّ
وج ِع َل فيئهم �إىل غريهم كما كان ُ
ذلك من ال يجهلون ف�ضله يف ال�سابقة واملوا�ضع ،و ُمنِعتْ منهم املرافق كما كانوا يمَ َن ُعونَ النا�س �أن ينالوا معهم
� ً
أكلة من الطعام الذي ي�صنعه �أُمرا�ؤهم للعا َّمة.
عاب ،ومل يمُ َّثل ما �سخط ،كان
ف�إن رغب �أمري امل�ؤمنني لنف�سه عن هذه ال�سرية وما �أ�شبهها ،فلم ُيعا ِر�ض ما َ
العدل �أن يقت�صر بهم على فيئهم ،فيجعل ما خرج من ُكور ال�شام ف�ض ًال من النفقات ،وما خرج من م�صر ف�ض ًال من
حقوق �أهل املدينة ومكة( ، )32ب�أن يجعل �أمري امل�ؤمنني ديوان مقاتلتهم ديوانهم� ،أو يزيد �أو ينق�ص ،غري �أنه ي�أخذ
�أهل القوة والغناء بخفة امل�ؤنة واخلفة يف الطاعة ،وال ُي َّ
أحد �إال على خا�صة معلومة.
ف�ض ُل �أحد ًا منهم على � ٍ
()34
()33
دة من العيالة يقرتعون عليها،
ويكون الديوان
جند من �أجناد ال�شام ب ُع ٍ
كالغر�ض امل�ست�أنف .وي�أمر لكل ٍ
ِ
()35
و ُي�س َّوي بينهم فيما مل يكونوا �أ�سو ًة فيه فيما مان من عيالتهم  ،فال ُي�ض َّي ُع �أحدٌ من امل�سلمني.
ُ
يتخوف املتخوفون من نزواتهم ،فلعمري لئن �أخذوا باحلق -ومل ي�ؤخذوا به� -إنهم ُ
خللقاء �أال
و�أما ما
تكون لهم نزوات ونزقات .ولكنا على مثلِ اليقني ،بحمد اهلل ،من �أنهم مل ي�شغلوا بذلك �إال �أنف�سهم ،و�أن الدائرة
 - 31البائقة :الغدر.
� - 32أي يجعل ما خرج زائداً من كور ال�شام يف النفقات ،وما خرج زائداً من كور م�صر يف حقول �أهل املدينة ومكة.
� - 33أجناد ال�شام :خم�س كور :دم�شق وحم�ص وقن�سرين والأردن وفل�سطني .وهذه اخلم�سة �أماكن كل واحد منها ي�سمى جنداً؛ �أي املقيمني بها
من امل�سلمني املقاتلني.
 - 34العيالة :الكفاية من امل�ؤن ،يقال :علة عيالة� ،إذا كفا ،وانفق عليه.
� - 35أي ي�سوي بينهم فيما يكفيهم ويعولهم.
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قوم �إال بقيت فيهم يتوثبون بها ،ثم
( )36لأمري امل�ؤمنني عليهمِ � ،آخر الدهر� ،إن �شاء اهلل؛ ف�إنه مل يخرج امللك من ٍ
كان ذلك التوثب هو �سبب ا�ستئ�صالهم وتدويخهم.
أمر الوايل بالتثبت والتخيرُّ ِ � ،أمر �أ�صحا ِبه الذين
أمر �أ�صحابه ف�إن ،من �أوىل � ِ
ومما ُيذّ َّكر به �أمري امل�ؤمنني � ُ
هم فنا�ؤه ،وزينة جمل�سه ،و� ُ
واخلا�ص ُة من عامته؛ ف�إن �أمر
أيه ،وموا�ضع كرامته،
أل�سنة رعيته ،والأعوان على ر� ِ
َّ
هذه ال�صحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء ولكتاب قبل خالفة �أمري امل�ؤمنني عم ًال قبيح ًا ُمفرط القُبح،
ُمف�سد ًا للح�سب والأدب وال�سيا�سة ،داعي ًا للأ�شرا ِر طارد ًا للأخيار ،ف�صارت �صحبة اخلليفة �أمر ًا �سخيف ًا ،فطمع
نا�س
فيه الأوغاد ،وتزهَّ د �إليه من كان
يرغب فيما دونه ،حتى �إذا لقينا �أبا العبا�س -حمة اهلل عليه -وكنت يف ٍ
ُ
ع�صابة منهم �أبوا �أن ي�أتوه ،فمنهم من تغيب فلم يقدم ،ومنهم من
من �صلحاء �أهل الب�صرة ووجوههم ،فكنت يف
ٍ
()37
هرب بعد قدومه اختيار ًا للمع�صية على �سوء املو�ضع ،ال يعتذرون يف ذلك �إال ب�ضياع املكتب والدعوة واملدخل ،
ٌ
أ�صعر من �أمراء والتنا
يقولون :هذه
منزلة كان من هو �أ�شرف من �أبنائنا يرغبون فيما هو دونها عند من هو � ُ
اليوم ،ولكنها قد كانت مكرمة وح�سب ًا� ،إذ النا�س ينظرون وي�س�أل عنهم .ف�أما اليوم ،ونحن نرى فالن ًا وفالن ًا ُينفر
ب�أ�سمائهم ،على غري قدمي �سلف ،وال بالءٍ حدث ،فمن يرغب فيما ها هنا يا �أمري امل�ؤمنني! �أكرمك اهلل� ،إال �أن
ي�صري العدل كله �إىل تقوى اهلل عز وجل ،و�إنزال الأمور منازلها؛ ف�إن الأول قال:
ال ي�صلح النا�س فو�ضى ال �سراة لهم
وال �سراة �إذا ُج َّهال ُهم �سادوا
				
وقــــال:
هم �س َّودوا ن�صراً ،وكلُّ
قبيلة
ٍ

يقول:

ُيبينَّ ُ عن �أحال ِمها من ي�سودها

و�إن �أمر هذه ال�صحابة قد كان فيه �أعاجيب دخلت فيها مظامل� .أما العجب فقد �سمعنا من النا�س من

ح�سب معروف،
نباهة ،وال
أدب ذي
ٍ
ٍ
ما ر�أينا �أعجوبة قط �أعجب من هذه ال�صحابة ،ممن ال ينتهي �إىل � ٍ
ً
ثم هو م�سخوط الر�أي ،م�شهور بالفجور يف �أهل م�صره ،قعد غرب عامة دهره �صانعا يعمل بيده وال يعتدُّ مع ذلك
أمر �صا ٍغ( ، )38فانتهى �إىل ُ
أحب ،ف�صار ُي�ؤ َذنُ له على اخلليفة قبل كثري
ببالء وال غناءٍ � ،إال �أنَّهُ مكَّنهُ من ال ِ
حيث � َّ
من �أبناء املهاجرين والأن�صار ،وقبل قرابة �أمري امل�ؤمنني و�أهل بيوتات العرب ،و ُيجري عليه من الرزق ال�ضعف
ري من بني ها�شم وغريهم من �سروات قري�ش و ُيخرج له من املعونة على نحو ذلك .مل ي�ضعه
مما يجري على كث ٍ
فقهٌ
غناء
معروفة
بالء يف جماهد ِة عد ّو
ٍ
ٍ
بهذا املو�ضع رعاية رحم ،وال يف ٍ
ما�ضية �شائعة قدمية ،وال ٌ
دين ،وال ٌ
خطيب وال َعال َم ٍة� ،إال �أنه
وال
بفار�س
ولي�س
بها،
ة
ع
وال
أ�شياء
حديث ،وال حاجة �إليه يف �شيء من ال
ي�ستعدَّ
دَّ
ٍ
ُ
ٍ
خدم كاتب ًا �أو حاجب ًا ،ف�أخربه �أن الدَّ ين ال يقوم �إال به ،حتى كتب كيف �شاء ،ودخل حيث �شاء.
ٌ
خ�صت قري�ش ًا ،وع َّمت كثري ًا من النا�س ،و�أدخلت على
و�أما املظلمة التي دخلت يف ذلك
فعظيمة ،قد َّ
ً
ً
حمنة �شديدة و�ضياعا كثرياً؛ ف�إن يف �إذن اخلليفة يف املدخل عليه واملجل�س عند ُه ،وما
الأح�ساب واملروءات
 - 36الدائرة :الغلبة.
 - 37املكتب� ،أي الكتابة .ويريد بالدعوة :الأذن .واملدخل� ،أي الدخول على اخلليفة.
� - 38صاغ �إليه :مال.
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بع�ض يف ذلك ،حكم ًا عظيم ًا على النا�س يف
يجري على �صحابته من الرزق واملعونة ،وتف�ضيل بع�ضهم على ٍ
�أن�سابهم و�أخطارهم وبالءٍ �أهل البالء منهم .ولي�س ذلك كخوا�ص املعروف ولطيف املنازل �أو الأعمال يخت�ص
عامُ ،يق�ضي فيه للما�ضني من �أهل ال�سوابق ،الباقني من �أهل
باب من الق�ضاء ج�سيم ٌ
بها املوىل من �أحب ،ولكنه ٌ
امل�آثر ،و�أهل البالء والغناء ،بالعدل �أو مبا ُي ُ
خال فيه عليهم ،ف�إن �أحقَّ املظامل بتعجيل الرفع والتغيري ما كان
ٌ
ري ل�صدو ٍر عا َّمة ،وال للق�سوة
�شغب وال توغ ٌ
�ضر ُه عائب ًا ،وكان لل�سلطان �سائن ًا ،ثم مل يكن يف رفعه م�ؤونة وال ٌ
ُّ
والإ�ضرار �سبب.
ٌ
مزية وف�ضل وهي كرمة �سنية ،حر َّية �أن تكون �شرف ًا لأهلها،
ول�صحابة �أمري امل�ؤمنني – �أكرمه اهلل –
ٌ
رجل بدر بخ�صلة من اخل�صالِ � ،أو ٌ
وحقيقة �أن ت�صان وتحُ ظر ،وال يكون فيها �إال ٌ
رجل له
وح�سب ًا لأعقابهم،
بقرابة �أو بالءٍ � ،أو ٌ
ً
رجل يكون �شرفه ور�أيه وعمله �أه ًال ملجل�س �أمري امل�ؤمنني وحديثه
عند �أمري امل�ؤمنني خا�صة
ً
ً
ُ
اجلند �إىل
جندة ُيعرف بها وي�ستعد لها يجمع مع جندته ح�سبا وعفافا ،فريفع من
وم�شورته� ،أو �صاحب
ِ
ٍ
وفقهه� ،أو ٌ
ال�صحابة� ،أو ٌ
ٌ
�شريف ال ُيف�سد نف�سه
رجل
ب�صالحه
رجل فقيه ُم�صلح يو�ضع بني �أظ ُه ِر النا�س لينتفعوا
ِ
ِ
هجنُ ر�أي ًا ،وال ُي ُ
زيل �أمر ًا
�أو غريها ،ف�أما من يتو�سل بال�شفاعات ،ف�إنه يكتفي �أو ُيكتفى له باملعروف والرب فيما ال ُي َّ
ُ
رزق وال
عن مرتبته .ثم تكونُ تلك ال�صحابة
املخل�صة على منازلها ومداخلها ،ال يكون للكاتب فيها �أمر يف رفع ٍ
و�ضعه ،وال للحاجب يف تقدمي �إذنٍ وال ت�أخريه.
ِ
أمر فتيان �أهل بيته وبني �أبيه وبني علي وبني العبا�س؛ ف�إن فيهم رجا ًال لو
�
ؤمنني،
�
امل
ري
أم
�
به
يذكر
ومما
ُ
ُ
ُمتَّعوا بج�سام الأمور والأعمال �سدُّ وا وجوه ًا ،وكانوا ُعدَّ ة لأخرى.
وما يذ َّكر به �أمري امل�ؤمنني �أمر الأر�ض واخلراج ،ف�إن �أج�سم ذلك و�أعظمه خطراً ،و�أ�شده م� ً
ؤونة ،و�أقربه
ري على الر�ساتيق( )39والقرى ،فلي�س للعمال �أمر ينتهون �إليه،
من ال�ضياع ،ما بني �سهله وجبله ،لي�س له تف�س ٌ
ويحا�سبون عليه ،ويحول بينهم وبني احلكم على �أهل الأر�ض بعدما يت�أنقون لها يف العمارة ،ويرجون لها ف�ضل ما
ني� :إما ٌ
رجل �أخذ باخلرق والعنف من حيث وجد ،وتتبع الرجال
تعمل �أيديهم؛ ف�سرية العمال فيهم �إحدى ثنت ِ
والر�ساتيق باملغاالة ممن وجد؛ و�إما ٌ
رجل �صاحب م�ساحة ي�ستخرج ممن زرع ،ويرتك من مل يزرع ،فيغر ُم من
ُ
ُ
ٌ
كورة �إال وقد غيرَّ ت
علم ،ولي�س من ٍ
ع َّمر وي�سلم من �أخرب .مع �أن �أ�صول الوظائف على الكو ِر مل يكن لها ثبت وال ٌ
وظيفتها مراراً ،فخفيت وظائف بع�ضها ،وبقيت وظائف بع�ض .فلو �أن �أمري امل�ؤمنني �أعمل ر�أيه يف التوظيف على
الر�ساتيق والقرى والأر�ضني وظائف معلومة ،وتدوين الدواوين بذلك ،و�إثبات الأ�صول ،حتى ال ي�ؤخذ ٌ
رجل �إال
�صالح للرعية،
عمارة �إال كان له ف�ضلها ونفعها ،لرجنا �أن يكون يف ذلك
بوظيفة قد عرفها و�ضمنها ،وال يجتهد يف
ٍ
ٌ
()40
وح�سم لأبواب اخليانة
وعمارة للإر�ض،
وغ�شم العمال.
ِ
ٌ
ِ
ٌ
ٌ
أمر اخلراج �إال ر�أيٌ قد ر�أينا
�
مت
ونفعه
،
قليل
ورجاله
،
�شديدة
ؤونته
�
م
أي
�
ر
وهذا
أخر ،ولي�س بعد هذا يف � ِ
ٌ
�أمري امل�ؤمنني �أخذ به ،ومل نره من �أحد قبله ،من تخيرُّ ِ العمال وتفقدهم ،واال�ستعتاب لهم ،واال�ستبدال بهم.
ومما ُيذ َّك ُر به �أمري امل�ؤمنني جزيرة العرب من احلجاز واليمن واليمامة وما �سوى ذلك� ،أن يكون من ر�أي
�أمري امل�ؤمنني� ،إذا �سخت نف�سه عن �أموالها من ال�صدقات وغريها� ،أن يختار لواليتها اخليار من �أهل بيته وغريهم؛
لأن ذلك من متام ال�سرية العادلة ،والكلمة احل�سنة التي قد رزق اهلل �أمري امل�ؤمنني و�أكرمه بها من الر�أي الذي هو
ونظام لهذه الأمور كلها يف الأم�صار لأجناد والثغور والكور.
حمى
ٌ
ب�إذن اهلل ً
()41
ري امل�ؤمنني ،وبهم من احلاجة �إىل تقومي �آدابهم
�إن بالنا�س من اال�ستجراح والف�ساد ما قد علم �أم ُ
َّ
فقراء �إىل �أن
ثغر
وج ٍ
ند �أو ٍ
وطرائقهم ما هو �أ�شدُّ من حاجتهم �إىل �أقواتهم التي يعي�شون بها .و�أهل كل م�صر ُ
ُ
 - 39الر�ساتيق :النواخي؛ الواحد ر�ستاق (بال�ضم) معرب.
 - 40الغ�شم :الظلم.
 - 41اال�ستجراح :الف�ساد والعيب.
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ب�صرون اخلط�أ ( ،)42ويعظون
يكون لهم من �أهل الفقه وال�سنة وال�سري والن�صيحة م�ؤدون مقومونُ ،يذ َّكرون ،و ُي َّ
عن اجلهل ،ومينعون عند البدع ،و ُي َّ
حذرون الفنت ،ويتفقَّدون �أمور عامة من هو بني �أظهرهم حتى ال يخفى عليهم
منها ُمه َِّمُ ،ث َّم ي�ست�صلِحونَ ذلك ،ويعاجلون ما ا�ستنكروا منه بالر�أي والرفق والن�صح ،ويرفعون ما �أعياهم �إىل
�صراء بالر�أي حني يبدو ،و�أطباء با�ستئ�صاله قبل
ما يرجون قوته عليهم ،م�أمونني على �سري ذلك وحت�صينهُ ،ب
َ
�أن يتمكن.
ٌ
َّ
رجال عندهم على هذا معونة �إذا �صنعوا لذلك ،وتلطف لهم و�أعينوا على ر�أيهم،
خوا�ص
قوم
ٍ
ويف كل ٍ
ُّ
وخطر هذا ج�سيم يف �أمرين� :أحدهما ،رجوع �أهل
له.
طهم
ب�س
ي
و
لذلك،
غهم
ر
ف
ي
ما
ببع�ض
معا�شهم،
وق َّووا على
ِ
ُ
ُ َّ
ُ َّ
أمر من �أمور العا َّمة �إال
الف�ساد �إىل ال�صالح ،و�أهل الفرقة �إىل الألفة؛ والأمر الآخر �أن ال يتحرك متحرك يف � ٍ
وع ٌ
ني نا�صحة تر ُمقهُ  ،وال يهمِ�س ها ِم�س �إال و�أذنٌ �شفيقة ت�صيخ نحوه ،و�إذا كان ذلك ال يقدر �أهل الف�ساد على
ترب�ص الأمور وتلقيحها ،و�إذا مل ُتلقَّح كان نتاجها ب�إذن اهلل م�أموناً.
وقد علمنا علم ًا ال يخالطه ٌ
ً
عامة ُّ
قط مل ت�صلح من قبل �أنف�سها ،و�أنها مل ي�أتها ال�صالح �إال من
�شك �أن
()43
وج َّهالهم الذين ال ي�ستغنون بر�أي �أنف�سهم ،وال يحملون العلم،
قبل �إمامها؛ وذلك لأن عدد النا�س يف �ضعفتهم
ُ
خوا�ص من �أهل الدين والعقول ،ينظرون �إليهم وي�سمعون منهم،
وال يتقدمون يف الأمور .ف�إذا جعل اهلل فيهم
َّ
ومثالربة وقوة ،جعل اهلل �صالح ًا جلماعتهم ،و�سبباً
بجد ون�صح
ٍ
واهتمت خوا�صهم ب�أمو ِر عوا ِمهم ،و�أقبلوا عليها ٍ
لأهل ال�صالح من خوا�صهم ،وزيادة فيما �أنعم اهلل به عليهم وبالغ ًا �إىل اخلري كله.
وحاجة اخلوا�ص �إىل الإمام الذي ي�صلحهم اهلل به كحاجة العامة �إىل خوا�صهم و�أعظم من ذلك.
الطعن عليهم ،ويجمع ر�أيهم وكلمتهم ،ويبني لهم عند العامة منزلتهم.
فبالإمام ُي�صلح اهلل �أمرهم ،ويك ِبتُ �أهل
ِ
ويجعل لهم احلجة والأيد يف املقال على من نكَّب عن �سبيل حقهم.
خوا�ص
اهلل
جمع
مبثله
ما
ؤمنني
�
امل
أمري
�
أمر
فلما ر�أينا هذه الأمور ينظم بع�ضها ببع�ض ،وعرفنا من �
َّ
امل�سلمني على الرغبة يف ح�سن املعاونة وامل�ؤازرة وال�سعي يف �صالح عامتهم ،طمعنا لهم يف ذلك ،يا �أمري امل�ؤمنني،
وطمعنا فيه لعامتهم ،ورجونا �أن ال يعمل بهذا الأمر �أحد �إال رزقه اهلل املتابعة فيه والقوة عليه؛ ف�إن الأمر
رب اخللق ،وويل
�إذا �أعان على نف�سه جعل للقائل مقا ًال ،وهي�أ لل�ساعي جناح ًا .وال حول وال قوة �إال باهلل؛ وهو ُّ
وعلم �سابق .ف�س�أله �أن يعزم لأمري امل�ؤمنني على املرا�شد،
الأمر ،يق�ضي يف �أمورهم ،و ُيد َّب ُر �أمرهم ِبق ٍ
ُدرة عزيزةٍ ،
و ُي ّح َّ�صنّهُ باحلفظ والثبات .وال�سالم ،وهلل احلمدُ وال�شكر.
 - 1انظر ر�سالة ال�صحابة يف كتاب -:ابن املقفع .املجموعة الكاملة :الأدب ال�صغري ،الكبري ،ر�سالة ال�صحابة،
كليلة ودمنه .دار العام للجميع ( .بدون)� .صـ .196-160
 - 2ر�سالة ال�صحابة.م� .س� .صــ.173
 - 3حميد دليمي .م� .س� .صـ .37
 - 4جعفر البياتي .مفهوم الدولة عند الطرطو�شي وابن خلدون دار املعارف للطباعة والن�شر – �سو�سة –
تون�س�( .سل�سلة الدرا�سات والبحوث املعمقة) ،طبعة �أوىل1999 :م� ،صـ .29-28
 - 5حميد دليمي .م �س� .صـ .29
 - 6عبداملجيد رزقي و�آخرون (مطبوع غري من�شور) .متوقع الفقهاء من ال�سلطة ،يف مادة الفكر ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،ال�سنة الثانية ،دبلوم الدرا�سات العليا ،قانون عام .جامعة احل�سن الثاين :كلية العلوم القانونية
واالقت�صادية واالجتماعية .عني ال�شق -الدار البي�ضاء .ال�سنة اجلامعة1997 :م – 1998م� .صـ .3
 - 7عبدالرحمن ابن خلدون .املقدمة .امللكية الع�صرية ،بريوت .طبعة 2008م� .صـ .178
 - 42يب�صرون اخلط�أ� ،أي يعرفونه ويو�ضحونه.
 - 43ال�ضعفة وال�ضعاف :جمع �ضعيف.
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جمال حمدان ،العامل الإ�سالمي املعا�صر .القاهرة .عامل الكتب ،طبعة 1996م� .صـ .49-21-20
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.40
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           ƨǳƽƢºº º º ǠǳơƨǸȈǬǳơƨƦǇƢŰřƦƫƩƢºº º º Ȉǟơƾƫ
د .جاوحدو ر�ضا

�أ�ستاذ حما�ضر كلية االقت�صاد جامعة عنابة اجلزائر

الباحثة �أحمودة وفاء

باحثة يف الدكتوراه كلية االقت�صاد جامعة عنابة اجلزائر
الربيد االلكرتوينlaree23000@yahoo.fr:

ǎƼǴǷ

يهدف تطبيق حما�سبة القيمة العادلة �أ�سا�سا لتوفري معلومات مالية تلبي
حاجة اتخاذ القرار من قبل امل�ستثمرين .يف حقيقة الأمر ،ف�إنه يتعر�ض
عملية قيا�س القيمة العادلة العديد من ال�صعوبات مما يخلل من درجة
موثوقيتها و يثري بذلك الت�سا�ؤل حول مدى منفعتها لأغرا�ض اتخاذ القرارات
االقت�صادية� .سنحاول يف هذا املقال ت�سليط ال�ضوء على �إ�شكالية تبني
حما�سبة القيمة العادلة من خالل املحاور الرئي�سية التالية:
 مفهوم القيمة العادلة و طرق قيا�سها منفعة املعلومة املحا�سبية املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة -دور حما�سبة القيمة العادلة يف الأزمة املالية العاملية
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Résumé :

L’enjeu affiché à travers l’application de la comptabilité en
juste valeur est de produire des informations financières
répondant prioritairement aux besoins décisionnels des
.investisseurs
En fait, la mesure de la juste valeur subit beaucoup de
difficultés qui remettent en cause sa fiabilité et soulèvent
ainsi la question de son utilité aux fins de la prise de
décisions économiques
Cet article tente de mettre en évidence la problématique
d’adoption de la comptabilité en juste valeur à travers les
: principaux axes suivants
- La définition de la juste valeur et les méthodes de sa
mesure
- L’utilité de l’information comptable en juste valeur
- Le role de la comptabilité en juste valeur dans la crise
financière
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مقدمة

يف ظل امل�ستجدات االقت�صادية الراهنة و تبني معايري املحا�سبة الدولية ،ازداد االهتمام مبفهوم
القيمة العادلة الذي �ساهم يف االنتقال من املنظور القانوين و التاريخي للمحا�سبة �إىل املنظور االقت�صادي .و
قد ظهر مفهوم القيمة العادلة لأول مرة �سنة  1953يف ن�شرة �أبحاث املحا�سبة املتعلقة ب�إعادة تقييم امليزانية
و عر�ض بعدها من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية � IASBسنة  1995يف املعيار الدويل رقم  32و
فيما بعد يف املعيار الدويل رقم  39التي تناولت الأدوات املالية و �أثار منذ ذلك احلني العديد من املناق�شات و
الأبحاث ،فهناك من اعترب �أن القوائم املالية التي تعك�س القيمة ال�سوقية للأ�صول �أو اخل�صوم من �ش�أنها توفري
معلومات مالئمة للم�ستثمرين و قد �أيد هذا الر�أي جمل�س معايري املحا�سبة املالية  FASBو كذلك العديد
من �أع�ضاء جمل�س معايري املحا�سبة الدولية  , IASBو هناك من يرى �أن التقييم على �أ�سا�س القيمة العادلة
ال ينتج بال�ضرورة معلومات مالية حمايدة و مو�ضوعية .بهذا ال�صدد� ،صرحت هيئة مراقبة الأ�سواق املالية
يف تقريرها ل�سنة � ،2005أن هناك تكاليف مرتبطة بتطبيق حما�سبة القيمة العادلة ،فمن �أهم الق�ضايا
املطروحة هي مدى امكانية قيا�س بنود البيان املايل مبوثوقية ،خا�صة بالن�سبة للأدوات املالية التي ال يوجد
لها �أ�سواق ن�شطة .ففي هذه احلالة يجب على الإدارة تقدير القيمة العادلة و التي ميكن �أن تخ�ضع حلرية
الت�صرف �أو التالعب .يف حني تكمن �إ�شكالية القيا�س بالقيمة العادلة بالن�سبة للم�ستثمرين يف �أن بع�ض �أو
حتى الكثري من الأدوات املالية املعرتف بها ال تقا�س بدقة كافية مل�ساعدتهم يف تقييم الو�ضعية املالية لل�شركة
و الأرباح املحتملة بقدر كاف.
و تباعا ملا �سبق �سندر�س �إ�شكالية تبني حما�سبة القيمة العادلة من خالل املحاور الرئي�سية التالية :
 مفهوم القيمة العادلة و طرق قيا�سها منفعة املعلومة املحا�سبية املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة -دور حما�سبة القيمة العادلة يف الأزمة املالية العاملية
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1.1مفهوم القيمة العادلة

لقد تعر�ض جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية ملفهوم القيمة العادلة يف عدة معايري حما�سبية �إال �أن
الن�سخة الأوىل من �إطاره املفاهيمي (  )1999قد خلت من هذا املفهوم ،حيث �شملت �أربعة طرق للتقييم
�أال و هي  :التكلفة التاريخية ،التكلفة احلالية ،قيمة التحقق و القيمة املحينة .ومن املالحظ �أنه من بني
هذه الطرق فقط التكلفة التاريخية تنتج من معاملة حققت فعال من طرف امل�ؤ�س�سة,.T ,JEANJEAN(.
)2009
عرفت القيمة العادلة �سنة  1982يف املعيار املحا�سبي الدويل  16املتعلق بالتجهيزات املادية على �أنها:
“ املبلغ الذي مبوجبه يتم تبادل �أ�صل بني كل من املقتني و البائع حيث يكون كل منهما على بينة من احلقائق و
لديه الرغبة يف تبادل الأ�صل يف ظروف �سوق عادية” (  . )IAS16 (1), §6, 1982تطور هذا التعريف فيما
بعد من خالل املعايري املحا�سبية ،حيث امتد ا�ستعمال القيمة العادلة �إىل اخل�صوم يف املعيار الدويل IAS32
 ،و �إىل �أدوات الأموال اخلا�صة يف املعيار املحا�سبي الدويل  ، )2(IFRS2لي�صبح بذلك  « :املبلغ الذي مبوجبه
ميكن تبادل �أ�صل� ،أو ت�سوية خ�صم �أو تبادل �أداة �أموال خا�صة ،بني �أطراف كل منهم لديه الرغبة يف التبادل
وعلى بينة من احلقائق ويتعامالن ب�إرادة حرة»( امللحق �أ . 2 IFRS(،
يف �سنة � 2006شرع جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية )3(IASBيف م�شروع لتح�سني �إطاره املفاهيمي و
ذلك بامل�شاركة مع جمل�س معايري املحا�سبة املالية  ،)4(FASBحيث قام كل من الـ  IASBو نظريه الـ FASB
بتعريف القيمة العادلة وكيفية قيا�سها .تبعا لذلك ن�شر الـ FASBيف �سبتمرب  2006بيان معيار املحا�سبة
املالية  « SFAS(5) 157قيا�س القيمة العادلة» ،و الذي �أعيدت �صياغته يف م�شروع �سرب الآراء ملجل�س معايري
املحا�سبة الدولية �سنة  .2007حيث مت تعريف القيمة العادلة يف بيان معيار املحا�سبة املالية SFAS 157
على �أنها « :ال�سعر املمكن ا�ستالمه عند بيع �أ�صل �أو عند ت�سوية التزام يف عملية منظمة بني املتعاملني يف
ال�سوق يف تاريخ القيا�س» ،بالإ�ضافة �إىل تعريف القيمة العادلة ،اهتم هذا املعيار بتقدمي منهجية قيا�س
القيمة العادلة.

2.2طرق قيا�س القيمة العادلة:

�إن حتديد القيمة العادلة يتطلب فر�ضيات ،مراجع و معطيات و التي جمعها  157 SFASحتت ا�سم املدخالت،
حيث و�ضع هذا املعيار ت�صنيف هرمي لهذه املدخالت ح�سب درجة موثوقيتها وحدد بذلك ثالثة م�ستويات لقيا�س
القيمة العادلة؛ حيث يتعلق امل�ستوى الأول بالتقديرات الأكرث موثوقية و امل�ستوى الثالث بتلك الأقل موثوقية
 :م�ستوى التقييم ، 1و يتم مبوجبه �أخذ الأ�سعار املحددة يف الأ�سواق الن�شطة للأ�صول واخل�صوم املتطابقة؛
م�ستوى التقييم  ،2وهي فئة وا�سعة النطاق عن الأوىل حيث تدمج �أ�سعار نقلت عن الأ�صول واخل�صوم املماثلة
يف �أ�سواق ن�شطة �أو غري ن�شطة ،هذه الأ�سعار يجري تعديلها ب�شكل منا�سب ح�سب ال�ضرورة لتعك�س االختالفات
1- international accounting standard
2- international financial reporting standard
3- international accounting standard board
4- financial accounting standard board
5- statement of financial accounting standard
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يف الأ�صول واخل�صوم وم�ستوى الن�شاط يف ال�سوق ،وم�ستوى التقييم  ،3حيث ال توجد �أ�سواق للأ�صول قابلة
للمقارنة ويجب �أن ت�ستند عمليات التقييم �إىل حد كبري على التقديرات والأحكام ال�صادرة عن ال�شركة نف�سها.
يف نوفمرب  ، 2006ن�شر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ورقة مناق�شة ب�ش�أن قيا�س القيمة العادلة ( )6التي
تو�صي باعتماد الت�سل�سل الهرمي املماثل لدعم التقييم على �أ�سا�س القيمة العادلة .ويو�ضح اجلدول التايل
م�ستويات تقييم القيمة العادلة يف حالة وجود �أ�صول و خ�صوم مدرجة يف �سوق ن�شطة ،ف�إنه من ال�سهل تطبيق
تعريف القيمة العادلة� ،أما �إذا تعلق الأمر بتطبيق هذا املفهوم على الأ�صول و اخل�صوم الغري مدرجة يف �سوق
ن�شطة ،ف�إن ال�صعوبات التطبيقية ت�صبح يف غاية الأهمية .وحتدد معايري املحا�سبة الدولية ال�سوق الن�شطة
بثالثة �شروط:
عالية

درجة املوثوقية
منخف�ضة

امل�ستوى

م�صدر املعلومات

1

�سعر غري معدل يف �سوق ن�شطة لأ�صول �أو خ�صوم متطابقة

2

�سعر غري معدل لأ�صول �أو خ�صوم مماثلة  ،يف �سوق ن�شطة �أو
�سوق �أقل �سيولة

3

املعطيات املالحظة يف ال�سوق غري متاحة  .القيمة العادلة
حتدد على �أ�سا�س م�صادر معلومات غري مالحظة و التي من
ال�ضروري �أن تعك�س فر�ضيات امل�شاركني يف ال�سوق و لي�س
فر�ضيات امل�ؤ�س�سة.

Source : JEANJEAN, T., « juste valeur », p.1026.

�أولها :يجب �أن تكون ال�سلع املتبادلة متجان�سة؛ فيما بعد ،يجب �أن جند يف كل حلظة �شاري و بائع من املرجح �أن
يتموا املعاملة و �أخريا ،يجب �أن يكون �سعر املعاملة علني .يف الواقع ،ف�إنه ال يوجد العديد من الأ�سواق الن�شطة
يف خمتلف �أنحاء العامل� ،أما �إذا تعلق الأمر باجلزائر ف�إننا جند �أنف�سنا �أمام غياب تام للأ�سواق الن�شطة .يف
ظل غياب مثل هذه الأ�سواق ،يتعني �إجراء تقديرات للقيمة العادلة التي قد تخل موثوقيتها مبنفعة التقييم
نف�سه.
يتم قيا�س القيمة العادلة وفقا ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية �إما مبالحظة املعامالت احلديثة التي
متت تبعا ل�شروط املناف�سة العادية بني �أطراف ثابتة و على بينة من احلقائق؛ �أوبالرجوع �إىل القيمة العادلة
احلالية لأداة �أخرى مطابقة على الأغلب؛ و �إال بتحليل التدفقات النقدية املحينة املعنية و �إذا تعذر ذلك ف�إنه
يتم اللجوء �إىل مناذج التقييم الريا�ضية� .إن ح�ساب القيمة امل�ستند على التدفقات النقدية املحينة تعترب
طريقة تقودنا �إىل حتديد القيمة الإ�ستعمالية ،و التي تعترب مبثابة القيمة العادلة يف حالة غياب تام ل�سوق
مرجعية ( )7كما هو احلال يف اجلزائر.
يف الواقع ،ف�إن قيا�س القيمة العادلة البد �أن يرتكز على م�سار منهجي موجه لتحديد قيمة حيادية
و مو�ضوعية ،كما �أن مالئمة القيا�س ترتكز على �صدق الفر�ضيات و تنوع الطرق ،فمن �ش�أن �شفافية هذه
الفر�ضيات و التقديرات من خالل معلومات مف�صلة يف املالحق �ضمان م�صداقية و قابلية مقارنة القوائم املالية
-6

.gro.bsai.www//:ptth :

-7

ملزيد من التف�صيل ارجع �إىل املعيار املحا�سبي الدويل  39 IASالذي يحدد يف فقراته � 74 AGإىل  81 AGاملبادئ املنهجية لقيا�س القيمة العادلة يف حالة غياب �سوق ن�شطة.
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املن�شورة .من املعلوم �أن املعلومة املحا�سبية حتى تكون نافعة التخاذ القرارات من قبل امل�ستثمرين ولتلبية
حاجيات م�ستخدمي القوائم املالية عموما البد �أن ت�ستويف اخل�صائ�ص النوعية الأ�سا�سية للمعلومات املحا�سبية
املتمثلة يف املالئمة ،املوثوقية و القابلية للمقارنة .و لقد ازداد النقا�ش حول مدى ا�ستيفاء املعلومة املحا�سبية
املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة لهذه اخل�صائ�ص و من ثم مدى منفعتها لتلبية �أغرا�ض م�ستخدمي القوائم
املالية.

3.3مدى منفعة القيمة العادلة

 .1.3مالئمة املعلومة املحا�سبية املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة

لقد عرفت املالئمة يف الإطار املفاهيمي للمحا�سبة ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية  IASBعلى �أنها« :خا�صية
�أ�سا�سية للمعلومة التي حتتويها القوائم املالية ،مما يجعل هذه الأخرية ت�أثر على القرارات االقت�صادية التي
�سيتخذها م�ستخدمي القوائم املالية و ذلك مب�ساعدتهم على تقييم النتائج املالية للعمليات و الأحداث
ال�سابقة،احلالية و امل�ستقبلية� ،أو بال�سماح لهم بالت�أكد من التقييمات ال�سابقة �أو ت�صحيحها» (� . )8إن هذا
التعريف الذي يرتبط ب�شكل كبري مبفهوم امل�ضمون املعلوماتي ،يعك�س املحددات الأ�سا�سية خلا�صية املالئمة و
املتمثلة يف القيمة التنب�ؤية ( ،)9قيمة الت�أكد( )10و �سرعة ن�شر املعلومات املحا�سبية(.)11
�إذا �أخذنا بعني االعتبار املحددات الأ�سا�سية خلا�صية املالئمة ،ف�إن تطبيق حما�سبة القيمة العادلة
من �ش�أنه تعزيز امل�ضمون املعلوماتي للمعطيات املحا�سبية و املالية .و هذا ما �أ�شار �إليه جمل�س معايري املحا�سبة
املالية  FASBيف معياره  ( 107 SFASالفقرة � »: ) 40إن املعلومات املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة
للأدوات املالية ،ترمي �إىل م�ساعدة م�ستخدمي املعلومة املحا�سبية على القيام بتنب�ؤاتهم اخلا�صة و على
الت�أكد من تقديراتهم ال�سابقة �أو ت�صحيحها» ،و �أ�ضاف يف الفقرة املوالية من نف�س املعيار �أن القيمة العادلة
هي الطريقة الأكرث مالئمة لتقييم الأدوات املالية ،لأنها تقدم مل�ستخدمي القوائم املالية امكانية تقدير نتائج
ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار و التمويل املحققة من طرف ال�شركة (  ،107 SFASالفقرة .)41
و هذا ما �أكدّ ته جمموعة العمل امل�شرتك لوا�ضعي املعايري ( � ، 2000 ،)12( JWGSSص )151 .معللة
ذلك ،بكون القيمة العادلة ت�سمح من جهة بعك�س الأحداث و ال�شروط االقت�صادية املتعلقة بامل�ؤ�س�سة يف وقتها
املحدد ،و من جهة �أخرى تقدمي قاعدة جيدة للتحليل و التنب�ؤ بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية.
�إال �أنه يكون من غري املنطقي �أن جنزم مبالئمة املعلومة املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة دون �سرد
نتائج الدرا�سات التطبيقية ،و هنا جند �أن الأدبيات املحا�سبية جد �سخية �إذا تعلق الأمر بدرا�سة و اختبار
مالئمة القيمة العادلة مقارنة بطرق التقييم الأخرى(.)13

dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, p. 621 - 8
 -9القيمة التنب�ؤية هي �إحدى خ�صائ�ص املعلومات املالية التي ت�ساعد م�ستخدمي القوائم املالية على التنب�ؤ بنتائج الأحداث ال�سابقة ،احلالية و امل�ستقبلية.
 -10قيمة الت�أكد هي �إحدى خ�صائ�ص املعلومات املالية التي ت�ساعد امل�ستثمرين على ت�أكيد �أو ت�صحيح التقييمات ال�سابقة.

 -11ال�سرعة يف الن�شر هي �إحدى خ�صائ�ص املعلومات املالية التي مبوجبها ت�صل املعلومات �إىل م�ستخدميها يف الوقت الذي من املحتمل �أن ت�أثر فيه على قراراتهم.
joint working group of standard setters 12

-

 -13يف الأدبيات املحا�سبية ،املنهجية امل�ستعملة بكرثة الختبار مالئمة املعلومة املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة تتمثل يف حتديد ب�أي طريقة تنعك�س هذه املعلومة يف �أ�سعار الأ�سهم� ) holthausen et watts) 2001,أي البحث عن ت�أثري حما�سبة
القيمة العادلة على قيمة عينة من ال�شركات يف البور�صة .و بالتو�صل �إذا �إىل عالقات �إح�صائية معربة بني املعلومات املقيمة بالقيمة العادلة و تطور الأ�سعار املالحظة يف البور�صة ،ي�ستنتج الباحثني القيمة املعلوماتية �أو مالئمة املعلومات املقيمة على �أ�سا�س
القيمة العادلة.
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�إن هذه الدرا�سات يف جمملها ال تف�ضل منوذج القيمة العادلة عن منوذج التكلفة التاريخية ب�شكل معرب،
حيث �أن نتائجها متباينة يف �أغلب الأحيان .و اجتهت العديد منها �إىل �إيجاد �صلة بني �سعر ال�سهم لل�شركة و
تقييم بع�ض الأدوات املالية على �أ�سا�س القيمة العادلة مبا فيها تلك القابلة للتداول يف �أ�سواق �سائلة و كاملة،
بهذا ال�صدد ،اخترب  )1994 ( Barthمالئمة القيمة (  )relevance value theللمعلومات املقيمة على
�أ�سا�س القيمة العادلة ل�سندات التوظيف املمتلكة من قبل البنوك الأمريكية .و امتدت درا�سته يف الفرتة من
�سنة � 1971إىل �سنة  ،1990حيث عر�ضت البنوك يف تقاريرها ال�سنوية معلومات مكملة حول القيمة العادلة
لل�سندات املكونة ملحافظها التوظيفية و التي وجد الباحث �أنها تنعك�س يف قيمة �سعر الأ�سهم.
من ناحية �أخرى ،الحظ كل من  Petroniو  )1995 ( Wahlenيف درا�سة �أجريت على عينة من
م�ؤّمنّي املمتلكات و امل�س�ؤولية املدنية (� ) insurers liability-propertyأن القيمنة العادلة ل�سندات
امل�ساهمة و �سندات اخلزينة الأمريكية مالئمة ،يف حني �أن تلك املتعلقة ب�سندات البلديات ( municipal
 )bondsو �سندات ال�شركات ((  bonds corporateلي�ست مالئمة .و قد ف�سروا ذلك ب�أن �سيولة العمليات
على �سندات البلديات و ال�شركات رمبا كانت �ضعيفة جدا لل�سماح للأ�سواق ب�إنتاج تقديرات قيمة عادلة
مالئمة.
اتفاقا مع هذه الدرا�سات و تركيزا على قائمة الدخل ،جاءت درا�سة  Ahmedو ( Takida
 ،)1995الذين الحظوا من جهتهم �أن الأرباح و اخل�سائر املحققة و الغري حمققة ( gains unrealized
 )losses andعلى �سندات التوظيف لها ت�أثري مبا�شر على عائد الأ�سهم .و تو�صل �إىل هذه النتائج Park
 )1999( .al etالذين بينوا �أن الأرباح و اخل�سائر الغري حمققة املتعلقة بال�سندات املتاحة للبيع ،بال�سندات
املمتلكة حتى تاريخ اال�ستحقاق و بالقرو�ض البنكية ترتبط اح�صائيا بعائد البور�صة.
بالبقاء دائما يف نف�س �إطار التحليل و بالرجوع �إىل املعلومات املقدمة يف املعيار  ، 119 SFASبني
 )1996 ( Venkatachalamوجود رابط معرب بني القيمة العادلة للم�شتقات و قيمة �أ�سهم ال�شركة ،و
جاءت درا�سة  ) 1997 ( Schrandلت�أكد هذه النتيجة .كما الحظ ه�ؤالء الباحثون وجود رابط مبا�شر بني
القيمة العادلة للأدوات امل�شتقة و ح�سا�سية عائد البور�صة لتغريات معدل الفائدة.
�أما  ،)2005 ( .al et Botosanفقد الحظوا �أن الدرا�سات املذكورة �سابقا تعاين من التحيز يف
املعاينة لأن ال�شركات املدرو�سة تنتمي كلها �إىل القطاع البنكي ،حيث بينت هذه الدرا�سات مالئمة القيمة
العادلة لبع�ض الأدوات املالية للبنوك .و من �أجل تعميم هذه النتائج على باقي امل�ؤ�س�سات �سعى ( Simko
 )1998لتقييم امل�ضمون املعلوماتي للقيمة العادلة مل�ؤ�س�سات غري مالية باالعتماد على منوذج تقييم ال�شركات
امل�صمم من طرف  ،)1995( Ohlson et Felthamحيث حلل الباحث الرابط بني مبلغ تعديالت التكلفة
التاريخية للأ�صول و اخل�صوم املت�ضمنة يف نطاق تطبيق املعيار  ، 107 SFASو القيمة ال�سوقية للأموال
اخلا�صة لل�شركة .و �أجريت هذه االختبارات على  1067مالحظة يف الفرتة � ،1995-1992إذ ركزت الدرا�سة
�أ�سا�سا على �أثر تقييم الديون املالية بالقيمة العادلة لأن هذا البند يتعر�ض للتعديالت الأكرث تعبريا7.7 :
 %من اجمايل الأ�صول يف املتو�سط� ،أثبتت النتائج �أن القيمة العادلة للديون لها م�ضمون معلوماتي باالختالف
مع القيمة العادلة للأ�صول املالية و الأدوات امل�شتقة .يف نف�س االجتاه و مهتما فقط مبالئمة القيمة العادلة
للأدوات امل�شتقة ،قام  )2000 ( Wongبدرا�سته على عينة مكونة من � 145شركة �صناعية يف الفرتة من
 . 1996-1994بينت نتائج هذه الدرا�سة �أن تغري القيمة العادلة لبع�ض الأدوات امل�شتقة مثل عقود املبادالت
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 swapsو العقود الآجلة مرتبطة �إح�صائيا بو�ضعية ال�صرف امل�ستعملة كمقيا�س للمخاطر.
يف الواقع و رغم �أهمية النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سات ال�سابق ذكرها ،ف�إن عدم تعميم القيمة
العادلة على جميع عنا�صر امليزانية طرح م�شكل املتغريات املحذوفة يف منوذج التقدير ،و من �أجل تعدي هذا
امل�شكل قام Linsmeier , Carollو  )2003 ( Petroniبدرا�سة على عينة من � 143شركة ا�ستثمار
لر�أ�س مال ثابت و التي تن�شر فيها امليزانيات و قوائم الدخل بالقيمة العادلة كليا� ،أكدت هذه الدرا�سة وجود
ارتباط قوي بني �أ�سعار الأ�سهم و القيم العادلة لكامل الأوراق املالية ،و كذلك بني النتائج الغري حمققة و
مردود البور�صة .و هذا ما ي�ؤيد �أن فر�ضية عدم تنا�سق نتائج الأعمال ال�سابقة تف�سر بعدم تعميم حما�سبة
القيمة العادلة على كل عنا�صر امليزانية يف �أنواع ال�شركات الأخرى مثل البنوك و م�ؤ�س�سات الت�أمني.
على الرغم من �أن جممل الدرا�سات ال�سابقة قد �أجمعت على ت�أكيد مالئمة القيمة العادلة ل�سندات
التوظيف ف�إن مالئمة القيمة العادلة للأ�صول و اخل�صوم الأخرى ال تزال متباينة .واحدة من �أهم تف�سريات
هذه النتائج تكمن يف غياب االت�ساق املنهجي املتعلق على �سبيل املثال ،با�ستعمال مناذج تقييم غري منا�سبة
لل�شركات� ،أو مب�شاكل �إح�صائية مثل �إلغاء متغريات مالئمة للتقييم من جراء التطبيق اجلزئي للقيمة العادلة،
�أو ب�ضعف املنطق نف�سه الذي يرت�أ�س منهجية بحث املالئمة.
بالإ�ضافة �إىل هذه ال�صعوبات املنهجية ،ف�إن الأدبيات املحا�سبية تتفق مع كون غياب �أ�سواق �سائلة
و كاملة لبع�ض الأ�صول املالية ،و اللجوء من �أجل تقدير القيمة العادلة� ،إىل مناذج داخلية التي تخ�ضع �إىل
�سلطة التقدير الكلي للمدراء و �إىل �أخطاء التقدير ،من �ش�أنه الإخالل مبوثوقية القيمة العادلة و من ثم
مالئمتها.
يف حقيقة الأمر ،ف�إن النقا�ش الدائر حول امل�ضمون املعلوماتي للقيمة العادلة يبني التوافق بني املالئمة
و املوثوقية .على هذا النحو ،يدعم العديد من الباحثني فكرة �أن القيمة العادلة ت�صبح �أقل مالئمة عندما ال
تنتج من مرجع حيادي و ال جدال فيه من حيث �أ�سعار ال�سوق.
و بالتايل ،ف�إن التحليل املف�صل ملوثوقية القيمة العادلة و امل�شاكل املتعلقة بتقديرها من �ش�أنه �أن يو�ضح
هذا الر�أي املذكور بكرثة يف �أدبيات املحا�سبة.

 .2.3موثوقية املعلومة املحا�سبية املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة

ح�سب املعيار الدويل  ، 39 IASف�إنه يوجد ثالثة طرق لقيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية ،ف�إذا
كانت الأدوات املالية متداولة يف �سوق ن�شطة و �سائلة ،ف�إن �سعر التداول �أو الإ�صدار ميثل قيمتها العادلة.و يف
حالة غياب �سوق مرجعية ،ف�إن معدي القوائم املالية ملزمني ببناء تقييماتهم املحا�سبية على �أ�سا�س القيمة
الأقرب من تلك املحددة يف ال�سوق .حيث ميكنهم اللجوء �إىل حتليل مقارن من خالل تقييم الأدوات التي تتمتع
بخ�صائ�ص مالية مماثلة� ،أو �إىل تقنيات التقييم املقبولة عموما و التي ت�ضمن تقدير معقول لقيمة ال�سوق ،مثل
حتيني التدفقات النقدية امل�ستقبلية و مناذج تقييم اخليارات� .أما يف حالة عدم وجود قيمة �سوقية لبع�ض
الأدوات املالية ،ف�إن قيمتها العادلة حتدد داخليا على �أ�سا�س مناذج م�صممة من قبل ال�شركات �أو باال�ستعانة
مبداخل املقاربة .يرى بع�ض الباحثني� ،أن خا�صية املو�ضوعية ملثل هذه القيمة التي مت تقديرها داخليا
م�شكوك فيها .حتى لو افرت�ضنا حيادية امل�سئولني عن التقييم ،ف�إن تعقد النماذج و املعايري امل�ستخدمة من �ش�أنه
�إثارة القلق حول موثوقية القيمة العادلة ،حيث ترتبط هذه الأخرية بنوعية النماذج و املعطيات امل�ستخدمة
و كذلك �صدق و حيادية معدي القوائم املالية لكل م�ؤ�س�سة.
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� .1.2.3صعوبات قيا�س القيمة العادلة

كما ذكر �سابقا ،ف�إن �أغلبية الأدوات املالية امل�ستعملة من قبل ال�شركات وال �سيما م�ؤ�س�سات القر�ض،
لي�ست م�سعرة يف البور�صة و لي�س لها �أ�سواق منظمة �أو مماثلة .و تبعا لذلك ف�إن تقييمها يرتكز على مناذج
داخلية ،التي تعد يف �أغلب الأحيان كنتيجة لأعمال تتطلب الكثري من اخلربة ،كما �أن تنفيذها يواجه العديد
من امل�شاكل التقنية ال�صعبة التي تتطلب بدورها حتليل دقيق لي�س يف و�سع �أيا كان فهمه ،على �سبيل املثال
حتديد معدالت التحيني امل�ستعملة ،الأخذ يف االعتبار خطر القر�ض اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات امل�صدرة للأداة املالية،
�إىل غري ذلك ،هناك العديد من امل�سائل التقنية التي تنتج بال�ضرورة من التقريبات لأنها ال تف�سر دائما بقوانني
قائمة على حتليالت �إح�صائية و علمية ( . )2003 ,Kim et Khurana
من ناحية �أخرى ،ف�إنه ب�إمكان كل املهنيني الذين يقومون بتقييم الأدوات املالية �أو �أولئك الذين
ي�شاركون يف مراقبة عمليات التقييم  ،مواجهة �صعوبات عملية و التي تخلق الكثري من ال�شكوك يف القيمة
(.) 1998 ,Bernheim
بهذا ال�صدد طبق  )1998 ( .al et Barthمنوذج ثنائي احلد لتحديد القيمة العادلة لل�سندات القابلة
للتحويل لأ�سهم و ذلك على عينة مكونة من � 120شركة �أمريكية .و لقد بينت نتائج هذه الدرا�سة �أن القيم
الناجتة عن هذا النموذج ي�شوبها عدم اليقني .خ�صو�صا عندما تكون معاملها( متغرياتها) غري قابلة للمالحظة
و تتطلب بذلك تقديرها.
()14
على هذا النحو ،جزمت هيئة مراقبة ال�سوق املايل � SECأن ا�ستخدام النماذج الداخلية لتحديد
القيمة العادلة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج جد خمتلفة لأدوات مالية لها خ�صائ�ص مماثلة من حيث اخلطر.
تبعا لذلك و بالأخذ يف االعتبار خمتلف تقنيات التقييم املمكن ا�ستعمالها،بالإ�ضافة �إىل العديد من اخليارات
املنهجية يف غياب �أ�سواق ثانوية ن�شطة للكثري من الأدوات املالية ،ف�إن القيم العادلة و �أثرها على احل�سابات لن
تكون بال�ضرورة قابلة للمقارنة من �شركة �إىل �أخرى .وفقا للفر�ضيات وقيم املتغريات امل�ستخدمة ،ف�إن نتائج
النماذج ميكن �أن تختلف بن�سب كبرية ( 2003 ,Haddadو � .)Barlevإال �أنه ال ميكن �أن تت�صف القيمة
باملوثوقية �إال �إذا تو�صلت خمتلف طرق احل�ساب �إىل نتيجة مماثلة .يف مثل هذه الظروف  ،ال ي�سعنا اجلزم
مبوثوقية القيمة العادلة ،التي لطاملا دعا جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �إىل تبنيها .حيث يبدو �أن حما�سبة
القيمة العادلة عاجزة عن حتديد قيمة الأ�صول ب�شكل قاطع ال لب�س وال �شك فيه ،وهذا ما �أكدته بو�ضوح
جلنة بازل للرقابة امل�صرفية ( »: )1999يف حالة عدم وجود معيار يعالج ب�شكل وا�ضح ومف�صل �أ�ساليب
حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية غري املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة ،ف�إن تطبيق حما�سبة القيمة العادلة
ميكن �أن يقلل من موثوقية املعلومات املن�شورة يف القوائم املالية».
مدركا لهذه امل�شاكل و ال�صعوبات الناجمة عن حتديد القيمة العادلة ،قام وا�ضع املعايري الدويل و نظريه
الأمريكي( )15مبتابعة م�شروع يهدف �إىل �إعداد معيار يفر�ض على ال�شركات ن�شر معلومات مف�صلة حول �أ�ساليب
حتديد القيمة العادلة ،الفر�ضيات الأ�سا�سية حل�ساب هذه القيمة ،البارمرتات ( املعلمات ،املعايري) امل�ستخدمة،
و حول ح�سا�سية القيمة العادلة للتغيريات الالحقة لهذه البارمرتات �أو الفر�ضيات.
ر�أى  Botosanو �آخرون ( � )2005أن مثل هذا املعيار �سوف ي�سمح مل�ستخدمي القوائم املالية باحلكم
- 14
-15
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لقد ن�شر جمل�س معايري املحا�سبة املالية يف جوان  2004م�شروع �سرب �آراء حول طرق قيا�س القيمة العادلة .
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على ال�شفافية والدقة التي مت بها قيا�س القيمة العادلة و بتمييز املعطيات التي مت قيا�سها ب�شكل �صحيح
وموثوق به .و قد �أيد ذلك  )2003( Schipperالذي جزم �أن ن�شر هذا املعيار �سيمنح ملعدي القوائم املالية و
املدققني قاعدة م�شرتكة من املعرفة ،وهذا �سيعزز التحقق من �صحة القيمة العادلة.
يف انتظار ن�شر هذا املعيار ،ف�إن قيا�س القيمة العادلة من خالل مناذج داخلية ال يزال معقد ،كما
�أنه يزيد من عدم اليقني حول تقييم الأدوات املالية ،وهذا على افرتا�ض �أن حتديد القيمة العادلة من قبل
امل�سئولني على التقييم �صادق ،بح�سن نية و دون ال�سعي �إىل الت�ضليل.

 2.2.3ذاتية امل�سئولني على التقييم

لقد �صاحب هذا التخوف من التعقيد املالزم لقيا�س القيمة العادلة ،اخلوف من الذاتية و كذلك التالعب
املمكن بالأرقام .فمن البديهي �أن ا�ستعمال مناذج التقييم التقنية لقيا�س القيمة العادلة ،و التي تعك�س ر�ؤية
الإدارة عما �سيكون يف امل�ستقبل وحول اختيار معايري القيا�س وفر�ضيات النموذج ،من �ش�أنه الإخالل من
مو�ضوعية القيمة العادلة ،وبالتايل �إثارة �صعوبات من ناحية موثوقية املعلومة املحا�سبية .على هذا
النحو ،ي�ؤكد جمل�س االحتياط الفيدرايل � )2001 ( )16( FRBأن الذاتية الكامنة يف تقدير القيمة العادلة
للأدوات القليلة ال�سيولة �أو الغري �سائلة ميكن �أن ت�ضعف من موثوقية احل�سابات ،مما ي�ؤدي �إىل تغذية مناخ
عدم اليقني وال�شك فيما يتعلق باملعلومات املحا�سبية.
يف نف�س �إطار التحليل ،جزم  Barlevو� )2003 ( Haddadأنه يف حالة حتديد القيمة العادلة عن
طريق منوذج حتيني التدفقات النقدية امل�ستقبلية ( امل�ستعمل يف اجلزائر) ميكن للمدراء الت�أثري ب�شكل كبري
على القيم احلالية من خالل اخليار التع�سفي ملجموعة من معدالت اخل�صم ومعدالت النمو امل�ستقبلي و الذي
ي�صعب ك�شفه من قبل م�ستخدمي البيانات املالية� .أبعد من ذلك ،ينبه� )2003( Wattsإىل خطر تقدمي
تقديرات للتدفقات النقدية امل�ستقبلية يف البيانات املالية  ،التي ت�شوبها �أحيانا الذاتية.
بالن�سبة لكل من  Anagnostopoulosو  ،)2005( Bucklandو كذلك ( Landsman
 ،)2005ف�إن هذه التقييمات التي ترتكز على فر�ضيات جد معقدة و التي تقود حتما �إىل خطر التحيز « الغري
مق�صود» ،ت�ؤدي �إىل تباين املعلومات بني الإدارة ومراجعي احل�سابات ،مما يفتح املجال �أمام التالعبات التي
لطاملا تعر�ضت لها مهنة املحا�سبة.
من ناحية �أخرى ،اجتهت الدرا�سة التي قام بها � )2003 ( Nissimإىل ت�أكيد النتائج ال�سابق
ذكرها .اعتمد هذا الباحث لإجراء اختباراته ،على املعطيات املحا�سبية لـ  157بنك �أمريكي لل�سنوات 1994
و  ،1995ولقد جنح يف �إظهار �أنه يف البنوك ،وخا�صة تلك التي تعاين من �أو�ضاع مالية �سلبية ،قد قدرت
الإدارة عنا�صر قيا�س القيمة العادلة للقرو�ض ،حيث قامت بزيادة قيمة هذه الأخرية من �أجل حت�سني تقييم
ال�سوق ملخاطرها و�أدائها .يف نف�س املنطق ،بينت نتائج درا�سة  Harris ،Dietrichو )2001 ( Muller
�أن املدراء ميار�سون �سلطة التقدير من �أجل ت�ضخيم القيم العادلة لال�ستثمارات العقارية (investment
 )propertyق�صد �إخفاء النتائج املحا�سبية قبل �إ�صدار ديون جديدة .ت�شري هذه الدرا�سة ،عالوة على ذلك،
�إىل �أن موثوقية القيمة العادلةلال�ستثمارات العقارية تتح�سن عندما تقا�س من طرف مق ّيمني خارجيني (
 )appraisers externalو عندما تدقق من طرف مكاتب التدقيق الدولية الكربى  . 6 bigغري �أن الدرا�سة
التي �أجراها  Barthو  ،)1998( Clinchعلى عينة من �شركات �أ�سرتالية،ال ت�ؤيد هذه النتيجة؛حيث
-16
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بني الباحثني �أن موثوقية القيمة العادلة للتجهيزات املعنوية ال تتغري ،مهما كان م�صدر احل�صول على القيمة
العادلة ( تقييم داخلي �أو خارجي).
يف نف�س ال�سياق� ،أظهر � )1995 ( .al et Bernardأن تقييم احتياطيات انخفا�ض القيمة للقرو�ض البنكية
 ، provision loss-loanخا�صة القرو�ض التي تتحلى بخ�صائ�ص مميزة ،يتمتع مبوثوقية ن�سبية .و
�أخريا� ،أثبت  Barth ، Aboodyو  ،)2005 ( Kasznikباالن�ضمام �إىل هذه املناق�شات حول ذاتية
التقييم بالقيمة العادلة� ،أن ال�شركات الأمريكية و خا�صة تلك التي تقدم املزيد من املنافع ملوظفيها ،تقوم
باختيار معايري التقييم خليارات الأ�سهم  options-stockب�شكل غري مو�ضوعي من �أجل تعزيز معلوماتهم
املحا�سبية املن�شورة يف املالحق  ،حيث يرتتب على ذلك زيادة قيمة �أ�سهمهم يف البور�صة.
باخت�صار ،ف�إنه يبدو وا�ضحا �أن هذه الدرا�سات قد زادت من ال�شكوك حول �شفافية ومو�ضوعية القيمة
العادلة الناجتة عن منوذج داخلي .وي�ضم هذا الأخري يف طياته عدم الدقة و التحديد التي من املحتمل �أن
تفتح الباب �أمام �أي تف�سريات ،وهذا ما يتعار�ض مع الهدف الأويل املتمثل يف املوثوقية.

 3.3.قابلية مقارنة املعلومة املحا�سبية املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة

لقد �صرح البنك املركزي الأوروبي يف ن�شرته لـفيفري � ، 2004أن من �أهم ف�ضائل حما�سبة القيمة
العادلة هي ال�سماح لل�شركات املدرجة يف البور�صة بتقدمي جمموعة واحدة من احل�سابات املعرتف بها من قبل
جميع املراكز املالية ،مما ي�سهل التحليل املايل و مقارنة ال�شركات الدولية .يف الواقع ،ف�إن تطبيق حما�سبة
القيمة العادلة خ�صو�صا و املعايري الدولية عموما،والتي تقرتب مبادئها من مبادئ املعايري الأمريكية ،ب�إمكانه
توحيد اللغة املحا�سبية امل�ستعملة من قبل جممل ال�شركات املدرجة يف البور�صة يف �أنحاء العامل و تخفي�ض �أثر
التوطني القانوين لل�شركات ،مما ال ي�ؤدي فقط �إىل حت�سني االت�ساق واملقارنة بني احل�سابات ،ولكن من �ش�أن �أي�ضا
خف�ض تكاليف الدخول �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال العاملية.
من جانب �آخر ،يرى � )1994( Thompsonأن تطبيق لغة حما�سبية واحدة من �ش�أنه و�ضع حد
�أمام التوحيد القطاعي� :أي �أن قواعد احل�ساب و العر�ض تكون موحدة جلميع قطاعات الن�شاط .و بالتايل،
ينبغي للمعلومات املحا�سبية �أن ت�سهل للم�ستثمرين التعرف على فر�ص اال�ستثمار وتوجيه ر�ؤو�س الأموال �إىل
القطاعات ذات الأداء الأف�ضل .غري �أنه ،هناك من رد على �أن توحيد املحا�سبة جلميع الأن�شطة غري منطقي،
لأنه ال ميكن و�صف �أن�شطة معينة  ،مثل الت�أمني  ،وهي بطبيعتها طويلة الأجل ،بنف�س الطريقة التي تو�صف بها
الأن�شطة التي تدار على املدى الق�صري مثل عمليات التحكيم التجاري على حمافظ املعامالت .وبعبارة �أخرى
 ،ف�إنه لي�س من ال�صواب االعرتاف ب�صكوك امل�ضاربة وال�صكوك املوجهة نحو اال�سرتاتيجية والإدارة بنف�س
الطريقة.
من ناحية �أخرى و باحلديث عن قابلية املقارنة داخل ال�شركة نف�سها� ،أ�شار  Dumentierو Dupré
(� )2004إىل �أنه من غري املنطقي �أن يظهر �أ�صلني متطابقني متاما يف ميزانية �شركة مببلغني خمتلفني .وهو
على وجه التحديد احلال عند ا�ستخدام التكلفة التاريخية التي حددت انطالقا من املعاملة  ،و التي تعك�س
�سعر ال�سوق يف تاريخ معني ،مما ي�ؤدي بالكيان لإنتاج بيانات حما�سبية خمتلفة .ولكن ،يف �سياق حما�سبة القيمة
العادلة ف�إن الأدوات املالية التي لها �إىل حد كبري نف�س اخل�صائ�ص االقت�صادية ،يتم التعرف عليها وتقييمها
على �أ�سا�س واحد و وفقا لنف�س املبد�أ ،بغ�ض النظر عن تاريخ دخولها يف احل�سابات و �أيا كان الن�شاط املعني.
ومع ذلك ،ف�إن معار�ضي القيمة العادلة الحظوا �أن قابلية املقارنة م�شروطة بوجود �أ�سواق عميقة
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و�سائلة للأدوات املالية .يف الواقع ،عندما يتم ا�ستمداد القيمة العادلة من �سوق ن�شطة ،ف�إن ذلك من �ش�أنه
تعزيز قابلية املقارنة بني املعلومات املقيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة� .أما يف حالة غياب �سوق ن�شطة ،قد
يتم تخفي�ض قابلية املقارنة عندما يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام النماذج الداخلية التي يختلف
فيها اختيار الفر�ضيات واملعايري من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى .و لذلك ،لي�س هناك توحيد يف القيا�س حتى يف حالة
�أ�صل مماثل .يف نف�س املنطق ،يرى � )2003 ( Schipperأن ت�صنيف الأدوات املالية مبوجب معيار املحا�سبة
الدويل  IAS39يف عدة فئات  ،وتقييمها وفقا لنية الإدارة من املرجح �أن يقلل من قابلية املقارنة للأدوات
املالية املتماثلة يف الأ�سا�س .

4 .4دور القيمة العادلة يف الأزمة املالية العاملية

لقد فر�ض مو�ضوع القيمة العادلة نف�سه على النقا�ش املحا�سبي ب�سبب اجلدل الدائر حول �أف�ضلية امليل
ناحية املالئمة مقارنة مبوثوقية املعلومات باعتبارها اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للمعلومات املحا�سبية ,وقد تعددت
الدرا�سات التي تناولت اثر ا�ستخدام القيمة العادلة والتو�سع يف ا�ستخدام احلكم ال�شخ�صي ( والذي ميثل وفقا
ملعيار املحا�سبة الأمريكي رقم  157امل�ستوى الثالث والأقل مو�ضوعيه للقيا�س والتعبري عن القيمة العادلة
) على �إتاحة الفر�صة لإدارة ال�شركات الرتكاب التالعبات والإ�سراع بوقوع الف�ضائح والأزمات املالية ,وقد
تنوعت �آراء الباحثني بني م�ؤيد ومعار�ض ال�ستخدام القيمة العادلة .

 .1.4درا�سات ال تعترب ا�ستخدام القيمة العادلة �سبب ًا للأزمة املالية العاملية

تعددت الدرا�سات التي دافعت عن حما�سبة القيمة العادلة و�أرجعت �سبب الأزمة املالية العاملية
لأ�سباب �أخرى بخالف ا�ستخدام القيمة العادلة مثل �ضعف �آليات الرقابة واحلوكمة حيث �أرجعت درا�سة
(� ) 2003 ,Haddaol & Barlevأ�سباب انهيار �شركة  Enronلي�س لق�صور يف نظام حما�سبة القيمة
العادلة ولكن الق�صور يف التطبيق حيث �أو�ضحت الدرا�سة �أن �شركة  Enronقد �أ�ساءت لي�س فقط يف تطبيق
القيمة العادلة ولكن �أي�ض ًا يف تطبيق املحا�سبة عن التكلفة التاريخية وما يتعلق بها من �إعرتاف بالدخل
و�إندماج امل�شروعات ،كما خل�صت الدرا�سة �إىل �أن العيب لي�س يف نظام املحا�سبة عن القيمة العادلة ولكن يف �أن
النظام الرقابي املوجود ال ينا�سبها ولكن ينا�سب املحا�سبة عن التكلفة التاريخية ب�شكل �أكرب ،كما �أن تطبيق
نظام حما�سبي مزدوج يجمع بني حما�سبة التكلفة التاريخية وحما�سبة القيمة العادلة �سوف يعطى الفر�صة
لإ�ضعاف الرقابة وزيادة الفر�ص لتالعب الإدارة ،وتعترب اخلطوات التي يتخذها جممع املحا�سبني القانونيني
الأمريكي AICPAجتاه مراجعة القيمة العادلة من اخلطوات ال�سليمة يف هذا الإجتاه .وقد اتفقت درا�سة
( )2009 ,Rose & Trusselودرا�سة ( )2009 ,Yi & Thomas ,Dongمع درا�سة (& Barlev
 2003 ,Haddaolيف �أن هناك مبالغة يف االنتقادات املوجهة للمعايري اجلديدة املتعلقة بالقيمة العادلة
فهناك �أ�سباب متعددة للأزمة املالية منها ال�ضغط احلكومي وتعقد الأدوات املالية امل�ستخدمة ،حيث يعتقد
البع�ض �أن �سبب �أزمة الرهن العقاري قد جاء نتيجة لل�ضغط الذي مار�س احلكومة الفيدرالية على امل�ؤ�س�سات
املالية لتخفي�ض معايري الإقرا�ض  ،Standards Lendingيجب الإهتمام بتح�سني متطلبات معايري القيمة
العادلة وذلك من خالل تطوير عملية تطبيق وو�ضع �أف�ضل الإر�شادات لتطبيق املحا�سبة عن القيمة العادلة
يف �سوق يت�سم ب�أمرين عدم ال�سيولة وعدم الفعالية .كما �أ�شارت درا�سة ()2009 ,Yi & Thomas ,Dong
�إىل م�ستويات التقييم يف معيار املحا�سبة االمريكى  157و �أن امل�ستوى الأول والثاين للقيمة العادلة تت�صف
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باملالئمة وامل�ستوى الثالث �أي�ض ًا مالئم ولكن بدرجة �أقل و �إن مالئمة القيمة العادلة �سوف تنخف�ض (وبخا�صة
للم�ستوى الثالث) كلما زاد �ضعف �آليات حوكمة ال�شركات .وفى نف�س االجتاه �أ�شارت درا�سة (and Laux
� )2009 ,Leuzإىل �إن حما�سبة القيمة العادلة لي�ست امل�سئولة عن الأزمة ولي�ست �أي�ضا جمرد نظام للقيا�س
يقوم بالتقرير عن قيم الأ�صول دون �إن يكون له �آثار اقت�صادية تخ�صه .وفيما يتعلق ببديل القيمة العادلة
فقد �أ�شارت الدرا�سة اىل �إن حما�سبة التكلفة التاريخية لي�ست هي احلل مل�شاكل القيمة العادلة ،فالتكلفة
التاريخية ال تعك�س القيمة الأ�سا�سية لعنا�صر القوائم املالية ,و�إذا كان هناك �أي�ضا م�شكالت يف القيم ال�سوقية
والتي �أحيانا ال تعك�س القيم الأ�سا�سية للأ�صول نظر ًا لت�أثر القيم ال�سوقية بامل�ؤثرات ال�سلوكية وعدم ر�شد
امل�ستثمر ،فمن الأف�ضل ا�ستخدام القيم ال�سوقية حتى �إذا كانت الأ�سواق ال تت�صف بال�سيولة  illiquidودعم
ذلك باالف�صاحات الإ�ضافية -التي تتعلق على �سبيل املثال بالقيمة الأ�سا�سية للأ�صل الذي يتم االحتفاظ
به حتى تاريخ اال�ستحقاق ،حيث �أن حما�سبة القيمة العادلة ال متنع توفري معلومات �إ�ضافية والتي تت�ضمن
تقديرات الإدارة للقيم الأ�سا�سية.

 .2.4درا�سات تعترب ا�ستخدام القيمة العادلة �سبب ًا للأزمة املالية العاملية

انتقدت درا�سة ( )2006 .Haldermanو( )2006 ,Benstonو( )2009 ,Khanحما�سبة
القيمة العادلة فقد تناولت درا�سة ( )2006 .Haldermanاثر القيم العادلة على القوائم املالية ل�شركة
انرون ،فر�أت الدرا�سة �أن انرون قد �أعلنت عن تخفي�ضات offs writeو�إعادة �صياغة للإرباح statement Re
كبرية يف �أكتوبر ونوفمرب  2001مما كان ي�شري �إىل �أن هناك حمتمل يف مكان ما .ومن فح�ص القوائم املالية
اخلا�صة بال�شركة ات�ضح �أنها بعيدة يف متثيلها للحالة �أو الأداء املايل الفعلي لل�شركة .وقد قامت انرون ب�إخفاء
خ�سائر كثرية من خالل اال�ستخدام غري املالئم وامل�ضلل للوحدات ذات الأغرا�ض اخلا�صة وال�شراكات اخلارجية
كما قامت با�ستخدام مكثف ملحا�سبة القيمة العادلة ،فقد كانت امليزانية العمومية النرون ت�ضم ح�سابات جارية
وغري جارية بعنوان “�أ�صول �إدارة خطر ال�سعر”  assets management risk priceوالتي كانت �أ�صول
حما�سبة القيمة العادلة النرون وقد قامت انرون يف  1992ب�إقناع جلنة تداول الأوراق املالية �أنها ت�ستطيع
ا�ستخدام حما�سبة  market to markلتقييم امل�شتقات وعقود الغاز طويلة الأجل ،وبذلك �أعطت اللجنة
النرون الو�سيلة التي متنعها من ا�ستخدام املبادىء التقليدية وقد قامت انرون بخ�صم القيمة احلالية لـ 29
عام ًا من الدخل من عقود العمالء .وفى عام  2000ت�ضخمت �أ�صول �إدارة خطر ال�سعر من  5بليون دوالر �إىل
 21بليون دوالر وانخف�ض خطر ت�أخري ال�سداد  ،default of riskكما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام انرون
ملحا�سبة �ألقيمه العادلة خلقت فجوة توقيت بني االعرتاف ب�صايف الدخل والتدفقات النقدية الداخلة ذات
ال�صلة ،مما دفع انرون اىل تغطية هذه الفجوة من خالل الوحدات ذات الأغرا�ض اخلا�صة.
وفى نف�س ال�سياق انتقدت درا�سة ( )2006 .Haldermanدفاع ( )2006 ,Schuetzeعن القيمة
العادلة يف �أن املحا�سبني لي�سوا م�ؤهلني �أو �أكفاء للحكم على القيم العادلة للأ�صول �أو االلتزامات غري النقدية
وميكن معاجلة ذلك من خالل االعتماد على تقييمات من متخ�ص�صني خارجيني وتعترب القيمة العادلة غري
ناجحة ولكن الف�شل بالن�سبة النرون جاء ب�سبب عدم مطالبة انرون باحل�صول على �آراء خرباء تقييم خارجيني
وم�ستقلني ،فقد ر�أت درا�سة ( )2006 .Haldermanان ر�أى  Schuetzeكان �صحيح ًا بالن�سبة للم�ستويني
الأول والثانى فى التقييم حيث تعترب التقييمات ال�سوقية او القريبة منه موجودة ولكن بالن�سبة للم�ستوى
الثالث (كما هو احلال يف �شركة انرون) يختلف املو�ضوع متام ًا فقد قامت انرون بخلق معامالت تتعلق ب�أ�صول
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ثابتة وبرامج حا�سب ومل يكن لها �أغرا�ض الأعمال احلقيقية ولكن كان الهدف من ذلك هو التالعب وحتويل
الدخل امل�ستقبلي املتوقع �إىل ال�سنوات احلالية بحيث ت�ستطيع الإدارة الرتبح من اتفاقيات احلوافز ،كما ر�أت
الدرا�سة �أن امل�ستوى الثالث للتقييم يت�ضمن درجة عالية من عدم املو�ضوعية وقد قامت القيمة العادلة بتحويل
التقرير املايل لل�شركات �إىل م�ضاربة حول الأحداث امل�ستقبلية ودفعت املحا�سبني امل�ستقلني �إىل امل�ضاربة حول
ما �إذا كانت م�ضاربات ال�شركة تعترب معقولة.
وقد اتفقت درا�سة ( )2006 ,Benstonمع درا�سة (� )2006 ,Haldermanأن �سبب �أزمة �شركة
انرون جاءت من تطبيقها ملحا�سبة القيمة العادلة وحتديد ًا للم�ستوى الثالث من التقييم حيث تنخف�ض خربة
حما�سبي ال�شركة ومراجعيها امل�ستقلني املتعلقة وحيث يتم ا�ستخدام تقييمات على �أ�سا�س التدفقات النقدية
املخ�صومة و�أدوات التقييم الأخرى التي يقدمها مديري ال�شركة ولي�س بالإ�شارة �إىل �أ�سعار ال�سوق .وقد ر�أت
الدرا�سة �أن ا�ستخدام انرون تقديرات القيمة العادلة وفق ًا للم�ستوى الثالث مل يكن يف بادئ الأمر بهدف ت�ضليل
امل�ستثمرين ولكن لتحفيز املديرين وتعوي�ضهم عن املنافع االقت�صادية التي مت حتقيقها للم�ساهمني فقامت
ب�إعادة تقييم عقود الطاقة لتعك�س االبتكار يف كيفية هيكلة هذه العقود على �أن يتم التقرير عن الزيادة
يف القيمة يف �إرباح ال�سنة احلالية ،بعد ذلك قامت انرون بتطبيق �إعادة التقييم طبق ًا للم�ستوى الثالث على
�أ�صول �أخرى وعندما مل تكن عمليات انرون مربحة كما يتوقعها املدراء جاءت �إعادة التقييم بهدف ت�ضخيم
�صافى الربح الذي يتم التقرير عنه .وقد دفع ذلك املديرين �إىل ا�ستثمار موارد كثرية يف م�شروعات مكلفة
ويتم ت�شغيلها وتنفيذها ب�صورة رديئة ولكنها ميكن �أن تكون قيمتها العادلة مرتفعة .وبرغم �أن حما�سبة
القيمة العادلة وفق ًا ملبادئ املحا�سبة املقبولة قبو ًال عام ًا تقت�صر على الأ�صول املالية �إال �أن حما�سبي �شركة
انرون ا�ستطاعوا االلتفاف حول هذا التقييد وت�سجيل تقديرات القيمة احلالية لأ�صول �أخرى با�ستخدام
�إجراءات يتم قبولها ورمبا ت�صميمها بوا�سطة مراجعها اخلارجي �آرثر �أندر�سون .وقد كان من املتوقع �أن ي�شك
مراجعها اخلارجي يف تقديرات الإدارة للقيمة العادلة وذلك كما هو مطالب يف معياري العمل الثاين والثالث
ملعايري املراجعة املتعارف عليها ،كما يطالب معيار املراجعة � 57أن يقوم املراجع بجمع الأدلة الكافية واملالئمة
للت�أكد من �أن طرق التقييم تعترب مقبولة وانه مت الإف�صاح عن طرق التقدير واالفرتا�ضات اجلوهرية ولكن
من الوا�ضح �أن املراجع اخلارجي كان لديه حوافز نقدية قوية لالحتفاظ بعميله الذي كان يقدم له خدمات
ا�ست�شارية كثرية بجانب املراجعة.
ومن خالل التطبيق على قطاع البنوك ،تو�صلت درا�سة (� )2009 ,Khanإىل �أن نطاق ا�ستخدام
القيمة العادلة �سوف ي�ؤثر على زيادة عدوى الإفال�س Contagionبني البنوك وهو من الأمور اخلطرية
�أثناء تلك احلقبة قليلة ال�سيولة ،و�سوف يتوقف انتقال العدوى يف ا�ستخدام املحا�سبة عن القيمة العادلة
على ح�سب القوة الر�أ�سمالية للبنك ،فكلما كان البنك �أقل �أو �ضعيف من الناحية الر�أ�سمالية �إىل جانب ارتفاع
ن�سبة الأ�صول وااللتزامات بالقيمة العادلة كلما زاد ت�أثر البنوك بعدوى الإفال�س وت�أثرت ب�شكل �أكرب بالأزمة
املالية العاملية.
واخلال�صة �أن موقف القيمة العادلة مثري للجدل حيث ي�صعب القول �أنها �سبب ًا �أو �أنها لي�ست �سبب ًا يف
الأزمة املالية العاملية فامل�شكلة لي�ست يف القيمة العادلة يف حد ذاتها ولكن ميكن القول وب�شكل م�ؤكد �أن التطبيق
ال�سيء ملحا�سبة القيمة العادلة كان له دور ًا بارز ًا يف االنهيارات املالية التي حدثت م�ؤخر ًا بالإ�ضافة �إىل وجود
�ضعف �آليات احلوكمة و�ضعف الرقابة.
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اخلامتة:

بناءا على ما تقدم ،ف�إن عملية تبني حما�سبة القيمة العادلة تواجه العديد من العراقيل و ال�صعوبات
على �صعيد الدول املتقدمة عموما و الدول النامية على وجه اخل�صو�ص نظرا حلداثة تبني معايري املحا�سبة
الدولية .و عليه فقد حاولنا ا�ستنباط �أهم العراقيل التي ميكن �أن تواجه تبني حما�سبة القيمة العادلة يف
اجلزائر:
عدم توفر �أ�سواق ن�شطة ،و بالتايل جلوء �إدارات ال�شركات �إىل التقييم الذاتي ،والذي�سي�ساهم يف تخوف امل�ستثمرين من القوائم املالية املعدة وفقا لتلك املعايري ،انطالقا
من �أن �إدارات ال�شركات ت�ستطيع ا�ستخدامها يف التالعب املتعمد.
عدم جدوى تطبيق املعايري الدولية يف دول العامل الثالث ،لعدة �أ�سباب من �أهمها: عدم متكن ال�شركات من حتمل تكاليف تطبيقها ،وخ�صو�صا �أن اكرث ال�شركات تعد من �شركات احلجم ال�صغريواملتو�سطوبالتايلحتملتكاليف�إ�ضافية�سي�ساهميف�إخراجهامنمناف�سةالأ�سواقالداخليةواخلارجية.
 �أغلب تلك املعايري تراعي ظروف ،وبيئة ،وم�صالح �شركات العامل املتقدم ،والتي هي تختلف يف كثري من اجلوانباالقت�صادية عن ظروف ،وبيئة ،وم�صالح �شركات العامل الثالث ب�شكل عام واجلزائر ب�شكل خا�ص.
و يف الأخري ،ميكن القول �أنه يتم اال�ستفادة من منافع حما�سبة القيمة العادلة فقط �إن مت قيا�سها بدقة و
موثوقية ،و هو ما ي�صعب حتقيقه! ...
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ƨȇǂƸƦǳơǱȁƾǳơƩƢȇƽƢǐƬǫơĿ
 ه�شام بوري�ش.د

 رئي�س ق�سم العلوم االقت�صادية،�أ�ستاذ حما�ضر
 اجلزائر، جامعة عنابة،كلية العلوم االقت�صادية والت�سيري

 �سنحاول حتليل �أهمية النقل البحري يف االزدهار،من خالل هذا املقال
 تعترب املوانئ البحريـة، يف هذا الإطار،االقت�صادي والإ�شعاع ال�سيا�سي للدول
 تهدف من خالل ا�ستثماراتها �إىل تخفي�ض،منظمات ذات بالغـة يف التعقيد
.فرتة دوران ال�سفينة
�أدى التطور احلا�صل يف بناء �سفن �أكرب حجما و�أكرث تخ�ص�صا �إىل زيادة
يف حجم الأ�سطول العاملي وتركز حركة التجارة العاملية يف عدد قليل من
.اخلطوط املالحية املعروفة

ǎƼǴǷ

Résumé :
Dans cet article, nous allons analyser l’importance des
transports maritimes dans la prospérité économique
et le rayonnement politique des nations, dans tel cadre,
les ports maritimes sont des organisations d’une très
grande complexité ou le grand avantage économique
de l’investissement portuaire est de réduire la durée
de rotation des navires.
L’évolution vers la spécialisation des navires et le
gigantisme aboutissent à une augmentation de la
taille de la flotte mondiale et à la concentration du
trafic sur les grandes lignes maritimes.
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مقدمـة:

يعترب النقل عملية متممة للإنتاج ،حيث يخلق املنفعة املكانية للمنتجات قيد اال�ستهالك ،وذلك بنقلها من
�أماكن �إنتاجها وت�صنيعها �إىل �أماكن ا�ستهالكها ،ويف الكثري من االقت�صاديات العاملية �أ�صبح الإنتاج دون وجود
و�سائل للنقل ،ال ميثل �أي معنى يذكر.
ويربز النقل البحري ك�أحد �أهم و�سائل نقل الب�ضاعة و تنقل الركاب بني القارات وحدود الدول يف العامل،
حيث ي�ساهم يف نقل �أكرث من  80%من املبادالت التجارية بني الدول� ،إ�ضافة �إىل قدراته التناف�سية التي
تخف�ض تكاليف نقل الوحدة الواحدة لأدنى امل�ستويات املمكنة مقارنة مع و�سائل النقل الأخرى ،وعلى هذا
الأ�سا�س جاءت هذه الدرا�سة لإلقاء ال�ضوء على عنا�صر مكونات قطاع النقل البحري ب�صفة عامة ،وذلك عرب
حتليل لأهم مكونات الن�شاط من املنظور االقت�صادي ،والبنية التحتية املكونة له من املنظور اجلغرايف ،وما
دامت ال�سفينة متثل �أ�سا�س هذا القطاع ،فقد �أوردنا جانبا كبريا يهتم بدور الأ�سطول البحري يف املبادالت
التجارية بني الدول يف ظل التغريات احلا�صلة يف مفاهيم االقت�صاد العاملي وتطورات بناء ال�سفن امل�ستجيبة
لتلك التغريات.
وي�ستمد هذا املقال �أهميته من مكانة النقل البحري يف اقت�صاديات الدول ،و دوره يف تخفي�ض تكاليف نقل
الب�ضائع و�شحنات التجارة العاملية �إىل م�ستويات مل يكن بالإمكان الو�صول �إليها لوال االجتاه ال�صارخ لبناء
�سفن �أكرب حجما،و�أكرث �أمننا.
تهتم البلدان الواقعة على ال�ساحل بتطوير قطاع النقل البحري ،ملا يحمله من امتيازات ت�ساعد على تقليل
التكلفة االقت�صادية يف البالد ،وتو�سيع قاعدة الت�شغيل يف املجاالت املرتبطة مبحيط النقل البحري ،وحتى
ين�ش�أ هذا القطاع البد من توافر عنا�صر �أ�سا�سية يف بنيته التحتية ،و�أخرى خا�صة بفعالية ن�شاطه ،وعلى
هذا الأ�سا�س ان�صب اهتمامنا للإجابة على الت�سا�ؤالت التالية :كيف ي�ساهم قطاع النقل البحري يف تفعيل
عجلة التنمية يف اقت�صاديات الدول؟ ،ويف �سبيل ذلك ما هي الدعائم التي يعتمد عليها يف حتقيق �أهدافه
و�سيا�ساته؟
وللرد على خمتلف الت�سا�ؤالت التي متت �إثارتها ف�إننا اعتمدنا يف هذه الدرا�سة على املنهج اال�ستنباطي
وذلك عرب حتليل املفاهيم االقت�صادية ب�صفة عامة،ثم االهتمام بتلك العنا�صر اخلا�صة باالقت�صاد البحري،
ومقومات جناحه �ضمن جمموعة وا�سعة من القطاعات االقت�صادية الأخرى ،وقد تطلب معاجلة هذا املو�ضوع
تق�سيمه �إىل العنا�صر التالية� :أهمية النقل البحري لالقت�صاد الوطني ،مكونات ن�شاط النقل البحري ،البنية
التحتية.

� .1أهمية النقل البحري لالقت�صاد الوطني:

يلعب قطاع النقل البحري دورا مهما يف اقت�صاديات الدول التي متلك �سواحل بحرية ،جتعلها يف من�أى عن
العزلة الدولية  ،ويتميز قطاع النقل البحري مقارنة بقطاعات النقل الأخرى بقدرته على نقل مئات الأطنان
من الب�ضاعة يف رحلة واحدة ،مع توافر درجة عالية من الأمن وال�سالمة ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل تخفي�ض تكاليف
نقل الوحدة الواحدة ،مما يجعل جانب العر�ض يف خدمات النقل البحري �أهم عن�صر تعتمد عليه التجارة
اخلارجية للبلد.

 .1.1دور النقل البحري يف التجارة اخلارجية:

يبقى النقل البحري العمود الفقري للتجارة الدولية ،حيث �أن اكرث من  % 80من الب�ضاعة امل�شحونة عرب
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العامل تتم على �سطح ال�سفن البحرية ،وخالل الثالثني �سنة ال�سابقة ،عرف النقل البحري العاملي زيادة
�سنوية مطردة قدرت بحوايل  3,1%يف املتو�سط  ،وقد تنب�أت �إحدى الدرا�سات التي قام بها م�ؤمتر الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية ب�أن التجارة البحرية العاملية �سرتتفع بـ � 44%سنة  2020لت�صل �إىل 11,5%
مليار طن ،بينما �ستبلغ �سنة  2031م�ستوى  16,04مليار طن ،ويو�ضح اجلدول ( )1التايل ت�صنيفا معينا
للب�ضائع وتطور حركتها يف العامل.

ال�سنة
1970

1980
1990
2000
2006
2007

جدول( :)1تطور حركة الب�ضاعة امل�شحونة يف العامل عرب النقل البحري
الوحدة :مليون طن
الإجمايل
ب�ضائع �أخرى
�أهم الب�ضائع ال�صب*
البرتول

1442
1871
1755
2163
2595
2681

448
796
968
1288
1876
1997

676
1037
1285
2533
3181
3344

2566
3704
4008
5984
7652
8022

Source : Etude sur les transports maritimes, Rapport du secrétariat de la
CNUCED, NATIONS UNIES, New York et Genève, 2008, p 6.
* احلديد ،الأ�سمدة ،الفحم ،البوك�سيت ،الفو�سفات
قدرت حركة الب�ضائع امل�شحونة عرب اخلطوط املالحية خالل �سنة  2007بـ  8,02مليار طن� ،أي بارتفاع
 4,8%مقارنة بال�سنة ال�سابقة .وقد �أدت االحتياجات املتزايدة ل�صناعة احلديد وال�صلب ال�صينية �إىل
ا�ستمرار ارتفاع حركة املعادن امل�شحونة ،ورغم االرتفاع الدائم لأ�سعار النفط� ،إال �أن �أثرها يبقى حمدودا على
النمو املتزايد لنقل البرتول اخلام واملنتجات النفطية الأخرى.

� 2.1أثر النقل البحري على ظاهرتي التخ�ص�ص وتق�سيم العمل:

ي�ساعد ن�شاط النقل البحري يف العديد من الدول على بروز ظاهرة تخ�ص�ص العمل على امل�ستوى املحلـي
و الإقليمـي ،كما ي�ساعد علـى تو�سيع �أ�سواق املنتجات بنقلها �إىل �أماكن مل تكـن لتباع بها ،لوال وجود و�سائل
نقل قادرة على نقلها ،وبهذا ميكننا اال�ستفادة من املزايا الن�سبيـة التي متيز مناطق �إنتاج من �أخرى(، )1فبدون
و�سائل نقل ذات كفاءة � ،ست�ضطر كل منطقـة لإنتاج ما يلزمـها من احتياجات ،مما يعر�ض م�ستوى املعي�شـة فيها
لالنخفا�ض لعدم متكنها من تنويع م�صادر احلياة االقت�صاديـة بها.
و يرمي تق�سيم العمل �إىل حتقيق اال�ستخدام الأمثل للأر�ض واليد العاملة ور�أ�س املال والإدارة ،بال�شكل
الذي ي�ؤدي �إىل الإنتاج ب�أقل التكاليف املمكنة مقارنة مع باقي املناطـق الأخرى ،مما ي�ؤهلها �إىل مبادلة خمتلف
ال�سلع عرب و�سائل النقل املتاحة ،وقد ا�ستغلت العديد من البلدان النا�شئة هذه املفاهيم يف �أخذ مواقع هامة يف
التجارة العاملية وخلق �أ�سطول بحري قادر على املناف�سة العاملية(.)2
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كما يلعب ن�شاط النقل البحري ،كعامل يف حتديد حجم ال�صناعة ،فامل�صانع ال�صغرية عادة ما تن�ش�أ قرب مراكز
املواد الأولية ،كما ال يتعدى ت�سويق منتجاتها حدود البلد� ،أما امل�صانع الكبرية ،فهي قادرة على جلب م�ستلزمات
�إنتاجها من مناطـق بعيدة وب�أ�سعار تناف�سيـة ،كما ميكنها ت�صريف منتجاتهـا يف مناطق خمتلفة من العامل ،وهذا
بتوافر ال�سفن البحرية القادرة على تخفي�ض تكاليف نقل الوحدة الواحدة �إىل �أدنى امل�ستويات.

� 3.1أهمية قطاع النقل البحري يف توظيف اليد العاملة:

لقطاع النقل البحري ميزة خا�صة يف توظيف اليد العاملة ،حيث ميكن ت�شغيل اليد العاملة على �سطح �سفن
الأ�ساطيل الأجنبية ،مبعنى �أن �سوق العمل يف قطاع النقل البحري هو �سوق دويل ال يعرتف ب�أعالم جن�سية
الأ�ساطيل الوطنية ،وبهذا ال�شكل �أمكن لليد العاملة املحلية امل�شتغلة على �سطح ال�سفن الأجنبية من االحتكاك
مبختلف التجارب الدولية يف �إدارة املهن البحرية ،واال�ستفادة منها عند �إن�شاء �أو تو�سيع الأ�سطول الوطني.
وال يقت�صر ت�شغيل اليد العاملة على �سطح الأ�سطول البحري فقط ،بل يتعدى ذلك �إىل خمتلف عمليات ال�شحن
والتفريغ بر�صيف امليناء� ،إ�ضافة �إىل خمتلف الأعوان االقت�صادية التي تتخذ من امليناء موقعا لها ،ومن قطاع
النقل البحري حمورا لن�شاطاتها (. )3
ومن املعلوم �أن حتديد درجة الأهمية االقت�صادية لقطاع النقل البحري مرتبط مبدى م�ساهمته يف الدخل
الوطني ،وعدد العاملني يف القطاع والإمكانات ال�سنوية املتوفرة خللق منا�صب �شغل ،بالإ�ضافة �إىل م�ستويات
الأجور التي تتحقق يف القطاع ،ويجب �أن يكون التحليل دائما مرتبطا مبقارنة النتائج املح�صل عليها مع تلك
املحققة يف القطاعات االقت�صادية الأخرى (.)4

 .2مكونات ن�شاط النقل البحري:

ي�ستمد النقل البحري �أهميته يف االقت�صاد الوطني من كفاءة عنا�صره ،وجتان�س خدمات ن�شاطه ،وترابطها
بال�شكل الذي يخدم الغر�ض النهائي الذي ا�ستخدمت من �أجله و�سيلة النقل البحري .وميكن ا�ستعرا�ض �أهم
عنا�صر النقل البحري الرئي�سية فيما يلي:
ـ ال�سفن البحرية.
ـ املوانئ البحرية.
ـ ال�شركات العاملة مبحيط امليناء.
ـ اخلدمات الأخرى.

 1.2ال�سفن البحرية:

تعترب ال�سفن البحرية الو�سيلة الرئي�سية لنقل الب�ضائع حول العامل ،وقد تزايدت �أهميتها �أكرث عندما
�أ�صبح �شكلها وت�صميم عنابرها ي�أخذ بعني االعتبار اخل�صو�صيات املادية والكيماوية للب�ضائع املنقولة على
�سطحها ،وبالتايل �أ�صبحت لب�ضائـع ال�صب ال�سائـل �سفننا متخ�ص�صـة يف نقـلها كناقالت النفط ،و الزيوت� ،أما
ب�ضائع ال�صب اجلاف كالقمح وال�سكر ،فلها ناقالتها اخلا�صة بها ،كما �أ�صبح بالإمكان نقل خمتلف الب�ضائع يف
وحدات �شحن منمطة تعرف با�سم احلاويات ،ورغم التقدم التكنولوجي امل�ستخدم يف بناء ال�سفن املتخ�ص�صـة،
�إال �أن �سفن ال�شحن التقليديـة مازالت الأكرث �شيوعا� ،إذ ميكنها �شحن خمتلف �أنواع الب�ضاعة العامة.
()5
يف حني تق�سم هيئة اللويدز ) (LIOYDSال�سفن البحرية �إىل نوعني هما.
 �سفن جتارية ( :)Merchant Shipsوهي ال�سفن التي تقوم بنقل الب�ضاعة بحرا ،وت�ضم ناقالتال�صب اجلاف وال�سائل� ،سفن احلاويات� ،سفن «روـ رو» ذات املناولة الأفقية.
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 �سفن اخلدمة ( :) Service Shipsهي �سفن �أ�صغر حجما مقارنة بال�سفن التجارية ،وميكن التمييزبني �سفن العاملة يف خدمة املوانئ  ،حيث تقوم بخدمتها وت�سهيل مهامها يف �إطار امل�سطحات املائية اخلا�صة
بامليناء ،فعند دخول ال�سفينة امليناء؛ جند بانتظارها �سفينتي القطر والإر�شاد ،كما تقوم �سفن الإمداد بتزويد
طاقم ال�سفينة بامل�ؤونة واملياه ال�صاحلة لل�شرب ،بينما توفر �أخرى الوقود الالزم للرحلة ،ومن �أجل زيادة عمق
ال�سفينة؛ توجد �سفن خا�صة بعملية �إزالة الروا�سب التي ت�أتي بها التيارات البحرية لأحوا�ض امليناء�)6(،أما
بالن�سبة ل�سفن اخلدمات اخلا�صة؛ فنجد بالإ�ضافة �إىل �سفن الأبحاث �سفن التدريب� ،سفينة ور�شة� ،سفينة
�إنقاذ ،واليخوت التي تعترب �سفننا للنزهة بحيث متتاز ب�سرعة عالية ودرجة جتهيز خا�صـة ت�شبه حلد ما �سفـن
الركاب كما تتميز بطول يرتاوح بني  20مرت و  45مرت يف معظم احلاالت )7(،و�إ�ضافة لل�سفن التجارية و�سفن
اخلدمة ،جند يف �أعايل البحار كال من �سفن ال�صيد وال�سفن احلربية.
وبالرجوع �إىل ال�سفن التجاريـة؛ جند �أنف�سنا �أمام مفا�ضلـة يف بناء ال�سفـن ال�ضخمـة ،لال�ستفادة من
اقت�صاديات احلجم ،وتخفي�ض تكاليف نقل الطن الواحد ،غري �أن ذلك غالبا ما يقابل بق�صور �إمكانات العديد
من املوانـئ عند ا�ستقبال مثل هذه ال�سفن ال�ضخمـة ،كما �أنه من ال�صعب اال�ستفادة الكاملـة من فراغات ال�سفينة،
وبالتايل ت�ضطر هذه ال�سفن �إىل الدخول �إىل العديد من املوانئ من �أجل ملء جميع فراغاتها ،مما يعر�ضها
لتحمل تكاليف ت�شغيلية ،وانتظار بامليناء مل يكن باحل�سبان ،ومما �سبق ،يت�ضح لنا �أهمية توافق �إمكانيات
()8
امليناء مع التغريات احلا�صلة يف بناء ال�سفن البحرية .
وكغريها من و�سائل النقل ،تخ�ضع ال�سفن �إىل قواعد عاملية لتنظيم املالحة البحرية ،فعندما يكون اخلط�أ
�أحادي اجلانب ،تتحمل ال�سفينة املت�سببة يف احلادث تبعات ذلك� ،أما �إذا كان اخلط�أ م�شرتكا ،فالتعامل مع هذه
احلالة يختلف من بلد لآخر ،حيث جند تركيا وم�صر مثال تقت�سم اخل�سائر بالتنا�سب مع قيمة ال�سفينتني،
بينما يتم اقت�سام اخل�سائر الكلـية على اثنني يف النظام االجنليزي ،وتعتمد دول �أخرى على اقت�سام اخل�سائر
بالتنا�سب مع درجة امل�س�ؤولية عن احلادث ،وهو احلل املقبول يف فرن�سا ،البلدان اال�سكندينافية ،الربتغال،
()9
اليونان ،رومانيا ،بلجيك ،والواليات املتحدة .
جدول ( :)2توزيع الأ�سطول العاملي ح�سب �أ�صناف ال�سفن ()2005-2008
الوحدة� :ألف طن
�أ�صناف ال�سفن

2005

2006

2007

2008

Δ%
2008/2007

ناقالت البرتول

336156

354219

382975

407881

6.5

ناقالت ال�صب

320584

345924

367542

391127

6.4

�سفن ال�شحن التقليدية

92048

96218

100934

105492

4.5

�سفن احلاويات

98064

111095

128321

144655

12.7

�سفن �أخرى

48991

52508

62554

68624

9.7

الإجمايل العاملي

895843

959964

1042328

1117779

7.2

Source : Etude sur les transports maritimes, Rapport du secrétariat de la
CNUCED, NATIONS UNIES, New York et Genève, 2008, p(36-37).
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تبقى ناقالت البرتول وناقالت ال�صب من بني �أهم ال�سفن الناقلة للب�ضاعة عرب العامل ،وذلك بن�سبة ت�صل
�إىل  70%من �إجمايل حجم الأ�سطول العاملي ،ورغم احل�صة املتوا�ضعة ل�سفن احلاويات� ،إال �أنها ت�سجل يف كل
عام �أعلى ن�سبة منو يف قدراتها على نقل املزيد من الب�ضاعة ،حيث يرجع ذلك �إىل التوجه العاملي نحو النقل
متعدد الو�سائط الذي يقدم العديد من االمتيازات للأطراف التي تتعامل به ،يف حني �أننا نالحظ تراجعا
م�ستمرا يف ح�صة �سفن ال�شحن التقليدية ،رغم �أن ور�شات البناء مازالت ت�صنعها ،ويرجع ذلك بالأ�سا�س �إىل
تف�ضيل العديد من ال�شاحنني �أ�سلوب املناولة الأفقية للب�ضائع ،ذو الإنتاجية العالية ،مقارنة ب�أ�سلوب املناولة
العمودية الذي يعتمد على روافع ال�سفينة ور�صيف امليناء يف �شحن وتفريغ ال�سفن.

 2.2املوانئ البحرية:

تعترب املوانئ البحرية حلقة و�صل بني و�سائل النقل البحري وو�سائل النقل الربي ،حيث تتعدد �أنواعها
بح�سب الطبيعة اجلغرافية التي متيزها ،وبح�سب ملكيتها وح�سب الوظائف التي تقدمها ،وبالتايل ف�إننا
جند ح�سب الت�صنيف اجلغرايف املرافئ الطبيعيـة التي مل يتدخل الإن�سان يف تكوينـها ،وتعتمد يف حمايتها
على ال�شعاب املرجانية واجلزر ،بينما حتتاج املرافئ �شبه الطبيعية �إىل بع�ض التعديالت حتى ت�صبح �صاحلة
للمالحة البحرية ،حيث تعترب م�صبات الأنهار من �أح�سن املواقع لإقامتها ،يف حني تتطلب املوانئ اال�صطناعية
�إىل حواجز �صناعية من �أجل حمايتها ،بالإ�ضافة �إىل القيام بعمليات تهيئة وا�سعة� ،أما الت�صنيف ح�سب
امللكية؛ فهو يق�سم املوانئ البحريـة �إىل تلك املوانئ التي تدار مركزيا من طرف احلكومات املركزية ،كما قد
تخ�ضع املوانئ للبلديات املحلية ،يف حني جند موانئ �أخرى خا�ضعـة لبع�ض الهيئات ك�سكـك احلـديد ،اجلمارك،
�أو القطاع اخلـا�ص ،كـما ا�ستطاعت العديد من ال�شركات الدولية من �إحكام �سيطرتها على العديد من املوانئ
العاملية.
وتنق�سم املوانئ البحرية من حيث وظيفتها �إىل موانئ ال�صيد ،املوانئ احلربية واملوانئ التجارية ،والتي
تنق�سم بدورها �إىل موانئ برتولية ،وموانئ الب�ضائع ال�صب اجلاف ،موانئ التخزين وامل�ستودعات ،موانئ العبور،
()10
و موانئ اخلدمات وال�صيانة.
و يف ر�أينا �أن متييز املوانئ بع�ضها عن بع�ض ،يحمل يف طياتـه العديد من الدالالت امل�ساعدة على حت�سني
�أداء امليناء البحري مهما كانت وظيفته ،حيث تختلف التجهيزات املوجودة على �أر�صفة امليناء وال�سفن التي
تق�صدها؛ باختالف الوظائف التي يقدمها ،فامليناء احلربي تختلف جتهيزاته عن تلك اخلا�صة بامليناء
التجاري ،وكذلك الأمر بالن�سبة ملوانئ ال�صيد ،وعلى الرغم من هذا االختالف� ،إال �أن العديد من اخلدمات
تت�صف بها جميع املوانئ ،كالقطر والإر�شاد ،وخمتلف امل�ساعدات املالحية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �إمكانية املوانئ التجارية بالقيام بالعديد من الوظائف يف نف�س الوقت ،حيث جند
العديد من املوانئ القادرة على القيام بعمليات ت�صدير وا�سترياد ال�صب اجلاف ،حيث ال يتنافى ذلك بقيامها
بوظيفة التخزين و�صيانة ال�سفن.
()11
وعلى العموم ف�إن �أي تطور يف ن�شاط املوانئ البحرية هو نتاج �أحد الأ�سباب التالية:
ـ التطور احلا�صل يف البنية التحتية للموانئ عرب الزمن.
ـ تطور �أ�ساليب النقل البحري ،وظهور جيل جديد من �أ�ساطيل النقل البحري.
ـ تطور �أ�ساليب مناولة الب�ضاعة يف املوانئ.
ـ التغريات احلا�صلة يف م�ضمون التجارة يف العامل ،وظهور عدد مهم من املتعاملني لهم طلبيات كبرية� ،إ�ضافة
�إىل ظهور مفاهيم الت�سليم من «الباب �إىل الباب» ،و»النقل متعدد الو�سائط».
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 3.2الهيئات العاملة يف حميط امليناء:

حتتاج عملية النقل ت�ضافر جهود العديد من الأطراف ،حيث �أ�صبحت عمليات ال�شحـن والتفريغ على
�أر�صفة امليناء تعهد �إىل �شركات متخ�ص�صة يف ذلك ،ولها التجهيزات الالزمة للقيام بال�شحن والتفريغ ،والنقل
والتخزين ،بني املنطقة اجلمركية و�أر�صفة امليناء.
وتنت�شر على حميط امليناء العديد من ال�شركات املالحية ممثلة لل�شركات الأجنبية باملوانئ الوطنية،
حيث تقدم هذه ال�شركات ،جميع الت�سهيالت املرتبطة بخدمة ال�سفينة �أثناء توقفها ب�إحدى املوانئ الوطنية،
وذلك بتعيني من يقوم بخدمات متوين ال�سفينة� ،إ�صالحها وتنظيفها،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ،تعمل
ال�شركات املالحية على ا�ستيفاء جميع احلقوق نظري اخلدمات املقدمة.
ويعمل متعهد الب�ضائع ،ب�صفتهم وكيال عن �أحد العمالء ،باختيار �أن�سب ال�سبل امل�ؤدية �إىل تخفي�ض تكاليف
النقل؛ وذلك باتخاذ جميع ترتيبات ا�ستالم وت�سليم الب�ضاعة نيابة عن مالكها ،مبا فيها الإجراءات اجلمركية
وعقود الت�أمني على الب�ضائع ،والعمل على تخفي�ض تكاليف النقل الربي وتخزين الب�ضاعة ،وتكمن �أهمية
متعهد النقل يف ت�شجيع ال�صادرات ل�صغار ال�شاحنني ،حيث يقوم بتجميع ر�سائل متعددة ويقوم بنقلها وفقا
للفراغات املتاحة على خطوط املالحة النظامية.
وجتدر الإ�شارة كذلك �إىل ت�أثري عمليـة نقـل الب�ضاعـة عرب املوانـئ بهيئات �أخرى تلعب دورا ال ي�ستهان به
يف ت�سهيل ان�سياب الب�ضاعة ب�أكرث �سرعة خارج امليناء ،وجند من �أهمها �شركات الت�أمني البحري على الب�ضاعة
()12
وال�سفن ،وخمتلف امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية املتخ�ص�صة يف جمال النقل البحري .

 4.2اخلدمات الأخرى:

�أ�صبحت العديد من املوانئ عرب العامل تقدم خدمات ال�صيانة و�إ�صالح ال�سفن على نطاق وا�سع ،حيث
تعدى ذلك جمرد �إ�صالح هيكل ال�سفينة والأعطاب امليكانيكية يف املحركات� ،إىل و�سائل االت�صال االلكرتونية
والأجهزة فائقة التكنولوجية ،كما تخ�ص�ص �أحوا�ضا جافة للقيام ببناء �سفن جديدة ت�ستجيب ملعطيات التغري
يف �أ�ساليب نقل الب�ضاعة عرب الطرق املالحية ،وتزويدها مبختلف و�سائل االت�صال احلديثة ،وربطها ب�شبكة
()13
االنرتنت عرب الأقمار ال�صناعية.
كما تتلقى ال�سفينة عند توقفها بامليناء عدة خدمات تهدف لتموينها مبختلف لوازم ال�سفر عرب البحر من
وقود ومياه عذبة ،بالإ�ضافة �إىل متوين طاقم ال�سفينة مبا يلزمه من م�ؤونة �ضرورية للرحلة ،وميكن �أن ي�ؤدي
الت�أخر يف تقدمي �إحدى هذه اخلدمات �إىل بقاء ال�سفينة مدة �أطول على �أر�صفة امليناء.

 3البنية التحتية:

ينق�سم النقل املائي �إىل نقل بحري ونقل نهري ،حيث يت�سم النقل البحري بنقل الركاب وخمتلف الب�ضاعة
يف حدود الدولة الواحدة وبني ميناءين خمتلفني ،ويطلق عليه ت�سمية النقل ال�ساحلي (امل�ساحلة)�،أما �إذا
تعدى ذلك لريبط بني موانـئ يتطلب الو�صول �إليها قطع �أعايل البحـار للو�صول يف بع�ض الأحيان �إىل قارات
خمتلفة ،فيطلق على هذا النقل بالنقل الدويل العابر للقارات� ،أما النقل النهري فال ميكن ا�ستبعاد �أهميته
لبع�ض الدول ،حيث ت�ستطيع الأنهار الكبرية ا�ستيعاب �سفن ذات حمولة ت�صل �إىل  5000طن ،ومثال ذك نهر
()14
الألب ب�أملانيا ،ونهر �سانت لوران�س بكندا.

 1.3اخلطوط املالحية:
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يبدو للوهلة الأوىل �أن للنقل البحري بنية حتتية جمانية ،حيث يخربنا علم اجلغرافيا �أن ثلثي م�ساحة
الكرة الأر�ضية هي عبارة عن م�سطحات مائية ،وبالتايل ميكن لل�سفن البحرية التنقل بحرية عرب خمتلف
القارات ،لكن ا�شتداد املناف�سة ،وحماولة الناقلني تخفي�ض تكاليف نقل الوحدة الواحدة �إىل �أقل ما ميكن ،دفع
بالبحث دوما عن �أق�صر الطرق التي تربط موانئ ال�شحن مبوانئ التفريغ عرب العامل ،وملا كان اخلط امل�ستقيم
هو �أق�صر م�سافة تربط بني نقطتني ،ف�إن اختيار م�سار يقرتب من اال�ستقامة يعترب �أح�سن ال�سبل يف تخفي�ض
فرتة الرحلة وجتنب تكاليف �إ�ضافية ،غري �أن ا�ستحالة حتقيق ذلك غالبا يف الرحالت البحرية يدفعنا �إىل
عبور ممرات مالحية قام الإن�سان بحفرها من �أجل تقلي�ص امل�سافات )15( ،كما مت و�ضع العديد من الإ�شارات
والعالمات املرورية الجتناب الكوارث املالحية.
مادام النقل البحري ب�سفن احلاويات يلقى رواجا ومنوا متزايدا� ،سنحاول من خالل ما �سيلي �إبراز �أهم
اخلطوط املالحية التي تتخذها �سفن احلاويات يف العامل ،حيث تعتمد يف اختيارها على عامل امل�سافة ،وموانئ
التوقف يف خط �سري الرحلة،ويو�ضح اجلدول( )3التايل �أهم الطرق املالحية التي ت�سلكها �سفن احلاويات عرب
العامل.
جدول ( :)3توزيع تدفقات الب�ضائع املحواة على �أهم الطرق املالحية
الوحدة :مليون وحدة مكافئة  20قدم
عرب املحيط الأطل�سي
�أوربا�-آ�سيا
عرب املحيط الهادي

ال�سنوات

�آ�سيا – الواليات
املتحدة

2006

15.0

4.7

2007

15.4

4.9

17.7

Δ%

2.8

3.0

15.5

الواليات املتحدة
�-آ�سيا

�آ�سيا � -أوربا

�أوربا � -آ�سيا

الواليات املتحدة
� -أوربا

�أوربا – الواليات
املتحدة

15.3

9.1

2.5

4.4

10.0

2.7

4.5

9.0

7.3

1.6

Source : Etude sur les transports maritimes, Rapport du secrétariat de la
CNUCED, NATIONS UNIES, New York et Genève, 2008, p94.

من خالل اجلدول �أعاله يتبني لنا �أهمية الطريق الرابط بني �أوربا وا�سيا والذي يتخذ قناة ال�سوي�س مب�صر
منفذا له للو�صول �إىل خمتلف موانئ جنوب �أوربا ،وم�ضيق جبل طارق كمنفذ للو�صول �إىل موانئ �شمال �أوربا،
حيث يتميز هذا اخلط املالحي بكثافة �شديدة� ،أما بالن�سبة للخطني الآخرين ،فهما يعربان عن جتارة الواليات
املتحدة مع بقية العامل ،فمن الطبيعي �أن �أق�صر طريق بني الواليات املتحدة وا�سيا هو ذلك القاطع للمحيط
الأطل�سي ولي�س للمحيط الهندي ،حيث تتفوق جتارة الواليات املتحدة مع �آ�سيا على حجم التجارة مع �أوربا.
�إن تكوين خطوط مالحية �آمنة ي�ستلزم توفري العديد من الإ�شارات واملعامل الإر�شادية ،فنجد �أن بع�ض
الطرق املالحية عرب العامل تتميز باالزدحام ،فبحر املان�ش الفا�صل بني فرن�سا وبريطانيا يح�صي قرابة ن�صف
ت�صادمات ال�سفن يف العامل.
وقد �أدت كارثة «التيتانيك» �إىل قيام « دوريات بحرية جليدية» مهمتها حتديد مواقع اجلبال اجلليدية
العائمة ،و�إبالغ ال�سفن العابرة للمحيط الأطل�سي عنها ،ويف الوقت احلايل مت تعوي�ض هذه الدوريات عن
طريق املراقبة املبا�شرة بوا�سطة الأقمار ال�صناعية ،ومن �أجل حماية �أكرب للركاب على ظهر ال�سفينة ،فقد
مت �إلزام جميع ال�سفن على تركيب «املنقل الإ�شعاعي» « ،»Radiogoniomètreوهو جهاز ي�ستعمل املوجات
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الإ�شعاعية لتحديد اجتاه ال�سفينة.
وقد �أقامت اتفاقية «هامبورغ» ل�سنة  1979نظاما عامليا للإغاثة والأمن عرب البحار م�ستخدمة يف ذلك
()16
تكنولوجيات االت�صال احلديثة الال�سلكية ،وعرب الأقمار ال�صناعية.
ويف �إطار حماية املوانئ و�سفن النقل البحري للب�ضائع اخلطرة ،فقد مت التفاهـم على عدة اتفاقيات يف
هذا ال�ش�أن ،تخ�ص �إجراءات ال�سالمة ،كاتفاقية منظمة «» OECDلـ 8دي�سمرب  ،1992والتي تبعتها عدة
()17
�إجراءات �أخرى خالل �سنة .1993

 2.3املنارات ،املعامل والرادارات:

تعترب املنارات �أقدم امل�ؤ�شرات ال�ضوئية امل�ستخدمة يف تق�صي الطرق املالحية لل�سفن البحرية ،ورغم
التقدم التكنولوجـي امل�ستخدم فـي حتديد اجتاه امل�سـار ،غـري �أن املنارات مازالت حتافظ على هيبتها التاريخية،
وميكن �أن ت�صل الإ�شارة ال�ضوئية للمنارة  200كلم لتخدم بذلك �آالف ال�سفن التي متر عرب حميطها.
كما قد جند يف موانئ عدة منارات عائمة حتمل �سفن ت�ساعد على املالحة البحرية يف الأماكن التي متتاز
ب�ضباب كثيف طوال ال�سنـة .ومن ال�شائع تواجد الإ�شارات ال�ضوئيـة العائمـة ذات الأحجـام والأ�شكال املختلفة،
عند مداخل املوانئ وباملمرات ال�ضيقة ،وعند تعذر ر�ؤية الإ�شارات ال�ضوئية؛ يتم اال�ستعانة بالإ�شارات ال�صوتية
وبالرادارات القادرة على تاليف مواقع اخلطر �أينما وجدت.

 3.3القنوات البحرية:

حتتاج العديد من ال�سفن التي تعمل يف �أعايل البحر والعابرة للقارات؛ �إىل املرور بالقنوات البحرية التي
تدخلت يد الإن�سان يف تكوينها ،ومنه ال ميكن املرور عرب هذه املنافذ قبل دفع الر�سوم املالحية ،وبالتايل ت�صبح
الرحالت البحرية غري جمانية بالكامل ،ومن �أهم القنوات امل�ستخدمة يف املالحة الدولية جند )18( :قناة
ال�سوي�س  ،1869قناة بنما  ،1914قناة كيل»  ،Kiel» 1919قناة كورنث «.Corinthe «1893

�أ .قناة ال�سوي�س:

مت �إكمال حفر القناة بحلول عام  ،1869ومتتد على م�سافـة  168كلم بني ميناء بور �سعيد ومدينـة
ال�سوي�س بجمهورية م�صر ،وال حتتوي القناة على �أهو�سة ،حيث �أن م�ستوى البحر املتو�سط يقـل عن م�ستوى
البحر الأحمر بـ � 25سم فقط.
تكمن �أهمية قناة ال�سوي�س يف وقوعها يف قلب العامل ،حيث ت�صل بني حوايل خم�سون ميناءا يطل على
البحر املتو�سط ،و ع�شرين ميناءا يطل على البحر الأحمر ،بالإ�ضافة �إىل متتعها بخ�صائ�ص الطريق الأ�سرع،
الأق�صر زمنا ،والأقل تكلفة ،غري �أن االعتماد على اقت�صاديات احلجم يف بناء �سفن �أ�ضخم قد يعك�س �صورة
مغايرة لواقع القناة ،وقدرتها على مواجهة الطرق املالحية البديلة ،ولعل �أبرز �صفعة تلقتها القناة هو
�إغالقها يف وجه املالحة البحرية بعد العدوان الإ�سرائيلي �سنة  ،1967مما �أدى �إىل ت�سارع بناء �سفن �أ�ضخم
ناقلة للبرتول متر بر�أ�س الرجاء ال�صالح ،ورغـم �أن زمن الرحلة �أطول� ،إال �أن تكاليف نقـل الوحدة الواحدة
قد انخف�ض بكثري ،ب�سبب اعتماد �صناعـة النقـل البحري على اقت�صاديات احلجم )19( ،ويو�ضح اجلدول ()4
التايل هذه الظاهرة:
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جدول ( )4تكلفة النقل البحري عرب قناة ال�سوي�س وعرب ر�أ�س الرجاء ال�صالح
اخلط املالحي
اخلليج العربي� -أوربا

امل�سافة
بالكلم

زمن
الرحلة
بالأيام

وزن
ال�سفينة
بالطن

التكلفة الكلية
بالفرنك
البلجيكي

تكلفة نقل الطن
الواحد بالفرنك
البلجيكي

عرب قناة ال�سوي�س
(م�صر)
39
24000
63
42000
عرب ر�أ�س الرجاء
ال�صالح(جنوب �إفريقيا)
Source :PLANCHAR.R.A, Economie des transports et logistique, Ecole des
Hautes études commerciales de liège, Institut supérieures universitaire de
gestion, Liège, 1990, p 109.
50000
50000
250000
500000

106*11.1
106*15
106*45
106*72.5

230
300
180
145

فبينما تتوقف �أدنى تكلفة لنقل الطن الواحد بحدود  230FBل�سفينة تزن  50000طن ،وهو احلد
الأق�صى لوزن ال�سفن العابرة لقناة ال�سوي�س ،نالحظ �أن طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح ال ي�ضع �أي �شروط من
هذا النوع عند املرور عربه ،وبالتايل �أمكن بناء �سفن �أكرب حجما ت�ستطيع حمل ع�شرة �أ�ضعاف ما حتمله �أكرب
�سفينة ميكنها العبور بقناة ال�سوي�س ،وبتكلفة نقل تنخف�ض �إىل حوايل الن�صف رغم طول امل�سافة.
ومن �أجل جعل القناة �أكرث تناف�سيا ،مت �إجناز �أ�شغال حفر جديدة ( )20مكنت بحلول عام  1980عبور
�سفن حتمل  150000طن ،وابتداء من �سنة  1988وبعد �أ�شغال جديدة م�ست عمق القناة؛ �أ�صبح ب�إمكان قناة
ال�سوي�س �أن ت�صبح بديال حقيقيا لطريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح� ،إذ �أ�صبح ب�إمكانها ا�ستقبال �سفن ذات حمولة
 270000طن ،وهي طاقة ا�ستقبال ال�سفن مبيناء روتردام الهولندي� ،أكرب املوانئ العاملية.

ب .قناة بنما:

تربط قناة بنما بني خليج بنما يف املحيط الهادي ،وبحر الكاراييب واملحيط الأطل�سي ،حيث خف�ضت رحلة
ال�سفن بني نيويورك و�سان فران�سي�سكو بـ  13000كلم ،بينما كانت تقطع مرورا بر�أ�س» هورن» «Le cap
 »hornجنوب �أمريكا الالتينية على م�سافة  22500كلم� ،أ�صبح يتم قطع الرحلة عرب القناة على م�سافة
 9500كلم ،حيث يتم عبور القناة من قبل �سفن ال يتعدى غاط�سها  45قدما ،وتعرف با�سم «بناماك�س»
«.»Panamax
قد غري االنتهاء من حفر القناة �سنة  1914جمرى النقل يف الواليات املتحدة باخل�صو�ص ،حيث �أ�صبح
النقل البحري يناف�س الطرق الربيـة العابـرة للقارات و�سكك احلـديد يف نقل �آالف الأطنان من الب�ضائع،
حيث عربت القناة �سنة  2005عدد� 140111سفينة حاملة لـ  278.8طن مبتو�سط � 40سفينة يوميا.
يتم حتديد ر�سوم وحقوق العبور على �أ�سا�س نوع ال�سفينة ،حجم ونوعية الب�ضاعة ،ويتحدد الر�سم املرتبط
بناقالت احلاويات بعدد احلاويات املكافئة لـ  20قدم ،حيث كان ر�سم املرور $ 54مقابل كل حاوية منقولة
يف  1ماي  ،2007بينما يتم حتديد الر�سم بالن�سبة ل�سفن ال�شحن الأخرى ح�سب وزن الب�ضاعة من الأطنان� ،أما
بالن�سبـة لل�سفن الأقل حجما ،فتدفع ر�سوما مرتبطة بطولها ،حيث ال يقـل عن  500$بر�سوم �سنة ،2006
()21
مهما كان طول ال�سفينة.
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جـ قناة كيل «:»Kiel

�سمحت هذه القناة بتقلي�ص امل�سافة بني موانئ بحر ال�شمال وموانئ البلطيق من  185كلم �إىل  55كلم ،غري
�أن عمقها املقدر بـ  36قدم مل ي�سمح �سـوى مبرور �سفـن ال�شحن متو�سطـة احلجم.

د .قناة كورنث «:»Corinthe

جتمع هذه القناة كل من خليج «كورنث» ببحر «�إيجه» يف اليونان ،حيث انخف�ضت امل�سافة بني البحر الأ�سود
والأدرياتيكي بحوايل  350كلم ،ومع ذلك ،ف�إن  26قدم كحد �أدنى للعمق لن ميكن من ا�ستفادة ال�سفن الكبرية
من ميزات و�إمكانيات القناة.
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اخلامتـة:

يبقى النقل البحري �أهم و�سيلة لتو�صيل الب�ضاعة حول العامل ،و�سواء مت ذلك بو�سائل تقليدية� ،أو و�سائل
حديثة بد�أت تغزو موانئ العامل ،ف�إن �أهم حمدد الختيار طريقة ال�شحن والتفريغ ،هو مدى م�ساهمتها يف
تخفي�ض تكاليف الوحدة الواحدة من الب�ضائع.
وقد خل�صنا من خالل هذا املقال �إىل جملة من النتائج نوردها فيما يلي:
� .1أدى اال�ستعانة باملفاهيم النظرية للتخ�ص�ص وتق�سيم العمل �إىل �إعادة توزيع ن�شاط املوانئ البحرية
و�أ�سطول العديد من الدول بال�صورة التي ت�ؤدي �إىل ا�ستغالل �أمثل للموارد والطاقات املتاحة ،بالإ�ضافة �إىل
مقدرة قطاع النقل البحري على توظيف �أعداد كبرية من العمال �سواء كان ذلك على �سطح ال�سفينة� ،أو �أر�صفة
امليناء.
 .2تعتمد �سفن احلاويات يف اختيار اخلطوط املالحية يف العامل ،على عامل امل�سافة ،وموانئ التوقف يف خط �سري
الرحلة ،حيث ت�شتد املناف�سة خا�صة بني تلك املوانئ الواقعة على خط املالحة بني ال�شرق والغرب والعابرة
للبحر املتو�سط نحو البلدان الأوربية و تواجه م�شاكل فنية تتعلق مبدى القدرة على ا�ستقبال �سفن �أكرب طوال
و�أحوا�ض وقنوات مياه ت�سمح بدخول �أ�ضخم ال�سفن.
 .3يتميز قطاع النقل البحري الآن باعتماد النقل متعدد الو�سائط والتي ت�شكل فيه ناقالت احلاويات حلقة
الو�صل الأ�سا�سية بني و�سائل النقل الربي يف �أماكن خمتلفة من العامل.
� .4إن االعتماد على اقت�صاديات احلجم يف بناء �سفن �أكرب حجما ،قد �ساهم يف تقلي�ص دور القنوات املالحية يف
مواجهة الطرق املالحية البديلة والطويلة ن�سبيا.
�أما بالن�سبة للتو�صيات التي ميكن االعتماد عليها يف �سبيل الإجابة على �إ�شكالية الدرا�سة فهي:
 .1االعتماد على نظام النقل ال�شامل حيث ي�ساعد ذلك يف تخفي�ض التكاليف �إىل �أدنى امل�ستويات املمكنة من باب
املنتج الأول حتى باب امل�ستهلك النهائي ،وذلك مبروره عرب العديد من مراكز التوزيع والطرق با�ستخدام و�سائل
نقل متعددة ،حيث �أدى ا�ستخدام احلاويات �إىل ت�شجيع املبادالت بني الدول والقارات للمنتجات امل�صنعة.
� .2إن�شاء املوانئ اجلافة وربطها ب�شبكة موا�صالت حديثة،حيث ي�ساعد ذلك يف تخفي�ض فرتة دوران ال�سفينة
عرب القيام بتجميع وتخزين احلاويات حلني ا�ستكمال �إجراءات نقلها �إىل وجهتها النهائية.
.3العمل على ا�ستخدام تكنولوجيات الإعالم واالت�صال يف ت�سيري حركة احلاويات وا�ستخدام التقنيات
احلديثة يف �شحن وتفريغ ال�سفن عن طريق املناولة الأفقية ل�سفن الدحرجة بينما يتم ا�ستخدام التكنولوجية
العالية يف تفريغ �سفن الب�ضائع ال�صب ،كاحلبوب مثال ،وبالتايل يتم تقلي�ص مدة انتظار ال�سفن بامليناء �إىل
�أدنى امل�ستويات املمكنة.
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�أ.د .ن�صيب رجم

�أ�ستاذ االقت�صاد وعلوم الت�سيري –
جامعة باجي خمتار -عنابة  -اجلزائر

�إبراهيم ح�سن البار

طالب درا�سات عليا يف اجلزائر

دخل االقت�صاد العاملي ب�صفة عامة والغربي ب�صفة خا�صة مرحلة
الكيانات االقت�صادية ال�ضخمة و�أ�صبحت مظاهر االحتكار من جانب هذه
الكيانات وا�ضحة يف حركة االقت�صاد العاملي ،فهذه �أوروبا على درجة كبرية
من التوحد خا�صة يف املجال االقت�صادي ،وتلك هي التكتالت االقت�صادية
الأخرى التي تقودها الواليات املتحدة الأمريكية �أو دول �أخرى قد �أحدثت
جميعها حتوالت اقت�صادية وا�ضحة كبرية و�سريعة.
هذه التحوالت وغريها جعلت الدولة �أمام اقت�صاد عاملي جديد قائم على
�أ�ساليب اقت�صادية متطورة وعالقات دولية يحكمها مبد�أ تبادل امل�صالح ،ومن
ثم �أ�صبح على الدول النامية والأقل منو ًا  -واليمن من بينها� -أن يكون لديها
ما تقدمه لكي حت�صل على ما حتتاجه ،فال دعم وال م�ساعدات �أو منح �إال من
خالل تبادل امل�صالح ،ولكي يكون لدينا �شيء نقدمه لل�سوق العاملي البد �أن
نتميز بالقدرة على املناف�سة من حيث النوعية واجلودة وال�سعر وغريها من
املتطلبات االقت�صادية التي حتكم ال�سوق العاملي اليوم.
وهو ما يحتم علينا �ضرورة �إعادة النظر يف �أ�ساليب الإدارة االقت�صادية يف
م�ؤ�س�سات الدولة والقطاعات املختلفة ويف �أهداف و�أ�ساليب ا�ستخدام املوارد
املتاحة ويف كفاءة البيانات والنظم امل�ؤ�س�سية القائمة يف املجتمع ويف مقدمتها
التعاونيات ب�صفة عامة والتعاونيات الزراعية ب�صفة خا�صة.
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�إ�شكالية الدرا�سة:

تلعب التعاونيات الزراعية دور ًا مهما يف حتقيق التنمية امل�ستدامة عندما تتاح لها فر�ص العمل بكفاءة
وفاعلية يف جماالت الإنتاج الزراعي ،و�إن التطورات االقت�صادية العاملية فر�ضت نف�سها على قطاع الزراعة من
ناحية انك�شاف هذا القطاع وتزايد احتماالت الآثار ال�سلبية الناجتة عن اندماج اليمن يف االقت�صاد العاملي
وما يرتتب عليه من متغريات يف �إطار ال�سيا�سة الزراعية والأطر التنظيمية للجمعيات التعاونية الزراعية
ملواجهة هذه التغريات� ،إ�ضافة �إىل ما تعانيه هذه التعاونيات من م�شاكل خمتلفة يف النواحي املالية والإدارية
والتنظيمية.

ت�سا�ؤالت الدرا�سة:

تقوم هذه الدرا�سة على عدد من الفرو�ض العملية هي-:
ما مدى م�ساهمة التعاونيات الزراعية يف رفع القدرة الإنتاجية والتناف�سية يف قطاع الزراعة؟ما ت�أثري بع�ض برامج الإ�صالحات االقت�صادية على �أداء التعاونيات الزراعية والقطاع الزراعي ؟-ما هي ال�صعوبات واملعوقات التي يواجهها القطاع التعاوين الزراعي؟

�أهمية الدرا�سة:

تربز �أهمية هذه الدرا�سة يف كون اجلمعيات التعاونية الزراعية ظاهرة اقت�صادية تعاونية انت�شرت يف
االقت�صاد اليمني ب�شكل ملفت على نحو جعلها �إحدى الدعامات الأ�سا�سية لتطوير قطاع الزراعة وتنظيم جهود
املزارعني والن�شاط الزراعي يف مواجهة التحديات االقت�صادية املحلية والعاملية.
ويزداد املو�ضوع �أهمية يف ظل �سيا�سة التوجهات االقت�صادية اجلديدة الرامية �إىل االنفتاح االقت�صادي
على العامل .

منهج الدرا�سة:

يقوم منهج الدرا�سة على التحليل الو�صفي من خالل املراجع والإح�صاءات والن�شرات والدوريات.

مفهوم التعاون:

يق�صد بالتعاون امل�ساعدة املتبادلة ،ومعناه العمل �سوي ًا .فاملجتمعات الإن�سانية منذ القدم وحتى اليوم
مل تقم �إال بالتعاون ومن تلك املجتمعات الغابرة بنيت الدول وتكونت الأمم ،وقد حثت الأديان ال�سماوية علي
التعاون ون�سرت�شد بقول اهلل تعايل ( وتعاونوا علي الرب والتقوى وال تعاونوا علي الإثم والعدوان )1()..ويف
ذلك دعوة عامة للب�شر جميعا على التعاون فيما بينهم ملا فيه خري اجلماعة واملجتمع .ونحن ن�ؤمن كمجتمع
م�سلم ب�أن التعاون هو ال�سبيل الوحيد ملواجهة �أية حتديات.
وملا تطورت املجتمعات وتكونت الدولة حلت القوانني والت�شريعات حمل الأعراف يف تنظيم العالقات
االجتماعية بني الأفراد.
والتعاون مبفهومه احلديث �شكل من �أ�شكال التنظيم اجلماعي للن�شاط االقت�صادي الفردي ال تنح�صر
�أهدافه يف العمل على حتقيق مكا�سب اقت�صادية فقط  ،بل تنطوي تلك الأهداف �أي�ضا على جوانب اجتماعية
 -1الآية رقم ( )2من �سورة املائدة.
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و�سيا�سية ،وهو بهذا املفهوم يعد �أ�سلوبا من �أ�ساليب التنمية االقت�صادية واالجتماعية خا�صة يف الدول الأقل
منو ًا �أو ما يعرف بدول العامل الثالث( .)2نتج عنه ظهور الأ�شكال املختلفة من اجلمعيات التعاونية يف �شتى
املجاالت.

تعريف اجلمعية التعاونية:

جاء يف تعريف االحتاد التعاوين الدويل ( �أن التعاونية تنظيم طوعي ،باب الع�ضوية فيها مفتوح،
وتدار من قبل �أع�ضائها على �أ�سا�س العمل املتكافئ ،وامل�ساعدة املتبادلة ،وامل�سئولية الت�ضامنية ،وفق املبادئ
الدميقراطية ،حيث ميار�س الأع�ضاء متعاونني ن�شاطات ناجحة مل�صلحتهم امل�شرتكة ،وي�سهمون يف عملية
التثقيف والتنوير العامة)(.)3
كما تع َّرف اجلمعية التعاونية ب�أنها“ :وحدة اقت�صادية تدار على �أ�س�س دميقراطية يتناول ن�شاطها �أي فرع
من فروع الن�شاط الب�شري – زراعي �أو �صناعي �أو جتاري �أو خدمات – يف �سبيل خدمة م�صالح �أع�ضائها املادية
واالجتماعية �أو خدمة املجتمع ب�صفة عامة”(.)4
فالتعاون جتميع للقوى االقت�صادية الفردية جتميعا يحقق جمهودا م�شرتكا بهدف الو�صول اىل نتائج ت�سعى
اليها جمموع هذه القوى الفردية.

تعريف اجلمعيات التعاونية الزراعية:

وهي عبارة عن “وحدة اقت�صادية تدار على �أ�س�س دميقراطية يتناول ن�شاطها الن�شاط الزراعي ومتعلقاته
يف �سبيل خدمة م�صالح �أع�ضائها من املزارعني ومن تتعلق �أعمالهم بالزراعة مادي ًا واجتماعي ًا وخدمة املجتمع
ب�صفة عامة”(.)5

الأهداف العامة للتعاونيات الزراعية(:)6

تهدف اجلمعيات التعاونية الزراعية �إىل زيادة الإنتاج وحت�سني م�ستوى العمل واملعي�شة لأع�ضائها وحثهم
على الن�شاط يف الأعمال امل�شرتكة وت�أهيلهم وتدريبهم مبا يحقق �أهداف التعاون ،وغر�س وتنمية حب امل�ساعدة
املتبادلة بينهم وتربيتهم على �أ�سا�س العمل التعاوين املتطور وذلك للم�ساهمة يف تطوير التنمية االقت�صادية
واالجتماعية للوطن وفقا للمبادئ والأهداف التعاونية.
وقد ن�ص النظام الأ�سا�سي للجمعيات التعاونية الزراعية اليمنية على جمموعة من الأهداف التي تعمل تلك
اجلمعيات على حتقيقها وهي-:
 - 1العمل على تكوين العالقات التعاونية وتنميتها بني املواطنني يف منطقة ن�شاط التعاونية وتنمية
اخلربات واملهارات الفنية والتنظيمية لأع�ضائها وت�شجيع التعامل معها بكافة الو�سائل املتاحة.

 2عبدالنبي ب�سيوين عبيد :دور التعاون يف التنمية االقت�صادية ،الندوة الوطنية حول التعاون الزراعي وافاق احلركة التعاونية اليمنية،
كلية الزراعة ،جامعة �صنعاء 15 -10 ،مار�س 1990م ،املجلد الثالث� ،ص.2
 -3احمد حممد احلربي ،وظائف اجلمعيات التعاونية اليمنية للم�ساهمة يف حتقيق التنمية -الواقع والطموح،االحتاد العام لهيئات التعاون
الأهلي للتطوير�،سل�سلة الدرا�سات التعاونية رقم (� )4ص.12
 -4ح�سن حممد كمال و�آخرون،اجلمعيات التعاونية الزراعية،درا�سات يف التنظيم املحا�سبي ،ق�سم االقت�صاد ،كلية التجارة،جامعة عني
�شم�س �ص.6
 -5مرجع �سابق ( ح�سن حممد كمال و�آخرون ) �ص .8
 -6املادة رقم ( )4من قانون اجلمعيات واالحتادات اليمني ،رقم ( )39ل�سنة 1998م ،اجلريدة الر�سمية.
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 - 2العمل على زيادة التعامل بني امل�شرتكني لفائدتهم وذلك من خالل رفع م�ستوى املزايا لأع�ضاء اجلمعية
التعاونية.
 - 3الدفاع عن حقوق �أع�ضائها جتاه الغري.
 - 4العمل على حت�سني �أحوال �أع�ضاء اجلمعية االقت�صادية واالجتماعية بتنظيم جهودهم وفق ًا لنوع
ون�شاط اجلمعية التعاونية.
 - 5تنظيم احل�صول على القرو�ض مبختلف �أنواعها طبقا حلاجة �أع�ضائها �أو لتمويل �أن�شطتها.

مميزات التعاونيات الزراعية-:

تتميز التعاونيات الزراعية بعدد من املميزات التي جتعلها فاعلة وم�ؤثرة يف جماالت الإنتاج الزراعي وتنمية
وتطوير م�صالح �أع�ضائها مما ي�سهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة يف �أي جمتمع من املجتمعات ,و�أهم تلك املميزات
الآتي(.)7
� - 1أن التعاونيات وقبل كل �شيء هي منظمات اقت�صادية تختلف من حيث طبيعتها ودورها و�أهدافها بح�سب
طبيعة العالقات الإنتاجية ال�سائدة .
 - 2ت�شكل التعاونيات باال�شرتاك احلر لعدد من الأع�ضاء ذوي امل�صالح الواحدة �أو �أملت�شابهة ،وهذا يعني
�أنهم من �أ�صل اجتماعي واحد ومت�شابهه.
 - 3يكون الأع�ضاء يف التعاونيات مت�ساوون من حيث احلقوق والواجبات.
� - 4إدارة التعاونيات تعتمد على مبادئ الدميقراطية التي يجب ممار�ستها وفق النظام الداخلي للتعاونية.
هذا النظام يجب �أن ي�سمح للع�ضو الواحد فقط ب�صوت واحد بغ�ض النظر عن ن�سبة ا�شرتاكه املادي
فيها.
 - 5تنجز التعاونية �أعمالها بقوة الأع�ضاء اجلماعية وبالو�سائط والإمكانيات املادية اجلماعية �أي�ضا.
� - 6أهداف التعاونية قد تكون متعددة وت�شمل امل�سائل االقت�صادية والثقافية واالجتماعية...

الدور االقت�صادي للجمعيات التعاونية الزراعية:

ت�ؤدي اجلمعية التعاونية الزراعية دور ًا هاما يف النواحي االقت�صادية واالجتماعية ويتمثل هذا الدور يف
الأتي(-:)8
 - 1تقدمي القرو�ض املادية البي�ضاء واملي�سرة.
 - 2تقدمي القرو�ض العينية من �أ�سمدة وبذور ومبيدات وكيماويات وغريها.
 - 3توفري �أرباح الو�سطاء وحماية الأع�ضاء من عوامل الغ�ش واال�ستغالل.
 - 4ت�سويق حا�صالت الأع�ضاء جملة وب�أ�سعار معقولة .
 - 5مكافحة الآفات يف املحا�صيل الرئي�سية بطريقة تعاونية .
� - 6إ�صالح وا�ستزراع الأرا�ضي.
 - 7ت�شجيع الأع�ضاء على االدخار مبا ت�صدره من �أ�سهم وما تقبله من ودائع.
� - 8إن�شاء ال�صناعات ال�صغرية والكبرية خلدمة الأع�ضاء يف ميادين الإنتاج .
 - 9عقد الندوات الإر�شادية ودعوة كافة الأجهزة الفنية لتوعية املزارع .

 -7منذر خدام ،حما�ضرات يف التعاون الزراعي،ال�سنة الرابعة ،الأ�س�س الفكرية والتنظيمية واالقت�صادية ،كلية الزراعة ،جامعة
ت�شرين� ،سوريا،مديرية الكتب واملطبوعات1981-1982 ،م�،ص.40
 -8منذر خدام ،نف�س امل�صدر ال�سابق.
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 - 10م�ساعدة املزارعني الأع�ضاء على زيادة ثروتهم احليوانية ومدهم بال�سالالت اجليدة.
 - 11متكني الأع�ضاء من ا�ستعمال الآالت امليكانيكية يف الزراعة وال�صناعة ب�أقل التكاليف .
 - 12تخطيط وتنفيذ التجمع الزراعي والدورة الزراعية.
 - 13بث الف�ضائل اخللقية بني النا�س ك�أداء الواجب وامل�ساواة يف التعامل وحرية الر�أي واملناق�شة والنزول
على ر�أي الأغلبية و�إنكار الذات وغريها .
 - 14تدريب الأع�ضاء على االقت�صاد يف النفقات وتكاليف الإنتاج وتعويدهم على االدخار واالعتماد على
النف�س.
 - 15بذل اجلهود يف ن�شر التعليم وامل�ساعدة يف �إن�شاء املدار�س ،واملكتبات ،و�إ�صدار املجالت والن�شرات ،و�إتاحة
فر�ص جتديد املعلومات والتح�صيل.
 - 16الإ�سهام يف حت�سني ال�صحة العامة ومكافحة العادات ال�سيئة ،والأمرا�ض امل�ستوطنة ،وتعميم املياه
ال�صاحلة لل�شرب وردم الربك وغريها.
 - 17حماربة البطالة ومد يد العون وامل�ساعدات بالإعانات للمحتاجني يف املنا�سبات املختلفة .
 - 18تنظيم �أوقات الفراغ ب�إن�شاء النوادي والفرق الريا�ضية وغريها.

�أنواع اجلمعيات التعاونية الزراعية:

حدد قانون اجلمعيات واالحتادات اليمني رقم ( )39للعام 1998م �أنواعا خمتلفة من التعاونيات الزراعية
هي-:

1.1اجلمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغرا�ض:

وهي جمعيات تعاونية تن�ش�أ لتقدمي اخلدمات لأع�ضائها يف جمال الإنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي
واحليواين وحتتل املرتبة الأوىل من حيث عدد التعاونيات الزراعية يف اليمن ،ومتار�س ن�شاطها ب�أحد الأوجه
التالية-:
) أالعمل على توفري الآليات واملاكينات واملعدات وقطع الغيار و�صيانتها وت�أجريها وبيعها للأع�ضاء وغري
الأع�ضاء يف منطقة اخت�صا�صها ،ويجوز لها �إن�شاء وجتهيز حمطات املحروقات وا�سترياد متطلباتها من
الآليات واملعدات وم�ستلزمات الإنتاج وبالتن�سيق مع الوزارة املخت�صة.
)ب العمل على ت�سويق حا�صالت اجلمعيات التعاونية للأع�ضاء وتنظيم التكامل فيما بينها �إنتاجيا وخمزنيا
وت�أمني تبادل املحا�صيل بني مناطق الإنتاج من ناحية وت�أمني و�صولها �إىل ال�سوق من ناحية �أخرى.

2 .2اجلمعيات التعاونية الزراعية النوعية:

وهي كل جمعية تعاونية تقوم على ن�شاط زراعي نوعي وتهدف �إىل رفع م�ستوى الإنتاج الزراعي
وحت�سني نوعيته ورفع م�ستوى معي�شة الأع�ضاء م�ستخدمة و�سائل الإنتاج احلديثة �ضمن خطة التنمية
االقت�صادية واالجتماعية للدولة.
وتقوم اجلمعيات التعاونية الزراعية النوعية مبزاولة �أحد الأن�شطة الزراعية التالية- :
) أالعمل يف جمال الإنتاج النباتي ملح�صول �أ�سا�سي كالقمح والنب والتبغ والفاكهة والقطن وغريها
وفقا للخ�صائ�ص البيئية .
) ب الإنتاج احليواين يف جمال تربية الأبقار والأغنام والدواجن وغريها.

 3 .3اجلمعيات التعاونية الزراعية العامة:

هي كل جمعية تعاونية عامة تن�ش�أ من خم�س جمعيات ف�أكرث ومن �أكرث من حمافظة وتزاول
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ن�شاطها على م�ستوى اجلمهورية .

 4 .4اجلمعيات التعاونية الزراعية امل�شرتكة:

هي كل جمعية تعاونية تن�ش�أ من جمعيتني تعاونيتني زراعيتني �أو �أكرث من �أع�ضاء ب�صفتهم
الطبيعية �أو االعتبارية ملزاولة ن�شاط تعاوين م�شرتك.

الو�ضع احلايل للجمعيات التعاونية الزراعية:
يف هذا املو�ضع �سيقت�صر تناولنا للو�ضع احلايل للجمعيات التعاونية الزراعية يف اليمن على معرفة
�أعدادها و�شرعيتها وعدد اجلمعيات الن�شطة واملتعرثة واملجمدة واجلديدة .واجلدول رقم ( )1يو�ضح
الو�ضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية يف اجلمهورية اليمنية حيث بلغ عددها ( )481جمعية
زراعية من�ضوية حتت مظلة االحتاد التعاوين الزراعي ،وقد �صنفت اجلمعيات بناء على ن�شاطها �إىل
خم�سة �أنواع هي-:

 .1جمعيات �شرعيتها قائمة:

وهي اجلمعيات التي متار�س ن�شاطها ب�شكل �صحيح وحتقق كافة الأهداف التي �أ�س�ست من �أجلها ،وتقدم
كافة اخلدمات لأع�ضائها ،كما �أنها قامت بعقد اجتماعها االنتخابي وعدد هذه اجلمعيات ( )214جمعية
ومتثل ما ن�سبته ( %)44.50من �إجمايل عدد اجلمعيات.

 .2جمعيات انتهت �شرعيتها:

وهذه اجلمعيات انتهت �شرعيتها القانونية باعتبار �أنها قد �أخلت بواجباتها ومطلوب عقد اجتماعها
االنتخابي ،وعدد هذه اجلمعيات ( )68جمعية  ،مبا ن�سبته( %)14.14من �إجمايل عدد اجلمعيات.

 .3اجلمعيات املتعرثة:

هي اجلمعيات التي متار�س ن�شاطها بق�صور ومل حتقق كافة الأهداف التي �أ�س�ست من �أجلها ومل تقدم
خدمات لأع�ضائها بال�شكل املطلوب بالإ�ضافة �إىل وجود عجز وتدهور يف بع�ض م�شاريعها و�أن�شطتها ،وبلغ عدد
هذه اجلمعيات ( )118جمعية تعاونية ون�سبتها ( %)24.53من �إجمايل عدد اجلمعيات ،وهذا العدد ي�شكل
ن�سبة كبرية ت�صل �إىل الربع.

 .4اجلمعيات املجمدة:

هي اجلمعيات التي ال متار�س �أي ن�شاط يف الوقت احلايل ،ورمبا تكون اجلمعية العمومية قد قامت
بحلها �أو ت�صفية �أموالها� ،أو �أنه قد �صدر قرار بحلها من قبل الوزير املخت�ص بناء على قرار اجلمعية العمومية،
وبلغ عدد هذه اجلمعيات ( )53جمعية تعاونية زراعية ،ون�سبتها ( )11.02%من �إجمايل عدد اجلمعيات
التعاونية الزراعية.

 .5جمعيات جديدة:

وهي اجلمعيات التي �أن�ش�أت حديث ًا وان�ضمت �إىل االحتاد التعاوين الزراعي ،وعددها ( )28جمعية
ومتثل ما ن�سبته ( )5.82%من �إجمايل عدد اجلمعيات.
واملالحظ �أن عدد اجلمعيات التي انتهت �شرعيتها واملتعرثة وكذلك املجمدة بلغ( )239جمعية وهذا
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العدد ي�شكل ن�سبة كبرية ت�صل �إىل قرابة الن�صف من �إجمايل عدد اجلمعيات والن�صف كثري جدا ويعد ذلك
خ�سارة فادحه يف م�سرية العمل التعاوين ،كما �أنه م�ؤ�شر خطري يهدد م�ستقبل التعاونيات الزراعية يف اليمن،
وي�ستدعي التعرف على �أ�سباب تعرث وتوقف هذه اجلمعيات و�إيجاد احللول املنا�سبة ال�ستقراها وا�ستمرارها.
كما يو�ضح توزيع اجلمعيات التعاونية الزراعية على م�ستوي حمافظات اجلمهورية للعام 2009م
�أن �أعلى حمافظة يف عدد اجلمعيات هي حمافظة احلديدة ،حيث و�صل عددها �إىل ( )38جمعية بن�سبة
( %)17.76من �إجمايل عدد اجلمعيات التي �شرعيتها قائمة  ،يف حني جند �أن �أدنى حمافظة يف عدد
اجلمعيات هي حمافظة �صعده حيث و�صل عددها �إىل جمعية واحده فقط من �إجمايل عدد اجلمعيات التي
�شرعيتها قائمة.
جدول رقم ( ) 1
بيانات بحالة اجلمعيات التعاونية الزراعية حتى عام 2009م
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الإجمايل

امل�صدر :اجلمهورية اليمنية :وزارة الزراعة والري ،كتاب الإح�صاء الزراعي للعام 2009م�،ص.225

التعاونيات الزراعية يف مواجهة املتغريات االقت�صادية:

بد�أت الدولة تدريجيا يف تنفيذ �سيا�سة التحرر والإ�صالح االقت�صادي يف منت�صف الت�سعينيات وقد
�أدى تطبيق هذه ال�سيا�سة �إىل العديد من النتائج االيجابية وال�سلبية ت�أثرت بها الدولة مبختلف م�ؤ�س�ساتها
وقطاعاتها املختلفة ومنظمات املجتمع املدين ومنها :التعاونيات الزراعية ،كما ت�أثر بها الأفراد ومنهم
املزارعون وكل العاملني يف القطاع الزراعي والذين ترتبط �أن�شطتهم بهذا القطاع.
وميكن �أن نوجز هنا بع�ض التغريات التي حدثت نتيجة تطبيق هذه ال�سيا�سة والتي �أثرت على القطاع
الزراعي واجلمعيات التعاونية الزراعية والأفراد-:

�أوال� :سيا�سة �إلغاء الدعم:

بد�أ تطبيق برنامج �سيا�سة الإ�صالحات االقت�صادية ومنها �إلغاء الدعم املقدم جلميع القطاعات يف
مار�س 1995م ,مما �أثر ت�أثريا بالغا على القطاع الزراعي عامة والتعاونيات الزراعية ب�شكل خا�ص بعد �أن
كانت التعاونيات الزراعية تعتمد على ذلك الدعم يف جذب الأع�ضاء حول التعاونيات للح�صول على امل�ستلزمات
والقرو�ض البي�ضاء املدعمة وت�سويق احلا�صالت الزراعية دومنا عناء ،ومما ال�شك فيه �أن �سيا�سة �إلغاء الدعم
احلكومي على ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية قد ترتب عليها العديد من الآثار االقت�صادية واالجتماعية ،كما
كان لهذه ال�سيا�سة ت�أثريا وا�ضحا على خمتلف القطاعات االقت�صادية �سواء كانت هذه القطاعات �إنتاجيه �أو
خدمية ،ميكن �إيجاز تلك الآثار يف الآتي(:)9
1.1ارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية  ،وقد �أدى هذا بدوره �إىل ارتفاع �أ�سعار عنا�صر الإنتاج الأخرى مبا
فيها عنا�صر الإنتاج الزراعي ،وهو ما �أدى يف النهاية �إىل ارتفاع التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
2 .2انخفا�ض دخل املزارعني املحليني وحتول العديد منهم �إىل فقراء ،وكما ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن ن�سبة
الفقر يف الريف قد ارتفعت من  19%يف عام  95م �إىل  35%يف عام  1999م �أي بعد م�ضي ما يقارب
من �أربع �سنوات علي تنفيذ برنامج الإ�صالحات االقت�صادية والبدء يف تطبيق �سيا�سة رفع الدعم.

 .3انخفا�ض دخل وم�ستوى املعي�شة للمزارعني:

نظرا لأن ن�سبة كبرية من �سكان اليمن متار�س الن�شاط الزراعي حيث تتجاوز ن�سبة القوي العاملة يف
الزراعة  ،50%ف�إن ن�سبة كبرية من املزارعني قد ت�ضررت جراء رفع الدعم عن ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية،
باعتبار �أن هذه الفئة م�ستهلكة وم�ستفيدة من هذه ال�سلع واخلدمات �أكرث مما هي منتجة لها ،كما �أن رفع الدعم
قد �أ�سهم يف ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي مما �صعب على بع�ض املزارعني وخا�صة املزارعني ال�صغار �إ�ضافة هذه
التكاليف الإ�ضافية على �أ�سعار امل�ستهلك ب�سبب املناف�سة ،وقد �أ�سهم هذا بدوره يف انخفا�ض كمية الغذاء التي
 -9حممد املقبلي� ،سيا�سات برامج الإ�صالحات االقت�صادية و�أثارها علي القطاع الزراعي يف الدول النامية ،ر�سالة دكتوراه ،ق�سم العلوم االقت�صادية،

كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري ،جامعة اجلزائر2008 ،م .
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يح�صل عليها معظم �أفراد املجتمع ومنهم املزارعني ،وهذا ما زاد من حدة الفقر بني �أو�ساط معظم املزارعني .

 .4تدمري موارد القطاع الزراعي:

حيث �أدى رفع الدعم عن امل�شتقات النفطية ورفع �أ�سعارها -وخا�صة الغاز والكريو�سني – �إىل عودة بع�ض
الأ�سر الفقرية  -خا�صة يف الريف� -إىل ا�ستخدام احلطب لأغرا�ض الطهي ونحوه ،وقد كان لذلك �آثارا �سلبية
 -و�إن كانت حمدودة -على موارد القطاع الزراعي وخا�صة قطاع الغابات والغطاء النباتي.

ثانيا�:سيا�سة الدولة يف ت�شجيع القطاع اخلا�ص وتقلي�ص دور القطاع العام( اخل�صخ�صة)(:)10

ح�ضي القطاع اخلا�ص بت�شجيع الدولة يف ظل تطبيق �سيا�سة الإ�صالح االقت�صادي وهو ما مل حت�ض به
حتى الآن التعاونيات الزراعية .ومن ناحية �أخرى ف�إن تقلي�ص دور القطاع العام وبيع العديد من وحداته
للقطاع اخلا�ص جاء دعما للقطاع اخلا�ص وزيادة يف طاقته وقدرته ،هذا بالإ�ضافة �إىل الإعفاءات واملزايا
التي ت�ضمنتها قوانني اال�ستثمار وال�ضرائب وغريها من القرارات التي �صدرت لت�شجيع وم�ساعدة القطاع اخلا�ص
دون ما توازن يف املعاملة بينة وبني القطاع التعاوين الذي تفر�ض عليه العديد من القيود الإدارية والتنظيمية
رغم ما ي�ضطلع به هذا القطاع من م�سئوليات جتاه �أع�ضائه وجمتمعه مبا يقدمه من خدمات و�أن�شطة ال تهدف
�إىل حتقيق الربح.

ثالث ًا -ارتفاع املخاطر ال�سعرية(:)11

ت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن هناك خل ًال يف اقت�صاديات ال�سوق يف ظل تطبيق �سيا�سة التحرر االقت�صادي
خا�صة يف بداية املراحل الأوىل للإ�صالح متثل يف ارتفاع الأ�سعار وانخفا�ضها مما �أدى �إىل زيادة املخاطر التي
يواجهها املنتجون الزراعيون يف الوقت الذي تزداد فيه �أ�سعار م�ستلزمات الإنتاج دون تراجع ،ويعك�س ذلك
ف�شل الآليات احلالية يف ال�سوق يف �إحداث التوازن واال�ستقرار ب�سبب العديد من املمار�سات االحتكارية التي
ميار�سها فئة من كبار الو�سطاء والتجار يف ال�سوق ،ويظهر ذلك بو�ضوح يف حالة �أ�سعار م�ستلزمات الإنتاج وخا�صة
الأ�سمدة ويف تقلبات العديد من �أ�سعار ال�سلع الزراعية ،وهو ما �أدى �إىل تدهور �أحوال التعاونيات الزراعية مما
انعك�س �أثره علي الدور الذي تلعبه هذه التعاونيات وما يجب �أن تقوم به خلدمة القطاع الزراعي واملجتمع .

�أن�شطة وجماالت التعاونيات الزراعية:

()12

ميكن تلخي�ص �أهم الأن�شطة واملجاالت التي ميكن للتعاونيات القيام بها يف املرحلة القادمة للتخفيف
من الآثار ال�سلبية لتطبيق �سيا�سة التحرر االقت�صادي يف �أن�شطة وجماالت معروفة لدى العمل التعاوين ويف
�أن�شطة وجماالت حديثة:

� .1أن�شطة وجماالت معروفة للتعاونيات الزراعية:
 - 10منريفوده �سبع(دكتور)� ،أهم متطلبات جناح التعاونيات الزراعية يف �ضوء �إ�سرتاتيجية تطوير التعاونيات الزراعية ،امل�ؤمتر الدويل حول
(التعاونيات والتنمية يف م�صر والعامل العربي :الواقع والآمال 8-9 ،مار�س  2005م ،القاهرة �ص.5
 - 11منريفوده �سبع� ،أهم متطلبات جناح التعاونيات الزراعية يف �ضوء �إ�سرتاتيجية تطوير التعاونيات الزراعية ،مرجع �سابق� ،ص.6
 -12معهد التخطيط القومي� ،أفاق وم�ستقبل التعاونيات الزراعية يف املرحلة القادمة� ،سل�سلة ق�ضايا التخطيط والتنمية رقم (،)137
يناير�،2001ص.80
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ويف هذا الإطار ميكن حتديد �أهم هذه الأن�شطة وادوار التي تقوم بها التعاونيات وحتتاج �إىل تطوير وحتديث
يف املرحلة القادمة �إىل ما يلي:

�أ .املجال الإنتاجي:

تعد التعاونيات من �أقدر املنظمات على امل�ساهمة يف جمال الإنتاج الزراعي وتنمية املناطق الريفية� ،إذا ما مت
تطويرها وحتديثها عن طريق امل�شاركة ال�شعبية وتنظيم اجلهود الذاتية لأع�ضاء التعاونيات للح�صول على
�أف�ضل املنافع االقت�صادية واالجتماعية التي ي�سعون �إليها.
ويندرج حتت جمال الإنتاج الزراعي قيام التعاونيات بتنظيم الدورات الزراعية املالئمة والرتاكيب
املح�صولية التي حتقق اال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والب�شرية يف �إطار ال�سيا�سة الزراعية العامة
للدولة ،وهو ما يعني معاجلة م�شكلة تفتت احليازات القزمية يف حيازات �أكرب وزراعتها باملحا�صيل املتفق
عليها بني الأع�ضاء ،وبالتايل ا�ستخدام الأ�ساليب العلمية احلديثة يف جماالت ال�سعة والتخ�ص�ص يف الإنتاج
 ،بالإ�ضافة �إىل الزراعة بالطرق والو�سائل احلديثة يف مراحل الزراعة املختلفة وا�ستخدام و�سائل الري
احلديثة.
وميكن للتعاونيات م�ستقبال القيام بدور �أكرث فعالية �سواء على م�ستوى التو�سع الأفقي �أو التو�سع الر�أ�سي من
خالل ا�ست�صالح الأرا�ضي ال�صحراوية �أو ن�شر ال�سالالت احلديثة من البذور والتقاوي ذات الإنتاجية املرتفعة
وال�سالالت املنتقاة يف جماالت الإنتاج احليواين �أو النحل ودودة القز والأ�سماك  ،مع اال�ستعانة باملر�شدين
الزراعيني املدربني يف هذه املجاالت �إ�ضافة �إىل اال�ستعانة بامليكنة الزراعية لتحقيق مزايا الإنتاج الكبري.
كما �أن التو�سع يف ال�صناعات الزراعية والريفية �أ�صبح �ضرورة حتمية ت�ستوجب من التعاونيات اهتماما
كبريا �سواء يف ال�صناعات الغذائية �أو غري الغذائية.
ونظرا لتعدد �أن�شطة الإنتاج الزراعي والتي تنق�سم بدورها �إىل �إنتاج نباتي و�إنتاج حيواين و�إنتاج �سمكي،
فيمكن للتعاونيات الزراعية يف ظل �سيا�سة التحرر االقت�صادي القيام بعدة �أدوار وخدمات من �أجل حت�سني
وزيادة هذا الإنتاج ميكن تلخي�صها فيما يلي:

توفري م�ستلزمات الإنتاج الزراعي(:)13

ميكن للتعاونيات م�ستقبال القيام بدور فعال يف توفري م�ستلزمات ( مدخالت ) الإنتاج الزراعي �سواء النباتي
�أو احليواين �أو ال�سمكي يف الوقت املنا�سب وبالأ�سعار املنا�سبة لأع�ضاء التعاونيات .بالإ�ضافة �إىل توفري
العمالة املدربة واملتخ�ص�صة والأخ�صائيني يف كافة جماالت الن�شاط الزراعي ( �أطباء بيطريني – مر�شدين
 �سائقني ، )..وبذلك حتقق مبد�أ االكتفاء الذاتي للتعاونيات مبا يغطى كافة احتياجات الإنتاج الزراعيب�أنواعه املختلفة.

التدريب التعاوين:

ميكن للتعاونيات الزراعية توفري مراكز للتدريب على كافة الأن�شطة الإنتاجية الزراعية �سواء النباتية
�أو احليوانية �أو ال�سمكية ،بالإ�ضافة �إىل توفري مراكز للتدريب على قيادة و�صيانة و�إ�صالح املعدات والآالت
الزراعية امل�ستخدمة يف الإنتاج الزراعي ب�أ�سعار منا�سبة .كما ميكن لهذه املراكز التدريبية تدريب املر�أة
الريفية على القيام ببع�ض ال�صناعات الغذائية والريفية امل�ستخدمة للخامات البيئية �أو خملفات الإنتاج
الزراعي ،وذلك للعمل على رفع م�ستوى معي�شة املزارعني واالرتقاء مب�ستواهم الفكري واملعريف وال�صحي
واالجتماعي والبيئي يف نف�س الوقت .
 - 13معهد التخطيط القومي� ،أفاق وم�ستقبل التعاونيات الزراعية يف املرحلة القادمة ،املرجع ال�سابق� ،ص.81
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 تنظيم الإنتاج الزراعي(:)14

ميكن �أن يتحقق تنظيم الإنتاج الزراعي من خالل �إن�شاء بنك للمعلومات الزراعية ودرا�سة الطلب
املحلي والعاملي على املنتجات الزراعية  ،وتوجيه وتنظيم الإنتاج الزراعي مبا يحقق �أق�صى عائد
ممكن من الن�شاط الإنتاجي .

تقدمي اخلدمات الزراعية للمنتجني الزراعيني:

�أهم اخلدمات الزراعية التي ميكن للتعاونيات تقدميها لأع�ضائها تتمثل يف :الإر�شاد الزراعي والتوعية
البيئية  ،و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات الزراعية ،هذا �إىل جانب اخلدمات الت�سويقية والتمويلية ...

 -أجمال التمويل التعاوين:

تقوم اجلمعيات التعاونية الزراعية بتوفري القرو�ض الزراعية لأع�ضائها من خالل عدة منافذ �أهمها:
بنك الت�سليف التعاوين الزراعي� ،صندوق الت�شجيع الزراعي وال�سمكي.
و يف هذا ال�صدد نرى �أنه يجب الرتكيز واالهتمام ب�إن�شاء بنك تعاوين  ،كما ميكن للتعاونيات �أن تنوع من
م�صادرها التمويلية عن طريق �إن�شاء �صناديق للتامني على املا�شية والآالت الزراعية وبع�ض احلا�صالت
الزراعية واحلوادث  ،واالدخار واال�ستثمار التعاوين.

 -ب جمال الت�سويق التعاوين:

يجب تغيري مفهوم الت�سويق التعاوين يف ظل �سيا�سة التحرر االقت�صادي لدى �أع�ضاء اجلمعيات التعاونية
الزراعية � ،أى �أن الت�سويق التعاوين يف املرحلة احلالية يجب �أن يقوم على مبد�أ حرية االختيار يف توريد
احلا�صالت واملنتجات الزراعية  ،وتطبيق االختيار يف توريد احلا�صالت واملنتجات الزراعية ،وتطبيق
�أ�سعار ال�سوق احلر على املنتجات الزراعية ،مع توفري م�ستلزمات الإنتاج الزراعي ب�أ�سعار منا�سبة ،وذلك
ل�ضمان ح�صول الأع�ضاء على عائد جمزى من �إنتاجهم ،ويجب �أن ميتد مفهوم الت�سويق التعاوين لي�شمل
بدء من اختيار الرتبة املالئمة وم�ستلزمات الإنتاج املنا�سبة كم ًا واملتطورة كيف ًا
مراحل الإنتاج املختلفة ً
بتح�سني ال�سالالت ومن خالل وقاية النباتات من الآفات والأمرا�ض النباتية وبا�ستخدام �أن�سب الطرق
احلديثة للزراعة ،باال�ستعانة بامليكنة الآلية ،ومراعاة املقننات املائية وتقليل الفاقد من املحا�صيل بعد
احل�صاد و�أثناء عمليات النقل والتخزين والت�سويق النهائي للمح�صول.
ونظر ًا للمناف�سة القوية التي تواجه التعاونيات بعد الأخذ ب�سيا�سة التحرر االقت�صادي ،فمن ال�ضروري
للتعاونيات القيام بدور �أكرث فعالية يف جمال ت�سويق املنتجات الزراعية يف املرحلة القادمة �سواء عن
طريق اال�سترياد املبا�شر مل�ستلزمات ومدخالت الإنتاج الزراعي �أو من خالل ت�صدير الإنتاج الزراعي �سواء
يف �صورة خام �أو ن�صف م�صنعة �أو يف �صورة م�صنعة بالكامل ،والعمل على فتح �أ�سواق جديدة لت�صريف
منتجات الأع�ضاء .على �أن تقوم التعاونيات ب�إذاعة ون�شر الأ�سعار املتنبئ بها �سواء املحلية �أو العاملية
على الأع�ضاء املنتجني ،وتوفري كافة البيانات واملعلومات عن ت�سويق املنتجات الزراعية من خالل و�سائل
االت�صال احلديثة وال�سريعة ومن خالل بنوك املعلومات الزراعية والأجهزة احلكومية ،والتن�سيق بني
اجلمعيات الت�سويقية التعاونية املختلفة .
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أهمية و�ضرورة امتالك اجلمعيات التعاونية الزراعية ملحطات الفرز والتدريج
 -14امل�صدر ال�سابق�،ص.82
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والتغليف والثالجات وو�سائل النقل واملخازن وال�صوامع واحلاويات وذلك بهدف تنظيم عر�ض املنتجات
الزراعية وان�سيابها يف الأ�سواق تبعا للتوقعات ال�سعرية امل�ستقبلية لال�ستفادة من الفروق ال�سعرية مابني
�أوقات احل�صاد والفرتات التالية عند ارتفاع �أ�سعار املنتجات الزراعية ،وتوجيه هذه الفروق ال�سعرية �إىل
تدعيم وتطوير خدمات التعاونيات الزراعية الت�سويقية.
هذا بالإ�ضافة �إىل �ضرورة حتديث وتطوير امل�سالك الت�سويقية و�إن�شاء جهاز ت�سويقي حديث ومتطور
مبا يتالئم مع متطلبات ال�سوق املحلى والعاملي وتوفري �شروط اجلودة القيا�سية املطلوبة ،ومزود ب�أحدث
و�سائل النقل احلديث و�أحدث و�سائل االت�صال ال�سريعة التي توفر كافة البيانات واملعلومات الت�سويقية
على امل�ستويني املحلى والعاملي ،مع توفري الكوادر الفنية املدربة على ا�ستخدام هذه التقنيات احلديثة.

.1

�1أن�شطة وجماالت حديثة للتعاونيات الزراعية(:)15

ا�ستعر�ضنا فيما �سبق الأن�شطة واملجاالت املعروفة والتي تقوم بها اجلمعيات التعاونية الزراعية،
واىل جانب هذه الأن�شطة ميكن لهذه اجلمعيات القيام ب�أن�شطة حديثة ومتطورة يف املراحل املقبلة وميكن
�إيجاز بع�ضها فيما يلي:

�أ� .إن�شاء بنك للمعلومات الزراعية والت�سويقية:

ميكن من خالل اجلمعيات التعاونية الزراعية �إن�شاء بنك للمعلومات الزراعية والت�سويقية لتزويد
التعاونيني بها ب�أ�سعار زهيدة ،وبيعها لغري الأع�ضاء ب�أ�سعار منا�سبة ،على �أن يت�ضمن هذا البنك كافة و�سائل
االت�صال احلديثة والكوادر الفنية املدربة على ا�ستخدام تلك الو�سائل.

ب .تنمية املوارد الب�شرية(:)16

من خالل التعليم التعاوين ميكن تنمية املوارد الب�شرية وذلك بغر�س مبادئ و�أ�س�س التعاون الزراعي
يف نفو�س ال�شباب والن�شئ يف مراحل التعليم املختلفة ،بهدف �إعداد �أجيال قادرة م�ستقبال على قيادة
التعاونيات والتعامل مع املتغريات وامل�ستجدات االقت�صادية واالجتماعية حمليا وعامليا ،و�ضرورة توجيه
البحوث العلمية لإيجاد حلول منا�سبة للم�شكالت التي تواجه العمل التعاوين ،مع القيام بدرا�سات
اجلدوى االقت�صادية للم�شروعات التعاونية الزراعية وحتقيق االندماج والتعاون والرتابط بني الباحثني
وقيادات احلركة التعاونية ال�شعبية.
كما ميكن للتعاونيات تنمية املوارد الب�شرية من خالل التدريب التعاوين وتوفري مراكز التدريب
والو�سائل العلمية احلديثة الالزمة لهذه املراكز وتنظيم الدورات التدريبية على كافة الأن�شطة واملجاالت
الزراعية واالهتمام بتدريب املر�أة الريفية وتنمية قدرات القيادات التعاونية.

�أ .الت�صنيع الزراعي:

يعد الت�صنيع الزراعي من الو�سائل احلديثة التي ميكن للتعاونيات الزراعية القيام بها للإ�سهام يف رفع
م�ستوى معي�شة املزارعني �سواء كان لل�صناعات الغذائية �أو احلرفية وكذا للمنتجات الن�صف م�صنعة �أو
امل�صنعة بالكامل �أو الت�صنيع ملخلفات الإنتاج الزراعي بكافة �أنواعه.

ب .نقل التكنولوجيا:

ميكن من خالل اجلمعيات الزراعية نقل التكنولوجيا و�أحدث و�سائل الإنتاج الزراعي ،وذلك من خالل
ا�ستخدام �أحدث التقنيات يف جمال الإنتاج والت�صنيع الزراعي وتوفريها والتدريب على ا�ستخدامها مبراكز
 -15امل�صدر ال�سابق�،ص.84
 -16امل�صدر ال�سابق�،ص.85
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التدريب التعاوين ،بالإ�ضافة �إىل توفري م�ستلزمات الإنتاج الزراعي ب�أنواعه املختلفة واملعاجلة ب�أحدث
الطرق العلمية ون�شرها بني الأع�ضاء التعاونيني.

�أ� .إن�شاء النوادي العلمية باملناطق الريفية:

ميكن من خالل اجلمعيات التعاونية الزراعية اكت�شاف الأفراد املوهوبني واملخرتعني وتنمية قدراتهم
وتوفري و�سائل االبتكار واالخرتاع لهم ،عن طريق �إن�شاء نوادي علمية باملناطق الريفية لال�ستفادة من
طاقات املوهوبني واملخرتعني بهذه املناطق.

ب .ن�شر الوعي ال�صحي والبيئي:

ميكن ن�شر الوعي ال�صحي والبيئي عن طريق عقد الندوات والدورات التدريبية للأع�ضاء التعاونيني
وغري الأع�ضاء وداخل اجلمعيات التعاونية الزراعية ،والقيام بن�شر العادات ال�صحية ال�سليمة وو�سائل
الوقاية والعالج من الأمرا�ض وو�سائل تنظيم الأ�سرة  ،ون�شر الوعي البيئي للحفاظ على البيئة الزراعية،
واال�ستفادة من املخلفات البيئية يف ت�صنيع الأعالف والأ�سمدة وعبوات التغليف. ...

ج� .إن�شاء جمعية حلماية املنتجني التعاونيني:

�إن �إن�شاء جمعية حلماية املنتجني التعاونيني متكنهم من مراقبة الأ�سواق والق�ضاء على ظاهرتي
االحتكار و�إغراق الأ�سواق باملنتجات املناف�سة ب�أ�سعار زهيدة.

د .امل�شاركة يف برامج حت�سني الأرا�ضي الزراعية و�صيانتها:

وذلك من خالل حت�سني الأرا�ضي الزراعية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق حت�سني خ�صوبة
الأرا�ضي الزراعية ون�شر التوعية الزراعية للحفاظ على املوارد الأر�ضية.

ه .تقدمي اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية:

ميكن للجمعيات التعاونية الزراعية تقدمي اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية لأع�ضائها وتكوين فرق
ريا�ضية باملناطق الريفية  ،بهدف الق�ضاء على �أوقات الفراغ وتوجيهها ب�صورة ايجابية  ،وبالتايل الق�ضاء
على بع�ض امل�شاكل الأمنية واالجتماعية املرتتبة على عدم اال�ستفادة من �أوقات الفراغ لدى الريفيني،
وخا�صة ال�شباب منهم ،كما ميكن �أن ت�ؤدى اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية �إىل ا�ستيعاب جزء من البطالة
لدى الريفيني عن طريق �إ�شراكهم بالفرق الريا�ضية وت�ساعدهم على الإقالع عن تعاطي القات الذي
ي�أخذ من �أوقاتهم و�صحتهم و�أموالهم الكثري.

و .التوعية الدينية والوطنية:

وذلك باال�ستعانة بعلماء الدين واملتخ�ص�صني لعقد الندوات الدينية والوطنية لتو�ضيح تعاليم الدين
ال�سليمة ومفاهيم الوالء الوطني وحب الوطن ،وذلك بهدف الق�ضاء علي التطرف الديني وامل�شاكل الأمنية
واالجتماعية الناجمة عن التعبئة الدينية اخلاطئة.

�أهم مظاهر �ضعف التعاونيات الزراعية:

رغم الدور االيجابي الذي تقوم به التعاونيات الزراعية الفاعلة يف حدود املتاح لها وفى �إطار القيود
املفرو�ضة على القطاع� ،إال �أن هناك بع�ضا من مظاهر ال�ضعف التي �أ�صبحت تت�سم بها معظم التعاونيات
الزراعية و�أهم هذه املظاهر هي(:)17
1 )1ق�صور اجلمعيات يف �أداء دورها خلدمة الأع�ضاء والقيام بالأن�شطة املطلوبة يف جماالت الت�سويق
للمنتجات وتوفري امل�ستلزمات ومتويل العمليات الزراعية.

 - 17منري فوده �سبع(دكتور)� ،أهم متطلبات جناح التعاونيات الزراعية يف �ضوء �إ�سرتاتيجية تطوير التعاونيات الزراعية ،مرجع �سابق.
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2 )2عدم قدرة معظم التعاونيات علي مناف�سة القطاع اخلا�ص.
�3 )3ضعف املراكز املالية للتعاونيات الزراعية حيث تت�سم معظم التعاونيات بان لديها موارد مالية
حمدودة للغاية.
 4 )4حمدودية الدور االجتماعي للتعاونيات الزراعية يف املجتمع الريفي.
5 )5عدم االهتمام ب�إجراء العملية االنتخابية يف وقتها املحدد.

�أهم �أ�سباب �ضعف ومعوقات التعاونيات الزراعية:

�أ�شرنا �سابق ًا �إىل �أهم مظاهر ال�ضعف التي تت�سم بها التعاونيات الزراعية ,ونورد هنا �أهم الأ�سباب واملعوقات
التي �أدت �إىل �ضعف تلك التعاونيات وهي(:)18
1 )1عدم موائمة القوانني التعاونية احلالية مع متطلبات الإ�صالح االقت�صادي.
2 )2ت�أخر �صدور الالئحة التنفيذية للقانون ( )19لعام 1998م .
3 )3ارتفاع ن�سبة الفائدة على القرو�ض.
�4 )4ضعف املوارد املالية للجمعيات التعاونية الزراعية.
�5 )5أن الفئات امل�ستهدفة ال ت�ستفيد من القرو�ض.
6 )6انخفا�ض معدل �سقوط الإمطار.
7 )7نق�ص الوعي التعاوين لأع�ضاء الهيئة الإدارية وكذلك الأع�ضاء.
�8 )8سيطرة ذوي النفوذ على معظم اجلمعيات.
�9 )9ضعف �إدارات اجلمعيات يف جانب التخطيط والتنظيم والرقابة.
�1010ضعف التن�سيق بني اجلمعيات والأطراف امل�شاركة يف العمل التعاوين.
1111غياب البنية التحتية لآلية الت�سويق الإنتاجي الزراعي.
�1212ضعف الإمكانيات واملهارات الفنية.
1313انعدام التدريب والت�أهيل التعاوين.
1414ا�سترياد منتجات زراعية مناف�سة للمنتجات الزراعية املحلية.

 - 18مر�شد جابر احمد علي ،دور اجلمعيات التعاونية الزراعية يف التنمية الزراعية يف اجلمهورية اليمنية ،درا�سة حالة علي اجلمعيات التعاونية
الزراعية متعددة الأغرا�ض مبحافظات الأمانة� ،صنعاء ،عمران ،ر�سالة ماج�ستري ،ق�سم االقت�صاد والإر�شاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة �صنعاء،
2006م�،ص.187-188
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 92                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

النتائج والتو�صيات:
نظر ًا للت�شابك الكبري بني القطاعني التعاوين والزراعي فقد ت�أثر القطاع التعاوين الزراعي بالتغريات
التي �أفرزتها املتغريات االقت�صادية من خالل تطبيق برناجمي التثبيت والإ�صالح االقت�صادي خا�صة يف جمال
الإنتاج وم�ستلزماته والت�سويق والت�صدير ،حتى انه ت�أثرت التعاونيات الزراعية وتعرثت �أن�شطتها ،مما يحتم
علي القطاع التعاوين الزراعي االرتكاز علي املهام الرئي�سية التي ا�ضطلع القطاع التعاوين القيام بها جنب ًا �إىل
جنب مع الأخذ ب�أ�ساليب التطور التكنولوجي والت�شريعي والتنظيمي ملالحقة هذه التطورات املت�سارعة مبا
ينعك�س علي جوانب الأن�شطة االقت�صادية التي ي�ضمها القطاع الزراعي ومبا يحقق �أهداف التنمية املتكاملة
يف القطاع الزراعي.
ولهذا يو�صى بان تطوير التعاونيات و�أ�ساليب �إدارتها يفر�ض �ضرورة الرتكيز علي حتقيق العديد من
املتطلبات الأ�سا�سية والتي تتمثل �أهمها يف �إعادة هيكلة و�إعادة ترتيب �أو�ضاع اجلمعيات وتكيفها مع البيئة
االقت�صادية اجلديدة وتغيري �آليات عملها وتوجهاتها وحتويلها �إىل جمعيات �إنتاجية ذات قدرة اقت�صادية،
وذلك من خالل تطوير البنيان التعاوين واملنظمات املكونة له ،و�إدارتها ب�أ�ساليب علمية متطورة من خالل
االلتزام ب�أ�سلوب التخطيط والرقابة الذاتية الفاعلة وتوفري الكفاءات الإدارية وتنمية القدرات الذاتية،
وحتديث �أ�ساليب ونظم العمل بالتعاونيات ،وتعديل الت�شريع التعاوين ليتواكب مع متغريات الع�صر ،والدخول
�إىل جماالت جديدة للإنتاج والت�صنيع الزراعي ،وتوفري التمويل الالزم للتعاونيات ،و�إيجاد نظام منا�سب
لت�سويق حا�صالت �أع�ضائها واالهتمام بن�شر الفكر التعاوين و�إيجاد عالقات تكاملية بني التعاونيات وتبني
الدولة ل�سيا�سات وا�ضحة جتاه التعاونيات.
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املراجع:

1 )1الآية رقم ( )2من �سورة املائدة.
2 )2عبدالنبي ب�سيوين عبيد :دور التعاون يف التنمية االقت�صادية ،الندوة الوطنية حول التعاون
الزراعي و�أفاق احلركة التعاونية اليمنية ،كلية الزراعة ،جامعة �صنعاء 10-15 ،مار�س 1990م ،املجلد
الثالث �ص.2
3 )3احمد حممد احلربي ،وظائف اجلمعيات التعاونية اليمنية للم�ساهمة يف حتقيق التنمية،الواقع
والطموح،االحتاد العام لهيئات التعاون الأهلي للتطوير�،سل�سلة الدرا�سات التعاونية رقم (�،)4ص.12
4 )4ح�سن حممد كمال و�آخرون،اجلمعيات التعاونية الزراعية،درا�سات يف التنظيم املحا�سبي ،ق�سم االقت�صاد،
كلية التجارة،جامعة عني �شم�س �ص.6
5 )5مرجع �سابق ( ح�سن حممد كمال و�آخرون ) �ص .8
6 )6املادة رقم ( )4من قانون اجلمعيات واالحتادات اليمني ،رقم ( )39ل�سنة 1998م ،اجلريدة الر�سمية.
7 )7منذر خدام  ،حما�ضرات يف التعاون الزراعي،ال�سنة الرابعة ،الأ�س�س الفكرية والتنظيمية واالقت�صادية،
كلية الزراعة ،جامعة ت�شرين� ،سوريا،مديرية الكتب واملطبوعات1981-1982 ،م�،ص.40
8 )8منذر خدام ،نف�س امل�صدر ال�سابق.
9 )9اجلمهورية اليمنية :وزارة الزراعة والري ،كتاب الإح�صاء الزراعي للعام 2009م�،ص.225
1010حممد املقبلي� ،سيا�سات برامج الإ�صالحات االقت�صادية و�أثارها علي القطاع الزراعي يف الدول النامية
 ،ر�سالة دكتوراه  ،ق�سم العلوم االقت�صادية  ،كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري  ،جامعة اجلزائر ،
2008م .
1111منري فوده �سبع(دكتور) � ،أهم متطلبات جناح التعاونيات الزراعية يف �ضوء �إ�سرتاتيجية تطوير التعاونيات
الزراعية  ،امل�ؤمتر الدويل حول (التعاونيات والتنمية يف م�صر والعامل العربي :الواقع والآمال 8-9 ،
مار�س  2005م  ،القاهرة�،ص.5
1212منري فوده �سبع(دكتور) � ،أهم متطلبات جناح التعاونيات الزراعية يف �ضوء �إ�سرتاتيجية تطوير التعاونيات
الزراعية .مرجع �سابق�،ص. 6
1313معهد التخطيط القومي � ،أفاق وم�ستقبل التعاونيات الزراعية يف املرحلة القادمة � ،سل�سلة ق�ضايا التخطيط
والتنمية رقم ( ، )137يناير�،2001ص.80-85
1414منري فوده �سبع(دكتور) � ،أهم متطلبات جناح التعاونيات الزراعية يف �ضوء �إ�سرتاتيجية تطوير التعاونيات
الزراعية،مرجع �سابق
1515مر�شد جابر احمد علي  ،دور اجلمعيات التعاونية الزراعية يف التنمية الزراعية يف اجلمهورية اليمنية،
درا�سة حالة علي اجلمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغرا�ض مبحافظات الأمانة� ،صنعاء ،عمران
 ،ر�سالة ماج�ستري ،ق�سم االقت�صاد والإر�شاد الزراعي،كلية الزراعة ،جامعة �صنعاء 2006 ،م�،ص187-
.188

2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 94                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

ǱƢǸǟȋơƔƢǯƿȁƨȈƴȈƫơǂƬǇȍơƨǜǬȈǳơǞǫơȁ
ƨȈǻơƾȈǷƨǇơǁƽ ƨȇǂƟơǄŪơǱƢǸǟȋơƩƢǸǜǼǷĿ
د.مليكة زغيب

كلية االقت�صاد و علوم الت�سيري و العلوم التجارية
جامعة � 20أوت � 1955سكيكدة -اجلزائر-

zeghib031299@yahoo.fr
د .نعيمة غالب

املدر�سة العليا للأ�ساتذة ق�سنطينة -اجلزائر-

ghallabnaima@yahoo.fr

ǎƼǴǷ

لتح�سني الأداء وزيادة الفعالية ت�سعى امل�ؤ�س�سات ملواكبة �آخر التطورات يف
عامل املعلومات واالت�صاالت من �أجل تطبيق ذكاء الأعمال يف كل امل�ستويات.
وح�سب املخت�صني يف هذا املجال ف�إن هذا املفهوم يعني اال�ستباق يف القيام
بكافة الأعمال التي متكن م�ؤ�س�سة ما من اتخاذ قرارات ذات جودة يف الوقت
املنا�سب على �أ�سا�س املعلومات واملعارف التي بحوزتها.
نتناول مو�ضوع «اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال ودورهما يف منظمات
الأعمال اجلزائرية من خالل التطرق �إىل مفهوم ذكاء الأعمال واليقظة
الإ�سرتاتيجية مبختلف �أنواعها� ،أهميتها ودورها يف الت�صدي للمناف�سة
واكت�ساب املزيد من احل�ص�ص ال�سوقية.
تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها :تهتم منظمات الأعمال
اجلزائرية بذكاء الأعمال ولكن ال تتحكم يف مراحله ،وال متتلك الو�سائل ال
املادية وال الب�شرية الالزمة لتطبيقه ،كما تو�صف برامج احلكومة اجلزائرية
يف هذا ال�ش�أن بغري املر�ضية.
الكلمات املفتاحية :اليقظة الإ�سرتاتيجية ،ذكاء الأعمال ،امليزة التناف�سية،
منظمات الأعمال اجلزائرية.
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Summary:

To improve performance and increase effectiveness
institutions are seeking to keep up with the latest d velopments in the world of information and comm nication for the application of business intelligence
at all levels. According to specialists in this field, this
concept means proactive in doing all the work that
enables an organization to make good decisions in
a timely manner on the basis of the information and
knowledge in their possession.
We tackle the issue of “vigilance and strategic bus ness intelligence and their role in the Algerian
business organizations” by addressing the concept
of business intelligence and vigilance strategy of
various kinds, and their importance in dealing with
competition and gaining more market shares.
The study obtained a set of results, including: business
organizations are interested in the Algerian intell gence business, but do not control its stages, and do
not have the physical and human resources necessary
for its application. Concerning this issue, the Algerian
programs are judged unsatisfactory.
Key words: vigilance Strategy, Business Intelligence,
Competitive Advantage, Algerian business organiz tions
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مقدمة:

ت�شهد بيئة الأعمال املعا�صرة جملة من التغريات والتطورات التكنولوجية وتزايدا رهيبا يف حدة املناف�سة
ترافق مع تغري يف �أذواق ومطالب العمالء ،ال�شيء الذي �أفرز الكثري من اال�ضطرابات والتعقيدات والأزمات
ملنظمات الأعمال التي وجدت نف�سها م�ضطرة للتكيف مع هذه الأو�ضاع بغية املحافظة على موقعها التناف�سي
وتطويره ،مما يجعلها تبحث عن طرق للك�شف عن بيئتها وكذا عن الو�سائل ال�ضرورية لتدعيم م�صادر معلوماتها
وقدرتها على اال�ستحواذ على �أكرب ح�ص�ص �سوقية.
يوفر ذكاء الأعمال جمموعة من املعلومات الدقيقة التي تدعم وت�سهل اتخاذ القرارالفاعل الذي ي�سمح
بتحديد الفر�ص والتنب�ؤ بالأخطار وذلك باالعتماد على �أدوات وو�سائل جلمع املعطيات ،ا�ستخراج املعلومات
ومعاجلتها واال�ستفادة منها يف الوقت املنا�سب ،كما تعد اليقظة الإ�سرتاتيجية من �أهم ال�سبل لتدعيم م�صادر
معلوماتها وقدرتها على حت�سني تناف�سيتها .بناء على ما �سبق ،نتناول العنا�صر الآتية:
•مفهوم اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال
•مراحل اليقظة الإ�سرتاتيجية
•�أنواع اليقظة الإ�سرتاتيجية و�أهميتها
•درا�سة واقع اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال يف منظمات الأعمال اجلزائرية.

�أهمية البحث:

تنبع �أهمية البحث من دور اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال يف تعزيز الو�ضعية التناف�سية ملنظمات
الأعمال والتي تعد ال�سبيل الوحيد للبقاء واال�ستمرار يف ظل احلاجة املا�سة �إىل التكيف مع املحيط املتغري
با�ستمرار و�أمام الزيادة امل�ضطردة يف حجم املعلومات التي تفر�ض على امل�ؤ�س�سة ا�ستخدام الطريقة الأن�سب
ال�ستغاللها .ارت�أينا درا�سة هذا املو�ضوع يف بع�ض منظمات الأعمال اجلزائرية التي توجد بها خاليا اليقظة.

م�شكلة البحث:

نحاول التعرف على ذكاء الأعمال وخمتلف �أنواع اليقظة الإ�سرتاتيجية املعتمدة من قبل بع�ض منظمات
الأعمال اجلزائرية ملواجهة املناف�سة احلادة ،ومدى م�ساهمتها يف حت�سني الو�ضعية التناف�سية لهذه املنظمات.

مناهج و�أدوات البحث:

اعتمدنا على املنهج الو�صفي التحليلي بغية الإحاطة بعنا�صر املو�ضوع ،بالإ�ضافة �إىل مقابلة بع�ض امل�س�ؤولني يف
املنظمات حمل الدرا�سة بالإ�ضافة �إىل مراجعة املن�شورات الر�سمية.

 .1مفهوم اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال:

تبحث امل�ؤ�س�سة با�ستمرار عن حتديث طرق الك�شف عن بيئتها وعن و�سائل تدعيم م�صادر معلوماتها
وتدعيم قدرتها التناف�سية ،كما ت�سعى جاهدة المتالك �أكرب ح�صة يف ال�سوق على ح�ساب مناف�سيها ،ومن بني
�أهم الو�سائل التي ت�سمح للم�ؤ�س�سة بتحليل بيئتها اخلارجية اليقظة الإ�سرتاتيجية.
تعريف اليقظة الإ�سرتاتيجية« :هي عملية البحث عن املعلومة ب�صفة م�ستمرة ومتوا�صلة �سواء كانت
هذه املعلومة �إ�سرتاتيجية �أو اجتماعية �أو �سيا�سية �أو علمية وتكنولوجية �أو خا�صة مبحيط امل�ؤ�س�سة وكل ما
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يتواجد فيه من متغريات وفر�ص و�أخطار ،فهي تتمثل يف جمع ومعاجلة وتخزين املعلومات وكل الإ�شارات القوية
وال�ضعيفة ال�صادرة عن املحيط الداخلي واخلارجي للم�ؤ�س�سة» ) Dhenin et Fournier, 1998( 1و»هي
�أ�سلوب منظم يف الإدارة الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ،تركز على حت�سني تناف�سيتها بجمع ومعاجلة املعلومات ون�شر
املعرفة املفيدة للتحكم يف املحيط (التهديدات والفر�ص) ،هذا املنهج الذي ي�ساهم يف �أخذ القرارات ي�ستعمل
و�سائل معينة ،يجند العمال ويركز على ن�شاط ال�شبكات الداخلية واخلارجية» «وهي �أي�ضا العملية اجلماعية
امل�ستمرة ،والتي يقوم بها جمموعة من الأفراد بطريقة تطوعية ،فيتتبعون ويتعقبون املعلومة بطريقة
قانونية ثم ي�ستخدمون املعلومة املتوقعة التي تخ�ص التغريات التي من املحتمل �أن حتدث يف املحيط اخلارجي
للم�ؤ�س�سة ،وذلك بهدف �إن�شاء فر�ص الأعمال وتقليل الأخطار وعدم الت�أكد ب�صفة عامة».
عرف «دافيد كولد و�ستيفان قيز» اليقظة الإ�سرتاتيجية ب�أنها «نظام ي�ساعد يف �أخذ القرارات باملراقبة
والتحليل للمحيط العلمي ،التقني ،التكنولوجي وامل�ؤثرات االقت�صادية احلا�ضرة وامل�ستقبلية اللتقاط
التهديدات والفر�ص التطورية ،حيث تركز اليقظة الإ�سرتاتيجية على املعلومة التي لها �صفة �إ�سرتاتيجية
�أو على القرارات املهمة»� .إذن فاليقظة الإ�سرتاتيجية هي تلك العمليات التي تهتم باملراقبة امل�ستمرة للبيئة
التناف�سية ،بحيث تتم متابعة كل التغريات يف حميط امل�ؤ�س�سة ،وتعترب اليقظة يف كل املجاالت �أ�سا�سا لذكاء
الأعمال .فاليقظة الإ�سرتاتيجية تهتم يف م�ضمونها بر�صد حميط امل�ؤ�س�سة بطريقة قانونية (املحيط
التناف�سي ،التكنولوجي ،التجاري ،القانوين�...،إلخ) ،وهي عملية منظمة وم�ستمرة ومتكررة بغر�ض البقاء
على علم بكل امل�ستجدات يف القطاع الذي تن�شط فيه امل�ؤ�س�سة ،وتنتهي هذه العملية بتح�صيل وحتليل ون�شر
املعلومات� ،أما ذكاء الأعمال فيت�ضمن �إ�ضافة �إىل ما �سبق القيام برتجمة هذه املعلومات كم�ؤ�شرات التخاذ
القرارات الإ�سرتاتيجية مبا يخدم �أهداف امل�ؤ�س�سة.
يهدف ذكاء الأعمال �إىل التح�سني من عملية اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي للم�سريين بال�سماح لهم با�ستغالل
خمتلف م�صادر املعلومات ب�شكل �أكرث فعالية للح�صول على معرفة �أف�ضل للمن�ش�أة وملحيطها التناف�سي ،يرتكز
ذكاء الأعمال على اليقظة الإ�سرتاتيجية ،تكنولوجيات املعلومة ،الإح�صائيات وامل�سح للو�صول مل�صادر خارجية
وداخلية للمعطيات ،ثم حتليلها لإنتاج معلومة ت�سمح بـ:
•التوجيه نحو اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي.
•توجيه امل�سريين نحو الأهداف امل�شرتكة املحددة بدقة.
•تخفي�ض الوقت املخ�ص�ص التخاذ القرار.
•ت�سهيل الو�صول للمعلومات ب�سهولة.
•تقدمي حو�صلة عن امل�ؤ�شرات املفتاحية يف الوقت املنا�سب وبال�شكل املنا�سب.
�إذن فهو فن حتويل املعطيات �إىل معلومات بهدف اتخاذ القرار .الهدف لي�س تراكم املعطيات و�إمنا ا�ستعمالها
لإنتاج املعلومة ولتنوير متخذي القرار نحو اتخاذ �أف�ضل القرارات.
كانت امل�ؤ�س�سات يف ال�سابق تتوفر على �أرمادة من املحللني يق�ضون  80%من الوقت جلمع املعلومات و20%
لتحليلها ،ي�سعى ذكاء الأعمال لعك�س الآية وجعلهم يق�ضون  20%من وقتهم يف جمع املعلومة و 80%يف حتليلها
و�إىل تب�سيط عملية �إدارة املعلومة لتو�ضيح وت�سريع عملية اتخاذ القرار.
ال بد من معرفة الزبائن واحتياجاتهم ب�شكل �أف�ضل حتى نتمكن من اال�ستجابة لها وتوفري خدمات متميزة،
�إن حت�صيل املعلومات ال�ضرورية لإنتاج �سلع من �ش�أنها �أن ت�ستجيب ملتطلبات الزبائن قبل املناف�سة ،ت�سمح
للم�ؤ�س�سة بزيادة قدرتها التناف�سية من خالل ذكاء الأعمال ،وبالتايل ت�صبح امل�ؤ�س�سة �سابقة ملناف�سيها.
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كما عرف ذكاء الأعمال على �أنه “عملية منهجية لدعم عملية اتخاذ القرارات القانونية و الأخالقية
2
باملعلومات املجمعة عن الزبائن ،املناف�سني ،التكنولوجية ،و ب�صورة �أعم على كل البيئة االقت�صادية للم�ؤ�س�سة”
).(Boudjemaa, 2008
خال�صة ملا �سبق ف�إن ذكاء الأعمال هو جمموع الأن�شطة املن�سقة املتعلقة بالبحث عن املعلومة املفيدة
للفاعلني االقت�صاديني ومعاجلتها وتوزيعها ق�صد ا�ستغاللها ،ويتم القيام بهذه الأن�شطة قانونيا مع توفري كل
ال�ضمانات الالزمة حلماية تراث امل�ؤ�س�سة ويف ظل �أف�ضل ظروف اجلودة والآجال والتكلفة.

 .2مراحل اليقظة الإ�سرتاتيجية:

تلعب اليقظة الإ�سرتاتيجية دورا مهما يف امل�ؤ�س�سة حيث ت�سمح بتجديد الفر�ص ،اال�ستجابة ال�سريعة
لواقع الأعمال ،تعظيم املنفعة يف كل عمليات امل�ؤ�س�سة ،وال يت�أتى ذلك �إال ب�إتباع جمموعة من املراحل املتكاملة
التي ال بد �أن تنجز مبهارة عالية ومنهجية دقيقة ،وتتمثل يف:
	-جمع املعلومات من خمتلف امل�صادر،
	-املعاجلة من خالل الفرز والتحليل والتقييم،
	-ن�شر املعلومات لت�ساهم يف خلق قيمة م�ضافة من خالل �إي�صالها يف الوقت املنا�سب وبال�شكل املنا�سب
بغية ا�ستعمالها يف اتخاذ القرار.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ن�شر املعلومة يعترب خطوة �أ�سا�سية لذكاء الأعمال لأنها ت�ساعد يف عملية اتخاذ
القرار دون �أن نن�سى عملية التغذية العك�سية التي تقيم الآثار الناجمة عن القرارات املتخذة.

� .3أنواع اليقظة الإ�سرتاتيجية:

تنق�سم اليقظة الإ�سرتاتيجية عموما �إىل الأنواع الآتية:
 3-1اليقظة التجارية :تهتم اليقظة التجارية بالبحث عن املعلومات اخلا�صة ب�سوق امل�ؤ�س�سة ومعاجلتها
ون�شرها ،وتتعلق بـ:
	-تطور �سوق امل�ؤ�س�سة،
	�-سلوك م�ستهلكيها،
	-حماور ات�صال مناف�سيها،
	-التنب�ؤ بتغري �أذواق امل�ستهلكني وتطور رغباتهم،
	-تطور ا�سرتاتيجيات املوزعني.
ت�سمح اليقظة التجارية بـ:
	-اكت�شاف �أ�سواق جديدة،
	-اقرتاح منتجات جديدة للعمالء،
	-تتبع تطور وعر�ض املنتجات اجلديدة يف ال�سوق.
 3-2اليقظة التناف�سية :تهتم اليقظة التناف�سية بالبحث عن املعلومات اخلا�صة باملناف�سني املبا�شرين وغري
املبا�شرين ،احلاليني واملحتملني ومعاجلتها ون�شرها ،وتتعلق مبراقبة:
	-ا�سرتاتيجياتهم،
	�-سيا�ساتهم ال�سعرية،
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	-منتجاتهم وخدماتهم اجلديدة.
	-نتائجهم املالية.
	�-سيا�ساتهم الت�شغيلية.
	-عمالئهم ،عقودهم اجلديدة� ،شراكاتهم وحتالفاتهم.
	-ظهور مناف�سني جدد.
3
تهدف اليقظة التناف�سية �إىل معرفة ا�سرتاتيجيات� ،أهداف وقرارات املناف�سني و�أدائهم احلايل (Pate
 .)1994 ,Yronكما ت�سمح بو�ضع ا�سرتاتيجيات جتارية �أكرث فعالية والتعرف على املناف�سني الأكرث
تهديدا.
 3-3اليقظة التكنولوجية :ت�شري اليقظة التكنولوجية �إىل اجلهود املبذولة من طرف امل�ؤ�س�سة والو�سائل
امل�سخرة والإجراءات املتخذة بهدف الك�شف عن كل التطورات وامل�ستجدات احلا�صلة يف امليادين التقنية
والتكنولوجية والتي تهم امل�ؤ�س�سة حاليا �أو التي حتكمها م�ستقبال(PATE YRON, 1994) .4
تتمثل اليقظة التكنولوجية على العموم يف:
	-براءات االخرتاع وتطور املعايري،
	-تطور التكنولوجيات وعمليات الت�صنيع،
	-البحث الأ�سا�سي واملقاالت والتقارير العلمية.
 3-4اليقظة البيئية :وهي املراقبة والتيقظ للتطورات التي ت�ؤثر يف ن�شاط امل�ؤ�س�سة وتخ�ص ما تبقى من
عنا�صر بيئة امل�ؤ�س�سة التي مل ت�ؤخذ بعني االعتبار يف الأنواع ال�سابقة :االجتماعية ،القانونية ،ال�سيا�سية،
اجليو�سيا�سية ،الثقافية(Lesca et Schuller, 1995) 5ت�سمح اليقظة البيئية بـ:
	-حتديد ومراقبة الظواهر االجتماعية املرتبطة بالأداء يف امل�ؤ�س�سة (ال�صراعات االجتماعية،
الدينية والعرقية ،االحتجاجات)...،
	-توفري مناخ اجتماعي �سليم ي�ساهم يف جعل املبادالت جيدة بني �أفراد اجلماعة و�سهولة معاجلة
امل�شاكل الداخلية.)Picard, 1991( 6
مما �سبق ،ن�ستنتج �أن اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال ي�سمحان بتحقيق جملة من املزايا منها:
	-تقييم و�ضعية امل�ؤ�س�سة مقارنة مبثيالتها،
	-التقليل من و�ضعيات عدم اليقني يف اتخاذ القرار،
	-اال�ستفادة من الفر�ص للح�صول على ح�ص�ص �سوقية �أكرب،
	-الإبداع وخلق مزايا تناف�سية،
	-التنب�ؤ بتطورات املناف�سة ،ال�سوق والبيئة،
	-املحافظة على بقاء وا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة يف �سوق تناف�سي.

 - 4درا�سة واقع اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال يف املنظمات اجلزائرية:
 1-4واقع اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال� :سجلت اجلزائر ت�أخرا كبريا يف جمال ذكاء الأعمال
مقارنة بدول اجلوار� ،إذ ت�شري الإح�صائيات احلالية لوزارة ال�صناعة ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية
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اال�ستثمار �إىل �أن  20%فقط من امل�ؤ�س�سات تتوفر على �أجهزة �إعالم �آيل ناجعة و 15%تتوفر على موقع
�إنرتنت خا�ص بها ،كما �أن  50%تفتقر لنظام حما�سباتي منا�سب.
وبالنظر �إىل الأهمية الكبرية التي يكت�سبها ذكاء الأعمال عامليا� ،شرعت ال�سلطات العمومية ممثلة يف
وزارة ال�صناعة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية اال�ستثمار بالتعاون مع مكاتب اال�ست�شارة الوطنية
والأجنبية يف �إن�شاء خاليا لليقظة يف بع�ض منظمات الأعمال ،بداية ب�إن�شاء بنك معلومات يو�ضع حتت ت�صرف
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وذلك بالتن�سيق مع جميع القطاعات الوزارية وم�ؤ�س�سات وهيئات الدولة� ،إ�ضافة �إىل
توقيع اتفاقية مع جامعة التكوين املتوا�صل وجامعة باتنة والغرفة الوطنية لل�صناعة والتجارة من �أجل
تقدمي تكوين عايل يف ذكاء الأعمال لإطارات امل�ؤ�س�سات.
وقد مت التوقيع نهاية العام املا�ضي على اتفاقيات بني الوزارة وعدد من امل�ؤ�س�سات العمومية من �أجل
م�ساعدتها على التزود بخاليا يقظة ،ت�سمح لها باجلمع واال�ستغالل العقالين للمعلومة االقت�صادية ،من خالل
م�ساعدة تقنية لتلك امل�ؤ�س�سات بهدف دخول عامل ذكاء الأعمال .وتتمثل هذه امل�ساعدة يف تطوير نظامها
اخلا�ص بجمع وا�ستغالل املعلومات املتعلقة مب�ؤ�شرات الأ�سواق الوطنية والدولية ،ال�سيما ن�شاطات امل�ؤ�س�سات
املناف�سة .تقوم كل واحدة بت�شكيل خلية على م�ستواها مبا ينا�سب خ�صو�صيتها ومتطلباتها ،بحيث تن�شط هذه
امل�ؤ�س�سات يف قطاعات خمتلفة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَ ذكاء الأعمال قد حظي بعناية واهتمام كبريين من طرف ال�سلطات العمومية منذ
فرتة ،خا�صة مع احتدام املناف�سة يف �إطار العوملة وت�أثرياتها املتوقعة ،كما �ش َكل دوره الإ�سرتاتيجي يف تناف�سية
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية مو�ضوع درا�سات وم�ؤمترات كثرية.
ففي �إطار التطوير ال�صناعي َ
مت تعريف هذا الن�شاط يف اجتماع جمل�س احلكومة بتاريخ 2006/12/20
وكذا حتديد �أهدافه ،فقد اعترب ب�أنه الن�شاط الذي يعنى بجمع ،حتليل ومعاجلة ون�شر املعلومة ذات ال�صلة
والتي ت�ساهم يف �إنتاج املعارف ال�ضرورية التخاذ القرار وت�سيري امل�ؤ�س�سات التي تكون الن�سيج ال�صناعي الوطني.
كما تعترب م�سعى للتوقع وت�صور م�شاريع م�ستقبلية تقوم على العالقات التي تربط بني �شبكات امل�ؤ�س�سات
واملتعاملني االقت�صاديني.
وهكذا ينطوي ذكاء الأعمال على جانب هام من الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�صناعية التي ترمي �إىل حتقيق
�أربعة �أهداف هامة تتمثل فيما يلي:7
	-ن�شر ثقافة ذكاء الأعمال التي تطمح �إىل تطوير ال�سلوكات الفردية واجلماعية للفاعلني
االقت�صاديني العموميني واخلوا�ص يف �إطار ر�ؤية جماعية ومتعددة االخت�صا�صات.
	�-ضمان تعاون بني القطاع العمومي والقطاع اخلا�ص وتطوير نظرة جديدة لعالقاتهما القائمة على
الثقة املتبادلة ال�ضرورية لتطوير ال�صناعة الوطنية.
	-ترقية التنمية و�ضمان �أمن الأمالك التكنولوجية وال�صناعية الوطنية من خالل و�ضع ترتيبات
للر�صد قادرة على مواجهة رهانات انفتاح ال�سوق الوطنية للمناف�سة واحلد من املمار�سات غري
النزيهة للمناف�سني.
	-تطوير الوظيفة الإ�ست�شرافية من خالل التن�سيق بني الهيئات العمومية وامل�ؤ�س�سات واجلامعات
مراكز البحث والفاعلني االقت�صاديني من �أجل �ضبط التطور وحتديد الأعمال ،الإ�سرتاتيجية التي
يجب القيام بها على املديني املتو�سط والطويل يف جمال ال�صناعة الوطنية.
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�إن ذكاء الأعمال باعتباره �أداة �إ�سرتاتيجية للتحكم يف املعلومة ومعرفة املحيط اجليواقت�صادي ت�شكل
الإطار املف�ضل لر�صد التطورات امل�سجلة على م�ستوى �سوق التناف�سية وت�سمح للم�ؤ�س�سة واملتعاملني االقت�صاديني
باكت�ساب قدرات على التفاعل والتكيف واتخاذ القرار ملواجهة حتديات املحيط الذي ي�شهد حتوال دائما.
و�ضمن هذا املنظور ف�إن دور الدولة يتمثل يف تنفيذ �سيا�سة وطنية لذكاء الأعمال من �ش�أنها �أن
توفر للم�ؤ�س�سة الو�سائل التي متكنها من التزود ب�أدوات الر�صد الإعالمي �أوال (حتليل وتلخي�ص
املعلومات والدرا�سات الإ�ست�شرافية والتقنية-العملية )...ثم ب�أدوات ا�ستغالل املعلومات وت�أمني
�أنظمة الإعالم و�إن�شاء خاليا �أزمة وا�سرتاتيجيات النفوذ واللوبيات وغريها من الأدوات.
ومن جهة �أخرى حتتل املوارد الب�شرية مكانة هامة �ضمن �إ�سرتاتيجية التنمية وت�شكل املحور الأ�سا�سي
للنظام الإنتاجي االقت�صادي وال�صناعي ،ذلك ف�إن �ضرورة التكيف مع التحوالت االقت�صادية والتكنولوجية
االجتماعية والثقافية الناجتة عن ظاهرة العوملة هي يف �صميم ان�شغاالت ال�سلطات العمومية �أ�ضاف بيان
جمل�س احلكومة .
يهدف الربنامج �إىل ن�شر ثقافة ذكاء الأعمال ،وهذا يعني �أن هذا الن�شاط جديد يف اجلزائر يتطلب الكثري
من العمل التوعوي ليح َول �إىل عادة ي�شارك فيها جميع الأطراف� ،أ�سا�س هذا العمل هو توفر ر�أ�س مال ب�شري
متخ�ص�ص.
هذا ،وكما �سبق ذكره فقد مت تنظيم عدة م�ؤمترات علمية نذكر منها على �سبيل املثال امللتقى الدويل حول
حكامة امل�ؤ�س�سات والذكاء االقت�صادي الذي نظم بني  14و 16جوان من عام  2008من طرف جامعة التكوين
املتوا�صل والذي كر�س مل�س�ألة حت�سني احلكامة من خالل ذكاء الأعمال.
دائما ويف نف�س ال�سياق ،مت ت�أ�سي�س مديرية للذكاء االقت�صادي بالوزارة �سنة  ،2008عكفت منذ �إن�شائها
على تنظيم عدة ملتقيات وتكوينات �سمحت ملديري امل�ؤ�س�سات با�ستيعاب �أهمية ذكاء الأعمال الذي ي�سمح
بتقلي�ص التكاليف وا�ستباق الأخطار ،وتوا�صل هذه املديرية تنظيم تكوينات �شهرية جمانية بهدف تعميم
هذا الن�شاط.
كما قامت وزارة ال�صناعة ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية اال�ستثمار ب�إعداد دليل لذكاء الأعمال
�شاركت يف �إعداده م�ؤ�س�سات عمومية وخا�صة و�ستقوم قريبا بدرا�سات من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطوير تناف�سية
امل�ؤ�س�سات اجلزائرية و�أول هذه الدرا�سات �ستكون حتقيق ميداين حول الطرق امل�ستخدمة من قبل امل�ؤ�س�سات
اجلزائرية جلمع وحتليل وا�ستغالل املعلومات ال�ضرورية التخاذ القرار .كما �أنها ال تزال تقوم بتكوين �شهري
جماين من �أجل ن�شر ذكاء الأعمال.
وبغر�ض الوقوف على واقع ذكاء الأعمال يف منظمات الأعمال اجلزائرية ارت�أينا �إجراء الدرا�سة
امليدانية يف جمموعة من منظمات الأعمال التي توجد بها خاليا اليقظة ومتار�س ذكاء الأعمال .الهدف من
هذه الدرا�سة هو حتديد ممار�سات ذكاء الأعمال واليقظة الإ�سرتاتيجية يف منظمات الأعمال اجلزائرية.
فلقد بذلت احلكومة جمهودات خللق خاليا اليقظة يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ولكن لكل واحدة خ�صو�صياتها،
نقاط قوتها و�ضعفها يف تطبيق مبادئ ذكاء الأعمال كما ت�سعى كل منظمة �إىل التقرب من الهيكل الأمثل لذكاء
الأعمال ولتطوير ممار�سات �إبداعية �أحيانا.
ال ت�سعى هذه الدرا�سة �أن تكون ممثلة �إح�صائيا ،هدفها الأ�سا�سي والأويل هو حتليل عمليات ذكاء الأعمال،
�شملت الدرا�سة جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي بد�أت متار�س ذكاء الأعمال واليقظة الإ�سرتاتيجية ومتتلك «نظام
لليقظة» ،ن�سعى للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت:
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 102                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

•ما هي الأهمية املعطاة لليقظة داخل امل�ؤ�س�سات؟
•ما هي مكانة هذا النظام داخل امل�ؤ�س�سة؟
•كيف تتم تعبئة املوارد الب�شرية لت�شغيل اليقظة؟ (�إدماج املوارد الب�شرية ،التكوين ،التح�سني)...،؟
•كيف تتم هيكلة وتنظيم هذه الوظيفة؟ حتديد الأهداف وموا�ضيع اليقظة؟
•كيف يتم ا�ستخراج املعلومة املفيدة من بني كم معترب من املعلومات ال�ضرورية؟ حتديد م�صادر املعلومة
امل�ستعملة من طرف امل�ؤ�س�سة؟
•كيف يتم ا�ستغالل وانعكا�س هذه املعلومة املجمعة ب�شكل فعال؟ (و�سائل املعاجلة ،التحليل والتحقق
من �صحة املعلومة)
•كيف يتم تخزين املعلومات املتح�صل عليها؟
•كيف يتم تقييم نظام اليقظة داخل امل�ؤ�س�سة؟
 4-2حماور اال�ستمارة :من �أجل الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت وبغية التعرف على واقع ذكاء الأعمال يف
منظمات الأعمال اجلزائرية مت �إعداد ا�ستمارة ب�أربعة حماور:
�أوال :التعرف على امل�ؤ�س�سة و الن�شاط املمار�س بها
ثانيا :تقدمي نظام اليقظة امل�ستعمل يف امل�ؤ�س�سة
•و�صف نظام اليقظة يف امل�ؤ�س�سة.
•مدى م�ساندة الإدارة لنظام اليقظة.
•مدى اندماج اليد العاملة يف هذا النظام.
ثالثا :تقدمي عملية (�سريورة) اليقظة:
•م�ساندة ال�سلم الهرمي كيفية حتديد االحتياجات.
•كيفية جتميع املعلومات.
•كيفية ا�ستعمال النظم اخلبرية يف عملية املعاجلة.
•كيفية ن�شر املعلومات والهيئات التي تو�صل لها املعلومات.
•كيفية تخزين املعلومات.
رابعا :االرتباط بني «احتياجات اليقظة» و»نظام اليقظة»
•توفر امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شرات تقييم اليقظة.
•ا�ستجابة اليقظة الحتياجات امل�ؤ�س�سة كما هي مطبقة.
ات�صلنا بع�شرين م�ؤ�س�سة متتلك خاليا اليقظة حت�صلنا على �أجوبة من خم�سة منها فقط تن�شط يف القطاع
ال�صناعي �أما البقية فامتنعت نظرا لكونها ال متتلك نظاما مهيكال لليقظة �أو لأ�سباب �سرية ،فتمت مقابلة
م�س�ؤويل هذه امل�ؤ�س�سات للح�صول على �أجوبة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سات التي متت درا�ستها كبرية احلجم تنتمي �إىل ال�صناعة ال�صيدالنية
و االت�صاالت وال�صناعة الكهرومنزلية وال�صناعة البرتوكيماوية والإلكرتونية بالإ�ضافة �إىل املركبات
ال�صناعية.
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 - 5نتائج الدرا�سة:

ميكننا ا�ستعرا�ض �أهم نتائج الدرا�سة بعد حتليل اال�ستمارة كما يلي:
 �أ�صل خاليا اليقظة :من خالل هذه الدرا�سة ن�ستنتج �أن ذكاء الأعمال هو ظاهرة جد حديثة وجدت يف�سنوات  ،2000فر�ضت على امل�ؤ�س�سات يف �أغلب الأحيان ،من خالل تغري املحيط االقت�صادي ،ال�سيا�سي الوطني
والعاملي و�ضرورة البقاء واال�ستدامة.
 �أهداف خلية اليقظة :تتمثل �أهم �أهداف خاليا اليقظة داخل امل�ؤ�س�سات املدرو�سة:•مراقبة املناف�سة،
•مراقبة املحيط التكنولوجي،
•مراقبة املوردين والزبائن،
•حتقيق يقظة �آمنة.
 الهيكل التنظيمي لليقظة :بينت الدرا�سة �أن كل امل�ؤ�س�سات املدرو�سة لها نظام مراقبة ر�سمي. االرتباط الت�سل�سلي :بينت الدرا�سة �أن االرتباط الت�سل�سلي لوحدة املراقبة يختلف من م�ؤ�س�سة لأخرى،فهي تابعة ملديرية الت�سويق يف ثالث منظمات ،ملديرية الإ�سرتاتيجية يف منظمة واحدة وملديرية البحث
والنمو ويف املنظمة الأخرية.
 امليزانية املخ�ص�صة لليقظة :تقر ثالث منظمات ب�أن لي�س لها ميزانية لليقظة �أما املنظمتني املتبقيتني لهماميزانية مل يف�صح عنها.
 م�شاركة املديرية يف اليقظة :ت�شارك املديرية ب�شكل قوي يف اليقظة يف كل املنظمات ،تظهر هذه امل�شاركةيف خلق خلية �أو وظيفة اليقظة ويف تقدمي املوارد املالية ال�ضرورية لت�شغيلها.
 م�شاركة الأفراد :م�شاركة الإطارات وقوة البيع قوية جدا يف �أربع منظمات ،ثالث منظمات تكون عمالهايف ذكاء الأعمال ،كما يتم حت�سي�س رجال البيع واملعنيني مبا�شرة باليقظة من خالل جل�سات عمل �أو بطريقة
ر�سمية.
 الهياكل :متتلك ثالث منظمات وحدة مركزية مكلفة باملراقبة (مركزة اليقظة) �أما البقية فلها ن�شاطمراقبة غري مركزي على م�ستوى دوائر وظيفية ،الالمركزية هذه �أدت �إىل �ضعف العالقات وقلة التن�سيق بني
خمتلف الوحدات املوجودة.
 ك�شف االحتياجات :تقوم املنظمات اخلم�س مبراقبة �شاملة ودائمة ملحيطها� ،أما م�ؤ�س�سة ات�صاالت اجلزائرفتقوم مبراقبة م�ستهدفة لتحديد الفاعلني الذين يجب مراقبتهم ،كما يتم ك�شف االحتياجات يف كل امل�ؤ�س�سات
من طرف امل�س�ؤول عن خلية اليقظة ونادرا ما يتم من طرف الإدارة.
 جمع املعلومات :ت�ستعمل كل امل�ؤ�س�سات م�صادر ر�سمية وغري ر�سمية ،الر�سمية تتمثل يف االنرتنت ،ال�صحافةواملجالت املتخ�ص�صة (علمية وتقنية)� .أما قواعد البيانات والرباءات وهي م�صادر مهمة للمعلومة هي �أقل
ا�ستخداما ،ت�ستخدم منظمة واحدة فقط قواعد البيانات املجانية واثنتان ت�ستعينان بخدمات منظمات
متخ�ص�صة جلمع املعلومة العلمية والتقنية .امل�صادر غري الر�سمية الأكرث ا�ستعماال هي :املناف�سة ،املعار�ض
وال�صالونات وامللتقيات� ،أما املوردون واجلمعيات املهنية فهي �أقل ا�ستعماال.
 معاجلة املعلومات :تظهر الدرا�سة �أن امل�ؤ�س�سات ال ت�ستعمل الطرق والأدوات العلمية لتحليل وترجمةاملعلومات اخلام املجمعة (ماعدا م�ؤ�س�سة ات�صاالت اجلزائر التي تلج�أ �إىل التنب�ؤ حل�ساب ح�صتها ال�سوقية) يف
�أغلبية امل�ؤ�س�سات تتم معاجلة البيانات من طرف م�س�ؤول اليقظة ،اللجوء �إىل الذكاء اجلماعي خللق اليقظة
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�ضعيف جدا.
 ن�شر املعلومات :طرق الن�شر امل�ستعملة من طرف امل�ؤ�س�سات هي الربيد االلكرتوين ،الأنرتانت ،الوثائق (تقاريروجمالت)� .إن ا�ستعمال الأنرتانت ي�سمح بن�شر املعلومات للجميع وبطريقة �آمنة توجه املعلومة املعاجلة يف
�أغلب الأحيان �إىل املديرية العامة يف �شكل تقارير �أو حتذيرات.
 تخزين املعلومات :ت�ستعمل العديد من الأدوات للتخزين منها الورقية وااللكرتونية ،هناك هيمنة ال�ستعمالالأدوات االلكرتونية يف كل املنظمات املدرو�سة ،ت�ستخدم قواعد البيانات الداخلية من طرف م�ؤ�س�سة واحدة.
تطرقت م�ؤ�س�سة واحدة مل�شكل حماية املعلومة ،مما يدل على �أن هذا الأمر ال يحوز �أهمية كربى يف عملية
املراقبة .كما �أن ال�شبكات اخلارجية والداخلية (قوة البيع� ،شبكة اخلرباء� ،شبكة الوكاالت� ،شبكة االت�صاالت
اخلارجية وامل�ساعدين الداخليني) ت�ستعمل ب�شكل وا�سع جلمع املعلومات غري الر�سمية.
 م�ؤ�شرات تقييم ن�شاط اليقظة :و�ضعت م�ؤ�س�سة واحدة م�ؤ�شرات لتقييم ن�شاط اليقظة� ،أما البقيةفيحاولون قيا�س التغذية املرتدة للم�ستعملني.
 االرتباط بني االحتياجات ونظام اليقظة :ال ي�ستجيب نظام اليقظة ب�شكله احلايل الحتياجات املنظمات،يف ثالث منظمات ،مما ي�ستوجب �إعادة هيكلته جلعل النظام �أكرث فعالية.
 ا�ستعمال الطرق املنا�سبة لتحليل ومعاجلة املعلومة� :إن ا�ستعمال طرق التحليل املنا�سبة يبدو �ضرورياملعاجلة املعلومة اخلام املجمعة ،حيث يتم اللجوء �إىل العديد من امليادين مثل :االحتماالت ،التحليل
اال�سرتاتيجي ،التحليل التكنولوجي...،ال�ستعمال �أف�ضل للمعلومة .من ال�ضروري ا�ستغالل طرق متنوعة
ملعاجلة هذه املعلومات.

 -6التو�صيات:

بعد الدرا�سة امليدانية املنجزة يف املنظمات اخلم�س ،وبناء على النتائج املتو�صل �إليها ،ف�إننا نو�صي مبا
يلي:
 �إ�شراك املديرية العامة� :أظهرت الدرا�سة �أن خاليا ذكاء الأعمال واليقظة ال تتبع مبا�شرة للمديريةالعامة يف كل املنظمات املدرو�سة ،وال ت�ساهم يف ك�شف االحتياجات للمعلومة ،ول�ضمان يقظة فعالة يجب �أن
ت�شرتك املديرية العامة يف حتديد �أهداف املراقبة و�أن ت�شارك بفعالية يف ذكاء الأعمال ،ان�سحابها ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل حبط معنويات الأفراد العاملني يف اليقظة.
 تخ�صي�ص ميزانية لذكاء الأعمال :احل�صول على ميزانية عالية لي�س لوحده عامال لفعالية ذكاءالأعمال يف نف�س االجتاه ،ف�إن نق�ص الإمكانيات املالية ال ي�شكل عائقا لن�شاطات املراقبة...ميكن �أن تتكون
ميزانية ذكاء الأعمال من ثالثة عنا�صر :الو�سائل الب�شرية (العاملني) ،الو�سائل التقنية (و�سائل الإعالم
الآيل ،برجميات )...،والوثائق (جمالت ،درا�سات� ،أبحاث)...،
 تكوين الأفراد :لتحفيز العاملني ول�ضمان مراقبة فعالة ،يجب �إذن تنظيم تكوين وبرجمة ح�ص�صحت�سي�سية تدور حول دور ذكاء الأعمال يف امل�ؤ�س�سة ،كما �أن التكوين ميكن �أن يخ�ص التقنيات احلديثة للبحث
عن املعلومة ومعاجلتها.
 املعاجلة اجلماعية للمعلومة :عادة ما تكون املعلومة املجمعة جمز�أة وغري �أكيدة ،ت�سمح املعاجلة اجلماعيةبتخفي�ض مفعول التحيز الفردي.
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ت�سمح بتخزين املعلومة وت�سهيل البحث بوا�سطة الكلمات املفتاحية.
 ا�ستعمال الأنرتانت :ال بد �أن تن�شر امل�ؤ�س�سات املعلومة للم�ستعملني املحتملني با�ستعمال الأنرتانت وهو �شبكة�إعالم �آيل ت�ضمن ان�سياب املعلومة بكل �أمان ون�شرها الوا�سع على العاملني.
لقد حاولنا درا�سة وحتديد ممار�سات بع�ض امل�ؤ�س�سات اجلزائرية لذكاء الأعمال واليقظة الإ�سرتاتيجية،
لأجل ذلك قمنا بدرا�سة ميدانية يف عدد من امل�ؤ�س�سات� ،شملت هذه الدرا�سة م�ؤ�س�سات ت�شرتك يف كونها لها
خاليا �أو �أنظمة لليقظة �أو ذكاء الأعمال� .سمحت لنا هذه الدرا�سة بفهم حقيقة وواقع نهج اليقظة �أو ذكاء
الأعمال يف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية.
كما �أو�ضحت هذه الدرا�سة ال�صعوبات التي يجب جتاوزها خا�صة فيما يتعلق بوظائف ذكاء الأعمال،
فامل�ؤ�س�سات ال تف�ضل يف كثري من الأحيان بني كونها متار�س اليقظة �أم ذكاء الأعمال� ،إذن بينت هذه الدرا�سة
�أن امل�ؤ�س�سات اجلزائرية واعية ب�أهمية ذكاء الأعمال ملراقبة املحيط ،ولكن القلة ترى �أنه �ضروري التخاذ
القرارات الإ�سرتاتيجية ،هذه الدرا�سة �سلطت ال�ضوء على جانب نظري حول مفهوم ذكاء الأعمال واليقظة
الإ�سرتاتيجية ال�ضرورية حلل امل�شاكل الإ�سرتاتيجية ،وت�ضم جمموع املراحل انطالقا من حتديد االحتياجات
من املعلومة �إىل ن�شر املعلومات املفيدة التخاذ القرار.
�إال �أن هذه الدرا�سة ت�شوبها عدة حدود:
 ال تتوفر على معطيات �إح�صائية و�أرقام دقيقة حول حقيقة اليقظة �أو ذكاء الأعمال يف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية،مما �صعب علينا اختيار وانتقاء امل�ؤ�س�سات.
 اختيار امل�ؤ�س�سات مل يتم على �أ�سا�س علمي با�ستعمال الطرق االحتمالية ،و�إمنا كان االنتقاء على �أ�سا�سالعالقات ال�شخ�صية ،ثم على �أ�سا�س البحث عن امل�ؤ�س�سات التي توجد بها خاليا اليقظة.
 ال متثل هذه امل�ؤ�س�سات املجتمع ،فالقطاعات لي�ست كلها ممثلة يف هذه امل�ؤ�س�سات املدرو�سة. هناك خلط يف هذه امل�ؤ�س�سات بني مفهومي اليقظة وذكاء الأعمال ،فكلمة “اليقظة” م�ستعملة ب�شكل �أو�سعمن الذكاء ،وعدم التفرقة بني املفهومني يف هذه امل�ؤ�س�سات ،مع �أن مفهوم ذكاء الأعمال �أ�شمل من مفهوم اليقظة
وي�ضم هذا املفهوم .ففي ذكاء الأعمال جند وظائف �أخرى �إ�ضافة �إىل اليقظة وهي :اال�ستباق ،التن�سيق،
احلماية �أو الوقاية.
 يعد ذكاء الأعمال �أحد الركائز ال�ضرورية ال�ستجابة منظمات الأعمال اجلزائرية نظرا للتحوالت الدوليةالكبرية والتطورات املت�سارعة التي �أملتها العوملة وانفتاح ال�سوق .فالعديد من هذه املنظمات فقدت ح�ص�صها يف
ال�سوق ب�سبب عدم قدرتها على م�سايرة التطورات ،وال�سبب يف ذلك هو غياب ثقافة جمع ومعاجلة املعلومات
التي متكنها من التطور .وميكن ذكر بع�ض العراقيل التي تقف �أمام �إر�ساء ذكاء الأعمال يف اجلزائر فيما يلي:
عدم ال�شعور بالأهمية وعدم اهتمام املنظمات بهذا العامل املحوري يف التنمية والتطور االقت�صادي� ،ضعف
التكوين ،هجرة الأدمغة �إىل اخلارج.
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االقرتاحات:

�إن االقت�صاد الذي ال ي�ستهدف الأ�سواق اخلارجية حمكوم عليه بالف�شل ،فذكاء الأعمال مهم على م�ستوى
الت�صدير واالكتفاء الذاتي �إذ �أنه مفتاحا للتناف�سية وعن�صرا �أ�سا�سيا للأمن االقت�صادي .يواجه االقت�صاد
اجلزائري رهانات كثرية من بينها الت�صدير خارج املحروقات .8هذا التوجه لن يت�أتى �إال من خالل التحكم
يف املعلومة الإ�سرتاتيجية للتقليل من املخاطر ،وبالتايل تفادي اتخاذ قرارات ع�شوائية يف جميع القطاعات
مما �سي�ساعد ال حمالة يف �ضمان املوقع ال�سوقي والت�صدي للمناف�سة .وعليه نقرتح ما يلي:
بف�ضل ر�ؤية �أو�ضح َ
•�ضرورة املرور مبرحلة التح�سي�س لإجناح ذكاء الأعمال قبل اخلو�ض يف �سيا�سة تكوينية
نوعية.
•جناح ذكاء الأعمال ينبغي �أن يكون حمل �سيا�سة عمومية ،فهو ي�ستدعي عمال �صارما ت�شرف
عليه الدولة بجميع م�ؤ�س�ساتها من خالل اال�ستلهام بالتجارب الدولية الناجحة .هذا يعني �أنه
يجب �أن تقوم الدولة بدور �أ�سا�سي يف ر�سم معامل �سيا�سة عمومية لذكاء الأعمال ،تقودها و
ت�شرف على تنفيذها من �أجل حماية امل�صالح االقت�صادية الوطنية.
•العمل على �إن�شاء خاليا لليقظة الإ�سرتاتيجية تكون جمهزة باحلد الأدنى من الإمكانيات
الب�شرية واملادية ال�ضرورية.
•تغيري الدهنيات التي حتبذ احتكار املعلومة ،ال�شيء الذي ال يخدم املنظمة ،فاليقظة والذكاء
يفر�ضان ثقافة جديدة هي ثقافة العمل اجلماعي لأنها م�س�ؤولية اجلميع َ
كل من موقعه.
•يجب �أن تت�صف منظمات الأعمال باملرونة وردات الفعل ال�سريعة يف عامل تقل�ص فيه الزمن
وكرثت فيه القيود القانونية.
•الإبداع الدائم �ضرورة ت�سمح بالتكيف ب�سرعة مع حميط متقلب يت�سم بانت�شار املناف�سني
و�إمكانية مناف�ستهم يف ال�سوق املحلي من �أي مكان يف املعمورة.
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خامتة:

نحن يف حرب اقت�صادية �إذ يتم �أخذ �إطاراتنا من طرف امل�ؤ�س�سات الأجنبية النا�شطة باجلزائر ،فقد ك�شفت
وزارة ال�صناعة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية اال�ستثمار عن �إفال�س ما يقارب  1000م�ؤ�س�سة �صغرية
ومتو�سطة �سنويا نتيجة غياب عن�صر التنظيم و�سوء الت�سيري �إىل جانب مناف�سة املنتجات الأجنبية امل�ستوردة
ب�أ�سعار معقولة ،لذلك قامت الوزارة باعتماد  94مكتب درا�سات ملرافقة امل�ؤ�س�سات بغية حماية االقت�صاد
الوطني من تهديدات الأزمة املالية �إذ ال بد من اعتماد ذكاء الأعمال للتحكم يف ال�سيا�سات الت�سويقية.
�إن الزيادة امل�ضطردة لكمية املعلومات تخلق فر�صا لكنها يف نف�س الوقت تزيد من عدم اليقني (املخاطر)،
فعلى امل�ؤ�س�سة البحث عن و�سائل جديدة ملواجهة حتديات الع�صر الذي يتميز �أ�سا�سا بعدم ا�ستقرار املحيط �أي
احل�صول على املعلومة املنا�سبة يف الوقت املنا�سب ،معاجلتها واال�ستفادة منها ثم ترجمتها يف �شكل قرار من �ش�أنه
زيادة التناف�سية.
يف ظروف املحيط املعقد ،ال ي�ضمن عمل امل�ؤ�س�سة دون معلومة فهي مبثابة الوقود للمحرك ،فامل�ؤ�س�سة كنظام
مفتوح ال بد �أن تكون قادرة على التعرف على ما يحيط بها و�أن تفهم �أي�ضا هذا املحيط قبل �أن تتخذ �أي
قرار ،يف هذا املحيط التناف�سي املتميز بالتقلب ال�شديد واملعقد والذي يجعل من عملية التنب�ؤ عملية �صعبة
ومعقدة ومن عملية املراقبة �أكرث من �ضرورية� .أما عمليات جمع املعلومات ال بد �أن تكون منظمة و�آلية كما �أن
عملية مراقبة املحيط ال بد و�أن تكون م�ستمرة .دون ذكاء الأعمال ميكن �أن تفوت امل�ؤ�س�سة فر�صا �إ�سرتاتيجية
كما ميكن �أن تتعر�ض لأخطار كبرية ،كما �أن املعطيات الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ميكن �أن تت�سرب وخا�صة تلك
املتعلقة بالقرارات الإ�سرتاتيجية.
حاولنا التعرف على مكانة منظمات الأعمال اجلزائرية فيما يتعلق بتطبيق ذكاء الأعمال ،وذلك من خالل
الدرا�سة امليدانية .النتائج املتح�صل عليها تثبت �أن هذه الأخرية مل ت�صل �إىل م�ستوى املتو�سط يف التحكم يف
ذكاء الأعمال ،وهو ما عرب عنه امل�س�ؤولون عن ذكاء الأعمال يف هذه املنظمات عندما �س�ألناهم عن املو�ضوع ،وما
ي�ؤكد عليه امل�ست�شارون ب�ش�أن برامج احلكومة اجلزائرية غري املر�ضية والتي تتطلب مقاربة �أكرث فعالية ،بينت
الأجوبة �أي�ضا اهتماما كبريا بهذا الن�شاط من طرف هذه املنظمات ،و�أن ذكاء الأعمال يهم كل املنظمة ولي�س
م�صلحة �أو مديرية بذاتها.
�سمحت هذه النتائج ب�إظهار قلة فعالية �أغلب مكونات ذكاء الأعمال (ما عدا املعاجلة) خا�صة فيما يتعلق
مبراحل جمع وتخزين املعلومة ،فال�سيا�سات والو�سائل املخ�ص�صة لهذه املهام تبقى تقليدية وتتطلب تطويرا
با�ستخدام التكنولوجيات املتطورة ،وجدنا �أي�ضا �أن كربيات امل�ؤ�س�سات �أكرث فعالية وكفاءة نظرا للو�سائل التي
بحوزتها ،مما يدفعها �إىل و�ضع جهاز ذكاء الأعمال لتح�سني �صورة امل�ؤ�س�سة .ما يثري االنتباه �أن كل املنظمات
املدرو�سة تقر ب�أنها قامت بعملية املراقبة امل�ستمرة وهي نتيجة ن�أخذها بكثري من التحفظ نظرا لكون هذه
املنظمات ال متتلك الو�سائل والإمكانات الالزمة لذلك.
اليقظة الأكرث ا�ستعماال تتعلق بالزبائن والأ�سواق ،ت�أتي بعد ذلك اليقظة التناف�سية ويقظة املوردين،
و�أخريا اليقظة االجتماعية .هذه املمار�سات مفيدة جدا للمنظمات اجلزائرية التي ال تعطي �أهمية كربى
للمورد الب�شري وللطرق الت�سيريية مثلما تعطيها لبقية العنا�صر مثل الزبائن واملناف�سني� .إذن فمنظمات
الأعمال اجلزائرية املدرو�سة تهتم بذكاء الأعمال ولكن ال تتحكم يف مراحله ما عدا مرحلة جمع املعلومات.
من الأجدى �إذن طرح ال�س�ؤال التايل :كيف ميكن مل�ؤ�س�ساتنا �أخذ القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة و�أن تكون
تناف�سية دون �أن تطور مقاربة كاملة وفعالة لذكاء الأعمال؟
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1- Dhenin J.L et Fournier B, 1998. « 50 Thèmes d’initiation à l’économie :
Source d’entreprise », édition BREAL, Paris, p203.
2- M.Boudjemaa, 23 décembre 2008. « Intelligence économique : concepts,
définition et mode opératoire », séminaire de sensibilisation à l’intelligence
économique et à la veille stratégique, Alger, Algérie, p3.
3- Pate Yron E, 1994. « Le management stratégique de l’information », édition
Économica, Paris, p19.
4- Idem, p143-144.
5- Lesca H et Schuller M, 25-27 octobre 1995. « Veille stratégique : comment
ne pas être noyé sous les informations ? » Colloque VSST, Toulouse, p45.
6- Picard D, 1991. « la veille sociale : prévoir et gérer la conflictualité
industrielle », Librairie Vuibert, paris, , p1.
7- 193.194.78.233. ma_ar/stories.php ?story=06/12/23
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2002 من ال�سلع واخلدمات �سنة

: املراجع- 2

1-Bouyahiaoui N. et Hamadache K, 7 janvier 2008. « L’intelligence
économique en Algérie : au-delà des définitions », in El watan Economie.
2-Courrier du grand paris, « Intelligence économique et lobbying /
« L’intelligence économique, un enjeu de compétitivité », www.ccip.fr.
3-Larbi A. « Contribution à la mise en place d’un dispositif de veille
stratégique dans une entreprise commerciale Cas de NAFTAL », mémoire
de fin d’étude, sd, Centre de Recherche sur l’Information Stratégique et
Technique d’Alger, www.memoireonline.com.
4-Martinet B. et Ribault J-M, 1989. « La veille technologique, concurrentielle
et commerciale (source, méthodologie, organisation) », les éditions
d’organisations, Paris.
5-Sahnoune N, le 23.12.2008. « Introduction à la démarche d’Intelligence
économique dans l’entreprise », Séminaire de sensibilisation à l’intelligence
économique et à la veille stratégique, Alger _ Hôtel El Aurassi, Algérie.
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œȇǂǔǳơƣǂȀƬǳơǶƟơǂƳĿƨūƢǐŭơ
ƩƢǠȈƦŭơȄǴǟƨǷƢǠǳơƨƦȇǂǔǳơǹƢǌƥƨƫȐȇƾǠƫȁ2001ƨǼǈǳ19ǹȂǻƢǬǳơǵƢǰƷȋƢǬǧȁ

الباحث :حممد �سعيد �سيف املخاليف
ǎƼǴǷ

متثل ال�ضرائب ب�صفة عامة رافدا هاما يف موازنات الدول وبخا�صة يف دولة
كاليمن تعاين من �شحه املوارد بحيث تت�ضاعف �أهمية ال�ضرائب كمورد رئي�س تعول
عليه الدولة يف متويل العجـز يف املوازنة العامة و�سد النفقات الالزمة لتنمية
املجتمع و�إ�شباع حاجياته املتنوعة.
وبغر�ض تدعيم هيكلة البناء ال�ضريبي و�ضمان توازنه ومو�ضوعيته  ,جاء
�صدور القانون رقم ( )19ل�سنة2001م لفر�ض ال�ضريبة العامة على املبيعات،والتي
فر�ضت نف�سها يف واقع الأمر على النظام ال�ضريبي اليمني باعتبار قدرتها على النفاذ
�إىل الطاقة ال�ضريبية الفعلية �إىل جانب متتعها بالعديد من املزايا و ات�ساع �أهدافها
الرامية لالنتعا�ش االقت�صادي والتنمية االجتماعية ب�صفه عامه.
ومما ال�شك فيه �أن التهرب ال�ضريبي مبثابة �إجها�ض للقانون ال�ضريبي وحائال
دون حتقيق الأهداف املرجوة من هذا القانون .وت�أكيدا على خطورته فقد افرد
قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات جمموعة من الن�صو�ص اجلنائية التي تن�صب
على جترمي عديد من الأفعال باعتبارها متثل جرمية تهرب �ضريبي ت�ستتبع
م�سئولية مرتكبها ومن ثم توقيع العقوبة املقررة عليه.
ولئن كان الأ�صل هوان اقت�ضاء الدولة حلقها يف العقاب ال يكون �إال من خالل
الدعوي اجلزائية وال�سري فيها �إىل �أن حت�صل على حكم تنفذ مبقت�ضاه العقاب على
املحكوم عليه بالإدانة ،وهو ما يعد الو�سيلة الطبيعية التي تنق�ضي بها الدعوى
اجلزائية بوجه عام .فقد �أجاز قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات امل�صاحلة
ك�سبب خا�ص النق�ضاء الدعوى اجلزائية النا�شئة عن جرائم التهرب ال�ضريبي،
وهو توجه ت�شريعي مافتئ يتدعم من قانون �إىل �آخر يف املجال اجلبائي خ�صو�صا
،على �أ�سا�س �أن امل�صاحله متثل و�سيلة ناجعة للح�صول على ال�ضريبة امل�ستحقة  ،يتم
من خاللها تفادي طول الإجراءات الق�ضائية وتعقيداتها،مبا يرتتب عن ذلك من
م�سا�س بحقوق اخلزينة العامة وعدم رفدها باملوارد ال�ضريبية ب�أ�سرع وقت ممكن
.عالوة على �أنها توفر مورد ًا مالي ًا �إ�ضايف للخزينة العامة ،يتمثل يف املقابل املادي
الذي تقوم عليه امل�صاحلة مبا يف ذلك من منفعة عامة تعود على املجتمع ككل.
وانطالقا من ذلك ،جاء هذا البحث لي�سلط ال�ضوء على مو�ضوع امل�صاحلة من خالل
التحليل العلمي للأحكام الواردة يف النظام القانوين اخلا�ص بال�ضريبة العامة على
املبيعات اىل جانب التعر�ض لبع�ض الأنظمة الت�شريعية املقارنة واملواقف الفقهية
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والق�ضائية يف هذا اخل�صو�ص ال�ستقراء وا�ستنباط الأحكام املتعلقة بقيام امل�صاحلة والآثار املرتتبة عليها .
وقد بدت لنا �أهميته العملية يف غايته املتمثلة يف تقييم نظام امل�صاحلة وبيان مدى �صالحيته لتحقيق
الأهداف املرجوة منه �إىل جانب ال�سعي لك�شف �أوجه النق�ص متى ما وجد وحماولة حتديد كيفية معاجلته.
وهذا ما عزمنا على حتقيقه وامل�ضي فيه مب�شيئة اهلل تعاىل وفق خطه تقوم على التق�سيم الثنائي ملبحثني
رئي�سني يعقبها خامتة تت�ضمن �أهم النتائج والتو�صيات التي خل�ص �إليها البحث .
ويتحدد هيكلها التف�صيلي كما يلي:
املبحث الأول :ال�شروط الواجب توافرها يف امل�صاحلة
املطلب الأول :حمل امل�صاحلة و�أطرافها
الفرع الأول :ال�شروط املتعلقة مبحل امل�صاحلة
الفرع الثاين  :ال�شروط املتعلقة ب�أطراف امل�صاحلة
املطلب الثاين :ميعاد امل�صاحلة ومقابلها
الفرع الأول  :ال�شروط املتعلقة مبيعاد امل�صاحلة
الفرع الثاين  :ال�شروط املتعلقة مبقابل امل�صاحلة
املبحث الثالث � :آثار امل�صـاحلة
املطلب الأول � :سقوط الدعوى اجلزائية
الفرع الأول � :إجراء امل�صاحلة قبل رفع الدعوى
الفرع الثاين � :إجراء امل�صاحلة بعد رفع الدعوى
املطلب الثاين � :إلغاء �آثار الدعوى اجلزائية
الفرع الأول � :إلغاء العقوبة
الفرع الثاين � :إلغاء الآثار الأخرى للحكم
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املبحث الأول
ال�شروط الواجب توافرها يف امل�صاحلة
تن�ص املادة( )48من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات ،على انه:
“للوزير �أو من يفو�ضه عقد امل�صاحلة يف جرائم التهرب من ال�ضريبة وذلك قبل �صدور حكم قطعي يف
الدعوى ويرتتب على امل�صاحلة �سقوط الدعوى اجلزائية ووقف ال�سري ب�إجراءاتها و�إلغاء ما يرتتب على ذلك
من �أثار.
كما يجوز للوزير �أو من يفو�ضه الت�صالح بعد �صدور احلكم وقبل �صريورته باتا)1( ”.
من خالل حتليل هذا الن�ص  ،وما مت تف�سريه يف املادة املقابلة من الالئحة التنفيذية لهذا القانون ()2
ن�ستخل�ص ب�أنه يتعني للم�صاحلة اال�ستجابة ل�شروط معينة من حيث حملها و�أطرافها وميعادها ومقابلها.
و�سنعر�ض لذلك تباع ًا يف هذا املبحث مع بيان الإ�شكاالت التي تعر�ض يف هذا ال�صدد ،وذلك يف مطلبني على
النحو التايل:

املطلب الأول :حمل امل�صاحلة و�أطرافها

يلزم لتحقق امل�صاحلة توافر �شروط معينة يتعلق بع�ضها مبحل امل�صاحلة وبع�ضها يتعلق ب�أطراف هذه
امل�صاحلة ،وهذا ما �سوف نتناوله يف هذا املطلب كال على حده ،من خالل الفرعني التاليني:

الفرع الأول :ال�شروط املتعلقة مبحل امل�صاحلة

ملا كانت امل�صاحلة ال تعد �سبب ًا عام ًا من �أ�سباب انق�ضاء الدعوى اجلزائية يف جميع اجلرائم ،و�إمنا هي �سبب ًا
 - 1من الت�شريعات املقارنة التي �أخذت بنظام الت�صالح ،يراجع من  :القانون امل�صري ،رقم ( )11ل�سنة 1991وتعديالته ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على
املبيعات ،املادة ( ،. )45القانون الأردين رقم ( )6ل�سنة  ،1994وتعديالته ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على املبيعات املادة ( ،.)45القانون ال�سوداين
رقم ( )23ل�سنة  2001وتعديالته ،ب�ش�أن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،املادة ( ،.)49القانون التون�سي عدد ( )82ل�سنة ،2000
املتعلق ب�إ�صدار جملة احلقوق والإجراءات اجلبائية،الف�صل(،.)78واي�ضا يف املجال اجلمركي :القانون اجلزائري،رقم ( 79ـ  )7ل�سنة ،1979
املت�ضمن قانون اجلمارك املعدل واملتمم ،املادة ( ، )265قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،رقم ( )10ل�سنة  ،2003املادة
(،. )151قانون اجلمارك ال�سوري،رقم()9ل�سنة،1975املادة( ،.)204ويف عر�ض موقف الت�شريع الفرن�سي ـ والذي يعد امل�صدر التاريخي
للكثري من �أحكام الت�شريعات العربية ـ يراجع.R. Merle, A. Vitu: Traite de Procedure penal, 1979,p 73-74 :
 - 2املادة ( )97من الالئحة التنفيذية ،وقد ن�صت على انه»:يفو�ض رئي�س امل�صلحة يف الت�صالح يف جرائم التهرب من ال�ضريبة املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )45من القانون قبل �صدور حكم قطعي يف الدعوى وذلك مقابل:
� - 1سداد كامل ال�ضريبة امل�ستحقة مع الغرامات القانونية .
� - 2سداد املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة بواقع ( )1%من ال�ضريبة غري املدفوعة وفق ًا حلكم املادة ( )33من القانون.
� - 3أداء تعوي�ض للم�صلحة ال يقل عن ( )50.000خم�سني �ألف ريال وال يزيد عن ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال.
 - 4وال يجوز الت�صالح بعد �صدور احلكم وقبل �صريورته بات ًا �إال ب�إذن من وزير املالية  ،ويرتتب على الت�صالح �سقوط الدعوى اجلنائية و�إلغاء
ما يرتتب عليها من �آثار ،».يراجع :قرار وزير املالية رقم ( )1ل�سنة  ،2006بالالئحة التنفيذية لقانون ال�ضريبة العامة على املبيعات رقم
( )19ل�سنة 2001م وتعديالته.
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خا�صا ببع�ض اجلرائم ،ف�إن �أول ما يجب التحقق منه لقيام امل�صاحلة هو �أن تكون متعلقة بجرمية من اجلرائم
التي �أجاز امل�شرع امل�صاحلة فيها.
وكما هو وا�ضح من ن�ص املادة ( ،)48ف�إن القانون حمل الدرا�سة قد جعل من امل�صاحلة مبد�أ عام يف جميع
جرائم التهرب ال�ضريبي الواردة يف املادة ( )45من ذات القانون؛ وهي:
عدم التقدم للم�صلحة للت�سجيل يف املواعيد املحددة.
ب-بيع ال�سلعة �أو اخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة دون الإقرار عنها و�أداء ال�ضريبة امل�ستحقة عليها �أو تقدمي
الإقرار مع �إغفال �أو �إخفاء بع�ض الوقائع.
ج -خ�صم ال�ضريبة كليا �أو جزئيا ب�صورة خمالفة لأحكام هذا القانون.
د -تقدمي م�ستندات �أو وثائق �أو �سجالت مزورة �أو م�صطنعة �أو بيانات غري �صحيحة للتهرب من دفع
ال�ضريبة �أو ا�سرتدادها كليا �أو جزئيا دون وجه حق.
هـ-تقدمي �إقرارات باملبيعات وتبني �أن فيها نق�ص يتجاوز()10%ع�شرة يف املائة من القيمة احلقيقة
للمبيعات.
و -ظهور نق�ص �أو زيادة يف ال�سلع املودعة يف املناطق والأ�سواق احلرة يتجاوز(.)10%
ز -عدم م�سك ال�سجالت املحا�سبية �أو عدم تقدميها �أو عدم �إ�صدار امل�سجل فواتري بيع عن مبيعاته من ال�سلع
واخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة �أو �إ�صدار فواتري غري حقيقية.
ح -عدم �إقرار امل�سجل عن ال�سلع واخلدمات التي ا�ستفاد منها يف �أغرا�ض خا�صة �أو �شخ�صية بقيمة تتجاوز
مائتني �ألف ريال.
ط� -إ�صدار غري امل�سجل لفواتري بيع حمملة بال�ضريبة.
ي -حيازة ال�سلع اخلا�ضعة لل�ضريبة بق�صد االجتار مع علمه ب�أنها مهربة من ال�ضريبة.
ك -و�ضع �أو ا�ستعمال عالمات �أو بندرول �أو �أختام م�صطنعة للتهرب من ال�ضريبة �أو باع �أي طابع بندرول
�سبق ا�ستعماله.
ل -الت�صرف يف �أي من ال�سلع املعفاة من ال�ضريبة �أو ا�ستعمالها يف غري الغر�ض الذي �أعفيت من �أجلة ب�صورة
خمالفة لأحكام هذا القانون.
م -عدم االحتفاظ بالفواتري وال�سجالت املحا�سبية وفقا للمادة()54من هذا القانون.
ن�-إتالف الفواتري وال�سجالت املحا�سبية ب�صورة متعمدة قبل انق�ضاء املدة املحددة.
�س� -أعطى خطيا �أي جواب كاذب على �أي �س�ؤال �أو طلب وجه �إليه بق�صد التخل�ص من دفع ال�ضريبة كليا
�أو جزئيا.
هذا �إىل جانب ا�شتمال امل�صاحلة جلرمية تهريب الب�ضائع امل�ستوردة اخلا�ضعة ل�ضريبة املبيعات  ،وذلك
باعتبارها من �ضمن جرائم التهرب ال�ضريبي ،بح�سب مقت�ضى ن�ص املادتني ( )53 ،52من هذا القانون(.)3
و�إن كان امل�سلك الأ�صح والأ�صلح ،هو �إخ�ضاع هذه ال�صورة الإجرامية الأخرية لأحكام القانون اجلمركي
 - 3حيث ن�صت املادة ( )52على �أنه« :مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة يف القوانني الأخرى ت�سري �أحكام هذا القانون على الب�ضائع الواردة بطريق
التهريب �أو ما يف حكمه �أو املرتكب ب�ش�أنها �إحدى املخالفات اجلمركية املن�صو�ص عليها يف قانون اجلمارك والتي ينتج عنها �ضياع يف ال�ضريبة
ويطبق عليها العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  ،بينما �أوردت املادة ( )53الن�ص على �أنه «مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )46من هذا القانون  ...املادة « ويق�صد بذلك املادة اخلا�صة بعقوبة جرائم التهرب ،ولنا عودة للحديث عن هذه املواد يف موا�ضع الحقه
من هذا البحث.
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 114                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

اخلا�صة بال�ش�أن اجلنائي ،على نحو الأ�سباب التي لأجلها ق�ضى ذات القانون بتح�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة على
الب�ضائع امل�ستوردة بنف�س طريقة حت�صيل الر�سوم اجلمركية()4
ذلك �أن �شدة التداخل ما بني الر�سم اجلمركي وال�ضريبة العامة على املبيعات بالن�سبة لعملية اال�سترياد ال
تثري �إ�شكاالت عملية بالن�سبة لعملية التح�صيل فح�سب ،دون �أن تعر�ض هذه الإ�شكاالت يف امل�سائل اجلنائية،
الأمر الذي يقت�ضي �أي�ض ًا �إعمال الأحكام اجلزائية الواردة يف القانون اجلمركي ب�ش�أن امل�ساءلة اجلنائية عن
تلك ال�صورة الإجرامية  ،باعتبار �أن القانون اجلمركي يعد يف هذا املجال مبثابة القانون العام ،والذي تخت�ص
الإدارة القائمة على تطبيقه بتحري ومتابعة جرائم التهريب ب�صفة عامة ()5؛ �إىل جانب كونها خمولة يف
هذا املجال ب�إنهاء النزاع ب�ش�أن هذه اجلرائم عن طريق امل�صاحلة( )6ومن ثم ف�إن وجود ن�ص جنائي خا�ص
يقوم على �أ�سا�س تفريد تلك اجلرمية مع وحدة الن�سق الإجرامي ي�شكل �إخالال مببد�أ التكامل الواجب للأنظمة
اجلزائية يف املجال اجلبائي  .مبا يف ذلك نظام امل�صاحلة اجلزائية والذي تظل غايته حماية حقوق اخلزينة
العامة �سواء يف املجال ال�ضريبي �أو املجال اجلمركي.
يف حني تظل ابرز مقت�ضيات ذلك ،تفادي قيام حالة التعدد بوجه عام ،التي ما فتئت تثري اخلالف ب�ش�أنها
على امل�ستويني الفقهي والق�ضائي( )7ولهذا جند �أن العديد من القوانني املقارنة تق�ضي ب�إخ�ضاع ال�صورة
الإجرامية املماثلة للأحكام اجلزائية الواردة يف القانون اجلمركي ،مثال ما �أورده القانون اجلزائري ب�ش�أن
الر�سم على القيمة امل�ضافة( )8يف املادة ( )150حيث ن�صت على �أنه“ :يف جمال اال�سترياد والت�صدير ،تطبق
عقوبات على املخالفات للأحكام املتعلقة بالر�سم على القيمة امل�ضافة وجترى املالحقات وحتال الق�ضايا على
الهيئات املخت�صة وت�صدر �أحكام فيها كما يف جمال املخالفات اجلمركية ،من قبل املحاكم املخت�صة يف هذا
املجال“ .
وبنحو ذلك �سلك القانون املغربي ب�ش�أن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة( )9مع تن�صي�صه على امل�صاحلة
بهذا ال�ش�أن ،باعتبارها من �أبرز امل�سائل املرتبطة بامل�ساءلة اجلنائية عن اجلرائم ال�ضريبية ،حيث ن�صت املادة
( )62من هذا القانون  ،على �أنه“ :ت�صفى ال�ضريبة وت�ستويف وتثبت املخالفات ويعاقب عليها وجترى املتابعات
وتقام الدعاوى وتبحث ويحكم فيها كما هو ال�ش�أن فيما يتعلق بالر�سوم اجلمركية �أمام املحاكم املخت�صة يف هذا
امليدان وتوزع ح�صيلة الغرامات وامل�صاحلات على غرار ما يقع يف امليدان اجلمركي )10( ”.

 - 4ينظر :املادة (/5ج) ب�ش�أن ا�ستحقاق ال�ضريبة ،و�أي�ض ًا املادة (�/34أ) ب�ش�أن حت�صيل ال�ضريبة على ال�سلع واخلدمات امل�ستوردة .
 -5ينظر املواد (من  )186-205من قانون اجلمارك اليمني رقم ( )14ل�سنة 1990م.
 -6منظمة باملواد ( )209 ،208 ،207من القانون اجلمركي ال�سالف الإ�شارة .
 -7للتفا�صيل يراجع :كمال حمدي ،جرمية التهريب اجلمركي ،الإ�سكندرية  ،من�ش�أة املعارف � ،2004 ،ص.79 76-
 - 8القانون رقم ( )90-36امل�ؤرخ يف  31دي�سمرب  ،1990املت�ضمن قانون املالية ل�سنة 1991م .املادة ( )65منه ،ب�ش�أن الر�سم على القيمة
امل�ضافة.
 -9القانون رقم ( )30.85ال�صادر بتنفيذيه الظهري ال�شريف رقم(،)1.85.347بت�أريخ  7ربيع االخر1406هـ املوافق  20دي�سمرب1985م
وتعديالته.
ً
 -10يراجع �أي�ضا :املادة ( )50من قانون �ضريبة املبيعات امل�صري ،.املادة ( )48/8من القانون اللبناين رقم ( )379ل�سنة  2001وتعديالته،
ب�ش�أن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،.املادة ( )52/4من قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ال�سوداين.
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الفرع الثاين  :ال�شروط املتعلقة ب�أطراف امل�صاحلة

بالنظر على عموم ن�ص املادة ( ، )48ف�إنه يجوز للإدارة ال�ضريبية امل�صاحلة ب�ش�أن جرائم التهرب ال�ضريبي
ب�صرف النظر �أكان ذلك بعر�ض الت�صالح بداية على ال�شخ�ص امل�سئول عن اجلرمية  ،وقبول هذا الأخري بذلك
�أو بقول الإدارة ال�ضريبية على طلب الت�صالح املقدم من طرفه.
ففي الواقع العملي يتوقف �إجراء امل�صاحلة على ما يقرره املتهم �أو املدان باجلرمية ،غري �أن امل�صاحلة ال
تعد حق ًا بحيث تلتزم الإدارة بقبولها بناء على طلبه .كما �أنها يف املقابل ال متلك �أن تفر�ض امل�صاحلة بقرار
منها ومن ذلك جاء معنى �أن امل�صاحلة ال تتحقق �إال بتالقي �إرادة طرفيها( )11وهما اجلهة الإدارية املخت�صة
ب�إجراء امل�صاحلة وال�شخ�ص املتابع الرتكابه جرمية التهرب ال�ضريبي.
فبالن�سبة لطرفها الأول :ف�إنه ووفق ًا لن�ص املادة ( )48يخت�ص وزير املالية(� )12أو من يفو�ضه ب�إجراء
امل�صاحلة ومبوجب املادة ( )97من الالئحة التنفيذية  ،ف�إن �إجراء هذه امل�صاحلة يكون من اخت�صا�ص رئي�س
م�صلحة ال�ضرائب ،على �أن يقيد هذا االخت�صا�ص يف حالة �صدور حكم وقبل �صريورته بات ًا ،وذلك با�شرتاط
�صدور �أذن بذلك من وزير املالية وهي ال�سلطة املمنوحة للوزير ب�صفته ال ب�شخ�صه .وهو ما ينطبق �أي�ض ًا على
من يفو�ضه  ،بحيث ت�سقط هذه ال�سلطة حلظة �سقوط ال�صفة.
كما �أن التفوي�ض امل�شار �إليه يف الن�ص هو تفوي�ض وظيفي ،و�صحة امل�صاحلة م�شروط هنا مبدى اخت�صا�ص
هذا املوظف بحيث تبطل امل�صاحلة �إذا ما �أجراها موظف غري خمت�ص قانون ًا بذلك)13( .
كما نرى يف هذا ال�صدد ،ب�أنه ال يجوز ملن فو�ضه الوزير� ،أن يفو�ض عنه يف �إجراء امل�صاحلة ،حتى مع ت�صديق
الوزير على ذلك التفوي�ض  ،وذلك متا�شي ًا مع الطبيعة اال�ستثنائية لنظام امل�صاحلة وما تقت�ضيه من التزام
بال�ضوابط القانونية املحاطة بهذا النظام فيما يتعلق ب�سلطة �إجراء امل�صاحلة .
وامل�ستفاد من �صيغة الن�ص الوارد يف املادة ( )48هو �أن امل�صاحلة �أمر جوازي مرتوك تقديره للجهة املخت�صة
الأمر الذي �سعت بع�ض الت�شريعات �إىل ت�أكيده بالن�ص على وجوب موافقة اجلهة على طلب امل�صاحلة لقيامها،
على �أنها ال تكون ملزمة باملوافقة على هذا الطلب �أو بالرد عليه بال�سلب كما �أن �صمتها يف هذا ال�ش�أن ال يعد
حجة حت�سب ل�صالح مقدم الطلب على قبولها للت�صالح( )14وهذا ما عربت عنه املحكمة العليا اجلزائرية
بالقول “انه ا�ستقر ق�ضاء هذه املحكمة على �أن امل�صاحلة اجلمركية لي�ست حق ًا ملرتكب املخالفة ،وال هو �إجراء
م�سبق ملزم لإدارة اجلمارك يتعني عليها �إتباعه قبل رفع الدعوى �إىل الق�ضاء ،و�إمنا هي مكنة �أجازها امل�شرع
لإدارة اجلمارك متنحها متى ر�أت �إىل الأ�شخا�ص املالحقني الذين يطلبونها �ضمن ال�شروط املحددة عن طريق
التنظيم)15( ..
� - 11أحمد فتحي �سرور ،اجلرائم ال�ضريبية ،القاهرة دار النه�ضة العربية� ،1990 ،ص.259
 - 12بح�سب بيان املادة الثانية من القانون ،املتعلقة بالتعاريف.
 - 13يراجع :حممدحكيم ح�سني  ،النظرية العامة لل�صلح وتطبيقاته يف املواد اجلنائية  ،درا�سة مقارنة  ،القاهرة  ،دار الكتب القانونية،
2005م�،ص� ،.231صابر العياري ،ال�صلح يف القانون اجلنائي االقت�صادي ،ر�سالة لنيل �شهادة ختم الدرو�س ،املعهد الأعلى للق�ضاء ،تون�س،
�، 2001-2002ص.72
 - 14يراجع.J . Grosclaud , P.Marchessoue: droit fiscal, editions Dalloz, Paris, 1998, p172 :
ومن الت�شريعات العربية التي �أ�شارت �إىل ذلك ،القانون ال�سوداين ب�ش�أن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة حيث ين�ص �صراحة على عدم جواز فر�ض الت�صالح
على مرتكب اجلرمية  ،ينظر املادة (�/49أ) من هذا القانون ،والذي جنده يف الواقع من �أكرث القوانني املقارنة اعتناء ًا ببيان القواعد والإجراءات
بنظام امل�صاحلة.
 - 15القرار ال�صادر بتاريخ  30دي�سمرب 1996م ،م�شار �إليه يف � :أح�سن بو�سقيعه  ،امل�صاحلة يف ŧŔƏƈƅŔƓžƏƇŕŷƌŠƏŗřƔœŔŪŠƅŔŧŔƏƈƅŔ
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وعلى �أية حال ،ف�إن هذا الأمر يثري الت�سا�ؤل حول مدى �إمكانية الطعن يف قرار الإدارة القا�ضي برف�ض
امل�صاحلة  ،والدفع ب�سبق قبولها يف حاالت مطابقة للحالة التي مت رف�ض الت�صالح فيها.
والواقع �أنه مل يتم التطرق �إىل هذه امل�س�ألة يف جممل الت�شريعات اجلبائية الوطنية ،وكذلك احلال على
ال�صعيد الق�ضائي ـ بح�سب اطالعنا ()16
�إال �أننا وجدنا يف نطاق الق�ضاء املقارن ،حكم يق�ضي يف هذا ال�صدد ،مبا م�ضمونه ب�أنه ال يحق لأي جهة
ق�ضائية مراجعة الإدارة يف وزنها ملنا�سبات قرارها ومالئمات �إ�صداره ،وذلك على اعتبار �أن الت�صالح نظام ًا
قانوني ًا يدخل يف نطاق املالئمة التقديرية التي متلكها الإدارة من حيث �إبرامه و�إعمال �آثاره ح�سبما تراه يف
هي بغري معقب عليها من �أي جهة ق�ضائية()17
ومهما يكن الأمر ،ف�إن �إطالق �سلطة الإدارة بهذا اخل�صو�ص هو �أمر غري م�ست�ساغ  ،ويتطلب تدخل ت�شريعي،
�أقله لر�سم طريق خا�ص لقبول الطعن يف القرارات الإدارية ال�صادرة بهذا ال�ش�أن ،باعتبارها قرارات �إدارية
فردية يحق للمحكمة ب�سط رقابتها عليها من خالل دعوى جتاوز ال�سلطة و�إن كنا نحبذ حتويل هذه ال�سلطة �إىل
الهيئة الق�ضائية ممثلة بالنيابة العامة وبق�ضاء احلكم ،ملا يفرت�ض فيها من احلياد والعدالة وعلى اعتبار �أنها
متار�س اخت�صا�صها �ضمن �ضوابط حمدده ،تهدف يف جمملها �إىل حماية احلريات واحلقوق الفردية(.)18
وهذا ما نهجته بع�ض الت�شريعات ،من خالل ا�شرتاطها موافقة النيابة العامة والق�ضاء املخت�ص لقيام
امل�صاحلة(.)19
وعو�ضا عن كل ذلك ،ف�إننا منيل �أكرث �إىل نزع ال�سلطة التقديرية للإدارة بخ�صو�صه ب�شكل كلي ،والن�ص على
وجوب امل�صاحلة مبجرد التقدم بطلبها بالتوازي مع احل�سم الت�شريعي للحاالت التي يحظر فيها الت�صالح ،وذلك
بالنظر �إىل الطبيعة القانونية للم�صاحلة  ،من حيث كونها �إجراء قانوين تتحدد �أ�س�سه و�شروطه مبوجب
القانون ،من دون تدخل من طرفيه يف حتديد �أو تعديل ال�شروط �أو الآثار( )20وهنا �إما �أن يعرب املدعى عليه
عن موافقته ب�شروط امل�صاحلة من خالل الطلب فال متلك الإدارة �سلطة الرف�ض لكونها ـ وفق ًا لذلك ـ ال تعد
طرف ًا فعلي يف هذا الت�صرف القانوين �أو �أن ي�ؤثر ال�سري يف اخل�صومة اجلنائية �إىل نهايتها ،فت�سري الدعوى يف
م�سارها الطبيعي ،وهذا جل ما تقت�ضيه الطبيعة القانونية للم�صاحلة ،دون �أن يكون هناك حمل لإعمال الإدارة
�سلطتها يف تقدير مالئمة القبول �أو الرف�ض ،وي�صبح منحها مثل هذه ال�سلطة غري مربر ودومنا معنى،عدا عن
كونه تعبري عن عدم االقتناع بفعلية امل�صالح التي لأجلها مت �سن هذا النظام .وبالتايل مت منح الإدارة هذه
ال�سلطة للتحقق من قيام امل�صلحة يف كل حالة من حاالت امل�صاحلة كل على حده .وهنا ف�إنه من غري املعقول
�سن نظام ا�ستثنائي ميثل خروجا على القواعد العامة ملجرد الظن بوجود م�صلحة من وراء ذلك.وهو ما ينبغي
اجلمركية بوجه خا�ص ،الطبعة الثانية ،اجلزائر ،دار هومه للطباعة والن�شر� ،2005 ،ص.98
 - 16الأمر الذي ميكن �إرجاعه �إىل ندرة الق�ضايا ال�ضريبية يف �ساحة الق�ضاء ،حيث ت�سوى النزاعات على م�ستوى اللجان الإدارية يف الغالب
الأعم.
 - 17حكم املحكمة الإدارية العليا يف م�صر،طعن رقم ( )663ل�سنة  13ق�ضائية ،بتاريخ  ،3/3/1973م�شار �إليه يف :جمدي حمب حافظ ،
جرمية التهريب اجلمركي ،القاهرة ،دار الفكر اجلامعي� ،19962 ،ص.263
 - 18للمزيد حول ال�ضمان الق�ضائي يف الإجراءات ،يراجع� :أحمد فتحي �سرور ،ال�شرعية الد�ستورية وحقوق الإن�سان يف الإجراءات اجلزائية  ،طبعة
معدلة  ،القاهرة  ،دار النه�ضة العربية 1995 ،م � ،ص 259ـ .263
 - 19م�شار �إليه يف  :عبدالفتاح مراد� ، ،شرح جرائم التهرب ال�ضريبي ،الإ�سكندرية  ،املكتب اجلامعي احلديث ،دون تاريخ الن�شر� ،ص.985
 - 20يف هذا املعنى :جالل ثروت  ،نظم الإجراءات اجلنائية ،الإ�سكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة � ،2003 ،ص ،213ادوار غايل الذهبي ،درا�سات
يف قانون الإجراءات اجلزائية ،القاهرة  ،مكتبة غريب � ،1977 ،ص.55
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تنزيه امل�شرع عنه حقيقة وطاملا �أن امل�صاحلة ـ وفق ما هو مفرت�ض ـ تتعلق مب�صالح فعلية ال تقبل ال�شك ،ف�إن
الرف�ض ميثل �إهدار لتلك امل�صالح ،ف�ضال عن �أن القبول الوجوبي بامل�صاحلة يوفر القناعة حول نزاهة هذا
الأجراء ويبعد عنه �شبهة التحكم.
هذا بينما يتمثل طرفها الآخر يف ال�شخ�ص املعني بطلب امل�صاحلة ،والذي يقع على عاتقه الوفاء بااللتزامات
النا�شئة عن امل�صاحلة .ويعود �إليه يف الأ�صل اعتماد هذا الإجراء القانوين �أو ال�سري يف النزاع �إىل نهايته وهنا
ف�إن ن�ص املادة ( )48ي�أخذ مدلو ًال وا�سع ًا لي�شمل كل �شخ�ص ميكن م�ساءلته عن اجلرمية حمل الت�صالح ،وال فرق
يف ذلك بني الفاعل الأ�صلي وامل�ساهم يف اجلرمية( )21و�سواء �أكان ذلك ال�شخ�ص �شخ�ص ًا طبيعي �أم �شخ�ص ًا
اعتباري ،والذي تكون امل�صاحلة مبعرفة ممثلة القانوين بالن�سبة لهذا الأخري.
�إال �أنه قد ثار خالف فقهي ب�ش�أن جواز امل�صاحلة بالن�سبة لل�شخ�ص العائد الرتكاب اجلرمية حيث ذهب
البع�ض �إىل جواز امل�صاحلة يف حالة العود ،وذلك لأجل اال�ستفادة من املزايا التي حتققها للدولة �إجما ًال()22
بينما ذهب البع�ض الآخر �إىل حرمان ال�شخ�ص العائد من االنتفاع بامل�صاحلة ،وذلك باعتبار �أن حالة العود
تعرب عن �إ�صرار ال�شخ�ص الرتكاب اجلرمية مرة �أخرى ،بحيث ال ينبغي �أن ي�ستفيد هذا ال�شخ�ص من نظام
امل�صاحلة  ،حتقيق ًا للردع املطلوب يف هذه اجلرائم ،والذي يعود مبنفعة �أكرب من تلك املتمثلة يف زيادة املوارد
املالية  ،ملا يت�ضمنه هذا املجال من الإجرام من خطورة ج�سيمة على امل�صالح االقت�صادية للدولة(.)23
ومن جانبنا ،ف�إن االنق�سام على النحو املتقدم ال يحول دون معاجلة هذه امل�س�ألة على �أ�سا�س توافقي ،والذي
ن�ستلهمه يف الواقع من التنظيم اخلا�ص الوارد يف القانون حمل الدرا�سة ب�ش�أن عقوبة العود( ،)24والذي يقوم
على املمايزة يف مدة العود ما بني التكرار للمرة الثانية والتكرار بعد ذلك خالل �سنة( )25وذلك بحيث ميكن
الأخذ بهذه املمايزة �أي�ض ًا يف نطاق امل�صاحلة ،وجت�سيد ذلك من خالل م�ضاعفة مقابل امل�صاحلة يف حال تكرار
اجلرمية للمرة الثانية  ،وحظر امل�صاحلة بعد ذلك.
وعلى كل حال ف�إن عموم ن�ص املادة ( )48بهذا اخل�صو�ص ،ي�شمل كل �شخ�ص متابع الرتكابه جرمية التهرب
ال�ضريبي ،وال حمل لتخ�صي�ص الن�ص هنا مع �إطالق عبارته طبق ًا للقاعدة العامة يف التف�سري.
وبذا  ،ف�إنه ال ي�شرتط ل�صحة امل�صاحلة �أن يكون املتهم مبتدئ ًا ولي�س عائد� .إال �أنه ي�شرتط ب�صفة عامة �أن
تتوافر لدى املت�صالح معه الأهلية الكاملة لإجراء امل�صاحلة.
ووفق ًا ملا خل�ص �إليه الق�ضاء الإداري امل�صري()26ف�إن الأهلية املطلوبة لإجراء امل�صاحلة هي �أهلية
 - 21وهذا ما ي�ؤكده من ناحية �أخرى ن�ص امل�شرع يف هذا القانون ،على اعتبار امل�ساهمة اجلنائية ب�صورها املتمثلة يف التحري�ض واالتفاق
وامل�ساعدة ،مبثابة جرمية تهرب �ضريبي  .وهي اجلرائم التي ت�شملها امل�صاحلة وفق ما �أو�ضحنا يف ال�سابق ،ينظر ن�ص املادة (/45ع) ب�ش�أن
جرائم التهرب .
� - 22أحمد �سرور ،اجلرائم ال�ضريبية ،..مرجع �سابق� ،ص.264
 - 23حممود حممود م�صطفى ،اجلرائم االقت�صادية يف القانون املقارن،الطبعة الثانية،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة،1979،اجلزء الأول،
مرجع �سابق� ،ص.124
 - 24الفقرة (ب) من املادة ( )46ب�ش�أن عقوبة جرائم التهرب ال�ضريبي.
 - 25وهذا ما جنده يف الواقع مقتب�س ًا من القانون الأردين ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على املبيعات ،يراجع املادة ( )35من هذا القانون ب�ش�أن عقوبة التهرب
من ال�ضريبة.
 - 26وقد ا�ستند يف ذالك �إىل ما م�ضمونه �أن الت�صالح ال يحمل معنى التنازل من جانب واحد �أو التربع �أو الت�صرف دون مقابل و�إمنا يقوم على
�أ�سا�س املعاو�ضة ،حيث تنزل الدولة عن حق مقرر لها ( تنفيذ العقوبة املقررة للجرمية) مبقابل معني من قبل مرتكب اجلرمية ( التعوي�ض املادي)
وهذا ما ي�ستلزم توافر �أهلية الت�صرف تعو�ض يف احلقوق التي ي�شملها الت�صالح .يراجع :احلكم ال�صادر بتاريخ 20/6/1965م .م�شار �إليه
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الت�صرف املن�صو�ص عليها يف القانون املدين ،ويف نطاق القانون اليمني  ،ف�إن هذه الأهلية تتوافر ببلوغ ال�شخ�ص
خم�س ع�شرة �سنة كاملة وكان متمتع ًا بقواه العقلية ر�شيد ًا يف ت�صرفاته()27
ومتى كان املت�صالح معه كذلك فال يثور �أي �إ�شكال بخالف ما �إذا كان فاقد ًا لهذه الأهلية �أو ناق�صها()28
ف�إنه ي�شرتط �أن يحل حمله يف �إجراء امل�صاحلة ويل �أو و�صي طبق ًا للقواعد العامة()29
ويف هذا ال�صدد  ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الت�شريعات ( )30ت�شرتط ب�أن يت�ضمن ال�صلح اعرتاف املت�صالح
معه بارتكاب اجلرمية ،وتتك�شف �أهمية البحث يف هذه امل�س�ألة يف حال طلب الت�صالح من قبل ال�شخ�ص املعني
بذلك ومن دون �إمتامه لأي �سبب كان ،بحيث يثور ال�س�ؤال حول مدى اعتبار هذا الت�صرف اعرتاف ًا باجلرمية
 ،وبالتايل اعتماده كو�سيلة لإثبات الإدانة لدى امل�ضي يف متابعة هذا ال�شخ�ص ق�ضائي ًا ويف هذا ال�ش�أن ذهب
جانب من الفقه �إىل �أن املتهم الذي يوافق على امل�صاحلة ال ينازع يف ن�سبة اجلرمية �إليه و�إمنا يقبل ذلك �ضمني ًا
على الأقل( )31يف حني �أن ا�شرتاط مثل هكذا �أمر ،ي�شكل من وجهة نظر البع�ض( ،)32عائق ًا �أمام �إعمال
نظام امل�صاحلة ومن ثم احلد دون حتقيق امل�صالح العامة املتوخاة من وراءه ،كما �أن املتهم قد يف�ضل الت�صالح
على الرغم من معرفته برباءته( )33وذلك على �سبيل توفري الوقت واجلهد الذي �سي�ستهلكه �إىل حني �صدور
حكم يثبت براءته.
ً
والر�أي لدينا � ,أن هذه امل�س�ألة ال تثري �أي �إ�شكال فعلي ،ذلك �أنه ال حمل العتبار امل�صاحلة �إقرارا باجلرمية
بحيث ت�صلح امل�صاحلة لإثبات اجلرمية ،على اعتبار �أنه ي�شرتط يف الإقرار بو�صفه �إحدى طرق الإثبات� ،أن
يكون �صريح ًا وقطعي ًا ويفيد ثبوت احلق املقرر به على �سبيل اجلزم واليقني(.)34
ناهيك عن �أن تقدير الأدلة ـ كمبد�أ عام ـ يكون وفق ًا القتناع املحكمة ،وال يتمتع دليل بقوة م�سبقة يف
يف جمدي حافظ  ،مرجع �سابق� ،ص،.423وبخ�صو�ص ت�أييد هذا االجتاه،يراجع :ب�سمة الورتاين ،ال�صلح والقانون اجلنائي االقت�صادي ،مذكرة
لنيل �شهادة الدرا�سات املعتمدة يف القانون اجلنائي ،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة تون�س�،1997 ،ص,.199حممد ح�سني،مرجع
�سابق�،ص�،.220صابر العياري،مرجع �سابق�،ص.95
 - 27يراجع :املادة ( )50من القانون رقم ( )14ل�سنة 2002م ،ب�ش�أن القانون املدين.
 - 28وفق ًا لن�ص املادة ( )51من القانون املدين اليمني ،يعترب ال�شخ�ص ناق�ص الأهلية� ،إذا بلغ �سن التمييز وهي ع�شر �سنوات كاملة ،ويعترب
كذلك �أي�ض ًا كل �شخ�ص بلغ �سن الر�شد (خم�س ع�شرة �سنة كاملة) وكان �سفيه ًا ،اما فاقد الأهلية فهو كل من يبلغ �سن التمييز �أو بلغها جمنون ًا �أو
معتوه ًا.
 - 29جند �أن قانون التحكيم ي�شرتط �صراحة ل�صحة التحكيم بال�صلح توافر �أهلية الت�صرف لدى املحتكم ،يراجع :املادة ( )6من هذا القانون
�سالف الإ�شارة.
 - 30القانون الفرن�سي ،ال�صادر يف � 27أبريل  1947م�شار �إليه يف � :أحمد �سرور ،اجلرائم ال�ضريبية ، ..مرجع �سابق� ،ص.259
 - 31يراجع:ح�سن �صادق املر�صفاوي،التجرمي يف ت�شريعات ال�ضرائب،الطبعة االوىل،اال�سكندرية،دار املعارف�،1963،ص ،.204جهاد الك�سواين،
احلماية اجلنائية اجلزائية للنظام العام يف العقود املدنية ،مذكرة لنيل �شهادة الدرا�سات املعمدة يف القانون اجلنائي ،كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية ،جامعة تون�س�،1997 ،ص،.103
C.Berr, H. Tremeau: Le droit douanier, de ECONOMICA, Paris, 1988,P595
 - 32ادوار جر�س ب�شاي ،التجرمي ال�ضريبي امل�صري ،ر�سالة دكتوراه  ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة� ،1981 ،ص.305
 - 33ولعل املعنى الأدق لذلك هو معرفة هذا ال�شخ�ص بانتفاء م�سئوليته اجلنائية عن اجلرمية مما يحول دون احلكم ب�إدانته وتقرير العقوبة
امل�ستحقة للجرم.
 - 34يراجع املواد ( 83ـ  )84/2من قانون الإثبات اليمني رقم ( )21ل�سنة 1992م.
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الإثبات()35
ً
ً
وال يفوتنا الإ�شارة �إىل �أن القانون ـ حمل الدرا�سة ـ مل يحدد �شكال خا�صا لطلب امل�صاحلة ،وهو ماال جنده
�أي�ض ًا يف الالئحة التنفيذية لهذا القانون� .إال انه قد جرى العمل على طلب امل�صاحلة كتابة( )36الأمر الذي
د�أب القانون على ا�شرتاطه �صراحة يف احلاالت التي اقت�ضى فيها التقدم بطلب لإجراءها()37
وهو ما ميكن القيا�س عليه ك�أ�صل عام يف غياب التن�صي�ص على هذا ال�شرط  ،ت�سهي ًال لإثبات طلب امل�صاحلة
و�إبداء الر�أي فيه من قبل الإدارة ال�ضريبية(.)38والذي متى ر�أت القبول به  ،ف�إنها تقوم بعمل ما ي�سمى
(مبح�ضر امل�صاحلة) .مذي ًال بتوقيع �صاحب ال�صفة يف �إجراء امل�صاحلة وختم اجلهة ومت�ضمن ًا كذلك توقيع
املت�صالح معه لت�أكيد موافقته على االلتزامات الواقعة على عاتقه لتتوىل الإدارة ال�ضريبية بعد ذلك عر�ض
هذا املح�ضر على النيابة العامة �أو املحكمة لإ�سقاط الدعوى و�إنهاء الق�ضية .
وهذا ما يعد الطريقة العلمية املعتمدة لإثبات ح�صول امل�صاحلة ،وفيما عداها ال ميكن االحتجاج بح�صول
امل�صاحلة ك�أن تبدي الإدارة ال�ضريبية قبولها بامل�صاحلة ب�أي �شكل من الأ�شكال من دون عمل هذا املح�ضر �أو
بقيام طالب امل�صاحلة عملي ًا ب�سداد كافة اال�ستحقاقات املقررة مقابل الت�صالح معه.
كما نرى يف هذا ال�سياق ،ب�أنه ال ي�شرتط �أن يقوم ال�شخ�ص ـ املتهم �أواملدان ـ ذاته بتقدمي طلب امل�صاحلة
وله �أن ينيب الغري يف ذلك ،باعتبار �أن هذا الأمر ين�سجم مع الطابع الودي للم�صاحلة من حيث التي�سري على
الأطراف وتعزيز العالقة فيما بينهم على �أ�سا�س التفاهم واملراعاة ،وذلك ك�أحد املبادئ التي يقوم عليها
الت�شريع اجلبائي عموما ()39
و�إن كانت املحكمة العليا اليمنية قد انتهت ـ يف النطاق العام لل�صلح ـ �إىل �أن ال�صلح يتطلب توكي ًال خا�ص ًا
لإجرائه بخالف التوكيل �أو الإنابة العامة)40( .
املطلب الثاين :ميعاد امل�صاحلة ومقابلها
�سنتناول يف هذا املطلب ال�شروط الواجب توافرها لتمام امل�صاحلة� ،سواء من من حيث ال�شروط املتعلقة
مبيعاد امل�صاحلة �أو تلك املتعلقة مبقابل امل�صاحلة ،وذلك من خالل الفرعني التاليني:
الفرع الأول :ال�شروط املتعلقة مبيعاد امل�صاحلة.
طبق ًا لن�ص املادة ( ، )48جتوز امل�صاحلة �إىل ما قبل �صدور حكم بات( )41يف الدعوى اجلزائية النا�شئة
 - 35يراجع املادة ( )321/2من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني.القانون رقم ( )13ل�سنة 1994م.
 - 36وهذا ما جري العمل عليه �أي�ض ًا يف ظل القانون امل�صري اخلا�ص ب�ضريبة املبيعات ،يراجع :حممد �سعد ال�شربيني ،جرائم التهرب من �ضريبة
املبيعات ،وفق ًا لأحكام القانون  11ل�سنة 1991م والقانون  17ل�سنة 2001م ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية�،2001-2002 ،ص،383
وذلك يف حني ا�شرتطت بع�ض الت�شريعات الكتابة يف هذا الطلب �صراحة  ،كالقانون ال�سوداين اخلا�ص بال�ضريبة على القيمة امل�ضافة يف املادة
( )49/1منه وكذلك قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،املادة (� /151أ) منه.
 - 37يراجع  :املواد ( )25، 19 ، 14 ، 13من القانون حمل الدرا�سة .
 - 38وبهذا املعنى :حمدي رجب عطية ،دور املجني عليه يف �إنهاء الدعوى اجلنائية ،ر�سالة دكتوراه  ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة،
�،1990ص.421
 - 39وتطبيق ًا لذلك فقد �أجاز القانون ـ حمل الدرا�سة ـ للمكلف ب�أن ينيب الغري يف ح�ضور اجتماعات جلان الت�سوية  ،ب�ش�أن االعرتا�ض على قرارات
الإدارة ال�ضريبية .يراجع :املادة ( )23من هذا القانون.
 - 40طعن رقم ( )21452ل�سنة 1425هـ (مدين )جل�سة 3/5/2005م.
 - 41يعرف احلكم البات  ،ب�أنه  »:احلكم الذي ا�ستنفذ طريق الطعن بالنق�ض �أو م�ضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق» ،ينظر  :املادة
الثانية من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني .
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عن اجلرمية حمل الت�صالح.
وهنا يالحظ ات�ساع امل�ساحة الزمنية لإجراء امل�صاحلة � ،إىل �أق�صى حد تقت�ضيه ،باعتبار �أن الدعوى
اجلزائية تنق�ضي ب�شكل طبيعي متى ما جتاوزت ذلك احلد.
ومن خالل ا�ستعرا�ض جممل املواقف الت�شريعية ب�ش�أن حتديد ميعاد امل�صاحلة ،ميكن القول ب�أن الت�شريعات
انق�سمت بهذا اخل�صو�ص �إىل اجتاهني ،اجتاه �أخذ بالت�ضييق يف نطاق امل�صاحلة مع التباين يف ذلك مابني �إجازة
امل�صاحلة �إىل ما قبل رفع الدعوى( )42وبني �إجازتها �إىل ما قبل �صدور حكم يف هذه الدعوى( )43بينما �آثر
االجتاه الأخر تو�سيع املدى الزمني للم�صاحلة �إىل ما بعد �صدور احلكم (،)44وذهاب البع�ض يف هذا االجتاه
�إىل حد �إجازة امل�صاحلة �إىل ما بعد الف�صل يف الدعوى بحكم بات ،املوقف الذي ي�ؤخذ عليه تناق�ضه ومبد�أ
�أحجية الأحكام()45
ومما يالحظ على ن�ص املادة ( )48ب�أنه يحدد ـ ابتدءا ـ �أج ًال عام ًا لإجراء امل�صاحلة �إىل ما قبل �صدور حكم
قطعي ( )46يف الدعوى  ،مما يثري الت�سا�ؤل حول قيمة هذا التحديد ومقت�ضاه ،وذلك مقارنة ببع�ض الت�شريعات
التي �أخذت باملمايزة بني �أجليني يف الإطار الزمني للم�صاحلة لرتتيب �أحكام معينة تتعلق �إما مبقابل امل�صاحلة
�أو ب�آثارها ( )47مما يربر انتهاجها لهذا امل�سلك ،وهو ما ال جنده يف القانون حمل الدرا�سة،عدا �أن الئحته
التنفيذية قد ذهبت لدى تف�سريها للمادة (� )48إىل ترتيب �أحكام على ذلك تتعلق باجلهة املخت�صة ب�إجراء
امل�صاحلة ،بحيث يكون رئي�س م�صلحة ال�ضرائب خمت�ص ًا بذلك مطلقا وذلك �إىل ما قبل �صدور حكم قطعي يف
الدعوى ،وتقييد هذا االخت�صا�ص با�شرتاط موافقة وزير املالية بعد �صدور احلكم وقبل �صريورته بات ًا الأمر
الذي يفهم منه حتفظ هذا النظام حيال قبول امل�صاحلة يف هذه املرحلة ،بل قد جرى العمل على رف�ض طلب
الت�صالح بعد �صدور احلكم يف الدعوى ،كقاعدة عامه يرد عليها بع�ض اال�ستثناء �أحيان ًا.
ولئن كنا نرى �ضرورة االعتماد على عامل الوقت من حيث ال�سرعة �أو الرتاخي يف طلب الت�صالح لقبول
الطلب من عدمه ،ف�إننا ن�ؤيد بوجه عام الت�ضييق الزمني لكونه مدعاة للإ�سراع يف ت�سوية النزاعات مع الإدارة
بطريق امل�صاحلة مبا يحقق اجلدوى منها .كما �أن احلاجة �إىل الت�ضييق تبدو �ضرورية �إذا ما نظرنا �إىل احليز
� - 42أخذ به القانون ال�سوداين ،ب�ش�أن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،املادة ( )49/1منه .
 - 43كما هو ال�ش�أن يف القانون الفل�سطيني رقم ( )17ل�سنة  ،2004ب�ش�أن �ضريبة الدخل ،املادة ( )40/3منه ،وقانون اجلمارك لدول جمل�س
التعاون اخلليجي ،املادة ( )151/1منه.
 - 44االجتاه الذي جنده لدى ك ًال من الت�شريع اليمني (يف القانون حمل الدرا�سة) ،والت�شريع امل�صري والأردين املماثل ،كما �أخذ به �أي�ض ًا قانون
اجلمارك اجلزائري املعدل واملتمم ،والت�شريع اجلبائي التون�سي ويراجع :يف عر�ض موقف الت�شريع الفرن�سي بهذا اخل�صو�ص � ،سر اخلتم عثمان
�إدري�س  ،النظرية العامة لل�صلح يف القانون اجلنائي ،ر�سالة دكتوراه  ،كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة� ،1979 ،ص.114-116
 - 45يراجع :حممد ال�شربيني ،مرجع �سابق� ،ص.382
 - 46مل يت�ضمن قانون الإجراءات اجلزائية اليمني تعريف ًا لهذا احلكم� ،إال �أن قانون املرافعات قد حدد املق�صود بهذا احلكم ،ب�أنه« :احلكم الذي
يح�سم نزاع ًا مو�ضوعي ًا �أو �إجرائيا « ينظر املادة الثانية من القانون رقم ( )40ل�سنة 2002م،ب�ش�أن املرافعات والتنفيذ املدين ،.وطبق ًا للقانون
حمل الدرا�سة يق�صد باحلكم القطعي ،احلكم ال�صادر من حماكم �أول درجة  ،والذي ال يت�ضمن ف�ص ًال نهائي ًا يف مو�ضوع اخل�صومة الحتمال �إلغائه
�أو تعديله من املحكمة املطعون �أمامها.
 - 47كالقانون امل�صري ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على املبيعات .ويف النظام اجلبائي التون�سي ،قرار وزير املالية امل�ؤرخ يف  ،8/1/2002املتعلق ب�ضبط
تعريفه ال�صلح يف مادة املخالفات اجلبائية اجلزائية  ،الف�صل ( )4من هذا القرار .ويراجع �أي�ض ًا موقف كال من القانون الفرن�سي والقانون
االجنليزي بهذا اخل�صو�ص ،امل�شار �إليه يف � :أح�سن بو�سقيعه ،امل�صاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام ويف املواد اجلمركية بوجه خا�ص ،الطبعة
الأوىل ،اجلزائر ،الديوان الوطني للأ�شغال الرتبوية� ، 2001 ،ص.32 ،29-30
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الزمني الوا�سع امل�ستهلك بداية من �أعمال التحري وجمع اال�ستدالت ،بالن�سبة جلرائم التهرب .والذي تقوم
به الإدارة ال�ضريبية وفق م�سارات �شكلية م�ضبوطة ،تكلل يف نهاية املطاف مبحا�ضر يتم �إحالتها �إىل رئي�س
م�صلحة ال�ضرائب لتقرير م�س�ألة طلب رفع الدعوى اجلزائية ()48والإحالة بعد ذلك �إىل النيابة العامة
متى ما ارت�أى له مالئمة ذلك .وما ت�ستهلكه مرحلتي حتقيق الدعوى واملحاكمة من وقت ،حيث �أجاز القانون
امل�صاحلة �إىل ما قبل �صدور احلكم البات ،وكل ذلك مع الأخذ باالعتبار باملعطيات الواقعية امل�صاحبة لذلك
من تعقد الإجراءات والروتني الطاغي على العمل الإداري  ،وغياب االن�ضباط واعتياد التعطيل يف هذا امل�سار
وما قد يلج�أ �إليه املتهم من �أ�ساليب لك�سب املزيد من الوقت.

الفرع الثاين :ال�شروط املتعلقة مبقابل امل�صاحلة

من الثابت �أن امل�صاحلة ال تقوم �إال مبقابل معني،ويعترب مبثابة االلتزام التقليدي للمت�صالح معه والعن�صر
اجلوهري يف نظام امل�صاحلة)49( .
الأمر الذي تولت معظم القوانني حتديده( ،)50بخالف م�سلك هذا القانون .و�إن كانت الئحته التنفيذية
قد تولت حتديد هذا املقابل بعد ذلك من خالل املادة ( ، )97والذي يتمثل يف �سداد كامل ال�ضريبة امل�ستحقة
مع الغرامات واملبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة(� )51إ�ضافة �إىل �أداء تعوي�ض ال يقل عن ( )50.000خم�سني �ألف
ريال ،وال يزيد عن ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال.
�إال �أننا ن�أخذ على هذا الأمر من عدة �أوجه� :أولها قيام الالئحة التنفيذية بتحديد مقابل امل�صاحلة دون
�أن يفو�ضها القانون بذلك( )52مما يتعار�ض مع القواعد العامة املنظمة لوظيفة اللوائح التنفيذية ونطاق
�سلطاتها .على �أننا نرى ب�أن هذا التفوي�ض غري جائر يف الأ�صل وذلك باعتبار �أن االجتاه ال�سائد يف الفقه قد
ذهب ـ بحق ـ �إىل �أن مقابل امل�صاحلة يعد عقوبة بديلة يتوافر فيه كافة خ�صائ�ص ومميزات العقوبة()53وهنا
 - 48طبق ًا للمادة ( )50من القانون ،ومبوجب املادة ( )100من الالئحة التنفيذية  ،ال يجوز رفع الدعوى اجلزائية واتخاذ �إجراءات فيها يف جرائم
التهرب �إال بناء على طلب من رئي�س م�صلحة ال�ضرائب.
 - 49ا�سامة ح�سنني عبيد ،ال�صلح يف قانون الإجراءات اجلنائية ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،القاهرة ،دار التقنية العربية2005 ،م،
�ص،.262حممود م�صطفى،مرجع �سابق�،ص،.218كمال حمدي،مرجع �سابق�،ص.98
 - 50يراجع  :املادة ( )45من قانون �ضريبة املبيعات امل�صري .املادة ( )36من قانون �ضريبة املبيعات الأردين ،املادة ( )152من قانون
اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
 - 51وتتمثل يف غرامة الت�أخري ،امل�ستحقة بواقع ( )2%من قيمة ال�ضريبة الغري مدفوعة عن كل �شهر �أو جزء منه يت�أخر فيه املكلف عن �سدادها،
ومبا ال يتجاوز ( )20%من ال�ضريبة امل�ستحقة ،وتن�سب هذه الغرامة ح�سب عدد �أ�شهر الت�أخري ،وذلك يف حال الإخالل مبواعيد تقدمي الإقرار
ال�ضريبي بينما ي�ضاف �إىل ال�ضريبة مبلغ ي�ساوي ( )1%من ال�ضريبة غري املدفوعة عن كل �شهر ت�أخري �أو جزء منه يف حال عدم �سداد ال�ضريبة
امل�ستحقة من واقع الإقرار �أو الناجتة عن تعديله �أو من واقع التقدير النهائي لل�ضريبة خالل املدد واملواعيد القانونية .يراجع  :املادة ()33/1،2
من القانون حمل الدرا�سة.
 - 52وذلك بخالف م�سلكه بالن�سبة للم�صاحلة يف املخالفات ،حيث ن�ص �صراحة على تفوي�ض الالئحة بتحديد التعوي�ض (مقابل امل�صاحلة).
يراجع :املادة ( )44من هذا القانون ،ب�ش�أن امل�صاحلة يف املخالفات وهو ذات م�سلك الت�شريعات التي �أحالت هذه املهمة للإدارة املخت�صة  ،يراجع
املادة ( )3 /40من قانون �ضريبة الدخل الفل�سطيني ،الف�صل ( )79ممن جملة احلقوق والإجراءات اجلبائية التون�سية .
 -( 53يراجع بخ�صو�ص ذلك :حممد ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص�،.116أحمد �سرور ،ال�شرعية الد�ستورية  ،..مرجع �سابق� ،ص.21اح�سن بو�سقيعه،
مرجع �سابق،الطبعة الأوىل� ،ص 239ومابعدها ،.ب�سمة الورتاين،مرجع �سابق� ،ص،.94
Boulan. F: La Transation douaniere, etudes de droit penal douanaier, annales de la faculte
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ف�إنه من املعلوم بال�ضرورة ب�أنه ال يجوز تفوي�ض ال�سلطة التنفيذية بالت�شريع لتحديد بع�ض جوانب التجرمي
والعقاب و�إجراءاتهما� ،إذ يعد من �صميم اخت�صا�ص ال�سلطة الت�شريعية( )54مما يجعل ت�صرف ال�سلطة
التنفيذية يف هذا ال�ش�أن تدخال مبا�شر ًا يف �شئون الت�شريع يتعار�ض ومبد�أ الف�صل بني ال�سلطات( )55هذا �إىل
جانب �أن امل�صاحلة تعد ا�ستثناء على القواعد العامة ،تقود �إىل انق�ضاء الدعوى اجلزائية بعيد ًا عن الق�ضاء
،وم�ؤداها �سحب اخت�صا�صات الق�ضاء ل�صالح الإدارة املخت�صة ،مما يق�ضي تدخل امل�شرع ذاته لتحديد �ضوابط
ونطاق هذا النظام .حيث ال يجوز التنازل عن تنظيم �أحكامه �أو تركها ل�سلطة �أدنى من القانون(،)56الأمر
الذي التزمه امل�شرع ال�ضريبي اليمني كتوجه جديد (جدير بالت�أييد) لهذا امل�شرع جت�سد يف احدث الت�شريعات
ال�صادرة عنه ،وهو قانون �ضرائب الدخل اجلديد()57
الأمر الآخر هو �أن حتديد التعوي�ض يف �صورة مدى (مبا ال يقل عن  50.000ريال وال يتجاوز 500.000
ريال يفتقد لل�ضابط ،مما قد يتيح املجال لتحكم الإدارة املعنية ب�إجراء امل�صاحلة لدى تعيني املقدار الفعلي
ملبلغ التعوي�ض من داخل هذا املدى ،حيث يظل هذا الأمر خا�ضع ًا ملطلق �إرادتها ،والذي ال ي�ستطيع �أحد ًا التكهن
بحدودها �أو ب�أي منظار ترى .ولهذا جند �أن بع�ض الأنظمة املقارنة( )58تعتمد �ضابط عام مثلي يتعني التزامه
لدى حتديد املقابل من طرف الإدارة املعنية ،ويقوم حتديد املقابل من خالله بح�سب ج�سامة اجلرمية وال�ضرر
الناجم عنها ،وتوافر العمد يف الفعل والو�ضع املايل للمخالف و�سوابقه( .)59بينما جند �أنظمة �أخرى قد
مالت �إىل حتديد املقابل �إزاء كل حالة من احلاالت التي تقع فيها امل�صاحلة( .)60وف�ضال عنما تقدم ،ف�إن هذا
التحديد بدا لنا يتعار�ض مع امل�صاحلة ذاتها كنظام يهدف �إىل حتقيق منافع عامة معينة ،وي�ستند يف جوهره
على ما ميكن ت�سميته بالعدالة الر�ضائية املتمثلة يف احلرية املطلقة لل�شخ�ص املعني يف �إعمال امل�صاحلة ،الأمر
.de droit et des scinces economiques d, Aix –en-Provence, 1968, p219
 -) 54يراجع �سرور  ،املرجع ال�سابق � ،ص 238ـ .240
 - 55املبد�أ الذي �أكده د�ستور اجلمهورية اليمنية ل�سنة  ،1990يف املادة (. )62
 - 56وهنا جند ب�أن الت�شريعات التي ر�أت منح الإدارة �سلطة حتديد مقابل الت�صالح  ،ال تخلو من �ضابط لذلك .مثال قانون ال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة ال�سوداين.حيث ين�ص على �أن ال يتجاوز التعوي�ض (مقابل امل�صاحلة) قيمة الغرامة التي كان ال�شخ�ص �سيعاقب بها حال �إدانته باجلرمية
املادة ( .)49/1وكما هو ال�ش�أن يف قانون اجلمارك ال�سوري حيث ن�ص على �أال يزيد مقابل ال�صلح على ( )5%من احلد الأدنى ملجموع الغرامات
اجلمركية يف حاالت ح�سن النية ،وب�أن ال يقل عن ( )25%من تلك الغرامات يف احلاالت الأخرى (املادة .)204
 - 57حيث ن�صت املادة ( �/ 143أ) من هذا القانون على مقابل الت�صالح ،وحددته مبا يعادل ن�صف مبلغ ال�ضريبة التي مل يتم �أدا�ؤها �إىل
جانب �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة والغرامات واملبالغ الإ�ضافية ،وهو جممل االلتزامات الواقعة على عاتق املت�صالح معه .وللت�أكيد على ذلك ،ن�شري
�إىل �أن املادة ( )139يف م�شروع قانون �ضرائب الدخل اجلديد ،واملتعلقة بالت�صالح يف الغرامات كانت تت�ضمن احلكم بجواز �إجراء امل�صاحلة ب�ش�أن
تخفي�ض غرامات املخالفات،وحتيل م�س�ألة التخفي�ض وحتديد مقدار اخلف�ض �إىل الالئحة التنفيذية للقانون ولدى �إحالة هذا امل�شروع �إىل جلنة
ال�شئون املالية مبجل�س النواب مت تعديل هذه املادة  ،بحيث �صارت تت�ضمن حتديد ًا ملقدار خف�ض الغرامات  ،وذلك مبا ال يتجاوز( )50%من الغرامة
املقررة،.يراجع  :تقرير جلنة ال�شئون املالية مبجل�س النواب ،رقم ( )3بتاريخ  29رجب 1431هـ املوافق  10يوليو 2010م.
 - 58كالنظام اجلمركي اجلزائري  ،مبوجب املذكرة رقم ( ، )303امل�ؤرخة يف 31/6/1999م ،واملت�ضمنة التوجيهات العامة حل�ساب
الغرامات..
 - 59بخ�صو�ص بع�ض ال�ضوابط الأخرى ،يراجع :حممود �سمري عبد الفتاح ،النيابة العمومية و�سلطتها يف انتهاء الدعوى اجلنائية دون حماكمة،
ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة الإ�سكندرية1986 ،م� ،ص.360
 - 60يراجع :النظام اجلبائي التون�سي ،الف�صل ( )94من القرار الوزاري املتعلق ب�ضبط تعريفه ال�صلح يف مادة املخالفات اجلبائية � ،سالف
الإ�شارة.
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املرهون ـ على التوايل ـ مبدى كون املقابل الذي تقوم عليه امل�صاحلة �إيالم ًا مادي ًا يحمل معنى اجلزاء ،ومبدى
فعلية املكا�سب التي تعود على املت�صالح معه من جراء هذه امل�صاحلة ،كدافع للإقدام على �إجراءها ،وهذا ما ال
ميكن ت�صوره �أحيان ًا يف ظل التحديد احلايل للتعوي�ض (مقابل امل�صاحلة) .وذلك بالنظر �إىل �أنه ي�سمح بالت�صالح
مقابل تعوي�ض قد يقل ـ مع افرتا�ض حده الأعلى ـ عن الغرامة املقررة كعقوبة للجرائم حمل امل�صاحلة()61
مثال تلك اجلرائم التي ي�صل مقدار التهرب ال�ضريبي فيها �إىل ( )2.000.000اثنني مليون ريال فما فوق،
حيث تكون عقوبتها مع افرتا�ض حدها الأدنى  ،غرامة مقدارها ( )1.000.000مليون ريال  .على حني يتم
الت�صالح فيها مقابل تعوي�ض ال يتجاوز يف حده الأعلى ن�صف مقدار الغرامة .وال مراء �أن امل�صاحلة على هكذا
مقابل تعد مغنم ًا �أكيد ًا يدفع لطلب �أجراءها ،غري �أنها ت�أتي على ح�ساب اال�ستحقاق املقرر للخزينة العامة،
مما يفقد هذا النظام قيمته من حيث اعتباره عقوبة بديلة الغاية منها حماية امل�صلحة ال�ضريبية للدولة،
و�ضمان حقوق اخلزينة العامة يف هذا الإطار.
وواقع الأمر( )62كذلك �أن مبلغ ال�ضريبة امل�ستحقة يف بع�ض اجلرائم ال يتجاوز (� )16.000ستة ع�شر
�ألف ريال فما دون ،ومنطق الأمور هنا يفر�ض القول با�ستبعاد قيام املتهم بطلب امل�صاحلة يف جرمية يلزمه
حكم الإدانة فيها ـ يف نهاية املطاف ـ ب�سداد غرامة تقل يف حدها الأعلى عن مقدار التعوي�ض بافرتا�ض حده
الأدنى( )63بحيث ي�شكل هذا التحديد عائق ًا �أمام �إعمال امل�صاحلة ب�صورة مطلقة  ،ويحد بالنتيجة دون
حتقيق �أهدافها والتي متثل �أ�سباب الوجود لهذا النظام اال�ستثنائي.
ونخل�ص من كل ذلك �إىل �أنه يتعني الربط بني مقابل امل�صاحلة وعقوبة الغرامة املقررة للجرائم حمل
امل�صاحلة ك�أ�سا�س لتحديد و�ضبط مقابل امل�صاحلة()64
واذا كانت امل�صاحلة ال تقوم �إال مبقابل معني  ،ف�إن هذا الأمر يقودنا �إىل الت�سا�ؤل حول الأثر املرتتب على
عدم �سداد هذا املقابل  ،امل�سالة التي مل يتطرق �إليها هذا القانون  ،كما مل يرد فيه ما يفيد ا�شرتاط قيام
 - 61وهي غرامة ال تقل عن ( )50%وال تزيد عن ثالثة �أمثال ما مل ي�ؤدى من ال�ضريبة للمرة الأوىل ،ويف حالة العود يكون للمحكمة �أن حتكم �إما
بالغرامة بحدها الأعلى �أو باحلب�س ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد عن �ستة �أ�شهر �أو بكلتا العقوبتني يراجع :املادة (�/46أ ،ب) من القانون
حمل الدرا�سة ،ولئن كان وا�ضح ًا ب�أن امل�شرع قد حدد الغرامة ب�صورة مدى �أي�ض ًا .ف�إن ذلك ال يعني القول ب�سالمة و�صحة النهج الذي �سلكته الالئحة
التنفيذية يف حتديد التعوي�ض ،قيا�س ًا على م�سلك الت�شريع يف حتديد العقوبة ،وذك كون الأخري خطاب ت�شريعي موجه للق�ضاء الذي يفرت�ض فيه
احلياد والنزاهة ،بينما اخلطاب الآخر موجه لإدارة حكومية ال ميكن لأحد اجلزم بحياديتها يف هذا ال�ش�أن �أو بنزاهتها �إجما ًال .وانعدام التماثل هنا
يحول دون هذا القيا�س .وب�صفة عامة ف�إن التحديد القائم يف �صورة مدى يظل معيب ًا ـ بر�أينا ـ يف كافة الأحوال التي تكون الإدارة فيها معنية بالتطبيق،
وب�صرف النظر عن ال�سلطة التي �صدر عنها.
 - 62وهذا ما ن�ستطيع ت�أكيده بحكم الواقع املهني للباحث ،كونه �أحد موظفي الإدارة ال�ضريبية ،وقد ت�سنى له ر�صد العديد من احلاالت التي يقف مقدار
التهرب فيها عند هذا احلد فيما دون.
� - 63إذ تتحدد الغرامة مبا مقداره ( )48.000ريال بينما ي�صل مبلغ التعوي�ض �إىل ( )50.000ريال ،وذلك مع �إمكانية ت�صور �سقف �أدنى من هذا
الفر�ض ملقدار التهرب ،بحيث يت�سع الفارق املادي بني الغرامة والتعوي�ض ،م�شك ًال بذلك عامل جذب باجتاه طلب امل�صاحلة  ،كما ي�ضاف �إىل ذلك
الت�ساهل والتخفيف الوا�ضح فيما يتعلق بعقوبة التهرب ال�ضريبي وحتديد ًا من حيث العقوبة ال�سالبة للحرية واملقررة حال العود فح�سب ،والذي من
�ش�أنه ت�شجيع املتهم للم�ضي يف النزاع �إىل نهايته دون االلتفات �إىل هذا الإجراء.
 )) 64يعتمد التحديد املثلى للتعوي�ض القائم على التن�سيب �إىل مقدار ال�ضريبة امل�ستحقة (مو�ضوع املنازعة) الأمر الذي �أخذت به بع�ض الت�شريعات
املقارنة مثال القانون امل�صري ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على املبيعات املادة ( )45منه ،والقانون الأردين بهذا ال�ش�أن �أي�ض ًا املادة ( )36وكذلك القانون
حمل الدرا�سة بالن�سبة لتحديد عقوبة الغرامة ،كما هو ال�ش�أن يف بع�ض الت�شريعات املقارنة ،كقانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة اللبناين املادة
( )48ونظريه املغربي املادة (.)2 ،48/1
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املت�صالح معه ب�سداد مقابل امل�صاحلة .وهنا جند ب�أن الفقه قد انق�سم بهذا اخل�صو�ص �إىل ر�أيني ،ذهب الأول
�إىل �أنه ال يتعني دفع التعوي�ض يف موعد حمدد ،باعتبار �أن الت�صالح ينتج �أثره مبجرد انعقاده ب�صرف النظر
عن �سداد مقابل الت�صالح �أو مواعيد القيام بذلك  ،كما يذهب يف هذا ال�سياق �إىل عدم جواز �إتباع �إجراءات
تنفيذ العقوبة ب�ش�أن حت�صيله كونه ال يعترب عقوبة باملعنى التام .وكل ما هنالك �أن الت�صالح يكون قد فقد
�شرط ًا من �شروطه ،ت�ستعيد الإدارة مبوجبه �سلطة مبا�شرة الدعوى اجلنائية قبل املتهم( ،)65بينما ذهب
الر�أي الآخر �إىل �أنه يجب دفع التعوي�ض املحدد فور �إبرام امل�صاحلة ويف حال االمتناع عن ذلك يكون للإدارة
اللجوء �إىل دعوى التنفيذ �أو دعوى الف�سخ( ،)66ويف هذا ال�صدد ،جند ب�أن جمل�س الدولة امل�صري قد قرر ب�أن
للإدارة ال�ضريبية احلق يف اقت�ضاء التعوي�ض جرب ًا عن طريق احلجز الإداري على �أمواله( )67وبنحو ذلك
�سارت بع�ض الت�شريعات من خالل الن�ص ال�صريح على �إمكانية تنفيذ عقد امل�صاحلة بذات الطريقة التي ينفذ
بها احلكم ال�صادر من املحكمة بدفع التعوي�ض املحدد يف عقد امل�صاحلة (.)68
ويف جمال تقييمنا للآراء الآنفة الذكر ،نرى �أن قطعية امل�صاحلة تن�صرف �إىل معنى عام ي�شمل �أثر امل�صاحلة
واملقابل الناجت عنها على حد �سواء ،وال ي�صح القول بغري ذلك �إال بن�ص �صريح يفيد ق�صر هذا املعنى على الأثر
دون املقابل ،وبغياب هذا الن�ص يظل معنى (قطعية امل�صاحلة) من�صرفا ومن باب �أوىل �إىل االلتزامات الناجتة
عنها امللقاة على عاتق املت�صالح معه� ،إ�ستناد ًا �إىل الأ�سا�س النفعي الذي تنطلق منه امل�صاحلة يف �إطار ال�سيا�سة
اجلنائية العامة ملواجهة جرائم التهرب  ،والذي تهدف �إىل �ضمان حت�صيل امل�ستحقات املالية للدولة بوجه
ال�سرعة ومن دون عناء،الأمر الذي ال ي�ستقيم �إال بتح�صيل املقابل فور �إبرام امل�صاحلة ،وهو ما يتعني اعتباره
احلد الفا�صل بني امل�صاحلة واملتابعة اجلنائية ( )69لتفادي الإ�شكاالت والعراقيل التي تنجم من جراء
نكو�ص املت�صالح معه �أو مماطلته �أو حتى وفاته قبل الوفاء بااللتزامات الناجتة عن امل�صاحلة( )70وذلك
بحيث ال يتم �إر�سال حم�ضر امل�صاحلة �إىل اجلهات الق�ضائية (جهة التحقيق �أو جهة احلكم) �إال بعد قيام
املت�صالح معه بذلك و�إن كان ذلك ال ينفي �أهمية و�ضرورة التدخل الت�شريعي حل�سم هذه امل�س�ألة ،ذلك �أن املادة
( )48و�سائر النظام القانوين حمل الدرا�سة مل ت�شرتط �أو يرد ما يفيد �سداد مقابل امل�صاحلة يف �أجل زمني
حمدد ،بحيث تظل امل�صاحلة قائمة من الناحية القانونية وترتب �أثرها طاملا متكن ال�شخ�ص من تقدمي ما
يفيد امل�صاحلة رغم عدم �أداءه ملا التزم به مبوجبها.
� - 65آمال عثمان � ، ،شرح قانون العقوبات االقت�صادي يف جرائم التموين ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية � ،1983ص�،.158أحمد �سرور ،
اجلرائم ال�ضريبة ،مرجع �سابق� ،ص.260
 - 66عبدالر�ؤوف مهدي� ،شرح القواعد العامة يف الإجراءات اجلنائية ،الطبعة الثانية ،القاهرة دار النه�ضة العربية ،1997 ،اجلزء الثاين، ،
�ص ،.802ادوار الذهبي ،مرجع �سابق� ،ص.Berre et Tremeau, op cit. p594 ،57
 - 67يراجع :فتوى اللجنة الثالثة لق�سم الفتوى مبجل�س الدولة امل�صري ،جل�سة 14-11-1966م ،م�شار �إليه يف :عبدالفتاح مراد،مرجع �سابق ،
�ص.984
 - 68يراجع :املادة ( )1-9 /49من القانون ال�سوداين ب�شان ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة.
 - 69الأمر الذي ال يخلو ـ بر�أينا ـ من �سند قانوين ،وذلك بالقيا�س على حالة اعرتا�ض املكلف �أمام جلان الت�سوية ،حيث �أن احلكم املقرر بهذا ال�ش�أن
يق�ضي ب�أنه �إذا مت التو�صل �إىل اتفاق مع املكلف ف�إن قرار جلنة الت�سوية يكون نهائي ًا وت�ؤدى ال�ضريبة مبوجبه فور ًا (املادة  23من القانون حمل
الدرا�سة) ،وقيا�س ًا من ناحية �أخرى على ما تق�ضي به املادة (� /25أ ـ  )2من ذات القانون من �أنه يتعني �سداد ال�ضريبة التي يقر بها الطاعن يف
عري�ضة طعنه بحيث ال ينظر �إىل هذا الطعن مامل يكن مقرونا ب�سند ال�سداد.
 - 70لتفا�صيل �أويف ،يراجع :حممد ال�شربيني  ،مرجع �سابق� ،ص 351وما بعدها.
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املبحث الثاين
�آثـــــار امل�صـاحلــة
وفق ًا لأحكام املادة ( )48يرتتب على امل�صاحلة �سقوط الدعوى اجلزائية و�إلغاء كل ما يرتتب على
قيامها من �آثار .مبا يف ذلك العقوبة املق�ضي بها يف الدعوى ك�أثر يقوم يف حال تراخت امل�صاحلة �إال ما بعد �صدور
حكم يف الدعوى()71
و�سنتحدث عن هذه الآثار يف مطلبني متتاليني على النحو التايل:

املطلب الأول� :سقوط الدعوى اجلزائية

طبق ًا ملنطوق املادة ( ، )48ف�إن مقت�ضى �إعمال �أثر امل�صاحلة هو الق�ضاء ب�سقوط الدعوى اجلزائية ،ك�أثر
يجب الق�ضاء به يف �أية مرحلة بلغتها الدعوى ،مبا يف ذلك ح�صول امل�صاحلة �أثناء نظر الطعن يف احلكم
�أمام املحكمة العليا وقبل �أن ت�صدر حكمها ،والذي يعد حكم بات يحول دون قيام امل�صاحلة وفق ًا لن�ص املادة
ال�سابقة.
وهنا ف�إنه يتعني التمييز بني حالتني ،الأوىل وقوع امل�صاحلة قبل رفع الدعوى اجلزائية والثانية وقوع
امل�صاحلة بعد رفع هذه الدعوى .وذلك لتحديد الأثر الذي يتعني �إعماله يف كل حالة منها و�سنقوم ب�إي�ضاح
ذلك من خالل الفرعني التاليني:

الفرع الأول� :إجراء امل�صاحلة قبل رفع الدعوى

ويف هذه احلالة ف�إنه يتعني على النيابة العامة �أن ت�صدر �إما قرار ًا بحفظ الأوراق ،وذلك يف حال مت �إبالغها
ب�أمر امل�صاحلة قبل مبا�شرتها حتقيق الدعوى مو�ضوع امل�صاحلة� ،أو قرار ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى اجلزائية
يف حال مت �إبالغها بذلك بعد قيامها بالتحقيق()72
على ان الت�صرف الأول هو الأقرب �إىل الت�صور بالنظر �إىل النيابة العامة ـ يف نطاق النظام القانوين اليمني
ـ غري ملزمة يف الأ�صل بتحقيق الدعوى اجلزائية �إال متى كانت تتعلق بجرمية ج�سيمة( )73وهذا الو�صف ال
ينطبق على اجلرائم حمل امل�صاحلة(.)74
 - 71وعلى هذا الأ�سا�س ،ق�ضت حمكمة النق�ض امل�صرية  ،ب�أن ال�صلح يحدث �أثره بقوة القانون مما يقت�ضي من املحكمة �إذا ما مت الت�صالح
�أثناء نظر الدعوى �أن حتكم بانق�ضاء الدعوى اجلنائية� ،أما �إذا تراخى �إىل ما بعد الف�صل يف الدعوى ف�إنه يرتتب عليه وجوب ًا وقف تنفيذ العقوبة
اجلنائية املق�ضي بها .يراجع  :نق�ض  ،16-12-1963جمموعة �أحكام النق�ض� ،س  ،14رقم  ،،166نق�ض � ، 19-1-1982س ،33رقم ،6
وذات املعنى نق�ض � ،12-1993 29-س ،44رقم  ،1832نق�ض � ،12-10-1994س ،45رقم .2337
 - 72وذلك طبق ًا للمواد ( )218 ،112من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني ،والتي منحت النيابة العامة مبوجبها �سلطة الت�صرف على النحو
امل�شار �إليه بوجه عام.
 - 73يراجع :املواد ( )111 ،110من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني.
 - 74طبق ًا للت�شريع اجلنائي اليمني ،تعرف اجلرمية اجل�سيمة ب�أنها« :ما عوقب عليها بحد مطلق �أو بالق�صا�ص النف�س �أو ب�إبانة طرف �أو �أطراف
 ،وكذلك كل جرمية يعزر عليها بالإعدام �أو باحلب�س مدة تزيد على ثالث �سنوات» ينظر :املادة ( )16من قانون اجلرائم والعقوبات ،رقم ()12
ل�سنة  ،1994وغني عن الإي�ضاح ب�أن هذا الو�صف ال ي�صدق على جرائم التهرب يف القانون حمل الدرا�سة ،والتي حتدد عقوبتها ـ طبق ًا لن�ص املادة
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ولئن كانت هذه القرارات تندرج يف �إطار �سلطة الت�صرف التي متتلكها النيابة العامة بوجه عام ب�إزاء كل
دعوى تتوافر فيها العلة ،ف�إن ما مييز القرارات ال�صادرة مبوجب امل�صاحلة هو �أنها مبنية على �سبب خا�ص �أال
وهو �سقوط الدعوى اجلزائية ،ك�أثر مرتتب عن امل�صاحلة بقوة القانون وهو من النظام العام( )75ومن ثم
ف�إنه ال يجوز العدول عن هذه القرارات �أو �إلغاءها( )76ويكون من �ش�أنها احلد دون م�ساءلة املتهم ب�صورة
نهائية ،كما �أنه متى ما �سقطت الدعوى اجلزائية بالت�صالح فال يجوز للإدارة ال�ضريبية �أن تعدل عن امل�صاحلة
وتطلب رفع الدعوى اجلزائية من جديد(.)77
ويالحظ �أن مقت�ضى ن�ص املادة ( )48هو �أن امل�صاحلة ال تتم �إال بعد انعقاد الدعوى اجلزائية  ،ذلك �أن
�سقوط الدعوى اجلزائية ك�أثر للت�صالح ال ي�ستقيم معناه �إال بواقعة قيام الدعوى ،وبذا ف�إن هذا القانون قد
فاته ت�صور �إجراء امل�صاحلة يف املرحلة ال�سابقة لهذه الدعوى ونق�صد بها مرحلة جمع اال�ستدالالت بو�صفها
مرحلة متهد لن�شوء الدعوى اجلزائية وال تعد جزء ًا منها(.)78
وهذا املوقف جدير الت�أمل واملراجعة ال �سيما و�أن �إجراء امل�صاحلة يف هذه املرحلة املتقدمة من اخل�صومة
اجلنائية ،وعلى الدعوى مو�ضوع املنازعة ،يعترب الأكرث متا�شي ًا مع علة امل�صاحلة ،حيث �أنها توفر �أكرب قدر من
الوقت يف حت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة �إىل جانب حت�صيل امل�ستحقات املالية الأخرى التي تولدها امل�صاحلة
وب�أقل تكلفة .كما �أنها يف مقابل ذلك تعفي املتهم (املت�صالح معه) من ال�سري يف خ�صومة مع الإدارة ال�ضريبية
ي�ستهلك منه املال واجلهد والوقت ،مما يعوق ح�سن �سري ن�شاطه االقت�صادي .كما �أنها من ناحية �أخرى تتيح
املجال للإنابة �إىل الر�شد وال�سعي �إىل ت�صحيح الأخطاء .حيث �أن طلب امل�صاحلة بهكذا دافع يظل �أمرا غري
م�ستبعد احلدوث ويف دائرة الت�صورات  .الأمر الذي يتعني معه جملة االلتفات �إىل تلك املرحلة لدى تنظيم
امل�صاحلة ،والإ�شارة �إىل ذلك من خالل الأحكام املتعلقة مبيعاد امل�صاحلة �أو بالآثار الناجتة عنها ،وهذا ما كنا
ن�أمله على الأقل من الالئحة التنفيذية للقانون ،على �سبيل التف�سري ال�صحيح واملتوافق مع علة وروح نظام
امل�صاحلة وهو ما �سبق الأخذ به من قبل امل�شرع ذاته يف املجال اجلمركي)79( .
� 46سالفة الإ�شارة ـ بجزاءات مالية �إىل جانب عقوبة احلب�س املقررة يف حالة العود والذي ال تزيد مدته عن �ستة �أ�شهر ،وال نخفي هنا �أن ال�سيا�سة
العقابية املتبعة ملكافحة هذه اجلرائم �شديدة ال�ضرر واملخاطر حمل حتفظ من جانبنا مبا ال يت�سع املجال لبيانه.
 - 75كمال حمدي ،مرجع �سابق� ،ص ،102وبهذا املعنى �أي�ض ًا� ،صابر العياري ،مرجع �سابق� ،ص.5
 - 76طبق ًا للمادة ( )114من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني ،ف�إنه يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار احلفظ ما مل تكن الدعوى قد
انق�ضت بالتقادم .كما �أنه مبوجب ن�ص املادة ( )220من ذات القانون يكون لك ًال من النائب العام ورئي�س النيابة العامة �إلغاء القرارات ال�صادرة
ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى من �سائر �أع�ضاء النيابة العامة يف الأربعة �أ�شهر التالية بالن�سبة للنائب العام ،و�إلغاءها خالل �شهرين من �صدورها من
الأع�ضاء التابعني له بالن�سبة لرئي�س النيابة .
 - 77ويف هذا الإطار ،قررت املحكمة العليا اليمنية ،ب�أنه �إذا قبل مقدم دعوى البطالن حكم ًا بال�صلح �صراحة �أو �ضمن ًا فال تقبل منه الدعوى  ،يراجع :
طعن رقم ( )23138ل�سنة ( 1425مدين) جل�سة 7-6-2005م
 - 78طبق ًا ملا ا�ستقر عليه الر�أي فقه ًا وق�ضاء ًا ،يراجع من ذلك :جالل ثروت� ،أ�صول املحاكمات اجلزائية ،بريوت  ،الدار اجلامعية للطباعة
والن�شر ، ،دون تاريخ� ،ص ،.223حممود حممود م�صطفى � ،شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،ط ،12القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة،1988 ،
�ص ، 47ر�ؤوف عبيد ،مبادئ الإجراءات اجلناية يف القانون امل�صري ،ط ،17بريوت  ،دار اجليل للطباعة� ،1989 ،ص، .37وعلى امل�ستوى
الق�ضائي ،يراجع�:أحكام حمكمة النق�ض امل�صرية ،نق�ض  ،5/12/1968جمموعة �أحكام النق�ض� ،س ،19رقم  ،26نق�ض ،24/11/1975
�س ،26رقم  .167نق�ض  28ـ 3ـ � ، 1985س  ،36رقم  ،78نق�ض � ،16-6-1988س ،39رقم .122
 - 79يراجع :املادة ( )207من قانون اجلمارك اليمني ،والتي ت�ضمنت احلكم بجواز عقد الت�سوية ال�صلحية عن املخالفات وق�ضايا التهريب قبل
�إقامة الدعوى �أو من خالل النظر فيه �أو بعد �صدور احلكم �أو قبل اكت�سابه ال�صفة املربمة.
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الفرع الثاين� :إجراء امل�صاحلة بعد رفع الدعوى

وتقوم هذه احلالة متى ما �أحيلت الدعوى �إىل املحكمة �سواء �أكانت امل�صاحلة قد متت قبل رفع الدعوى
�أو بعد رفعها ،حيث يتعني على املحكمة الق�ضاء بح�سم النزاع و�إنهاء الق�ضية ل�سقوط الدعوى مو�ضوع النزاع
بامل�صاحلة ،و�إذا وقعت امل�صاحلة �أمام املحكمة العليا �أثناء نظر الطعن يف احلكم �أمامها ،تعني عليها �أن تق�ضي
برف�ض الطعن ب�سبب امل�صاحلة وتوقف تنفيذ العقوبات.
وبوجه عام ف�إن �سقوط الدعوى اجلزائية بامل�صاحلة يحوز حجية ال�شيء املق�ضي به ب�صفة نهائية ،ومن ثم
ال يجوز الطعن بامل�صاحلة .هذا على حني يرتتب على عدم االتفاق بني �أطراف امل�صاحلة ا�ستئناف الإجراءات
اجلزائية( )80ومن القواعد التي قررتها املحكمة العليا اليمنية يف هذا ال�صدد ،هو �أن ال�صلح عار�ض ل�سري
اخل�صومة ينهيها دون حكم متى وقع �صحيح ًا ،ويرتتب عليه عدم جواز اال�ستمرار يف اخل�صومة( )81ويف
الق�ضاء املقارن ،ق�ضت حمكمة النق�ض امل�صرية ،ب�أن الدفع بالت�صالح من الدفوع املتعلقة بالنظام العام ،ويرتتب
على ذلك �أن تلتزم املحكمة بتحقيق هذا الدفع �إذا ما �أبداه املتهم �أثناء نظر الدعوى و�إال �شاب حكمها بالق�صور
املوجب لنق�ضه(.)82
وبالرجوع �إىل ن�ص املادة ( )48ف�إنه ي�ستوقفنا م�صطلح (وقف ال�سري ب�إجراءاتها) ( )83الوارد يف عداد
الآثار املرتتبة على امل�صاحلة حيث يتبادر لدى مطالعته املدلول القانوين العام لوقف الدعوى ( ، )84وهو ما
قد يوحي ظاهره ،ب�أن امل�صاحلة تعترب جمرد مانع من �ش�أنه وقف الدعوى اجلزائية ،مع �إمكانية ا�ستئناف ال�سري
فيها متى زال املانع  ،الأمر الذي يتعار�ض مع ما هو ثابت من قطعية امل�صاحلة واتخاذها ال�شكل النهائي ،ولعل
هذا ما دفع الالئحة التنفيذية للقانون �إىل ا�ستبعاد هذا امل�صطلح من نطاق تف�سري ن�ص املادة ( )48من القانون
.هذا و�إن كان قانون الإجراءات اجلزائية اليمني مل يت�ضمن حتديدا للمق�صود مب�صطلح (�سقوط الدعوى) �إال
�أنه با�ستقراء ن�صو�صه املنظمة لهذا املو�ضوع( )85ميكن بيان املق�صود بهذا امل�صطلح ب�أنه عدم �سماع الدعوى
ب�شكل نهائي ،بينما �أن انق�ضاء الدعوى م�صطلح للداللة عن الأثر القانوين للوفاة �أثناء نظر الدعوى.
ويف ذات ال�سياق ،جند بان الت�شريعات قد اختلفت يف التعبري عن الأثر املرتتب على امل�صاحلة ،فهناك
من ا�ستخدم م�صطلح �سقوط الدعوى()86وهناك من قال بانق�ضاء الدعوى ( ،)87بالإ�ضافة �إىل تعبريات
�أخرى خمتلفة جندها قد ا�ستعملت لهذا املعنى(� )88إال �أن �أثر امل�صاحلة يبقى وا�ضح ًا وال جمال للخالف
 - 80يراجع يف ذلك ،حممد ح�سني  ،مرجع �سابق� ،ص.277
 - 81طعن رقم ( 22096ل�سنة 1426هـ (جتاري)  ،جل�سة  .26/3/2005وبذات املعنى :الطعن رقم ( )16441ل�سنة 1429هـ (جنائي)
جل�سة 29-6-2008م.
 - 82نق�ض � ،19-1-1982سالف الإ�شارة ،وذلك �إىل جانب ت�أكيد هذا الق�ضاء على قطعية امل�صاحلة يف العديد من الأحكام ال�صادرة عنه ،ومن بني
احلديثة ـ ن�سبي ًا ـ منها يراجع :نق�ض 27-2-2006م ،جمموعة �أحكام النق�ض� ،س ،70رقم .1292
 - 83امل�صطلح الوارد �أي�ض ًا يف القانون الأردين ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على املبيعات ،ينظر :املادة ( )36من هذا القانون.
 - 84طبق ًا للمادة الثانية من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني ،يق�صد بوقف الدعوى« :منع ال�سري فيها لأي �سبب قانوين �أو مادي حتى يزول ال�سبب
الذي توقفت الدعوى من �أجله».
 - 85يراجع :الف�صل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الأول ،بانق�ضاء الدعوى اجلزائية وعدم �سماع الدعوى.
 - 86كما هو احلال يف كال من القانون اليمني حمل الدرا�سة والقانون الأردين املماثل .و�أي�ض ًا قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
 - 87مثال القانون امل�صري ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على املبيعات ،وقانون اجلمارك اجلزائري.
 - 88فهناك مث ُال من قال ب�أنه ال يكون �أي �شخ�ص عر�ضة لأي حماكمة عن اجلرمية التي متت ت�سويتها بطريق ال�صلح  ،كالقانون ال�سوداين ب�ش�أن
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عليه ويتمثل يف ح�سم النزاع و�إنهاء الدعوى مو�ضوع الق�ضية و�إلغاء �أي �أثر مرتتب عليها ،كما �أن �سقوط �أو
انق�ضاء الدعوى هو الأثر املرتتب على امل�صاحلة بال�ضرورة حتى لو مل ين�ص القانون على ذلك �صراحة ،وذلك
على �ضوء التف�سريات املحددة لل�صلح يف القوانني الأخرى .وفق ما ا�ستقر عليه الق�ضاء املقارن ،من �أن تف�سري
عبارات القوانني االقت�صادية يجب �أن يرد �إىل معنى مثيالتها يف القوانني الأخرى ،وعلى ذلك ذهب الر�أي
الراجح يف الفقه �إىل �أن يتعني الرجوع �إىل القواعد العامة يف حال خلت القوانني االقت�صادية املقرة لنظام
امل�صاحلة من الن�ص ال�صريح على �سقوط الدعوى اجلزائية ك�أثر للم�صاحلة( )89ومثال ذلك يف الت�شريع
املقارن ن�ص قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري على انق�ضاء الدعوى اجلنائية ب�سبب ال�صلح �إىل جانب
الأ�سباب الأخرى(.)90
املطلب الثاين � :إلغاء �آثار الدعوى اجلزائية
يرتتب على امل�صاحلة �إلغاء ما يرتتب على قيام الدعوى اجلزائية من �آثار وهذا ما �أ�شارت �إليه �صراحة
املادة ( . )48والواقع �أنه ال يثور احلديث عن هذا الأثر �إال �إذا �صدر حكم ب�إدانة املتهم بجرمية التهرب ،و�أهم
ما ين�صرف �إليه �إلغاء العقوبة( )91باعتبارها الغاية من الدعوى(� )92إىل جانب �آثار �أخرى لذلك احلكم.
وعلى ذلك ف�إننا �سنق�سم هذا املطلب �إىل فرعني  ،نتناول يف الأول �إلغاء العقوبة ويف الثاين �إلغاء الآثار الأخرى
للحكم.
الفرع الأول� :إلغــــاء العقـــوبة
متى متت امل�صاحلة بعد رفع الدعوى و�صدور حكم الإدانة فيها ،ف�إنه يتعني بداية �إلغاء العقوبة املق�ضي
بها يف الدعوى مو�ضوع امل�صاحلة( )93وبالنظر �إىل الن�ص القانوين اخلا�ص بعقوبة جرائم التهرب ،يتبني
ب�أن العقوبة املقررة لهذه اجلرائم تتحدد بنوعني من العقوبات هما ،الغرامة واحلب�س (يف حالة العود) ،كما
�أنه ووفق ًا لن�ص املادة ( )53من القانون حمل الدرا�سة( )94يعاقب على تلك اجلرائم بعقوبة تكميلية تتمثل
يف امل�صادرة الوجوبية بالن�سبة لل�سلع مو�ضوع التهرب وامل�صادرة اجلوازية بالن�سبة لو�سائل النقل والأدوات
واملواد التي ا�ستعملت يف التهريب مبا يف ذلك ال�سفن والطائرات متى ما كانت قد �أعدت �أو �أجرت بالفعل لهذا
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة  ،بينما ا�ستخدم الت�شريع اجلبائي التون�سي م�صطلح انقرا�ض الدعوى العمومية للتعبريعن ذلك.
 - 89يراجع بخ�صو�ص ما تقدم  ،حمدي عطية ،مرجع �سابق� ،ص.446 ،443
 - 90يراجع املادة ( )6من الأمر رقم ( )66-115امل�ؤرخ يف  8يونيو 1966م ،املت�ضمن قانون الإجراءات اجلزائية املعدل واملتمم.
 - 91وقد ن�صت �صراحة على ذلك بع�ض الت�شريعات بالقول ب�أنه « يرتتب مبا�شرة على الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية والفاء ما يرتتب على قيامها
من �آثار .مبا يف ذلك العقوبة املق�ضي بها عليه»،.ينظر :املادة ( )45من قانون �ضريبة املبيعات امل�صري ،.كما �شارت �إليه �صراحة الالئحة التنفيذية
للقانون حمل الدرا�سة وذلك يف معر�ض تناولها لن�ص املادة ( )44من القانون بخ�صو�ص امل�صاحلة يف املخالفات والتي ت�ضمنت الن�ص على ذات
الأثر الوارد بالن�سبة للم�صاحلة يف جرائم التهرب وبذات العبارات امل�ستخدمة للتعبري عنه .وقد ورد فيها ب�أنه « :يرتتب على عقد امل�صاحلة �سقوط
الدعوى اجلنائية ووقف ال�سري يف �إجراءاتها و�إلغاء ما يرتتب على ذلك من �أثار مبا يف ذلك العقوبة املق�ضي بها عليه» ،.ينظر :املادة ( )94من
الالئحة التنفيذية للقانون.
 - 92يراجع :جالل ثروت� ،أ�صول املحاكمات» ،مرجع �سابق� ،ص.223
 - 93وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض القوانني املقارنة تقوم الت�سوية ال�صلحية فيها �أ�سا�س ًا على الإعفاء من العقوبة ،مثال ما هو حمدد ومنظم يف املواد
( )141 ،139من قانون الر�سم على القيمة امل�ضافة اجلزائري ،وكذلك املادة ( )52/2من القانون املغربي ب�ش�أن ال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة .
 - 94مياثله ويطابق عبارته ن�ص املادة ( )47/8من القانون امل�صري ب�ش�أن ال�ضريبة العامة على املبيعات.
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الغر�ض(.)95
وبوجه عام ،ف�إن احلكم ب�إلغاء العقوبة ـ ك�أثر ثابت يف امل�صاحلة ـ ين�صرف �إىل كافة العقوبات املقررة
للتهرب ،وميتد يف ذلك �إىل اجلزاءات ال�ضريبية املتمثلة يف غرامة الت�أخري واملبالغ الإ�ضافية  .و�إن كانت
بع�ض الت�شريعات قد اجتهت �إىل ح�صر �أثر امل�صاحلة على العقوبات ذات الطابع اجلبائي وذلك دون العقوبات
ال�سالبة للحرية والغرامات اجلنائية( )96وهو ما �أخذت به بع�ض الت�شريعات الأخرى يف حال متت امل�صاحلة
بعد �صدور حكم نهائي يف الدعوى مو�ضوع امل�صاحلة( )97هذا بينما يذهب جانب من الت�شريعات �إىل �إجازة
الإعفاءات من اجلزاءات ال�ضريبية (الغرامات واملبالغ الإ�ضافية) ب�شكل كلي �أو جزئي ،وذلك متى ما ر�أت
الإدارة ال�ضريبية موجب ًا لذلك  )98( .على �سبيل احلث على �إعمال امل�صاحلة.
ومهما يكن الأمر  ،فالثابت هو �أن �إلغاء العقوبة يعد �أثر ًا مطلق ًا للم�صاحلة بعد �صدور احلكم الق�ضائي
بالعقوبة  ،وال موجب لتقييد ذلك يف غياب الدليل ،بحيث يظل ذلك احلكم من�صرف �إىل �أي عقوبة حمكوم بها،
ف�ض ًال عن �أن ان�صرافه �إىل اجلزاءات ال�ضريبية ميثل عام ًال هام ًا لتفعيل نظام امل�صاحلة باعتباره مك�سبا �إ�ضافي ًا
يدفع �إىل �إبرام امل�صاحلة ،وبخا�صة متى ما كان نظامها ال ينبى عن فعلية املكا�سب يف مطلق احلاالت ،بحيث
ي�صبح احلكم بذلك مبثابة �سد للنق�ص احلا�صل يف هذا اجلانب والذي يحد ـ بر�أينا ـ دون الإقدام على طلب
�إجراء امل�صاحلة .ويف هذا الإطار يالحظ �أن الالئحة التنفيذية للقانون قد اعتربت امل�صاحلة �سبب ًا لإباحة
الت�صرف يف امل�ضبوطات والأدوات وو�سائل النقل()99
ومقت�ضى ذلك وم�ؤداه� ،أن الت�صالح يف جرمية تهريب ال�سلع اخلا�ضعة لل�ضريبة يرتب �أثر ًا �إ�ضافي ًا يتمثل يف
م�صادرة الأ�شياء امل�ضبوطة مو�ضوع اجلرمية �أو امل�ستعملة يف ارتكابها.
مبعنى �آخر �أن �إلغاء العقوبة ك�أثر للم�صاحلة ال ين�صرف �إىل عقوبة امل�صادرة� ،سواء متت امل�صاحلة قبل
�صدور احلكم يف الدعوى �أم بعد �صدوره ،ولي�س من �سند قانون لهذا احلكم ـ ح�سبما نرى ـ كما ال ي�صلح دفاع ًا عن
ذلك �أن يقال ب�أن امل�صادرة كعقوبة يقررها قانون العقوبات( )100بحكم طبيعتها وما تخ�ضع له من �أحكام ،ال
 - 95وهي ذات العقوبة التي �أخذ بها قانون اجلمارك اليمني يف جمال التهريب اجلمركي ،بذات الأحكام العقابية املبينة ،يراجع :ن�ص املادة ()271/2
من قانون اجلمارك املعدل بالقانون رقم ( )12ل�سنة .2010
 - 96على غرار ما هو حا�صل يف الت�شريع اجلمركي اجلزائري ،ومن احدث توجهاته يف هذا ال�ش�أن الأمر رقم ( )-06 05ل�سنة  ،2005املعدل واملتمم
بالأمر رقم ( )06-09ل�سنة  ،2006حيث ن�صت املادة ( )21منه على ا�ستبعاد �إجراء امل�صاحلة يف بع�ض اجلنح واجلنايات اجلمركية املن�صو�ص
عليها يف املواد (�/10أ )13 ،12 ،11 ،واملواد ( )15 ،14من هذا املر�سوم ،وذلك بحيث �أ�صبحت امل�صاحلة على م�ستوى هذا القانون تقت�صر
على املخالفات اجلمركية والذى يقرر ب�ش�أنها عقوبات جبائية فح�سب ،يراجع  :الأمر ال�سابق ،املوافق عليه مبوجب القانون رقم ( )5-16ال�صادر
يف  31/12/2005والقانون رقم ( )06/20ال�صادر يف .11/12/2006
 - 97م�شار �إليه يف � :أح�سن بو �سقيعة ،الطبعة الثانية ،مرجع �سابق� ،ص.206
 - 98م�شار �إليه يف  :عبدالفتاح مراد  ،مرجع �سابق� ،ص.985
 - 99وقد ورد الن�ص على ذلك ب�أنه« :ال يجوز الت�صرف يف امل�ضبوطات و�أدوات التهرب وو�سائل النقل امل�شار �إليها �إال بعد �أيلولتها �إىل امل�صلحة �أو م�صلحة
اجلمارك ح�سب نوع ال�سلعة امل�ضبوطة نتيجة الت�صالح �أو �صدور حكم نهائي مب�صادرتها ».ينظر :ن�ص املادة ( )101/3من الالئحة التنفيذية
للقانون حمل الدرا�سة .وهو ما ق�ضت به �أي�ضا املادة ( )276من قانون اجلمارك اليمني ،حيث اعتربت الت�سوية ال�صلحية �سبب ًا لتملك امل�ضبوطات
ب�صورة نهائية يجوز معه للإدارة اجلمركية بيعها.
 -100مبوجب ن�ص املادة ( )103من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ،وقد جاء فيه ب�أنه« :يجوز 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..املادة «.
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يجوز �أن يتناولها وقف التنفيذ(.)101
فهذا الدفاع مردود عليه ،ب�أن علة ذلك احلكم العام هي �صعوبة �إعادة �ضبط الأ�شياء امل�صادرة التي مت
ردها �إىل املحكوم عليه يف حال ح�صول خمالفة ل�شروط وقف التنفيذ خالل مدة الإيقاف املحددة()102
الأمر الذي ال ي�صدق على حالة وقف التنفيذ لعقوبة امل�صادرة باعتباره �أثر ًا للم�صاحلة .ذلك �أنه متى انعقدت
امل�صاحلة �أنتجت �آثارها ب�صفة نهائية وال يجوز العدول عنها مطلق ًا(.)103
هذا على �أن �أكرث ما يعيب احلكم ال�سابق ،تعار�ضه مع الأحكام العامة لعقوبة امل�صادرة امل�شار �إليها يف املادة
( )103من قانون اجلرائم والعقوبات  ،كاحلكم بعدم جواز تقرير هذه العقوبة �إال يف حال ثبوت الإدانة
وذلك تنظيم ًا للقاعدة الد�ستورية اخلا�صة بامل�صادرة ،الواردة يف املادة ( )20من الد�ستور اليمني النافذ ،والتي
تق�ضي ب�أن امل�صادرة العامة للأموال حمظورة وال جتوز امل�صادرة اخلا�صة �إال بحكم ق�ضائي”.
وذلك مما يجعل من �أي ن�ص يق�ضي بامل�صادرة بغري حكم ق�ضائي ،واقعا يف حومة املخالفة الد�ستورية.
ويف هذا ال�صدد ،جند ب�أن املحكمة الد�ستورية العليا يف م�صر ،قد ق�ضت( )104بعدم د�ستورية ن�ص الفقرة
الثالثة من املادة ( 124مكرر) من قانون اجلمارك( )105والذي ت�ضمن احلكم ب�أنه ال يرتتب على ال�صلح رد
الب�ضائع امل�ضبوطة يف اجلرائم امل�شار �إليها( )106و�إمنا يجوز رد و�سائل النقل والأدوات واملواد التي ا�ستعملت
يف التهريب.
ولتفادي �شائبة عدم الد�ستورية ،فقد قام امل�شرع امل�صري با�ستبدال ذلك الن�ص( )107ب�صيغة �أخرى ق�ضى
من خاللها برد الب�ضائع امل�ضبوطة وو�سائل النقل والأدوات واملواد التي ا�ستعملت يف التهريب ،نتيجة للت�صالح
يف هذه اجلرمية � ،سواء مت الت�صالح �أثناء ،نظر الدعوى �أو بعد �صدور حكم بات فيها ،وذلك ما مل تكن الب�ضائع
امل�ضبوطة من الأنواع املمنوعة �أو املحظور ا�ستريادها.
والواقع� ،أننا جند نظري ًا لذلك احلكم ـ الوارد يف الالئحة التنفيذية ـ يف الالئحة التنفيذية للقانون امل�صري
املماثل  ،و�إن كانت هذه الالئحة قد اعتمدت يف ذلك �صياغة ر�صينة ،حيث جعلت التنازل عن امل�ضبوطات �أو
�سداد قيمتها يف حالة عدم �ضبطها �شرط ًا لقبول النظر يف طلب الت�صالح يف جرائم تهريب ال�سلع اخلا�صة
لل�ضريبة( )108الأمر الذي يفيد �إعالم ال�شخ�ص املعني بداية بااللتزام املقرر من قبلها كمقابل �إ�ضايف للت�صالح
يف هذه اجلرائم( )109وذلك بحيث ميلك هذا ال�شخ�ص مطلق احلرية يف تقرير �إما العدول عن الت�صالح فتقوم
الإدارة با�ستئناف ال�سري يف الإجراءات اجلزائية دون املزيد من �إ�ضاعة الوقت� ،أو القبول بذلك ال�شرط وامل�ضي
 -101يراجع :ن�ص املادة ( )110من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني والذي ق�ضى �صراحة بعدم جواز وقف التنفيذ بالن�سبة لعقوبة امل�صادرة.
 -102يراجع :املادة ( )120من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني املتعلقة ب�إلغاء العقوبة ووقف التنفيذ وبيان حاالته.
 -103وهو مكمن االختالف �إجماال بني وقف تنفيذ العقوبة ك�أثر للت�صالح والإيقاف املقرر يف قانون العقوبات باعتبار هذا الأخري �أمر جوازي
تق�ضي به املحكمة عند احلكم وفق �شروط معينة  ،مع قابليته للإلغاء.
 -104احلكم ال�صادر بجل�سة  ،4-5-1996يف الق�ضية رقم ( )6ل�سنة  17ق�ضائية د�ستورية ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد ()19
 16مايو 1996م.
 -105القانون رقم ( )66ل�سنة  ،1963املعدل بالقانون رقم ( )75ل�سنة 1980م.
 -106وهي جرائم تهريب الب�ضائع الأجنبية بق�صد االجتار �أو ال�شروع فيها �أو حيازتها بق�صد االجتار مع العلم ب�أنها مهربة.
 -107يراجع :ن�ص املادتني ( 124 ،124مكرر) امل�ستبدلة بالقانون رقم ( )160ل�سنة 2000م
 -108يراجع :ن�ص املادة ( )32من الالئحة التنفيذية للقانون امل�صري ب�شان �ضريبة املبيعات  ،ال�صادر بقرار وزير املالية رقم ( )749ل�سنة
2001م.
 -109حيث �سبق التحديد القانوين ملقابل الت�صالح ب�صورة عامة ،على نحو ما ا�شرنا �سابق ًا.
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يف �إجراءات امل�صاحلة،مع �ضمان عدم تفاجئه بهذا االلتزام الواقع على عاتقه ،والذي قد ميثل �سبب ًا يحمله
على عدم �إمتام امل�صاحلة(� ،)110إال �أن هذا احلكم يظل معيب ًا مطلق ًا من الأوجه املتقدمة وهو ما ين�سحب على
احلكم الواردة يف هذه الالئحة �أي�ض ًا لتماثل الأ�سباب.
وبوجه عام ف�إن هذا الأثر ال يعني االمتناع عن تنفيذ العقوبة فح�سب  ،و�إمنا �أي�ض ًا ما مت تنفيذه منها رغم
�أنه مت �صحيح ًا( )111وذلك من خالل رد ما مت حت�صيله من عقوبة الغرامة �إىل املت�صالح املحكوم عليه بها.
وهو ما ينطبق على عقوبة امل�صادرة �أي�ض ًا ،بينما ال يت�سنى ذلك بالن�سبة للعقوبة ال�سالبة للحرية �إال من خالل
الإفراج الفوري عن املحكوم عليه �أي ًا كانت املدة الباقية من العقوبة� ،إذ ال جمال لإلغاء ما قد مت تنفيذه من
هذه العقوبة.

الفرع الثاين� :إلغاء الآثار الأخرى للحكم

يرتتب على �إعمال هذا الأثر عدة نتائج � ،أبرزها �أنه ال يبقى للحكم ال�صادر بالإدانة �أي �أثر ببطاقة
احلالة اجلزائية ( )112فال يعد هذا احلكم �سابقة يف العود(.)113
وال ي�سري ذلك ـ ح�سبما نرى ـ على ال�سجل الإداري اخلا�ص بالق�ضايا ال�ضريبية والأحكام ال�صادرة ب�ش�أنها،
باعتباره مرجع ًا �ضروري ًا يتم الرجوع �إليه ب�صدد كل حالة م�صاحلة للت�أكد من �سوابق طالب الت�صالح وفيما
�إذا كان مبتدئ ًا �أو عائد للجرمية ك�أ�سا�س لتحديد مقابل امل�صاحلة �أو �سبب ًا لرف�ض طلب الت�صالح وفق ما ا�شرنا
�سابق ًا.
وفيما عدا ذلك ـ امل�ستثنى العتبارات عملية ـ ف�إن هذا الأثر ميتد �إىل كافة النتائج التي قد يرتبها القانون
على حكم الإدانة ،ويتجلى ذلك يف حال و�صفت جرمية التهرب ال�ضريبي ب�أنها خملة بال�شرف والأمانة()114
على غرار ما هو حا�صل يف بع�ض الت�شريعات املقارنة( )115ومبا يرتتب عن ذلك من نتائج كحرمان املحكوم
 -110ول�ضمان عدم �إ�ضاعة الوقت يف امل�سار الطبيعي للخ�صومة اجلنائية حال توقف امل�صاحلة ،ف�إنه يتعني على الإدارة موا�صلة ال�سري يف
الإجراءات اجلنائية ،ب�صرف النظر عن امل�ضي يف �إجراءات الت�صالح وذلك حتى �إمتام امل�صاحلة وقيام املت�صالح معه بالوفاء بااللتزامات الناجتة
عنها.
 -111كمال حمدي ،مرجع �سابق� ،ص.105
 -112املنظمة باملواد (من � 405إىل  )410من قانون الإجراءات اجلزائية اليمني.
-113عبدالفتاح ال�صيفي ،ت�أ�صيل الإجراءات اجلنائية ،الإ�سكندرية ،من�شاة املعارف� ،2003 ،ص .121كمال حمدي ،مرجع �سابق� ،ص.107
 -114الو�صف الثابت فقها  ،والذي يقوم على �أ�سا�س �أن االلتزام ال�ضريبي واجب ًا وطني ،لتمكني الدولة من القيام بواجباتها جتاه املجتمع ،ويعد
بذلك التزاما �أخالقي يف املقام الأول ينم عن �سمو النف�س وكرمي اخللق ،وبعك�سه يذم عدم الوفاء بذلك االلتزام ،ذلك �أن الأمانة ال�ضريبية ال
تختلف عن الأمانة ب�صفة عامة وااللتزام ب�أداء احلقوق ال يتجز�أ �أو يتغري م�ضمونه عندما يكون الدائن هو املجتمع ب�أ�سره ال جمرد ع�ضو من �أع�ضاءه،
يراجع بخ�صو�صه :حممد حممد م�صباح القا�ضي ،جرائم املمول امل�ضرة باخلزانة العامة ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية � ،1996 ،ص،56-57
و�أي�ضا عزيزه ال�شريف ،القانون الإداري ،التنظيم القانوين للوظيفة العامة واملال العام ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية 1988 ،م،
�ص.214
 -115كالقانون امل�صري رقم ( )91ل�سنة 2005م ب�ش�أن ال�ضريبة على الدخل .حيث ن�صت املادة ( )133منه ب�شان جرمية التهرب ال�ضريبي
على �أنه ... »:ويف جميع الأحوال تعترب جرمية التهرب من �أداء ال�ضريبة جرمية خملة بال�شرف واالعتبار ».ومن املنا�سب �أن ن�شري هنا �إىل �أن جلنة
ال�شئون املالية مبجل�س النواب اليمني كانت قد �أقرت ن�ص ًاماث ًال يف م�شروع قانون �ضرائب الدخل اجلديد ،ك�صيغة مقرتحة من اجلانب احلكومي على
ح�ساب الن�ص الأ�صلي الذي كان يق�ضي ب�أنه يرتتب على جرمية التهرب ال�ضريبي امتناع اللجنة العليا لالنتخابات واللجان املتفرعة عنها قبول تر�شيح
�أي �شخ�ص تهرب من دفع ال�ضرائب مبوجب الك�شوفات املقدمة من وزارة املالية وم�صلحة ال�ضرائب� ،إال �أن هذا القانون قد خرج ب�صيغته النهائية
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عليه من تقلد وظائف ومنا�صب عمومية(.)116
باعتبارها �أثر ًا من �آثار حكم الإدانة يف اجلرائم املو�صوفة ب�أنها خملة بال�شرف والأمانة ،يقع بقوة
القانون( )117ومثال ذلك �أي�ضا ما �أورده قانون �ضرائب الدخل اجلديد من �أنه للم�صلحة ن�شر �أ�سماء الأ�شخا�ص
الذين يثبت تهربهم من دفع ال�ضرائب بحكم ق�ضائي بات يف ال�صحف الر�سمية( )118وال �شك يف �أن هذا
الأثر ي�سري عليه الإلغاء مبوجب الت�صالح ،وذلك باعتباره �أثرا للحكم البات ال�صادر بالإدانة ،والفر�ض �أن
امل�صاحلة قد متت قبل �صريورة احلكم بات ًا.
وبخ�صو�ص هذه الآثار عموم ًا ،ف�إنه يثور الت�سا�ؤل ب�ش�أن نطاق امل�صاحلة وما �إذا كانت من الناحية ال�شخ�صية
حتدث �أثرها بالن�سبة جلميع املتهمني �أو املحكوم عليهم يف الدعوى والذين مل يكونوا طرفا فيها ،وعن مدى
ان�صراف �أثر امل�صاحلة �إىل اجلرائم العادية املرتبطة مع اجلرائم حمل الت�صالح من ناحية مو�ضوعية ،وهو
الأمر الذي �سكت القانون حمل الدرا�سة عن بيانه كما هو �ش�أن معظم الت�شريعات املقارنة(� )119إال �أننا جند ب�أن
�أحكام الق�ضاء املقارن متواترة ب�أن الت�صالح يحدث �أثره بالن�سبة لكل املتهمني لوحدة الواقعة مو�ضوع الدعوى
اجلنائية التي انق�ضت بال�صلح( )120وعلى اعتبار �أي�ضا �أن امل�صاحلة �إمنا تكون مبقابل حمدد وبح�صول اجلهة
املعنية على هذا املقابل ممن ت�صاحلت معه تكون قد ا�ستوفت مالها من حقوق ،مما ال ي�ست�ساغ معه ح�صولها بعد
ذلك على مقابل �آخر من الذين مل يتم الت�صالح معهم( )121وذلك ما نراه حم�ض تطبيق ملقت�ضى الطابع اخلا�ص
لنظام امل�صاحلة يف هذا املجال ،بحيث ال ي�صدق القيا�س ب�ش�أنه على ما قررته املحكمة العليا اليمنية()122
بخ�صو�ص التحكيم بال�صلح مبا ن�صه �أن حكم التحكيم حجة على �أطرافه ال على غريهم”.
وذلك مع وجوب �إلزام الأ�شخا�ص الذين مل يتم الت�صالح معهم بدفع مقابل امل�صاحلة بطريق الت�ضامن()123
.واملقرر ق�ضاء ًا ( )124هو �أن �أثر امل�صاحلة ينح�صر على اجلرائم حمل الت�صالح فقط ،وال ميتد �إىل اجلرائم
خالي ًا من كال الن�صني ،ومن دون �أن يت�سنى لنا يف الواقع الوقوف على مربرات �إلغاء الن�ص املقر من قبل جلنة ال�شئون املالية باملجل�س ،يراجع :تقرير
جلنة ال�شئون املالية مبجل�س النواب ،بخ�صو�ص املادة ( )141يف م�شروع القانون ال�سالف الإ�شارة.
 -116ومن ذلك ما ا�شرتطه قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني ،رقم ( )1ل�سنة 1991م وتعديالته يف املادة (/ 157هـ) فيمن يعني قا�ض اال
يكون قد حكم عليه ق�ضائي ًا بجرمية خملة بال�شرف والأمانة .وكذلك ف�إنه ووفق ًا للمادة (64/2-هـ) من الد�ستور اليمني ،ي�شرتط فيمن يرت�شح
لع�ضوية جمل�س النواب �أن ال يكون قد �صدر �ضده حكم ق�ضائي بات يف ق�ضية خملة بال�شرف والأمانة.
 -117يراجع بهذا ال�ش�أن  :ح�سني اجلندي  ،القانون اجلنائي ال�ضريبي ،الطبعة الأوىل ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية 2005 ،ـ  ، ،2006اجلزء
الثاين� ،ص.77
 -118يراجع املادة (/141هـ ـ )2من القانون اليمني ب�شان �ضرائب الدخل � ،سالف اال�شارة.
 -119و�إن كنا جند بان قانون اجلمارك اليمني قد تطرق �إىل ذلك من الناحية ال�شخ�صية ،حيث ق�ضت املادة ( )208منه بجواز عقد الت�سوية
ال�صلحية مع جميع امل�سئولني عن املخالفات �أو جرائم التهريب �أو مع بع�ضهم على �أن يحدد يف احلالة الأخرية ما يخ�ص كل منهم من مبلغ الغرامة
(مقابل الت�صالح) بح�سب ن�سبة امل�سئولية وفق ًا لل�شروط والتحفظات ال�صادرة بقرار من رئ�س امل�صلحة بذلك ،وب�أنه تبقى كافة العقوبات وما تبقى
من غرامة جمركية �أن وجدت مرتتبة على عاتق من مل ي�شملهم عقد الت�صالح.
 -120م�شار �إىل ذلك يف  :حممد ال�شربيني  ،مرجع �سابق� ،ص.380
 -121كمال حمدي ،مرجع �سابق� ،ص.111
 -122يراجع :الطعن رقم  ،21006ل�سنة 1425هـ مدين ،جل�سة 26/3/205م.
 -123على غرار احلكم الوارد يف النظام اجلبائي التون�سي ،يف الف�صل ( )99من القرار الوزاري املتعلق ب�ضبط تعريفة ال�صلح يف مادة
املخالفات اجلبائية اجلزائية� ،سالف الإ�شارة .
 -124يراجع :حكم حمكمة النق�ض امل�صرية  ،نق�ض  ،12/5/1969جمموعة �أحكام النق�ض � ،س ،20رقم  139و�أي�ض ًا نق�ض 13/2/1984م،
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الأخرى يف حال تعدد الأو�صاف وارتباط اجلرمية حمل الت�صالح بجرمية �أخرى من جرائم القانون العام �أو
القانون اخلا�ص( )125واحلكمة من ذلك هي �أن �سقوط الدعوى اجلنائية عن �إحدى اجلرميتني ينهي حالة
االرتباط بينهما ،ومن ثم ال يبقى �أمام القا�ضي �سوى جرمية واحدة مطلوب احلكم فيها وهي اجلرمية التي مل
تنق�ض بالت�صالح (.)126

�س ،35رقم  198ويف هذا املعنى ق�ضت �أي�ض ًا املحكمة العليا اجلزائرية  ،القرار رقم ( )22072ال�صادر بتاريخ 6/11/1994م  ،والقرار
رقم( )142037ال�صادر بتاريخ 17/3/1997م وامل�شار �إليه يف اح�سن بو�سقيعه ،الطبعة الأوىل  ،مرجع �سابق� ،ص.232
 -125مثال ذلك� ،أن يرتكب �شخ�ص جرمية تهرب ويعتدي يف الوقت ذاته على احد موظفي الإدارة ال�ضريبية �أثناء قيامه ب�أعمال ال�ضبط
والتحري ،ثم يتم الت�صالح ب�شان جرمية التهرب وت�ستمر الإجراءات اجلنائية بالن�سبة جلرمية التعدي على املوظف دون �أن تت�أثر بالت�صالح الذي
مت مع املتهم يف اجلرمية الأوىل.
 -126يراجع :احمد �سرور ،اجلرائم ال�ضريبية ،..مرجع �سابق� ،ص.257
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اخلـامتـــة:
وبذا �أكون قد انتهيت بعون اهلل وتوفيقه من بحث مو�ضوع امل�صاحلة يف جرائم التهرب ال�ضريبي وفقا
لأحكام القانون رقم()19ل�سنة 2001ب�ش�أن ال�ضريبة العامة علي املبيعات.
و الذي حاولنا من خالله ت�سليط ال�ضوء على نظام امل�صلحة يف هذا املجال ،حتليال لواقعه والوقوف على
تقييمه ومدى �صالحيته لتحقيق الأهداف املن�شودة منه.
فكان �أن خرجت من ذلك بت�صور عام للم�صاحلة كنظام متكامل فاعل مفاده �أهمية اجلمع يف هذا النظام
بني الطابع اجلزائي ومعني الإيالم املادي يف امل�صاحلة والذي يبدو �ضروريا وال بديل عنه لتحقيق الردع من
تكرار اجلرمية وحتى ال يبدو هذا النظام جمرد فر�صة للإفالت من العقاب ،وبني ال�صفة الودية للم�صاحلة يف
�إنهاء اخل�صومة اجلنائية بني طريف الت�صالح على �أ�سا�س من الود والتفاهم وتقا�سم امل�صالح الفعلية بحيث متثل
و�سيلة وقائية حتول دون ن�شوء �أو تفاقم الدوافع النف�سية الرتكاب اجلرمية جمددا.
وهذا ما طاب يل بيانه كفكرة عامة نرى �أهمية الأخذ بها لدي تنظيم امل�صاحلة وكمعيار مقرتح لتقييم
نظام امل�صاحلة .وترتيبا على ذلك ن�شري �إىل بع�ض املقرتحات التي ميكن الأخذ بها يف هذا النطاق �سن�أتي على
بيانها الحقا بعد �أن ن�ستعر�ض �أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها يف هذا البحث املتوا�ضع الذي ال ندعى فيه
�سبقا �أو تفردا ويكفينا اخلروج منه ب�شرف املحاولة لي�س �إال.
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�أوال:النتائــج
تلعب ال�سيا�سة الت�شريعية دورا هاما يف حتديد طبيعة امل�صاحلة ،يف حني يذهب الر�أي ال�سائد يف الفقه �إىل
�أن امل�صاحلة ذات طابع جزائي الأمر الذي يتوقف بر�أينا على مدى ظهور امل�صاحلة كعقوبة بديلة وك�أ�سلوب
من �أ�ساليب ال�سيا�سة اجلنائية املانعة للحد من جرائم التهرب ال�ضريبي ومكافحة العوامل التي ت�ساهم يف
تزايدها.
اجتهت معظم الت�شريعات �إىل الأخذ بنظام ال�صلح اجلنائي وبخا�صة يف جمال اجلرائم االقت�صادية والذي
يعد جماالت رائد ًا يف تطبيق هذا النظام وذلك دون �أن تعني ببيان الكثري من القواعد والإجراءات املتعلقة
به.
وقد تالحظ لنا غياب احل�سم الت�شريعي لبع�ض امل�سائل املت�صلة بهذا النظام كتلك املتعلقة بتحديد
ميعاد الوفاء بااللتزامات املقررة مقابل الت�صالح ،وحتديد نطاق الآثار الناجتة عن امل�صاحلة من الناحيتني
ال�شخ�صية واملو�ضوعية.
والتي خل�ص الر�أي ب�ش�أنها على م�ستوى الفقه والق�ضاء �إىل الأتي:
ـ قيام املت�صالح معه ب�سداد التعوي�ض وكافة امل�ستحقات املالية الناجتة عن الت�صالح فور �إبرام امل�صاحلة .
ـ يحدث الت�صالح �أثرة بالن�سبة جلميع املتهمني يف الدعوى اجلزائية الذين مل يكونوا طرفا يف امل�صاحلة .
ـ ال تن�صرف �آثار امل�صاحلة �إىل اجلرائم الأخرى يف حال تعدد الأو�صاف �أو ارتباط اجلرمية حمل الت�صالح
بجرمية �أخرى من جرائم القانون العام �أو القانون اخلا�ص .
وا�ستكماال للنتيجة ال�سابقة ف�إن الإطالق والعموم يف تنظيم امل�صاحلة وعدم �إحاطتها باحلد الالزم من
ال�ضوابط قد بدا جلياـ وب�صفة �أ�شدـ يف القانون اليمني حمل الدرا�سة ،الأمر الذي فتح املجال وا�سعا �أمام
الالئحة التنفيذية لهذا القانون للتدخل بتنظيم امل�صاحلة وحتديد �أحكامها ،مبا فيها تلك التي تعد من �صميم
اخت�صا�ص امل�شرع كتحديد وتنظيم مقابل امل�صاحلة �إىل جانب �أحكام �أخرى بدت لنا �إجماال غري متنا�سقة
وتتعار�ض مع امل�صاحلة و�أهدافها املفرت�ضة ،بل وم�شوبة �أحيانا بعدم الد�ستورية كاحلكم املتعلق مب�صادر
الب�ضائع وامل�ضبوطات وو�سائل النقل باعتبارها �أثرا ناجت عن امل�صاحلة يف جرمية تهريب الب�ضائع اخلا�ضعة
لل�ضريبة العامة على املبيعات  ،ف�ضال عن �أن الإدارة ال�ضريبية حظيت يف ظله ب�سلطة تقديرية وا�سعة كما هو
ال�ش�أن يف م�س�ألة تعيني مقدار التعوي�ض يف كل حالة من حاالت امل�صاحلة .
غياب احلزم وال�شدة يف التعامل مع جرائم التهرب من ال�ضريبة العامة على املبيعات الأمر الذي ال يتنا�سب
وخطورة هذه اجلرائم التي مت�س الكيان االقت�صادي للدولة ككل عالوة على ت�أثريه ال�سلبي على امل�صاحلة
وفاعلية نظامها وذلك بالنظر �إىل ان امل�صاحلة �إجراء اختياري ال يتم �إال بتالقي �إرادة طرفيها والفر�ض �أن
الدافع لإبرام امل�صاحلة بالن�سبة ملرتكب اجلرمية هو جتنب عقوبة اجلرمية وب�صفه �أخ�ص العقوبة ال�سالبة
للحرية وهذا ما ي�صعب ت�صوره حال �ض�آلة العقوبات املقررة للجرائم حمل الت�صالح وبالتايل تعطيل نظام
الت�صالح يف تلك اجلرائم.
و�أخريا ومن ناحية عامة تو�صلنا �إىل �أن الق�ضاء املقارن قد لعب دورا هام يف نظام امل�صاحلة اجلبائية
(ال�ضريبية واجلمركية) وح�سم العديد من �إ�شكاالته ويقابله غياب االجتهاد الق�ضائي الوطني يف هذا
اخل�صو�ص و�إن كنا نعول كثريا على الق�ضاء املتخ�ص�ص ـ احلديث الن�ش�أة ـ ب�أن يتكفل بذلك م�ستقبال.
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ثانيا :الـتو�صـــيات
�ضرورة التدخل الت�شريعي لتحديد وتنظيم املقابل الذي تقوم عليه امل�صاحلة والذي نقرتح بخ�صو�صه
الأتي:
ين�سب التعوي�ض (مقابل امل�صاحلة ) �إىل مقدار ال�ضريبة التي مل يتم �أدا�ؤها وذلك على غرار الأ�سلوب
ـ �أن َ
القانوين املتبع يف حتديد عقوبة الغرامة .
ـ �أن يتجاوز مقدار التعوي�ض مقدار الغرامة املقررة كعقوبة يف جرائم التهرب ال�ضريبي بح�سبان �أن امل�صاحلة
تعود مبكا�سب فعلية �أخرى على املت�صالح معه تتمثل يف جممل الآثار القانونية للم�صاحلة.
ـ �أن يختلف مقدار التعوي�ض بح�سب وقت الت�صالح وفيما �إذا كان قد مت قبل رفع الدعوى �أم بعد رفعها
وذلك بحيث يتحدد التعوي�ض مبوجبه مبا ي�ساوي كامل ال�ضريبة امل�ستحقة يف احلالة الأوىل و�أربعة �أمثالها
يف احلالة الأخرى ،لكون ذلك مدعاة للإ�سراع يف طلب امل�صاحلة وحتقيق الأهداف املرجوة منها ب�أقل تكلفه
وبخا�صة يف ظل التحديد القانوين احلايل مليعاد امل�صاحلة وما يت�ضمنه من �سعة زمنية قد ت�شكل دافعا �إىل
الرتاخي يف طلب الت�صالح.
ـ �إجازة الت�صالح يف حالة العود �إىل اجلرمية للمرة الثانية مع م�ضاعفة التعوي�ض وحظر الت�صالح حال
تكرار اجلرمية بعد ذلك لكونه ينم عن نزوع �شديد للأجرام ينا�سبه توقيع العقوبة امل�شددة املقررة للعود.
الت�أكيد على �أهمية و�ضع ال�ضوابط والآليات القانونية الالزمة لتطبيق نظام امل�صاحلة ،مبا يكفل احلد من
ال�سلطات الوا�سعة التي تتمتع بها الإدارة ال�ضريبية يف هذا املجال وبالتايل قطع �سبيل ال�شك جتاه امل�صاحلة
ومن كونها جمرد �إجراء �إنتقائى حتكمه الأهواء والرغبات وامل�صالح وحيث �أنه ال ميكن لأحد اجلزم بنزاهة
هذه الإدارة �أو بكونها مع�صومة من الزلل والأخطاء.
الت�أكيد على �أهمية تقرير عقوبة �سالبة للحرية جلرائم التهرب ال�ضريبي وم�ضاعفة هذه العقوبة يف
حالة العود وذلك بالقدر الذي ي�ؤدي �إىل ت�شديد الو�صف القانوين لهذه اجلرائم لت�صبح من اجلرائم اجل�سيمة
،كما ن�ؤكد بوجه عام على �ضرورة انتهاج �سيا�سة جنائية مت�شددة ملواجهه جرائم التهرب ال�ضريبي ومن �ضمنه
الن�ص �صراحة على �أنها من اجلرائم املخلة بال�شرف والأمانة واالجتاه نحو تو�سيع نطاق العقوبات التكميلية
كالأخذ بعقوبة غلق املن�ش�أة.
وفى نهاية بحثي املتوا�ضع هذا �,أ�سال اهلل التوفيق وال�سداد ,هو ح�سبي ونعم الوكيل واحلمد هلل رب العاملني
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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ňȁǂƬǰǳȍơƾǬǠǳơǺǟǱȁƾǠǳơǪƷ
ƨºº º º º ºǻǁƢǬŭơśǻơȂǬǳơȁňƽǁȋơǹȂǻƢºº º º º º ºǬǳơĿ
 �سهى يحيي يو�سف ال�صباحني.د

دكتوراه يف القانون املدين
 الأردن- كلية الدرا�سات القانونية/ جامعة جدارا

مل ي�أخذ امل�شرع الأردين يف قانون املعامالت الإلكرتونية بحق العدول على عك�س
 و�إن كان بالإمكان ت�أ�سي�س،الت�شريعات الأخرى التي ن�صت �صراحة على هذا احلق
حق العدول على �أ�سا�س خيار الر�ؤية امل�أخوذ به يف القانون املدين الأردين �إال �أنه قد
ال يحقق احلماية الكافية للم�ستهلك الإلكرتوين الأمر الذي يقت�ضي �إعادة النظر يف
ً
.�صراحة على هذا احلق
الت�شريعات الأردنية والن�ص

ǎƼǴǷ

Abstract:

The revocation right for electronic contract in the
Jordanian law and comparative law
The law of electronic transaction not provide in the
action revocation right expressly, unlike other legislation
even if the judge can take the revocation right based on the
vision option, but this may not achieve enough consumer
protection the study focused on the requirements involve
the protration of the consumer, and it need to consideration
by the legislature in the texts of the law of transaction and
.explicitly on this right
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املقدمة:

يعترب حق العدول �أحد �أهم الو�سائل التي جل�أ �إليها امل�شرع يف كثري من الدول حلماية ر�ضا امل�ستهلك يف
العقود الإلكرتونية التي تربم عن بعد ،والتي ال يتوفر فيها للم�ستهلك فر�صة لر�ؤية ال�سلعة ،بالإ�ضافة �إىل
الإغراءات التي يتعر�ض لها جلذبه للتعاقد عن طريق ا�ستخدام امل�ؤثرات الب�صرية يف عر�ض ال�سلعة �أو اخلدمة
ب�شكل ي�ؤدي �إىل وقوعه حتت �ضغط نف�سي يدفعه �إىل التعاقد دون �أن يتوفر لديه الر�ضا والقناعة الكاملني،
بالإ�ضافة �إىل ما قد يتعر�ض له من احتيال وخدع �أثناء عملية العر�ض والإعالن ،لذا يعترب حق العدول من
�أهم مظاهر احلماية القانونية للم�ستهلك الذي ال يتوفر لديه الإمكانية الفعلية ملعاينة ال�سلعة والتحقق من
جودتها ب�سبب انعدام احل�ضور املادي لأطراف العقد ،الأمر الذي يقت�ضي و�ضع ن�صو�ص قانونية خا�صة تكون
�أكرث حماية للم�ستهلك باعتباره الطرف الأ�ضعف يف العالقة العقدية ،وعليه �سيتم مناق�شة هذا احلق وذلك
من خالل تق�سيم البحث �إىل ما يلي:
املبحث التمهيدي :تعريف العقد الإلكرتوين.
املبحث الأول :ماهية احلق بالعدول و�أ�سا�سه القانوين.
املبحث الثاين :طبيعة احلق بالعدول و�شروطه.
املبحث الثالث :نطاق احلق بالعدول والآثار املرتتبة عليه.
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املبحث التمهيدي
تعريف العقد الإلكرتوين
قبل �إ�صدار ت�شريعات خا�صة تنظم العقود الإلكرتونية مل يكن هناك تعريف قانوين يو�ضح املق�صود
بالعقد الإلكرتوين� ،إال �أنه مع ظهور التجارة الإلكرتونية وتطورها وازدياد التعامل بالتعاقدات الإلكرتونية
دفع العديد من الدول �إىل و�ضع ت�شريعات خا�صة بالعقود الإلكرتونية وو�ضع مفهوم للعقود الإلكرتونية.
فقد ن�ص قانون اال�ستهالك الفرن�سي على �أن عقود التجارة الإلكرتونية هي عقود يتم �إبرامها عن بعد
من خالل تقنية ت�سمح للم�ستهلك بطلب منتج �أو خدمة وذلك يف غري الأماكن املعتادة ال�ستقبال امل�ستهلكني �أو
العمالء(.)1
كما عرف التوجيه الأوروبي التعاقد عن بعد ب�أنه تلك العقود التي تربم بني املورد وامل�ستهلك م�ستخدمني
يف ذلك �أي ًا من و�سائل االت�صال احلديثة(.)2
كما عرف قانون املعامالت الإلكرتونية العقد الإلكرتوين ب�أنه (االتفاق الذي يتم انعقاده بو�سائل �إلكرتونية
كلي ًا �أو جزئي ًا)(.)3
كما ن�ص القانون التون�سي على �أنه (ين�ش�أ العقد الإلكرتوين بعنوان البائع ويف تاريخ موافقة هذا الأخري
على الطلبية بوا�سطة وثيقة �إلكرتونية مم�ضاة وموجهة للم�ستهلك ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك)
فح�سب هذا الن�ص اعترب الوثيقة الإلكرتونية مبثابة عقد �إلكرتوين يعتد بها يف التعاقد بني الأطراف(.)4
كما �أن قانون الأوني�سرتال مل يتعر�ض لتعريف العقد الإلكرتوين ب�شكل �صريح و�إمنا عرفه من خالل تعريفه
لر�سالة البيانات على �أنه املعلومات التي يتم �إن�شا�ؤها �أو �إر�سالها �أو ا�ستالمها �أو تخزينها بو�سائل �إلكرتونية
�أو �ضوئية �أو بو�سائل م�شابهة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر تبادل البيانات الإلكرتونية �أو الربيد
الإلكرتوين �أو الربق �أو التلك�س �أو الن�سخ الربقي(.)5
وبالن�سبة للقانون امل�صري اخلا�ص بالتوقيع الإلكرتوين مل يرد به �أي تعريف للعقد الإلكرتوين و�إمنا عرف
املحرر الإلكرتوين على �أنه (ر�سالة بيانات تت�ضمن معلومات تن�ش�أ �أو تدمج �أو تخزن �أو تر�سل �أو ت�ستقبل كلي ًا �أو
جزئي ًا بو�سيلة �إلكرتونية �أو رقمية �أو �ضوئية �أو ب�أية و�سيلة �أخرى م�شابهة(.)6
�أما بالن�سبة للفقه فقد عرفه بع�ض الفقه الفرن�سي ب�أنه اتفاق يتالقى فيه الإيجاب والقبول ب�ش�أن ال�سلع
واخلدمات عري �شبكة دولية لالت�صال عن بعد وذلك بوا�سطة و�سيلة م�سموعة ومرئية تتيح التفاعل احلواري
بني املوجب والقابل(.)7
كما عرفه �آخر على انه (اتفاق يتالقى فيه الإيجاب بالقبول على �شبكة دولية مفتوحة لالت�صال عن بعد
1- Jean BaAPTisTe (m), Commerce Electrongush, Paris, op. cit, p98.
 -2د .م�صطفى �أحمد �إبراهيم ن�صر ،الرتا�ضي يف العقود الإلكرتونية ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية2010 ،م� ،ص.33
 -3املادة ( )2من قانون املعامالت الإلكرتونية الأردين رقم ( )85ل�سنة 2001م.
 -4الف�صل الأول من قانون املبادالت والتجارة الإلكرتونية التون�سي رقم ( )83ل�سنة 2000م.
 -5املادة الثانية من قانون الأوني�سرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية.
 -6الفقرة الثانية من املادة الأوىل بقانون تنظيم التوقيع الإلكرتوين امل�صري رقم ( )15ل�سنة 2004م.
7- Jean Baptiste (m) op. cit, p98
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وذلك بو�سيلة م�سموعة مرئية وبف�ضل التفاعل بني املوجب والقابل)(.)8
وميكن لنا �أن نعرف العقد الإلكرتوين على �أنه العقد الذي يتالقى فيه الإيجاب مع القبول ب�أية و�سيلة
�إلكرتونية �صاحلة لتبادل املعلومات والبيانات ما بني املتعاقدين.
ومن خالل هذه التعريفات ن�ستطيع القول �أن العقد الإلكرتوين يتميز بعدة �سمات متيزه عن العقد التقليدي
وتتمثل مبا يلي:
�أن ال�سمة الأ�سا�سية للعقد الإلكرتوين �أنه يتم بني �شخ�صني ال يجمعهما جمل�س عقد حقيقي� ،إذ يتم
التعاقد عن بعد حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول بالو�سائل الإلكرتونية فيجمعهم جمل�س عقد حكمي
افرتا�ضي(.)9
ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف �إبرام العقد فالعقد الإلكرتوين ال يختلف عن العقود التقليدية من حيث
املو�ضوع و�إمنا يختلف فقط من حيث طريقة �إبرامه.
يت�صف العقد الإلكرتوين بالطابع التجاري اال�ستهالكي ومن هنا جاءت ت�سميتها بعقود التجارة الإلكرتونية
على اعتبار �أن عقود البيع الإلكرتوين حتتل اجلانب الأكرب من هذه العقود ،مما يرتتب عليه ات�سامه بالطابع
اال�ستهالكي لكونه يتم يف الغالب بني تاجر �أو مهني وم�ستهلك ،لذا يعترب يف الغالب من عقود اال�ستهالك لذلك
ال�سبب يخ�ضع للقواعد اخلا�صة بحماية امل�ستهلك(.)10
ال�صفة الدولية للعقد الإلكرتوين وقد �أعطي العقد الإلكرتوين هذه ال�صفة لكونه يتم �إبرامه عرب
ال�شبكة الدولية لالت�صاالت (�شبكة الإنرتنت) والتي تتخطى احلدود اجلغرافية بني الدول مبوجب العقد
الإلكرتوين(.)11

 -8د� .أ�سامة �أبو احل�سن جماهد ،خ�صو�صية التعاقد عرب الإنرتنت ،دار النه�ضة العربية2000 ،م� ،ص.89
9- Andrew D.murray, entening int contracts electronically op.cit, p23.
 -10د .حممد ح�سني من�صور ،امل�س�ؤولية الإلكرتونية ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر2003 ،م� ،ص 19وما بعدها.
 -11د� .أ�سامة جماهد ،مرجع �سابق� ،ص.38
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املبحث الأول
ماهية حق العدول و�أ�سا�سه القانوين
و�سيتم تق�سيم هذا املبحث �إىل مطلبني:
املطلب الأول :ماهية حق العدول.
املطلب الثاين :الأ�سا�س القانوين حلق العدول.

املطلب الأول
ماهية احلق بالعدول
يف العقود التي تربم عن بعد ومن �ضمنها العقود الإلكرتونية يثبت للم�ستهلك احلق بالعدول عن العقد
ب�إرادته املنفردة خالل مدة معينة ودون �إبداء �أ�سباب العدول �أو تخوله �إبدال املنتج ب�آخر( ،)12وقد �أقر
امل�شرع هذا احلق للم�ستهلك �أو امل�شرتي �أو متلقي اخلدمة ا�ستثناء ًا من قاعدة العقد �شريعة املتعاقدين والتي
مبوجبها ال يجوز الرجوع عن العقد �أو تعديله �إال باتفاق الطرفني ،كما �أنه يعد ا�ستثناء ًا من مبد�أ القوة امللزمة
للعقد والذي ال ي�ستطيع �أي من طرفيه الرجوع عنه متى ما يتم التقاء الإيجاب مع القبول �إذ ي�صبح العقد ملزم ًا
لي�س فيه رجوع(.)13
�إال �أنه يف العقود الإلكرتونية امل�ستهلك يف العقد ال يتوفر لديه القدرة الفعلية ملعاينة ال�سلعة قبل �إبرام
العقد فكان من ال�ضروري �أن يكون له احلق بالعدول( ،)14وتعليق �إمتام العقد على �صدور �إرادة واعية م�ستنرية
الأمر الذي يقت�ضي تخويل امل�ستهلك حق نق�ض العقد بعد انعقاده بالإرادة املنفردة� ،إال �أنه نظر ًا لكون هذا
الأمر خمالف لقاعدة العقد �شريعة املتعاقدين الأمر الذي اقت�ضى الن�ص على هذا احلق �صراحة يف القانون �أو
العقد نف�سه الأمر الذي دفع م�شرعي بع�ض الدول �إىل الن�ص عليه �صراحة لكون املتعاقد عند �إبرام العقد ال
يتمكن من ر�ؤية ال�سلعة والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات التي مت االتفاق عليها(.)15
فلو طبقنا مبد�أ القوة امللزمة للعقد فلن ي�ستطيع امل�ستهلك �أمام ما تعيب من �إرادته الرجوع عن العقد ويكون
الرابح املنتج الذي ا�ستطاع �أن يخدع الطرف ال�ضعيف( .)16كما �أن هذا احلق تقرر حماية للم�ستهلك (القابل)
الذي قد يقع فري�سة للإعالنات والدعاية التي تبث �أمام �شا�شة الكمبيوتر وما فيها من تقدم علمي مذهل تبهر
من يراها فيقع فري�سة لها ويربم العقد دون م�شاهدة املنتج ،فت�صبح �إرادته م�شوهة و�إن مل تكن معيبة ب�أحد
عيوب الر�ضا التقليدية� ،أو قد يكون علم مبحل العقد �إال �أنه ت�سرع دون تفكري وتدبر �أو �أنه عدمي اخلربة
 -12د .م�صطفى ن�صر ،مرجع �سابق الإ�شارة �إليه� ،ص.62
 -13د� .إبراهيم �أبو الليل ،العقد غري الالزم ،جامعة الكويت1994 ،م� ،ص.38
 -14د .خالد ممدوح �إبراهيم� ،إبرام العقد الإلكرتوين ،درا�سة مقارنة ،دار الفكر اجلامعي� ،ص.272
 -15د .جمال خاطر النكا�س ،حماية امل�ستهلك ،جملة احلقوق ،العدد الثاين1989 ،م� ،ص.217
 -16د .حممد ال�سعيد ر�شدي ،التعاقد بو�سائل االت�صال احلديثة ،مطبوعات جامعة الكويت1998 ،م� ،ص 88وما بعدها.
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مبو�ضوع العقد(.)17
ويعد حق العدول من �أهم ما مييز العقد الإلكرتوين عن العقد التقليدي والذي ي�ستطيع مبوجبه امل�ستهلك
الرجوع عن العقد ب�إرادته املنفردة ودون �إبداء �أ�سباب ،بالإ�ضافة �إىل �إعطاءه احلق با�ستبدال حمل العقد
ب�آخر خالل فرتة معينة من الت�سليم.
�إذ يعترب حق الرجوع �أحد ال�ضمانات الهامة يف العقود التي تربم عن بعد ومنها العقد الإلكرتوين ،وهي
�ضمانة �ضرورية لك�سب ثقة العمالء يف عقود التجارة الإلكرتونية والتي قد ال حتظى بثقة امل�ستهلكني ما مل
ي�سمح العقد �إمكانية امل�ستهلك بالرجوع عن التعاقد خا�صة �أن العقود التي تربم عن بعد ال ت�سمح للم�ستهلك
باحلكم الدقيق على املنتج الأمر الذي يربر �إعطاء امل�ستهلك حق الرجوع(.)18
وقد عرف البع�ض هذا احلق على �أنه و�سيلة حلماية ر�ضا امل�ستهلك عن طريق منحه مهلة للتفكري الحقة
لإبرام العقد لل�سماح له بالرجوع عن التزامه والذي �سبق و�أن ارتبط به(.)19
كما عرفه �آخر على �أنه حق ممنوح يف العقد ي�سمح ب�إعادة ال�شيء ب�سبب الإخالل ب�شروط القبول وهو حق
بات ونهائي(.)20
بناء على ذلك �أن حق امل�ستهلك بالعدول هو حق مطلق يخ�ضع لتقدير امل�ستهلك وحده
وميكن القول ً
وب�إرادته املنفردة ودون معقب عليه ودومنا حاجة ملوافقة الطرف الآخر �أو اللجوء �إىل الق�ضاء �أو تقدمي
مربرات ال�ستخدام هذا احلق� ،إال �أنه على الأغلب ال يقدم امل�ستهلك على ا�ستخدام هذا احلق �إال �إذا وجدت
�أ�سباب حقيقية ك�أن يكون عدم توفر املوا�صفات املطلوبة� ،أو لوجود فرق بني �صورة املنتج وحقيقته� ،أو ب�سبب
تغيري يف ذوق امل�ستهلك.

املطلب الثاين
الأ�سا�س القانوين حلق العدول
لكون حق العدول عن العقد مل يظهر �إال حديث ًا وذلك حماية للم�ستهلك الذي قد يت�سرع يف التعاقد مت�أثر ًا
بو�سائل الدعاية والإعالن احلديثة دومنا �أخذ وقت كايف للتدبر والت�أمل ،ولكون هذا احلق حديث ًا جند �أن
الت�شريعات التقليدية قد خلت من الن�ص على هذا احلق لكونه يخل مببد�أ العقد �شريعة املتعاقدين ومببد�أ
القوة امللزمة للعقد.
ويعترب امل�شرع الفرن�سي �أول ما ن�ص على هذا احلق يف عدة ت�شريعات منها القانون ال�صادر يف �سنة 1971م
واملتعلق بالتعليم واملرا�سلة� ،إذ منح الطالب الذي يتلقى التعليم باملرا�سلة رخ�صة الرجوع عن العقد خالل
ثالثة �أ�شهر من بدء تنفيذ العقد ب�إرادته املنفردة مقابل تعوي�ض ال يزيد عن  30%من �أجر التعليم ،كما ن�ص
 -17د .م�صطفى ن�صر ،مرجع �سابق الإ�شارة �إليه� ،ص.63

 -18د� .سامح الهامي ،التعاقد عرب الإنرتنت ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،دار الكتب القانونية ودار �شتات للن�شر والربجميات ،م�صر2008 ،م،
�ص.321
 -19د .طاهر �شوقي م�ؤمن ،عقد البيع الإلكرتوين ،دار النه�ضة العربية ،م�صر2007 ،م� ،ص.114
 -20د� .إميان م�أمون �أحمد ،اجلوانب القانونية لعقد التجارة الإلكرتونية ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة املن�صورة ،م�صر2006 ،م� ،ص .126وانظر �أي�ض ًا
د .طاهر �شوقي م�ؤمن ،مرجع �سابق� ،ص.114
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عليه يف القانون اخلا�ص بالتمويل اال�ستثماري ال�صادر يف �سنة  1972والذي �أعطى احلق للمكتب بالرجوع
عن العقد خالل خم�سة ع�شر يوم ًا ،ومن ثم توالت الت�شريعات وخا�صة يف جمال البيع عن بعد فقد ن�ص قانون
اال�ستهالك الفرن�سي ال�صادر يف عام 1993م على حق امل�شرتي ب�إعادة املنتج وا�سرتداد ثمنه خالل �سبعة �أيام
وذلك يف املادة  ،121كما ن�ص عليه العقد النموذجي الفرن�سي ال�صادر عن غرفة التجارة وال�صناعة الفرن�سية
للمعامالت الإلكرتونية(.)21
كما �أقر التوجيه الأوروبي رقم  97/7ال�صادر يف عام 1997م يف املادة ال�ساد�سة حق امل�ستهلك
بالعدول(.)22
�أما بالن�سبة للقوانني العربية فقد �أخذ به امل�شرع امل�صري يف قانون حماية امل�ستهلك( ،)23كما �أخذ به
امل�شرع التون�سي يف قانون التجارة الإلكرتونية ،وكذلك قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني وقانون التجارة
واملبادالت الإلكرتونية الفل�سطيني(� ،)24أما بالن�سبة للم�شرع الأردين فقد خال قانون املعامالت الإلكرتونية
الأردين من الن�ص على هذا احلق ،كما خال م�شروع قانون حماية امل�ستهلك الأردين منه ونتمنى على امل�شرع
الأردين �أن ي�سارع �إىل الن�ص �صراحة على هذا احلق وذلك حماية للم�ستهلك الأردين يف العقد الإلكرتوين
لكونه الطرف الأ�ضعف يف العالقة العقدية والذي قد يتعر�ض �إىل ا�ستغالل املنتجني له وحتى تكون �إراداته
�سليمة خالية من العيوب.
�إال �أنه بالرجوع �إىل القواعد العامة يف القانون املدين الأردين جند �أن امل�شرع �أخذ بخيار الر�ؤية وذلك
حماية لطرف قد يقبل التعاقد دون ر�ؤية حمل العقد( ،)25ويق�صد بالر�ؤية ر�ؤية احلوا�س جميعها والتي
مبقت�ضاها ي�ستطيع ال�شخ�ص ر�ؤية حمل العقد ومل�سه و�إدراكه بحوا�سه( .)26مثل هذا الإدراك والعلم غري
متوفر بالعقود الإلكرتونية والتي تربم عن بعد لأن امل�ستهلك الإلكرتوين الذي ي�شرتي منتج �أو �سلعة عرب
الإنرتنت ال يرى ال�سلعة بذاتها و�إمنا �صورتها وعلم ب�أو�صافها املكتوبة عرب املوقع ،ف�إذا ما ا�ستلم ال�سلعة يكون
له حق الر�ؤية ومن ثم �إم�ضاء العقد �أو ف�سخه ولذا ميكن ت�أ�سي�س حق العدول على خيار الر�ؤية ك�أحد الأ�سباب
الرئي�سية التي يقوم عليها حق امل�ستهلك يف الرجوع عن العقد ،والذي ي�ضمن حماية امل�ستهلك من الغ�ش �أو
التدلي�س الذي ميار�س عليه من قبل البائع ولذلك ميكن القول �أنه �إذا �أخد بخيار الر�ؤية يف العقود التقليدية
فمن باب �أوىل الأخذ به يف العقود الإلكرتونية.
وخيار الر�ؤية هو احلق الذي يثبت للعاقد مبقت�ضاه احلق بف�سخ العقد �أو �إم�ضاءه عند ر�ؤية حمله �إذا مل
 -21عمر خالد زريقات ،عقد البيع عرب الإنرتنت ،عقود التجارة الإلكرتونية درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،دار احلامد ودار الراية للن�شر والتوزيع،
الأردن2007 ،م� ،ص .368وانظر �أي�ض ًا :د .حمدي عبدالرحمن ،التعبري عن الإرادة يف العقد الإلكرتوين ،دار النه�ضة العربية ،م�صر،
2006م� ،ص ،104وانظر �أي�ض ًا :د� .أ�سامة جماهد ،مرجع �سابق� ،ص.104
 -22د .خالد ممدوح �إبراهيم ،مرجع �سابق الإ�شارة �إليه� ،ص.274
 -23انظر يف ذلك املادة ( )8من قانون حماية امل�ستهلك امل�صري رقم ( )67ل�سنة 2006م موجود على املوقع التايل:
homatalhag.com/view_article.php
 -24املواد ( )31 ،30من قانون املبادالت التجارة الإلكرتونية التون�سي واملادة ( )3من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني واملواد ( )56 ،50من
قانون التجارة واملبادالت الإلكرتونية الفل�سطيني.
 -25ن�صت املادة ( )184من القانون املدين الأردين (يثبت خيار الر�ؤية يف العقود التي حتتمل الف�سخ ملن �صدر له الت�صرف ولو مل ي�شرتطه �إذا
مل ير املعقود عليه وكان معين ًا بالتعيني).
 - 26د .حممد نبيل �سعد ال�شاذيل ،نظرية العقد يف الفقه الإ�سالمي ،دار النه�ضة العربية2003 ،م� ،ص.356
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يكن قد ر�آه ،فلو ا�شرتى �شخ�ص ًا �شيئ ًا مل يراه عند �إبرام العقد فالبيع جائز و�صحيح �إال �أنه له اخليار عند
ر�ؤيته لأنه مهما بالغ املتعاقد بو�صف حمل العقد فال ي�صل �إىل درجة العلم بالر�ؤية لأن الر�ؤية �أدق و�أ�شمل من
الو�صف(.)27
ويثبت خيار الر�ؤية يف كل عقد قابل للف�سخ ك�شراء الأعيان وا�ستئجارها والتي مل يتم ر�ؤيتها وقت ال�شراء
واال�ستئجار وخيار الر�ؤية حق ثابت للم�شرتي دومنا البائع( ،)28وقد ذهب الفقه الإ�سالمي �إىل �أنه حتى لو
و�صف حمل العقد و�صف ًا دقيق ًا تنتفي معه اجلهالة عن البيع �إال �أنه يثبت له خيار الر�ؤية ،وهذا احلق ثابت
بال�شرع وال حاجة ال�شرتاطه يف العقد لقوله  rمن ي�شرتي �شيئ ًا مل يره فهو باخليار �إذا رءاه وزاد �إن �شاء �أخذه
و�إن �شاء تركه ،وقد نظم الفقه الإ�سالمي �شروط التعاقد تنظيم ًا دقيق ًا ون�ص على حماية املتعاقد (امل�ستهلك)
فقد نظمت اخليارات يف العقود لكي يت�أكد ر�ضا املتعاقد ويكون على بينة من �أمره دومنا ت�سرع(.)29

 - 27د .حممد �سعيد حممد الرمالوي ،التعاقد بالو�سائل امل�ستحدثة يف الفقه الإ�سالمي ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة الأوىل2007 ،م� ،ص.382
 -28املادة ( )184من القانون املدين الأردين .وانظر �أي�ض ًا د� .أنور �سلطان ،م�صادر االلتزام يف القانون املدين الأردين ،الطبعة الأوىل ،من�شورات
اجلامعة الأردنية ،عمان1987 ،م� ،ص .219وانظر �أي�ض ًا املذكرات الإي�ضاحية للقانون املدين الأردين ،اجلزء الأول� ،ص.209
 -29د .حممد ال�شاذيل ،مرجع �سابق� ،ص 354وما بعدها ،وانظر �أي�ض ًا د .حممد �سعيد الرمالوي ،مرجع �سابق� ،ص 383وما بعدها.
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املبحث الثاين

طبيعة احلق بالعدول و�شروطه
و�سيتم تق�سيم هذا املبحث �إىل مطلبني:
املطلب الأول :طبيعة احلق بالعدول.
املطلب الثاين� :شروط احلق بالعدول.

املطلب الأول

طبيعة احلق بالعــدول
قد يثور ت�سا�ؤل حول تكييف العقد املت�ضمن حق العدول وحتديد طبيعته؛ لو رجعنا �إىل القوانني التي ن�صت
�صراحة على حق العدول جند �أن امل�شرع اكتفى بتحويل امل�ستهلك �إمكانية العدول عن العقد خالل مدة معينة
دون �أن يبني الطبيعة القانونية للعدول الأمر الذي اختلف الفقهاء حوله.
البع�ض يرى �أن العقد ميكن �أن يف�سر كعقد البيع ب�شرط التجربة والذي �أجازه امل�شرع يف القانون املدين
والذي يجيز للم�شرتي قبول املبيع �أو رف�ضه ،ويف حال الرف�ض عليه �إعالن ذلك يف املدة املتفق عليها ف�إذا انق�ضت
املدة و�سكت امل�شرتي مع متكنه من جتربة املبيع اعترب �سكوته قبو ًال(.)30
يف حني يرى �آخرون �أن العدول عبارة عن رخ�صة ميار�سها امل�ستهلك ب�إرادته املنفردة ف�إن اختار العدول ال
يكون ملزم ًا ببيان �سببه ما دام مار�سه �ضمن املدة وبال�شروط التي حددها القانون فله اال�ستمرار بالعقد �أو
العدول عنه وك�أن العقد مل يكن(.)31
يف حني يرى كثري من الفقهاء �إىل رد احلق بالعدول �إىل بع�ض الأنظمة القانونية التي تت�شابه معه مثل
البيع ب�شرط التجربة �أو البيع ب�شرط املذاق والبيع املعلق على �شرط واقف �أو فا�سخ(.)32
يف حني يرى البع�ض الآخر �إىل �أن حق العدول هو مهلة قانونية معقولة للتفكري يرجى �إبرام العقد خاللها
وذلك حماية للم�ستهلك من الت�سرع يف �إبرامه(.)33
ويف النهاية ميكننا القول �أن العقد الإلكرتوين املت�ضمن حق امل�ستهلك بالعدول هو عقد غري الزم ا�ستناداً
�إىل نظرية اخليارات التي ا�شتهر بها الفقه الإ�سالمي والقانون املدين الأردين مت�أثر ًا بذلك يف الفقه الإ�سالمي
�إذ يعترب عقد نافذ و�صحيح ومنتج لآثاره القانونية �إال �أن امل�ستهلك له حق العدول عنه وفق ًا لنظرية العقد غري
الالزم.
 -30د .عبدالفتاح بيومي حجازي ،مقدمة يف التجارة الإلكرتونية العربية ،الكتاب الأول ،دار الفكر اجلامعي2003 ،م� ،ص 213وانظر �أي�ض ًا د.
طاهر �شوقي م�ؤمن ،مرجع �سابق� ،ص.122 ،121
 -31د .حممد املر�سي زهرة ،احلماية املدنية للتجارة الإلكرتونية ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة العربية ،م�صر� ،ص.53
 -32د .حمداهلل حمداهلل ،حماية امل�ستهلك يف مواجهة ال�شروط التع�سفية يف عقود اال�ستهالك ،دار الفكر العربي1997 ،م� ،ص.39
 -33د .ح�سن عبدالبا�سط اجلميعي ،حماية امل�ستهلك ،دار النه�ضة العربية ،م�صر1996 ،م� ،ص.44
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املطلب الثاين

�شروط ممار�سة حق العدول
ا�ستثناء على مبد�أ القوة امللزمة للعقد وقاعدة العقد �شريعة
كما بينا �سابق ًا �أن احلق بالعدول عن العقد يعد
ً
املتعاقدين� ،إال �أن هذا احلق ال يعترب حق ًا مطلق ًا و�إمنا ملمار�سة هذا احلق البد من توافر ال�شروط التالية:
�أو ًال :ا�ستخدام حق العدول خالل فرتة زمنية حمددة.
والعلة من هذا ال�شرط يف تقديري حفاظ ًا على ا�ستقرار املعامالت حتى ال يظل املنتج �أو البائع �أو مقدم
اخلدمة مهدد ًا يف �أية حلظة بالرجوع عن العقد ،لذلك يجب على امل�ستهلك �أن ميار�س هذا احلق خالل فرتة
زمنية حمددة �إال �أن الت�شريعات التي ن�صت �صراحة على هذا احلق تباينت حول حتديد هذه املدة.
قانون اال�ستهالك الفرن�سي يف املادة (� )12أعطت للم�شرتي احلق يف كل عملية بيع عن بعد �إعادة املنتج
خالل �سبعة �أيام كاملة تبد�أ من تاريخ ت�سلمه �أما ال�ستبداله �أو ا�سرتداد ثمنه دون �أية م�س�ؤولية �أو نفقات
با�ستثناء تكاليف الرد(� ،)34إذا كان هذا الأ�صل �إال �أن هذه املدة تكون ثالثة �أ�شهر بد ًال من �سبعة �أيام يف حال
عدم قيام املهني بتنفيذ التزامه بالتب�صري الالحق لإبرام العقد فيما يتعلق بهويته وم�صاريف الت�سليم طريقة
الدفع وطريقة تنفيذ العقد واخل�صائ�ص الأ�سا�سية لل�سلعة �أو اخلدمة� ،إال �أنه ي�شرتط لإلزامه بالإف�صاح عن
هذه املعلومات �أال يكون املهني قد �سبق له الت�أكيد على هذه املعلومات قبل �إبرام العقد فال يكون ملزم ًا بالت�أكيد
عليها مرة �أخرى بعد �إبرام العقد( ،)35ويف الوقت نف�سه �أجاز القانون لكل من املهني وامل�ستهلك زيادة املدة عن
�سبعة �أيام �إال �أنه ال يجوز االتفاق على مدة �أقل و�إال كان االتفاق باط ًال ملخالفته قاعدة �آمرة من قواعد قانون
اال�ستهالك(.)36
كذلك الأمر يف العقد النموذجي جعل املدة �سبعة �أيام للأموال من يوم ت�سليمها للم�ستهلك �أما اخلدمات من
تاريخ ت�سليم الت�أكيد بخطاب الكرتوين و�إقرار امل�ستهلك بت�سلمه(.)37
�أما التوجيه الأوروبي يف املادة ال�ساد�سة �أعطى للم�ستهلك احلق بالعدول يف العقود املربمة عن بعد خالل
مدة ال تقل عن �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ ا�ستالم ال�سلعة� ،أما اخلدمات من تاريخ �إبرام العقد �أو من تاريخ كتابة
املورد الإقرار اخلطي ،ويف حال تخلفه عن �إر�سال �إقرار مكتوب يت�ضمن العنا�صر الرئي�سية للعقد ت�صل هذه
املدة �إىل ثالثة �أ�شهر(.)38
ويف كال احلاالت ف�إن اليوم الذي حدثت فيه الواقعة ال يح�سب وتبد�أ من اليوم التايل كما تنتهي املدة
بانتهاء اليوم الأخري و�إذا �صادف اليوم الأخري عطلة ر�سمية متتد �إىل �أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة وهنا
يتفق القانون الفرن�سي مع التوجيه الأوروبي(.)39
 -34د .خالد حمدي عبدالرحمن ،مرجع �سابق� ،ص ،104وانظر �أي�ض ًا د .خالد ممدوح �إبراهيم ،مرجع �سابق� ،ص.273
 -35د� .سامح التهامي ،مرجع �سابق� ،ص.303
ً
 -36التهامي ،امل�صدر نف�سه� ،ص .334انظر �أي�ضا د� .أ�سامة �أبو احل�سن جماهد ،الو�سيط يف قانون املعامالت الإلكرتونية ،دار النه�ضة العربية،
2007م� ،ص.261
 -37د� .أ�سامة جماهد ،مرجع �سابق� ،ص.104
 -38د .خالد ممدوح �إبراهيم ،مرجع �سابق� ،ص.274
 -39د� .سامح التهامي ،مرجع �سابق� ،ص.335
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�أما بالن�سبة لقانون حماية امل�ستهلك امل�صري �أعطى امل�ستهلك �أربعة ع�شر يوم ًا من ت�سلم �أية �سلعة احلق
با�ستبدالها �أو �إعادتها مع ا�سرتداد قيمتها ،وقد قدر امل�شرع امل�صري �أن هذه املدة هي مدة كافية لكي يتحقق
امل�ستهلك من ال�سلعة وبالتايل اتخاذ قراره ،كما حدد القانون التون�سي املدة بع�شرة �أيام من تاريخ ت�سلم
الب�ضاعة �أو تاريخ �إبرام العقد بالن�سبة للخدمات كما �ألزمت البائع ب�إعادة املبلغ املدفوع خالل ع�شرة �أيام من
تاريخ �إعادة الب�ضاعة ،وكذلك احلال بالن�سبة لقانون التجارة الإلكرتونية الفل�سطيني جعل املدة ع�شرة �أيام
و�ألزمت البائع ب�إعادة الثمن خالل ع�شرة �أيام من تاريخ العدول �أو تاريخ �إعادة املنتج(.)40
�أما بالن�سبة للقانون املدين الأردين املادة  185ن�صت على �أنه (يبقى خيار الر�ؤية حتى تتم الر�ؤية يف
الأجل املتفق عليه �أو يوجد ما ي�سقطه) فح�سب هذا الن�ص عاد ًة ما يتم االتفاق على �أجل معني بحق �صاحب
اخليار لر�ؤية املعقود عليه فيه حيث يبقى حقه يف ذلك قائم ًا خالل هذا الأجل ف�إن انتهت املدة دون �أن ي�ستعمل
�صاحب احلق حقه مع متكنه من الر�ؤية فيها �سقط خياره ولزم العقد ،ولكن لي�س معنى ذلك �أن امل�ستهلك ال يثبت
له اخليار �إال �إذا ا�شرتطه يف العقد فخيار الر�ؤية ين�ش�أ مبجرد �إبرام العقد ويظل اخليار قائم ًا �إىل حني الر�ؤية
�أو يوجد ما ي�سقطه ،وهذا اخليار يثبت بال�شرع ال بال�شرط �أي دون حاجة �إىل �شرط خا�ص يدرج يف العقد،
و�إذا مل يتفق على مدة حمددة تتم خاللها ر�ؤية املحل يجب ر�ؤية املعقود عليه خالل مدة معقولة يحددها
القا�ضي عند النزاع �إذ ال يجوز �أن يبقى العقد معلق ًا مدة طويلة(.)41
فخيار الر�ؤية هو حق املتعاقد الذي مل يرى املعقود فهو ثابت بن�ص القانون دون حاجة ال�شرتاطه �إذا
توفرت �شروطه وذلك يف العقود التي حتتمل الف�سخ ،ويثبت للمت�صرف �إليه ال للمت�صرف فر�ؤية املبيع تثبت
للم�شرتي الذي مل يره وال تثبت ملن باع �شيئ ًا دون �أن يراه ،وهذا ما ن�صت عليه املادة  184مدين �أردين (يثبت
ير املعقود عليه)
خيار الر�ؤية يف العقود التي حتتمل الف�سخ ملن �صدر له الت�صرف ولو مل ي�شرتطه �إذا مل َ
(.)42
كما �أنه يتم الف�سخ بخيار الر�ؤية بالقول �أو الفعل ب�شرط علم املتعاقد الآخر ويعد ذلك تطبيق ًا للمادة
( )188مدين �أردين وهنا يجب على املت�صرف �إليه �إجازة العقد �أو رده ومن ثم ف�سخ العقد خالل مدة زمنية
معقولة يحددها القا�ضي على �ضوء العرف �أو خالل املدة املتفق عليها وذلك حفاظ ًا على ا�ستقرار املعامالت.
ثاني ًا� :أن تكون ال�سلعة �أو اخلدمة غري مطابقة لل�شروط واملوا�صفات �أو الغر�ض الذي مت التعاقد من �أجله،
ويف الواقع �أن هذا ال�شرط حمل خالف بني الت�شريعات والقوانني بع�ضها ن�صت على هذه ال�شرط وجعلت منه
قيد ًا على حق امل�شرتي �أو متلقي اخلدمة ال�ستخدام حق العدول.
املادة ( )31من القانون التون�سي ن�صت على �أنه �إذا تبني �أن الب�ضاعة امل�سلمة غري مطابقة لل�شروط
واملوا�صفات �أو �أنه مت ت�سليمها خارج الأجل املتفق عليه جاز للم�شرتي �إعادتها حتت طائلة �إلزام البائع ب�إعادة
املبلغ مع امل�صاريف خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إعادة املنتوج� ،أي�ض ًا هذا ما ن�ص عليه امل�شرع امل�صري يف املادة ()8
من قانون حماية امل�ستهلك ففي كال القانونني خيار العدول مقيد ب�أن تكون ال�سلعة �أو اخلدمة معيبة.
 -40املادة ( )8من قانون حمالة امل�ستهلك امل�صري واملواد ( )31 ،30من قانون التجارة الإلكرتونية التون�سي ،واملادة ( )56من قانون التجارة
الإلكرتوين الفل�سطيني.
 -41د .عدنان ال�سرحان د .نوري خاطر ،ال�شرح القانون املدين ،م�صادر احلقوق ال�شخ�صية ،درا�سة مقارنة ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،الطبعة
الأوىل2000 ،م� ،ص 232وما بعدها وانظر �أي�ض ًا د� .أنور �سلطان ،مرجع �سابق� ،ص ،220املذكرات الإي�ضاحية للقانون املدين الأردين،
�ص.208
 -42املذكرات الإي�ضاحية للقانون املدين الأردين� ،ص.209
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�أما امل�شرع الفرن�سي فخيار العدول حق مطلق من كل قيد يتوقف على �إرادة امل�ستهلك ويف الواقع �أن موقف
امل�شرع الفرن�سي �أف�ضل من موقف امل�شرع التون�سي وامل�صري ،كون �أن امل�ستهلك االلكرتوين يختلف عن امل�ستهلك
العادي �إذ يتعذر ر�ؤية ال�سلعة ومعاينتها قبل العقد فلذلك من الطبيعي �إعطاءه حق العدول عن العقد �سواء
كانت ال�سلعة معيبة �أم ال.
ولو رجعنا �إىل �أحكام خيار الر�ؤية يف القانون املدين الأردين ال ي�شرتط مثل ذلك �إال �أنه يف تقديري �أنه يف
حال ر�ؤية املنتج �أو ال�سلعة ووجد امل�ستهلك �أنها معيبة �أو غري مطابقة ملا مت االتفاق عليه ب�إمكانه الرجوع على
املنتج �أو املهني ا�ستناد ًا �إىل دعوى �ضمان العيب اخلفي املن�صو�ص عليها يف القانون املدين متى ما توفرت �شروطها
دون احلاجة �إىل اال�ستناد �إىل خيار العدول(.)43

 -43املادة ( )193من القانون املدين الأردين ن�صت على �أنه (يثبت حق ف�سخ العقد بخيار العيب يف العقود التي حتتمل الف�سخ دون ا�شرتاطه يف
العقد).
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املبحث الثالث

نطاق احلق بالعدول والآثار املرتتبة عليه
و�سيتم تق�سيمه �إىل مطلبني:

املطلب الأول :نطاق احلق بالعدول.
املطلب الثاين� :آثار احلق بالعدول.

املطلب الأول

نطاق احلق بالعدول
قد يثار ت�سا�ؤل حول العقود التي يعطى فيها امل�ستهلك حق العدول وهل ينطبق حق العدول على املنتجات
واخلدمات �أم يقت�صر على املنتجات فقط ،يف الواقع اختلف الفقه حول ذلك فقد ذهب ر�أي �إىل م�ساواة املنتجات
واخلدمات وانطباق حق العدول عليهما يف حني الر�أي الآخر قرر �أن حق الرجوع يقت�صر على املنتجات دون
اخلدمات(.)44
�أما بالن�سبة ملوقف الت�شريعات فقد �أخذ التوجيه الأوروبي بحق بالعدول يف ال�سلع واملنتجات على حد
ال�سواء دومنا تفرقة بينهما بقوله (�ضرورة ت�ضمني جميع العقود التي تربم عن بعد على حق امل�ستهلك يف
العدول خالل مدة ال يقل عن �سبعة �أيام من تاريخ اال�ستالم للمنتجات �أو من تاريخ �إبرام العقد بالن�سبة
للخدمات(.)45
يف حني ن�صت املادة ( )121من قانون اال�ستهالك الفرن�سي على �أنه يحق للم�شرتي يف كل عملية بيع عن بعد
�إعادة املنتج خالل �سبعة �أيام( ،)46وقد ف�سر البع�ض هذا الن�ص تف�سري ًا وا�سع ًا مما �أدى �إىل م�ساواة املنتجات
واخلدمات بحق العدول يف حني ذهب البع�ض �إىل عدم امل�ساواة بينهما و�أن �صريح ن�ص املادة مل ي�شر �إىل
اخلدمات بل قرر حق الرجوع للمنتجات فقط بالإ�ضافة �إىل �صعوبة ا�ستعمال حق الرجوع وكيفية ا�سرتداد
الثمن(� ،)47إال �أنه على الرغم من ذلك فاالجتاه احلديث يف الفقه الفرن�سي قد �سوى بني املنتجات واخلدمات
وعرف املنتج الوارد بن�ص املادة تعريف ًا مو�سع ًا �شام ًال معها اخلدمات ،كما �أن العقد النموذجي الفرن�سي �سوى بني
املنتجات واخلدمات كما �أن القانون الفرن�سي ال�صادر يف �سنة 2000م �أنهى هذا اخلالف يف املادة  1/55وقرر �أن
حق الرجوع مقرر للمنتجات واخلدمات على ال�سواء(.)48
�أي�ض ًا امل�شرع التون�سي �أعطى امل�ستهلك حق العدول يف املنتجات واخلدمات على حد ال�سواء واتخذ امل�شرع
 -44د .خالد حمدي عبدالرحمن ،مرجع �سابق� ،ص.105
 -45د .م�صطفى �أحمد ن�صر ،مرجع �سابق� ،ص.65
 -46عمرو عبدالفتاح علي يون�س ،جوانب قانونية للتعاقد الإلكرتوين ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة عني �شم�س2008 ،م� ،ص.471
 -47د .م�صطفى �أحمد ن�صر ،مرجع �سابق� ،ص.68
 -48د� .أحمد ال�سعيد الزقرد ،حق امل�شرتي يف �إعادة النظر يف عقود البيع بوا�سطة التلفزيون ،جملة احلقوق ،العدد الثالث1995 ،م� ،ص.211
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امل�صري املوقف نف�سه(.)49
�أما بالن�سبة للم�شرع الأردين فكما بينا عند بحث الأ�سا�س القانوين �أن امل�شرع الأردين مل ين�ص على حق
العدول يف قانون املعامالت الإلكرتونية �إال �أنه ميكن الأخذ بخيار الر�ؤية ك�أ�سا�س حلق العدول عن العقد دون
�أية م�س�ؤولية عليه� ،إال �أن خيار الر�ؤية ال يرد على كل العقود و�إمنا على العقود التي حتتمل الف�سخ ،كما �أن
خيار الر�ؤية ال يرد �إال على الأ�شياء املعينة بالذات دون املعينة بالنوع يف حني �أن امل�ستهلك بالعقد الإلكرتوين
بحاجة �إىل احلماية يف كل �أنواع العقود( ،)50وبغ�ض النظر عن طبيعة املعقود عليه �سواء كانت منتجات
�أم خدمات و�سواء كان املنتج معني بالنوع �أم معني بالذات الأمر الذي يقت�ضي �إعادة النظر يف قانون املعامالت
الإلكرتونية وت�ضمني ن�صو�صه احلق بالعدول عن العقد ب�شكل �صريح وتنظيمه تنظيم ًا دقيق ًا.
ومما ال �شك فيه �أن حق العدول عن العقد هو حق مقرر للم�ستهلك دون املنتج (املهني) ،على اعتبار �أن
هذا احلق و�ضع �أ�سا�س ًا حلماية طرف �ضعيف لي�س لديه اخلربة الكافية ملواجهة مهني خبري ومتخ�ص�ص يتمتع
بخربة كبرية لديه الإمكانيات والأ�شخا�ص التي ت�ستطيع �أن حتكم على حمل العقد ومتيزه ومدى احتياجه له
من عدمه ،لهذا البد من التفريق بني ال�شخ�ص الذي يتعاقد على �شراء �سلعة معينة فيما �إذا كان مهني ًا تعاقد
لأغرا�ض مهنته �أو م�ستهلك عادي تعاقد لإ�شباع رغباته ال�شخ�صية �أو الأ�سرية ،هو فقط من ي�ستفيد بحق
العدول عن غريه وهذا ما �أخذ به الفقه الفرن�سي من حيث انطباق حق الرجوع على امل�ستهلك العادي دون
امل�ستهلك املهني املتخ�ص�ص(.)51
كما �أنه لو رجعنا �إىل �أحكام خيار الر�ؤية امل�أخوذ به يف القانون الأردين ف�إن خيار الر�ؤية ال يثبت �إال
للمت�صرف �إليه كامل�شرتي وامل�ست�أجر دون املت�صرف وذلك لأن املعقود عليه يكون عادة حتت يد املت�صرف �أو على
الأقل من ال�سهل عليه ر�ؤيته ف�إن ق�صر �أو وقع يف غلط فال يعتد بغلطه(.)52
فمن اجلدير بالذكر �أن حق العدول ال يعمل به على �إطالقه �إذ �أنه ورد عليه اال�ستثناءات التالية:
عقود اخلدمات التي يبد�أ تنفيذها قبل انتهاء مدة العدول ح�سب ما هو متفق عليه ما بني املهني وامل�ستهلك،
والعلة من هذا اال�ستثناء عدم �إحلاق �ضرر باملهني بعدول امل�ستهلك عن العقد بعد �أن يكون قد ا�ستفاد من
اخلدمة مدة زمنية قد متتد لعدة �أيام ف�إذا ما قرر بالعدول عن العقد يكون قد ا�ستفاد جمان ًا على ح�ساب املنتج
لذا ال يجوز للم�ستهلك العدول عن العقد يف هذه احلالة( .)53وبذلك �إذا قام مقدم اخلدمة (املهني) بتقدميها
بالفعل فال يحق للم�ستهلك طلب الرجوع لأن العقد قد نفذ بالفعل وبالتايل ال حمل لف�سخه والرجوع فيه
حفاظ ًا على م�صالح الطرف الآخر ح�سن النية ،وقد انتقد هذا اال�ستثناء على �أ�سا�س �أنه يخ�شى �أن يقنع املنتج
امل�ستهلك ويدفعه للبدء باحل�صول على اخلدمة قبل انتهاء مدة العدول مما ي�ؤدي �إىل تفريغ حق العدول من
م�ضمونه(� ،)54إال �أنه ميكنني القول �أنه بالإمكان تفادي ذلك عن طريق اتفاق املهني مع امل�ستهلك على تنفيذ
العقد خالل مدة العدول ب�صورة �صريحة و�أن يتم �إعالمه �أنه يف هذه احلالة �سي�سقط حقه بالعدول عن العقد
 -49املادة ( )32من قانون التجاري الإلكرتوين التون�سي ،واملادة ( )8من قانون حماية امل�ستهلك امل�صري.
 -50د .عدنان ال�سرحان د .نوري خاطر ،مرجع �سابق� ،ص.232
 -51د ,عبدالفتاح حجازي ،مرجع �سابق� ،ص ،228وانظر �أي�ض ًا د� .أحمد ال�سعيد الزقرد ،مرجع �سابق� ،ص.211
 -52املادة ( )184من القانون املدين الأردين رقم ( )34ل�سنة 1976م.
 -53ن�صت على هذا اال�ستثناء املادة  6/3من التوجيه الأوروبي واملادة ( )32من القانون التون�سي ،واملادة ( )121من قانون اال�ستهالك
الفرن�سي.
 -54د� .سامح التهامي ،مرجع �سابق� ،ص ،324د .حممد املر�سي زهرة ،مرجع �سابق� ،ص.92
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و�أن يثبت املهني ر�ضا امل�ستهلك ال�صريح.
عقود توريد ال�سلع واخلدمات التي يعتمد �سعرها على التقلبات يف الأ�سواق املالية التي ال تكون حتت �سيطرة
املنتج �أو مقدم اخلدمة( .)55وال�سبب وراء هذا اال�ستثناء هو �أن امل�ستهلك يف حال قرر العدول ف�إن املنتج ملزم
برد املبلغ الذي اتفق عليه عند �إبرام العقد والذي قد يكون خمالف ًا ل�سعر ال�سلعة وقت رد املبلغ بحيث يكون
انخف�ض �أو ارتفع عن ال�سعر الذي كان عليه وقت �إبرام العقد.
عقود توريد ال�سلع التي يتم ت�صنيعها بح�سب املوا�صفات املحددة من قبل امل�ستهلك �أو ذات طابع �شخ�صي
�أو التي تكون بح�سب طبيعتها ال ميكن �إرجاعها �أو تكون قابلة للتلف �أو الف�ساد ،وت�سمى هذه ال�سلع بال�سلعة
املعدلة وفق ًا لطلب امل�ستهلك مثل �صنع حا�سب �آيل وفق ًا لطلب امل�ستهلك مبوا�صفات معينة� ،أو االتفاق على �صنع
بدلة مبوا�صفات معينة� ،أو �سيارة مبوا�صفات خا�صة ك�أن تكون �سيارة ريا�ضية ال يقبلها غريه� ،أو �أن تكون ال�سلعة
عبارة عن مواد �سريعة التلف لها مدة �صالحية معينة ف�إذا ا�ستخدام امل�ستهلك حقه يف العدول قد تف�سد �أو
تتلف ال�سلعة على نحو ي�ضر بالطرف الآخر والذي ال ي�ستطيع بيعها مرة �أخرى(.)56
العقود الواردة على الت�سجيالت ال�سمعية والب�صرية وبرامج الكمبيوتر( ،)57وينطبق هذا الأمر على
الربامج والت�سجيالت التي يتم �شرائها عن طريق موقع على �شبكة الإنرتنت وقام بتحميله على جهازه �أو �سمع
الأغنية �أو �شاهد الفيلم �أو ا�ستخدام الربنامج ،هذا ما ن�ص عليه التوجيه الأوروبي (يف حالة تنزيل الربنامج
من على ال�شبكة ف�إن العقد يكون قد �أبرم وال يجوز العدول عنه ما مل يكن هناك اتفاق م�سبق بني الطرفني على
خالف ذلك)(.)58
كما ن�ص عليه امل�شرع التون�سي (عند قيام امل�ستهلك نزع الأختام عن الت�سجيالت ال�سمعية �أو الب�صرية �أو
الربجميات واملعطيات الإعالمية امل�سلمة �أو نقلها �آلي ًا).
�أما بالن�سبة للم�شرع الفرن�سي هناك من يرى �أنه ال ينطبق عليه املادة ( )12من قانون اال�ستهالك لكونه
ا�ستخدم كلمة نزع �إذ يق�صد بها الربامج املوجودة على �شرائط �أو ا�سطوانات ولي�س التي يتم حتميلها عن طريق
�شبكة الإنرتنت(� ،)59إال �أنه ميكنني القول �أن العلة هنا �أي�ض ًا متوافرة لأن �إعطاء امل�ستهلك حق العدول
وا�سرتداد الثمن ي�شكل خرق ًا حلقوق امللكية الفكرية ،لأن العلة من هذا اال�ستثناء هو احلفاظ على حقوق
امللكية حتى ال ي�ستفيد امل�ستهلك من هذه الت�سجيالت �أو الربامج ومن ثم يعدل عن العقد ويعيد ال�سلعة مما
يرتتب عليه انتهاك ًا وا�ضح ًا حلقوق امللكية الفكرية.
كما �أن امل�شرع يفرت�ض �أن ت�سلم الب�ضاعة وف�ض الأختام عنها قد يتم التعرف على نوعية املادة املوجودة
بداخلها ومن ثم تتحقق فائدة امل�ستهلك مبجرد ف�ض الأختام وبذلك يكون �إرجاع املنتج قد رتب �ضرر ًا بحق
املنتج ح�سن النية.
العقود الواردة على ال�صحف واملجالت والدوريات �إذ ال يجوز ا�ستخدام حق العدول حتى ال يقوم امل�ستهلك
باالنتفاع بها وقراءتها ومن ثم �إعادتها وا�سرتداد ثمنها لأن هذا الت�صرف ينطوي على غنب بحق البائع� ،أما
 -55املادة ( )6من التوجيه الأردين واملادة ( )12من قانون اال�ستهالك الفرن�سي.
 - 56ن�ص عليه �أي�ض ًا التوجيه الأوروبي والقانون الفرن�سي وانظر يف تف�صيل ذلك د .عمر عبدالفتاح يون�س ،مرجع �سابق� ،ص 474وما بعدها ود.
عبدالفتاح حجازي ،مرجع �سابق� ،ص.233
� -57أي�ض ًا ن�ص عليه كل من التوجيه الأوروبي والقانون التون�سي يف املواد نف�سها.
 -58د .خالد ممدوح �إبراهيم ،مرجع �سابق� ،ص.276
 -59د� .سامع التهامي ،مرجع �سابق� ،ص.327
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بالن�سبة للدوريات ف�إن العلة من هذا اال�ستثناء هو احلفاظ على حقوق امللكية الفكرية لأنه امل�ستهلك قد يقوم
بعمل ن�سخة منها ثم �إعادتها بعد العدول عن العقد(.)60
العقود الواردة على خدمات الرهان واليان�صيب امل�صرح بها �إذ يتنافى احلق بالعدول مع جوهر العقد لأن
املتعاقد يف هذا النوع من العقود يقدم عليها مع روح املجازفة واملقامرة على نحو يتناق�ض معه الإقرار بهذا احلق
و�إال كان ذلك متناق�ض ًا مع جوهر العقد ذاته(.)61
العقود التي تت�ضمن توريد �سلع ا�ستهالكية عادية يف مكان �سكن �أو عمل امل�ستهلك من خالل موزعني يقومون
بجوالت متكررة ومنتظمة تقدم خدمات يجب �أدا�ؤها يف تاريخ معني �أو على فرتات دورية منتظمة ،وهذه احلالة
ن�ص عليها القانون الفرن�سي والتي لي�س لها مقابل يف التوجيه الأوروبي والقوانني الأخرى ولعل ال�سبب يف هذا
اال�ستثناء �أن امل�ستهلك يعلم عن هذه ال�سلعة كونها حمل ا�ستهالكه الدائم ،كما �أن ا�ستخدام حق العدول يلحق
خ�سارة كبرية باملهني ك�أن يحجز للم�ستهلك يف فندق ثم يعدل عن العقد قبل تاريخ تقدمي اخلدمة(.)62
وعلى الرغم من �أن القانون ن�ص على هذه اال�ستثناءات �إال �أنه يجوز االتفاق ما بني املنتج وامل�ستهلك على
تو�سيع حق العدول بحيث ي�شمل هذه اال�ستثناءات ،ومثل هذا االتفاق �صحيح كونه يف م�صلحة امل�ستهلك �إال �أنه
يف الوقت نف�سه ال يجوز االتفاق يعترب على تو�سيع هذه اال�ستثناءات بحيث ت�شمل حاالت غري من�صو�ص عليها
و�إذا وجد مثل هذا االتفاق يعد باط ًال لأن القواعد اخلا�صة بحماية امل�ستهلك من النظام العام التي ال يجوز
االتفاق على خمالفتها.
�أما بالن�سبة للقانون الأردين كما بينا �سابق ًا �أن قانون املعامالت الإلكرتونية الأردين مل ين�ص على هذا
احلق ،كما �أن م�شروع قانون حماية امل�ستهلك �أي�ض ًا مل ي�أت على ذكر مثل هذا احلق وبينا �أنه ميكن الأخذ بخيار
الر�ؤية املن�صو�ص عليه يف القانون املدين� ،إال �أنه ميكنني القول �أن خيار الر�ؤية قد ال يحقق حماية كاملة
وفعالة للم�ستهلك الإلكرتوين يف بع�ض النواحي فخيار الر�ؤية ال يرد �إال على العقود التي حتتمل الف�سخ يف
حني �أن امل�ستهلك الإلكرتوين بحاجة �إىل احلماية يف كل العقود التي يربمها ،كما �أن خيار الر�ؤية ال يرد �إال
على الأ�شياء املعنية بالذات دون تلك املعينة بالنوع �أي املثليات ومما ال �شك فيه �أنه بحاجة �إىل احلماية بغ�ض
النظر عن طبيعة املعقود عليه �سواء كان معني بالنوع �أم معني بالذات ،كما �أنه مل يحدد �صراحة مدة معينة
يجب على امل�ستهلك فيها حتديد موقفه بالعدول عن العقد �أم اال�ستمرار فيه مما ي�ؤدي على عدم ا�ستقرار
املعامالت ،كما �أن خيار الر�ؤية ي�سقط مبوت املت�صرف �إليه دون �أن ينتقل هذا اخليار �إىل ورثته ولهذا الأ�سباب
من الأوىل بامل�شرع الأردين �أن ين�ص على هذا احلق �صراحة يف القوانني اخلا�صة بد ًال من ترك الأمر للقواعد
العامة يف القانون املدين الأردين وذلك حماية للم�ستهلك على غرار الت�شريعات الأخرى التي ن�صت على هذا
ً
�صراحة.
احلق

 -60د .حممد ح�سن قا�سم ،التعاقد عن بعد ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر2005 ،م� ،ص 61وانظر �أي�ض ًا ،عبدالفتاح حجازي ،مرجع �سابق،
�ص.234
ً
 -61د .حممد ح�سن قا�سم ،املرجع نف�سه� ،ص .61وانظر �أي�ضا املادة ( )121من قانون اال�ستهالك الفرن�سي واملادة ( )6من التوجيه الأوروبي.
 -62عمرو عبدالفتاح ،مرجع �سابق� ،ص.476
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املطلب الثاين
�آثار احلق بالعدول
للم�ستهلك ممار�سة احلق بالعدول خالل املدة التي حددها القانون �إال �أن هذا احلق يخ�ضع لتقدير امل�ستهلك
وحده فله ممار�سة هذا احلق دون �أن يكون ملزم ًا ب�إبداء الأ�سباب التي دفعته فله حق العدول ب�إرادته املنفردة
دون الرجوع �إىل الق�ضاء بغ�ض النظر عن موافقة املنتج ،فللم�ستهلك �أن يختار ما يراه منا�سب ًا لظروفه وحمقق ًا
مل�صلحته فقد يطلب �إعادة ال�سلعة ويعر�ض على املنتج ا�ستبدالها ب�أخرى فالعربة هنا ب�إرادة امل�ستهلك واختياره
وقد يطلب �إعادتها وا�سرتداد ثمنها والعدول عن ال�صفقة كلية ،ويالحظ �أن تكاليف ال�سلعة �أو ا�ستبدالها
يتحملها املنتج( )63وهذا ما ن�ص عليه قانون حماية امل�ستهلك امل�صري على خالف ما قرره امل�شرع الفرن�سي
والتون�سي بتحميل امل�ستهلك تكاليف �إعادة ال�سلعة لأن الغر�ض هنا �أن امل�ستهلك قد اختار العدول عن ال�صفقة
بالرغم من �أن ال�سلعة ال ي�شوبها �أي عيب وهو الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تع�سف امل�ستهلك يف ا�ستعمال حقه يف
العدول و�إرجاع ال�سلعة دون �إبداء �أ�سباب حقيقية �أو جوهرية� .إال �أنه ح�سب القانون الفرن�سي يجوز االتفاق
على عدم حتمل امل�ستهلك �أية م�صاريف على �أ�سا�س توفري حماية �أكرب له(� ،)64إال �أنه وبح�سب املادة ()121
من قانون اال�ستهالك الفرن�سي يف حال اختار امل�ستهلك رد ال�سلعة وا�ستعادة الثمن على املنتج رد الثمن خالل
( )30يوم من اليوم الذي �أعلن فيه امل�ستهلك عدوله عن العقد ويف حال �أخل يلتزم بدفع الفوائد القانونية عن
هذا الت�أخري(.)65
كما يلتزم امل�ستهلك برد ال�سلعة بنف�س احلالة التي كانت عليها قبل الت�سليم و�إذا �أ�صابها هالك �أو تلف
يتحمل تبعة الهالك على فر�ض �أن تبعة الهالك مرتبطة بالت�سليم ويعترب ذلك تطبيق ًا للقواعد العامة يف
القانون املدين(.)66
�إال �أنه �إذا انق�ضت مدة العدول دون �أن يتم�سك امل�ستهلك بحقه يف العدول ينقلب العقد �إىل عقد الزم وبات
وي�صبح واجب التنفيذ بني طرفيه� ،إال �أنه ال يوجد ما مينع من الرجوع بال�ضمان على �أ�سا�س القواعد العامة
يف حال �شاب ال�سلعة �أو اخلدمة عيب معني �أو لتوفر �أحد عيوب الإرادة .لكن ال�س�ؤال املطروح هنا هل يجوز
للم�ستهلك االحتفاظ بال�سلعة مع املطالبة ب�إنقا�ص الثمن مبا يعادل العيب؟ يف الواقع لو رجعنا �إىل القواعد
العامة يجوز للم�ستهلك املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صابه لذلك �أرى تخويل امل�ستهلك عدة خيارات
�إما �إعادة ال�سلعة �أو ا�ستبدالها �أو االحتفاظ بها واملطالبة ب�إنقا�ص الثمن لأن �أف�ضل تعوي�ض هو �إنقا�ص الثمن
مبا يوازي جرب ال�ضرر.
ويف حال �إذا كان حمل العقد خدمة بها عيب �أو نق�ص له العدول عن العقد �أو املطالبة بتعوي�ض يعادل
بناء على طلب امل�ستهلك و�إرادته وما يراه حمقق ًا مل�صلحته
النق�ص �أو العيب �أو املطالبة ب�إعادة تقدميها وذلك ً
بغ�ض النظر عن موقف مقدم اخلدمة( .)67ويف تقديري �أنه يف جميع الأحوال ميكن للم�ستهلك الرجوع على
املنتج ح�سب القواعد العامة يف امل�س�ؤولية واملطالبة بالتعوي�ض عن كل الأ�ضرار التي �أ�صابته.
 -63د .طاهر �شوقي م�ؤمن ،مرجع �سابق الإ�شارة �إليه� ،ص.120
 -64د .حممد املر�سي زهرة ،مرجع �سابق� ،ص 108وانظر �أي�ض ًا د .طاهر �شوقي ،مرجع �سابق� ،ص.121
 -65د� .سامح التهامي ،مرجع �سابق� ،ص.344
 -66املادة ( )501من القانون املدين الأردين.
 -67د .حممد املر�سي زهرة ،مرجع �سابق� ،ص.109
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ومن الآثار املرتتبة على ممار�سة حق العدول �إذا كان ثمن ال�سلعة ناجت كلي ًا عن قر�ض ممنوع للم�ستهلك
من قبل البائع �أو الغري على �أ�سا�س عقد مربم من قبل البائع �أو الغري بحيث يغطي ثمن الب�ضاعة ب�صورة كاملة
�أو جزئية ف�إن عقد القر�ض يعد مف�سوخ ًا من تلقاء نف�سه ،لأن العقد هنا يفقد مربره ووجوده الأمر الذي
يرتتب عليه ف�سخه بقوة القانون لأن �سبب القر�ض متويل عملية ال�شراء وانعقد ب�صفة تبعية النعقاد عقد
البيع وبالتايل من العدالة �أال ي�ستفيد امل�ستهلك من عقد القر�ض الذي منح له خلروجه عن الغر�ض املحدد
له(.)68

 -68د .عبدالفتاح بيومي حجازي ،مرجع �سابق� ،ص 235وانظر �أي�ض ًا د .حممد زهرة ،مرجع �سابق� ،ص.95 ،94
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اخلامتـــــة:

تناول هذا البحث �ضمانة هامة من �ضمانات حماية امل�ستهلك يف العقد الإلكرتوين �أال وهو العدول عن العقد
ب�إرادته املنفردة دومنا حاجة �إىل ر�ضا وموافقة املنتج وتو�صل الباحث �إىل النتائج والتو�صيات التالية:
�أو ًال :كون امل�ستهلك ال يتوفر لديه القدرة الفعلية ملعاينة املنتج قبل �إبرام العقد من ال�ضروري �أن يكون له
احلق بالعدول وتعليق العقد على �صدور �إرادة واعية م�ستنرية.
ثاني ًا :نظر ًا لكون حق العدول يخالف مبد�أ القوة امللزمة للعقد وقاعدة العقد �شريعة املتعاقدين فقد ن�صت
بع�ض الت�شريعات كالقانون الفرن�سي وامل�صري والتون�سي والتوجيه الأوروبي �صراحة على تخويل امل�ستهلك هذا
احلق �إال �أن هذا احلق يقت�صر على امل�ستهلك وحده دون املنتج.
ثالث ًا :مل ين�ص امل�شرع الأردين على هذا احلق يف قانون املعامالت الإلكرتونية �إال �أنه بالرجوع �إىل القواعد
العامة يف القانون املدين ميكن الأخذ بهذا احلق ا�ستناد ًا �إىل نظرية اخليارات وبالأخ�ص خيار الر�ؤية.
رابع ًا� :أن العقد املت�ضمن حق الرجوع هو عقد غري الزم �إذ يعرت عقد �صحيح نافذ ومنتج لآثاره القانونية �إال
�أن امل�ستهلك له حق العدول عنه وفق ًا لنظرية العقد غري الالزم.
خام�س ًا� :أن حق العدول البد من ممار�سته خالل فرتة زمنية حمددة وذلك حفاظ ًا على ا�ستقرار املعامالت
حتى ال يظل املنتج مهدد ًا يف �أية حلظة بالرجوع عن العقد� ،إال �أن الت�شريعات اختلفت ب�ش�أن املدة بع�ضها يكون
حق الرجوع خالل �أ�سبوع من اال�ستالم �أو انعقاد العقد وميكن �أن متتد �إىل ثالثة �شهور يف حالة عدم ت�أكيد
البائع للمعلومات مثل القانون الفرن�سي بينما مدة الرجوع �أربعة ع�شر يوم ًا يف م�صر وبع�ضها مثل القانون
التون�سي املدة ع�شرة �أيام.
�ساد�س ًا :ا�شرتط القانون امل�صري والقانون التون�سي ال�ستخدام حق الرجوع �أن تكون ال�سلعة �أو املنتج معيبة
غري مطابقة لل�شروط �أو للغر�ض الذي مت التعاقد من �أجله ،بينما امل�شرع الفرن�سي والتوجيه الأوروبي مل
ت�شرتط ذلك ويعترب موقفهما �أف�ضل من موقف امل�شرع امل�صري والتون�سي كون امل�ستهلك الإلكرتوين يتعذر عليه
ر�ؤية ال�سلعة قبل العقد لذلك من الطبيعي �إعطاءه هذا احلق �سواء كانت ال�سلعة معيبة �أم ال وهذا يتفق مع
خيار الر�ؤية الذي �أخذ به امل�شرع الأردين يف القانون املدين.
�سابع ًا :م�ساواة املنتجات مع اخلدمات يف �سريان حق العدول عليهما مع ا�ستثناء بع�ض العقود من نطاق
تطبيق حق العدول وذلك يف القوانني التي ن�صت �صراحة على هذا احلق يف حني �أن خيار الر�ؤية امل�أخوذ به يف
القانون الأردين يقت�صر فقط على العقود القابلة للف�سخ كما �أنه يرد على الأ�شياء املعينة بالذات دون املعنية
بالنوع.
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التو�صيـــــات:

و�إن كان امل�شرع الأردين �أخذ بخيار الر�ؤية يف القانون املدين �إال �أنه قد ال يوفر احلماية الكافية للم�ستهلك
يف التعاقد عن بعد لكونه ال يطبق على كل �أنواع العقود و�إمنا فقط العقود التي حتتمل الف�سخ وال يرد �إال على
الأ�شياء املعينة بالذات ،يف حني �أن امل�ستهلك بحاجة على احلماية يف كل العقود وبغ�ض النظر عن طبيعة املعقود
عليه الأمر الذي يقت�ضي تعديل قانون املعامالت الإلكرتونية الأردين بحيث ي�شمل حق امل�ستهلك بالعدول عن
العقد وامل�ساواة بني املنتجات واخلدمات وذلك على غرار النهج الذي اتبعه امل�شرع الفرن�سي والتون�سي وامل�صري
وتنظيمه حلق العدول تنظيم ًا دقيق ًا ومن كافة اجلوانب.
على امل�شرع الأردين �أن ي�سارع �إىل �إ�صدار قانون خا�ص حلماية امل�ستهلك يحدد فيه كل حقوقه يف مواجهة
املنتج كونه الطرف الأ�ضعف يف العالقة العقدية.
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قائمة ملراجع:
 - 1د� .أ�سامة �أبو احل�سن جماهد ،خ�صو�صية التعاقد عرب الإنرتنت ،دار النه�ضة العربية2000 ،م ،الو�سيط
يف قانون املعامالت الإلكرتونية ،دار النه�ضة العربية2007 ،م.
 - 2د� .أنور �سلطان ،م�صادر االلتزام يف القانون املدين الأردين ،الطبعة الأوىل ،من�شورات اجلامعة الأردنية،
عمان1987 ،م.
� - 3إميان م�أمون �أحمد ،اجلوانب القانونية لعقد التجارة الإلكرتونية ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة املن�صورة،
م�صر2006 ،م.
 - 4د� .إبراهيم �أبو الليل ،العقد غري الالزم ،جامعة الكويت1994 ،م.
 - 5د� .أحمد �سعيد الزقرد ،حق امل�شرتي يف �إعادة النظر يف عقود البيع بوا�سطة التلفزيون ،جملة احلقوق
الكويتية ،العدد الثالث1995 ،م.
 - 6د .جمال خاطر النكا�س ،حماية امل�ستهلك و�أثرها على النظرية العامة للعقد يف القانون الكويتي ،جملة
احلقوق ، ،عدد1989 ،2م.
 - 7د .حمداهلل حمداهلل ،حماية امل�ستهلك يف مواجهة ال�شروط التع�سفية يف عقود اال�ستهالك ،دار الفكر
العربي.1997 ،
 - 8د .ح�سن عبدالبا�سط جميعي ،حماية امل�ستهلك ،احلماية اخلا�صة لر�ضاء امل�ستهلك يف عقود اال�ستهالك،
دار النه�ضة العربية1996 ،م.
 - 9د .حمدي عبدالرحمن ،التعبري عن الإرادة يف العقد الإلكرتوين ،دار النه�ضة العربية ،م�صر،
2006م.
 - 10د .خالد ممدوح �إبراهيم� ،إبرام العقد الإلكرتوين ،درا�سة مقارنة ،دار الفكر اجلامعي2006 ،م.
 - 11د� .سامح التهامي ،التعاقد عرب الإنرتنت ،درا�سة مقارنة ،الطبعة الأوىل ،دار الكتب القانونية ،دار �شتات
للن�شر والربجميات ،م�صر2008 ،م.
 - 12د .طاهر �شوقي م�ؤمن ،عقد البيع الإلكرتوين ،دار النه�ضة العربية ،م�صر2007 ،م.
 - 13د .عدنان ال�سرحان ،د .نوري خاطر� ،شرح القانون املدين ،م�صادر احلقوق ال�شخ�صية ،درا�سة مقارنة،
دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل2000 ،م.
 - 14د .عبدالفتاح بيومي حجازي ،مقدمة يف التجارة الإلكرتونية العربية ،الكتاب الأول ،دار الفكر
اجلامعي2003 ،م.
 - 15عمر خالد زريقات ،عقد البيع عرب الإنرتنت ،عقود التجارة الإلكرتونية ،الطبعة الأوىل ،دار احلامد
ودار الراية للن�شر والتوزيع ،الأردن2007 ،م.
 - 16عمرو عبدالفتاح علي يون�س ،جوانب قانونية للتعاقد الإلكرتوين ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة عني �شم�س،
2008م.
 - 17د .حممد ح�سني من�صور ،امل�س�ؤولية الإلكرتونية ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر2003 ،م.
 - 18د .م�صطفى �أحمد �إبراهيم ن�صر ،الرتا�ضي يف العقود الإلكرتونية ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية،
2010م.
 - 19د .حممد �سعيد حممد الرمالوي ،التعاقد بالو�سائل امل�ستحدثة يف الفقه الإ�سالمي ،دار الفكر اجلامعي،
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الطبعة الأوىل2000 ،م.
 - 20د .حممد نبيل �سعد ال�شاذيل ،نظرية العقد يف الفقه الإ�سالمية ،دار النه�ضة العربية2003 ،م.
 - 21د .حممد املر�سي زهرة ،احلماية املدنية للتجارة الإلكرتونية ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة العربية،
م�صر ،د.ت.
 - 22د .حممد ال�سعيد ر�شدي ،التعاقد بو�سائل االت�صال احلديثة ،مطبوعات جامعة الكويت1998 ،م.
 - 23د .حممد ح�سن قا�سم ،التعاقد عن بعد ،دار اجلامعة اجلديدة ،للن�شر2005 ،م.
24 - Andrew D. murray, entening int contracts electronically op. cit, p23.
25 - Jean baptiste, ms commerce electronigus, Paris, op.cit, p98.
 - 26املذكرات الإي�ضاحية للقانون املدين الأردين ،اجلزء الأول ،الطبعة الثالثة ،مطبعة التوفيق،
1992م.
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řǗȂǳơƔƢǔǬǳơǁȁƽ
ƨȈǳȁƾǳơƩƢȈǫƢǨƫȏơȁƩơƾǿƢǠŭơǪȈƦǘƫĿ
د�.صالح زيد �صالح ق�صيله

�أ�ستاذ القانون الدويل امل�ساعد ب�أكادميية ال�شرطة ــ �صنعاء

ǎƼǴǷ

�إن كل قاعدة قانونية داخلية �أو دولية مت �إ�صدارها بالفعل متر بثالث مراحل
� ،أو لها ثالث حاالت هي:
الوجود النفاذ القابلية للتطبيق الذاتي:
ــ فهي موجودة داخل النظام القانوين الذي �صدرت يف �إطاره .
ــ ف�إذا ما مت ن�شرها بالطرق املقررة قانون ًا �صارت نافذة .
ــ ف�إذا كانت بحالتها هذه �صارت �صاحلة للتطبيق دون حاجة �إىل اتخاذ �إجراء
ذي طبيعة ت�شريعية عندئذ تكون قابلة للتطبيق بذاتها .
وبالتايل ت�صبح املعادلة كالتايل :
( )1كل قاعدة قانونية قابلة للتطبيق الذاتي البد �أن تكون موجودة ونافذة ،
وكل قاعدة نافذة البد �أن تكون موجودة .
( )2لي�س كل قاعدة موجودة تكون نافذة �أو قابلة للتطبيق الذاتي كما �أنه لي�س
كل قاعدة نافذة تكون قابلة للتطبيق .
فمثال :وجوب تطبيق القانون الأ�صلح للمتهم ب�أثر رجعي من وقت �صدوره دون
�إنتظار نفاذه وذلك ل�صراحة الن�ص الذي �أ�ستخدم عبارة(�إذا �صدر).
*ويف �إطار القانون الدويل :
ــ �إذا اكتمل الن�صاب العددي للدول الأع�ضاء امل�صادقة على االتفاقية �صارت
نافذة داخل النظام القانوين الدويل .
ــ ف�إذا ما دخلتها الدول التي �صادقت عليها �إىل نظامها القانوين الداخلي وفق
الإجراءات املقررة لدى كل دولة �،أ�ضحت نافذة يف هذا النظام وجزء ال يتجز�أ
منه.
ــ ف�إذا ما كانت هذه االتفاقية قابلة للتطبيق الذاتي �أمام الق�ضاء دون حاجة
�إىل تدخل امل�شرع الداخلي  ,كانت موجودة ونافذة وقابلة للتطبيق الذاتي .
ــ �أما �إذا مل تكن كذلك ومل يتدخل امل�شرع كانت موجودة ونافذة فقط .
النتيجة� :إن وقوف القاعدة الدولية عند املرحلة الأوىل الوجود �أو الثانية
النفاذ دون الو�صول �إىل املرحلة الثالثة (القابلية للتطبيق الذاتي ) ،ي�صبح
وجودها وعدمها �سواء وهذا ينعك�س على حقوق وحريات الأفراد وثلم يف العدالة.
ويعد الق�ضاء الوطني الواجهة الرئي�سة لبيان مدى التزام الدول بتطبيق
القواعد الدولية التي �صادقت عليها  ،وهذا ما �سنو�ضحه من خالل هذا البحث .
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Abstract:

In general each internal and international rule had been issued and
really implemented should pass through three stages or phases:a.Presenting, this rule is presented under the legal frame.
b.Awareness, When this rule became known to public by the legal
way, it became applied.
c.implementation, if this rule as issued became easy for implementing
without need to any legal act, so its’ self became acceptable to be
implemented, then the process become as following:
(1) For each legal rule easily can be implemented, must be presented
and known, and each implemented rule must be present.
(2) Not all presented rule are completely known or capable to be
easily implemented and not all known rule has capability to be
implementing.
e.g. compulsory of implement appropriate rule for questioned person
with back effecting from issued time without consideration of
implementation, because of the clear phrases ( if issued).
In international law frame.
If the recommended number of member states voted and signed
the convention or law, its’ became valid within international law
system.
When the member states applied this conventions or law within
their internal law according to their principle, became undividable of
their internal law.
If this convention or law suitable to be implemented within internal
court with no need of interfere of National Consultant Council, it
became presented, known and capable for implementation.
If this convention wasn’t like that and the National Consultant
Council doesn’t interfere it became only presented and known.
Summary:
If the world nations stopped with first phase (Presenting) or second
phase (Awareness & public knowledge) without reaching the tired
phases (self implementation), the presenting or not of that rule or law
is the same, which is effecting or reflex negative on the human rights
and freedom and uncompleted Justice and the National Consultant
Council should indicate how longest these states applied this rule or
convention which had been agreed and signed on.
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املقدمة:

يوجب القانون الدويل على الدول تطبيق املعاهدات الدولية التي التزمت بها  ،وترك لها حرية حتديد
كيفية تطبيقها داخلي ًا � ،إذ �أن النظام القانوين الداخلي هو الذي يحدد ما يكون للمعاهدات التي تربمها دولة
ما داخل هذه الدولة من �آثار ،مبعنى �آخر �أن كل دولة ت�ضع مبطلق حريتها عن طريق د�ستورها وقوانينها
�شروط تطبيق املعاهدات الدولية داخل نظامها القانوين ،والدول تتباين يف الطرق التي تتبعها لدمج املعاهدات
يف ت�شريعاتها الداخلية و�إلزام اجلهات املعنية بتطبيقها ومنها الق�ضاء،على اعتبار �أن هذا التطبيق جزءا
من املهام العامة للقا�ضي يف النطق بالقانون،لأنه منذ اللحظة التي يتم من خاللها �إدماج املعاهدة يف النظام
الداخلي ت�صبح جزءا ال يتجز�أ من البناء القانوين الوطني والذي يقع على عاتق القا�ضي الوطني �ضمانة
تطبيقه و�إال ارتكب �إثم �إنكار العد اله وحتملت دولته امل�س�ؤولية الدولية ب�سبب امتناعه عن تطبيق املعا هده،
ولهذا االعتبار ف�إن مبد�أ تطبيق املعاهدة بوا�سطة القا�ضي الوطني هو مبد�أ عاملي معروف يحظى باالحرتام يف
جميع الدول يف الوقت الراهن.
وبناء على ذلك ف�إن ال�س�ؤال املطروح هو متى ت�صبح املعاهدات الدولية نافذة يف النظم القانونية
الداخلية للدول ؟ ومتى يجب على القا�ضي الوطني تطبيقها ؟ وما هو الو�ضع يف حالة تعار�ض القواعد الدولية
مع القواعد الداخلية ؟ وللإجابة على هذه الت�سا�ؤالت البد من �أن نتعر�ض لبيان و�ضع االتفاقية بعد الت�صديق
عليها يف خمتلف الدول على �سبيل العموم ويف اجلمهورية اليمنية ب�صفة خا�صة ودور القا�ضي الوطني يف
تطبيق املعاهدة الدولية بعد دخولها حيز النفاذ وال�سيما عند وجود تعار�ض بني تلك القواعد وذلك من خالل
مبحثني نخ�ص�ص املبحث الأول لدرا�سة مدى التزام القا�ضي الوطني يف تطبيق املعاهدة بعد الت�صديق عليها �أما
املبحث الثاين ف�سنتعر�ض فيه لبيان حكم التعار�ض بني االتفاقيات الدولية والقوانني الداخلية ،وقبل ذلك
ــ ولتمام الفائدة ــ البد من عر�ض بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية يف القانون الدويل اخلا�صة باملعاهدات و�أ�سا�س
�إلزامها .وذلك مبا ي�سمح به املجال وذلك على النحو الآتي-:

مفاهيم �أ�سا�سية:

من امل�ستح�سن قبل الولوج �إىل مو�ضوع البحث بيان بع�ض امل�صطلحات يف القانون الدويل املتنا�سبة مع احلال،
كي ي�سهل للمطلع معرفتها ،والتي ال ي�سعفنا الوقت واحلال للتو�سع فيها ،ولذا �سنبينها ب�إيجاز كما يلي :

املعاهدة (االتفاقية) :

تعريف املعاهدة الدولية  :تن�ص املادة الثانية الفقرة (ا) من اتفاقية فينا لعام  1969على �أن « :املعاهدة
تعني اتفاق دويل يعقد بني دولتني �أو �أكرث كتابة ويخ�ضع للقانون الدويل �سواء يف وثيقة واحدة �أو �أكرث ،و�أيا
كانت الت�سمية التي تطبق عليه» ،حاولت هذه املادة تعريف املعاهدة بغ�ض النظر عن الت�سمية �أو امل�صطلحات
التي تطلق عليها ،ذلك �أن املعاهدة لها عدة مرتادفات ت�ؤدي �إىل معنى واحد مثل :اتفاق ،اتفاقية ،عهد ،ميثاق،
بروتوكول الت�صريح ،موادعة ،نظام تبادل اخلطابات ...الخ.
ويفرق الفقه بني عدة �أنواع من املعاهدات )1( :
1ـ من حيث �شكلها  :معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية (متعددة الأطراف) .ويطلق بع�ض الفقهاء على
املعاهدات اجلماعية ا�سم املعاهدات ال�شارعة متييز ًا لها عن املعاهدات العقدية التي تربم بني دولتني �أو �أكرث
ب�ش�أن �أمور ال تهم دول �أخرى.
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2ـ من حيث مو�ضوعها واجلهة املخولة بالت�صديق  :ميكن �إجمالها يف �أنواع ثالث :
الأويل  -:معاهدات عادية وي�صادق عليها رئي�س الدولة.
الثانية  -:معاهدات يرتتب عنها تكاليف مالية على الدولة وهذه ال ي�صادق عليها الرئي�س �إال بعد موافقة
الربملان بن�ص ت�شريعي .
الثالثة :معاهدات تكون متفقه مع ن�صو�ص الد�ستور  ،وهذه تتم امل�صادقة عليها باتباع الو�سائل املن�صو�ص
عليها من �أجل تعديل الد�ستور ( بالتعديل ) وفق الد�ستور وذلك :
�أن يتخذ املبادرة الرئي�س �أو ثلثا الربملان .
�أن يعر�ض امل�شروع �أو املبادرة لال�ستفتاء ال�شعبي .
ت�صبح املبادرة بالتعديل نافذة بعد اال�ستفتاء .
ال ميكن �أن مي�س التعديل الثوابت الوطنية .

الت�صديق:

هو الت�أكيد الر�سمي على ارت�ضاء االلتزام باملعاهدة التي �سبق التوقيع عليها �أو �إقرارها ،وهو �إجراء داخلي
يقوم به ال�شخ�ص القانوين الدويل وفقا لد�ستوره،ويعلن مبقت�ضاه قبوله لأحكام املعاهدة وااللتزام بتنفيذها،
لكن ال�س�ؤال املتبادر �إىل الذهن هو ما هي احلكمة من الت�صديق� ،أي ملاذا ي�شرتط القانون الدويل الت�صديق على
املعاهدات ؟
 بالن�سبة للفقه الدويل ف�إن هناك اعتبارات علمية قانونية واعتبارات عملية حتدد احلكمة من الت�صديقفاالعتبارات القانونية تتمثل يف �أن الت�صديق �إقرار ب�أثر رجعي من جانب املوكل (الدولة) على ت�صرفات الوكيل
الذي قام ب�إبرام املعاهدات الدولية  ،ومثل هذا االعتبار م�ستمد من الوكالة يف القانون اخلا�ص .واالعتبار
العملي يتمثل يف �أن املعاهدات الدولية قد تعالج مو�ضوع ًا ذو �أهمية كبرية بالن�سبة للدولة مما ي�ستوجب
�إعطاء الدولة فر�صة �أخرى لإعادة النظر والت�صحيح فيما تريد الإقدام عليه.
�أثر الت�صديق  :يرتتب على �إمتام عملية الت�صديق دخول املعاهدة حيز النفاذ �أي ت�صبح قانون ًا ملزم ًا ،
كما ي�ؤدي ذلك �إىل تبادل وثائق الت�صديق بني طريف �أو �أطراف االلتزام و�إيداعها لدى املتفق عليها يف حالة
املعاهدة اجلماعية.
الن�شر � :إعالم املواطنني وكافة النا�س بالقوانني مما ي�سهل تطبيقها،وحقيقته هو الت�أكيد حلقوق املواطن
يف الإعالم .ومعظم الد�ساتري والقوانني الداخلية حتتم ن�شر املعاهدات الدولية حتى تكون لها قوة القانون ،
والن�شر يجب �أن يتم وفق ًا للأو�ضاع املقررة يف الد�ساتري  ،حتى ميكن االحتجاج بها يف مواجهة الأفراد،وهذا ما
ت�أكده اتفاقية فيينا لعام  1969يف املادة 1/8حيث تن�ص على �أن (حتال املعاهدات بعد دخولها دور النفاذ �إىل
الأمانة العامة للأمم املتحدة لت�سجيلها وقيدها وحفظها وفق ًا لكل حالة على حدة ون�شرها)(.)2
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املبحث الأول

مدى التزام الق�ضاء الوطني بتطبيق املعاهدات الدولية
مل تعد الدول تتم�سك بال�ش�أن الداخلي وخ�صو�صياتها كما كان احلال يف ال�سابق �أي قبل ن�ش�أة الأمم
املتحدة عام �1945إذ غدت الدول يف مرمى الرقابة الدولية واملحا�سبة عند عدم االلتزام بقواعد القانون
الدويل  ،ومل يعد تطبيق تلك االتفاقيات انتقا�ص ًا من �سيادتها بل يعد تعزيز ًا لوجودها الدويل حيث حتر�ص
الدول على ذلك ،ولأن الق�ضاء الوطني هو املعني �أو ًال بتطبيق تلك االتفاقيات ـ حتى بعد �صدور نظام روما
اخلا�ص باملحكمة اجلنائية الدولية عام  1998ــ يتطلب منا معرفة مدى التزام الق�ضاء الوطني بذلك،غري �أننا
قبل بيان ذلك يحبذ الوقوف عند هاتني امل�س�ألتني لأهمتهما وذلك على النحو التايل :

الأوىل �:أ�سا�س القوة الإلزامية للمعاهدات الدولية .

�إن م�س�ألة حتديد االلتزام ب�أحكام القانون الدويل ب�صفة عامة كانت حمل جدل بني الفقهاء يف القدمي
واحلديث  ،فالفقه التقليدي يتقا�سمه اجتاهان �أو نظريتان:
�أحدهما  :يرى �أن �أ�سا�س الإلزام يف القانون الدويل ب�صفة عامة يكمن يف ذاته ويف �إرادة الدول .بينما
االجتاه الآخر يرى � :أن �أ�سا�س هذا الإلزام يرجع �إىل عوامل خارجه عن القانون وعن �إرادة الدول.
لكن الر�أي ال�سائد عند الفقه احلديث يتبلور يف التوفيق بني تلك النظريات �أو االجتاهات (.)3
ومن الثابت �أن اخلا�صية الإلزامية للمعاهدات الدولية ت�ستند �إىل بع�ض القواعد العرفية التي حتدد
وتو�ضح مدى االلتزامات الواقعة على عاتق الأطراف املتعاقدة ،وهذه القواعد ت�سرى ــ بحكم طبيعتها على
�أية معاهدة دولية بغ�ض النظر عن نية �أطرافها ويرجع ذلك �إىل �أن هذه القواعد تهدف �إىل حتقيق االحرتام
الكامل للمعاهدة  ،وهو ما ي�شكل �إحدى القواعد الذهبية للقانون الدويل املعا�صر الذي ي�ستند �أ�سا�س ًا �إىل
التنفيذ املخل�ص للإلزام الناجم عن املعاهدات وغريها من م�صادر القانون الدويل(.)4
و�إذا كانت القواعد التي ت�ؤ�س�س القوة امللزمة للمعاهدات الدولية متعددة ومتغايرة ،ف�إننا �سنكتفي بالإ�شارة
�إىل ثالثة مبادئ مهمة هي  :مبد�أ �أن الر�ضا ملزم �أو مقيد  ،ومبد�أ الوفاء بالعهد  ،ومبد�أ ح�سن النية  ،وللتو�ضيح
فقط نبينها ب�صورة موجزة فيما يلي(:)5

�أـ مبد�أ الر�ضا مقيد �أو ملزم:

طبق ًا لهذا املبد�أ ين�شئ الر�ضا �أو االتفاق االلتزام الدويل  ،فالرتا�ضي �إذن هو �أ�سا�س االلتزامات الدولية
 ،وتف�سري ذلك �أن الرتا�ضي ي�شكل يف �إطار القانون الدويل احلايل� ،أ�سا�س االلتزام ( من حيث املبد�أ ) وملا كانت
املعاهدة الدولية هي عمل تعاقدي يقوم �أ�سا�سا على االتفاق  ،ف�أن هذا الأ�سا�س ينطبق عليها من باب �أوىل.

بـ ـ مبد�أ الوفاء بالعهد:

من امل�ؤكد �أن مبد�أ الوفاء بالعهد يلعب دور ًا حا�سم ًا فيما يتعلق بتوفري الثقة والفاعلية الالزمتني لكل
معاهدة دولية �سارية �أو مطبقة بني �أطرفها  .فهو مبد�أ يهدف �إىل تالفى الإجراءات التحكمية ال�صادرة عن
جانب واحد  ،والتي ميكن �أن يتخذها طرف �ضد طرف �آخر لإنهاء املعاهدة .

جـ ـ مبد�أ ح�سن النية:

يكمل مبد�أ ح�سن النية ــ وهو مبد�أ من املبادئ الرا�سخة يف قانون املعاهدات الدولية ــ مبد�أ الوفاء
بالعهد وال يقل عنه �أهمية  :ذلك �أن املعاهدات الدولية يجب تنفيذها ب�إخال�ص .وقاعدة ح�سن النية ال ميكن
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الت�شكيك يف �صحتها �سواء يف �إطار القانون الداخلي �أو الدويل ،باعتبارها قاعدة حتكم الأعمال االتفاقية ،
و�إذا كان مبد�أ ح�سن النية ينطبق على كل العالقات الدولية  ،ف�إنه يكت�سب �أهمية خا�صة يف �إطار املعاهدات
الدولية.

ً
الثانية � :أ�سا�س التزام املحاكم الوطنية بتطبيق املعاهدات الدولية.

اكت�سبت املحاكم الوطنية دور ًا وا�سع ًا يف تطبيق املعاهدات الدولية نظر ًا للتطور الكبري الذي �شهده القانون
الدويل مع �إبرام العديد من املعاهدات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان حيث �أ�صبح لدينا ما ي�سمى “ بال�شرعة
الدولية”  ،فالعالقة بني الفرد العادي ودولته مل تعد عالقة وطنية ومل تعد من االخت�صا�ص الداخلي للدولة
و�إمنا �أ�صبحت ت�أخذ بعد ًا دولي ًا لوجود معاهدات دولية تنظمها  ،لذلك فقد �أ�صبح دور القا�ضي الوطني ي�أخذ
جما ًال �أو�سع يف تطبيق املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان خا�صة �أمام ا�ستحالة ا�ستعمال احلماية
الدبلوما�سية يف حالة انتهاك حقوق الفرد داخل دولته لعدم وجود عن�صر �أجنبي  ،وال�سيما �إن حمكمة العدل
الدولية ال تقبل ــ وفق نظامها الأ�سا�سي ــ �أن يكون الفرد طرف ًا مبا�شر ًا يف دعوى مرفوعة �أمامها  ،مما يف�سح
املجال للق�ضاء الوطني للف�صل يف املنازعات املرفوعة �أمامه وخا�صة املتعلقة بحقوق الإن�سان  ،ويرتكز واجب
القا�ضي الوطني بتطبيق املعاهدات الدولية التي لها �صلة بحقوق والتزامات الأفراد على �أ�سا�سني(:)6
1ـ وفاء لاللتزام امللقى على عاتق دولته بالتنفيذ وهو �أحد �أجهزتها املكلفة بال�سهر على ح�سن تطبيق
املعاهدة.
2ـ على اعتبار هذا التطبيق جزء ًا من مهمة القا�ضي العامة يف النطق بالقانون ،لأنه منذ اللحظة التي مت
من خاللها �إدماج املعاهدة يف النظام الداخلي ت�صبح جزء ًا ال يتجز�أ من البناء القانوين الوطني والذي
يقع على عاتق القا�ضي الوطني �ضمانه وتطبيقه و�إال ارتكب �إثم �إنكار العد الة وحتملت دولته امل�س�ؤولية
الدولية ب�سبب �أخطاء �سلطتها الق�ضائي وامتناعها عن تطبيق املعا هدة  ،ولهذا االعتبار ف�إن مبد�أ تطبيق
املعاهدة بوا�سطة القا�ضي الوطني هو مبد�أ عاملي معروف يحظى باالحرتام يف جميع الدول يف الوقت
الراهن.
وبناء على ما �سبق ميكن �إثارة ال�س�ؤال التايل  :وهو متى ت�صبح املعاهدة الدولية ملزمة وواجبة التطبيق؟
ً
مبعنى �آخر هل املعاهدة الدولية تعد نافذة ويجب على القا�ضي الوطني تطبيقها مبجرد الت�صديق عليها؟ �أم �أن
�شرط �صدور قانون بها يجعلها هي والعدم �سواء؟ �سنجيب على هذا الت�سا�ؤل من خالل بيان و�ضع املعاهدات يف
النظم القانونية الوطنية ب�صفة عامة  ،ثم بيان حالها يف النظام القانوين للجمهورية اليمنية مع بيان معوقات
التطبيق والآثار املرتتبة على ذلك كما يلي :

�أو ًال  :و�ضع املعاهدات يف النظم القانونية الداخلية.

من القواعد امل�سلم بها يف القانون الدويل �أن �إمتام عملية �إبرام املعاهدة الدولية يرتتب عليه بال�ضرورة
التزام كافة الدول الأطراف بتنفيذها يف جمال القانون الدويل ويف جمال النظام القانوين الداخلي على حد
�سواء  .ومن امل�سلم به كذلك �إن التزام الدولة بتنفيذ املعاهدة داخل �إطار نظامها القانوين هو التزام بتحقيق
نتيجة ولي�س جمرد التزام ببذل عناية  ،و�أن من �ش�أن �إخالل الدولة بهذا االلتزام �أو تراخيها يف االن�صياع له
�أن ي�ؤدى �إىل قيام م�س�ؤوليتها الدولية يف هذا ال�صدد  .ومن امل�سلم به كذلك �أن هذا االلتزام ين�صرف �إىل �سلطات
الدولة الثالث الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية و�إىل الإفراد كذلك (.)7
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بيد �أن نفاذ املعاهدة يف النظام القانوين الداخلي للدولة وتطبيقها داخل الدولة قد �أثار الكثري من
اخلالفات � ،إذ يثور البحث حول ما �إذا كان ي�شرتط كي ت�صبح املعاهدة نافذة داخل الدولة وملزمة لل�سلطات
الوطنية والرعايا �أن ي�صدر بها قانون داخلي من ال�سلطة املخت�صة يف الدولة متبعة يف ذلك الإجراءات الداخلية
املتبعة يف �إ�صدار القوانني العادية داخل الدولة ؟ �أم �أنه يكفى ل�سريان املعاهدة داخل الدولة �أن يكون قد مت
�إبرامها بطريقة �سليمة روعيت فيها كافة الأو�ضاع التي يتطلبها القانون الدويل بالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع التي
يتطلبها د�ستور الدولة ؟ فالغر�ض من هذه الدرا�سة هو معرفة متى تلتزم ال�سلطات الوطنية داخل الدولة
بتطبيق املعاهدات بطريقة تلقائية  ،ومتى يجب على القا�ضي الوطني تطبيق املعاهدات الدولية؟ وال�سيما
عندما يغفل امل�شرع الوطني عن حلول لبع�ض الق�ضايا املعرو�ضة عليه  ،يف الوقت نف�سه ت�ضمنت معاهدة ما
حلول لتلك احلالة؟
مما ال�شك فيه �أنه يجب على املحاكم الداخلية �أن تت�أكد قبل تطبيق املعاهدة من �أن هذه الأخرية قد
ا�ستوفت جميع �شروط �إبرامها من حيث التوقيع والت�صديق والن�شر  .ف�إذا وجد القا�ضي الداخلي �أن املعاهدة
مل يتم الت�صديق عليها بعد رف�ض تطبيقها  ،لأنها بذلك تكون غري نافذة يف �إقليم الدولة � ،إال �إذا كانت معاهدة
دولية �أبرمت يف ال�شكل املب�سط ودخلت حيز النفاذ منذ تاريخ التوقيع عليها ح�سب اتفاق الأطراف على ذلك ،
وح�سبما ن�صت على ذلك املادة ( )24من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969م .
ويجب على القا�ضي الداخلي كذلك �أن يت�أكد مما �إذا كانت املعاهدة نافذة مبا�شرة جمرد الت�صديق عليها
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية �أم �أنها حتتاج �إىل �إجراء �إ�ضايف �آخر من ال�سلطة الت�شريعية  ،وذلك ب�إ�صدار
قانون ال�ستقبالها و�إدماجها يف القانون الداخلي � ،أو قانون باعتماد املبالغ املالية الالزمة لتنفيذها  .ف�إذا كانت
قواعد املعاهدة من القابل للتطبيق التلقائي املبا�شر  ،وجب على املحاكم تطبيقها و�إنزال حكمها فور ًا  ،وان كانت
تتطلب �إجراءات �إ�ضافية �أخرى كالإ�صدار مث ًال � ،سكتت عن تطبيقها حتى تقوم ال�سلطة الت�شريعية باتخاذ
الالزم يف هذا املجال(.)8
وقد انق�سم الفقه بالن�سبة لق�ضية نفاذ املعاهدات الدولية يف النظام القانوين الداخلي �إىل فريقني(:)9
الفريق الأول يرى �أن املعاهدة لي�ست بذاتها م�صدر ًا من م�صادر القانون الداخلي  ،و�إن كانت امل�صدر الأ�سا�سي
للقواعد الدولية،وعلى الرغم �أن الدولة تلتزم بتطبيق املعاهدة يف �إطار قانونها الداخلي
�إال �أن هذا التطبيق ال يتم بطريقة تلقائية بل يحتاج �إىل ت�صرف قانوين خا�ص ت�صدره الدولة لتتبنى
مبقت�ضاه املعاهدة وتدجمها يف نظامها القانوين الداخلي  .و�أنه بدون هذا التبني املتمثل عادة يف �صورة الإ�صدار
�أو الإدماج ال تكت�سب �أحكام املعاهدة و�صف القاعدة امللزمة يف املحال الداخلي � ،إذ ي�شرتط الكت�سابها هذا
الو�صف تدخل الدولة واتخاذها الإجراء الالزم لتحويل املعاهدة من جمموعة القواعد الدولية �إىل جمموعة
القواعد الداخلية  ،وبدون هذا التحويل تظل القاعدة التي تت�ضمنها املعاهدة قاعدة دولية ال �ش�أن لها
بالقانون الداخلي .
وبالتايل ف�إن القا�ضي الداخلي يطبق ن�صو�ص املعاهدة لي�س لكونها وردت يف معاهدة دولية  ،ولكن باعتبارها
ن�صو�ص ًا يف القانون الداخلي  ،ومن الدول التي ت�أخذ بهذا االجتاه �إيطاليا حيث �أن املعاهدات التي ت�صادق عليها
�إيطاليا ال تعترب قانون ًا داخلي ًا يف النظام القانوين الإيطايل ما مل ت�صدر يف �صورة قانون �صادر من الربملان �أو
تدمج يف النظام الداخل يف �صورة قانون �صادر عن الربملان  ،وبذلك تتحول املعاهدة من قاعدة دولية �إىل قانون
داخلي �أو �إىل قاعدة قانونية �إيطالية داخلية  ،وهذا ما يعرف بنظرية ثنائية القانون(.)10
�أما الفريق الثاين  :ف�إنه يرى �أن املعاهدة الدولية مبجرد الت�صديق عليها من ال�سلطات الداخلية
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املخت�صة ودخولها دور النفاذ ت�صري م�صدر ًا للقواعد الدولية والقواعد الداخلية على حد �سواء  ،و�أن �سريان
املعاهدة وتطبيقها يف نطاق الأنظمة القانونية الداخلية للدول الأطراف ال يحتاج �إىل �إجراء خا�ص يحولها
�إىل قانون داخلي  ،لأن القانون الدويل والقانون الداخلي هما �شقان من نظام قانوين واحد �أحدهما دويل
والآخر داخلي  ،ولل�شق الدويل الأف�ضلية وال�سمو ،ومن ثم ت�سرى قواعده يف جمال ال�شق الداخلي الأدنى دون
احلاجة �إىل �إجراء خا�ص  ،و�إن كانت بع�ض الد�ساتري ت�شرتط ن�شر املعاهدة حتى تكون واجبة التطبيق يف
القانون الداخلي(� -)11أما الو�ضع يف ظل الت�شريع اليمني ف�سرنج�أ احلديث عنه �إىل الفقرة التالية  -فلي�س
الن�شر بالت�صرف القانوين الذي يغري من طبيعة القاعدة �أو ي�ضفي عليها و�صف ًا جديد ًا  ،ولكنه جمرد عمل مادي
الق�صد منه توفري العلم بالقاعدة لدى املخاطبني بها ال �أكرث وال �أقل .ومن الدول التي ت�أخذ بهذا االجتاه كل
من فرن�سا وهولندا و�سوي�سرا والنم�سا  .ففي �سوي�سرا تعترب املعاهدات الدولية ملزمة ل�سوي�سرا يف الداخل
منذ حلظة دخولها حيز النفاذ القانوين على امل�ستوى الدويل  .ومنذ هذه اللحظة تلتزم ال�سلطات الداخلية
بتطبيقها يف الداخل دون احلاجة �إىل �صدورها يف �شكل قانون �صادر عن الربملان وهذا ما يعرف بنظرية وحدة
القانون(.)12
ً
جتدر الإ�شارة �إىل �أن تعاليم مدر�سة ثنائية القانون كانت هي الأكرث انت�شارا يف خمتلف الأنظمة
القانونية حتى نهاية احلرب العاملية الثانية  ،وقد ترتب على ذلك ا�شرتاط �إ�صدار املعاهدة يف �صورة قانون
داخلي حتى يت�سنى اكت�سابها و�صف امل�صدر لقواعد القانون الداخلي  .ومل يكن الق�ضاء الداخلي ليقبل تطبيق
ما مل يتم �إ�صداره من املعاهدات  ،ما مل يت�ضمن د�ستور الدولة ن�ص ًا مفاده ذلك.
�أما الفرتة التالية النتهاء احلرب العاملية الثانية فتتميز ب�أفول مدر�سة ثنائية القانون نتيجة �أخذ الكثري
من الد�ساتري احلديثة – �صراحة – مببد�أ وحدة القانون مع الت�سليم بعلو القانون الدويل العام  ،ومن �أمثلة
هذه الد�ساتري املادة ( )25من د�ستور �أملانيا ال�صادر عام 1949م واملادة ( )55من الد�ستور الفرن�سي ال�صادر عام
1958م  .وقد ترتب على انت�شار هذا االجتاه الن�ص – �صراحة – يف الكثري من الد�ساتري احلديثة على �سريان
املعاهدات كم�صدر للقانون الداخلي مبجرد ن�شرها ودون احلاجة �إىل الإ�صدار  .و�سوف نتناول موقف الأنظمة
القانونية الداخلية من ق�ضية نفاذ املعاهدات الدولية يف النظام الداخلي وذلك يف املباحث التالية(.)13

ثاني ًا  :و�ضع املعاهدات الدولية بعد الت�صديق عليها يف النظام القانوين اليمني.

�إذا ما ا�ستقرانا و�ضع املعاهدات الدولية يف النظام اليمني جند �أن د�ستور اجلمهورية اليمنية ال يخرج
عن الو�ضع العام يف غالبية الدول يف الكيفية التي يتم مبوجبها ا�ستقبال االتفاقيات الدولية و�إدماجها يف
الت�شريع الداخلي .
فاملادة ( )6من الد�ستور اليمني ت�ؤكد على ( العمل مبيثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة) ومن املالحظ �أن الد�ستور قد
�أورد الن�ص مبا يفيد العمومية فكل قواعد القانون الدويل االتفاقية منها والعرفية يلتزم بها امل�شرع اليمني
وكذا ال�سلطات اليمنية ككل  ،ومنها ال�سلطة الق�ضائية  ،ومعلوم ب�أن الن�ص العام يعمل به �إىل �أن ي�أتي ن�ص
يقيده  ،وطاملا �أنه مل ي�أت يف الد�ستور ن�ص يقيد العمل بقواعد القانون الدويل فيجب االلتزام بجميع تلك
القواعد ،وهناك قيد وحيد وهو �أال تكون تلك القواعد خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صدر جميع
القوانني يف اجلمهورية اليمنية(.)14
ً
ً
وملا كان الت�صديق على املعاهدات ركنا �أ�سا�سيا لدخولها حيز التنفيذ يف الت�شريع الداخلي اليمني فقد
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ن�صت املادة ( )91من الد�ستور ب�أن (ي�صادق جمل�س النواب على املعاهدات واالتفاقيات ال�سيا�سية واالقت�صادية
الدولية ذات الطابع العام �أي ًا كان �شكلها �أو م�ستواها خا�صة تلك املتعلقة بالدفاع �أو التحالف �أو ال�صلح �أو ال�سلم
�أو تعديل احلدود �أو التي يرتتب عليها التزامات مالية �أو التي يحتاج تنفيذها �إيل �إ�صدار قانون ) وجاء يف
املادة ( )118يتوىل رئي�س اجلمهورية الآتي ومنها :
1ـ �إ�صدار قرار امل�صادقة على املعاهدات واالتفاقيات التي يوافق عليها جمل�س النواب.
2ـ امل�صادقة على االتفاقيات التي ال حتتاج �إىل ت�صديق جمل�س النواب بعد موافقة جمل�س الوزراء.
ومن خالل ا�ستقراء الن�صو�ص ال�سابقة ميكن �أن يالحظ الآتي:
� - 1أن االتفاقيات التي يرتتب عليها التزامات مالية �أو تتعلق ب�سيادة الدولة يجب م�صادقة الربملان
(جمل�س النواب اليمني) عليها .
 - 2بقية االتفاقيات التي يخرج عن هذا امل�صاف (الإطار) ال يحتاج �إىل ت�صديق الربملان و�إمنا يكفي
م�صادقة رئي�س اجلمهورية.
� - 3إن اليمن ــ بالن�سبة مل�س�ألة تطبيق القانون الدويل �أالتفاقي يف القانون الداخلي ــ تنتظم يف فئة
الدول التي ت�ستلزم (ا�ستقبال) املعاهدة يف النظام الداخلي مبقت�ضى عمل خا�ص �صادر من ال�سلطة
الت�شريعية ك�إ�صدار قانون بها .
 4ـ �أن الد�ستور اليمني مل يورد ن�ص ًا يحدد فيه مرتبة االتفاقية الدولية بعد الت�صديق عليها لكن بعد
الرجوع �إىل الن�صو�ص القانونية وجدنا �أن امل�شرع قد �أورد ن�ص ًا قانوني ًا يبني �أولوية تطبيق املعاهدات
على القانون  ،وذلك يف املادة ( )33من القانون املدين النافذ حيث ن�صت على �أن ( ال تخل الأحكام
املتقدمة بتطبيق القواعد التي ين�ص عليها قانون خا�ص �أو اتفاق دويل �أو معاهدة دولية نافذة يف
اجلمهورية اليمنية ف�إنها تطبق دون الأحكام ال�سابقة و�إذا مل يوجد ن�ص يحكم م�س�ألة تنازع القوانني
املعرو�ضة على الق�ضاء فريجع �إىل قواعد القانون الدويل اخلا�ص املتعارف عليها دولي ًا ما مل يتعار�ض
�أي َا من ذلك مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية) ،من خالل ا�ستقراء �أحكام هذا الن�ص جند �أنه:
يعطي الأولوية للمعاهدة الدولية النافذة يف اجلمهورية اليمنية يف التطبيق على �سائر الأحكام الواردة
يف القانون املدين النافذ � ،أي �أن املعاهدة تكون �أعلى مرتبة من القانون .
�إذا مل يوجد ن�ص يحكم م�س�ألة تنازع القوانني املعرو�ضة على الق�ضاء يتم الرجوع �إىل القانون الدويل
اخلا�ص املتعارف عليه دولي ًا .
قيد تطبيق ن�صو�ص املعاهدات واالتفاقات الدولية بعدم تعار�ض �أحكامها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
،وهو ما ن�صت عليه املادة الثالثة من الد�ستور .
وما يعنينا يف �إطار درا�ستنا هذه هو مدى �سلطة القا�ضي اليمني يف تطبيق املعاهدات الدولية النافذة عند
احلكم يف وقائع وحاالت غري منظمة يف القوانني املحلية مع وجود ن�صو�ص بتلك املعاهدات تنظم تلك احلاالت
�أو الوقائع  ،وا�ستناد ًا �إىل ما �سبق فانه ال يوجد ما يحول دون جلوء القا�ضي �إىل تطبيق تلك املعاهدات،بل �إن
ظاهر تلك الن�صو�ص التي �أوردناها �سلف ًا ي�ؤكد على �إلزامه بتطبيقها(.)15
اجلدير بالذكر �أن تلك املعاهدات يجب �أن تكون نافذة وفق ما يقرره الد�ستور اليمني ،وهو �أن تكون م�صادق
عليها من قبل اجلهة املعنية � ،أما �شرط الن�شر فلم يورد ن�ص خا�ص يف الد�ستور يوجب ن�شرها  ،غري �أن الد�ستور
قد �أورد ن�ص ًا عام ًا يف املادة ( )103يوجب ن�شر القوانني بعد �إ�صدارها  ،وعليه ندعو امل�شرع اليمني �إىل �إيراد
ن�ص خا�ص ينب وجوب ن�شر املعاهدة الدولية � ،أو تعديل ن�ص املادة ال�سابقة بحيث ت�شمل القوانني واملعاهدات
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على غرار الت�شريعات الأخرى يف خمتلف الدول التي �سارت على هذا النهج كما �سبق �إي�ضاحه  ،وبخالفه ف�إن
بقاء احلال على ما هو عليه يف الت�شريع اليمني �سيجعل من م�س�ألة الن�شر عائق َا �أمام �سلطة القا�ضي اليمني
بالأخذ باالتفاقيات الدولية وما ي�سفر عن ذلك من تباين الأحكام والتطبيق امل�شوه من قبل الأجهزة املعنية ،
ولتمام الفائدة �سنورد املعوقات والآثار املتعلقة بهذا اخل�صو�ص.

ثالث ًا :معوقات تطبيق املعاهدات الدولية �أمام القا�ضي الوطني.

�إن الإملام بكل الوقائع واحلاالت ومن ثم تقدير مدى مالئمة وكفاية تلك الن�صو�ص عند تطبيقها يف
امل�ستقبل يظل �أمر ًا ن�سبي ًا فالإملام والتقدير الكامل من قبل امل�شرع الوطني وحتى الدويل عند �صياغتها لتلك
الن�صو�ص يعد �أمر ًا م�ستحي ًال وهذا ما ي�سفر عنه واقع احلال وطبيعة العقل الب�شري وم�ستوى �أدائه وقدراته
وهذا ما ينعك�س بجالء من خالل عجز تلك الن�صو�ص وق�صورها �أو غمو�ضها وما يرتتب على ذلك من �ضرورة
تعديلها �أو �إلغائها �أو الإ�ضافة �إليها �أو تف�سريها ،ومع كل ذلك ف�إن حاالت الفراغ الت�شريعي يف ظل التطور
�سواء على ال�صعيد الوطني �أو الدويل �أمر ًا وارد و ما يعنينا هنا
ال�سريع لتكنولوجيا الع�صر ومتطلباته()16
ً
هو وجود اتفاقية دولية وخلو الت�شريع الوطني من وجود ن�ص ينظم احلالة ويحكم الوقائع املعرو�ضة على
القا�ضي الوطني  ،وحيث �أنه قد �سبق بيان �أ�سا�س �إلزامه بالعمل باالتفاقية  ،وموقف الت�شريعات والق�ضاء ،
ف�سوف نقت�صر هنا على بيان �أهم املعوقات التي تقف �أمام القا�ضي الوطني يف �سبيل تطبيقه للمعاهدة ب�إيجاز
على النحو الآتي:

1ـ عدم الن�شر:

يعد الن�شر الو�سيلة الأكرث جناح ًا للعلم بالن�صو�ص القانونية �أو االتفاقية من قبل املعنيني بها يف الدولة
مواطنني و�سلطان ال�سيما يف ظل تبني غالبية الت�شريعات �إن مل نقل جميعها الن�ص على �أن اجلهل بالقانون ال
يعترب عذراً ،و�أن النا�س �سوا�سية �أمام القانون ،فمقت�ضى امل�ساواة وعدم االعتداد بعذر اجلهل بالقانون،الأمر
الذي يحتم ن�شر جميع القوانني مبا يف ذلك الن�ص الكامل لالتفاقيات الدولية يف اجلريدة الر�سمية حتى ال
�سواء وجد ن�ص داخلي ينظم
ي�صبح هناك عائق ًا من تطبيقها �أو عذر ًا بعدم الأخذ بها من قبل القا�ضي الوطني
ً
احلالة املعرو�ضة �أو الوقائع املعرو�ضة عليه �أو مل يجد ,وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو ما هي الآلية التي
يتم بها ن�شر االتفاقيات الدولية بعد امل�صادقة عليها؟
عرفنا �سلف ًا �أن ال�سمة الغالبة وامل�شرتكة بني الدول يف كيفية ان�ضمامها �أو ت�صديقها على االتفاقيات
الدولية تتمثل يف �صدور قانون من قبل ال�سلطة املخولة د�ستوري ًا ب�إ�صداره وين�شر قانون الت�صديق �أو االن�ضمام
يف اجلريدة الر�سمية وت�سري �آثاره القانونية وفق القانون املنظم لن�شر القوانني،ويعد ذلك معرب ًا يحول
ن�صو�ص االتفاقية الدولية �إىل ت�شريع وطني بحيث ت�صبح جزء ًا منه  ،وبخالف ذلك �أي عدم الن�شر لالتفاقية
بامل�صادق عليها ،ي�ؤدي �إىل الكثري من ال�صعوبات والإ�شكاليات �إذا ما �أثري �أمر تطبيقها �أمام الق�ضاء الوطني ،
مما ي�ستلزم طلب اال�ستف�سار عنها من قبل وزارة اخلارجية والعدل( )17هذا من جهة  ،ومن جهة �أخرى ف�إن
عدم ن�شر االتفاقيات امل�صادق عليها �أو بع�ضها ال�سيما حالة وجود وقائع معرو�ضة على الق�ضاء الوطني ويف
ظل غياب ن�ص وطني ينظمها مع وجود اتفاقية دولية وهي احلالة التي نحن ب�صدد درا�ستها� ،إذا ما كانت هذه
االتفاقية غري من�شورة قد يرتتب على ذلك عدم علم القا�ضي بها ومن ثم عدم �إثباتها من قبله حتى و�إن مل
يتم�سك بها املعنيون بالأمر �أو عدم �إثباتها والتم�سك بها من قبل الأطراف يف تلك احلالة �أو الوقائع.
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الأمر الذي يجعل من عدم الن�شر عائق ًا �أمام القا�ضي من تطبيقها يف حالة عدم وجود ن�ص وطني يحكم
وينظم الوقائع املعرو�ضة عليه ملا يرتتب على ذلك من �إ�شكاليات.

2ـ عدم قابلية بع�ض �أحكام تلك االتفاقية للتطبيق املبا�شر:

قد تكون �أحكام تلك االتفاقية امل�صادق عليها �أو بع�ضها غري قابل للتطبيق املبا�شر من قبل القا�ضي
الوطني ومن ثم يقف عاجز ًا �أمامها حيث ميكن �إنفاذ وتطبيق بع�ضها  ،الأمر الذي يتطلب تدخل امل�شرع لتطبيقها
من خالل قيامه بعمل ت�شريعي ميكن القا�ضي من تطبيقها والتعاطي معها و�إال �أدى ذلك �إىل تطبيق م�شوه لهذه
االتفاقيات و�أحكامها وعد ذلك خرق ًا ملا ترتبه من التزامات تقع على عاتق امل�شرع �أو ًال وعلى القا�ضي ثاني ًا.
اجلدير بالذكر هنا �أن املادة (  ) 2/2من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ن�صت على �أن:
“تتعهد كل دولة طرف يف االتفاقية احلالية  ،عند غياب الن�ص يف �إجراءاتها الت�شريعية القائمة �أو غريها
من الإجراءات باتخاذ اخلطوات الالزمة من �أجل و�ضع الت�شريعات �أو غريها الالزمة لتحقيق احلقوق املقررة
يف االتفاقية”.
�إال �أنه وعلى الرغم من �إيراد ذلك الن�ص ف�إن بع�ض الأحكام الأ�سا�سية بذلك العهد ال ميكن �إعمالها حتى
و�إن �أثريت �أمام املحاكم الوطنية ما مل تتدخل الدولة ت�شريعي ًا كونها غري قابلة للنفاذ ذاتي ًا وتنطوي على
التزام بعمل من الدولة املنظمة لالتفاقية  ،وميكن تلم�س ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر يف كل من الفقرة
الثالثة من املادة ( )2من العهد ب�ش�أن تعهد الدولة بتوفري �سب ًال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه وكفالة
تنفيذ الأحكام وكذلك الفقرة الرابعة من املادة ( )9منه التي تكر�س حق كل �شخ�ص بالرجوع �إىل املحكمة
لتف�صل يف قانونية اعتقاله ،واملادة ( )5/14منه واملت�ضمنة حق كل �شخ�ص �أدين بجرمية يف اللجوء �إىل
حمكمة �أعلى لإعادة النظر يف قرار �إدانته �أويف العقاب  ،وهذا ما ال ميكن تطبيقه بخ�صو�ص معظم املحاكم
اال�ستثنائية يف الدول العربية ال�سيما اخلا�صة بق�ضايا �أمن الدولة حيث ال تخ�ضع �أحكامها للطعن �أمام حماكم
�أعلى� ،إذ ال ميكن تطبيق املادة (� )5/14إزائها ما مل ت�صدر قوانني جتيز ذلك وتعدل القوانني النافذة(.)18
وبناء على ما تقدم ف�إن عدم تدخل الدولة بعملها الت�شريعي لتطبيق �أحكام تلك االتفاقيات عند
ً
�ضرورته يجعلها يف مقام املنتهكة لها كون الق�ضاء يقف عاجز ًا عن التطبيق املبا�شر لأحكامها حتى و�إن �أثريت
�أمامه ويف ظل غياب الن�ص القانوين الوطني الذي ينظم الوقائع املعرو�ضة عليه وهذا ما يجعل احلاجة ملحة
�إىل �ضرورة التدخل الت�شريعي للدولة.
رابع ًا :الآثار املرتتبة على عدم تطبيق املعاهدات الدولية �أمام القا�ضي الوطني.
�إذا ما �سلمنا ب�أن هذه االتفاقية قد ا�ستوفت وتوافرت فيها جميع �شروط �إعمالها بحيث �أ�صبحت ملزمة
للدولة يجب عليها �إعمالها وتطبيقها عن طريق ق�ضائها ف�إن لنا �أن نت�ساءل عن الآثار التي قد تنجم جراء عدم
�سواء كان
التزام القا�ضي الوطني بتطبيقها على احلاالت املعرو�ضة عليه والتي ال ينظمها ن�ص قانوين وطني
ً
ذلك بدافع ذاتي منه ك�إهمالها وجتاهلها� ،أو ب�سبب املعوقات ال�سالف الإ�شارة �إليها؟
يف حقيقة الأمر �إن عدم �إعمال القا�ضي لها يرتب �أثار ًا �سلبية عديدة منها ما يتعلق بالقا�ضي �إذ ميكن
اعتباره يف هذه احلالة منكر ًا للعدالة ومنها ما يرجع للحكم الذي ي�صدره حيث يكون عر�ضة للطعن فيه
بالنق�ض  ،ومن ثم �إنهاء كل �أثر له .
غري �أن �أهم �أثر من وجهة نظرنا يكمن يف حتمل الدولة امل�سئولية الدولية نتيجة عدم تطبيق القا�ضي
الوطني لالتفاقية الدولية يف هذه احلالة وما قد ينجم عنها من �آثار قد تنال من كيان النظام ال�سيا�سي �أو
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عالقاته الدولية من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة �أخرى ال�سيما �إذا ما تبع تلك امل�سئولية الدولية
من توقيع عقوبات دولية.
وعليه ف�سوف نتطرق �إىل �أثر امل�سئولية الدولية على النظام ال�سيا�سي ومن ثم �أثرها على احلقوق
واحلريات املتعلق باحلكم باعتباره و�سيلة الأفراد �إىل اقت�ضاء حقوقهم وباعتبار الق�ضاء مالذ املت�ضرر لدفع
ال�ضرر عنه ب�إ�صدار حكمه ا�ستناد ًا للقاعدة املعروفة وامل�شهورة القا�ضية ب�أن “على املت�ضرر اللجوء �إىل
الق�ضاء”.

 .1الأثر املتعلق بالنظام ال�سيا�سي:

قد تثار امل�س�ؤولية الدولية جتاه �أي دولة ب�سبب خرقها لالتفاقيات الدولية بعدم تطبيقها من قبل
ال�سلطة الق�ضائية التي تقع على عاتقها الوفاء بتلك االلتزامات ،وقد �سبق و�أن بينا ذلك عند تناولنا لأ�سا�س
التزام القا�ضي باالتفاقيات الدولية هذا ف�ض ًال من �أنه املخول بقول كلمة القانون والنطق ب�أحكامه وعليه
ف�إن �أول الواجبات على الدول �إزاء تطبيق االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها هو �إزالة العراقيل وتذليل
ال�صعوبات �أمام القا�ضي الوطني كي يتمكن من تطبيقها على النحو الذي يفي بالتزاماتها و�إال عر�ضت نف�سها
للم�ساءلة الدولية ووجدت الدول الكربى واملهيمنة على �سلطة اتخاذ القرار يف جمل�س الأمن ذريعة ميكن
من خاللها �أن تنفذ �إىل تغيري النظام ال�سيا�سي للدولة بحجة خرقها وعدم التزامها واحرتامها لالتفاقيات
الدولية وال�سيما تلك املتعلقة بحقوق الإن�سان.
ف�ض ًال عن �أن الر�أي العام العاملي(� )19أ�صبح له انعكا�ساته اليوم التي ال ميكن لأحد جتاهلها على العالقات
الدولية التي تقيمها الدولة �سلب ًا �أو �إيجاب ًا و�أ�صبح يقا�س مدى جناحها بتلك العالقات وحجمها مبدى احرتامها
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية وتنفيذها.
عالوة على ذلك �أن عدد ًا من دول العامل اليوم قد باتت ترتبط �سيا�ساتها اخلارجية مبدى احرتام هذه
الدول حلقوق الإن�سان( ،)20وحيث �أنه لي�س بو�سع �أية دولة اليوم �أن تعي�ش مبعزل عن العامل ف�ض ًال عن عدم
�إمكانية و�صعوبة تلبية كل احتياجاتها بنف�سها( ،)21ف�إن كل دولة ممثلة يف نظامها ال�سيا�سي عليها العمل على
تنفيذ ما التزمت به مبوجب االتفاقيات الدولية وجتنب ما يثري م�ساءلتها الدولية ويثري الر�أي العام العاملي
�ضدها.
وعلى ذلك ف�إن الإعداد الفني للق�ضاة الوطنيني و�إك�سابهم الوعي الكايف بالقانون الدويل وملكة الإملام
باجلرائم الدولية �أ�صبح �ضرورة حتمية يقت�ضيها واقعنا املعا�صر وبذلك حتقق الدولة �سيادتها الق�ضائية
وت�ضمن عدم �سلبها �أو م�ساءلتها ،وما قد ي�ستتبع ذلك من توقيع عقوبات دولية ال يخفى على �أحد �آثارها على
حقوق الإن�سان(.)22

.2الأثر املتعلق باحلكم:

�سبقت الإ�شارة �إىل �أنه مبجرد نفاذ املعاهدة يف القانون الداخلي ف�إنه يتعني على الق�ضاء الوطني
االلتزام بتطبيقها من تلقاء نف�سه حتى و�إن مل يطلب �أطراف الدعوى تطبيقها على الوقائع املعرو�ضة عليه كما
ال يطلب من الأطراف �إثباتها �أمامه ،ف�إذا ما افرت�ضنا �أن الوقائع املعرو�ضة عليه ال ينظمها ن�ص قانوين داخلي
ولكن توجد اتفاقية من هذا القبيل ومل يطبقها القا�ضي فما مدى حجية احلكم ال�صادر يف هذه احلالة؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ف�إنه البد من معرفة ال�سبب وراء امتناع القا�ضي عن هذا التطبيق والذي
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قد يكون �إما لعدم معرفته لن�صو�ص املعاهدة  ،ويف هذه احلالة يكون احلكم عر�ضة للطعن بالنق�ض �إذ يعد عدم
معرفة القا�ضي لن�صو�ص املعاهدة �سبب ًا من �أ�سباب الطعن بالنق�ض وهذا ما ق�ضت به حمكمة النق�ض الفرن�سية
يف �أحكامها ال�صادرة بتاريخ  23يناير  ،1963و 6فرباير  ،1976و 6يوليو  ،1954و 24نوفمرب .1955
و قد يرجع ال�سبب �إىل عدم �إثبات وجود القاعدة القانونية املن�صو�ص عليها يف االتفاقية من قبل
اخل�صوم �أو عدم طلبهم تطبيقها ويف هذه احلالة �أي�ض ًا ال يختلف الأمر عن �سابقه حيث يظل احلكم عر�ضة
للطعن بالنق�ض ويجب نق�ضه وهذا ما ق�ضت به حمكمة النق�ض الفرن�سية بحكمها ال�صادر يف 1969/10/23
يف النزاع اخلا�ص بت�أميم احلكومة اجلزائرية �شركات ومطاحن �إنتاج ال�سميط واملكرونية لبع�ض الفرن�سيني
مبقت�ضى املر�سوم امل�ؤرخ  1964/5/22ب�أن (املعاهدات مثل القوانني تطبق بقوة القانون بوا�سطة القا�ضي حتى
وبناء على ذلك طبقت املحكمة اتفاقية (�إيفان) والذي تعد تبع ًا له ن�صو�ص
ولو مل يتم�سك بها الأطراف)
ً
القانون اجلزائري الذي ا�ستولت مبقت�ضاه احلكومة اجلزائرية على �أموال املواطنني الفرن�سيني خمالفة لهذا
االتفاق وهذا ما �سارت عليه حمكمة النق�ض امل�صرية �أي�ض ًا(.)23
ويرتبط بهاتني احلالتني حالة ثالثة وهي ا�ستحالة تطبيق �أحكام املعاهدة مبا�شرة من قبل القا�ضي
كونها غري قابلة للنفاذ املبا�شر دون تدخل امل�شرع بعمل ت�شريعي ميكن من تطبيقها وقد �سبق الإ�شارة �إىل
ذلك ومت الت�أكيد على �ضرورة وحتمية العمل الت�شريعي و�إال �أدى ذلك �إىل وقوف القا�ضي عاجز ًا عن �إ�صدار
حكمه مبوجب ن�صو�ص تلك االتفاقية و�أهدرت حقوق وحريات الأفراد ب�سبب عدم وجود ن�ص ت�شريعي داخلي
ينظمها وا�ستحالة تطبيق �أحكام ون�صو�ص املعاهدة مبا�شرة عالوة على م�س�ألة الدولة دولي ًا ب�سبب عدم وفائها
بالتزاماتها و�إ�صدارها العمل الت�شريعي الذي ميكن �سلطاتها وهيئاتها املختلفة من تطبيق �أحكام هذا النوع من
االتفاقيات الدولية.

املبحث الثاين
حكم االتفاق والتعار�ض بني القواعد الدولية والداخلية
تعترب املعاهدة الدولية م�صدر ًا من م�صادر القانون الداخلي �إذا ا�ستكملت مراحل تكوينها يف القانون
الدويل العام  ،وتوافرت فيها ال�شروط الالزمة ف�إنها تعامل بذات املعاملة التي تعامل بها قواعد هذا النظام
فت�سري يف مواجهة الأفراد والأجهزة املعنية ،وتلتزم املحاكم الوطنية بتطبيق �أحكامها على امل�ستوى نف�سه
الذي تلتزم يف بتطبيق �أحكام القانون الداخلي .
وعلى ذلك يجب على القا�ضي الوطني تطبيق �أحكام تلك املعاهدات تلقائي َا كلما كان ذلك �ضروري ًا يف
ح�سم النزاع املعرو�ض عليه دون �أن يتم�سك اخل�صوم بذلك �أمامه�،أي ال يجوز له االحتجاج بعدم مت�سك �صاحب
امل�صلحة بها للتهرب من تطبيق �أحكامها  ،كما ال يجوز له �أن يطلب من اخل�صوم �إثبات قواعدها .لأنها مثل
القوانني الداخلية يجب على القا�ضي �أن يبحث عنها ويطبقها من تلقاء نف�سه،ف�إذا مل يفعل ذلك كان متجاوز ًا
ال�ستعمال �سلطته وميكن �أن يعد ذلك منه �إنكار ًا للعدالة و�أن خمالفة القا�ضي الوطني لأحكام املعاهدة الدولية
يطبق عليه ما يطبق على خمالفة �أحكام القانون الداخلي وب�صفة خا�صة �إمكانية الطعن يف الأحكام ال�صادرة
�أمام حماكم اال�ستئناف �أو حمكمة النق�ض ملخالفة القانون( .)24
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وتطبيق القا�ضي الوطني لأحكام املعاهدة الدولية قد ال يثري م�شاكل تذكر �إذا كانت ن�صو�صها ال
تتعار�ض مع القوانني الداخلية وكانت وا�ضحة ال حتتاج �إىل تف�سري  ,ف�إذا وقع تعار�ض بني ن�صو�ص املعاهدة
والقانون الداخلي كان على القا�ضي �أن يف�ض هذا التعار�ض  ،كما يجب عليه ــ ب�صفة عامة ــ �إذا كانت ن�صو�ص
املعاهدة يكتنفها �شيء من الغمو�ض �أن ي�سعى �إىل تف�سريها قبل تطبيقها  .ولذلك ف�إن �أهم م�شاكل تطبيق
املعاهدة بوا�سطة القا�ضي الوطني هي التعار�ض بينها وبني القانون الداخلي وم�شكلة تف�سريها  .و�إن كانت
م�شكلة التف�سري ت�ستوعب التعار�ض �إال �أن دواعي الو�ضوح يف العر�ض تقت�ضي درا�سة كل م�شكلة على حدة وذلك
على النحو التايل :

�أو ًال  :حكم التوافق بني املعاهدة الدولية والقانون الداخلي:

ال يوجد �أي م�شكلة �أمام امل�شرع �أو القا�ضي الوطني يف حالة التوافق بني القواعد الدولية والداخلي،ففي
حالة اتفاق قواعد حماية حقوق الإن�سان ذات امل�صدر الوطني وقواعد احلماية ذات امل�صدر الدويل �سواء
ت�ساوت احلماية التي حتققها تلك القواعد �أو �أن احلماية الوطنية �أكرث فاعلية من احلماية الدولية (، )25
الأمر الذي ميكن معه القول �أن كل ن�ص جنائي داخلي يحقق ذات احلماية الواردة يف قواعد ال�شرعية الدولية
لذات احلق الوارد فيها � ،سواء كانت احلماية بتجرمي امل�سا�س بذلك احلق واملعاقبة عليه �أو مبنع جترميه
والعقاب عليه حتى يتمكن الإن�سان من ممار�سته  ،ف�إن هذا الن�ص الداخلي يكون عندئذ متفق ًا مع قاعدة
ال�شرعية الدولية املقابلة لها .
ومن باب �أوىل ـ عند القيا�س ـ �إذا ت�ضمن الن�ص الداخلي درجة �أعلى من تلك احلماية التي وردت لذات
احلق يف قواعد ال�شرعية الدولية  ،ف�إن الن�ص ـ على نحو ما �سبق ـ يكون متفق ًا من باب �أوىل كون القواعد
الدولية قد �أتت لتحقيق احلد الأدنى لتلك احلماية ومنعت النزول عن هذا احلد لكنها مل متنع ب�أي �صورة من
ال�صور حتقيق درجة �أعلى من احلماية املطلوبة( ،)26وعلى هدى ذلك ميكن القول �أن نفاذ قواعد ال�شرعية
الدولية يف النظام القانوين الداخلي و�صريورتها �ضمن قواعد هذا النظام يف مكانة عالية النتيجة وا�ضحة
ب�أنه لي�س يف مقدور امل�شرع الداخلي النيل منها بالتعديل �أو الإلغاء ملا يف ذلك من �إهدار حلقوق الإن�سان حمل
احلماية  ،كونه قد التزم بالإبقاء على امل�ستوى الدويل امل�شرتك حلماية هذه احلقوق و�إن جاز �إدخال ما يراه
من تعديل عليها �أو على بع�ضها �شريطة �أن يحقق هذا التعديل ارتفاع ًا يف م�ستوى احلماية للحق حمل احلماية
ك�إ�ضافة �ضمانة جديدة مل يكن يت�ضمنها الن�ص املنفذ للحماية الدولية .
فب�صدد منع التعذيب كو�سيلة حلماية حق الإن�ســان يف �سالمة ج�سده �أو احرتام �إن�سانيته مث ًال لو �أن
الن�ص الداخلي لدى الدولة الع�ضو مينع هذا التعذيب حماية لذلك احلق ف�إنه يتفق بذلك مع قاعدة ال�شرعية
الدولية ف�إن �أ�ضاف امل�شرع الوطني مث ًال بجانب تلك احلماية �ضمانة �أخرى بعدم خ�ضوع جرمية التعذيب
للتقادم لتظل �سيف ًا م�سلط ًا على ذوي ال�سلطة الذين يرتكبون هذا اجلرم يف حق الإن�سان املحكوم ا�ستناد ًا �إىل
�سلطانهم وعدم قدرة ال�شخ�ص املحكوم على �إثبات جرميتهم طوال فرتة وجودهم يف ال�سلطة  ،فال�شك �أن ذلك
يعد �ضمانة �أخرى ت�سمو باحلماية الأوىل مل�ستوى �أعلى مما كانت عليه( ، )27ومثل هذا التعديل جائز وال
ميثل م�سا�س ًا باحلماية ذات امل�صدر الدويل ب�صفة خا�صة بل هو دليل على حر�ص امل�شرع الوطني على حماية
حقوق الإن�سان( ،)28وقد ثبت عملي ًا �أن الدول التي ت�صادق على االتفاقيات الدولية ومنها قواعد حماية
حقوق الإن�سان تعر�ض ت�شريعها الداخلي على تلك القواعد ومن ثم تعمل على اتخاذ الإجراءات الالزمة نحو
ذلك لتحقيق احلماية املن�شودة حلقوق الإن�سان (.)29
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�إذ ًا لي�س ثمة �إ�شكالية يف حالة توافق القواعد الدولية مع القواعد الداخلية  ،فما حكم التعار�ض بني تلك
القواعد ؟

ثاني ٍا:حكم التعار�ض بني املعاهدة والقانون الداخلي:

يتفرع عن م�س�ألة تطبيق الق�ضاء الوطني ب�أحكام املعاهدات الدولية م�سالة �أخرى تتعلق بالتعار�ض
بني �أحكام املعاهدات و�أحكام القوانني الداخلية للدولة ولأيهما تكون �أف�ضلية التطبيق يف هذه احلالة  .فقد
تن�صب املعاهدة على تنظيم حالة مل ي�سبق للقانون الداخلي تنظيمها  ،وقد تعنى بتنظيم حاالت �سبق �أن
نظمها ت�شريع داخلي ويف هذه احلالة الثانية قد تتفق �أحكام الت�شريع الداخلي و�أحكام املعاهدة الدولية  ،كما
قد يح�صل التعار�ض بينهما  .وعلى هذا الأ�سا�س هل تعترب �أحكام املعاهدة نا�سخة لأحكام القانون الداخلي
ال�سابقة لإبرامها بالنظر �إىل �صبغتها الدولية ؟ وهل املعاهدة تلغي ما يتعار�ض مع �أحكامها من �أحكام القوانني
الداخلية ال�سابقة والالحقة لإبرامها ؟
و هذا ما �سنو�ضحه ولكن قبل ذلك نقف ملي ًا لبيان ـ ولو ب�صورة موجزة ــ موقف الق�ضاء الدويل  ،ثم بيان
ا�ستيعاب الق�ضاء الداخلي لهذه امل�شكلة وكيفية معاجلتها  ،وذلك على النحو التايل :

1ـ موقف الق�ضاء الدويل عند التعار�ض بني املعاهدة والقانون الداخلي.

ا�ستقر الق�ضاء الدويل منذ القرن التا�سع ع�شر على تغليب قواعد القانون الدويل على القوانني الوطنية،
حيث ا�ستقرت املحاكم الدولية على منح الغلبة وال�سمو لقواعد القانون الدويل على قواعد القانون الوطني
عند التعار�ض بينهما ( .)30وقد ت�أكد ذلك من خالل الأحكام التي �أ�صدرتها تلك املحاكم  ،ومنها ق�ضية
ال�سفينة الألباما عام 1872بني بريطانيا والواليات املتحدة ال�صادر عن حمكمة التحكيم الدولية  ،وحكم
حمكمة العدل الدولية الدائمة يف الق�ضية اخلا�صة باجلماعات اليونانية البلغارية ال�صادر يف  ، 1930والر�أي
اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية ال�صادر عام  1988يف النزاع بني منظمة الأمم املتحدة والواليات املتحدة
الأمريكية بخ�صو�ص حماولة الأخرية �إغالق مقر منظمة التحرير الفل�سطينية يف الأمم املتحدة الكائن يف
مدينة نيويورك والذي �أخذت به املحكمة الفدرالية جلنوب نيويورك و�أ�صدرت حكمها مبوجبه  ،وكان الر�أي
يت�ضمن �سمو قواعد القانون الدويل على قواعد القانون الداخلي عند وجود تعار�ض بينهما  ،وهكذا يت�ضح �أن
الق�ضاء الدويل القدمي واحلديث ي�أخذ اجتاه ًا واحد ًا وهو ت�أكيد وت�أييد مبد�أ �سمو قواعد القانون الدويل
وعلوها على قواعد القانون الداخلي .وترتيب ًا على ذلك ف�إن الدولة ال ميكنها �أن ت�ستند على د�ستورها الداخلي
�أو قوانينها العادية �أو لوائحها الداخلية لكي تتهرب �أو تتن�صل من التزاماتها الدولية  ،وهو املبد�أ الذي ن�صت
عليه املادة  27من اتفاقية فبينا لقانون املعاهدات لعام .)31( 1969

2ـ موقف الق�ضاء الداخلي عند التعار�ض بني املعاهدة والقانون الداخلي.

يثري هذا املو�ضوع العديد من ال�صعوبات �أمام القا�ضي الداخلي خ�صو�ص ًا �إذا كانت املعاهدة التي �أبرمتها
الدولة من النوع الذي ا�صطلح فقه القانون الدويل التقليدي على ت�سميته مبعاهدات القانون اخلا�ص ويق�صد
بها املعاهدات التي تت�ضمن قواعد حتكم عالقات خا�صة بني الأفراد التابعني للدولة املنظمة �إليها .
و�إذا كان التزام القا�ضي الوطني بتطبيق املعاهدات من املبادئ امل�سلم بها يف �شتى النظم الداخلية كما �سلف
الذكر  ،فثمة م�شكلة خطرية قد تثور �أمام الق�ضاء الداخلي ب�صدد تطبيقه للمعاهدات والت�شريعات ال�سارية يف
الدولة عند التعار�ض بينهما ف�أي الطرق ي�سلك القا�ضي الداخلي �إذا وجد �أمامه ن�ص ًا قانوني ًا معار�ض ًا لن�ص وارد
يف معاهدة دولية ترتبط بها دولته؟
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وحيث �أن التعار�ض �أمر وراد قد ين�ش�أ بني ت�شريع داخلي �سابق ومعاهدة دولية الحقة �أو العك�س ويف كلتا
احلالتني ف�إن التعار�ض بني املعاهدات الدولية ب�صفة عامة والت�شريع الداخلي نوعان� :إما �أن يكون تعار�ض ًا
ظاهري ًا �أو حقيقي ًا  ،وهذا ما �سنعر�ضه تباع ًا)32( :

النوع الأول  :التعار�ض الظاهري (حالة التوافق بني الأحكام املتعار�ضة) .

ال يعدو هذا التعار�ض �إن وجد عن كونه تعار�ض ًا ظاهري ًا مبعنى �أنه غري موجود حقيقة وك�أن الأمر يتطلب
تطبيق نظرية ثنائية القانون  ،وبذلك يتم تطبيق املعروفة فقه ًا ب�أن اخلا�ص يقيد العام ومن ثم ف�إن كل منهما
يطبق يف الإطار �أو املجال املحدد له �سواء كان يف الإطار العام �أو اخلا�ص وبالتايل ال ميكن لأي منهما �إلغاء
الآخر �أو تعديله فال يوجد �أمام القا�ضي الوطني �أدنى م�شكلة عند تطبيق تلك القواعد وميكن التوفيق بني
الن�صو�ص املتعار�ضة ظاهري ًا على �أ�سا�س تطبيق مبادئ التعار�ض بني العام واخلا�ص يف القواعد القانونية على
وفق القاعدة امل�شار �إليها �سلف ًا (.)33
وعليه ف�إن �أول ما يتعني على القا�ضي الوطني انتهاجه مبدئي ًا �إذا وجد �أمامه حالة تعار�ض بني معاهدة
دوليه وت�شريع وطني هو حماولة التوفيق بني �أحكام املعاهدة وبني احكم ت�شريعه الوطني واثبات انتفاء
التعار�ض بينهما كلما كان ذلك ممكن ًا.
علم ًا �أن هناك اعتبار قانوين قد ير�شد القا�ضي يف حماولته التوفيق وهو �أن ينظر �إىل قواعد القانون
الداخلي على �أ�سا�س �أن لها �صفه العمومية بالن�سبة للنظام الداخلي و�أنها قواعد جمردة تنطبق على حاالت
عامه ،و�أن ينظر �إىل قواعد املعاهدة على �أ�سا�س �أن الفر�ض فيها التطبيق على حاالت خا�صة حمددة يف �صلب
املعاهدة ومن ثم كان من غري املت�صور ح�صول التعار�ض حيث �أن ك ًال من املعاهدة والقانون له جماله اخلا�ص يف
التطبيق .
وتتباين مناهج الق�ضاء الداخلي يف التوفيق بني ن�صو�ص املعاهدة والقانون الداخلي ،حيث جند الق�ضاء
الفرن�سي يعمل على تطبيق الن�صو�ص يف جمالها كما لو كان التعار�ض غري موجود وهذا ما فعلته املحاكم الفرن�سية
ً
مت�ضمنة لبع�ض الن�صو�ص العامة التي تفر�ض اجلن�سية الفرن�سية
عندما �أ�صدرت مرا�سيم اجلن�سية يف تون�س
بناء على حق الإقليم ،وقد �أدى الأخذ
على كل من يولد يف الأرا�ضي التون�سية حتى لو كان �أبوه �أجنبي ًا وذلك ً
بظاهرها �إىل التعار�ض مع ن�صو�ص املعاهدة االيطالية الفرن�سية التي عقدت يف 1897م والتي مبقت�ضاها
يحتفظ االيطاليون املولودون يف تون�س بجن�سيتهم بناءا على حق الدم وقد ر�أت املحكمة الفرن�سية �أن تطبق
الن�صو�ص الداخلية خارج حدود هذه املعاهدة وبذلك وفقت بني �أحكام املعاهدة والت�شريع الداخلية.
وملحكمة النق�ض الفرن�سية عدة �أحكم يف هذا اخل�صو�ص  ،منها احلكم ال�صادر من الدائرة املدنية بتاريخ
22دي�سمرب 1931م وهو احلكم الذي وافقت املحكمة مبوجبه بني �أحكام القانون الفرن�سي ال�صادر بتاريخ
30يونيو 1927م اخلا�ص بامللكية التجارية واالتفاق الفرن�سي اال�سباين ال�صادر بتاريخ7يناير 1862م �.إذ
انه وفق ًا للمادة  19من قانون 1926م املعدل عام1927م ال يحق لتاجر يتمتع بجن�سية �أجنبية �أن يتم�سك
بن�صو�ص هذا القانون �إال وفق ًا لبع�ض ال�شروط التي من بينها �أن يكون مواطن ًا يف دولة يوجد بها ت�شريع مماثل
ل�صالح الفرن�سيني  ،وكان املطروح على املحكمة يف هذا ال�صدد يتعلق مبدى �أحقية مواطن ا�سباين ي�ستفيد من
القانون امل�شار �إليه على الرغم من انه ال يوجد با�سبانيا ت�شريع مماثل وذلك ب�إ�شارته لأحكام املعاهدة املربمة
بني فرن�سا وا�سبانيا يف  7يناير 1862م.
ً
قا�ضية بان القانون املذكور ي�ستثني بال�ضرورة من �أحكامه
وقد وفقت املحكمة بني الن�صو�ص املتعار�ضة
الأجنبي الذي ي�ستطيع التم�سك مبعاهدة دولية .
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�أما منهج الق�ضاء االجنليزي يف التوفيق بني �أحكام املعاهدة والقوانني املتعار�ضة فيتمثل �أ�سا�سا يف تف�سري
القوانني الداخلية بالتوافق مع القانون الدويل فقد �أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف اجنلرتا حكم ًا يف 7نوفمرب
1968م جاء فيه�:أن من واجب املحاكم �أن تف�سر الت�شريعات الداخلية على النحو الذي تتوافق فيه مع القانون
الدويل ولي�س على النحو الذي تتعار�ض معه .
�أما يف م�صر فقد ق�ضت حمكمة النق�ض ب�صدد م�س�ألة التعار�ض بني معاهدة بروك�سل التي �أنظمت �إليها م�صر
عام 1940م و�إحكام قانون التجارة البحري �أنه �إذا كانت معاهدة بروك�سل ال تنطبق يف �صدد النقل البحري
الدويل �إال يف نطاق حمدود فانه ال يكون من �شان هذه املعاهدة �أن ت�ؤثر خارج هذا النطاق يف �أحكام قانون
التجارة البحري ال�سابق عليها مبا يعد ن�سخ ًا لها لأن التعار�ض يتبع �إلغاء ن�ص ت�شريعي بن�ص يف ت�شريع الحق
ال يكون يف حكم املادة  2من القانون املدين �إال �إذا ورد الن�صان على حمل واحد يكون من املحال �إعمالهما فيه
مع ًا� ،إما �إذا اختلف املحل ف�إنه يتعني العمل بكل قانون يف حمله ب�صرف النظر عما بينهما من مغايرة طاملا �أن لكل
منهما جماله اخلا�ص يف التطبيق وال مينع من ذلك ازدواج الت�شريع يف قانون البلد الواحد لأن امل�شرع هو الذي
يقدر احلكمة من هذا االزدواج ولي�س للقا�ضي �إال �أن يطبق الت�شريع على ما هو عليه(.)34
النوع الثاين :التعار�ض احلقيقي (عجز القا�ضي الوطني عن التوفيق بني الإحكام املتعار�ضة) .
يجب �أن نفرق بني الت�شريع ال�سابق للمعاهدة والت�شريع الالحق لها  ،ففي حالة التعار�ض التام �أو
احلقيقي بني الت�شريع ال�سـابق واملعـاهدة الالحقـة و�إن كان املفرت�ض �أن االتفاقيـة الالحقة تلغي الت�شريع
ال�سابق وفق القاعدة املعروفة ( الت�شريع الالحق يلغي ال�سابق)� ،إال �أن بع�ض الفقهاء يرون �أن �أحكام القواعد
الدولية ال ت�ؤدي �إىل �إلغاء قواعد هذا القانون املتعار�ضة و�إمنا فقط ت�ؤدي �إىل تعطيل �أو وقف تطبيقها ،لأن
االن�سحاب منها �أو �إنهاءها يتوقف على �إرادة الدول الأطراف فيها يف �أي وقت ف�إذا انق�ضت تلك املعاهدة لأي
�سبب من الأ�سباب �أعيد العمل بذلك القانون(. )35
و�إذا كان التعار�ض واقع بني املعاهدة ال�سابقة والت�شريع الالحق ف�إن ا�ستبعاد �أحدهما للآخر يتوقف
على مدى القوة التي يتمتع بها كل منهما ف�إذا كانت املعاهدة الدوليــة لهـا قـوة �أعلـى مـن القـانون الداخلي ف�إن
القـانون الالحق ال ي�ستبعـد �أحكام املعاهدة على الرغم من تعار�ضها التام معه بل ت�ستمر املعاهدة يف التطبيق
رغم �صدور قانون الحق عليها  ،و�إذا كانت املعاهدة الدولية تتمتع بذات القوة القانونية العادية ف�إن القانون
الالحق ي�ستبعد �أحكام املعاهدة الدولية ال�سابقة (.)36
وال تكون مطلق َا يف حالة تنازع مع باقي القواعد القانونية املتعار�ضة معها يف النظام القانوين الداخلي
 ،و�أنه يتعني على الق�ضاء الوطني تطبيق قواعد االتفاقية الدولية  ،لأن جمرد وجود القواعد القانونية
الداخلية املتعار�ضة معها �ضمن مواد التقنني و�إبقاء امل�شرع عليها دون التدخل لإلغائها �صراحة ال يعني نفاذها
باملعنى القانوين وفق ًا ملبد�أ امل�شروعية وهي ـ تعار�ضها مع قواعد ال�شرعية الدولية ـ كالعدم �سواء (. )37الأمر
الذي يقطع باختالف هذا التعار�ض عن النظام القانوين لتنازع القوانني الذي تنظمه قواعد القانون الدويل
اخلا�ص و�أحكامه (.)38
وعند عجز الق�ضاء الوطني يف التوفيق بني �أحكام املعاهدة والقانون الداخلي �إذا تبني �أن هناك تعار�ض ًا
حقيقي ًا بان ق�صد من املعاهدة �أن تطبق على احلاالت نف�سها املحكومة بوا�سطة القانون الداخلي  ،والواقع �أنها
م�شكله ال يتفق الق�ضاء الداخلي على حل موحد لها و�إمنا يختلف حلها بح�سب ما �إذا كان ال�سائد يف الدولة هو
وحدة القانون �أو مبد�أ االزدواج� .إذا كان ال�سائد يف النظام الداخلي مبد�أ ثنائية القانون ،ففي هذه احلالة ال
تعترب املعاهدة م�صدر ًا لقاعدة قانونية داخلية و�إمنا تكت�سب هذه ال�صفة نتيجة العمل القانوين الذي يحولها
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�إىل قاعدة داخلية وبتمام هذا التبني ت�صبح املعاهدة ت�شريع ًا مثل �سائر الت�شريعات املختلفة وهي تقدمي
اخلا�ص على العام وتف�ضيل �ألالحق على ال�سابق يف حاله التماثل بني العمومية �أو التخ�ص�ص،وتطبيق ًا لهذه
القواعد تف�ضل املعاهدة على الت�شريع �إذا كانت الحقة له �أو كانت خم�ص�صة للعام من �أحكامه و يبقى الت�شريع
بدورة �إذا كان الحق ًا على املعاهدة.
ففي النظام االجنليزي الذي يطبق مذهب الثنائية يلزم القانون االجنليزي املحاكم ب�صفة مطلقة على
�أ�سا�س �أن املعاهدة ال تندمج داخلي ًا �إال مبقت�ضى قانون �صادر عن الربملان ف�إذا كانت القاعدة الداخلية قد �أخذت
ال�شكل القانوين ب�صدورها عن الربملان فال ي�ستطيع القا�ضي �أن يخالف هذا القانون الن القانون االجنليزي يلزم
القا�ضي الداخلي ب�صفة مطلقة حتى ولو كان متعار�ض ًا مع املعاهدة ومع ذلك فال يلج�أ القا�ضي �إىل تطيق هذه
القاعدة �إال يف حالة عجزه عن التوفيق بني �أحكام املعاهدة والقانون الداخلي وذلك عن طريق تف�سري �أحكام
املعاهدة مبا يتفق و�أحكام القانون الداخلي .
�أما بالن�سبة للأنظمة الأخذة مببد�أ الوحدة فان غالبيتها متيل �إىل تغليب املعاهدة على القانون الداخلي
تطبيقا ملبد�أ تدرج القواعد القانونية باعتبار �أن املعاهدة وهي قاعدة دولية �أعلى من القواعد الداخلية التي
يت�ضمنها الت�شريع(.)39

ثالث ًا :التف�سري الق�ضائي للمعاهدات الدولية.

�إن تطبيق املعاهدة الدولية من طرف القا�ضي الوطني قد ي�ستلزم �أحيان ًا تف�سريها لكونها قد تت�ضمن
بني ن�صو�صها ما يعوزه الو�ضوح لق�صر عبارة الن�ص عن الداللة على ما ق�صد به منه بفعل الدول املتعاقدة مما
قد يثري اختالف ًا يف وجهات النظر حول مدلوالت كلماتها مما يتطلب تف�سري معني ن�صو�ص املعاهدة وحتديد
نطاقها حتديد ًا دقيق ًا ولأن م�شاكل التف�سري غالبا ما تظهر مبنا�سبة التطبيق و�إذا ما تبني �أن عملية التطبيق
ت�ستلزم ب�صفة �أولية �إجراء عملية التف�سري فهل يحق للقا�ضي الداخلي �إجراءها بنف�سه ؟ وما هي قواعد
وطرائق التف�سري التي يعتمد �إليها للقيام بذلك؟ �أو يرتك تف�سري املعاهدة للحكومة و يوقف الف�صل يف الدعوى
املطروحة �أمامه �إىل حني �صدور التف�سري احلكومي؟ وهذا املو�ضوع حمل خالف فقهي الذي هو يف حقيقة الأمر
خارج عن نطاق بحثنا هذا ولكن لكونه له عالقة وطيدة به وي�ستدعي منا التطرق �إليه ولو ب�صفة خمت�صرة .
وحيث �أن التف�سري الذي ب�صدد التحدث عنه لي�س عملية �آلية يرجع فيها �إيل املعاجم اللغوية للعثور على
معنى لغوي للعبارات التي تت�ضمنها املعاهدة الدولية ومن النادر �أن يحمل الن�ص مدلو ًال لغوي ًا واحد ًا فكثري ًا ما
يقت�ض التف�سري عدم االعتداد ـ فح�سب ـ بالعن�صر اللغوي و�إمنا ينبغي الأخذ بعني االعتبار العديد من الظروف
التي �أحاطت بو�ضع ن�صو�ص املعاهدة مما يتعني معه بادئي ذي البدء التطرق �إىل معرفة مفهوم التف�سري و�أهمية
و�ضرورته وموقف الفقه منه  ،ومن ثم ما مدى �سلطة القا�ضي الوطني اليمني يف تف�سري املعاهدات الدولية .
وعليه �سوف نتطرق يف درا�ستنا لهذا املبحث �إىل النقاط التالية  :تعريف عملية التف�سري – �أهمية عملية
التف�سري – موقف الفقه والنظام القانوين اليمني من امل�شكلة .

1ـ م�ضمون عملية التف�سري:

�سنتناول يف النقاط التالية تعريف عملية التف�سري و�أهمية التف�سري وموقف الفقه من م�شكل ت�صدي
القا�ضي الوطني للتف�سري املعاهدات(.)40

�أ ـ تعريف عملية التف�سري:

يق�صد بتف�سري املعاهدة حتديد معنى الن�صو�ص التي �آتت بها ونطاقها حتديد ًا دقيق ًا للوقوف على املعنى
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الذي ت�ضمنته بالنظر �إليها يف جمموعها �أو لكل منها على حدة وذلك توطئة لتطبيقها تطبيق ًا �صحيح ًا �،أما
الدكتور حممد ف�ؤاد عبد البا�سط فيقول �أن التف�سري عملية ذهنية يهدف من وراءها ا�ستخراج معنى الن�ص
وحتديد نطاقه  ،ولي�س التف�سري بالعملية الآلية الروتينية و �إمنا تعد من عمليات الفن القانوين ح�سب �شارل
رو�سو .
ويرى بع�ض الفقهاء �أن التف�سري عملية عقلية تقوم بها الهيئات املخت�صة يف �سبيل �إي�ضاح ن�ص قانوين
غام�ض �أو �إعطائه معناه احلقيقي وما يق�صد منه امل�شرع �أو وا�ضعه ومهما تعددت التعريفات ف�أنها تن�صب يف
قالب واحد وهو �أن التف�سري عملية فكرية ترتكز على حتديد معنى الت�صرف القانوين وعلى تو�ضيح معناه
وجالء نقاطه الغام�ضة وذلك باالعتماد على جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية يف التف�سري �أكدها الفقه و �أحكام
املحاكم الدولية وح�صرتها اتفاقية فينا للمعاهدات ل�سنة 1969م يف موادها من � 33 31-أهمها مبد�أ ح�سن
النية – عدم تف�سري الن�ص الذي ال يحتاج التف�سري �إعطاء الأثر النافع للمعاهدة – �إعطاء العبارات معانيها
الطبيعية واحلقيقة .

ب ــ �أهمية التف�سري:

ال�شك �أن عملية التف�سري تعد �ضرورية ولها �أهمية معتربة و ذلك لعدة �أ�سباب �أهمها � ،أنه قد يوجد
يف �أحد �أو بع�ض املعاهدات ن�ص ًا ظني الداللة �أي يتحمل الداللة على معنيني �أو �أكرث يف وقت واحد وم�صدر
هذا االحتمال �إما �أن يكون هناك لفظ م�شرتك يف اللغة امل�ستخدمة لأكرث من معني �أو �أن تكون ال�صيغة ذاتها
تتحمل الفهم على وجهني خمتلفني ومن ثم فال �سبيل ازاء ذلك �سوى اللجوء اىل عملية التف�سري لتحديد املعاين
احلقيقية التي ق�صد �إليها �أطراف االتفاقية .
كما قد تكون املعاهدة وا�ضحة الن�صو�ص وعبارتها �صريحة الداللة ولكن تواكب �إن�شاءها ظروف �أو
ت�ستجد �أو�ضاع �أو وقائع قانونية ت�ؤدي ‘�إىل �إثارة اخلالف بني الأطراف املتعاقدة حول حقوق و التزامات كل
منهم يف �ضوء تلك الظروف ومدى �شرعيتها وبالتايل ف�إن اللجوء �إيل عملية التف�سري هو الو�سيلة القانونية
ال�سليمة لت�سوية هذا اخلالف قبل �أن ي�ستقبل �أمره و يهدد مما بينهم من عالقات �سليمة .
ومما �سبق ميكن القول �أنه مبوجب عملية التف�سري تتحول ن�صو�ص املعاهدة من حروف جامدة �إىل حقائق
واقعية على النحو الذي ي�ؤدي �إىل تطبيقها ب�صورة تتفق و �ضمان ا�ستقرار املراكز القانونية وااللتزامات
املتبادلة وبالإ�ضافة �آيل ذلك ت�ساهم يف ح�سم املنازعات التي قد تقوم بني الأطراف عند االختالف يف تنفيذ
ما مت االتفاق عليها ب�سبب ما تت�سم به هذه العملية من مرونة و قدرة حتديد مفاهيم الن�صو�ص .

2ـ تف�سري الق�ضاء الدويل للمعاهدات الدولية:

مبا �أن هذا النوع من التف�سري ميكن القول عنه ب�أنه و�سيلة لتحقيق غاية كما هو احلال عليه يف التف�سري
الق�ضائي الوطني �إال �أنه يف الق�ضاء الدويل تتواله عدة جهات ق�ضائية دولية كمحاكم التحكيم وحمكمة
العدل الدولية واملحاكم اجلنائية الدولية والإقليمية  ،ويكمن �أن نورد بع�ضها مبا يتنا�سب مع زمن عر�ض هذا
املو�ضوع :

�أ ـ التف�سري عن طريق التحكيم الدويل:

يعد التحكيم و�سيلة قانونية دولية لت�سوية املنازعات الدولية لذلك يعرف ( ب�أنه و�سيلة لت�صفية
اخلالفات بني الدول عن طريق حتقيق �سيادة القانون بد ًال من �سيادة القوة) ( ،)41وقد ت�ضمن التحكيم
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معاهدات دولية وذلك عن طريق الإ�شارة �إىل اللجوء �إىل هيئة خا�صة خمتلفة لت�سوية النزاعات ف�ض ًال عن
حماكم التحكيم والتي �أ�صبح اللجوء �إليها ظاهرة �شائعة وم�ألوفة( )42يف غالبية االتفاقيات الدولية املربمة
بعد قيام الأمم املتحدة(.)43

ب ـ التف�سري عن طرق حمكمة العدل الدولية:

تعد هذه املحكمة اجلهاز الق�ضائي والإفتائي الدويل وفق ميثاق الأمم املتحدة ،وتعد الوالية الق�ضائية
اختيارية بناء على ر�ضاء الدول وع�ضويتهم يف الأمم املتحدة �إال �أن هذا الر�ضاء قد يرد يف �شكل اتفاق خا�ص
يعقد بني الدول املتنازعة يف �أي مرحلة من مراحل النزاع ف�ض ًال على �أن املحكمة تقوم بتف�سري املعاهدات
الدولية مبا يف ذلك ميثاق الأمم املتحدة ومواثيق ود�ساتري الوكاالت الدولية املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة
بناء على موافقة اجلمعية
،و�إعطاء الآراء اال�ست�شارية التي تطلب منها من قبل تلك الوكاالت �أو الأجهزة ً
العامة للأمم املتحدة وهذا ما �أكدت عليه املادة  2/36من نظام املحكمة الأ�سا�سي .

جـ ـ املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة.

ت�ضمن النظام الأ�سا�سي لهذه املحكمة العديد من الن�صو�ص املتعلقة باخت�صا�ص املحكمة بتف�سري القواعد
الدولية حمل التطبيق يف �أي نزاع قائم معرو�ض عليها والآلية التي متار�س مبوجبها عملية التف�سري وما ت�ستعني
به املحكمة يف �سبيل تف�سري وتطبيق املواد اخلا�صة باجلرائم املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي و�شروط
و�ضوابط هذا التف�سري (.)44

3ـ موقف الفقه من م�شكلة ت�صدي القا�ضي الوطني للتف�سري.

اختلف الفقهاء حول ما �إذا كان يحق للقا�ضي الوطني تف�سري املعاهدات التي يتطلب النزاع املطروح
�أمامه تطبيقها لإيجاد حل له �أو ترك ذلك للحكومة و�إيقاف الف�صل يف الدعوى حلني قيام احلكومة ب�إ�صدار
التف�سري.
ولعلى ذلك يعود �إىل �صعوبة املوازنة بني اعتبارين ي�صعب التوفيق بينهما �إذ من ناحية يبدو طبيعيا
ً �أن ت�صدى القا�ضي لتطبيق �أحكام املعاهدة ي�ستلزم بال�ضرورة حريته يف تف�سري ن�صو�صها و�أكرث من ذلك فان
حرمانه من ذات احلق ي�ؤدي �إىل الف�صل يف الدعوى دون مربر.
ومن ناحية �أخرى �أن �إطالق حرية القا�ضي الوطني يف تف�سري ن�صو�ص املعاهدات قد ي�ؤدي �إىل اخلروج
على الق�صد امل�شرتك للدول املتعاقدة وهو خروج قد يرتتب امل�سئولية الدولية للدولة التى ينتمي اليها القا�ضي
والتي ال ميكن دفعها �أو التن�صل منها حتت �أي تذرع  ،وميكن �إدراج يف هذا املجال ر�أيني خمتلفني البع�ض منهم
معار�ض والبع�ض الأخر م�ؤيد (. )45

�أ ـ الر�أي الفقهي املعار�ض:

يرى فريق من الفقهاء �أنه ال يجوز للق�ضاء الوطني بتف�سري املعاهدات باعتبار �أن �إبرام هذه الأخرية
هو عمل حكومي �أو �سيا�سي ال ميكن لأي طرف فيه العدول عنه �إال مبوافقة الأخر و ترك التف�سري للمحاكم �أو
اجلهات الق�ضائية الوطنية قد ي�ؤدي �إىل غري ما ق�صد منها �أو �إىل �أ�شكال دويل .
ويعتمد هذا الر�أي �إىل �أن احلكومة وحدها ممثله يف وزارة خارجيتها هي التي لها احلق يف تف�سري املعاهدات
ال�سيما �أن تف�سري معاهدة ب�شكل معني ي�ؤدي �إىل احتجاج دولة �أخرى طرف يف املعاهدة .
وقد انتقد هذا الر�أي على �أ�سا�س �أن ترك تف�سري املعاهدات للحكومات من �ش�أنه تعطيل الف�صل يف الدعاوي
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الق�ضائية  ،وبالتايل الإ�ضرار مب�صالح الأطراف املتنازعة لأن التف�سري قد ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال خا�صة �إذا كان
من الالزم الدخول يف املفاو�ضات مع الأطراف املعاهدة ب�ش�أن الو�صول �إىل تف�سري م�شرتك .
زيادة على ذلك يحق للقا�ضي الوطني تف�سري املعاهدة التي يقوم بتطبيقها لأن هذه الأخرية لها قوة القانون
ومن ثم يخت�ص القا�ضي الوطني بتف�سريها �ش�أنه يف ذلك �ش�أن قيامه بتف�سري ت�شريع داخلي .

ب ـ الر�أي امل�ؤيد:

ويرى بع�ض الفقهاء �أن �إبرام املعاهدات ما هو �إال عمل ت�شريعي ميكن للقا�ضي الوطني تف�سريه ككل ت�شريع
 ،وي�ستند هذا الر�أي �أن املحاكم ما دامت خمت�صة بتف�سري القوانني واجبة التطبيق على املنازعات املعرو�ضة
عليها ف�إنها تكون خمت�صة �أي�ض ًا بتف�سري املعاهدات متى كان هذا التف�سري �ضروري ًا حلل امل�سائل حمل النزاع ،و قد
ت�أثر بهذا املذهب الق�ضاء العادي يف بع�ض الدول كفرن�سا وم�صر .
كما مييز بع�ضهم بني معاهدات القانون العام التي هي معاهدات تتعلق بامل�صالح العامة للدولة مثل معاهدة
قانون البحار و بني املعاهدات القانون اخلا�ص التي تتعلق بحقوق و م�صالح اخلا�صة للأفراد مثل معاهدة املت�صلة
بتنازع القوانني �أو تنفيذ الأحكام  ،ويذهب هذا الفريق �إىل القول ب�أن الق�ضاء له احلق يف تف�سري معاهدات
القانون اخلا�ص ولي�س له ذلك عندما يتعلق الأمر مبعاهدات القانون العام .
غري �أنه يعاب على هذا الر�أي ب�أن التفرقة بني القانون العام واخلا�ص غري متفق عليها وغري م�ستقر على
معيارها ،بالإ�ضافة �إىل �أن املعاهدة قد حتتوي على ن�صو�ص تتعلق بال�صالح العام للدولة وم�صالح الأفراد على
ال�سواء .
مما �سبق يت�ضح لنا ب�أن تطبيق املعاهدات ي�ستلزم �أحيانا تف�سريها ،وبالتايل ف�إن الذي عليه تطبيق
املعاهدة له �أن يف�سرها كذلك  ،وذلك للإ�سراع يف الف�صل يف الدعاوي الق�ضائية متى كان هذا التف�سري �ضروري ًا
حلل امل�سائل مو�ضوع النزاع وهذا ما هو املعمول به يف الق�ضاء اليمني ،غري �أنه يجب على القا�ضي عندما يقوم
بالتف�سري على �أن يعتمد املبادئ الأ�سا�سية يف التف�سري التي ت�ضمنتها اتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969م يف
موادها  ، 33 31-وكر�سها الفقه والق�ضاء الدوليني  ،ومن �أهمها مبد�أ ح�سن النية  ،عدم تف�سري الن�ص الذي لي�س
بحاجة �إىل تف�سري �إلخ لي�أتي تف�سري القا�ضي بعيد ًا من �أي ميول �شخ�صي(.)46
ومن ثم عدم حتمل دولته امل�سئولية الدولية نتيجة تطبيقه للمعاهدة املبنية على تف�سري خالف ما ق�صد
منها ف�ض ًال عن عدم حتقيقه للعدالة كما يجب �أن تكون.
ومبا �أن الرقابة الق�ضائية على د�ستورية القوانني والتي تعني “�أن البت يف م�صري قانون ما من حيث كونه
يخالف �أو ال يخالف الد�ستور يعود �إىل هيئة ق�ضائية �أي �إىل حمكمة” ( ،)47تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا وهام ًا بخ�صو�ص
تف�سري وتطبيق القا�ضي الوطني لن�صو�ص الت�شريع واملعاهدة كونها �ضمانة لأعماله واحرتام الد�ستور وركيزة
�أ�سا�سية جلميع �أنظمة احلكم الدميقراطية يف العامل.
ويف واقع احلال قد اثبت عند حتليل واقع هذه الرقابة حلول �إرادة الق�ضاء حمل �إرادة امل�شرع من خالل
تف�سريه للن�صو�ص ومن ثم احلكم على د�ستوريتها �إما ب�إلغائها �أو �شلها ووقف العمل بها بحيث يتوقف نفاذها على
�إرادته وبذلك ي�صبح الق�ضاة هم القاب�ضون حقيقة على �سلطة احلكم ،كما �أن حتليل وقع الرقابة ال�سيا�سية
ي�ضمن �أعلوية ال�سلطة الت�شريعية وحتكمها �أو اجلهة التي متار�سها (.)48
بغية اخلروج من هذا امل�أزق وتاليف �سلبياته بتحقيق التوازن بني ال�سلطتني فقد �أرت�أينا �أن متار�س هذه
الرقابة من قبل هيئة خا�صة تتكون من �أع�ضاء بع�ضهم من الربملان والبع�ض الآخر من الق�ضاة ذوي اخلربة
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واحلياد والكفاءة ( ،)49وحيث �أن كفالة احرتام الد�ستور ومن ثم حتقيق �سيادة القانون ذات �صلة وثيقة
مب�ستوى الوعي القانوين �سواء لدى احلكام �أو املحكومني ف�إنه يتحتم علينا ن�شر هذا الوعي ب�شتى الو�سائل
املمكنة ،ف�إذا ما وجد كل ذلك يف القا�ضي وجدت الرقابة الذاتية النابعة من �ضمريه ووجدانه �سواء عند
التف�سري �أو التطبيق والتي ال ميكن لأحد �أن يتجاهل دورها �أو �أثرها ال�سيما وقد �أت�ضح لنا جلي ًا من خالل هذه
الدرا�سة �أن العربة مبن يطبق الن�صو�ص ال بالن�صو�ص يف حد ذاتها.
وعليه ينبغي اختيار �أو تعيني للعدالة خري من ميثلها من ذوي الفكر امل�ستنري وال�ضمري احلي ومن تتوفر
لديهم ملكة االجتهاد ومكنة التف�سري وفن التعامل مع تلك الن�صو�ص واحلاالت.
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اخلامتـــــة:

بعد ا�ستعرا�ضنا ملو�ضوع االتفاقية الدولية بعد الت�صديق عليها يف النظم القانونية الداخلية والنظام
القانوين اليمني من حيث دخولها حيز النفاذ وتطبيقها من قبل القا�ضي خا�صة يف حالة وجود فراغ قانوين
مل�س�ألة ت�ضمنت االتفاقية ح ًال لها ،ومعوقات تطبيقها والآثار املرتتبة على عدم تطبيقها من قبل القا�ضي
الوطني وال�سيما عند التعار�ض مع القوانني الداخلية  ،ميكن �إيراد جملة من النتائج :
تعد املعاهدة الدولية بعد الت�صديق عليها ملزمة ويجب على القا�ضي الوطني تطبيقها.
يف غالبية الدول تعطى املعاهدة مرتبة �أعلى من القانون  ،وبالتايل ال يجوز خمالفتها ب�إ�صدار ت�شريع
الحق ويجب موائمة الت�شريعات ال�سابقة مع ن�صو�ص تلك االتفاقيات .
مل يعط امل�شرع الد�ستوري اليمني اهتمام ًا بو�ضع املعاهدة بعد ت�صديقها من حيث ن�شرها ومرتبتها ،
و�إن كانت قد �أوجب ن�شر القوانني بعد �صدورها كما يف املادة( )103من الد�ستور والن�ص عام ميكن �أن ي�شمل
االتفاقيات  ،لكن ذلك مق�صور على االتفاقيات التي ي�شرتط م�صادقة جمل�س النواب عليها فقط ،ولذلك يجب
�إعادة النظر من قبل امل�شرع وذلك بتخ�صي�ص ن�ص يحدد وجوب ن�شر املعاهدات الدولية بعد الت�صديق عليها
� ،أما بالن�سبة ملرتبة االتفاقية فامل�شرع الد�ستوري قد غفل عن ذلك  ،و�إن كان امل�شرع القانوين قد تنبه �إىل
ذلك يف ثنايا ن�صو�ص القانون املدين يف املادة ( )133والذي جعل االتفاقية يف مرتبة �أعلى من القانون ودون
الد�ستور ونهبب بامل�شرع اليمني �أن يعيد النظر �أي�ض ًا يف هذه امل�س�ألة � ،أي�ض ًا ال يوجد ن�ص د�ستوري �أو قانوين
�صريح يلزم الق�ضاء بتطبيق ما ورد يف االتفاقيات .
اختالف تواريخ توقيع الدولة على االتفاقية وتاريخ الت�صديق عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية
قد ي�ؤدي �إىل �صعوبة الو�صول �إىل �أحكام تلك االتفاقيات ،حيث يوجد اتفاقيات �صدر القرار باعتمادها بعد
عر�ضها على الربملان ومل تن�شر يف اجلريدة الر�سمية �إال بعد �سنوات .
�أعتقد ب�أنه مازال هناك هوة بني فهم امل�شرع والقا�ضي واملحامي و�صاحب احلق ب�أهمية وجود قواعد
دولية منبثقة عن اتفاقيات �أو معاهدات دولية نافذة يف دولته وبني االلتزام بتطبيقها واحرتامها.
ميثل القا�ضي املالذ لكل من �سلب حقه �أو نكي جرحه �أو حلق على ا�سمه �أو ،...فحري به �أن يكون م�ستودع ًا
للعدل وملج�أً �آمن َا من كل �ضيم ا�ستناد ًا �إىل القاعدة امل�شهورة (ب�أن على املت�ضرر اللجوء �إىل الق�ضاء)  ،الأمر
الذي يحتم الإعداد الفني للق�ضاة و�إملامهم باالتفاقيات الدولية.
�إننا اليوم ال نعاين من نق�ص يف الت�شريعات و�إن كان هو وارد بحكم جتدد امل�صالح والتطورات احلديثة
يف اجلانب التكنولوجي ولكن نعاين من وعي بقيمة ذلك الت�شريع و�أهميته ومكانته و�أعتقد �سبب و�ضعه �أي�ض ًا
للأ�سف.
فنحن هنا نتعامل ب�شفافية تامة ومو�ضوعية بحتة (كالطبيب يحاول تطبيب اجلرح يف ال�شخ�ص
امل�صاب) دون �أن ينظر �إىل �صاحب اجلرح� ،أي �أن عمله �إن�ساين ،ولذلك جناحه دائم ًا قد ي�صل �إىل ، 100%
ونحن كحقوقيني وحمامني وق�ضاة ـ هدفنا �إي�صال احلق �إىل �أهله وقبل ذلك �إي�صال املعرفة �إىل �صاحب احلق
بحقه وتعريف �صاحب ال�سلطة بواجبه لتحقيق هدف العدالة التي منهجها �سيادة القانون ،فمتى تتحقق
�سيادة القانون؟ وما هي مقوماته؟ وما هي �ضماناته؟
نرتك الإجابة للقارئ املت�صفح حيث ال يت�سع املجال للإجابة على ذلك ولعلنا يف درا�سات ال حقة نتمكن من
ذلك �إن�شاء اهلل.
واهلل املوفق
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capacity increases dramatically with decreasing channel correlations. Scattering
environment is required in order to achieve high MIMO capacity .This is due to
the fact that N by N MIMO system with uncorrelated channel in a very scattering
environment will create N sub channels in its scenario and hence achieving capa ity equal to N times that achieved by SISO system using the same bandwidth and
the same power allocacated

Figure (10)

					

Figure(9)
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mitter and receiver antennas for several values of SNR . It is observed that the
capacity increases more with high SNR for large number of antennas due to the
fact that capacity increases for high SNR for large uncorrelated channel due to the
large number of independent strong subchannels created by large number of tran mit antennas. It is concluded that capacity increase linearly with SNR and increase
more for large number of antennas.
Figure(11b) shows the variation of the capacity with the number of antennas M for
different values of SNR .From the graph it is seen that the capacity increase linearly
as the number of antennas increases (e.g for SNR =20 dB for 3 by 3 MIMO system
capacity is 16.5b/s/Hz while the capacity achieved by 4*4 MIMO system is 21.9
b/s/Hz for the same SNR value .
F igure(12) shows the capacity of a 4*4 MIMO systems in the case when the
channel state information (CSI) is known to the transmitter that is water filling
algorithms as well as the case when CSI is unknown to the Tx. From the graph it is
observed that it is an advantageous for the Tx to know CSI because it offers slightly
greater capacity than the case when CSI is unknown.
If Tx knows the CSI as the Tx in both cases will allocate the power to the subcha nels equally as noise become less and all the suchannels are in good conditions.
Therefore ,it is advantageous for Tx to know CSI when SNR is small and hence
some of the subchannels will have much noise and the Tx will need to identify the
good condition channels so that much power will be allocated to them to forward
the signal to Rx .
Figure (13)shows the capacity and SNR for correlated and uncorrelated channel for
2 by 2 MIMO system for NT =NR=2. It can be observed that MIMO achieves better
capacity performance in the case of uncorrelated channel (corr=0) as compared to
the other values obtained at the different correlated values .Correlation between
the transmitted and received signals decreases the independent propagation paths
and as a result ,decrease the the information transferred.
We conclude that correlations always reduce the ergodic channel capacity and a
rich scattering environment is required in order to achieve high MIMO capacity.
Figure (14) illustrates the capacity of MIMO systems compared to that of SISO sy tem in Line-of-sight (LOS) that is rican channel. It is observed that the performance
of MIMO system becomes slightly identical to that of the SISO system when each
of Tx sees the Rx with no obstacles or scatters between them. It is observed that the
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 196                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

5-2 Spatial Diversity (Better signal quality )

Diversity refers to the use of multiple antennas to increase the probability of ahigh
quality signal
path between the sender and the receiver . Diversity can be implemented at the
transmit end , the receive end or at both ends of the wireless link .
The basic principle of diversity is to use different channels to convey the same i formation unit from the transmitter to the receiver so that only one information
stream is exchanged with better signal quality. The application of diversity is esp cially useful when the probability that all channels are bad at the at the same time
is low .However, diversity maximize wireless range and coverage[29] .Spatial
Diversity (also known as antenna diversity ) is a very practical ,effective and thus
widely used method for reducing the effect of multipath fading

6- Results and Conclusions

The common approach which has been done to investigate the promises of MIMO
capacity is to build AMATLAB capacity code that include the basic capacity equ tion for the system with the related different channel equation and simulate the
actual capacity performance .
Figure (9) shows the plot of capacity and signal to noise ratio (SNR) for MIMO
,MISO, and SISO systems. The parameter values are
NT = NR=2 for MIMO ,NR=2 ,NT=1 for SIMO, NR=NT=1 for SISO .It is observed
that at SNR =20 dB the capacity varies from 6b/s/Hz for SISO to 11.2 b/s/Hz
for2*2 MIMO system and MISO system offer smaller capacity .Hence it is co cluded that the capacity growth achieved by MIMO system is the highest compared
to other systems yielding a remarkable improvement (especially for high SNR ).
Figure(10) illustrates the ergodic capacity for different antenna configuration as a
function of SNR , when the channel is known at the transmitter (water filling) .It
is also observed that the capacity of a MIMO channel appear to be greater than the
capacity of MIMO capacity in figure(1) when CSI is unknown to the transmitter.
The simulation was done on the premise that a rich scattering environment pr vides independent transmission paths from each transmit antenna to each receiver
antenna and hence creating independent channels. Also it is observed that again
the MIMO capacity is the highest among the other systems which is N times that
is achieved by SISO system.
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number of independent data streams that can be supported reliably i.e the rank H
.
It should be noted that spatial multiplexing mode ,the transmitter treat each a tenna as a separate channel.
SM requires uncorrelated multipath. Since multipath fades changes moment by
moment with motion ,there is no assurance that uncorrelated signal paths can a ways be found . Furthermore, SM is usually employed in situation where the signal
–to-noise ratio is relatively high and it does not work well in low SNR enviro ments.
MIMO system implemented using SM turns multipath problem into an advantage
to increase the throughput of the network.
The concept of spatial multiplexing is different from the that of space –time coding
method, which permits to efficiently introduce a space-time correlation among
transmitted signals to improve information protection and increase diversity
gain[13] .
Figure(8) the data stream to be transmitted is distributed among different su channels , then goes through modulation and mapping, and is transmitted by co responding antennas. Upon receipt , each receiving antenna receives three signals
from the transmit antennas, and then the received signal through signal processing
to receive the desired signal .

Figure(8) Basic spatial multiplexing
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And for large NT=NR=N the capacity is asymptotic to

.(8)
Therefore, the capacity increases linearly with the number of transmit antennas.

5.MIMO Implementation

MIMO is an antenna technology for wireless communications in which multiple
antennas are used at both the transmitter and the receiver. The antennas at each
end of the communications circuit are combined to minimize errors and optimize
data speed [29,40] . MIMO operates in two modes; Diversity and Spatial Mu tiplexing.

5-1 Spatial Multiplexing (SM)

Spatial multiplexing occurs when several streams are transmitted simultaneously
from the transmitter to the receiver, both equipped with multiple antennas. It
should be noted that the multiple streams are transmitted simultaneously at the
same time and frequency . Transmitter and/or receiver processing make sure that
they are separated in the spatial (or antenna )dimension.
Spatial multiplexing scheme exploits the rich scattering wireless channel allowing
the receiver antennas to detect the different signals simultaneously transmitted by
the transmit antennas [13] . The net advantage of SM is to boost the spectral e ficiency of the transmission [16].Indeed, spatial multiplexing allows increasing
the bit rate without consuming more and more time or frequency resources and
without increase the total transmits power (i.e SM causes the spatial multiplexing
gain).
MIMO channels offer a linear increase in capacity for no additional power or
bandwidth expenditure [8,9,41] .
Spatial multiplexing gain(the increase in capacity ) can be described by the follo ing formula (where r is the spatial multiplexing gain).
..(9)
The gain is achieved when more than one independent symbols can be transmi ted during the same symbol duration [15] (i.e the SM gain is dependent on the
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2- Channel with no CSI at the transmitter and perfect CSI at receiver
3-Channels with partial CSI at transmitter and receiver.

4-4-1Capacity of conventional antenna systems

According to Shannon capacity of wireless channels , given a single channel co rupted by an additive noise at level of SNR , the capacity is given by

…..( 3 )
In practical case of time varying and randomly fading wireless channel , the capa ity can be written as
……(4)
Where H is the 1*1 unit –power complex Gaussian amplitude of the channel .In
the single –input multiple –output (SIMO) systems, the channel vector H is 1*NR
and the capacity is expressed by
….(5)
In the multiple –input single-output (MISO) systems , the channel vector H is
1*NT and have the same capacity equation
……(6)
It is obvious that the capacity of SIMO system is increased due to the spstisl d versity which reduces fading and SNR improvement ( the SNR improvement is
limited)[9,19,39].The ergodic capacity grows more or less logarithmically with
the signal to noise ratio (SNR).
For MIMO system with Nt transmit and NR receive antennas ,the capacity can be
derived from the equation

..(7)
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tion.However, in H the channel matrix is so far assumed to contain all independent
fading coefficients.

4-3-2 Correlated channels

The channel correlation decreases the capacity and, at some point,it is the dom nant effect .The channel channel gains are often assumed to be independent . This
only true if both the transmitter and receiver are surrounded by a rich scattering
environment and antenna spacing is large enough [15] . It should be pointed
out that this effect depends on the propagation channel as well as on the antennas
themselves ( which are a part of the propagation channel )[9,15] .In an outdoor
scenario the base station is usually placed high above potential scatterers; on the
other hand , space limitations of the mobile device may also introduce correlation
among antennas. Correlations at the receiver always reduce the ergodic channel
capacity. A capacity is still decreased for high SNR due to the smaller number of
independent strong subchannels .However , for low SNR correlations turn out to
be benefical for channel capacity as the transmit power can be concentrated into
directions that are advantageous on average.

4-4 MIMO capacity

The MIMO capacity is defined as the maximum mutual information ( the maximum
being taken over all possible transmitted vectors[15] . The channel capacity is a
convenient measure to analyze the potential gain of MIMO systems compared to
SISO systems . For data rates below the capacity ,arbitrary small error probabilities
can be achieved if the codeword are allowed to be sufficiently long , whereas this is
impossible for rates exceeding the capacity [3] .
In fading environment the instantaneous capacity is a random variable and it d pends on the channel coefficients . If coding is performed over many different fa ing states it usually suffices to know the ergodic capacity ,i.e the average over all
channel realizations. However there are several definitions of the MIMO channel
capacity [9,15,19] ,depending on the scenario considered .The main differences
between these definitions are due to the following.
Channel state information (CSI) may be available at the receiver(Rx),Transmitter
(Tx), both or not at all . Ergodicity assumption states that , when the channel is
random,its capacity is random too(i.e ergodic capacity may be defined if ergodi ity assumption is employed .MIMO network may also be defined when there are
several users which interfere with each other.
There are mainly three scenario of interest;
1-Channel with CSI at Transmitter and Receiver (waterfilling algorithm)
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R(k) = H.x(k) + n(k) …………………….(1)
Where
…..(2)
X(x) =[x1(k) ,x2(k) ….,Xnt(k)] denote the transmit symbol vector with equally
distributed transmit power and n describes the zero mean additive noise .The su script T is the transpose matrix .

4-1 MIMO channel

The general MIMO channel is shown in figure (7) . The model for uncorrelated flat
fading is mostly used through this work .However , correlated xhannel is also co sidered and simulation is done to investigate the MIMO capacity with correlated
channel .

Figure(7) MIMO channel

4-3-1Uncorrelated Channel

There are many factors which affect the desired performance of MIMO system
[15] . One of these factors is the wireless propagation channel which has a
profound effect on the performance of multiple-input multiple-output comm nication architecture, specifically impact ob the MIMO channel capacity.In ideal
condition . i.e when the channel is uncorrelated (independent fading at both tran mitter and receiver ends, i.e rich scattering ) and of high , the MIMO capacity is
maximum and it scales linearly as the number of Tx/Rx antennas .
The channels are assumed to be independent in space (uncorrelated ), constant over
a block of symbols and independent from block to block . This gives the so- called
identically Distributed (i..i.d) block fading Rayleigh matrix model .In practice,
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transmitting and receiving antenna elements is carried out as a superset of that of
SIMO/MISO . In reality ,MIMO systems offer advantages which go far beyond that
of conventional smart antennas[22].Multiple antennas at both the transmitter
and the receiver creat a matrix channel ( of size the number of receive antennas
times the the number of transmit antennas).The key advantage lies in the possibi ity of transmitting over several spatial modes of the matrix channel within the same
time-frequency slot at no additional power expenditure[22,31,33] .
MIMO is also planned to be used in mobile radio telephone standards such as
recent 3GPP and 3GPP2 standards. In 3GPP, High –speed Packet Access plus
(HPSA+) and long term Evolution (LTE) standards take MIMO into account
[34,22]. MIMO systems are currently considered for applications in second
generation broadband wireless fixed cellular networks [35] . Another great a plication of MIMO is undoubtedly the next generation broadband packet-based ce lular networks.

4- The MIMO model

Consider a transmitter with NT transmit antennas and a receiver with NR receive
antennas as shown in figure (6)..

Figure(6) The MIMO model

In the transmitter , a data stream is demultiplexed into Nt independent substreams.
The channel can be represented by the NT*NR matrix H whose elements Hntnr
.The Rayleigh flat fading model is assumed through out the work. The baseband
NR –dimensional received signal vector
R(k) =[ r1(k), r2(k),………,rNR(k)]T at sampling instant k may be expressed
by
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Figure(5) Schematic diagram of MIMO communication system

The main idea in MIMO system is space –time signal processing in which time
dimension
is complemented with the spatial dimension inherent in the use of multiple sp tially
distributed antennas, where actual spatial dimension is brought by < Smart ante nas < a
popular technology for improving wireless transmission [19,29]. So MIMO sy tem
can be viewed as an extension of the so –called smart antennas ..
The magic of MIMO lies in its ability to take multipath propagation ,pitfall of wir less transmission , which used to be an unavoidable byproduct of radio commun cations, and covert it into a distinct advantage that actually multiples transmission
speed and improves throughput [6]
MIMO effectively takes advantages of random fading and when available , mult path delay spread for multiplying transfer rates . It should be noted that the pre ence of multipath in our environment due to scatters is one of the main reasons
that limit the performance of today>s system It should be clear that MIMO wir less communication systems are advantageous in which they enable the capacity of
the wireless link between the transmitter and receiver to be improved compared
with SISO systems .The multipath rich environment enables multiple orthogonal
channels to be generated between the transmitter and receiver [18] . Data for a
single user can then be transmitted over air in parallel over those channels , simu taneously using the same bandwidth . Consequently, higher spectral efficiencies
are achieved than with non-MIMO systems [1,18] . MIMO systems retain all
the properties of SIMO/MISO systems, since in some sense the optimization of the
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signals on the transmit antennas at one end and that of the receive end antennas on
the other end are combined in such a way that the quality of the signal (Bit Error
Rate )or the data rate (Bit /sec) of the communication system will be improved
[19,25] .

Coding
I/P

Modulation

Channel
“H”

Decoding
Demodulation

Weighing,

Weighing,

mapping

demapping

O/P

Figure(4) MIMO wireless transmission system

MIMO employs multiple transmit and receive antennas, and hence the transmi sion capacity can be increased linearly with the number of antennas,as will be seen
from the simulation results, .In order to ensure an effective approach to the increa ing capacity ,space time coding and space –time algorithms are implemented with
MIMO system. However space-time coding is coding technique that is designed for
use with multiple transmit antennas [13] . It provides diversity at the receiver
and coding gain over uncoded system with sacrificing the bandwidth [13,28]
.This aim can be achieved through this technique by introducing temporal and sp tial correlation into signals transmitted from different antennas .MIMO system is
able to provide the enormous capacity increase that will enable high speed mobile
internet access , enhanced- capacity capacity wireless local loops, .Figure (5) shows
the schematic diagram of the MIMO communication system
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The use of multiple antennas at transmitter and receiver, popularly known as mu tiple –input multiple output (MIMO) wireless is emerging cost-effective technology
that offers high data rate wireless communications, near 1Gigabit/second (gbps)
transmission rates and making it a reality [8] . Moreover this technology has
shown a great performance in resolving many of the other limitations associated
with the existing system (SISO) [8,19].
Power limitations as well as the size and the speed of wireless portable devi es are some of the main limitations and challenges faced by the existing wir less communications and particularly cellular systems. In general, bandwidth
limitation,propagation loss,time variance ,noise interference ,and multipath fading
in wireless communication make the wireless channel a narrow pipe in which it is
difficult to accommodate the grow and flow of data [19].
As a consequence of that , there has been hard work done by scientists and researc ers in developing new techniques that improve the efficiency and combat various
types of channel impairments. An example of that is building a cellular structure
that allows frequency reuse and antenna arrays (Smart antennas) that provide sp tial diversity and beam forming [21,22,23]. Because the request for wireless
access to the internet and future generation wireless system is leading to the need
for much higher capacities than that achieved by this system.MIMO can improve
spectral efficiency and tackle the various types of channel impairments mentioned
above as the concept of MIMO rises to further improve channel capacity and the
quality of service. However , the idea of separating signal transmission in a temp ral and spatial domain is not new [19, 21,23] . The SIMO system achieve higher
capacities. And also the MISO increase data rate .Transmie diversity is an earlier
technology moving to the MIMO system.
Digital communication using MIMO has been one of the most promising research
areas in wireless communications nowadays as it offers a lot of promises for the f ture of wireless communication. Moreover MIMO seems to be the only technology
that is advancing the wireless industry from 3G to 4G systems [22] . Multiple
antennas can be used to increase the antenna gain by beamforming ,to provide
diversity gain through some forms of antenna combining , to increase the data
rate by spatial multiplexing ,or to suppress interference bu null steering [16,22]
.Two of these techniques ,spatial multiplexing and spatial diversity can be applied
in both indoor and outdoor environment[16] .
MIMO is a communication concept of having antennas at both the receiver and
the transmitter of radio link as shown in figure (4) The idea behind MIMO is that
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as smart antenna technology, offers a variety of advantages which if exploited co rectly can enable multiplicative gains in network performance.
Smart antenna technology [10] provides a wide variety of options ,ranging from
SIMO architectures that collect more energy to improve the signal to noise ratio
(SNR) at the receiver , to MIMO architectures(which will be described later)that
create multiple data paths over a link. Figure (3) shows the different antenna sy tems.

Figure(3) SISO,SIMO,MISO and MIMO systems

3-The MIMO (multiple –input, multiple –output) system

The growing demand for wireless service and bandwidth has shown need for
evolution of cellular system to high operating frequency .Moreover demand
for higher degree of flexibility ,yields smaller systems operating in unlicenced
ISM(WLAN,Bluetooth..etc) bands [13,14] . Also cellular is not the only wir less service on the earth. Researchers expect fixed wireless access to become an
established alternative to fiber ( in less dense populated areas ) covering wid band services ( web access, data, digital video …etc) [14].The need for higher
throughput has lead to strong investigating and researches into Rx-T x diversity
(MIMO) antenna systems. Such systems can yield fully independent /parallel
channels in a scattering environment [8,15].Most investigations of such have
focused on mobile (licensed band) or transportable (WLAN) situations. Multiple
antenna schemes are becoming a key part in almost every wireless standard. For
example , the UMTS-CDMA standard uses transmit diversity to improve the link
quality in outdoor environments[16]. Designing very high speed wireless links
which has the capability of good quality-of- service and range capability in Non
Line of Sight )NLOS) environments have taken large space among researches
nowadays and have produced many engineering challenges .
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Figure(2) Multipath propagation

The power of the signal at the receiver will be less than the power transmitted. In
LOS medium this happens because of the distance between the transmitter and
receiver.The further the distance the more distortion will happen to the signal. In
non LOS the signal is furthere hampered because the signal at the receiver is a
combination of different versions of transmitted signal that propagate through di ferent paths .This is called multipath fading.It occurs due to the reflections from the
ground and surrounding structure in the environment.The signal received by the
receiver at any point in space may consist of a large number of plane waves having
randomly distributed amplitudes ,phases and angles of arrival. These multipath
components combine as vectors at the receiver and cause the signal received to
distort or fade .Even if the receiver is stationary ,the received signal may fade due
to movement of surrounding objects in the radio channel.

2.2 Conventional antenna System

2.2.1 SISO (Single-input, Single-output) system:
SISO is referred to antenna system with single antenna at both the transmitter and
receiver. This system can reach 1Gbps transmission rates by employing sufficien ly high bandwidth along with coding and modulation that achieves the required
spectral efficiency. However, there are some limitations associated with the various
phenomena that occur not only in WLAN but also in outdoor Wireless Wide Area
Networks(WWAN) .

2.2.2 SIMO(Single-input, Multiple-output )system,MISO (Multiple-input,
Single output) system:

In these systems multiple antennas at the receiver and /or the transmitter in a
wireless network . It promises higher data rates at longer ranges without consu ing extra bandwidth or transmits power [10].Such technology ,popularly known
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implemented and tested ,that is either we improve the quality of what we have
or we increase the quantity . This where MIMO ,SIMO (single input multiple
output),MISO(multiple input single output ),and SISO(single input single output)
systems come into application .It has been recently acknowledged that by using
MIMO systems it is possible to increase the available bandwidth that is being used
without having to change the standards and hardware so much . This comes as a
result that maximum possible bandwidth, for the current methods employed, has
been reached.

2-Wireless propagation environments

There are two main categories for wireless signal propagation ;line of sight (LOS)
and non-line of sight (NLOS) .LOS propagation requires a path where both tran mitter and receiver are visible to one another without any obstraction as shown in
figure(1).

Figure(1) LOS propagation

Non line of sight (NLOS) is a term often used in radio communications to describe
radio channel or link where there is no visual line of sight (LOS) between the tran mitting antenna and receiving antenna.

2-1 Mulipath Fading

Wireless communications suffer from more hostile transmission medium ,whose
behavior varies overtime and from location to location . Due to reflection, diffra tion and scattering of radio waves , a transmitted signal may arrive at the receiver
in many paths (as shown in figure (2)) at different time delay depending on the
distance traveled [5].Coherent addition of these multipath signals causes rapid
and severe amplitude fluctuation in the received narrowband signal when the r ceiver moves over a short distance ,giving rise to the phenomenon of fast fading
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1-Introduction

The field of wireless communication systems and networks has experienced e plosive growth and wireless communications has become an important part every
day live. Furthermore, wireless internet multimedia access will rise rapidly in the
next few years due to the rapidly increasing number of wireless communication
subscribers, and the huge increasing use of wireless devices[1] .
Wireless LAN and mobile telephones have been identified as the main reasons
for the growth .New applications such as widespread wireless broadband internet
access have been always the main reason for the demand for ever faster wireless
communications.
Nowadays the telecommunications industry has experienced phenomenal growth,
specifically in the field of wireless communications[4].This growth has been f eled by the widespread popularity of wireless telephones and wireless computer
networking.However ,there are limits to growth , i.e the finite resource of radio
spectrum used for wireless communications[4,5].Therefore considerable effort
has been invested in making more efficient use of it. Using the spectrum more e ficiently caters for the ever increasing demand for faster communications since
more bits per second can be transmitted using the same bandwidth.
There have been a number of challenges faced the design of future generation
of wireless systems such as re-configurability to varying a scenario in terms of
propagation conditions ,Traffic models, mobility, transceiver architectures ,mobile
terminal resources (i.e .battery life time) as well as quality of service requirements
for different services and interference conditions[3].Important aspects such as
system architecture , implementation and complexity limitations need to be taken
into account in the design of wireless communication systems and particularly in
the design of smart antenna techniques [3].Finally the requirement for future
generation systems operating in muli-technology networks introduces a further set
of challenges related to the design of smart antenna systems, which have shown a
great improvement in meeting the demands desired, as it enhances the performance
and facilitate the interoperability across different wireless technologies[3,4].
For the immediate future , a new refinement of that wireless technology promises
to resolve many of the original concerns and offers even greater throughput and
reliability called MIMO (Multiple –input Multiple –output) which involves the use
of two or more antennas on both transmitters and receivers. As the advent into
the information age continues, it is found that there has always been an inherent
need to improve the current standards of communication. These improvements
are mainly targeted towards communication. In this area two strategies are always
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Environmental Analysis of MIMO Channel
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Abstract:

Digital communication using MIMO has been one of the
most promising research areas in wireless communic tions nowadays as it offers a lot of promises for future
wireless communications .MIMO seems to be the only
technology that is advancing the wireless industry from
3Gto 4G systems .I n this work MIMO system has been
studied in great detail and simulated for different cases
and it was concentrated on the performance of its capacity
under several environmental conditions . MIMO system
offer significant gains in performance over traditional
wireless communication systems . Spatial multiplexing
increases system throughput without consuming fr quency spectrum and spatial diversity make the link more
robust .MIMO system was described was described and
simulation results were presented and discussed. Multiple
antenna techniques are a key to boosting the performance
of modern wireless systems.
Key words: MIMO, spatial multiplexing, capacity,
diversity,SNR
متعدد املخارج النه ميثل التكنولوجيا-يت�ضمن البحث حتليل النظام متعدد امداخل
الوحيدة التي ميكن بوا�سطتها تطوير االنظمة اللال�سلكية من اجليل الثالث اىل
 ويف هذا البحث مت ا�ستخال�ص النتائج الربجمية.اجليل الرابع للهواتف النقالة
ومت الرتكيز على �سعة هذا النظام حتت نف�س. للنظام حتت ت�أثري عدة عوامل
الظروف املختلفة ومبا يجعل النظام متني دون فقدان الطيف الرتددي كما
و مت و�صف هذا النظام وعر�ض النتائج. مو�ضح يف النتائج املبينة يف منت البحث
........ومناق�شتها
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خال�صة البحث
هارولد بنرت و م�سرح الالمعقول
فكرة العزلة و التوحد
يف م�سرحيتي :املنظر الطبيعي و ال�صمت
يهدف البحث �إىل درا�سة فكرة العزلة و التوحد يف م�سرحيتي املنظر الطبيع ي  Landscapeو ال�صمت iS
 lenceللكاتب امل�سرحي الربيطاين (هارولد بنرت)  )2005-1930( Pinter Haroldباعتبار �أن هاتني امل�سرحيتني
متثالن منوذج ًا مل�سرح الالمعقول  Absurd the of Theatre Theعند (هارولد بنرت) .كما جت�سدان فكرة العزلة و
التوحد  Isolation and Lonelinessب�شكل مميز.
يقدم البحث فكرة موجزة عن الفل�سفة الوجودية  Existentialismالتي ذاع �صيتها يف الغرب يف منت�صف
القرن الع�شرين كونها ت�شكل خلفية فكرية مل�سرح الالمعقول يف تلك الفرتة.
�إن درا�سة هاتني امل�سرحيتني و حتليلهما تو�ضح بجالء ال�سمات اجلوهرية مل�سرح الالمعقول يف ال�شكل و امل�ضمون؛
كما تقدم امل�سرحيتان فكرة العزلة و التوحد يف قالب فني م�سرحي �أجاد الكاتب حبكته و تكوين �شخ�صياته.
و ي�صل البحث �إىل اخلال�صة التي تفيد �أن م�سرحية (بنرت) متثل خطوة متقدمة نحو م�سرحية فكرية �أكرث
ن�ضج ًا .و ت�ؤكد القدرات الفنية امل�سرحية للكاتب التي ت�ضعه يف م�صاف عمالقة الفن امل�سرحي يف القرن الع�شرين.
و ت�ؤكد الدرا�سة �أن م�سرح الالمعقول يعك�س تفكري الإن�سان و �سلوكه يف الغرب ،و املع�ضلة الفكرية التي يعانيها
ب�سبب اعتماده النظرية املادية و انغما�سه يف حياة دنيوية مادية �شديدة التعقيد.
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in the sixties describing him {Hinchliffe: 1981:36-37} as “a very curious, strange e ement. He uses language marvellously well. He is what I would call a genuine orig nal. Some of his plays are a little obscure, a little difficult, but he’s superb craftsman,
creating atmosphere with words that sometimes are violently unexpected.” Lan scape and Silence are plays of this type that Coward spoke about in his essay. They
truly reveal Pinter’s brilliance, and indeed in these plays {Elsom: 1976:110} “ Pinter
does not push around his characters to make them fit his themes, and a controlled
allusiveness of language extended the limits of his distilled naturalism’ brining the
sensitivity towards verbal rhythms and images closer to that of Beckett.”
These two plays enlarge on the theme of elusiveness of man’s personality. They
emphasize man’s anguish that expresses itself through a sense of bitter loneliness
and isolation.
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Isolation and loneliness as a prominent theme in this play emerges to show man’s
agony; and how he has to endure it.

The Conclusion:

Pinter’s Drama of Intellect

It is clear that Pinter, in these two plays, makes a great step in the Theatre of the A surd both in content and from. {Esslin: 1961:2001:259} “The form of these plays is
very much more static than previous works of Pinter. The characters remain seated
almost throughout the action, the drama is entirely in the language, the evocation
of moods.” They stand as masterpieces among Pinter’s plays of the sixties to reveal
his Pinteresque style and technique. The absurdity and obscurity of man’s life in
our contemporary age as a main theme in the Theatre of the Absurd seems to find
its way smoothly in Landscape and Silence.
Most of Pinter’s plays, especially the early ones, deal with man’s terrified fee ings in his “comedies of menace.” Such plays, in fact, reveal man’s sense of horror
in a world void of human sympathy and compassion. These plays reflect the postwar generation in the west where people became terrified of another destructive
war during the period of the cold war in Europe. There were also doubts about
many social, political, economical and even religious beliefs.
Materialism in the west preoccupied man’s mind and moulded his human beha iour. Man started to divert his mind from religious beliefs and moral virtues to find
himself face to face with anxiety and uncertainty. It is the tragedy of the contemp rary man to find himself alienated and isolated in his human community. Man’s life
and even the whole universe became a solid mass of darkness, meaninglessness and
purposelessness.
Landscape and Silence highlight the theme of man’s isolation and loneliness in
such skillful dramaturgy.
The two characters in Landscape: Beth and Duff; and the three characters in
Silence: Rumsey, Ellen and Bates live in a world of desolation, they are mentally is lated from one another .They all suffer the bitterness of loneliness and isolation,
having no communication with one another.
Pinter, in these two plays as in his other works, proves to be one of the leading
figures, not only in British drama, but also in the drama of the west in general. Early
in the seventies of the twentieth century Chiari claimed Pinter as the most fascinating
playwright of his time and that his plays {1971:119}” are the true poetic drama of our
time and that in the long run he is likely to turn out the greatest of them all.”
Pinter’s stagecraft is not to be matched but with that of the great figures of English
drama. Noel Coward, the British dramatist observed Pinter’s dramatic talent early
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not hear. They remember not hearing.” Gabbard describes the sense of isolation
and loneliness in Silence saying that {1976:234} “As a result of these choices, people
must endure in loneliness, and they understand this final isolation no more than they
understand the original choices.”
The first movement comes from Bates to invade Ellen’s area (world). This indicates
Bates’s personality as a man of rough manner, as well as his desire to get rid of his
loneliness. Bates the young man, is different from Rumsey, the sober and content
man, who never attempts to leave his area (world). In the case of Rumsey it is Ellen
who endeavors to meet him twice in his isolated but tolerable world. However, in
both visits it becomes clear that the relationship between them seems to be paternal
relationship, at least from his point of view. Lucina P. Gabbard comments on such
relations between the three characters saying that {1976:224} “What emerges from
this elaborate confusion of mirrors is that Bates wants Ellen, Ellen wants Rumsey,
and Rumsey wants his freedom-misplaced loves.”
The play ends with repeated fragments by the three characters taken from their
previous monologues. This repetition stands as a technical device in the Theatre of
the Absurd to indicate the circularity of man’s life which means its meaningles ness and purposelessness. Man ends to where he begins from; it emphasizes an e istential idea of futility and aimlessness. Man repeats himself in futility; life repeats
itself in a very abrupt manner. Life goes on in a vacant circle. There is nothing new;
there is nothing original, everything is static.
This idea reminds us of Vladimir and Estragon in Samuel Beckett’s Waiting for
Godot (1955) when they discover that everything is static and that “Nothing to be
done.”
According to Martin Esslin these repeated fragments reminds him with Beckett’s
Play to illustrate the fading of life and the theme of death. Esslin states: {1973:182}
“ Silence recalls Beckett’s Play , where the device of repeated fragments of speech
running down is used to suggest the way in which the last moments of awareness
of a dying person might remain suspended in limbo for ever, echoing on and on
through eternity, while gradually losing their intensity but unable ever to fade away
completely. Are the cross-cut thoughts and memories in Silence also the dying
thoughts of the three characters before they are engulfed in total silence, the silence
of death?”
Silence stands as Pinter’s most lyrical play; it seems to have a simple tale as Esslin
states { 1973:183 } “ but out of it Pinter has made an intriguing attempt at a truly
lyrical theatre of strong images and vividly recreated emotions , interwoven like the
themes of a symphonic poem.” It is also one of the difficult and mysterious plays of
Pinter’s drama of the 1960s.
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fellow in the pub, which really expresses his own thoughts to reveal his deep sense
of loneliness; here Bates expresses his serious questions about man’s existence on the
mouth of his landlady {Pinter:1978:211} “My landlady asks me in for a drink. Stupid
conversation. What are you doing here? Why do you live alone? Where do you come
from? What do you do with yourself? What kind of life have you had? You seem fit.
A bit grumpy…. Has there been no pleasantness in your life? No kind of loveliness
in your life? Are you nothing but a childish old man, suffocating himself? “At the
end of all these questions comes Bates’s answer with a sense of pain and bitterness
to illustrate his existential case saying” I’ve had all that. I’ve got all that .I said.”
Such questions, and essentially the answer at the end, are significant enough to
show the contemporary man’s predicament and might be his labyrinth in the west; a
man who believes that he is losing his ability to think; and therefore his ability to find
clear-cut answers to his obscure life and universe.
Through such intellectual questions raised by the Theatre of the Absurd one can
detect that the western materialistic civilization is undergoing a process of dege eration due to spiritual and religious privation. Western civilization seems to be a
wasteland as it was described by T. S. Eliot in his brilliant poem The Waste Land
(1922).
If we consider Silence and Landscape twin in theme and technique; yet Pinter
adds one of his marvellous stylistic touches in Silence.
In Landscape, the two characters are fastened to their chairs; and throughout the
whole play there has been no movement whatsoever.
In Silence, Pinter gives his characters a very limited chance to move. The first
movement occurs when Bates moves to Ellen’s area. The second and the third mov ments are taken by Ellen to Rumsey’s area. In these three limited movements we o serve logical dialogue; a part from that, the whole play depends on three separate
monologues.
The dramatic significance of these three limited movements is to give a chance
for the characters to communicate with each other, and to share thoughts. It is also
to give them a chance to escape their sense of loneliness. These movements are
in fact visits happen in their memories and in the past; however, each has his own
world separated from the other. Each one’s area might be each one’s own mind {Ga bard: 1976:225}” They have visited one another, in the past, but eventually each is
alone …. Looked at from a different angle of time and vision.”
According to Gabbard {1976:227} “ The present silence of this play, then, is
one in which the three characters are separated from one another by space of time.
They are isolated and alienated, living in a world of memory. In the past time of
their memories, they lived in a different silence-one in which they spoke but did
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inconstant solace.”
It becomes clearer when Bates comes to realize his existential case. The idea of
life and death haunts his mind. This tedious life leads man to think of committing
suicide. It is the futility of life that leads him to the idea of death. But suppose that
he changes the usual routine of life: to sleep in the day and to awake at the night!!
Could this way take him away from the tedium of life? Could it give meaning and
purpose to human life? {Ibid: 204} “If I changed my life, perhaps, and lived delibe ately at night, and slept in the day. But what exactly would I do? What can be meant
by living in the dark?”
This is the sort of question that the Theatre of the Absurd raises: Is it possible
for man to avoid this absurdity of life?! Is it possible to find out a meaning to the
obscurity of life and of the universe in which he lives?!!
In fact man’s life and the universe in which he lives are not obscure. It is the
materialistic world in which the western man lives is dark and absurd.
The Existentialist and the Absurdist never try to look further beyond their
physical world. The intellectual dilemma of the western man is that he never tries
to look at the other spiritual phase of man’s life; that is why he never comes to
answers to his existential questions. To cover his face in darkness searching for a
meaning for his futile world is another terrible mistake. To search for the truth, one
has to live in light. To live in darkness means to live alone in a desolate area cast
away from ordinary human community.
Bates suffers great pain of loneliness. He is similar to the young girl, Ellen, who
finds herself alone in the dark and silence seeking for her human identity. Bates here
tries to find his lost identity {Ibid: 207:8} “I walk in my mind. But can’t get out of
the walls, into a wind. Meadows are walled, and lakes. The sky’s a wall.” Bates’s
mind is surrounded by walls that he cannot break out through them. He is impri oned within his disturbed mind. He cannot draw answers either about his futile
existence as a human being or about the meaningless and purposeless universe in
which he lives.
Bates is surrounded by darkness as Ellen is surrounded by darkness and s lence. Here the imagery of life and death emerges poignantly to emphasize the
Existential notion that birth and death are the only facts in man’s life. Between
them is futile and obscure space of time, where man has to suffer from loneliness
and to bear silently and patiently his anguish. Hence Bates’s personal silence {Ga bard: 1976:234} “is an unwelcome one-outside himself, a silence from absence of
love and companionship.” However, Bates’s anguish increases more and more to
put further serious questions about man’s obscure and absurd life and world.
Similar to Duff in Landscape, who puts some questions on the mouth of some
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that what I remember is of to-day or of yesterday or of a long time ago.”
This might be man’s awakening from his heedlessness though this awakening still
seems hazily, because contemporary man is still inundated with materialistic affairs
in a very sophisticated life that prevents him to look around himself and see the
spiritual side of life.

Bates and the Meaning of Being Alive

Bates’s world and character are different from that of Rumsey and Ellen. Bates’s
world seems a little bit vulgar; his language and his behaviour, seem to be rough and
rude. When he speaks about his life in the town; he speaks about the black roads and
stinking smells {Pinter: 1978:202}” Caught a bus to the town. Crowds. Lights
round the markets, rain and stinking …. Took her down round the dumps. Black
roads and girders ….”
The world become more ugly and dirty when Bates speaks about the narrow dark
streets {Ibid: 202}” How many times standing clenched in the pissing dark wai ing?” This world is completely different from the clean world of the countryside
where Rumsey lives.
Bates’s character is also completely different from the sober gentle character of
Rumsey. Bates’s behaviour shows him as a man of vulgarity, far away from any kind
of delicacy. {Ibid: 203} “I’m at my last gasp with this unendurable racket. I kicked
open the door and stood before them. Someone called me Grandad and told me to
button it. It’s they should button it.” This sort of a man does not attract Ellen, who
seeks for delicacy and tenderness. It is Rumsey who attracts her; that is why she
moves willingly to his area (world). In the case of Bates it is he who moves to her
area (world) trying desperately to woo her. He asks her first to go with him for a
walk, then for a drink and in both invitations she refuses.
Similar to Ellen, Bates comes to his consciousness to recognize his existence. The
Theatre of the Absurd which reflects the philosophy of Existentialism could be d tected clearly in Bates’s words when he finds himself alive. {Ibid: 203}
“ One
of them told me I was lucky to be alive, that I would have to bear it in order to pay
for being alive , in order to give thanks for being alive” But what is the meaning for
being alive?!! What is the purpose of being alive?!!
According to Existentialism life is meaningless and purposeless; therefore man
has to isolate himself until the hour of his death, since death is the only real fact in
this universe!!
Bates thinks that if he wishes to remain alive, he has to take rest through sleeping
{Ibid: 204} “It’s a question of sleep. I need something of it, or how can I remain alive,
without any true rest, having no solace, no constant solace, not even any damn
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len suffers from loneliness, she seeks for human communication and, above all, she
seeks for true love and tenderness. She has to go back to her reminiscence and to her
childhood, and might be her fantasies, hoping that she might find her consolation.
{Pinter: 1978:211} “He sat me on his knee, by the window, and asked if he could kiss
my right check. I nodded he could. He did. Then he asked, if, having kissed my
right, he could do the same with my left. I said yes. He did.”
We know that Ellen knows two men, and we presume them Rumsey and Bates.
It is clear that the one she is referring to in the previous passage is Rumsey. One can
detect from these words that Ellen longs for paternal love, and the one who can
provide her with such tenderness is Rumsey – the forty years old man-. He sits her
on his knee and kisses her on her both checks. So Rumsey represents paternal love
to Ellen. Her sense of loneliness urges her to look back to her childhood where she
could find delicacy and tenderness. This paternal love becomes obvious when we see
Rumsey, nearly at the end of the play, advices Ellen to look for a younger man as a
husband. However, it also seems clear that Ellen does not find the young man who
can make her happy and to release her from her anguish. The dialogue between the
two goes like this {Ibid: 212:213}:
• Rumsey: Find a young man.
• Ellen: There aren’t any.
• Rumsey: Don’t be stupid.
• Ellen: I don’t like them.
• Rumsey: You’re stupid.
• Ellen: I hate them.
• Rumsey: Find one.
Ellen is lost in her love seeking. She believes that she might find it in the del cate and tender feelings of her childhood. It is her wish {Gabbard: 1976:228} “to
remain a child, and her behavior confirms this wish. One man, Bates, clasped her;
the other man, Rumsey, sat her on his knee. She refused to go away with Bates and
she resisted Rumsey’s attempt to send her off to a younger man. She did not want
a younger man. She preferred the fatherly Rumsey.”
Surprisingly, the ‘Ellen’ we have seen surrounded by darkness and silent ends
her monologue with different tone. Though she expresses her uncertainty; yet we see
her for a short while so aware of her existence. She can think and she can remember.
{Pinter:1978:214} “I’m not in a dream or anything of that sort. On the contrary.
I’m quite wide awake to the world around me. But not to the people. There must be
something in them to notice, to pay attention to, something of interest in them. In
fact I know there is. I’ am certain of it. But I pass through them noticing nothing.
It is only later, in my room, that I remember. Yes, I remember. But I’m never sure
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Ellen Longs for Delicacy and Tenderness

Ellen tries to get rid of her isolated world through her relationship with two
men: the one {Pinter: 1978:201} “who is with me sometimes, and another. He
listens to me. I tell him what I know.” The one who takes her to his country house and
farm; and this is supposed to be Rumsey; and the one who takes her to his cousin’s
hotel in a crowded town. He practices love with her. This man is supposed to be Bates
{Ibid: 202} “Brought her into this place, my cousin runs it. Undressed her, placed
my hand.”
Ellen seems to find her solace in the outings with these two men, to escape
her sense of loneliness and to feel some human affection of tenderness and del cacy. These two men are not the only ones she meets; but also she has a drinking
companion with whom she communicates. {Ibid: 204} “Now and again I meet
my drinking companion and have a drink with her. She is a friendly woman, quite
elderly, quite friendly. But she knows little of me.”
Ellen seems to have more acquaintanceship than Rumsey and Bates. She also has
two women live with her in the same lodging {Ibid: 204} “I like to get back to my
room. It has a pleasant view. I have one or two friends, ladies. They ask me where I
came from. I say of course from the country. I don’t see much of them.”
Although Ellen tries to appear that she leads social life through these relations;
yet she is unable to hide her anxiety and confusion {Ibid: 202} “I’m dizzy som times”. This is what she says at the beginning of her monologue. After a while this
confusion reaches an exceeding point where she cannot think or even remember
things {Ibid: 204:205} “I sometimes wonder if I think. I heard somewhere about
how many thoughts go through the brain of a person. But I couldn’t remember
anything I’d actually thought, for sometime. It isn’t something that anyone could
ever tell me, could ever reassure me about, nobody could tell, from looking at me,
what was happening.”
Anxiety is a main feature in contemporary man’s anguish. This anguish is i tensified more and more when Ellen finds herself alone encompassed with dar ness and silence. This situation reveals an atmosphere of emptiness, dread and even
death. {Ibid: 211}”Around me sits the night. Such a silence .I can hear myself. Cup
my ear. My heart beats in my ear. Such a silence. Is it me? Am I silent or speaking?
How can I know? Can I know such things? No-one has ever told me. I need to be
told things. I seem to be old. Am I old now? No-one will tell me. I must find a
person to tell me these things.”
Ellen is greatly confused, she is nearly deranged. Whereas Rumsey’s silence “comes
from an inner satisfaction” as Gabbard states, Ellen’s personal silence {Gabbard:
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good evenings we walk through the hills to the top of the hill past the dogs the
clouds racing just before dark ….” In such a wonderful countryside scene Rumsey
has to walk with his girl telling her his life’s thoughts which indicate his experience
in life {ibid: 201} “I tell her my thoughts ….. I tell her my life’s thoughts.” It is clear
that they both seem to enjoy their time in the countryside wandering through the
fields. {Ibid: 202}
“When I stand beside her and smile at her, she looks at me
and smiles.” So there is social life of tenderness and intimacy. Even if Rumsey is
alone, the countryside landscape provides him vividness and pleasure. {Ibid: 203}
“I watch the clouds. Pleasant the ribs and the tendons of cloud. I’ve lost nothing .”
But this pleasant life is spoiled by a sense of loneliness that he suffers {Ibid:203} “
Pleasant alone and watch the folding light. My animals are quiet. My heart never
bangs. I read in the evenings. There is no-one to tell me what is expected or not
expected of me. There is nothing required of me.” Rumsey seems to be content in
this feasible, quiet but lonely life. No one to bother him and he; on the other hand,
bothers no one.
According to Martin Esslin {1973:183) “ Rumsey lived on, fairly contented on
his lonely farm.” To Lucina P. Gabbard {1976:233} “Rumsey’s Silence comes from
an inner satisfaction with his unthreatening, undemanding world.” When he feels
that his lonely life is tedious he goes for an outing to see his horse; however, he is not
sure if he is needed or welcome by his horse {Pinter: 1978:207} “I shall walk down to
my horse and see how my horse is. He’ll come towards me. Perhaps he doesn’t need
me. My visit, my care, will be like any other visit, any other care. I can’t believe
it.” It is hard enough for a person to find himself not needed and not welcome in his
society. It is the uttermost of isolation and loneliness. Rumsey, here, feels that he
might be ignored by his horse, so what about his human community!! He might be
regarded as an alien and an outsider.
He has to live his feasible and quiet life but with the bitterness of isolation and
loneliness. This anguish reaches its culmination when Rumsey finds himself u able to communicate with people. He can see them, but never has social relation
with them. {Ibid: 208} “Sometimes I see people. They walk towards me, no, not so,
walk in my direction, but never reaching me, turning left , or disappearing , and then
reappearing , to disappear into the wood ……..So many ways to lose sight of them
, then to recapture sight of them. They are sharp at first sight … then smuggled …
then lost … then glimpsed again … then gone.”
In his comparison between the characters of Rumsey and Bates; Esslin
{1973:177} finds Rumsey “socially superior to Bates.” He has his own house, his
own farm and, above all, his own content of his feasible and quiet life; though he is
unable to quit his feeling of loneliness and isolation.
2011ŐǸǈȇƽȂȈǳȂȇǞƥƢǈǳơƽƾǠǳơ                                                 222                                                                   ȃȁǁƗƨǰǴŭơƨǠǷƢƳ

Silence And the theme of Isolation and loneliness
Preamble:

Similar to Landscape, Silence also represents a departure of Pinter from the “co edy of menace” and from the enclosed rooms. It is also related to the Theatre of the
Absurd regarding its world and setting, as well as the content that reveals man’s
depression and anguish.
Whereas Landscape has one specific and definite location (a kitchen of a country
house) in which Beth and Duff are seated in two separate and unmovable chairs; S lence seems to have three separate areas for three characters; but these areas have
no definite location. This raises the questions: are the three characters in one room
and different areas as in Landscape? Are they in the same building in different
rooms? Or are they far away from one another in isolated areas disconnected phy ically and mentally? The scene description gives no details as in Landscape except
“Three areas. A chair in each area.”
Furthermore, in Landscape there is no opportunity for any of the two characters
to leave his / her area; or to have any sort of physical or mental communication with
the other. Here in Silence the opportunity is available though in its very limited
way. This is to give a chance for the characters to communicate through logical
conversation and dialogue. But this technique and the dialogue do not break all
along the solid barriers of silence; and therefore, the character’s sense of loneliness
and isolation.
In Silence, Pinter introduces three characters: Rumsey a man of forty years old,
Ellen a girl in her twenties and Bates a man in his middle thirties.
Each of the three has his own physical and mental world. The play , as in Lan scape, depends on monologues to emphasize the three characters’ sense of isolation
and loneliness, though there is a limited chance for a short dialogue, when one
moves to another’s own area. It is also noteworthy to realize that the three characters
in Silence usually speak in present tense and rarely in the past; whereas in Landscape
they usually speak in the past; especially in the case of Beth.
Furthermore, the study of Silence will take the same approach as in landscape; in
the sense that each monologue will be taken separately regardless the interruption
of the other characters.

Rumsey and his Feasible but Lonely World

In his monologue, Rumsey speaks about his outing with his girl in her grey clothes.
This outing seems to be in the countryside where he lives {Pinter: 1978:201} “On
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This hidden character raises a controversial question among theatre critics. He
might be Duff before his infidelity when he was tender and delicate. He might be
Beth’s employer, Mr. Sykes, who was fond of her; and who used to take her to the
desolate beach or to the hotel. The question to be raised: Is it possible that Duff co mitted adultery as a reaction against Beth’s love relationship with Mr. Sykes? She b trays him with love making to Mr. Sykes; so why does he not do the same thing to
humiliate her?!!
It might be Duff’s reaction because of her betrayal that he becomes brutal and vulgar
in his manners!! Critics also put another presumption that the man might be neither
Duff nor Mr. Sykes but entirely another man in Beth’s mind.
This hidden character adds to the mystery of the play and hence to the obscurity
of man’s life in the west {Esslin: 1961-2001:259} “But the charm of the play lies, pr cisely, in the fact that these questions remain open.”
In conclusion, the play has the main traits of the Theatre of the Absurd with the
full matured Pinteresque technique: the language and the images that constitute an
integral piece of music. {Anderson: 1976:104-105} “The order is not logical or na rative, but poetic, a glimpse of two separate consciousnesses through the window of
language, balanced in an alternating structure of speech and silence. The climax,
too, is not a climax of events reached in a temporal sequence, but an existential cl max of contrasted experience.”
Martin Esslin (1973:176) on his part comments on the play as a distinguished
piece of literary work saying that “What is remarkable about landscape as a virtuoso
piece of writing is not only the subtle control of its rhythms, but also the immense
feat of compression which Pinter has accomplished.”
In her own psychoanalytic approach to Pinter’s plays Lucina P. Gabbard
(1976:221) describes the play and the man of the age as follows “The play presents a
picture of present loneliness and past longings. Two unfulfilled souls live out their
emptiness-together but isolated. Their only solace is to long for love and security
they once had at birth……..The whole play becomes a concretization of alienation
and incompatibility highlighted by each character’s final memory images-his of d basement and hers of gentleness.”
The play stands as a masterpiece of drama to portray the contemporary world in
the west and might be in other parts of our world: a world of loneliness, emptiness
and alienation.
The play sums up man’s anguish in a sophisticated industrial and materia istic society, lacking any gust of human tenderness, love and security.
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ignores him {Esslin: 1961-2001:259} “The play raises the question of why Beth has
withdrawn; is it because of Duff’s adultery? Or because she was the lover of their
employer, now absent or perhaps dead, Mr. Sykes?”
However, Duff’s agony of loneliness seems to be less to that of Beth’s. Though “he
does not appear to hear her voice”; yet he is aware of her presence. It is evident in his
speech when he tries to share her his thoughts; as well as in his reference to “we” and
“us “. Duff even ironically asserts the fact that they are together in the same house
of Mr. Sykes though they are alone. {Pinter: 1978:192} “That’s what matters, an way. We’re together. That’s what matters.” But at the end of the play we see Duff in
a great fit of rage, emphasizing their desolate and sterile world, living alone in this
house {Ibid: 196} “It’s bullshit. Standing in an empty hall banging a bloody gong.
There’s no one to listen. No one’ll hear. There’s not a soul in the house. Except
me.”
Emptiness and nothingness is the dominant atmosphere to overwhelm their world
and to reveal, as well, Duff’s suffering of loneliness. Duff seems to lose his temper
“There’s nothing for lunch. There’s nothing cocked. No stew. No pie. No greens”
Everything in the house reveals sterility and barrenness. Duff’s character becomes
more brutal and more vulgar when he speaks about his savage attempt to rape Beth
{Ibid: 197}”I thought you would come into my arms and kiss me, even … offer you self to me. I would have had you in front of the dog, like a man, in the hall, on the
stone …”
Gabbard has her own comment on this scene (1976:213) “This final memory of
rape contrasts with Beth’s final memory of gentle love and captures the antithesis of
these two characters.”
Beth and Duff might be the sole owners of this country house now, after the depa ture or death of Mr. Sykes; yet there is no social life in here.
They are psychologically disconnected {Ibid: 212} “There are no shifts of relatio ships. All has happened. All is past ……. for Beth and Duff are completely lost to one
another.”

Beth’s Hidden Man!!

In different situations and mostly throughout the whole monologue Beth refers
to “her” man; sometimes in the beach and sometimes he takes her to his house. A though he seems to ignore her in the beach while he is sleeping; yet he takes care of her
while watering and arranging her flowers. At the end of the play Beth has a good time
of love and tenderness with him.
This man never comes on stage; he only haunts her fantasy. He is, more than that,
of great dramatic significance to the agony of loneliness that Beth experiences.
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isolation and loneliness.
Solitary life, sometimes, becomes something favourite to Duff. When he once
thought to invite some people to his house; he changed his mind because he found
it not necessary, since such invitation would disturb his peace {Ibid: 185} “That’s
where we’re lucky, in my opinion. To live in Mr. Sykes’ house in peace, no-one to
bother us. I’ve thought of inviting one or two people I know from the village in here
for a bit of a drink once or twice but I decided against it. It’s not necessary.”
Duff suffers great stress of isolation; he even cannot hear what others talk about,
though he tries to listen carefully {Ibid:185} “ I tried to listen, to find out what they
were laughing about, but I couldn’t work it out. They were whispering. I tried to
listen, to find out what the joke was.”
It is noteworthy to notice that Duff is unable to hear the joke, or what the youn sters are laughing about; whereas he is able enough to hear the “man” in the pub
speaking about having no children and no wife. To have a family and children
means to have social life; which is more significant to him than the joyful merr ment of the youngsters. Moreover, the world of pleasure and mirth means less to
him than the gloomy and depressed life he leads. {Gabbard: 1976:219}” Duff, too,
shows signs of depression, though not as severe as Beth’s. His activity is less. He is no
longer the busy man of all work. He brings no one to the house. He goes to the park
alone, except for his dog.”
It is through Duff’s monologue we come to know something about the two cha acters’ background. We come to know that they were living in Mr. Sykes’s house;
Beth worked as a housekeeper while Duff was Mr. Sykes’s driver. Now they inherit
the house because the real owner, Mr. Sykes, might be absent or dead. Beth was a
first rate housekeeper when she was young, and Duff was proud of her. However,
he seems jealous because Beth was favourite to the landlord of the house {Pinter:
1978:186} “You were a first-rate housekeeper when you were young. Weren’t you.
I was very proud…… He could rely on you. He did. He trusted you, to run his house,
to keep the house up to the mark, no panic.”
Duff’s jealousy and hatred towards Mr. Sykes could be detected in these words
{Ibid: 188} “I was never sorry for him, at any time, for his lonely life.” His jealously
, moreover , is revealed in his speech when he refers to Beth’s attractiveness in her
blue dress that Mr. Sykes bought for her; and his delight to see her in that dress
{Ibid:189} “ Of course it was his own interest to see that you were attractively
dressed about the house, to give a good impression to his guests.”
To speak about their past, Duff confesses that he had been unfaithful to Beth. {Ibid:
187} “I told you that I’d let you down. I’d been unfaithful to you.” This graceless
incident might be the cause behind Beth’s attitude towards Duff when she totally
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particular saying {Ibid: 169} “ The difficulty of communication is, as in so many of
Pinter’s other plays, one of the main themes in Landscape as well; but now this di culty emerges not from dialogue between people who talk at length without getting
through to each other, but from what in effect are two monologues, simultaneously
delivered and intercut, but each conducted on a different level of expression.”
Duff tries to escape his suffering of loneliness by walking in the park and by fee ing the birds. Though he wanders in the park where we expect people and human
life; yet he feels that he is alone. {Pinter: 1978:179} “There wasn’t anyone else in
the shelter. There was a man and woman, under the trees, on the other side of the
pond.” Even those people are far away from him. Duff’s sense of loneliness is greatly
deepened when he comes to realize that he is alone in the park; even {Ibid: 181}
“the man and woman under the trees on the other side of the pond had gone.
There wasn’t a soul in the park.” Gabbard {1976:219} has her own psychological
interpretation that “Duff shows his sense of deprivation by frequently returning
to the pond-symbol of uterine waters. Moreover, he identifies with the traditio ally deprived sparrows: he would have fed them in preference to the ducks. His only
companion is the faithful dog, and soon even the dog disappears. In the scene by the
pond, Duff steps under the trees to avoid the rain, symbol of fertility: he wants no b bies, he wants to be one.”
Whenever he feels lonely, Duff goes to the pub to have a drink, in an a tempt to enjoy some sort of social communication with others {Pinter: 1978:183}”
I met some nut in there. First of all a word with the landlord. He knows me.” The
sense of having no children and no posterity, which we have seen with Beth, o curs here with Duff. This case seems to be a source of anxiety in their desolate and
sterile world. However, Duff tries to make it someone else’s problem not his {Ibid:
184} “I haven’t got a son, the man said, I’ve never had any children. I bet you’re not
even married, the landlord said. This man said: I’m not married. No-one’ll marry
me.” This statement raises a serious question whether this is Duff’s mind speaking!!
This statement, in fact, might reveal Duff’s mind that he neither has children nor a
wife. He has no family to resort to; he is deprived of any social or human relation.
Duff suffers the bitterness of isolation and loneliness that no one accepts him in the
society. He feels that he is not welcome in society; that is why no woman will marry
him. It becomes clear that Duff, through his fictitious man in the pub, really speaks
his own mind. The stress on the pronoun (me) by the playwright makes it obvious
that Duff speaks about himself and no one else {Ibid:184} “ The landlord said he’d
have a pint. I didn’t answer at first, but the man came over to me and said: Have
one with me. Have one with me.” One may add that the whole story of Duff’s walk
to the pub is a mere dreamlike fantasy. It is only a wish-fulfillment to escape his
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that’s where we are going.” When they reach the beach Beth confirms its desolation
{Ibid: 191} “He was right. It was desolate. There wasn’t a soul on the beach.”
This pleasant episode in Beth’s memory and other such alike; especially the last
one by which the play ends, might be imaginative ones. They reflect Beth’s desire to
love and to be loved, in such a world void of human sympathy; a world of sterility,
nothingness and a wasteland.
Martin Esslin {1973:175} has his own interpretation about these pleasant episodes,
especially the last one “perhaps Beth merely imagines all that beautiful episode by the
sea, perhaps she only dreamt of having such an outing with her employer, or, indeed,
her husband. Or perhaps she did experience that beautiful day, but with an entirely
different man. The landscape of memory, the landscape of the soul, is dark, inacce sible and shrouded in the mists of eternal uncertainty.”
We have to keep in mind that Beth’s monologue is a sort of a dreamlike
fantasy and noting else. Beth’s landscape is overwhelmed with mist, nothingness
and emptiness: no tenderness, no love and no social life.

Duff’s Desolate Landscape

Duff is the other character of the only two characters in the play. Similar to
Beth, he suffers the agony of isolation and loneliness.
His only solace is the park with the pond where he has to pass his tedious time;
and a dog that he has lost recently.
Duff’s monologue, which is also interrupted by Beth’s, reveals this theme of
desolate life.
If Beth seems to ignore Duff while she is speaking, Duff, on the other hand, tries to
share her his thoughts.
{Pinter: 1978:178} “The dog’s gone. I didn’t tell you.
“Then “ I sat down in there. I meant to tell you …… Do you remember the weather
yesterday? That downfall?” He tries to elicit an answer from her; moreover, he tries
to persuade her to join him in his walks to the park {Ibid: 180} “ You should have a
walk with me one day down to the pond.” Beth never gives a gesture of response to
his attempts. {Gabbard: 1976:212} “Duff makes timid efforts to change this, but he
seems unable to reach Beth. Each lives his own private landscape.” The remarkable
hint in Duff’s monologue is that he is {Esslin:1973:169} “ mainly concerned with
telling Beth what he has been doing in the last day or two, with only an occasional
reference to events further back.”
The play gives no hint of any sort of communication between the two characters
under any circumstance. Esslin comments on this basic element of the difficulty of
communication between Pinter’s characters; which is also a characteristic in the
Theatre of the Absurd. Esslin asserts the Pinteresque talented touch in this play in
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pable of loving or being loved. She has shut out the husband who half-heartedly calls
to her, and she has fixed herself upon fantasies of narcissistic satisfaction.”
According to Esslin {1973:171} Beth never tries to communicate “She has
shut herself off from the present, the world that now surrounds her.”
Beth’s landscape is the desolate beach where she finds herself alone; and even if
there is any human being in this beach / landscape, he is beyond her reach. {Pinter:
1978:181} “There wasn’t a soul on the beach. Very far away a man was sitting on
a breakwater. But even so he was only a pinpoint, in the sun. And even so l could
only see him when I was standing.” Beth emphasizes, through her sense of lonel ness, a world of nothingness and emptiness, “I may have been mistaken. Perhaps
the beach was empty. Perhaps there was no-one there.”
Beth’s sense of loneliness goes deeper into her psyche when she finds herself alone
singing {Ibid: 182}” Singing in the sea by myself.”
Beth’s desire to acquire a social life through marriage and through children is a
wishful dream that will never be fulfilled. Beth never feels that her human commun ty loves her; or even has any considerable attention to her. She feels that she is cast
away from her society. As the play moves on and Beth’s monologue goes on, we find
Beth dreaming of a man who could exchange love with her. {Ibid: 185} “I slipped out
of my costume and put on my beach robe. Underneath I was naked. There wasn’t a
soul on the beach. Except for an elderly man, far away on a breakwater. I lay down
beside him and whispered. Would you like a baby? A child? Of our own. Would
be nice.”
The sense of loneliness and barrenness is obviously clear; and the desire of
having children and posterity is also very clear. This passage echoes a previous one
to assert Beth’s psychological state of loneliness, emptiness and nothingness. L cina P. Gabbard {1976:217} finds out in these words much about Beth’s narcissism
and that her “fantasies are laced with narcissism. She frequently speaks of her own
beauty, and she displays autoerotism in the images of her naked body, which she
feels beneath her robe.”
Beth’s sense of desolate world comes to its culmination when she prefers to live
alone in a desolate place where she could draw in peace. In this case it is her will to
isolate herself {Pinter:1978:186} “ That’s why he’d picked such a desolate place. So
that I could draw in peace. I had my sketch book with me. I took my drawing pencil
out. But there was nothing to draw. Only the beach, the sea.”
In her dreamlike fantasy, Beth imagines another outing to the beach; but this time
with a companion who takes her in his car. This time one can feel a sort of social life
and human sympathy {Ibid: 190} “He smiled at me. …… and we drove to the sea.”
“He said he knew a very desolate beach, that no-one else in the world knew, and
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It is mush appropriate then to study each monologue separately to bring out the
theme of isolation and loneliness as it is reflected in each character’s landscape.

Beth’s Barren Landscape

The play begins with Beth contemplating through her internal monologue, recal ing her past while she was standing on a beach; and far away from her a man sleeping
in the dune. She refers to him as her man; but this man never responses to her.
Even when she tries desperately to awake him, in an attempt to fulfill her passion,
he never gives any gesture of response {Pinter:1978:177} “ Would you like a baby?
I said. Children? Babies? Of our own? Would be nice.” These words reveal more
than mere passion, they reflect Beth’s human tendency to be a wife and a mother ;
to have a family ; to live a real social life; to redress her barren life. She also could
notice some women passing by, but they never speak to her {Ibid: 178} “Two wo en looked at me, turned and stared.”
In fact Beth is isolated from any kind of human contact either from “her” man or
from the “two women.” She really suffers the anguish of loneliness. It is obvious
that Beth recalls her past throughout the whole play. {Esslin: 1973:169} “Beth’s
thoughts, moreover, are entirely about the past, she never refers to the present, or
her present condition.”
Even when the man notices her presence, we do not feel any kind of communication
{ Pinter :1978:178}” He felt my shadow. He looked up at me standing above him.”
Again Beth is ignored, the first time by the women and now by “her” man. This
of course will heighten her anguish and her loneliness. It is noteworthy to realize
that such incidents in her life might be merely a sort of fantasy. Esslin {1973:169}
states this, saying that Beth” seems to be talking merely to herself; her monologue is
merely the stream of her thoughts, an internal monologue.”
In her dream like fantasy, Beth refers to a man in her past who seems attached to
her {Ibid: 180-181} “When I watered the flowers he stood, watching me, and watched
me arrange them. My gravity, he said. I was so grave, attending to the flowers……
He followed me and watched …… I heard him moving. He didn’t touch me. I
listened ……Then he touched me. (Pause) He touched the back of my neck. His
fingers, lightly, touching, lightly, touching the back, of my neck.”
It is clear that Beth suffers from great need of human affection and tende ness. She represents man’s psychological anguish of loneliness. Love has been u rooted from the hearts of mankind. To escape her agony, Beth has to dream about
human sympathy and love.
Lucian P. Gabbard {1976:219} interprets Beth’s fantasies as a sort of narcissism
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Landscape and the theme of Isolation and loneliness
Preamble:

Landscape was first produced on radio in April 1968; then it was performed
at the Aldwych Theatre in London in July 1969 on a double bill with Silence.
This play stands as a typical Pinteresque, and an outstanding example for the theme
of isolation and loneliness. Every dramatic element reveals this theme: the physical
location, the way of communication and the psychological state of both characters
(Duff and Beth).
These elements and other more give the play its Pinteresque trait. Michael Ande son {1976:103} asserts this distinctive style in landscape describing it as “ quinte sentially a Pinter play, developing, compressing and intensifying themes that a peared in his earlier work and containing them inside a structure that is beautifully
controlled and anything but static.”
The play introduces only two characters seated on two separate chairs in a kitchen
of a country house. Neither of them tries to move himself out of his seat, as if they
are screwed with their chairs to the floor. The setting reveals an “absence of mov ment.” The whole world of the play shows nothing but depression and gloominess.
It becomes evident from the stage directions that Duff (a man in his early fifties) and
Beth (a woman in her late forties) are physically and mentally separated from one
another to reveal the theme of isolation and loneliness. {Pinter: Complete Works:
Three: 1978:175}”Duff refers normally to Beth, but does not appear to hear her
voice. Beth never looks at Duff, and does not appear to hear his voice. Both chara ters are relaxed, in no sense rigid.”
They are in the same restricted location (the kitchen); however, each has his own
mental world. They are {Gabbard: 1976:221} “two alienated people, together in the
intimacy of the kitchen, but isolated from one another by the long kitchen table
between them.”
From the very outset of the play the theme of isolation and loneliness comes to
the forefront. There is no dialogue in the conventional sense of the term, since each
character speaks mainly to himself; or at least no one of them can hear the other.
The play could be taken as two separate monologues interrupted by each other. In
fact Duff seems to share his thoughts with Beth, but he fails to attract her attention.
On the other hand, Beth never shows inclination to communicate with Duff.
Nevertheless Michael Anderson {1976:104} finds this contact through the images
that flow through Pinter’s poetic language “Although there is no contact between
the two at a conscious level, their dialogue is linked by a delicate counterpoint of
contrasted images.”
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world of Pinter’s plays since his first play The Room in 1957.
Although he was influenced by Beckett’s drama, Pinter was never an imitator. His
drama has its own Pinteresque traits. These traits could be realized in the feelings of
his characters and in the settings of his plays. These settings are mostly realistic
enough, and the language is more poetic, caused by his skillful use of the repetitions
and of every-day conversation.
The theme of isolation and loneliness could be detected in the difficulty of co munication and through the heavy struggling of the character to express himself.
Such Pinteresque traits are evident in his Landscape and Silence.
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of the Absurd drama in the late nineteenth century in Alfred Jarry’s (1873-1907) Ubu
Roi (1896) with its “barbaric” and “ clown “ traits. The main targets of the play, says
Elsom, {1976:104}”included industrialisation, science, falsely logical thinking, the
Church and most forms of established authority.” Elsom labels the drama of the
absurd as the {1976:104-5} “nonsense play” that attacks “rationality itself, order in
art and society, scientism and logic.” But he believes that “ The cheerful nonsense
tradition was thus stronger in Britain than the strictly Absurdist plays, which had
philosophical and psychological over- and under- tones. This difference is illu trated by the contrast between Ionesco and N. F .Simpson.”
The first glimpses of Absurdism in British drama could be seen in N. F. Simpson’s
(1919- ) plays including A Resounding Tinkle (1957) and One Way Pendulum
(1960). Such features of Absurdism also could be seen clear in Spike Milligan’s
plays (1918-2002) among them Oblomov, Son of Oblomov (1964) and The Bed–
Sitting-Room (1965).
The sense of cosmic anxiety in the plays of the French playwright Eugene Ionesco is
echoed in Barry Bermange’s first main play No Quarter (1964). James Saunders also
provided British theatre with some serious plays that bear some features of Absu dism including Next Time I’II Sing to You (1963) a play which is preoccupied with
the lack of communication between its characters.
The most interesting playwright of the British Absurd drama is Harold Pinter
(1930-2008). He was the only one among the British playwrights of Absurdism to
continue his career successfully during his life time.
Pinter’s Absurd drama deals mostly with man’s anguish, uncertainty and insec rity.
Hinchliffe {1981:10-11} asserts Pinter as an Absurd dramatist who fuses the E ropean and the universal aspects with the local saying “we need no longer struggle to
define him as an Absurd dramatist. His work fuses aspects of European theater with
the English way of life and English manners; it is his fusion of the foreign and native,
the timeless and the universal with the particular and local, that gives the plays their
enduring quality.”
However, Pinter’s drama is, in fact, a fusion of the Absurd with the high comedy; in
the sense that his plays have the technique of the Theatre of the Absurd mingled with
a high intellectual content.
In most of his plays {1961-2001:246} “Pinter relies entirely on his mastery of reallife idiom to produce a feeling of the absurdity and futility of the human condition.”
Pinter’s drama of the Absurd addresses the intellectual and hence it goes deeper to
speak to man’s mind. It dives deeper to his inner-most consciousness to stir his sen es and feelings. Dread and anxiety as well as loneliness and isolation preoccupy the
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loneliness. They behave and act in an irrational manner; loneliness confines them
and distresses their life! The Drama of the Absurd. {Esslin: 1916-2001:22}” most
sensitively mirrors and reflects the preoccupations and anxieties, the emotions and
thinking of many of their contemporaries in the Western world.”
The Theatre of the Absurd is more thoughtful and more intellectual. It stirs man’s
mind to look around himself and to rediscover its meaning. Man’s life and the whole
universe are meaningful and purposeful if man of the western world returns to God
and to the heavenly beliefs and teachings. This theatre came into being to raise
some serious intellectual questions about man’s faith in God, about himself, and
about the whole universe. It became clear at that period that man’s belief inclined
more to materialism and technological progress rather than to religious faith {19612001:23}” The decline of religious faith was masked until the end of the Second
World War by the substitute religions of faith in progress, nationalism, and various
totalitarian fallacies.”
In fact materialism and the aftermaths of the two Great Wars destroyed everything
in the west and man’s soul in particular.
Therefore, we have to understand the obscurity and absurdity of the twentiethcentury Europe through this context. Religious faith gives human life its meaning
and purpose :{ 1961-2001:401} “the absurdity of the human condition itself in a
world where the decline of religious belief has deprived man of certainties. When
it is no longer possible to accept complete closed systems of values and revelations
of divine purpose, life must be faced in its ultimate, stark reality.”
Esslin goes further to give the Theatre of the Absurd its deep psychological vista
and its profound intellectual meaning, in the sense that it speaks not merely to the
emotional side of man, but mainly it addresses man’s mind. This theatre, states E slin, {1961-2001:412} “speaks to a deeper level of the audience’s mind. It activates
psychological force, releases and liberates hidden fears and repressed aggressions,
and, above all, by confronting the audience with a picture of disintegration, it sets
in motion an active process of integrative forces in the mind of each individual
spectator.”
Critics of drama agree that the outstanding masterpieces of drama that represent
futility and absurdity are the plays of Ionesco, Beckett and Pinter. However pla wrights like Arthur Adamov, Jean Genet and Edward Albee are among the avantgarde who contributed to the Theatre of the Absurd.

Pinter and the British Absurd Drama

Absurd drama was first emerged in Paris in the 1950s; however John Elsom, the
British theatre critic, claims that British theatre had witnessed the first characteristics
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Existentialism and the Drama of the Absurd

Literature of the twentieth – century Europe was affected by the philosophy of
Existentialism. Albert Camus (1913-1960) and Jean Paul Sartre (1905 – 1980) were
the prominent French philosophers and men of letters to adopt this philosophy in
their literature.
Camus’s essay The Myth of Sisyphus (1942) was the first clear and definite work to
stir the question of futility and the meaninglessness and purposelessness of human
life. Man’s existence, according to Camus is out of harmony, it is therefore absurd
and ridiculous.
Camus’s concept of futility and absurdity resides in the idea that whenever man
loses hope he isolates himself to live his own confusion, his own uncertainty and his
own anxiety.
Isolation is, therefore, the only reality in this obscure and ridiculous world.
Under the definition of the Theatre of the Absurd Martin Gray in his Dictionary
(1992-2009:9) refers to the philosophy of Existentialism that “tends to depict h man beings as isolated in an indifferent and incomprehensible universe of space
and time. Lacking any essential motive or guiding principles, or any inherent
sense of truth or meaning, human existence is characterized by anguished anxiety
(ANGST) and absurdity.”
This philosophy is reflected in the Theatre of the Absurd through the wri ings of Samuel Beckett (1906-1989) and other French playwrights including
Eugene Ionesco (1912-1994) and Jean Genet (1910-1986). John Russell Ta lor { 1966:7-8 } defines this movement of the playwrights of the absurd as
“ a group of dramatists in the 1950s who did not regard themselves as a school but
who all seemed to share certain attitudes towards the predicament of man in the
universe : essentially those summarized by Albert Camus in his essay The Myth of
Sisyphus.”
The plays of the Theatre of the Absurd introduce exaggerated images of the mea inglessness and purposelessness of life to reflect the twentieth-century cultural and
intellectual scene; and to shock deeply the traditional beliefs of the western societies.
The drama of the Absurd is characterized by the lack of social communication among
its characters. It is essentially poetic, in the sense that the playwright draws from his
personal obsession the fantasies that express the feeling of absurdity.
It really portrays the playwrights’ mind which is preoccupied with serious inte lectual issues of his age. The world of the drama of the Absurd reflects poignantly the
twentieth – century world: a meaningless, irrational and disordered world.
The characters of such drama are shown on the stage experiencing isolation and
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ing figures of the twentieth-century western dramatists.

Preamble:

The cultural and intellectual scene of the twentieth century in Europe was
dominated by a sense of futility and absurdity. Post-war human life in the west was
described by some intellects as meaningless and purposeless. The two World Wars
that took place in the first half of the century with their dreadful aftermaths, in a dition to materialism that preoccupied man’s mind and his daily life, led both the
individual and the society to certainty that life became unbearable.
Intellects of that period began their warning that human civilization in the
west was undergoing a dreadful jeopardy of collapse. It was called “the age of anx ety”.
It was not only the military and economic crises that worried the intelle tual Europe; but above all {kreis: 8:1996:2000:3 } “ the crisis of mind which was
the subtle cause of all and the most fateful for literature, philosophy and the arts.”
In such atmosphere the philosophy of Existentialism found its fertile soil
to flourish.
The German philosophers Martin Heidegger (1899 – 1976) and Karl Ja pers (1883– 1969) recalled the former ideas of Existentialism which the Danish
philosopher and Protestant theologian Soren Kierkegaard (1813-1855) had called
in the nineteenth century.
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Pinter’s Drama of the Absurd And the
Theme of Isolation and Loneliness
Landscape and Silence as an Example
Dr. Abdulla A. Bukeir

( M.A., & Ph.D., In English Literature)

Abstract:

The prime objective of this research is to study the theme
of isolation and loneliness in Pinter’s Landscape and S lence ; supposing that these two plays typify Pinter’s drama
of the Absurd , and the theme of isolation and loneliness.
The research surveys briefly the philosophy of Existe tialism as a basic ground for the intellectual phase of the
Theatre of the Absurd.
The analysis of these two plays shows apparently the e sential features of the Theatre of the Absurd both in form
and content. It also elucidates how the theme of isolation
and loneliness is treated by Pinter in a very skillful dram turgy.
The research concludes that the Theatre of the A surd reflects man’s mind in the west and his intellectual
labyrinth, due to materialism and the highly sophisticated
worldly life.
The research also comes to conclusion that Pinter’s
drama represents a great step towards more matured inte lectual drama; and to prove that Pinter has his own disti guished stagecraft that puts him among the leading figures
of the twentieth-century western dramatists.
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