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االفتتاحيــــة
مثقفونا �سبب انتكا�ستنا
يحفل الأدب بت�سميات متعددة لدول اال�ستعمار القدمي وللدول امل�ستعمرة ،من هذه الت�سميات
دول العامل املتقدم ودول العامل املتخلف ،ثم هذيت الت�سمية الأخرية ،فو�ضعت كلمة "النامية" جتاوز ًا
حمل كلمة "املتخلف" ،ومن الت�سميات �أي�ض ًا دول ال�شمال ودول اجلنوب ،والعامل الثالث .ومنطقتنا،
الناطقة بالعربية تدخل �أو تقع يف دائرة الدول املتخلفة �أو دول اجلنوب �أو الدول الفقرية.
وبغ�ض النظر عن الت�سميات �أو ال�صفات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي ت�صنف املجتمعات على
�أ�سا�سها ،ف�إن هناك حقيقة ال ميكن جتاهلها �أو �إنكارها ،وهي �أن املثقفني – �سواء يف املجتمعات الأوىل
(ال�شمال)� ،أو يف املجتمعات الثانية (اجلنوب ،وجمتمعاتنا على وجه التحديد) -هم -الفاعل الرئي�سي
يف منو وتغري املجتمع �أو يف �إعاقة منوه وتغريه ،وهذا ما مييز مثقفي املجتمعات الغربية عن مثقفينا ،كما
�سيتبني.
وكما هو معلوم للجميع ،فقد بد�أ حترر جمتمعاتنا الناطقة بالعربية من اال�ستعمار منذ ما بعد
احلرب العاملية الثانية .و�شهد الن�صف الثاين من القرن الع�شرين امرين :الأول :ات�ساع دائرة التحرر.
الثاين ،تق�سيم جمتمعاتنا �إىل دول �أو جمتمعات متحررة تقدمية متطلعة �إىل الدميقراطية وامل�ساواة
وعدم اال�ستبعاد ،وجمتمعات رجعية كهنوتية ا�ستبعادية.
ومبرور الزمن ،تراجع زخم جمتمعات التحرر والتقدمية و�سار يف منظومة املجتمعات الرجعية
الكهنوتية اال�ستبدادية واال�ستبعادية ،ولكن املنظومة الثقافية امل�شيعة بقيم التحرر والتقدمية،
التي ن�ش�أت عليها �أجيال الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،مل ترتاجع .فكان �أن برز على �ساحة هذه
املجتمعات (املتحررة) كوكبة من املثقفني (احلزبيني) ،املنادين باحلرية وامل�ساواة وعدم اال�ستعباد.
توزع ه�ؤالء املثقفني على كل الوان الطيف ال�سيا�سي� :أحزاب دينية ،ا�شرتاكية ،بعثية ،نا�صرية ،وغري
ذلك من الت�سميات.
وكنا نعتقد جه ًال �أن ه�ؤالء املثقفني هم امل �شعوبهم يف اخلال�ص من اال�ستبداد واال�ستعباد،
مبا يحملونه من قيم احلرية وامل�ساواة ،وات�ضح وبجالء تام ،وبعد ما ُعرف بالثورة العربية� ،أن الهدف
احلقيقي املتجذر يف وعي ووجدان املثقفني ،هو احل�صول على ال�سلطة ،ال خلدمة املجتمع وحتقيق
احلرية وامل�ساواة ،ولكن لال�ستمتاع مبا حتققه لهم ال�سلطة من ثروة ونفوذ ،وتك�شف ذلك با�ستعدادهم
للتحالف مع عدوهم التقليدي -ما كانوا يطلقونه عليه يف �أديباتهم باال�ستعمار والرجعية -عدد
جمتمعاتهم .وال�شاهد على هذا ما يدور يف ال�ساحة اليوم ،فقد اثبتت الأحزاب واثبت ه�ؤالء املثقفني
�أنهم على ا�ستعداد تام للق�ضاء على جمتمعاتهم و�شعوبهم يف �سبيل احل�صول على ال�سلطة ،فظهر م�صطلح
�سيا�سي جديد هو "التقا�سم واملحا�ص�صة" ،كل يريد جزء ًا من الكعكة.
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ثقافة التقا�سم واملحا�ص�صة هذه هي ما تفرق بني املثقف وبني جمتمعاتنا الناطقة بالعربية
يف جمتمعات ال�شمال ،فالأول ،حر غري متكل وال متواكل على ال�سلطة جنح يف تغيري جمتمعه وارتقى به.
والثاين� ،صناعة ال�سلطة معتمد عليها فاقد حلريته وا�ستقالله .ولهذا جتده يعي�ش يف حالة اغرتاب
دائم ،يقول ما ال يفعل ،فهو معول هدم وتخريب ،وال ميكن االعتماد عليه فهو �أ�صل و�سبب انتكا�سة
املجتمع .لي�س هذا وح�سب ،بل �أن احزابنا ومثقفينا حتكمهم عقلية الع�صابات القائمة على النهب
واال�ستبعاد.
و�إين ليحزنني �أن انهي هذه االفتتاحية بالقول �أن العقد الثاين من القرن الواحد والع�شرين
هو �أول عقود االخالق اجلديدة النائمة على االرتهان واملذلة واخلنوع لدول اال�ستعمار والرجعية
التقليديني .هذه الأخالق اجلديدة هي ما دفع الباحثني والكتاب �إىل العزوف عما يدور يف ال�ساحة
الناطقة بالعربية ،ويلحظ القارئ هذا بجالء تام من خالل ما يحفل به هذا العدد من املجلة ،حيث
عاجلت هذه املوا�ضيع ق�ضايا خمتلفة ومتنوعة وال ت�صب يف �إطار واحد.

رئا�سة التحرير
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قراءة �سيميولوجية عن �صورة الن�ســـــاء
يف لغـــــة ال�شارع املكتوبـــــــة
د .حممد حممد حممد اخلربي

امللخ�ص

هذه الدرا�سة ت�شمل على ثالثة �أطراف داللية ت�شكل كلية
املو�ضوع ،وتر�سم غاياته و�أهدافه و�أبعاده املختلفة وهي:
� )1صورة الن�ساء( :)1وهو جوهر املو�ضوع ،وتتنزل هذه
الق�ضية يف �إطار الدرا�سات اجلندرية التي ترنو جاهدة �إىل �إيجاد معايري
ومالمح مو�ضوعية حتدد بدقة وجالء مدى م�شاركة املر�أة وم�ساهمتها
وح�ضورها الفعلي يف هياكل املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،والريب” �أن النظرية
الن�سوية احلديثة ت�سعى جاهدة �إىل تق�سيم الأدوار وتت�ضيدها يف كل
القطاعات التنموية ب�صورة متوازية مع الرجل ،وتعترباجلندر بعد ًا
�أ�سا�سي ًا يف كل تنظيم اجتماعي� ،إذ نقول �إن الأمر ال ينح�صر على البحث
عن موقع الن�ساء يف و�سط العمل والعائلة واملدر�سة ،لكنه يتعدى كل هذا
لي�ضم كافة الدوائر االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية مع �ضرورة تفعيل
هذه الأدوار مبا يتالءم مع منطية العالقات بني اجلن�سني(.)2
� )2أما مو�ضوع ال�صورة عالمي ًا فيحيلنا �إىل �شبكة من الدالالت
الثالثية التي در�سها روالن بارت ،وميز فيها وجود منوذج من الرتاكب املعريف
بني ما يعر�ض ك�صورة وبني ما ي�ستقر يف الذهن كفكرة ،فعلم العالمات يقدم
جدلية ال�صورة كما ي�أتي(:)3
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قراءة �سيميولوجية عن �صورة الن�ســـــاء يف لغـــــة ال�شارع املكتوبـــــــة

()L’OBJET
املو�ضوع املعرو�ض

L›IMAGE
ال�صورة

L'ECRITURE
الكتابة

LE REEL
ال�شيء احلقيقي

والتفاعل بني الأطراف الثالثة ي�ؤدي �إىل ماحتدث عنه فرديناند دي �سو�سري
(� ،)FIRDINAND DE SAUSSUREأي العالمة اللغوية التي ترتكب من مكونني
عالميني)4(:
) )SIGNIFIANTالدال العالمي  +املدلول ()SIGNIFIE
وهذاالتالزم( )CORRELATIONبني الدال واملدلول هو الذي ير�سم �آخر املطاف حقيقة
الداللة العالمية التي تفر�ض على �شبكة التوا�صل نوع ًا جديد ًا من ال�سيميولوجيا(:)SEMIOLGIE
 1 .1مركبات ال�صورة الثالثية التي �سبق التطرق �إليها يف �أول البحث.
2 .2الداللة العالمية يف طرفيها الرئي�سني ح�سب املفهوم الأل�سني ال�سو�سريي.
3 .3ذهناملفككالعالمي()DECODEURSEMIOTIQUEللر�سالةواحتمالوجودتر�شيح
داليل فيما ي�سمى يف علم اللغة باال�ستعارة �أو اخليال الأ�سطوري(LIMAGINATION
.)MYTHIQUE)(5
 )3فهناك �إذا ر�سالة ي�سعى ال�صانع العالمي من خاللها �إىل نقل �صورة معينة عن الن�ساء يف
املجتمع اليمني ،وال�شك �أن حيادية الر�ؤية �أمر م�ستبعد ،لأن اجلمهور امل�ستهدف تختلف �أذواقه وتتباين
طباعه وتتلون غاياته من ر�سم ال�صورة الن�سائية لدى كال اجلن�سني .
وهذا الرتابط بني الباث( )EMETTEURوامل�ستقبل ( )RECEPTEURيف دائرة
التوا�صل العالمي يحدث �ضمن هدف كبري ،وهو ما ي�سمى بالر�سالة(� )MESSAGEأو الن�ص
(� )TEXTEأو االت�صال(.)COMMUNICATION)(6فال�شارع �إذا ما هو �إال حقل واحد من
حقول عديدة لإجناز الر�سالة العالمية � ،إ َ
ال �أنه يلعب دور ًا مهما  ،لأنه ي�شكل و�سيطا عالميا مبا�شرا بني
�صانع الر�سالة ومتقبلها.
ف�صورة الن�ساء حتلينا �إىل جماالت وف�ضاءات وا�سعة تختلف وتتنوع ح�سب طبيعة كل �شارع
وخ�صائ�صه ،ولذلك فقد اخرتنا يف بحثنا امليداين ثالث عينات رئي�سة:
1 .1عينة خا�صة:ترتبط بالأحياء الراقية وت�سكنها فئات اجتماعية غنية،وت�سودها عالقات
ذات منحى متميز عما يعرفه عموم املجتمع اليمني مثل �شارع حدة.
			
جامعة امللكة �أروى
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2 .2عينة عامة:تقطنها فئات اجتماعية فقرية من ذوي الدخل املحدود ،وهي االكرث قرب ًا �إىل
�سمات املجتمع و�أعرافه وتقاليده املتوارثة مثل باب ال�سالم وباب اليمن.
3 .3عينة م�شرتكة:هي مواطن جتمع بني الغنى والفقر ،وقد ركزنا عليها اهتمامنا ب�صورة خا�صة،
لأنها النموذج التمثيلي الأكرث ت�شخي�ص ًا و�سرب ًا ل�صورة الن�ساء يف املجتمع اليمني مثل �شارع
جمال و�شارع عبداملغني والق�صر.
�أما املحالت التي كانت �أكرث �أهمية يف درا�سة هذه ال�صورة وتبني م�ستوى املر�أة االجتماعي
وتعك�س �إىل حد ما نوعية اجلندر(� )7إيجاب ًا و�سلب ًا فكانت الآتي:
•حمالت بيع املالب�س.
•حمالت العطورات والإك�س�سوارات و�أدوات التجميل.
•حمالت الذهب واملجوهرات.
•املراكز التجارية الكربى يف العا�صمة.
•حمالت ال�شرائط الغنائية والتمثيلية.
•املكتبات والأك�شاك والقرطا�سيات.
•ال�صيدليات واملقاهي والإلكرتونيات.
•الفتات الإ�شهار الدعائية يف الطرقات وعلى احلوائط وفوق املباين.
ثم قمنا بدرا�سة العينات ب�أ�سلوب �سيميولوجيمبا�شر عن طريق تق�سيم البحث �إىل �شقني
كبريين هما)8(:
•ق�سم الدال( البنية وخ�صائ�صها).
•ق�سم املدلول( الداللة و�أبعادها).
�أما �إ�شكالية هذا البحث ف�إنها تتوزع بني �أطرافه الثالثة:
•ال�صورة الن�سائية.
•لغة ال�شارع املكتوبة.
•مفهوم العالمة �سيميولوجي ًا.
و�إذ �أعدنا ترتيب ما �سبق وجدنا �أن �إ�شكالية البحث تتلخ�ص يف الأ�سئلة التالية:
�س 1-كيف يعك�س ال�شارع �صورة الن�ساء يف املجتمع اليمني �شك ًال وم�ضمون ًا؟
�س 2-ماهي �أهم املعاين والدالالت التي يركز عليها ال�صانع العالمي ،يف �إبراز مكانة املر�أة عند قيامه”
بال�صناعة ال�شوارعية” �إن �صح لنا القول؟
�س� 3-إىل �أي مدى تنطبق لغة ال�شارع املكتوبة حول الن�ساء على مكانتها يف امل�شاركة االجتماعية
احلقيقية ؟
�س 4-كيف ميكن اال�ستفادة من لغة ال�شارع املكتوبة �سلب ًا �أو �إيجاب ًا لتقومي املفاهيم اجلندرية وخلق
منوذج ح�ضاري را�سخ يعك�س متيز الن�ساء ويخدم مكانتهن يف املجتمع ؟
			
جامعة امللكة �أروى
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�س 5-و�أخري ًا ماهي البنية العالمية العميقة( )9التي تقف خلف �صناعة لغة ال�شارع املكتوبة للن�ساء
اليمنيات؟ وما هو دور و�سائل الإعالم يف تر�سيخ �أو دح�ض هذا النمط الدالئلي؟
ولعل هذه الإ�شكالية قد طرحت يف متناولنا عدة ق�ضايا بالغة الدقة واحل�سا�سية ،خا�صة �إذا
�أخذنا بعني االعتبار عدة م�سائل ت�شكل �صعوبات تعيق من �إجنازهذا البحث يف �إطار ما يطمح �إليه من
معاجلات دقيقة مثل:
•البنية االجتماعية التقليدية املهنية والقائمة على الأعراف والتقاليد.
•الفهم اخلاطئ لتعاليم الدين الإ�سالمي ونبذ مفهوم االجتهاد.
•االنغالق على الذات ورف�ض الآخر مما يعني ذلك نبذ املعا�صرة واحلداثة بكل ما حتمله من حلول
جوهرية لأو�ضاع الن�ساء عموم ًا ومل�شاكل املر�أة على وجه اخل�صو�ص.
•غياب �أي ر�ؤية(� )Visionأوخطة( )Planلدى الدولة واحلكومة لتنمية دور املر�أة م�ستقبلي ًا
نظر ًا لتف�شي ال�سلبيات مثل االختالالت الأمنية وغياب ال�شفافية والف�ساد الإداري واملايل وهدر
عوائد البالد على م�شاريع و�أهداف �آنية تزيد من �ضبابية املراجعات اجلندرية وتقوميها.
• التباين بني دور الن�ساء املتميز يف تاريخ اليمن القدمي ودورهن املهم�ش يف تاريخه احلديث،وهو
يخالف متام ًا ر�ؤية علم العالمات الثقايف الذي يرى �أن” كل ثقافة تاريخية �إمنا تنتج منط ًا ثقافي ًا
خا�ص ًا بها(.)10
فما هي �إذا نوعية الدالالت ال�شكلية للبنى العالمية ل�صورة الن�ساء يف لغة ال�شارع
املكتوبة )11(،وكيف ن�ستفيد منها �شك ًال وم�ضمون ًا يف درا�سة الداللة و�أبعادها يف �سبيل تقومي العالقات
اجلندرية يف املجتمع اليمني؟

�أو ًال :ق�سم الدال (البنية وخ�صائ�صها)

�إن اهتمامنا يف هذا الق�سم �سين�صب منهجي ًا على ت�صنيف ما قمنا بتجميعه يف عينات البحث
امليداين ت�صنيف ًا بنيوي ًا ،ثم ندر�س خ�صائ�صها ال�شكلية داللي ًا ،ونحن هنا نرنو �إىل بلوغ نتائج دقيقة
ومو�ضوعية يف الق�سم الثانيمن البحث تكون منطلق ًا لنا يف معاجلة �صورة الن�ساء مع ر�سم حلول ومعاجلات
وتو�صيات فعالة ومتطورة.
ولذلك فقد �أ�سندنا �إىل اجلزء الأول من اجلدول عبارة:البنية العالمية ونق�صد بها
�إدراج جميع العينات اال�سمية والتعامل معها كمحددات داللية الغنى لنا عنها يف فهم �صورة الن�ساء
ومعاجلتها(.)12
�أما اجلزء الثاين من اجلدول فقد و�سمناه باخل�صائ�ص ال�شكلية ,وهنا ن�سعى �إىل ال�ضغط داللي ًا
على معاين البنى العالمية متهيد ًا لفهمها فهم ًا عميق ًا ومدى ارتباطها بالوعي املجتمعي,وكيف ت�سهم
�سلب ًا و�إيجاب ًا يف مواقف الأفراد من �صورة الن�ساء ومكانتهن عموم ًا.
فالدال العالمي يتيح لنا تدريجي ًا تنزيل العالمات يف �إطارها املو�ضوعي من احلقول اجلندرية
			
جامعة امللكة �أروى
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يف املجتمع اليمني ،كما يقدم لنا منوذج ًا متكام ًال عن طبيعية العالمات والوظائف التي تتحكم يف ذهن
ال�صانع العالمي وامل�ؤ�س�سات التنموية ذات ال�صلة ،وي�ضع املفاهيم الكربى يف مكانها الأمثل عند درا�سة
دالالت املدلول و�أبعادها املختلفة.

�أوال� :شارع عبداملغني:

البنية العالمية
�صيدلية بلقي�س
بيت اجلمال
فندق �سب�أ
عبري الزهور
�أحالم الع�صر للعطورات
حمالت الروي�شان
حمالت ال�شرائط للأغاين والأفالم
املتجر العربي لبيع الأدوات الريا�ضية

خ�صائ�صها ال�شكلية
داللة متييزية تقتب�س �أهميتها من ال�سياق التاريخي.
عالمة معنوية �إثارية.
داللة �إيجابية توحي با�سم امللكة بلقي�س وعظمتها.
�إيحاء بالف�ضاء الأنثوي.
�إثارة وت�شويق.
�أو�ضاع �إثارية وجن�سية يف �أق�سام املالب�س الداخلية للن�ساء.
تركيز �شديد على النماذج وال�شخو�ص الفنية الكربى.
�أو�ضاع ريا�ضية �شديدة الإثارة مع اتخاذ النموذج الغربي املثايل يف
عر�ض �صور الن�ساء اجلميالت القويات.

ثاني ًا :ميدان التحرير:

يخلو ميدان التحرير من �أ�ساليب عر�ض �صورة الن�ساء على متاجره وحمالته ما عدا بع�ض
حمالت ال�شرائط الغنائية ،كما نالحظ الأ�سلوب الإثاري يف عر�ض �أفالم اليوم لدور ال�سينما اليمنية.
وهنا يت�شكل ت�سا�ؤل :هل هذا الأ�سلوب املوجه �إىل الرجل يعك�س فكرة املر�أة ال�سلعة �أم املجتمع املكبوت
�أم االثنني مع ًا؟ وما مدى وعي الرجل بقيمة املر�أة ك�شريكة فاعلة؟

ثالثا� :شارع الق�صر:

البنية العالمية
حمالت احل�سناء
حمالت الأمرية
حمالت عبداملجيد اخلربا�ش
حمالت الروي�شان
حمالت الأرواب وال�شرا�شف
حمالت الإك�سوارات و�أدوات التجميل
والعطور

			
جامعة امللكة �أروى

خ�صائ�صها ال�شكلية
اجلمال الأنثوي.
التميز والفرادة.
موجه للفئات الربجوازية ويعتمد على الأ�ساليب الإثارية يف تقدمي
الن�ساء �إىل جمهوره خا�صة املالب�س الداخلية.
ي�ستخدم الأ�سلوب نف�سه.
�إحالة قوية �إىل املر�أة التقليدية ذات الداللةال�شعبية "احلرمة".
وهي جتمع يف طياتها بني �إيحاءات عديدة مثل اجلمال الأنثوي
والنموذج الغربي املثايل والإثارة الدعائية.
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رابع ًا �شارع جمال:
البنية العالمية
�أحذية الأمري
�سيدتي للمجوهرات
حمل �شهرزاد
�شهر الع�سل للتجارة
عباءات �شرقية
�أحذية العرو�سني
بن وبهارات �سمراء اليمن
دار العراي�س
هيفاء للمالب�س
معر�ض فاتن
ركن الأحالم
معر�ض زبارة للأزياء
ال�سعيد للعطورات
بيت اليمن للحجاب الإ�سالمي
�شهرزاد للأقم�شة الإ�سالمية
الأحالم للأزياء
م�شغل الربن�سي�سة

خام�س ًا� :شارع حدة
البنية العالمية
ل�ؤل�ؤة اليمن
�أزياء الن�صف الآخر
�أحلى ليايل العمر
خياط الأفراح
ملبو�سات �سارة
بلقي�س اليمن

			
جامعة امللكة �أروى

خ�صائ�صها ال�شكلية
(�أنوثة /ذكورة) خا�صة �أنها ت�صدر بـ" رجايل-ن�سائي".
الأنوثة النا�ضجة.
�إيحاء بق�ص�ص �ألف ليلة التي جتمع بني الأ�سطورة والواقع.
يركز على بيع القطع التي تربط بني الرجل واملر�أة ،واال�سم هنا يجذب انتباه
اجلن�سني ويرتبط مبعان جمالية مميزة عندهما.
التداخل احل�ضاري يف مفهوم الأنثى وما ت�شرتك مع غريها يف اللبا�س.
ليلة الزفاف.
ترابط عالمي بني �سمرية البهارولون الأنثى ويثري �شيئ ًا من اللذة يف النف�س.
�أجواء الزفاف وتنوعه.
ا�سم الأنثى مرتبط بنموذج جمايل يف �صفاتها ال�شكلية" النحافة والر�شاقة".
ا�سم وداللة جمالية �إثارية" احل�سن والفتنة".
داللة معنوية خا�صة �أن املحل لبيع م�ستح�ضرات التجميل الن�سائية.
يتم وظيف الإثارة اجلن�سية عن طرق عر�ض املالب�س الداخلية وترتديها
ن�ساء جميالت يف �أو�ضاع خا�صة.
يركز على �إبراز اجلمايل الأنثوي الغربي.
داللة منغلقة مقيدة يف حقول احلجاب واحلرام.
داللة متناق�ضة بني �إباحية ق�ص�ص �ألف وليلة و�صرامة الدين الإ�سالمي.
داللة انفتاحيه تتبدى يف �إبراز مفاتن املر�أة الداخلية.
داللة ترادفية انحيازية بني مفهوم الأمرية يف املجتمع العربي مقارنة
باملجتمع الغربي.

خ�صائ�صها ال�شكلية
داللة تطابقية بني مفهوم الل�ؤل�ؤة وما يتم بيعه من �إك�سوارات جمالية.
داللة �إحالية �إىل الأنثى واحلياة الزوجية.
داللة جمالية �إثارية وتعك�س مرا�سم الزواج خا�صة الزفاف الذي ينطبق مع
ما يتم بيعه من لوازم يف املحل.
داللة �إحالية �إىل يوم العر�س.
ا�سم الأنثى �سارة وهو م�شرتك بني كل احل�ضارات ،ويدل على مفاهيم �أنثوية
خا�صة.
ملكة �سب�أوفيه �إحالة واقعية ح�ضارية �إىل تفوق املر�أة وقوتها اجلندرية
التاريخية ،وهذا اال�سم يتكرر بقوة يف كل ال�شوارع.
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مطاعم هاف
مونلل�سياحة(جناح للعائالت
بخدمة ن�سائية)
KONICAللت�صوير
حمالت المور للحلويات
LA BEAUTE
حمالت الأناقة الفرن�سية

�ساد�س ًا� :شارع هائل
البنية العالمية
�صيدلية امل�شاعر
حمل العرائ�س
دنيا العرائ�س
الأمرية للأزياء
خياط ملكة اليمن
جموهرات الربن�س
زهرة اخلليج للخياطة
خياط ملكة �سب�أ
الربن�س للخياطة
مكتبة املوناليزا
كوافري ليايل ال�سمر

داللة منغلقة حتدد وظيفة املر�أة وتناق�شمفهوم" احلرية" وتثري كثري ًا من
الت�سا�ؤالت الدينية وتق�صيها جندري ًا عن اجلن�س الآخر.
داللة جمالية مطلقة يتم فيها عر�ض مفاتن املر�أة مبالب�س ق�صرية وعربن�ساء
غربيات تعك�س النموذج املثايل ال�سائد ح�ضاري ًا.
داللة �إثارية غام�ضة �إذ من املعلوم ان الكلمة فرن�سية وتعني احلب ،كما تباع
احللوى ذات املعنى االنطباقي على مغازي احلب وحقوله العالمية فاحلب
مفهوم جمرد جميل واحللوى مفهوم حم�سو�س لذيذ.
داللة ا�شتقاقية تعنى اجلمال بالفرن�سية وتوحى بعامل الن�ساء وما يكتنفه
من جمال وفتنة.
داللة �إثارية جلذب انتباه الن�ساء� ،إذ من املعلوم �أن االناقة الفرن�سية هي
جوهر اجلمال ومنط الأنوثة الن�سوية.

خ�صائ�صها ال�شكلية
داللة حيادية لكال اجلن�سني.
داللة �إثارية ن�سوية.
داللة �إثارية قوية عن عامل الن�ساء والأفراح.
داللة �إثارية لعامل ال�صفوة الأنثوي.
داللة حيادية دعائية جلذب انتباه الن�ساء.
داللة �إحالية على الربط بني متطلبات الن�ساء وطموحاتهن الأنثوية.
داللة ارتباطية بني جملة زهرة اخلليج ورغبة الرتويج التجاري للمحل.
داللة نخبوية حتيل �إىل عامل خا�ص بالن�ساء وطموحاتهن املختلفة مثل امللكة
والأمرية كرديف للربن�س وال�شهرة الفنية للوحة املوناليزا.
داللة �إثارية جتمع بني ليايل الن�ساء وجمالية ال�سمر وهي تنطبق مع نوعية
التجارة الدعائية للمحل.

�سابع ًا� :شارع الزبريي
البنية العالمية

INTERWOOD ARENA
كوافري نانا
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خ�صائ�صها ال�شكلية
داللة تقييدية تناق�ضية �إذ يتم عر�ض �صور الن�ساء مع تغطية
�أج�سادهن بحرب �أ�سود عري�ض وهن ميار�سن خمتلف الأو�ضاع
الريا�ضية.
داللة جمالية �إثارية خا�صة مع ملحوظة يف �أ�سفل اال�سم(لتجميل
العرائ�س و�أناقة ال�سيدات ونق�ش احلناء) وكلها حقول �أنثوية
تركز على جذب انتباه الن�ساء
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�صيدلية زهرة ال�شرق
�صيدلية الأمرية
لوحة دعائية يف و�سط ال�شارع (مبالب�س
تراثية)

داللة حيادية حتمل يف وجه منها معاين الأنثى املميزة.
داللة متييزية تطابقية بني مفهوم الن�ساء اجلمايل وا�سم املحل
التجاري لكن نالحظ �أن ال�صيدليات ب�أ�سمائها ال تعك�س �صورة
وا�ضحة عن الن�ساء بحكم داللة املر�ض التي تالزم هذه العالقات.
داللة تقليدية تطابقية بني زي املر�أة اليمنية الكال�سيكي وما
تلب�سه �صاحبة اللوحة مع وجود تباعد بينها ومفهوم املر�أة
الع�صرية

نالحظ يف الدرا�سة البنيوية ال�سابقة للبنى العالمية يف لغة ال�شارع �أن �صورة الن�ساء قد
احتلت مكان ًا وا�سع ًا ،وغطت خمتلف العينات اخلا�صة والعامة وامل�شرتكة.وهناك بع�ض العالمات التي
�شكلت حمور اهتمام خا�ص من قبل املروج �أو ال�صانع العالمي ،و�أهمها:بلقي�س ،الأمرية ،احل�سناء ،اجلمال
وحقوله الداللية املختلفة� ،شهر زاد ،الأفراح و�شهر الع�سل والعرائ�س� ،أ�سماء الن�ساء املختلفة ،ثم على
وجه اخل�صو�ص ج�سد الأنثى مبختلف �أو�ضاعه الدالة يف لغة ال�شارع داخل املحالت التجارية الراقية.
وجند اختالف ًا كبري ًا يف التعامل مع هذه ال�صورة من �شارع �إىل �آخر ،ففي املناطق الفقرية تبدو
عمليات املواقف منها �أكرث غمو�ض ًا �إىل درجة التغييب التام لها يف لغة ال�شارع املكتوبة.كما ت�سود هذه
العينة النماذج الدينية املتوارثة مثل احلجاب وعدم التطرق �إليها يف ت�سمية املحالت وامل�ستودعات
املختلفة� ،إذا يطغى العامل الرجويل والألقاب العائلية الكربى �إال يف النزر الي�سري.
ويتم تقدمي املراة من خالل كرثة ال�شرا�شف واالهتمام باخلنن و�سرت مفاتنها الداخلية
واالكتفاء ب�صورة ن�سوية ملتزمة ومقيدة و�صارمة�.أما يف املناطق الغنية والراقية فت�سهم ال�شوارع
عرب لغتها املكتوبة يف �إبراز مفاتن املر�أة وتنظيم حمالت الدعاية التجارية با�ستغالل مفاتنها ب�صورة
دقيقة ومتحررة ،وهو ما ر�أيناه يف كثري من املحالت الكربى يف هذه الأماكن الربجوازية.وال تكتفي
بذلك ولكنها ت�سعى بقوة �إىل خلق بديل ن�سوي مثايل يتجاوز طبيعة املجتمع التقليدي مقتب�س ًا �أحدث
و�سائل الإ�شهار الدعائي العاملي لي�ضعه يف �أعني النا�س ،وهذا يف�سر حدوث نوع من اخللخلة االجتماعية
والتجاوز املعهود يف اليمن.
�أما املناطق امل�شرتكة فت�سودها طبقة كبرية من الفئات املتو�سطة يف املجتمع كما �أننا ن�صادف
مزيج ًا من العادات والتقاليد التي جتمع بني تزمت البيئة االجتماعية وانطالق الر�ؤى احل�ضارية ،وهنا
نلم�س �شيئ ًا ب�سيط ًا من مالم�سة الواقع االجتماعي للن�ساء ،فال�صورة الإ�شهارية تعك�س ذلك اال�ضطراب
والتنازع بني قيم تقليدية م�ستهلكة وقيم ع�صرية تتجاوز كل منطق واتزان.
ودرا�سة �صورة املر�أة يف ق�سم الدال ت�ؤكد مبا اليدع لل�شك جما ًال �أن هناك جد ًال عنيف ًا بني
اللغة املكتوبة اخلارجية �أياملنح�صرة داخل املحالت يف بيوت الأزياء الراقية مثل الروي�شان واخلربا�ش
والكميم.وهذا الت�ضاد الداليل( )13يف�سر عدة معطيات مو�ضوعية وي�شكل م�ؤ�شرات قوية على قوة
الأعراف القبلية وهيمنة البنية العقائدية يف ر�سم حدود التعامل مع املر�أة ك�شريك المنا�ص منه يف
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املجتمع اليمني.
ومن املالحظ �أن املحالت عموم ًا تركز كثري ًا على �أجماد املا�ضي الن�سوية مركزة على مملكة
�سب�أ وملكتها بلقي�س.كما يو�ضح هذا الأمر �أن �صورة املر�أة يجب �أن تدر�س وتنزل �ضمن �أبعاد داللية
عديدة ،و�أن الرجل �أو ال�صورة الرجولية� -إذا ما قارناها ب�صورة الن�ساء -هي الأكرث هيمنة وح�ضور ًا
يف لغة ال�شارع املكتوبة�.أما ال�شيء الأغرب من كل هذا �أننا ال جند البتة �أي �صورة ح�ضارية عن الن�ساء
ت�سهم يف رفع مكانة املر�أة و�ش�أنها كفرد ينا�صف الرجل يف كل مهماته احل�ضارية.
ف�أين التن�سيق الإعالمي يف لغة ال�شارع املكتوبة من �أجل خدمة العملية اجلندرية ب�أ�سلوب
مو�ضوعي؟ وكيف يتم الرتكيز على الن�ساء ك�أنهن جمرد” دمى ت�شتهى” ونحن نعي�ش القرن الواحد
والع�شرين؟ وهل املجتمع اليمني م�صاب بانف�صام قيمي بني ما يعتقده من ن�صو�ص نظرية موروثة حتثه
على احرتام حقوق الن�ساء وبني ما يكبته املجتمع الرجويل من حذر يعرقل تنفيذ هذه النظريات ،بل
ويرجع بها دوم ًا �إىل نقطة ال�صفر ،فتظل املر�أة” �أو الن�ساء” تراوح مكانها باحثة عن هوية مزدوجة بال
جدوى �سببها جهل الرجل و�ضيق �أفقه و�سطحية معارفه الأ�صولية ديني ًا واملعا�صرة ح�ضاري ًا؟!

ثاني ًا :ق�سم املدلول(الداللة و�أبعادها):

يقول روالن بارت�« :إن لغة الإ�شهار( الدعاية والإعالن يف لغة ال�شارع املكتوبة) هي ر�سالة
حتمل معاين موجهة( )...و�أهم داللة فيها هي �أن ال�شيء املعرو�ض هو الأح�سن والأف�ضل على الإطالق”
( .)14وهذه يعنى �أن لغة ال�شارع املكتوبة لي�ست قالب ًا و�ضع ملجرد الت�سلية ،وال توجد �أي قيود توجهه
وحتدده ،بل �إن هذه الو�سيلة الإعالمية قد وجدت لت�ؤدي �أهداف ًا �سامية يف املجتمع الإ�سالمي ،ولتعالج
ظواهره ال�سلبية التي يطمح النا�س �إىل التخل�ص منها.
فال�شارع �إذ ًا مل يعد ذلك الإطار الفارغ الذي يق�ضي فيه الإن�سان فراغه �أو م�شاغله االعتيادية
�أو يق�ضي بع�ض احتياجاته املعي�شية ال�ضرورية.ولكن يف هذا الع�صر قد تطور كثري ًا ،و�أ�صبح نواة لعلم
متكامل ي�سمى” علم الدعاية والإعالن” ،كما �أنه �صار يوظف من قبل الدولة لإي�صال �إيدلوجياتها
ال�سيا�سية و�أطروحاتها الفكرية �إىل كل الفئات االجتماعية ،لأنه يكمل وظيفة الو�سائل الإعالمية
الثالث املعروفة( .)15يف �سبيل العمل على ق�ضية الإقناع والتوا�صل و�ضرورة التغيري والتحول
واحلراك احل�ضاري.
ومو�ضوع الن�ساء يف املجتمع اليمني ميدان �شائك تعتوره م�سائل وق�ضايا كثرية بحاجة �إىل
مواجهة ودرا�سة وحتليل وتبني حلوجلذرية �سعي ًا �إىل �إيجاد املعاجلات يف �إطار ا�سرتاتيجيات قائمة
على التن�سيق والتعا�ضد واال�ستدامة(�.)16إذ ًا فتكامل الأدوارهي �أول الواجبات التي يجب طرحها
عند درا�سة �صورة الن�ساء يف لغة ال�شارع املكتوبة.وهذا التكامل يفر�ض �ضرورة التخطيط و�أهمية توفر
الر�ؤية النا�ضجة لدى ذوي االخت�صا�ص من �صناع القرار ال�سيا�سي.
وبحثنا هذا هو جمرد لبنة متوا�ضعة لتحقيق بع�ض املداخل املو�ضوعية يف كيفية التفاعل مع
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ق�ضايا املر�أة وت�أكيد ح�ضورها اجلندري الفعال يف كل بني املجتمع املدين .وقد ر�أينا �سابق ًا �أن العالمات
املكتوبة يف لغة ال�شارع تفتقر متام ًا اىل �أي تخطيط علمي مدرو�س  ،وت�أتي ب�أ�سلوب ارجتايل وعفوي
 ،مما يعني هذا �أن لغة ال�شارع ال تكمل دور الر�سالة الإعالمية امل�سموعة واملرئية ،رغم �أنها تندرج
كبنية �أ�سا�سية يف لغة الإعالم املرئي الذي ي�ستند �إىل ال�صورة يف عمليات الت�أثري على الر�أي العام
و�إقناعه(.)17
و�إذا رمنا فهم هذا اجلانب ف�إننا ن�ضع �أو ًال هذه الت�سا�ؤالت باحثني من خاللها عن طبيعة
الر�سالة التي يجب �أن يتبناها ال�شارع يف اللغة املكتوبة وهي:
•ما هو دور وزارة الإعالم وم�ساهمتها يف تنمية اجلندر الن�سوي؟
•وهل يعي التجار �أهمية الر�سالة الدعائية والإ�شهارية يف رفع مكانة املر�أة �أو خف�ضها؟
•وما جدية الدولة واحلكومة يف فر�ض ر�ؤية �شاملة حتدد ثوابت التعامل مع �صورة الن�ساء �سيميائي ًا
يف بالدنا مع �إلزام امل�ؤ�س�سات ال�سابقة باحرتامها وتنميتها؟
•وما مدى م�ساهمة رجال الفكر والثقافة يف بناء هذه ال�صورة داخل الوعي اجلمعي للأفراد
االجتماعيني؟
•و�أخري ًا �إىل �أي مدى تتعا�ضد لغة ال�شارع عالمي ًا وداللي ًا مع خمتلف و�سائل االت�صال ببالدنا يف
ت�شريع حقوق املر�أة وتنفيذها عملي ًا وتطبيقها داخل كل م�ؤ�س�سات املجتمع وهياكله؟(. )18
�إذ من املعروف �أن حقوق املر�أة جزء ال يتجز�أ من حقوق الإن�سان وهو ما �أكده امل�شروع �سبحانه
وتعاىل قائ ًال:فا�ستجاب لهم ربهم �أنى ال�أ�ضيع عمل عامل منكم من ذكر �أو �أنثى بع�ضكم من بع�ض]...
( ،)19كماتر�سخ ال�سنة النبوية هذه الفكرة�إيديولوجي ًا بقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم طلب
العلم فري�ضة على كل م�سلم وم�سلمة( .)20فكيف نف�سر ذلك الطغيان اجلن�سي الذي ي�سيطر علىلغة
�سواء ب�سواءٍ ؟
ال�شارع املكتوبة مقارنة بهذه التعاليم ال�سامية حول املر�أة ومكانتها املتكافئة من الرجال
ً
�إن درا�ستنا العالمية للغة ال�شارع قد بينت متام ًا دونية �صورة الن�ساء يف املجتمع اليمني ،كما
مل�ست بع�ض املظاهر العفوية الإيجابية يف التعامل مع �صورة الن�ساء.و�سنبد�أ با�ستعرا�ض �أهم املواطن
ال�سلبية يف لغة ال�شارع عن �صورة الن�ساء ,ثم نعقب ببع�ض املظاهر الإيجابية التي حتتاج �إىل دعم
وتوجيه وتقومي حتى ت�ؤدي ر�سالتها املطلوبة على �أح�سن وجه.

دالالت ال�صورة ال�سلبية:

•�إن �أول ماي�صدم الدار�س للعالمات حول الن�ساء يف لغة ال�شارع هو انح�صار هذه الو�سيلة
الإعالمية على الرتويج اجل�سدي واجلن�سي للمر�أة ،فال يخلو �شارع يف مدينة �صنعاء من
دالالت �صارخة عن جمال املر�أة وفتنتها.وهذا الأمر ي�شكل م�ؤ�شر ًا خطري ًا يف معاجلة
اجلندر الن�سائي ،لأنه يقدم املر�أة عموم ًا ك�سلعة جتارية،كما ير�سخ يف ذهن الر�أي العام
فكرة املتعة واللذة الأنثوية ،وهذا من �ش�أنه �أن يهم�ش ويغيب دور املر�أة �سيا�سي ًا وثقافي ًا
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واقت�صادي ًا يف لغة ال�شارع املكتوبة ،فت�صبح هذه الو�سيلة عاطلة عن العمل وغري قادرة
على �أداء واجباتها كر�سالة عالمية وظيفية ذات �أبعاد اجتماعية ،بل ويرغم املر�أة على
تقم�ص �أدوار خارج حاجات املجتمع ذاته(.)21نالحظ �أي�ض ًا �أن لغة ال�شارع املكتوبة
على �أربعة �أوجه :
الوجه الأول� :إباحي ماجن وي�سود يف املناطق الراقية واملتو�سطة ويرتك يف اللغة الداخلية
للمحالت ،فمث ًال قد جند حم ًال حتت ا�سم الروي�شان� ،أو عبداملجيد اخلربا�ش ،ف�إذا دخلناه وجدنا �أق�سام ًا
خا�صة مبالب�س الن�ساء التتورع عن عر�ض الن�ساء يف �أو�ضاع تكر�س النزعة ال�شهوانية وب�أ�سلوب م�ستفز
مقارنة باملنظومة القيمية املجتمعية التقليدية.وهذا بعيد متام ًا عما نريد كم�شرعني لر�سالة ال�شارع
�أن تكون ،لأنه اليدل على فكر �أو متيز ثقايف �أو مطلب ن�سائي �أو غاية ح�ضارية تخدم املر�أة وحقها يف
اجلندر االجتماعي.
الوجه الثاين:متحفظ يلغي وجود املر�أة كلية يف لغة ال�شارع اخلارجية ،ويق�صي من عالماته
كل ما يدلعليها ،وهذا الوجه ال يقل خطر ًا عن �سابقه ،لأنه يعطل متام ًا وظيفته كن�صري للمر�أة وراع
حلقوقها امل�شروعة� ،إذ ي�صري جمرد ع�ضو م�شلول �إذا ما قارناه بالدور احل�ضاري املنوط بلغة ال�شارع جتاه
مطالب الن�ساء يف احلرية واحلياة الكرمية وامل�ساواة املطلقة مع �شريكها الرجل.
الوجه الثالث:متذبذب ويراوح بني الوجهني ال�سابقني ،وك�أن هذا املوقف التوفيقي حتكمه
بع�ض االعتقادات اخلاطئة عن املر�أة ،يدفع �إليه �أ�صحابه دفع ًا ب�سبب الربح التجاري.فمث ًال وجدنا
بع�ض املحالت ت�ستخدم �صورة الن�ساء يف ترويج معرو�ضاتها التجارية� ،إالن �أننا ذهلنا عندما قام �صاحب
املحل بن�شر �صورهن ،وهن يلب�سن مالب�س فا�ضحة ،ثم قام بتغطية �صدورهن و�سيقانهن باملداد الأ�سود
العري�ض.فاملعروف �أن املحل لي�س بحاجة �إىل عر�ض هذه ال�صور �أ�ص ًال على مثل هذه ال�سلع ،فكيف �إذ ًا
نف�سر مثل هذا الت�صرف ال�شاذ جتاه �صور الن�ساء ،وما هي داللته العميقة يف نف�سية �أ�صحابه؟
لعلنا ال نبالغ �إذا قلنا �إن �أمثال ه�ؤالء بهذا الأ�سلوب ي�سعون �إىل جذب انتباه الزبائن ،حتى
يدخلوا املحل وقد �أعطى �صاحبه �صورة عن احلياء» امل�ؤدلج» يف نفو�سهم ،فاملجتمع اليمني جمتمع ب�سيط
وعفوي واملواطنون ال يقر�ؤون ما وراء ال�سطور ،ولذلك يعتقدون �أن ه�ؤالء من امللتزمني هم الأف�ضل
والأح�سن يف �سوق البيع وال�شراء ،واللتزامهم بالقيم والأخالق الرفيعة.فاملر�أة �إذ ًا يف هذا ال�سياق قد
�سخرت ت�سخري ًا لبلوغ �أهداف ريعية ال تخدم حقوق املر�أة وق�ضاياها امل�شروعة ،وال تلبي �سوى حاجات
�سطحية لبع�ض فئات املجتمع.
الوجه الرابع:غافل وجاهل على حد �سواء �إىل درجة �أنه ال يفطن متام ًا �إىل �أهمية الدور
الإعالمي للغة ال�شارع يف ترويج جتارته فكيف وتنميتها ,فكيفبه �أن يفقه �أهمية هذا اجلانب يف خدمة
ق�ضايا املر�أة.فنالحظ �أن �أ�صحاب هذه املحالت ال ي�سمونها ب�أي ا�سم ،ويكتفون ب�إيجاد مواقعهم يف ال�سوق
والتجارة ،وهو ما وجدناه يف كثري من املناطق الفقرية واملتو�سطة ،رغم �أن هذه املحالت تبيع �إك�سوارات
وعطور ًا و�أدوات جتميل وخنن الن�ساء ومالب�سهن� ،إال �أننا جند يف كثري منها تغييب ًا تام ًا وغري مق�صود
			
جامعة امللكة �أروى

17

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

قراءة �سيميولوجية عن �صورة الن�ســـــاء يف لغـــــة ال�شارع املكتوبـــــــة

حل�ضور الن�ساء ب�أي حال من الأحوال ،و�إن وجدنا �صور ًا لوجوه بع�ض الن�ساء فذلك غري مق�صود �أو مقنن.
وهذا اجلانب تعمه الفو�ضاء التجارية وينعدم الوعي احل�ضاري بقيمة املر�أة وال ي�شعر ب�شيء
مما يدور من خما�ض اجتماعي حول حتوالت الواقع احل�ضاري وجندرية الن�ساء و�ضرورة التفاعل مع
م�شاكل الع�صر وق�ضاياه املختلفة.وهو بذلك ي�ضر مثل �سابقيه بر�سالة ال�شارع الإعالمية ،لأنه بعيد كل
البعد عن معاناة الن�ساء وجهودهن العديدة يف �سبيل �إيجاد مكانة تليق مب�ستوياتهن يف املجتمع اليمني.
�إذا اخلال�صة يف هذاالن�سق العام�أن كل الوجوه الأربعة غري فاعلة ،والتوظف �إمكاناتها يف �إعانة املر�أة
لتحقيق ذاتيتها ومكانتها اجلندرية جنب ًا �إىل جنب مع الرجل.
فالرتويج اجلن�سي للمر�أة يجه�ض جهودها ،كما �أن التغافل عن دورها ال�صحيح يف املجتمع ي�شل
كل �إمكاناتها يف الو�صول �إىل كل فئات املجتمع للتفاعل مع مطالبها.كما ان حماربتها الواعية �أو �إهمالها
�سيعطل كل برامج الدولة وخططها من �أجل التنمية الن�سوية امل�ستدامة يف املجتمع اليمني ،وبد ًال من
النهو�ض بها يف �أق�صر الآجال ف�إن هذه الو�سيلة امل�ضادة �ست�ؤدي �إىل �إ�ضعاف دور الدولة وعرقلة �أهدافها
الإ�سرتاتيجية �إىل �آجال بعيدة(.)22
•وهناك �أمر عجيب يف هذه الدرا�سة ،وهو وجود بع�ض املحالت التي تعترب يف ثنايا خطابها عن
دونية املر�أة وجتذر �ضعف املر�أة وق�صورها.مثلما جند ذلك يف تكري�س حمالت معينة لبيع املالب�س
الإ�سالمية� ،أو تخ�صي�ص خدمات ن�سائية� ،أو جتذير فكرة عزل املر�أة عن الرجل يف مق�صورات تعيد
�إىل الذهن حرمة املر�أة و�ضعفها كجن�س ب�شري متكافئ مع الرجل ،بل ويتفنن بع�ض النا�س يف كيفية
�إبراز خ�صو�صية املر�أة �أو الن�ساء كحرمي قا�صرات ،بد ًال من دفعهن قدم ًا للم�شاركة واالعرتاف
بهنفي �صنع التحوالت احل�ضارية عن طريق ال�شراكة الواقعية والفعالة.
و�إذا بحثنا عن دوافع مثل هذه الظواهر ر�أيناها ت�ساوق داللي ًا �إيديولوجيات معينة يف نفو�س
�أ�صحابها ،كما �أنها ت�سعى بذلك �إىل حتقيق �أرباح جتارية بخلق مناذج تعاملية متيزها عن غريها ،وجتذر
يف نفو�س اجلمهور نزاهتها ومثاليتها.مع �أن الأمر بعيد عن امل�صداقية �إذ ال يخدم املر�أة يف �شيء ،ويعيد
�إىل الذهن دونية املر�أة  ،كما يجه�ض يف جانب كبري مبد�أ الثقة يف النف�س وهيبة املر�أة ككادر اجتماعي
متميز وم�ساو للذكور يف كل احلقوق والواجبات ،لأن هذه اخللوات” التجارية” �أو العزالت الإيدلوجية
جتعل من املر�أة جمرد متعة” �سلطانية” �أو قينة م�ستلبة احلقوق.
كما ي�شوه هذا الأ�سلوب حقيقة الدين الإ�سالمي وتعاليمه وي�ؤدي �إىل تناق�ض يف عقلية
املجتمع املنفتح ح�ضاري ًا على الآخر ،عن طريق خلق بنية ملتزمة بال�شرع ،فتكون البنية الأخرى
متحررة ومنغلقة عن تعاليم الإ�سالم ،وهذا هو م�ضمون كل �أ�سلوب يجند �أ�شكال الدين جتنيد ًا جتاري ًا
بدرجة �أوىل وحزبي ًا بدرجة ثانية.
•ون�ستخل�ص مما �سبق �أن الدولة بكل و�سائلها الإعالمية املتطورة �أو املتوا�ضعة غري موجودة يف لغة
ال�شارع املكتوبة ،وهذا ما ي�ؤكده اال�ضطراب يف العر�ض التجاري وتغييب حقيقة املر�أة ك�شريك
للرجل.فالأمر �إذا بحاجة �إىل تدخل الدولة ل�سن قوانني وقائية حتمي حقوق املر�أة اليمنية
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يف �أو�ساط الإ�شهارات التجارية داخلي ًا وخارجي ًا ،مع توظيف كل هذا توظيف ًا يزيد من �إح�سا�س
الر�أي العام بقيمة الن�ساء يف املجتمع ،و�أنهن ل�سنمتع ًا جن�سي ًا �أو حرمة دينيةال �أهمية لها يف �صنع
احلراك احل�ضاري ال�شامل.

دالالت ال�صورة الإيجابية:

�إن درا�سة البنى العالمية عند حتليل البنية وخ�صائ�صها �أبرزت �أهمية اللغة املكتوبة يف ر�سم
�صورة الن�ساء يف عقلية املجتمع الب�شري عموم ًا ،وال ميكن لنا �أن نحقق �أهدافنا املن�شودة من �أجل املر�أة
�إال عرب توظيف هذه الو�سيلة الإعالمية ب�أ�سلوب مو�ضوعي وعلمي مدرو�س ”،فاللغة يف خمزوننا الثقايف
هي قيمة( )Valeurيف حد ذاتها من حيث جتلياتها الن�صية(�أي دالالتها الوظيفية)( )...وهي �إذ ًا
«اللغة الر�سالة” لأنها �أداة التوا�صل بني طرفني ،وهي كذلك” اللغة الرتجمان” لأنها يف جوهرها �آلية
لتحويل الداللة بني قطبني منتج لها وم�ؤول”(.)23
غري �أننا الحظنا �أن تقدمي �صورة الن�ساء قد �شابته وجوه عديدة ذات �أبعاد �سلبية ت�سيء
�إىل ق�ضية املر�أة اجلوهرية املتمثلة يف حتقيق العدل وامل�ساواة مع �شريكها الرجل من خالل حتديد
التقا�سم اجلندري �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا .وهذا اخللل يو�ضح برغ�سون()Bergson
�أن امل�ستقبل كفيل مبعاجلته و�إ�صالحه قائ ًال ”:يجب �أن يبقى امل�ستقبل مفتوح ًا �أمام كل تقدم� ،إذ
ت�ستجد ظروف جديدة متهد لربوز �أ�شكال امل�ساواة واحلرية نفتقدها اليوم ،بل وال ميكننا حتى �أن
نت�صورها”(.)24
وقد ر�أينا يف بحثنا هذا �أن �أ�سلوب عر�ض �صورة الن�ساء يف لغة ال�شارع املكتوبة له عدة
�إيجابيات على امل�ستوى القريب والبعيد ،و�أهم هذه املكا�سب الداللية مايلي:
•�إذا ما قارنا الإباحية ال�صارخة يف بع�ض ال�شوارع عند عر�ض �صورة الن�ساء بطبيعة الرتكيبة
االجتماعية والنف�سية للأفراد اليمنيني� ،أدركنا �أن هذا الأ�سلوب يحدث �صدمة قوية لهذه الهوية
املتحجرة املنغلقة على نف�سها ،ويجعلها تطرح عدة ا�ستف�سارات حول حقيقة التطور واحلرية
وموقع املر�أة منها� ،أي يثري �إ�شكالية املر�أة كق�ضية .كما يحقق للمر�أة مك�سب ًا تلقائي ًا يف ال�شارع� ،إذ
عادة ما يبدر �إىل ذهن الرجل عمليات املقارنة بني الظلم والإجحاف الواقع على املر�أة اليمنية �إزاء
ما يراه من �إباحية متحررة ال حدود لها لدى الآخر.وي�صبح هذا الرجل �أكرث فهم ًا لق�ضايا املر�أة،
و�إدراك ًا وتب�صر ًا لأبعادها ،فيناق�ش وي�شارك ب�إخال�ص يف ر�سم خطط ور�ؤى يحاول من خاللها تاليف
هذه الإباحية املفرطة نتيجة الكبت والظلم االجتماعي يف درا�سة حقوقها وواجباتها ب�شكل
مو�ضوعي ومن�صف.
•�أما االمر الآخر الذي ن�ست�شفه من وراء عر�ض �صورة الن�ساء �أن ال�شارع اليمني ميثل متثي ًال عجيب ًا
عاملية الثقافة و�إطالقيتها ،في�شكل حالة تقاطع ملختلف احل�ضارات العاملية ,ونق�صد بذلك �أن
�صورة الن�ساء املعرو�ضة يف �شوارعنا ت�ؤكد على لغة داللية وعالمية واحدة وهي اجلمال والفتنة
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والإغراء و�إبراز املحا�سن الأنثوية ،ولكن من خالل �أرقى النماذج الن�سوية يف الغرب ،ففي حمالت
املالب�س وال�شرائط واملركبات التجارية يتم تقدمي املر�أة اجلميلة الر�شيقة ال�شقراء زرقاء
العينني ،فاحل�ضور �إذ ًا للمر�أة الأوربية ولي�س املر�أة اليمنية ،والغاية�ساذجة و�ضيقة وتفتقر متام ًا
�إىل ن�ضوج التجربة وح�سا�سية ال�صراع احل�ضاري.
وهذا يعني �أن املجتمع اليمني يعك�س فن ًا خا�ص ًا به يرتبط ارتباط ًا حميم ًا بعمليات االنفتاح
احل�ضاري على الآخر ،وي�أتي كرد فعل ن�سقي ملحاوالت تطبيق الدميقراطية النا�شئة يف جمتمع فقري
نام .فالتنوع الفكري والثقايف بني الفئات االجتماعية ينعك�س يف تقدمي �صورة الن�ساء عرب لغة ال�شارع
املكتوبة ،والرتكيز على النموذج الإباحي يجعل من عقلية املجتمع حق ًال خ�صب ًا للغزو الفكري واال�ستالب
املعريف والركود االجتماعي.وهو ما يب�شر بحدوث حتوالت جذرية وانقالبات وتغريات فعالة يف العقلية
املجتمعية التقليدية ،وميهد �شيئ ًا ف�شيئ ًا لظهور جيل جديد منفتح يقبل ب�سهولة وي�سر بح�ضور املر�أة
وم�شاركتها دون تذبذب وت�ضع�ضع يف املواقف الأيديولوجية ،فاملواجهة بني احلرمان والإباحية يهز
قيم الأفراد ،ويجعلهم يعيدون ح�ساباتهم يف كيفية التعاي�ش مع �أمناط احل�ضارة اجلديدة ،وهذا كله
يف�سره علم الداللة ب�سبب تعدد حقول املعاين يف �إطار ت�شكل قيم تداولية �سياقية جديدة يف الن�سق
العام للواقع(.)25
كما تف�سر �صورة الن�ساء وتباينها من �شارع �إىل �آخر وجود اختالالت كبرية يف اعتقاد النا�س
وانتمائهم االجتماعي� ،إذ من املعروف �أن ظاهرة الغنى الفاح�ش مع الفقر املدقع ت�ؤدي �إىل ممار�سات
و�سلوكيات غري �سوية ،يكون من �ش�أنها �إحداث تباين �شديد يف وجهات النظر من املر�أة ومطالبها
احل�ضارية ،في�صبح الأغنياء ينظرون �إىل املر�أة كمجرد متعة �أو �سلعة�،أما الفقراء فيعتقدون �أنها عامل
تخلف ومعرقل للنمو وحت�سن الدخل.وهذا االختالل يتوج بظهور فئة اجتماعية ثالثة متنورة()26
تعمل على �إعادة الأمور �إىل ن�صابها الأمثل عن طريق التوعية الثقافية واملواجهة احل�ضارية والكتابات
امل�س�ؤولة ،وهي �شريحة بد�أت تظهر اليوم على �صفحات خمتلف الو�سائل الإعالمية خا�صة ال�صحافة
الر�سمية والأهلية واحلزبية.
•�شيء �آخر اليقل �أهمية عما �سبق �أن �أ�سماء الن�ساء املتنوعة على واجهات املحالت املختلفة تخلق
�شعور ًا من امل�ساواة النف�سيةمع اجلن�س الآخر ،لأنها تثبت احل�ضور الأنثوي يف كل م�ستوياته مثل:
املر�أة احلكمة :بلقي�س ،الأمرية.
املر�أة العاملة� :أروى.
املر�أة اجلميلة :اجلميلة ،الفاتنة ،احل�سناء.
املر�أة الأديبة الذكية� :شهرزاد.
املر�أة العا�شقة :ليلى ،المور.
املر�أة الإن�سانة :ديانا.
املر�أة املتميزة :ل�ؤل�ؤة اليمن� ،سارة.
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املر�أة الفنانة :املوناليزا ،الربن�سي�سة.
وهذه احلقول العالمية تغطي جماالت الإبداع الن�سوي عموم ًا ،وتعر�ض للجميع حقيقة
الن�ساء عرب الع�صور دون تقيد بنموذج معني،لأن ق�ضية الن�ساء �أ�صبحت هم ًا م�شرتك ًا بني كل املجتمعات
الإن�سانية ،وهن(�أي الن�سوة) ي�شعرن �شعور ًا واعي ًا بالأبعاد ال�سلبية لعمليات الإق�صاء والتهمي�ش
�ضدهن ،مما ي�ؤدي �إىل تعميق �إح�سا�سهن بالدونية اجلندرية.هذا كله يجعل منهن كتلة واحدة يف نطاق
املنظمات الدولية الراعية حلقوق الإن�سان ،يف كل من �أوروبا و�أمريكا و�آ�سيا و�أفريقيا و�أ�سرتاليا ،ويزيد
من تالحمهن الع�ضوي كبنية وجودية واحدة �إزاء الإهمال �أو الإق�صاء الرجويل.
نالحظ مما �سبق �أن �إيجابيات ال�صورة الن�سوية عامة وعاملية وح�ضارية ،ولكنها يف نطاقها
املحلي تنعدم �إىل منهجية مو�ضوعية وتفتقر �إىل تخطيط �سوي ور�ؤية �شاملة و�سيا�سة موجهة تقوم
على �أ�س�س التنمية امل�ستدامة ،وهو ما يجب الرتكيز عليه و�إعطا�ؤه �أولوية كبرية.وهو ما �أكده �آالنتورين
قائ ًال�»:إن البحث عن الهوية لي�س �سلوك ًا عفوي ًا� ،أو بحث ًا عن تن�سيقات اجتماعية �أي هياكل و�أدوار
عبئية ،ولكن البحث عن الهوية هو حركة اجتماعية �شاملة «(�.)27إذ ًا فالوعي بهوية املر�أة اجلندرية
البدله �أن ميتد �إىل جذور التاريخ و�أن يبحث عن كل الطاقات املتاحة لتجنيدها يف الغاية نف�سها يف
زمننا احلا�ضر ،حتى يتمكن من ال�سيطرة التامة على معطيات امل�ستقبل ل�صالح ق�ضايا املر�أة امل�شروعة
بعيد ًا عن املزايدات وال�شعارات النظرية والإمالئية والكالمية.
واملجتمع الذي يتخوف من اليقظة الن�سائية وم�شاركتها يف احلياة العملية ينحت بذلك عوامل
�سقوطه وتدهوره وتخلفه ،لأنه يكر�س يف واقعه االجتماعي �صراع الطبقات()28ب�صورة حادة و�سلبية
بني اجلن�سني ،بد ًال من البحث عن �أ�سباب القوة يف �إيجاد مواقع امل�شاركة الن�سائية يف �أعلى هياكله
الإدارية وم�ؤ�س�ساته الوطنية.

نتائج وتو�صيات

•ال ميكن للمرء وهو يطالع لغة ال�شارع املكتوبة �إال �أن ينده�ش من غياب الإرادة ال�سيا�سية الوطنية
يف هذا املجال ،فاملعلوم �أن الدولة الوطنية تقف موقف ًا منا�صر ًا لكل حقوق املر�أة ومطالبها ،وهو ما
يكفله الد�ستور يف ن�صو�صه ال�صريحة� ،إال �أن غياب تفاعلها العملي على هذا امل�ستوى البد �أن تكون
له دالالته ال�سلبية على و�ضع الن�ساء ومكانتهن م�ستقبلي ًا .فالبد �إذا من �إ�شراك �صانعي القرار
ال�سيا�سي والقانوين واالقت�صادي والإعالمي �أي ال�سلطات الثالث الكربى يف الدولة :التنفيذية،
والت�شريعية ،والق�ضائية يف كل م�سائل التنمية اجلندرية الوطنية.
•كما نرى �أهمية قيام متوا�صل وحثيث بني وزارتي الإعالم والثقافة من جهة وبني م�ؤ�س�سات �صنع
القرار من جهة �أخرى لبحث ال�سبل الكفيلة بتوظيف لغة ال�شارع املكتوبة يف خدمة ق�ضايا املر�أة
وحقوقها امل�شروعة.والينبغي الف�صلبني ر�سالة الإعالم ك�أداة وطنية ر�سمية وبني ر�سالة ال�شارع
كو�سيلة ح�ضارية ثقافية ،وتكمل دور الأوىل ،وهذا التكافلبني الدائرتني �أمر مفرغ منه ،وي�ؤكد
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�سيادة الدولة ال�شاملة على ر�ؤاها ومعاجلاتها يف �إطار منظومة جرنية موحدة الأهداف والأبعاد.
ويروج حالي ًا �أ�سلوب تقدمي الإ�سرتاتيجيات واحللول النظريةمع غياب املمار�سات والتطبيقات
العملية لها ،وهو �شيء خطري ينبغي التخل�ص منه ،لأنه يعك�س انف�صام ًا بني ما يقال كن�ص وبني ما
ينفذ كفعل يف ال�سياق(�أي الواقع)(.)29
•�أما فيما يتعلق بوجود �صراع م�أ�سوي �أو مواجهة جن�سية بني الرجل واملر�أة من �أجل اكت�ساب احلقوق
وممار�ستها ف�إن هذا الأمر ال معنى له �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار طبيعة املرحلة التاريخية
واحل�ضارية� ،إذ هذا رهني بدرجة �أوىل بعمليات التوعية االجتماعية وال�سماح للن�ساء باالنخراط
يف م�ؤ�س�سات التعليم حتى بلوغ املراحل العليا ،وهنا �سرنى تلقائي ًا �أنهن قادرات على فر�ض ذاتيتهن
وتطوير م�ستواهن اجلندري بل وفر�ض القرار ال�سيا�سي.
•فعلينا �أن نركز على �ضرورة جتنيد لغة ال�شارع املكتوبة وتفعليها من �أجل ت�صوير وترجمة م�شاكلها
�سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا �ضمن عملية منهجية ومتنا�سقة ،وهذا كفيل ب�أن يوفر لها
نافذة �سريعة على جمهور الر�أي العام والت�أثري عليه ،والغريب �أننا ال جند �أي جتربة ت�صب يف
خدمة املر�أة �ضمن الر�سائل الإعالنية �أو احلوائط والطرقات الرئي�سة بالعا�صمة كما هو جا ٍر
دول �أخرى ،فلو مت الربط بني واقعية الق�ضية اجلندرية وادوار اللغة املكتوبة يف ال�شوارع مع
يف ٍ
�إ�شراف اجلهات املعنية على مدى ان�سجام الر�سالة الإعالمية املنجزة ،ف�إننا عندئذ نحقق قفزة
نوعية كربى يف التوعية االجتماعية ،ونح�س�س الر�أي العام �إيجاب ًا ب�أهمية اجلندر الن�سوي يف
النه�ضة التنموية ال�شاملة للمجتمع اليمني.
•فنو�صي �إذ ًا ب�إخ�ضاع لغة ال�شارع املكتوبة(لغة وعالمة) ل�سيا�سيات �إ�سرتاتيجية بعيدة املدى،
يتدخل فيها مركز البحوث التطبيقية والدرا�سات الن�سوية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات الدولة
واحلكومة ذات ال�صلة بهذه امل�س�ألة ،حتى يجري �إن�شاء معايري و�شروط ملزمة في�صناعة الدعايات
والإعالنات ،مبا يخدم اال�سرتاتيجيات املتفق عليها بني امل�ؤ�س�سات املخت�صة.ومن ال�ضرورة مبكان
�أن تقوم امل�ؤ�س�سة الن�سوية ببلورة م�شاكل املر�أة بلورة �شاملة يف خمتلف �أبعادها ودالالتها ،ثم
تتم درا�سة عالمية لكل �شوارع املدن ،لتحديد مواقع الكفاءة الإعالمية والكثافة الدميغرافية،
وبالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة لكي ت�شرع هذه امل�ؤ�س�سة يف ن�شر خططها وتعميمها.
•وهذه الو�سيلة التطبيقية ذات املعايري املنهجية واملو�ضوعية �ستحول كل ركن يف طرقات بالدنا
�إىل بنية وظيفية تخدم ق�ضايا وطننا م�ستقب ًال ،و�سيتيح نوع ًا من التوا�صل اجلندري املتزن بني
خ�صو�صية املجتمع التقليدية وطبيعة املرحلة احل�ضارية املعا�صرة ،ومن �ش�أنه �أي�ض ًا �أن يوثق الر�ؤية
البنائية �شك ًال والبنيوية م�ضمون ًا يف توازن دالالت النه�ضة التنموية الوطنية ال�شاملة ،دون �إلغاء
ن�صف املجتمع املمثل بالن�ساء ودورهن اجلاد والفاعل يف خدمة التنمية الوطنية ال�شاملة.
•و�أخري ًا ف�إن ترويج املر�أة «اجل�سد»�أ�صبحت يف ظل املتغريات الدولية الراهنة �أمر ًا ممقوت ًا� ،إذا ت�سعى
ال�شعوب كلها �إىل اال�ستفادة من كل طاقاته الب�شرية اخلالقة فيها ،واليمن هو �أكرث هذه الدول
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حاجة �إىل اال�ستفادة الناجحة من �أبنائه جميع ًا ذكور ًا و�إناث ًا ،ولكل جيل خ�صائ�صه وظروفه،
والينبغي لبالدنا �أن تظل حبي�سة اخلوف من العرف والدين ،لأن العرف �أمر ن�سبي املعامل� ،أما
الدين ف�إنه يقدم للواقع واملجتمع كل الإمكانات حتى ير�سم �آماله وطموحاته ح�سب ما تقت�ضي
الف�ضاءات املو�ضوعية والعلمية للمجتمع امل�سلم ,وم�صداق ذلك قوله تعاىل(وما جعل عليكم يف
الدين من حرج)(.)30
•�إن توظيف �صورة الن�ساء اليمنيات منعدمة متام ًا يف لغة ال�شارع املكتوبة ،وال جند معامل م�شروع
ح�ضاري يحت�ضن طموحاتهن و�آمالهن يف �صدر هذه الو�سيلة الإعالمية �سيميائيا� ،إن ال�شارع ر�سالة
�إعالمية من الدرجة الأوىل ،وينطبق يف داللته العالمية الدال على املدلول ماديا وذهنيا ،مما
يجعل عقل الإن�سان �أكرث حرية يف ترجمة م�ضامني هذه الر�سالة والتفاعل معها �سلوك ًا وقانون ًا،
�إذ يقول تودوروف »:رغم �أننا قد نقول الفكرة يف �أي لغة كانت� ،إال �أنها ت�صبح متعذرة البلوغ على
الأفهام وكثرية الأبعاد»(.)31

الهوام�ش:

 1 .1لل�صورة تعريفات �شتى تخ�ضع اىل احلقل الداليل وال�سياقي الذي ينتظمها  ،ولها جانب مادي
ح�سي و�آخر معنوي جمرد  ،وبحثنا هنا ير�صد �سميولوجيا هذه ال�صورة ثم يوظفها دالليا يف
�سياقها املو�ضوعي ،وتهمنا يف هذا الإطار تلك ال�صورة الذهنية االنطباعية لدى الفرد االجتماعي
الذي ي�شارك �صاحب ال�صورة وظائفها و�أبعادها  ،ويعرفها �سمري حجازي يف «معجم م�صطلحات
فروع الأدب املعا�صرة ونظريات احل�ضارة» « :تكوين خا�ص يف ذهن الباحث �أو الناقد �أو الكاتب له
داللة نف�سية خا�صة معربة عن اجتاه او فكرة ذات جوهر معني تقوم اللغة بدور خا�ص يف تركيبه
“�ص( ،)111من �إ�صدار مكتبة جزيرة الورد  ،القاهرة ( .د.ت).
22. DICTIONNAIRE DE LA SOCIOLOGIE , RAYMOND BOUDON
(ET AUTRES), LAROUSSE ,PARIS, 1996,P(108).
33. SYSTEME DE LA MODE , ROLAND BARTHES, POINT , SEUIL,
PARIS ,1967,(VOIR L’ INTRODUCTION).
44. COURS DE LINGUISTIQUE GENERALE , FERDINAND DE
SAUSSURE , PAYOT , PARIS, 1982 (VOIR L’ INTRODUCTION:
)SUR LE SIGNE LINGUISTIQUE
55. MYTHOLOGIE , ROLAND BARTHES , POINT, SEUIL, PARIS
1957, P(200).
6 .6انظر دائرة التوا�صل الداليل لرومان جاك�سون ،حتليل الن�ص ال�سردي  ،حممد القا�ضي  ،دار
اجلنوب  ،تون�س 1997 ،م � ،ص(.)33
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7 .7هذه الكلمة « اجلندر « بالإجنليزية ))GENDERوبالفرن�سية ( )GENREظهرت يف �أوربا
منذ اربع ع�شرة �سنة تقريب ًا  ،ويرتبط ميالدها الداليل بتطور الوعي الن�سائي يف املجتمع الأوربي
 ،لأنها تعك�س رغبة املر�أة يف فر�ض ذاتها �أمام اال�ستالب احل�ضاري للرجل عن طريق تقا�سم الأدوار
منا�صفة بني اجلن�سني  ،وخلق عالقات متزنة وظائفي ًا مع الرجل تقوم على اعرتاف املجتع ب�أهمية
التنمية الن�سوية دون و�ضع قيود �أو عراقيل م�سبقة وتاريخانية  ،وتكون نتائجها ر�سم مكانة �سلبية
عن املر�أة وتر�سيخها يف الوعي املجتمعي العام  ،وقد �أولت الأمم املتحدة هذه امل�سالة �أهمية خا�صة
يف براجمها الدولية  ،بل �إن اليون�سكو جعلتها الأولوية الثانية �ضمن ثالث حتدد �أهداف �أعمالها يف
�سبيل حتقيق �أهداف الألفية الثالثة الإمنائية الثماين  ،انظر “ الأمم املتحدة اليوم “ من�شورات
قطاع االت�صال مبنظمة الأمم املتحدة نيويورك � ،2008 ،ص ( 197وما يليها من �صفحات).
8 .8هذا التق�سيم م�ستوحى من مفهوم العالقات اللغوية يف علم الل�سانيات العامة  :انظر:
 COURSE IN GENERAL LINGUISTICS , FERDINAND DE.)15-SAUSSURE , MCGRAW –HILL PAPERBACKS, U.S.A, 1966, P(7
9 .9نق�صد يف هذا ال�سياق تلك البنية ذات الأبعاد الرمزية التي من �ش�أنها تقوية اللحمة االجتماعية
وبيان التنظيم البنيوي للمجموعات وربط احلا�ضر باملا�ضي وحتديث القوى والأفراد يف �إطار
منظومة ح�ضارية �شاملة تربط ال�صورة بالفكر ر�سم ًا وكتابة  ،انظر :
- L›ACTION SOCIALE , GUY ROCHER , POINT , HMH , PARIS, 1968
), P (91102-
 1010مدخل �إىل ال�سيميوطيقا� ،سيزا قا�سم ون�صر �أبو زيد  ،من�شورات عيون _ الدار البي�ضاء 1986 ،م
� ،ص (. )133
1111فال�صورة نظام عالمي يقوم على الإبداع اجلمايل يف جوانبه الداللية  ،وال بد من توظيف هذه
ال�صورة حتى تخرج من دائرة �صورة _ �شكل �إىل دائرة �شكل _ معنى ح�سب ر�ؤية جاكب�سون ،
انظر مقال “ جمالية الن�ص الأدبي ووجوه توظيفها “ لعبداهلل �صولة يف املرجع الآتي:
عالمات يف النقد  .،مج ، 10 /ج ، 37/دار الفالح _ بريوت � ،سبتمرب  ،2000من �ص ()205
�إىل �ص (.)232
�1212ؤكد روالن بارت �ضرورة التقيد بال�سمات املالئمة ومناق�شة الأ�شياء (ال�صور) املو�ضوعة للتحليل
�ضمن عالقة املعنى دون اعتبار للعوامل الأخرى الناجتة عنها  ،انظر كتابه:
 مبادئ يف علم الأدلة  ،ترجمة  /حممد البكري  ،دار احلوار _ �سوريا  ،ط  ،1987 ،2 /اجلزءاملو�سوم بـ” البحث الدالئلي”  ،من �ص� )141( 2إىل �ص (.)145
1313للتو�سع يف فهم الت�ضاد الداليل يف الوحدات العالمية انظر :
- LA SEMANTIQUE , CHRISTIAN BAYLON ET PAUL FABRE ,
)NATHAN ,PARIS 1978 , P (170173-
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1414L›AVENTURE SEMIOLOGIQUE,ROLAND BARTHES,SEUIL,
PARIS ,1985, P (243).
1515لأن ال�صورة يف لغة ال�شارع املكتوبة �إحدى و�سائل االت�صال الإعالمي ،فال �شك �أنه ينطبق عليها
ظواهر الت�أثري اخلم�س على املتلقي  ،وهي �إزالة الغمو�ض وتكوين االجتاهات وترتيب الأولويات
وبناء املعتقدات و�أخري ًا بيان منظومة القيم  ،انظر للتو�سع:
تاثريات و�سائل الإعالم  ،ر�ضا عكا�شة  ،العاملية للن�شر والتوزيع  -القاهرة  ،ط� ، 2006 ،1/ص (.)41
�1616إن هدف تكامل الأدوار يتمثل فيما ي�سمى يف نظرية االت�صال “ بالغر�س الثقايف �سعي ًا �إىل حتقيق
الت�أثرياملن�شود من ر�سالة ال�صورة انظر  :املرجع ال�سابق – �ص (. )142
1717تعترب عمليات الت�أثري يف �إدارة التحوالت االجتماعية داخل الدول النا�شئة من �أهم امل�سائل التي
تقودها منظمات املجتمع املدين  ،كما حتتل الآن موقع ال�صدارة يف منظمة اليون�سكو �ضمن برنامج
عمل دويل متخ�ص�ص انظر :
-KEYS TO THE 21ST CENTURY , MANYWRITERS, UNESCO , PARIS
,2001, P(331-).
�1818أ�صبح هناك ما ي�سمى بعوملة املجتمعات الب�شرية �ضمن مفهوم “ القرية الكونية ال�شاملة “ وتلعب
جزءا ال يتجز�أ من �أطروحة
و�سائل الإعالم دور ًا طاغي ًا يف هذا ال�صدد  ،و�صارت الق�ضية اجلندرية ً
الدميقراطية يف ظل احلوكمة الر�شيدة لبلوغ مبادئ التنمية امل�ستدامة ،انظر تفا�صيل هذا املو�ضوع
يف الباب االول املو�سوم بـ “ التنمية والدميقراطية وال�سلطة ال�سيا�سية يف الف�ضاء العام العاملي”
يف الكتاب الآتي:
- DEMOCRATIE ET GOVRENANCE MONDIALE, MANY WRITERS
, UNESCO, PARIS, 2003, P (3566-).
1919القر�آن الكرمي � ،آل عمران (.)195
2020جمع الفوائد (كتاب العلم ) ،حممد بن �سليمان املغربي  ،يف �أربعة جملدات  ،مكتبة ابن كثري _
بريوت 1998م  ،املجلد الأول �ص (.)40
2121ي�شري بيري بورديو يف كتابه “ �إعادة االنتاج” وهو يقرتح عنا�صر لبناء نظرية يف نظام التعليم
�إىل �أهمية االعتماد على احلاجة االجتماعية يف عملية التغيري املطلوبة ,و�أال يكون ذلك يف �إطار
العنف الرمزي ,ويحذر امل�شرع القانوين من ا�ستخدام القوة �أو التجاوز الفكري لطبيعة الواقع  ،وال
ريب �أن لغة ال�شارع يجب �أال تخرج عن هذه احلدود �أي حاجات املجتمع الواقعية جتاه �أدوار املر�أة
يف �صنع التحوالت املو�ضوعية  ،انظر :
- LA REPRODUCTION , PIERRE BOURDIEU (ET AUTRE), MINUIT
, PARIS ,1970 , P(14).
وهذه الفكرة وردت �أي�ضا يف ا�ست�شهاد ن�صي جلون جاك رو�سو من كتابه» العقد االجتماعي” ..
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قراءة �سيميولوجية عن �صورة الن�ســـــاء يف لغـــــة ال�شارع املكتوبـــــــة

2222من املعروف يف علم الداللة التداويل �أن املعنى االجتماعي يعمل على نقل �أي بنية مقامية من
�سياقها ال�ضيق لي�ضعها يف �سياق ح�ضاري �أو�سع �أي ينتقل بها من م�ستوى اجلزئي �إىل امل�ستوى الكلي
ال�شامل  ،وهذا يف�سر �أهمية ربط �صورة املر�أة يف لغة ال�شارع املكتوبة ب�أهداف وغايات�أو�سع و�أ�شمل
بنيوي ًا حتى تدمج يف �أ�س�س التنمية امل�ستدامة للدولة الوطنية  ،وت�صري �شريك ًا فاع ًال يف بناء
احلكم الر�شيد جنب ًا �إىل جنب مع �أخيها الرجل  ،انظر مفهوم املعنى االجتماعي يف الكتاب الآتي:
علم الداللة ال�سمانتيكية والرباجماتية يف اللغة العربية � ،شاهراحل�سن  ،دار الفكر  ،الأردن  ،ط
� ، 2001 ، 1 /ص (.)115-117
2323ما وراء اللغة  ،عبدال�سالم امل�سدي  ،م�ؤ�س�سات عبدالكرمي بن عبداهلل  ،تون�س� ، 1994 ،ص (.)113
2424معجم امل�صطلحات وال�شواهد الفل�سفية جالل الدين �سعد  ،دار اجلنوب للن�شر ،تون�س� ،1994 ،ص
(.)424
2525تتظافر يف ر�سالة ال�صورة املكتوبة جملة من املعاين التي ت�ساعد على �إحداث التغيري املجتمعي
الإيجابي بف�ضل توليد املعنى الإدراكي والت�صوري والرمزي والإخباري” انظر �أنواع املعنى” يف:
 علم الداللة � :إطار جديد باملر ،ترجمة � /صربي ال�سيد  ،دار املعرفة اجلامعية _ الإ�سكندرية،� ، 1992ص ( 58وما بعدها).
2626هناك ر�أي يف �أو�ساط علماء اللغة ي�ؤكد �أن التفاوت بني طبقات املجتمع ي�ؤثر يف نوعية اللغة
امل�ستخدمة ،ومعنى هذا �أن ا�ستقبال الر�سالة الداللية يف لغة ال�شارع املكتوبة عن املر�أة �سيكون
متفاوت ًا من �شريحة �إىل �أخرى ,ولكن وجود الغالبية من الطبقة الو�سطى �سيعمل على �ضبطها يف
م�ؤ�شرات جمتمعية حمددة وموجهة انظر:
 املدخل اىل علم اللغة ،رم�ضان عبدالتواب  ،مكتبة اخلاجني  ،القاهرة  ،ط� ، 1997 3/ص (25وما بعدها).
2727ALAIN TOURAINE , POUR LA SOCIOLOGIE, POINT , SEUIL
,1985 , P(185).
2828من �شاء التو�سع يف �صراع الطبقات وت�أثريهفي التحوالت االجتماعية فلينظر  -املرجع ال�سابق ،
�ص (.)195-179
2929ي�سمى هذا يف الأ�سلوبية الداللية مببد�أ الت�ضاد الناجت من الت�أويل يف املعانيال�صريحة وال�ضمنية
 ،انظر :
INITIATION A LA STYLISTIQUE , NICOLAS LAURENT ,
HACHETTE, PARIS ,2005, P (1918-).
3030القر�آن الكرمي  ،احلج (.)78
)3131LES THEORIES DU SYMBOLE, TODOROV , SEUIL , PARIS , (27
1991, P(242).
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النظــــام القانوين لل�سلطة الدوليــــــــة
لقيعــــــان البحار واملحيطــــــات
د .حممد جميل حممد ناجي

�أ�ستاذ القانون الدويل العام امل�شارك
كلية احلقوق – جامعة عدن

املقدمة:

	�إن املياه ممثلة ب�صورة رئي�سية بالبحار واملحيطات ت�شكل ما
يقارب  71%من الكرة الأر�ضية ،لذلك �أ�صبحت �سبب رئي�سي للتوا�صل بني
ال�شعوب ون�ش�ؤ احل�ضارات الإن�سانية)�إ�ضافة �إىل �أنها �أ�صبحت �أحد امل�صادر
الرئي�سية للح�صول على الغذاء من خالل �إمدادات الرثوة ال�سمكية.
ولقد ظلت النظرة الأوىل للبحار باعتبارها مفتوحة للجميع
دون ا�ستثناء ،غري �أنه منذ �أن �أدركت ال�شعوب �أهمية البحار واملحيطات يف
الع�صور الو�سطى �أ�صبحت حمل للتنازع وال�سيطرة والتحكم فيها فقد �أدعت
الربتغال ملكيتها على كل املحيط الهندي واملحيط الأطل�سي ،وكذلك �أدعت
ا�سبانيا �سيادتها على املحيط الهادي وخليج املك�سيك وقامت بريطانيا
بفر�ض �سيادتها على البحار القريبة منها واملتمثلة يف بحر ال�شمال و�أجزاء
من املحيط الأطل�سي.
وكان الهدف من هذه الإجراءات فر�ض �سيطرة الدول الكربى
« اال�ستعمارية « على البحار ،يتجه �أ�سا�س ًا �إىل اعتبارات �سيا�سية ،والذي
ابتداء من 1492م� ،إىل
منها ال�سيطرة على الأقاليم التي مت اكت�شافها
ً
جانب ا�ستغالل ثروات هذه امل�ساحات البحرية وخا�صة الرثوة ال�سمكية.
ومع نهاية الع�صور الو�سطى وازدياد التطور التكنولوجي والتبادل
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النظــــام القانوين لل�سلطة الدوليــــــــة لقيعــــــان البحار واملحيطــــــات

التجاري بني الدول عرب البحار ،ارتفعت �أ�صوات الدول لتكون عقبه رئي�سية �ضد هذا اال�ستغالل الأوحد
للبحار وطالبت هذه الأ�صوات بحرية املالحة الدولية وحرية ا�ستغالل وا�ستك�شاف البحار مل�صلحة
				
الإن�سانية وكل �شعوب العامل(.)1

�أهداف الدرا�سة و�أهميتها :

لقد كان من الأهمية درا�سة هذه املنطقة الدولية باعتبار ما حتتويه من معادن بحوايل 5و1
تريليون طن من خام املنجنيز والنيكل ،الكوبالت ،النحا�س و�إ�ضافة �إىل ذلك ات�ضح من خالل الدرا�سات
العلمية يف جمال ا�ستك�شاف النفط �أن ثلثي املوارد البرتولية غري املكت�شفة توجد يف البحار ،كما ثبت �أن
�أكرث من  2400مليون طن �أي ما يعادل  17%من املخزون العاملي للبرتول يوجد يف املنطقة الدولية(.)2
�إ�ضافة �إىل موقعها اال�سرتاتيجي للقيام بالن�شاطات الع�سكرية مبا فيها الأن�شطة النووية وما
ي�سبب ذلك من خالفات �سيا�سية الأمر الذي يتطلب �إيجاد نظام قانوين ال�ستغالل املنطقة والإِ�شراف
			
عليها من قبل املجتمع الدويل.
كما �أن اجلمهورية اليمنية �صادقت على نظام املنطقة الدولية لقيعان البحار يف  21يوليو
2013م وهو ما يعد تطور ملمو�س يف النظام القانوين اليمني اخلا�ص بالبحار .ولهذه الأ�سباب جميعها
قررت البحث والتعمق بهذه الدرا�سة حتى �أكون �سبب متوا�ضع لفهم معاين ال�سلطة الدولية لقيعان
			
البحار.
ومباء على ما تقدم �سنق�سم هذا البحث �إىل ثالثة مباحث:
ً
1.1مفهوم ووظائف ال�سلطة الدولية لقيعان البحار.
2.2املركز القانوين لل�سلطة الدولية لقيعان البحار.
3.3ت�سوية منازعات قيعان البحار.
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النظــــام القانوين لل�سلطة الدوليــــــــة لقيعــــــان البحار واملحيطــــــات

املبحث الأول

مفهوم ووظائف ال�سلطة الدولية لقيعان البحار واملحيطات
ح�سب الإح�صائيات املتوفرة تبلغ م�ساحة البحار واملحيطات حوايل  362مليون كيلو مرت
مربع وت�شغل املنطقة الدولية حوايل  215مليون كيلو مرت مربع(.)3
	�أن املنطقة التي تعني قيعان البحار واملحيطات فيما يتجاوز حدود الوالية الوطنية للدولة
ال�ساحلية والتي نظمها اجلزء احلادي ع�شر من اتفاقية 1982م اخلا�ص بقانون البحار تعترب تراث ًا
م�شرتك ًا للإن�سانية ونتيجة ،لذلك ازداد اهتمام املجتمع الدويل بهذه املنطقة (  ) the Areaبعد �أن
�أدرك �أن الياب�سة �أ�صبحت عاجزة عن الوفاء مبتطلبات الب�شرية واحتياجاتها نتيجة الرتفاع عدد
ال�سكان وازدياد حاجاتهم امل�ستمرة .لذلك �سوف نتناول هذا املبحث يف ثالثة مطالب هي :
املطلب الأول  :تعريف املنطقة الدولية لقيعان البحار وتاريخ ن�شوء ال�سلطة الدولية.
املطلب الثاين  :مبادئ ال�سلطة الدولية لقيعان البحار.
املطلب الثالث  :هيئات ووظائف ال�سلطة الدولية لقيعان البحار والقيود الواردة على ممار�سة ال�سلطة
لوظائفها.

املطلب الأول

تعريف املنطقة الدولية لقيعان البحار وتاريخ ن�ش�ؤ ال�سلطة الدولية.
وقعت الدول على اتفاقية قانون البحار يف عام 1982م وكان ذلك تتويجا لأعمال م�ؤمتر
الأمم املتحدة الثالث لقانون البحار الذي ا�ستمر منذ دي�سمرب 1973م ،وكان اجلزء احلادي ع�شر من
االتفاقية �أحد �أ�سباب اخلالف بني الدول النامية والدول الكربى ال�صناعية حيث اعترب هذا اجلزء
ثروات قيعان البحار واملحيطات فيما يتجاوز حدود الوالية الإقليمية لأي دولة مبثابة تراث م�شرتك
للإن�سانية(.)4
ورغم اختالف الفقهاء للفظ الإن�سانية �إال �إن كلمة الإن�سانية ت�شري �إىل كل اجلن�س الب�شري
املوجود حالي ًا واملحتمل تواجده م�ستقبال مبا يف ذلك الرجال والن�ساء كما ميكن الإ�شارة �إىل �أن لفظ
الإن�سانية تعني كل �شعوب العامل باختالف م�ستوياتها االقت�صادية واالجتماعية(.)5
�أن فكرة �إدارة قيعان البحار واملحيطات وا�ستغالل ثرواتها عن طريق منظمة دولية كغريها
من الأفكار اجلديدة جتد �أ�سا�سها يف بع�ض املقرتحات التي طرحها علماء ومتخ�ص�صون ،وقد كان لهذه
اجلهود الأثر الكبري يف تطور هذا املو�ضوع و�إيجاد نظام قانوين عاملي �شامل لإدارة البحار واملحيطات
خا�صة يف ما يتعلق باملنطقة الدولية.
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�أن للأفكار التي طرحها ال�سفري املالطي ( ارفيد باردو )الف�ضل الأكرب يف الإ�شارة �إىل املوارد
املعدنية حتت املاء� ،إال �أنها مل تكن الوحيدة حيث �أعرتف معهد القانون الدويل ب�ضرورة وجود()6
رقابة دولية على جميع عمليات ا�ستغالل البحار و�أن�شئ عام 1928م جلنة لدرا�سة فكرة �إن�شاء مكتب
		
دويل للبحار ،وهو ما �أكد عليه �أي�ض ًا عام 1934م يف دورته املنعقدة يف باري�س.
كما �أ�شار الأ�ستاذ ( دي البراديل ) يف خطابه الذيالقاه �أمام الفرع الفرن�سي جلمعية القانون
الدويل عام 1949م �إىل �أن جميع االمتدادات البحرية للياب�سة الواقعة خارج نطاق حدود املياه
الإقليمية يجب �أن ينظر �إليها على �أنها مال م�شرتك ،كما اقرتح الفقيه نف�سه يف اجتماع اجلمعية يف
كوبنهاجن 1950م �إىل �ضرورة �أن توكل �إىل منطقة الأمم املتحدة عمليه ا�ستك�شاف ثروات املناطق
البحرية وا�ستغاللها وتوزيعها(.)7
ويف عام 1955م اقرتح الأ�ستاذ ( جورج �سل )�إن�شاء منظمة دولية داخل �إطار الأمم املتحدة
تعمل ك�سلطة دولية لإدارة املنظمة ولها اخت�صا�صات منح امتيازات اال�ستثمار للدول(.)8
ورغم كل الأفكار واملقرتحات من الفقهاء والعلماء والأمم املتحدة وبع�ض الدول ،هناك �أجماع
دويل لإن�شاء جهاز م�ستقل يحكم ا�ستك�شاف وا�ستغالل قاع البحار واملحيطات وهو ما مت فع ًال يف امل�ؤمتر
الثالث لقانون البحار يف جامايكا حيث �صوتت ( )130دولة مع �إن�شاء ال�سلطة الدولية لقيعان البحار
واملحيطات وامتنعت ( )17دولة عن الت�صويت واعرت�ضت ( )4دول من �ضمنها الواليات املتحدة و�أملانيا.

املطلب الثاين

مبادئ ال�سلطة الدولية لقيعان البحار و املحيطات
ن�صت املادة ( )1/156من اتفاقية قانون البحار لعام1982م على �أن تن�شئ ال�سلطة الدولية
لقاع البحار والتي تقوم بعملها وفق ًا للجزء احلادي ع�شر من االتفاقية وال�سلطة هي املنظمة التي تقوم
الدول الأطراف عن طريقها بتنظيم الأن�شطة يف املنظمة ورقابتها بهدف �إدارة هذه املوارد باعتبارها
تراث �أن�ساين م�شرتك.
�إ�ضافة �إىل ذلك وفق ًا لنف�س املادة الفقرة الثانية منه تعترب جميع الدول الأطراف يف اتفاقية
جامايكا �أع�ضاء يف ال�سلطة بحكم الواقع ،وبالتايل فان الكيانات و املنظمات الدولية ال يحق لها االن�ضمام
�إىل ع�ضوية ال�سلطة وان كان يجوز لها اال�شرتاك يف ع�ضوية ال�سلطة ب�صفة مراقب(.)9
كما متار�س الدول الأع�ضاء احلقوق املرتتبة على ع�ضويتها يف ال�سلطة الدولية غري �أنه يف
حالة ت�أخرها عن �سداد م�ساهمتها املالية لل�سلطة فيمكن حرمانها من الت�صويت� ،إال �إذا كان عدم �سدادها
اللتزاماتها املالية يرجع لظروف قاهرة تقدرها اجلمعية ،كما يحق مبوجب قرار من غرفة منازعات
قيعان البحار �أن مينع الع�ضو من ممار�سة حقوقه يف الع�ضوية يف حالة انتهاك الع�ضو اللتزاماته ب�صورة
ج�سيمة ومتكررة(.)10
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وخالل املفاو�ضات واملناق�شات التي جرت خالل انعقاد دورات امل�ؤمتر الثالث لقانون البحار،
تبلورت مبادئ و�أحكام ميكن الرجوع �إليها باعتبارها الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه وخا�صة املواد من
( )153-136من اجلزء احلادي ع�شر ومن �أهم املبادئ التي حتكم املنطقة الدولية التايل :
 - 1الرتاث امل�شرتك للإن�سانية:
�أو�ضحت الدرا�سات العلمية �أن قيعان البحار واملحيطات حتتوي على مواد معدنية ميكن
ا�ستغاللها وهي موجودة على �أعماق متفاوتة من  6000-4000مرت و�أن املحيط الهادي لوحدة يحتوي
على  1500مليون طن من املعادن (.)11
لقد وردت فكرة الرتاث امل�شرتك للإن�سانية يف تو�صية اجلمعية العامة للأمم املتحدة 1970م.
و�أكدتها املادة ( )29من ميثاق حقوق وواجبات الدول االقت�صادية(.)12
ويبدو �أن دولة ت�شلي كانت �صاحبة الفكرة حيث ر�أت معظم الدول وخ�صو�ص ًا الدول النامية
فر�صة لنظام اقت�صادي جديد وتوزيع عادل للرثوات وبالتايل خلق جمتمع عاملي يقوم على عدالة
التوزيع للرتاث جلميع الدول ال�صناعية والنامية.
 - 2اال�ستخدام ال�سلمي للمنطقة :
لقد وردت وب�شكل وا�ضح اال�ستخدام ال�سلمي لقيعان البحار واملحيطات يف مبادرة التي
تقدمت بها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف � 15أغ�سط�س 1967م حيث �أكدت املبادرة على �ضرورة
ح�صر ا�ستخدام قاع البحار واملحيطات وباطن �أر�ضها فيما وراء الوالية الإقليمية للأغرا�ض ال�سلمية
فقط.
�إ�ضافة �إىل ذلك ت�ضمن القرار رقم ( )2749ال�صادر من اجلمعية العامة 1970/12/17م
على عدة �أحكام ت�شري �إىل اال�ستخدام ال�سلمي لقيعان البحار واملحيطات غري �أن �إعالن املبادئ املذكور مل
يحدد ماهية الأن�شطة غري ال�سلمية املحظورة مكتفيا بتقرير �أن املنطقة خم�ص�صة للأغرا�ض ال�سلمية
وحدها (.)13
 - 3عدم ادعاء ال�سيادة �أو ممار�ستها على �أي جزء من املنطقة :
منذ بدء اخلليقة كانت الكرة الأر�ضية مبا ت�شمل عليه من م�ساحات بحرية و�أخرى ياب�سة
تعد من قبيل املال املباح غري اململوك لأحد ،وكان من حق ال�شعوب املختلفة �أن ت�سيطر على م�ساحة
من هذه امل�ساحات متتلكها بو�ضع اليد �أو بكافة الو�سائل الناقلة للملكية �أو �أحد الو�سائل التي حددها
القانون الدويل التقليدي الكت�ساب الإقليم ،مثل اال�ستيالء �أو الإ�ضافة �أوالتنازل �أو ال�ضم �أو التقادم
(.)14
ومن البديهي القول �أن تلك القواعد تنطبق على البحار� ،إال �أن الإعالن ال�صادر عن اجلمعية
العامة 1970م ،وكذلك اتفاقية قانون البحار لعام 1982م قد �أورد مبد�أ عام باعتبار �أن املنطقة
ومواردها تراث ًا �أن�ساين م�شرتك ،وبالتايل عدم جواز اال�ستيالء على �أي جزء منها وبعبارة �أخرى �أن
قيعان البحار واملحيطات ماال ال مالك له وهذا بال�ضبط ما ن�صت عليه املادة ( )137من االتفاقية.
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وبالتايل ال يجوز ا�ستغالل �أو �إدارة موارد املنطقة �إال من خالل ال�سلطة الدولية لقيعان البحار
واملحيطاتووفق ًا للجزء احلادي ع�شر من االتفاقية وقواعدها والأنظمة املعتمدة مبقت�ضاه.
� - 4أف�ضلية الدول النامية على الدول املتقدمة يف اال�ستفادة من موارد املنطقة:
�أن الهدف الأ�سا�سي لإعالن املبادئ ال�صادر من اجلمعية العامة لأمم املتحدة واتفاقية قانون
البحار ،هو ا�ستغالل موارد املنطقة ل�صالح �إيجاد تنمية عاملية تخدم �شعوب العامل جمعاء من خالل
ا�ستغالل املوارد املعدنية لقاع البحار واملحيطات.
و�أ�شار امل�شرع وب�شكل وا�ضح ال يقبل ال�شك �أن الدول النامية �سيعود عليها النفع من خالل �إ�سناد
مهمة اال�ستك�شاف وا�ستغالل موارد املنطقة �إىل جهاز دويل جديد مما يب�شر بقيام نظام اقت�صادي جديد
يعمل على تقريب الفجوة بني البلدان النامية وبني الدول ال�صناعية وبالتايل �سوف يرفع من م�ستويات
الدخل يف هذه البلدان (.)15
 - 5حقوق الدول ال�ساحلية و�سلطاتها امل�شروعة :
ن�صت املادة ( )143من االتفاقية على �ضرورة الت�سليم بحقوق الدول ال�ساحلية يف الرثوات
الكامنة يف املناطق املجاورة ل�سواحلها (املنطقة االقت�صادية اخلال�صة ،اجلرف القاري) حيث �أحيان ًا
يحدث تداخل وا�ضح بني منابع الرثوات املعدنية بني املنطقة التي تخ�ضع ل�سيادة الدولة ال�ساحلية
واملنطقة الدولية �سواء من قبل ال�سلطة �أو الدول �أو الكيانات الأخرى (.)16
-6ا�ستغالل موارد املنطقة ال مي�س احلريات املقررة يف �أعايل البحار:
�أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ،و�ضعت نظام ًا قانوني ًا خا�ص ًا ال�ستغالل املنطقة الدولية
الذي قد ي�ؤثر يف حقوق الدول ال�ساحلية عند ممار�ستها الخت�صا�صاتها على اجلرف القاري واملنطقة
االقت�صادية اخلال�صة ،لهذا حر�صت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عند �إ�صدار �إعالن املبادئ اخلا�ص
باملنطقة الدولية �أن تقرر من �ضمن هذه املبادئ �أن ال ي�ؤثر ا�ستغالل املنطقة الدولية يف حقوق الدول
ال�ساحلية وال �سيما �أنه قد يحدث �أحيان ًا �أن تكون منابع الرثوات املعدنية ممتدة عرب احلدود الفا�صلة
بني منطقة تخ�ضع ل�سيادة الدول ال�ساحلية واملنطقة الدولية.
ولقد ن�ص البند ( )12من �إعالن املبادئ على �أن الدول عند ممار�ستها ن�شاطها يف املنطقة
�أن تراعي م�صالح وحقوق الدول ال�ساحلية وكذلك الدول الأخرى التي ميكن �أن تت�أثر من ذلك
الن�شاط(.)17
وهذا ما �أكدت عليه املادة ( )143من االتفاقية حيث مت الإ�شارة وب�شكل وا�ضح ال يقبل جمال
للت�أويل �أو ال�شك �إىل �أن الأن�شطة التي جتري يف املنطقة املمتدة عرب حدود الوالية الوطنية يجب
�إيالء املراعاة الواجبة للحقوق وامل�صالح امل�شروعة لآية دولة �ساحلية.
وبالتايل من حق �أي دولة �ساحلية �أن تتخذ من الإجراءات املتما�شية مع �أحكام اجلزء الثاين
ع�شر املتعلقة بحماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها ،وبالتايل �إزالة �أي خطر داهم على �سواحلها �أو
على م�صاحلها �أكان من تلوث �أو �أي �أحداث خطرة �أخرى ت�سفر عنها �أو ت�سببها �أي �أن�شطة يف املنطقة.
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املطلب الثالث

هيئات ووظائف ال�سلطة الدولية لقيعان البحار
لقد اختلفت الدول �أثناء االجتماعات التح�ضريية للم�ؤمتر الثالث لقانون البحار يف �أن�شاء
ال�سلطة الدولة وذلك وفق ًا مل�صالح كل فريق ،حيث قدمت الدول ال�صناعية وعلى ر�أ�سهم الواليات
املتحدة الأمريكية م�شروع اعتربت املجل�س هيئة م�ستقلة عن اجلمعية بحيث ال ي�ؤثر قراراتها يف
املجل�س ب�أي �شكل من الأ�شكال وهذا امل�شروع كان الغر�ض منه ال�سيطرة على موارد املنطقة الدولية دون
عوائق قانونية من قبل الدول النامية.
لذلك قدمت الدول النامية م�شروع يقوم على �أ�سا�س �أن املنطقة الدولية تراث ًا �إن�سانيا م�شرتك
وبالتايل ال بد من اعتبار اجلمعية ،الهيئة الرئي�سية وال�سلطة العليا لل�سلطة الدولية.
وقدح�سم هذا االختالف وفق ًا لن�ص املادة ( )158باعتبار هيئات ال�سلطة مكونة من اجلمعية
واملجل�س والأمانة وامل�شروع.
كما �أقرت االتفاقية لل�سلطة الدولية �شخ�صية قانونية دولة كاملة ويكون لها الأهلية
القانونية للأزمة ملمار�سة وظائفها وحتقيق مقا�صدها (.)18
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن االتفاقية منحت ال�شخ�صية القانونية الدولية لل�سلطة الدولية
�إال �أنها مل تعطي هذا احلق للم�شروع و�إمنا منحته الأهلية القانونية فقط باعتبار امل�شروع جزء من
ال�شخ�صية القانونية الدولية لل�سلطة (.)19
ويف هذا اخل�صو�ص ف�أن الع�ضوية يف ال�سلطة الدولية متاحة جلميع الدول الأطراف يف اتفاقية قانون
البحار لعام 1982م بحكم الواقع ون�صت االتفاقية �أي�ض ًا على �أن يكون مقر ال�سلطة الدولية دولة
جامايكا يف مدينة كينج�ستون.

1.1اجلمعية :

تعترب اجلمعية ال�سلطة العليا لهذا التنظيم القانوين الدويل ،حيث تعترب جميع الدول
الأع�ضاء يف االتفاقية� ،أع�ضاء يف اجلمعية وبالتايل يكون للجمعية �سلطة عليا وتخ�ضع جميع الهيئات
الرئي�سية الأخرى لها  .كما يكون للجمعية �سلطة تقرير ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن �أيه م�س�ألة �أو �أمر
يقع �ضمن اخت�صا�صات ال�سلطة وذلك وفق ًا للمادة ( )160من االتفاقية ويكون لكل ع�ضو يف اجلمعية
ممثل واحد يف اجلمعية ،ويجوز �أن يرافقه ممثلون وم�ست�شارونوتعقد اجلمعية دورة عادية كل �سنة يف
بناء على ما تقرره اجلمعية �أو ما يدعو �إىل عقده الآمني
مقر ال�سلطة ويجوز عقد دورات ا�ستثنائية ً
العام بناء على طلب املجل�س �أو �أغلبية �أع�ضاء اجلمعية وذلك وفق ًا للمادة ( )159الفقرة الثانية من
االتفاقية .
وتنتخب اجلمعية يف بداية كل دورة رئي�سها و�أع�ضاء هيئة املكتب ،ويحتفظ ه�ؤالء مبنا�صبهم
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�إىل �أن يتم انتخاب رئي�س جديد للجمعية و�أع�ضاء جدد للمكتب يف الدورة العادية الثانية (.)20
ودور اجلمعية ي�شبه �إىل حد بعيد اجلمعية العامة للأمم املتحدة وذلك ا�ستناد ًا �إىل ميثاق
الأمم املتحدة الف�صل الرابع منه ،مع اختالف االخت�صا�صات بني اجلمعية التابعة لل�سلطة الدولية
واجلمعية العامة للأمم املتحدة.
وهنا جتدر الإ�شارة �أن التمثيل يف اجلمعية يقوم على �أ�سا�س امل�ساواة بني الدول حيث لكل
دولة �صوت واحد فقط وال فرق بني دولة كربى ودولة �صغرى ،كما تتخذ جميع القرارات يف امل�سائل
املو�ضوعية ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين ،وامل�شرتكني يف الت�صويت� ،شرط �أن ت�ضم هذه الأغلبية
�أغلبية الأع�ضاء امل�شرتكني يف الدورة (.)21
وعند ن�شوء خالف بن الدول الأع�ضاء حول اعتبار م�س�ألة مو�ضوعية فتعامل كم�س�ألة
مو�ضوعية�،إال �أذا قررت اجلمعية غري ذلك ب�أغلبية الثلثني ،وذلك وفق ًا لن�ص املادة ( .)8/89وتتخذ
القرارات يف امل�سائل الإجرائية مبا فيها عقد دورات ا�ستثنائية للجمعية ب�أغلبية الأع�ضاء امل�شرتكني يف
الت�صويت وفق ًا للمادة (.)7/159
ويجوز لرئي�س اجلمعية �أن يطلب ر�أي ًا ا�ست�شاري ًا من غرفة منازعات قاع البحار واملحيطات
التابعة للمحكمة الدولية للقانون البحار (.)22
وهناك اخت�صا�صات حمددة يف املادة ( )160من االتفاقية وهي كالتايل :
1.1انتخاب �أع�ضاء املجل�س.
2.2انتخاب الأمني العام من بني املر�شحني الذين يقرتحهم املجل�س.
3.3انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة �أو امل�شروع ومديرها العام بناء على تو�صية من املجل�س.
4.4القيام ب�إن�شاء الهيئات الفرعية التي تعتربها الزمة ملمار�سة وظائفها مع املراعاة عند
الت�شكيل ،مبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل وامل�صالح اخلا�صة �أ�ضافه �إىل اختيار �أع�ضاء �أكفاء
وم�ؤهلني يف الأمور الفنية .
5.5تقدير م�ساهمات الأع�ضاء يف امليزانية الإدارية لل�سلطة وذلك وفق جدول متفق عليه ،حيث
يو�ضح اجلدول على �أ�سا�س اجلدول امل�ستخدم للميزانية العادية للأمم املتحدة �إىل �أن ي�صبح
لل�سلطة دخل كاف من م�صادر �أخرى يغطي م�صروفاتها الإدارية .
6.6اعتماد النظام املايل لل�سلطة بناء على تو�صية املجل�س .
7.7درا�سة التقارير املقدمة من املجل�س ومن امل�ؤ�س�سة ( امل�شروع) وكذلك التقارير اخلا�صة املطلوبة
من املجل�س ومن �أي هيئة �أخرى من هيئات ال�سلطة.
8.8البدء يف �إجراء درا�سات و�إ�صدار تو�صيات لغر�ض تعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق بالأن�شطة
يف املنطقة .
9.9اعتماد قواعد و�أنظمة و�إجراءات من �أجل التفاهم املن�صف للقواعد املالية واالقت�صادية
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الأخرى من املنطقة مع مراعاة م�صالح الدول النامية وال�شعوب التي مل تنال اال�ستقالل
الكامل وذلك وفق ًا ملبادئ �أن�شاء ال�سلطة الدولية لقيعان البحار واملحيطات.
1010النظر يف امل�شاكل ذات الطابع العام ،ب�صدد الأن�شطة يف املنطقة التي تتعر�ض لها الدول
النامية بوجه خا�ص� ،أو التي تتعر�ض لها دول ب�سبب موقعها اجلغرايف ،مبا فيها البلدان غري
ال�شاطئية والبلدان املت�ضررة جغرافي ًا (.)23
�1111أن�شاء نظام التعوي�ض بناء على تو�صية ( املجل�س ال�صادرة بناء على م�شورة من جلنة
التخطيط االقت�صادي وذلك وفق ًا للمادة (.)4/158
1212تعليق ع�ضوية �أحد الأع�ضاء يف حالة خمالفة �أية دولة طرف يف االتفاقية خمالفة ج�سيمة
ومتكررة لأحكام هذا اجلزء.

 -2املجل�س:

يعترب املجل�س الفرع التنفيذي لل�سلطة وله �صالحية و�ضع ال�سيا�سيات املحددة �ضمن
اخت�صا�صات ال�سلطة وبالتايل يعمل املجل�س ب�صفة دائمة لتحقيق واجناز الأعمال ال�صادرة من اجلمعية
ويت�ألف املجل�س من ( )36ع�ضو من �أع�ضاء ال�سلطة يتم انتخابهم ملدة �أربع �سنوات على �أن يراعى يف �أول
انتخاب �أن يكون ن�صف �أع�ضاء كل جمموعة م�شار �إليها يف املادة ( )1 /161ملدة �سنتني ويجري انتخاب
ه�ؤالء الأع�ضاء ح�سب الرتتيب التايل (.)24
أ-أ�أربع �أع�ضاء من بني الدول التي ت�ستهلك �أكرث من  % 2من اال�ستهالك العاملي �أو ت�ستورده �أكرث
من  % 2من اال�ستيالء العاملي للمعادن .
ب-ب�أربع �أع�ضاء من الدول الأطراف ،والتي لها �أكرب ا�ستثمارات يف املنطقة الدولية �أو مبا�شرة �أو
عن طريق رعاياها مبا فيها دولة من �أوربا .
ج-ج�أربع �أع�ضاء من الدول املنتجة للمعادن التي ت�ستخرج من املنطقة الدولية مبا فيها دولتان
ناميتان على الأقل يكون ل�صادراتها من هذه املعدن ت�أثري على اقت�صاداتهما.
د-د�ستة �أع�ضاء من بني الدول النامية التي متثل م�صالح خا�صة وت�شمل دول ذات الأعداد الكبرية
من الناحية ال�سكانية ،والدول املت�ضررة جغرافي ًا ،والدول امل�ستوردة للمعادن من املنطقة
الدولية ،والدول املحتمل �أنتاجها لهذه املعادن والدول الأقل منو ًا.
ه-هثمانية ع�شر ع�ضو ًا ينتخبون وفق ًا ملبد�أ التمثيل اجلغرايف العادل ،وت�شمل مناطق �آ�سيا،
�أفريقيا� ،أمريكا الالتينية� ،أوروبا ال�شرقية والغربية ،ودول �أخرى.
ويقوم نظام الت�صويت يف املجل�س وفق ًا لن�ص املادة ( )8/7/161على �أ�سا�س �أن لكل ع�ضو يف
املجل�س �صوت واحد ،وعند الت�صويت يتم املوافقة على امل�سائل الإجرائية ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين
وامل�شرتكني يف الت�صويت� ،أما امل�سائل املو�ضوعية فهناك ثالث طرق وهي :
1.1يتم املوافقة عليها ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين امل�شرتكني يف الت�صويت.
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2.2يتم املوافقة ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين امل�شرتكني يف الت�صويت .
3.3يتم املوافقة عليها بنظام توافق الآراء وتت�ضمن هذه الطريقة القواعد املعدلة للوائح
والإجراءات يف ال�سلطة ون�شاطات الأع�ضاء يف املنطقة كما ت�شمل هذه الطريقة تبني
الإجراءات التي تو�صي بها جلنة التخطيط االقت�صادي حلماية منتجي املعادن يف الإقليم
الأر�ضي� ،أو رف�ض خطط العمل التي تو�صي بها اللجنة القانونية الفنية (.)25
وللمجل�س اخت�صا�صات باعتبارها الأداة التنفيذية لل�سلطة الدولية وهي كالآتي.)26( :
1.1و�ضع ال�سيا�سات التي �ستنتجها ال�سلطة ب�ش�أن �أي م�س�ألة �أو �أمر يقع �ضمن اخت�صا�صات ال�سلطة.
2.2اقرتاح املر�شحني لالنتخاب الأمني العام من بينهم .
3.3الإ�شراف على جميع امل�سائل والأمور التي تقع �ضمن اخت�صا�ص ال�سلطة.
�4.4أن�شاء الهيئات الفرعية الالزمة ملمار�سة وظائف ال�سلطة وفق اجلزء احلادي ع�شر من
االتفاقية .
5.5التن�سيق مع الأمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية الأخرى يف اتفاقيات تخ�ضع ملوافقة
اجلمعية.
6.6ي�صدر توجيهات امل�ؤ�س�سة ( امل�شروع) ويوافق على خطط العمل املقدمة منها والنظر يف
التقارير قبل �إحالتها للجمعية.
7.7الرقابة على الأن�شطة التي متار�س يف املنطقة ويتخذ التدابري الالزمة لتوفري احلماية من
الآثار االقت�صادية ال�ضارة.
8.8يعتمد القواعد املتعلقة بال�سيا�سات اخلا�صة التي حتكم �إجراءات التنقيب واال�ستك�شاف
واال�ستغالل يف املنطقة والإدارة الداخلية لل�سلطة.
9.9ميثل ال�سلطة �أمام غرفة منازعات قاع البحار ،واتخاذ الإجراءات الالزمة من �أجل منع �أحلاق
�ضرر خطري بالبيئة البحرية ب�سبب الأن�شطة يف املنطقة .
1010يقدم �إىل اجلمعية تقارير �سنوية وما تطلبه اجلمعية من تقارير خا�صة.
1111يوافق على خطط العمل وفق القواعد الواردة يف املرفق الثالث من مالحق االتفاقية.
1212يقدم تو�صيات �إىل اجلمعية على �أ�سا�س امل�شورة التي يتلقاها من جلنة التخطيط االقت�صادي
من �أجل نظام التعوي�ض �أو غري ذلك من التدابري امل�ساعدة على التكيف االقت�صادي .
1313تقدمي امليزانية ال�سنوية املقرتحة لل�سلطة �إىل اجلمعية لإقرارها .
1414ا�ستعرا�ض حت�صيل جميع املدفوعات التي يتعني �أن تدفعها ال�سلطة� ،أو تت�سلمها ب�صدد العمليات
التي جتري وفق اجلزء احلادي ع�شر من االتفاقية.
1515يخطر اجلمعية عند حدود قرار من غرفة منازعات قاع البحار يف الدعاوى املقامة ويقدم �أيه
تو�صيات قد يراها منا�سبة ب�ش�أن التدابري التي ينبغي اتخاذها.
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1616له �سلطة رف�ض املوافقة على ا�ستغالل قطاعات من قبل املتعاقدين �أو امل�ؤ�س�سة يف احلاالت التي
تتوفر فيها �أدلة قوية تبني وجود خطر �أحلاق �ضرر ج�سيم بالبيئة البحرية.
�1717أن�شاء ال�سيا�سات املنا�سبة لإدارة جهاز املفت�شني ،والإ�شراف عليه حيث يقوم بتفقد الأن�شطة
يف املنطقة لتقرير �إذا ما كان يجري االمتثال للجزء احلادي ع�شر من االتفاقية ولقواعد
ال�سلطة ،و�أنظمتها و�إجراءاتها وفق �أحكام و�شروط �أي عقد يعقد مع ال�سلطة.
ومن خالل ما �سبق يت�ضح لنا �أن املجل�س يتمتع ب�سلطة تنفيذية قوية ي�ستطيع من خاللها
حماية م�صالح الدول يف املنطقة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلهاز لدية هيئات تابعة له هي :
1.1جلنة التخطيط االقت�صادية.
2.2اللجنة القانونية والتقنية.
وتتكون كل جلنة من  15ع�ضو ًا ينتخبهم املجل�س من بني مر�شحي الدول الأطراف ويتعني �أن
يراعي عند انتخابهم التوزيع اجلغرايف العادل ومتثيل امل�صالح اخلا�صة.
ومتار�س كل جلنة وظائفها وفق ًا ملا يعتمده املجل�س من تو�صيات وتوجيهات و�إر�شادات وتعقد
كل جلنة اجتماعاتها يف مقر ال�سلطة.
كما تعمل جلنة التخطيط على مراجعة اجتاهات عر�ض وطلب �أ�سعار املعادن التي قد
ت�ستخرج ،من املنطقة ويراعي يف االعتبار م�صالح كل الدول امل�ستوردة والبلدان امل�صدرة ،وب�صفه خا�صة
الدول النامية ،كما تقوم اللجنة ب�إعداد جداول حلدود املنطقة �أو حجم مواردها التي ميكن ا�ستغاللها .
كما تقوم اللجنة القانونية والتقنية با�ستعرا�ض خطط العمل املتعلقة بالأن�شطة يف املنطقة
وتقدم تو�صيات للمجل�س بذلك.
وتقوم �أي�ض ًا بالنظر يف طلبات الت�شغيل املقدمة من الدول النامية ،والتي ت�صور فيها القرارات
وفق ًا العتبارات العدالة �إ�ضافة �إىل ،ما �سبق تقوم اللجنة مب�ساعدة املجل�س يف �إعداد القواعد الفنية
العملية واللوائح املن�صو�ص عليها يف املادة ( )164باعتبارها من الوظائف التي تدخل يف �صميم
اخت�صا�صات املجل�س.

 -3الأمانة:

الأمانة هي الهيئة الرئي�سية الثالثة املكونة لل�سلطة تت�ألف الأمانة من �أمني عام ،ومن جهاز
املوظفني الذي قد تتطلبة ال�سلطة (.)27
والآمني العام هو املوظف الأعلى يف ال�سلطة الدولية لقيعان البحار حيث يتم انتخاب من قبل
اجلمعية ملدة �أربع �سنوات من بني املر�شحني الذين يقرتحهم املجل�س ويجوز �إعادة انتخابه.
ويقوم الآمني العام بالوظائف الإدارية وجميع الهيئات الفرعية باعتباره الرئي�س الأعلى
لل�سلطة ويف ظل ذلك يقوم الأمني العام بتقدمي تقرير ًا �سنوي ًا �إىل اجلمعية عن �أعمال ال�سلطة (.)28
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كما تت�ألف الأمانة من موظفي ال�سلطة الذي يت�ألف من العلميني والفنيني امل�ؤهلني وغريهم من
الذين ي�شرتط �أن يكونوا على �أعلى درجات الكفاءة واملقدرة والنزاهة ،وكذلك يراعي التوزيع اجلغرايف
العادل ،ويتم تعينهم من قبل الآمني العام يف �ضوء القواعد املن�صو�ص عليها من قبل ال�سلطة و�إجراءاتها
(.)29
وعلى الآمني العام واجب والتزام باعتباره موظف دويل من خالل �أداء وظائفه دون تدخل من
�أي دول �أو م�صدر �أخر خارج ال�سلطة ،وبالتايل على الدول �أن حترتم هذه اخل�صو�صية و�إن حترتم الطابع
الدويل للآمني العام وكذا املوظفني وال حتاول الت�أثري عليهم يف �أدائهم مل�س�ؤولياتهم
وهذا ما �أكدت عليه ن�ص املادة ( )168حيث �أكدت على �أنه ال يحق للأمني العام واملوظفني �أي
م�صلحة مالية يف �أي ن�شاط باال�ستك�شاف واال�ستغالل للمنطقة.

املبحث الثاين

املركز القانوين لل�سلطة الدولية لقيعان البحار
ال�شخ�صية القانونية ب�صفة عامة هي التعبري عن العالقة التي تقوم بني وحدة معينة ونظام
قانوين حمدد ،مبوجبه تتمتع هذه الوحدة بحقوق وتتحمل بالتزامات م�صدرها قواعد النظام (.)30
وال�سلطة باعتبارها منطقة دولية تتمتع بال�شخ�صية القانونية الدولية ،وذلك قيا�س بالر�أي
اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية لعام 1949م التي �أكد �أن (مثل هذه ال�شخ�صية القانونية �أمر الزم
لتحقيق �أهداف ومبادئ امليثاق) (.)31
وهو ما �أكد عليه ن�ص املادة ( )176من االتفاقية حيث �أكدت على �أن ال�سلطة لها من الأهلية
القانونية ما يلزم ملمار�سة وظائفها وحتقيق مقا�صدها .
كما تتمتع ال�سلطة الدولية باحل�صانات واالمتيازات على �أرا�ضي الدول الأع�ضاء وذلك
مبوجب املادة ( )177لذلك �سوف نتناول هذا املبحث كالآتي :
املطلب الأول  :احل�صانات التي تتمتع بها ال�سلطة الدولية.
املطلب الثاين  :احل�صانات املقررة ملمثلي الدول لدى ال�سلطة وموظفيها.
املطلب الأول  :احل�صانات واملزايا املقررة لل�سلطة الدولية.
�أبرزت االتفاقية حماية ن�شاط لل�سلطة من خالل ن�ص املادة ( )177وقد �أ�شارت نف�س املادة
�إىل احل�صانات واملزايا للم�شروع �أو امل�ؤ�س�سة يف املادة ( )13من املرفق الرابع .
واحل�صانات التي تتمتع بها ال�سلطة كالآتي :
1.1احلماية من الإجراءات القانونية م ( .)178
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« تتمتع ال�سلطة وممتلكاتها وموجوداتها باحل�صانة من الإجراءات القانونية �إال بقدر تنازل
ال�سلطة �صراحة عن هذه احل�صانة يف حالة معينة «.
2.2احل�صانة من التفتي�ش �أو من �أي �صور الق�صر (.)179
“ تتمتع ممتلكات ال�سلطة وموجوداتها �أينما وجدت و�أيا كان حائزها باحل�صانة من التفتي�ش
�أو اال�ستيالء �أو امل�صادرة �أو نزع امللكية �أو �أي �صورة �أخرى من �صور الق�صر بوا�سطة جهاز
تنفيذي �أو ت�شريعي «.
3.3الإعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وت�أجيل دفع الديون م ( .)180
4.4حرمة حمفوظات ال�سلطة �أو ات�صاالتها الرئي�سية م (.)181
أ-أ�أن تكون حرمة حمفوظات ال�سلطة �أينما وجدت م�صونه.
ب-ال تو�ضع البيانات التي هي حمل ملكية ،والأ�سرار ال�صناعية� ،أو املعلومات املماثلة و�سجالت
املوظفني يف حمفوظات تكون مفتوحة الطالع اجلمهور.
ج – متنح كل دولة طرف ال�سلطة فيما يتعلق بات�صاالتها الر�سمية ،معاملة ال تقل حظوة عن املعاملة
التي متنحها تلك الدول للمنظمات الدولية الأخرى.
5.5الإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم اجلمركية م (.)183
أ-أ�أن تكون ال�سلطة داخل نطاق �أن�شطتها الر�سمية كما تكون موجوداتها وممتلكاتها ودخلها
وعملياتها و�صفقاتها املرخ�ص بها مبوجب هذه االتفاقية ،معفاة من جميع ال�ضرائب املبا�شرة
وتكون ال�سلع امل�ستوردة �أو امل�صدرة لال�ستخدام الر�سمي لل�سلطة معفاة من جميع الر�سوم
اجلمركية ،وال تطالب ال�سلطة بالإعفاء من ال�ضرائب التي ال تعد كونها ر�سوم ًا حت�صل مقابل
خدمات مقدمة .
ب-ب�إذا قامت ال�سلطة �أو من ينوب عنها ب�شراء �سلع �أو خدمات ذات قيمة كبرية و�ضرورية للأن�شطة
الر�سمية لل�سلطة ،وكان ثمن هذه ال�سلع �أو اخلدمات يت�ضمن �ضرائب �أو ر�سوم ًا تقوم الدول
الأطراف يف حدود املمكن عملي ًا باتخاذ التدابري املنا�سبة ملنح الإعفاء من هذه ال�ضرائب �أو
الر�سوم �أو اتخاذ ما يلزم لردها ،وال تباع ال�سلع امل�ستوردة �أو امل�شرتاة مبوجب �إعفاء من�صو�ص
عليه يف هذه املادة �أويجري الت�صرف فيها ب�أي وجه �أخر يف �إقليم الدولة الطرف التي منحت
الإعفاء �إال بال�شروط املتفق عليها مع تلك الدولة الطرف.
ج -ال تفر�ض الدول الأطراف �ضرائب على ما تدفعه ال�سلطة من مرتبات �أو مك�أفات �أو ب�شكل
�أخر من املدفوعات �إىل الآمني العام لل�سلطة وموظفيها وكذلك �إىل اخلرباء الذي ي�ؤدون
مهمات �إىل ال�سلطة ،ممن لي�سوا من رعايا تلك الدول.
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املطلب الثاين

احل�صانات املقررة ملمثلي الدول لدى ال�سلطة :
احل�صانات واالمتيازات التي يتمتع بها ممثلي الدول الأع�ضاء لدى ال�سلطة وكذلك �أمني عام
ال�سلطة واملوظفني القائمني لها فقد مت الن�ص عليه يف املادة ( )182وهي كالآتي :
« يتمتع ممثلو الدول الأطراف الذين يح�ضرون اجتماعات اجلمعية �أو املجل�س �أو هيئات اجلمعية �أو
املجل�س �أو الآمني العام لل�سلطة وموظفوها يف �إقليم كل دولة طرف».
أ.أباحل�صانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها �أثناء ممار�سة
وظائفهم� ،إال بقدر تنازل الدولة التي ميثلونها �أو ال�سلطة ح�سب االقت�ضاء �صراحة عن هذه
احل�صانة يف حالة معينة .
ب.ب�إذا مل يكون من مواطني تلك الدولة الطرف ،بنف�سالإعفاءات من قيود الهجرة ومتطلبات
ت�سجل الأجانب،وااللتزامات اخلدمة الوطنية ،وبنف�س الت�سهيالت فيما يتعلق بقيود العرف
وبنف�س املعاملة فيما يتعلق بت�سهيالت ال�سفر التي متنحها تلك الدول لذوي امل�ستويات املماثلة
من ممثلي وموظفي وم�ستخدمي الدول الأطراف الأخرىومن جانب �أخر ال تفر�ض الدول
الأطراف �ضرائب على ما تدفعه ال�سلطة من مرتبات �أو مك�أفات �أو �أي �شكل �أخر من املدفوعات
�إىل الأمني العام لل�سلطة وموظفيها وكذلك اخلرباء الذين ي�ؤدون مهمات لل�سلطة ممن لي�سوا
من رعايا تلك الدول (.)32

املبحث الثالث

ت�سوية منازعات قيعان البحار
�أن الدول الأطراف يف �أي نزاع دويل عليهم التزام عام ب�ضرورة ت�سويته بالو�سائل ال�سلمية،
حيث يجد هذا االلتزام �أ�سا�سه يف ن�ص الفقرة الثالثة من املادة الثانية من ميثاق الأمم املتحدة ،والتي
�أكدت على �ضرورة �أن يف�ض جميع �أع�ضاء الأمم املتحدة نزاعاتهم بالو�سائل ال�سلمية ب�شكل ال يهدد
الآمن وال�سلم الدوليني للخطر.
كما ن�صت املادة ( )1/33من ميثاق الأمم املتحدة على �ضرورة حل �أي نزاع من �ش�أنه �أن يهدد
الآمن وال�سلم الدوليني للخطر ،وفق ًا للمفاو�ضات ،والتحقيق ،والو�ساطة ،والتوفيق والتحكيم ،وكذلك
الت�سوية الق�ضائية� ،أو عن طريق اللجوء �إىل الوكاالت والتنظيمات الإقليمية �أو غريها من الو�سائل
ال�سلمية التي يقع عليها اختيارهم (.)33
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املطلب الأول

املبادئ العامة املتعلقة بت�سوية منازعات البحار
وفق ًا التفاقية البحار والتي وقعت يف  10دي�سمرب 1982م ،واملرافق اخلام�س ع�شر ،وعدد من
املرفقات من اخلام�س �إىل الثامن والذي احتوى على �أهم املبادئ العامة للت�سوية ال�سلمية للمنازعات
الدولية ،والتي من �ضمنها �أن�شاء املحكمة الدولية لقانون البحار باعتبارها �إ�ضافة هامة و�أ�صيلة
للمجتمع الدويل ،ي�ستطيع من خاللها حل منازعات البحار دون �أن يكون هناك نوع من الت�أخري يف
الإجراءات �أو �أي نوع من املماطلة.
كما �أخذت االتفاقية بالتحكيم الدويل والتوفيق حلل نزاعات البحار ب�شكل عام �إال �آننا �أمام
�أت�ساع املو�ضوع �سوف نركز على �أهم املبادئ وهي كالآتي :
1.1الت�سوية ال�سلمية لنزاعات البحار :
من خالل اللجوء �إىل حل �أي نزاع بالو�سائل املن�صو�ص عليها يف املادة ( )280-279من االتفاقية
باعتبار �أن هناك واجب والتزام قانوين على عاتق كل الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة وفق ًا لن�صو�ص
امليثاق �أي�ضا.
2.2حرية الدولة الطرف يف اختيار �إجراء ت�سوية املنازعات :
وفق ًا لن�ص املادة ( )287من حق الدولة �أثناء توقيعها �أو ان�ضمامها �أو ت�صديقها على هذه
االتفاقية �أو يف �أي وقت ،بوا�سطة �إعالن مكتوب اختيار واحد �أو �أكرث من الو�سائل التالية لت�سوية
املنازعات املتعلقة بتغري هذه االتفاقية �أو تطبيقها وهي :
1.1املحكمة الدولية لقانون البحار وفق ًا ( للمرفق ال�ساد�س).
2.2حمكمة العدل الدولية .
3.3حمكمة حتكيم م�شكلة وفق ًا ( للمرفق ال�سابع).
4.4حمكمة حتكيم خا�ص م�شكلة وفق ًا ( للمرفق الثامن).
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن قبول الدولة لو�سيلة �أو �أكرث من الو�سائل امل�شار �إليها يف املادة
( )287ال ي�ؤثر على قبول الدولة لوالية غرفة منازعات قيعان البحار وذلك طبق ًا للمادة ( )187من
االتفاقية.
�3.3أن الدولة الطرف يف نزاع ما متتلك الرجوع عن �إعالن �أ�صدرته بقبول و�سيلة �أو �أكرث من
و�سائل الت�سوية وذلك من خالل �إ�صدار �أ�شعار كتابي تعلن فيه وب�شكل �صريح �إلغاء �إعالنها
ال�سابق وبالتايل يظل الإعالن قائم ًا ملدة ثالثة �أ�شهر بعد �إيداع �أ�شعار الإلغاء لدى الأمني
العام للأمم املتحدةويالحظ مما �سبق �أن �إلغاء الإعالن �أو انق�ضاء مفعوله ال ميكن له �أن ي�ؤدي
�إىل الت�أثري على اخت�صا�ص املحكمة التي تقرر لها االخت�صا�ص مبوجب الإعالن امللغي ،وذلك
ما مل تتفق الأطراف على غري ذلك.
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4.4اللجوء �إىل الت�سوية ال�سلمية:
لعل من البديهي القول �أن الدول الأع�ضاء يف االتفاقية ،من حقهم �أن يلجئوا �إىل كل �إجراءات
ت�سوية املنازعات املحددة وذلك وفق ًا لن�ص املادة ( )291كما يحق للدول التي لي�ست طرف يف االتفاقية
والكيانات الأخرى �أن تلج�أ �إىل الو�سائل ال�سلمية لت�سوية نزاعاتها ،ويعود تف�سري ذلك �إىل �ضرورة دولية
هامة هي واجب ت�سوية النزاعات بالطرق ال�سلمية لكل الأطراف �سواء �أكانوا �أع�ضاء �أو غري �أع�ضاء.
5.5القواعد الواجبة التطبيق:
يف حالة قيام نزاع ما وجلوء الأطراف �إىل و�سيلة من الو�سائل املذكورة �إعالء ف�أننا �أمام قانون
واجب التطبيق ،وهو االتفاقية نف�سها ،وكذلك قواعد القانون الدويل العام �إىل جانب مبادئ العدل،
والأن�صاف �إذا اتفقت الأطراف على ذلك وهو ما �أكدت عليه املادة ( )293من االتفاقية.
وبالتايل ميكن الرجوع لن�ص املادة ( )38من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية التي ن�صت على
م�صادر القانون الدويل الأ�صلية يف االتفاقيات الدولية العامة والعرف الدويل ،واملبادئ العامة للقانون،
كما ذكرت �أحكام املحاكم ومذاهب كبار الفقهاء يف القانون الدويل العام كم�صادر احتياطية.

املطلب الثاين

غرفة منازعات قيعان البحار واملحيطات
يف �إطار املفاو�ضات ال�سابقة التفاقية البحار لعام 1982م كانت هناك �أراء وجدل �شديد
حول اجلدوى من �إن�شاء حمكمة دولية للبحار واالكتفاء فقط،مبحكمة العدل الدولية ،و�أ�ضافه دائرة
خا�صة تتعلق بالبحار ويكون لها اخت�صا�ص يف هذا املجالويف الطرف الأخر ظهرت �أ�صوات كانت تنادي
ب�إن�شاء حمكمة دولية متخ�ص�صة بالبحار ،وبالتايل ال�سماح للكيانات  ،الأ�شخا�ص االعتبارية ،و�أ�شخا�ص
القانون الدويل بالتقا�ضي �أمامها وهو ما مت فع ًال من خالل �أن�شاء حمكمة دولية للبحار عام 1996م
وفق ًا للمرفق ال�ساد�س مقرها يف مدينة هامبورج يف دولة �أملانيا االحتادية وكانت �أول دعوى �أمامها يف
عام 2001م كما قامت الدول الأطراف ب�إن�شاء غرفة منازعات البحار يف �إطار املحكمة الدولية لقانون
البحار وذلك وفق ًا للجزء احلادي ع�شر من االتفاقية� .أن غرفة منازعات قيعان البحار تتكون من 11
ع�ضو ًا يختارهم �أع�ضاء املحكمة املنتخبون من بينهم بالأغلبية ،على �أن يت�ضمن االختيار متثيل النظم
القانونية الرئي�سية ،وكذا .)34(1مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل ،مع �أمكانية �أن تعتمد جمعية ال�سلطة
تو�صيات ذات طابع عام تتعلق بهذا التمثيل والتوزيع ،كما يتم اختيار �أع�ضاء الغرفة كل ثالث �سنوات،
ولي�س هناك ما مينع من اختيارهم لفرتة ثانية ،وتنتخب الغرفة رئي�س ًا لها من بني �أع�ضائها ليتوىل
الرئا�سة للفرتة التي اختريت بها الغرفة.
و�إذا �أ�صبح مقعد �أحد الأع�ضاء يف الغرفة �شاغر ًا تنتخب املحكمة من بني �أع�ضائها املنتخبني
1

()34
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خلف ًا ل�شغل ما تبقى من فرتة �سلفه ،ويف ظل ذلك يتعني النعقاد الغرفة توافر ن�صاب ال يقل عن �سبعة
�أع�ضاء ()35واجلدير باالهتمام �أن من حق غرفة منازعات قيعان البحار �أن ت�شكل الغرف املخ�ص�صة
حيث تتكون من ثالث ق�ضاة من �أع�ضائها للنظر يف �أي نزاع معني يرفع �إليها ب�ش�أن تف�سري وتطبيق اجلزء
احلادي ع�شر من االتفاقية واملرفقات املتعلقة به .وتخت�ص غرفة منازعات قيعان البحار بت�شكيل هذه
الغرفة مبوافقة الأطراف ويف حالة مل يتفق الأطراف على ت�شكيلها يقوم كل طرف بتعيني ع�ضو واحد،
ويتم تعيني الطرف الثالث باالتفاق فيما بينهم .
كما ميكن لرئي�س غرفة منازعات قيعان البحار �أن يعني الع�ضو الثالث يف حالة عدم االتفاق
عليه بني الأطراف (.)36
 - 1اخت�صا�صات الغرفة.
أ.أاالخت�صا�ص الق�ضائي :
تخت�ص غرفة منازعات قيعان البحار باملنازعات املتعلقة بالأن�شطة يف املنطقة وذلك وفق ًا للمادة
( )187من االتفاقية وهي :
 - 1املنازعات بني الدول الأطراف ب�ش�أن تغري �أو تطبيق هذا اجلزء واملرفقات املت�صلة به .
 - 2املنازعات بني دولة طرف وال�سلطة ب�ش�أن الآتي :
�أ� .أعمال �أو �أمتناعات لل�سلطة �أو دولة طرف يدعي �أنها انتهاك لهذا اجلزء �أواملرفقات املت�صلة
به �أو لقواعد لل�سلطة و�أنظمتها و�إجراءاتها املتعمدة وفق ًا لها.
ب �.أي �أعمال لل�سلطة يدعي �أنها تتجاوز لواليتها �أو �إ�ساءة ال�ستعمال ال�سلطات.
 - 3املنازعات بني �أطراف عقد ما� ،سواء �أكانت دوال �أطراف� ،أو كانت ال�سلطة �أو امل�ؤ�س�سة
�أو م�ؤ�س�سات حكومية �أو �أ�شخا�ص طبيعيني �أو اعتباريني من امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (ب) من
الفقرة ( )2من املادة ( )153ب�ش�أن الآتي :
�أ .تف�سري �أو تطبيق عقد ذي �صلة باملو�ضوع �أو خطة عمل.
ب� .أي �أعمال �أو �أمتناعات لطرف يف العقد تتعلق بالأن�شطة يف املنطقة وموجهة نحو الطرف
الأخر �أو ت�ؤثر مبا�شرة مب�صاحلة امل�شروعة.
 -4املنازعات بني ال�سلطة ومتعاقد حمتمل تكون قد زكته دولة ،كما هو من�صو�ص عليه يف الفقرة (ب)
من الفقرة ( )2من املادة ( )153و�أوفى على النحو الواجب بال�شروط امل�شار �إليها يف الفقرة ()6
من املادة ( )4والفقرة ( )3من املادة ( )13من املرفق الثالث ب�ش�أن رف�ض التعاقد �أو ب�ش�أن م�س�ألة
قانونية تن�شى خالل التفاو�ض على العقد.
 -5املنازعات بني ال�سلطة ودولة �أو م�ؤ�س�سة حكومية �أو �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري تزكيه دولة كما هو
من�صو�ص عليه يف الفقرة (ب) من الفقرة ( )2من املادة ( )153ويدعي فيها �أن امل�س�ؤولية تقع على
ال�سلطة كما هو من�صو�ص عليه يف املادة ( )22من املرفق الثالث.
� -6أي نزاع �أخر ين�ص عليه �صراحة يف هذه االتفاقية على والية الغرفة ب�ش�أنه .ومن خالل ما تقدم
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نرى وب�شكل وا�ضح �أن من حق الدول الأطراف يف ال�سلطة اللجوء �إىل غرفة منازعات قيعان البحار
واملحيطات ،كما يحق لل�سلطة نف�سها اللجوء �إىل غرفة منازعات قيعان البحار ،و�إىل جانب ذلك
يحق للكيانات الأخرى امل�شار �إليها يف الفرع اخلام�س من اجلزء احلادي ع�شر من االتفاقية (املادة
 )137اللجوء �إىل غرفة منازعات قيعان البحار (.)37
لقد �أكدت املادة ( )190من االتفاقية على حق الدولة املزكية يف اال�شرتاك يف الدعوى من
خالل تقدمي بيانات كتابية �أو �شفوية ،كما يحق للدولة املزكية لل�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري ح�ضور
الدعوى نيابة عن ذلك ال�شخ�ص.
ومن خالل الن�صو�ص ال�سابقة نالحظ �أن االتفاقية الثالثة لقانون البحار لعام 1982م .قد
�أقرت الوالية الإجبارية لغرفة منازعات قاع البحار واملحيطات ،حيث �أن اختيار الدولة الطرف لأحد
�إجراءات الت�سوية الواردة يف املادة ( )287الفقرة ( ،)1ال ي�ؤثر على التزامها بقبول والية غرفة
منازعات البحار.
كما �أعطي امل�شرع لغرفة منازعات البحار حق �إن�شاء الغرف املخ�ص�صة ،التي تعترب جزء ال
يتجز�آ من غرفة منازعات البحار.
وتتكون الغرف املخ�ص�صة من ثالث �أع�ضاء ،من �أع�ضاء غرفة منازعات قيعان البحار ويحق له
النظر يف �أي نزاع معني يحال �إليها ب�ش�أن تف�سري وتطبيق اجلزء احلادي ع�شر من االتفاقية(.)38
وتقوم غرفة منازعات البحار بت�شكيل هذه الغرفة مبوافقة الأطراف ،ف�إذا مل يتفق الأطراف
على ت�شكيلها يقوم كل طرف بتعيني ع�ضو واحد ،ويتم تعيني الع�ضو الثالث باالتفاق فيما بينهم ،كما
يحق لرئي�س الغرفة تعيني الطرف الثالث يف حالة عدم االتفاق بني الأطراف.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االتفاقية �أ�شارت �إىل عدم اخت�صا�ص غرفة منازعات قيعان البحار
ب�ش�أن ممار�سة ال�سلطة ل�صالحياتها التقديرية �أو لي�س لها �أن حتل تقديرها حمل تقدير ال�سلطة.
ولي�س للغرفة �أبداء ر�أيها حول ما �إذا كانت قواعد ال�سلطة و�أنظمتها و�إجراءاتها مطابقة
لالتفاقية �أو باطلة و�إمنا يقع اخت�صا�صات يف الف�صل فيما �إذا كانت هذه القواعد والأنظمة يف احلاالت
الفردية تتعار�ض مع االلتزامات التعاقدية الأطراف النزاع والتعوي�ضات املالية الناجتة عن الأ�ضرار
ب�سبب عدم التزام �أحد الأطراف لتعهداته (.)39

ب .االخت�صا�ص اال�ست�شاري :

وفق ًا للمادة ( )191من االتفاقية� ،أ�صبح لغرفة منازعات قيعان البحار �إىل جانب االخت�صا�ص
الق�ضائي ،اخت�صا�ص �إفتائي وذلك عندما تطلب �إليها اجلمعية �أو املجل�س ذلكومن خالل �أراء ا�ست�شارية
يف امل�سائل القانونية التي تن�شئ داخل نطاق �أن�شطتها وت�صدر هذه الآراء ب�صورة م�ستعجلة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حق طلب الفتوى من غرفة منازعات قيعان البحار قا�صر على املجل�س
واجلمعية ،بحيث ال يحق لدولة طرف �أو للأمني العام لل�سلطة �أو امل�ؤ�س�سة �أو الكيانات اخلا�صة مثل هذه
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الآراء �أو الفتاوى من الغرفة .
وبالتايل ف�أن هذه الآراء اال�ست�شارية ال تكون ملزمة للجهة التي قامت بطلبها و�إمنا لها قيمة
معنوية كبرية ،حتمل اجلهة الطالبة على احرتامها والعمل مبوجبتها.

ثاني ًا  :قرارات الغرفة :

من البديهي القول �أن كافة قرارات املحكمة الدولية لقانون البحار له قوة �إلزامية لأطراف
النزاع ،وبالتايل ف�أن قرارات غرفة منازعات البحار واملحيطات له نف�س القوة الإلزامية والقطعية
لقراراتهاوهذه القوة الإلزامية تنطلق من ثبات الأحكام الق�ضائية باعتبارها مبد�أ من املبادئ الذي
يقوم عليها الق�ضاء الدويل ب�شكل عام.
وقد عززت االتفاقية قوة احلكم ال�صادر من الغرفة من خالل ن�ص املادة ( )39املرفق ال�ساد�س
حيث قررت ( تكون قرارات الغرفة قابلة للتنفيذ يف �أقاليم الدول الأطراف بنف�س الطريقة التي تنفذ
فيها �أحكام �أو �أوامر �أعلى حماكم الدولة الطرف التي يطلب التنفيذ يف �إقليمها).

اخلامتة :

هناك توقعات �شبه ر�سمية ت�ؤكد �أن العامل يف العقود القادمة مقبل على نق�صان يف الرثوات
الطبيعية ،يف املقابل ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن  72%من الرثوات الطبيعية موجودة يف قاع البحار مما
�أدى �إىل زيادة غري م�سبوقة يف االهتمام بقاع البحار واملحيطات من قبل ال�شركات اململوكة للدول �أو من
قبل ال�شركات اخلا�صة.
ومن �أهم الدول التي دخلت يف عمليات امل�سح واال�ستك�شاف وا�ستخراج املعادن والرثوات
الطبيعية الأخرى ،الواليات املتحدة الأمريكية ،ثم ال�صني التي وقعت يف عام 2013م مع ال�سلطة
الدولية لقيعان البحار واملحيطات على عقد ح�صري للتنقيب على الكربيتيدات يف م�ساحة تقدر بـ
 3860ميل مربع وعلى عمق ميلني �أ�سفل املحيط الهندي.
ولعل من �أهم الدول التي تقوم بالبحث ودعم ال�شركات التي تقوم بالبحث رو�سيا وفرن�سا،
واليابان ،كوريا اجلنوبية ،بريطانيا  ،وكندا (.)40
حيث تقوم هذه الدول بالتنقيب على املعادن والرثوات البحرية يف حميطات العامل ابتداء من
املحيط الأطل�سي ،الهندي وانتهاء باملحيط الهادي.
وهناك مقوله ترددها ال�شركات والدول الباحثة عن هذه الثورات تقول ( من ي�أتي �أو ًال ميتلك
�أو ًال )(.)41
وهناك درا�سة حديثة حول ال�سلطة الدولية لقيعان البحار تتحدث �أن ال�سلطة �أ�صدرت
( )17ت�صريح ا�ستك�شاف يف قيعان املحيطات ،وتعمل على �إ�صدار ( )7ت�صاريح �أخرى (.)42
ومما �سبق ومن خالل هذه الدرا�سة ف�إننا ن�ستنتج الآتي :
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 - 1نظمت اتفاقية البحار لعام 1982م واجلزء احلادي ع�شر املتعلق بال�سلطة الدولية لقيعان
البحار ب�شكل خمتلف عن تلك النظم املوجودة يف املنظمات الدولية الأخرى حيث �أ�صبح لل�سلطة
موارد مالية م�ستقلة ومل تعتمد على م�ساهمات الأع�ضاء ،بل �أ�صبح لديها مواردها اخلا�صة من
خالل ح�صته يف عملية اال�ستك�شاف والتعدين يف املناجم البحرية .
 - 2على ال�سلطة الدولية �أن تخ�ص�ص بع�ض ر�ؤو�س الأموال املح�صلة من عمليات التعدين يف
قيعان البحارواملحيطات ،لدعم الدول النامية من خالل تدريب وتطوير الكوادر الفنية للم�شاركة
الفعالة يف ا�ستغالل املنطقة الدولية لقيعان البحار واملحيطات.
 - 3على ال�سلطة الدولية ومن خالل الدول املتقدمة �أن ت�شارك الدول النامية تقنيات التكنولوجيا
احلديثة يف عمليات امل�سح البحري وعمليات امل�سح عرب الأقمار ال�صناعية و�إثناء اال�ستك�شاف
والتعدين ،مما ي�ؤدي النخفا�ض معدالت الفقر يف الدول النامية وارتفاع امل�ستوى املعي�شي فيها .
 - 4يجب على ال�سلطة من خالل �أجهزتها املختلفة مراقبة �أن�شطة الدول الكربى �إثناء ا�ستغالل
موارد قيعان البحار واملحيطات ل�صاحلها ،وتوجيه الدول ال�صناعية و�أقامه الدعاوي �ضدها يف
حالة خمالفتها للمبادئ التي قامت عليها ال�سلطة الدولية باعتبار �أن قيعان البحار واملحيطات
تراث �أن�ساين م�شرتك جلميع دول العامل.
 - 5الفر�صة مهي�أة للدول العربية يف البحث عن املعادن والرثوات الطبيعية يف قيعان البحار
واملحيطات ،فكل الدول العربية لها �سواحل عري�ضة تتداخل يف كثري من الأحيان �ضمن قيعان
البحار واملحيطات وبالتايل يجب االن�ضمام لل�سلطة الدولية لقيعان البحار لتنظيم عمليات البحث
والتنقيب.
� - 6أن اليمن ورغم ما متتلكه من �سواحل وقيعان البحار (البحر العربي) �إال �أن اليمن مل ي�شري يف
القانون رقم ( )37لعام 1991م ب�ش�أن البحر الإقليمي واملنطقة املتاخمة واملنطقة االقت�صادية
اخلال�صة ،واجلرف القاري ،للمنطقة ومل يعرفها وبالتايل يعد هذا ق�صور وا�ضح �إثناء �صياغة هذا
القانون مما ي�ستوجب تعديله.
� - 7أنظمت اليمن لالتفاقية الدولية للبحار يف  21يوليو 1987م و�أنظمت �أي�ض ًا للجزء احلادي
ع�شر من االتفاقية �أي ال�سلطة الدولية لقيعان البحار واملحيطات يف  21يوليو 2013م مما جعل
اليمن من الدول التي ت�أخرت يف االن�ضمام لل�سلطة الدولية.
 - 8على اليمن تدريب كوادرها ،الفنيني واملخت�صني يف جماالت علوم البحار ،وكذا املخت�صني يف
املعادن والرثوات الطبيعية ،مما ين�شئ كادر مدرب ت�ستفيد منه الدولة يف البحث عن الرثوات
الطبيعية يف ال�سواحل اليمنية وكذا مناطق قيعان البحار القريبة منها .
 - 9على ال�سلطة الدولية لقيعان البحار واجب والتزام دويل من خالل احلفاظ على البيئة
البحرية لقاع البحار واملحيطات �إثناء عمليات التعدين ،وبالتايل تقلي�ص الت�أثري على البيئة
البحرية �إىل احلد الأدنى .
			
جامعة امللكة �أروى

46

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

النظــــام القانوين لل�سلطة الدوليــــــــة لقيعــــــان البحار واملحيطــــــات

املراجع :

1.1تو�صل الباحث ( )challengerيف الفرتة ما بني 1876 -1872م �إىل �أن املعادن يف قاع
البحار �ستكون منقذ للإن�سان ملئات ال�سنني ،عندما تن�ضب املعادن من الياب�سة لذلك زاد اهتمام
الدول ال�صناعية بقيعان البحار ،خ�صو�ص ًا خارج منطقة الوالية فانطلقت �أ�صوات دول العامل
النامي ب�ضرورة تنظيم هذا اال�ستغالل ل�صالح الإن�سانية جمعاء .
2.2درا�سة قدمت �إىل امل�ؤمتر العاملي للبرتول املنعقد يف طوكيو �سنة 1975م.
3.3د .غ�سان ها�شم اجلندي ،الروائع املدثرة يف قانون البحار ،عمان ،مطبعة التوفيق1992 ،م،
�ص .150
4.4عرفت اتفاقية اليون�سكو حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام1972الرتاث وفق ًا
للمادة الأوىل والثانية ب�أنه “ الرتاث الطبيعي طبق ًا التفاقية اليون�سكو املعامل الطبيعية
املت�آلفة من الت�شكالت الفيزيائية� ،أو البيولوجية� ،أو جمموعة من الت�شكالت التي لها
قيمة عاملية ا�ستثنائية من وجهة النظر اجلمالية� ،أو العلمية ،والت�شكالت اجليولوجية
�أو الفيزيوجغرافيا واملناطق املحددة بدقة م�ؤلفة موطن الأجنا�س احليوانية �أو النباتية
املهددة التي لها قيمة عاملية ا�ستثنائية من وجهة نظر العلم ....الخ”.
5.5د� .أحمد حممد رفعت ،الأوقاف الدولية يف القانون الدويل اجلديد للبحار ،القاهرة دار
النه�ضة العربية1997 ،م �ص.90-89
6.6د� .أحمد �أبو الوفا ،الو�سيط يف القانون الدويل العام ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة
الرابعة�،2004 ،ص .338
7.7د .يو�سف حممد عطاوي ،اال�ستغالل ال�سلمي لقيعان البحار واملحيطات الدولية خارج حدود
الوالية الإقليمية ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة1976 ،م� ،ص .112
8.8د� .سعد عبد الكرمي العطار ،النظام القانوين ال�ستك�شاف وا�ستثمار قيعان البحار واملحيطات
وباطنها الواقعة خارج الوالية الوطنية ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية القانون وال�سيا�سة ،جامعة
بغداد1977 ،م� ،ص 185م.
9.9د .د� .صالح الدين عامر ،القانون الدويل اجلديد للبحار ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،طبعة
م�صرية1989 ،م� ،ص .379-376
1010املادة  ،184واملادة  185من اجلزء احلادي ع�شر من اتفاقية البحار لعام 1982م.
1111د .غ�سان اجلندي ،مرجع �سابق� ،ص .150
1212القرار رقم  2749وافق على هذا القرار  108دولة ،وامتنعت  14دولة عن الت�صويت منها،
(الواليات املتحدة ،املانيا ،بريطانيا).
�1313إبراهيم العناين ،قانون البحار ،اجلزء الأول ،القاهرة ،دار الفكر العربي 1985م �ص ،49
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كذلك �أنظر ن�ص املادة  141من اجلزء احلادي ع�شر .
1414د .عبد الوهاب �شم�سان ،القانون الدويل العام ،عدن ،مطبعة جامعة عدن لعام .2004م
الطبعة الأوىل� ،ص .96-95
1515د� .سهيل الفتالوي ،القانون الدويل للبحار ،عمان ،الطبعة الأوىل ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع،
2009م �ص .254
1616البند ( )12من �إعالن املبادئ (  )2749ال�صادر يف  17دي�سمرب 1970م من قبل اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ب�أغلبية الدول دون معار�ضه �أي دولة.
1717ملزيد من التفا�صيل �أنظر املواد ( )140و( )148( ، )160من اتفاقية قانون البحار لعام
1982م.
�1818أنظر ن�ص املادة  176من اتفاقية قانون البحار.
1919د� .صالح الدين عامر ،مرجع �سابق� ،ص .416
�2020أنظر ن�ص املادة . 4 /159
�2121أنظر ن�ص املادة . 7/159
�2222أنظر ن�ص املادة .10/159
2323تعترب الدول املت�ضررة جغرافي ًا مثل الأردن الذي ال ميتلك �سوى خم�سة ع�شر ميل على خليج
العقبة وكذلك العراق الذي يعاين من ق�صر �سواحله حيث ال ي�صل طول �ساحله �إىل ع�شرة
�أميال ،وكذلك بلجيكا والكوجنو الدميقراطية ،و�أفريقيا الو�سطى ،و�أفغان�ستان باعتبارها دول
حبي�سه ال تطل على البحر.
2424د .حممد طلعت الغنمي ،الو�سيط يف قانون ال�سالم ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية� ،ص 882م.
2525يف ظل نظام توافق الآراء ف�أن االعرتا�ض الر�سمي الحد �أع�ضاء املجل�س على القرار يجمد
قرار املجل�س.
2626د .جعفر عبد ال�سالم ،قواعد العالقات الدولية يف القانون الدويل ويف ال�شريعة الإ�سالمية،
مكتبة ال�سالم العاملية ،الطبعة الأوىل1981 ،م� ،ص .497
2727املادة ( )1 / 166وكذلك املادة (.) 2 / 166
2828املادة (.)4 /166
2929املادة (.)3 / 166
�3030إبراهيم م�صطفى مكارم ،ال�شخ�صية القانونية للمنظمات الدولية ،دار النه�ضة العربية،
الطبعة الأوىل ،القاهرة1975 ،م�ص .15
3131د .عبد الواحد حممد الفار ،التنظيم الدويل ،جامعة �أ�سيوط2001 ،م �ص .50
3232املادة (.)3/183
3333د .حممد جميل ناجي ،احلدود الدولية وطرق ت�سوية نزاعاتها ،ر�سالة دكتوراه عام 2006م،
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جامعة �أ�سيوط ،م�صر � ،ص .199
�3434أع�ضاء املحكمة الدولية لقانون البحار يتكونوا من  21ع�ضو ًا يجري انتخابهم من بني �أ�شخا�ص
م�شهود لهم بالكفاءة يف جمال البحار مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل املادة ( )2من املرفق
ال�ساد�س.
3535ملزيد من التف�صيل �أنظر ن�ص املادة ( )35من املرفق ال�ساد�س.
3636ملزيد من التف�صيل �أنظر ن�ص املادة ( )36من املرفق ال�ساد�س.
3737و�أق�صد به الدول الأطراف ،ال�سلطة � ،أي م�ؤ�س�سات حكومية ،الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
االعتباريني الذين يحملون جن�سية الدول الأطراف �أو الذين يكون لهذه الدول �أو لرعاياها
�سيطرة فعلية عليهم وكذلك عندما تزكيهم تلك الدول.
3838املادة ( )36من الفرع الرابع ،املرفق ال�ساد�س التفاقية البحار.
3939املادة ( )189من االتفاقية.
	� 25/1( 40.إبريل 2014م) موقع  B.B.Cااللكرتوين وقعت �شركة نوتيال�سمينريالز الكندية
لأن�شطة التعدين مع جمهورية بابوا غينيا اجلديدة اتفاق لبدء عمليات التنقيب يف منطقة
قاع املحيط ،حيث حت�صل بابوا غينيا على  15%من امل�شروع مقابل دفع مبلغ  120مليون
دوالر �أمريكي من تكلفة امل�شروع وتهدف ال�شركة الكندية �إىل ا�ستخراج خامات النحا�س
والذهب على عمق  1500مرت.
4141وقعت رو�سيا مع ال�سلطة يف 2011 / 8 / 5م ب�ش�أن ا�ستثمار والتنقيب عن املعادن يف املحيط
الأطل�سي يحتوي على كميات كبرية من الذهب والنحا�س ملدة  15عام قابلة للتجديد ملدة
خم�س �سنوات �أخرى.
4242جريدة ال�شرق الأو�سط 15 ،يوليو 2012م ،العدد .12283
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تقييم م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء
امل�صارف التجارية يف اجلمهورية اليمنية
(درا�سة ميدانية على عينة يف مدينة �صنعاء )
د .حممد حممد حزام القطيبي

�أ�ستاذ االقت�صاد املايل امل�شارك  -جامعة عمران

امللخ�ص:

الهدف من هذه الدرا�سة التعرف على م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء
امل�صارف التجارية يف اجلمهورية اليمنية درا�سة عينة يف مدينة �صنعاء ،وقد
ً
ا�ستبانة جلمع البيانات من عمالء �أربعة م�صارف التي مت حتليلها
ا�ستخدمت
با�ستخدام الأ�سلوب الإح�صائي والأ�سلوب الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينه
من ( )90فرد ًا حيث اعتمد الباحث على �ستة م�ؤ�شرات ،لقيا�س م�ستوى الوعي
امل�صريف ،وهي ( الفائدة – الأمان – الثقة – �أ�سلوب املوظفني مع العمالء –
ثقافة العمالء – دور العمالء يف ن�شر الوعي امل�صريف ) .
كانت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة – على الرغم من �أن
م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء امل�صارف يف اليمن موجود بن�سبة منخف�ضة،
ومل تكن بامل�ستوى املطلوب وبالتايل اقرتحت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات
من �أهمها العمل على ن�شر الثقافة امل�صرفية لأبناء املجتمع اليمني ب�إتباع
ا�سرتاتيجية توعية العمالء ب�أهمية الوعي امل�صريف ،وم�ساهمته يف دعم
االقت�صاد الوطني .
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مقدمة:

�سواء من حيث ت�أثريه يف الأن�شطة
يحتل القطاع امل�صريف مكانة مهمة يف االقت�صاد القومي
ً
االقت�صادية الأخرى �أو من حيث عالقته بدفع حركة الإنتاج والتنمية يف البالد ف�ض ًال عما ي�سهم به يف
خلق فر�ص العمل ،والتخفيف من حدة البطالة ،كما يُعدُّ هذا القطاع �أداه احلكومة (البنك املركزي)،
لتنفيذ ال�سيا�سات النقدية واملالية التي ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف حتقيق التنمية ال�شاملة ،حيث تلعب
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية دور ًا يف تنمية الو�ساطة املالية ،ورفع الوعي الإدخاري واال�ستثماري لأفراد
املجتمع ،ومن ثم جذب املدخرات املحلية وتعبئتها و�إعادة تخ�صي�صها ما بني القطاعات االقت�صادية
والقومية وعلى الأن�شطة اال�ستثمارية املختلفة .

�أو ًال -:م�شكلة البحث -:

	�إن الدور احليوي والإ�سرتاتيجي للم�صارف هو الإ�سهام يف ت�صعيد وتائر التنمية االقت�صادية،
واالجتماعية وينبع �أ�سا�س ًا من خالل جذب الأموال وتن�شيطه بكافة الطرق وذلك من خالل ن�شر
الوعي االدخاري واال�ستثماري ،ون�شر الوعي امل�صريف ومنوه الذي يعد �أحد �أهم العنا�صر يعمل اجلهاز
امل�صريف على ن�شرها ،لتحقيق الثقة لدى املتعاملني مع امل�صرف يف �أداء �أعمالهم ،املالية من جهة ،وقيام
امل�صرف ب�أعماله على �أكمل وجه من ناحية �أخرى وهذان يُعدّ ان �أمرين ال غنى عنهما يف حتقيق جناح
كبري لأعمال امل�صارف ،وازدهارها واملحافظة على ح�صتها ال�سوقية من خالل حمافظتها على العمالء
احلاليني ،وجذب عمالء جدد ،لك�سب �سمعة �سوقية �أكرب يف ال�سوق امل�صريف .
وعلى �صعيد واقع القطاع امل�صريف اليمني تكمن م�شكلة البحث يف �أن الكثري من الأ�شخا�ص
يجهلون طبيعة العمل امل�صريف و�أهميته يف اقت�صاديات الدول ،وبالتايل هناك �ضعف يف مدى معرفة
العمالء بالعمل امل�صريف و�أ�ساليبه وخدماته ومتابعته للتطورات املتالحقة يف التكنولوجيا وتوظيفها يف
اجلهاز امل�صريف اليمني .

وتربز م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤالت الآتية-:

�س 1هل يتمتع العمالء بالوعي الكايف لأعمال امل�صارف التجارية اليمنية ؟
�س2هل تعمل امل�صارف التجارية اليمنية على زيادة الوعي امل�صريف لدى عمالئها؟

ثاني ًا� -:أهمية البحث -:

تنبع �أهمية البحث من كونه يتناول ركيزة �أ�سا�سية من ركائز تطوير العمل امل�صريف يف اليمن
وهي م�س�ألة الوعي امل�صريف ،ملاله من �أهمية كبرية يف �إ�صالح االختالالت الهيكلية يف القطاع امل�صريف على
نحو تتوزع موارده �إىل الأن�شطة احلقيقة التي تخدم التنمية االقت�صادية يف البالد
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ثالث ًا� -:أهداف البحث :

تكمن �أهداف البحث يف الآتي -:
 - 1التعرف على م�ستوى الوعي بالعمل امل�صريف لدى عمالء امل�صارف التجارية يف مدينة �صنعاء.
 - 2التعرف على املنافع التي ميكن للم�صارف �أن جتنيها من وراء �إنت�شار الوعي امل�صريف و�صو ًال �إىل
حتقيق هدف رئي�س ،وهو زيادة ح�صتها ال�سوقية لتعظيم ربحيتها.
 - 3تقدمي قاعدة بيانات ،لإدارة امل�صارف لأجل �إتباع �سيا�سة توعية منا�سبة للعمالء وللبيئة
االجتماعية التي تعمل امل�صارف فيها.
 - 4التعرف على العوامل امل�ؤثرة يف الوعي امل�صريف يف اليمن.

رابع ًا -:فر�ضيات البحث:

ينطلق البحث من فر�ضية رئي�سة واحدة هدفها (انخفا�ض الوعي امل�صريف لدى العمالء يف
مدينة �صنعاء) ،وتنبثق من هذه الفر�ضية جمموعة فر�ضيات فرعية تتعلق بالعوامل امل�ؤثرة على
الفر�ضية الرئي�سة هي -:
الفر�ضية الأوىل-:
توجد عالقة بني الفائدة التي �سوف تتحقق عند التعامل مع امل�صارف وبني تنامي الوعي
امل�صريف .
الفر�ضية الثانية -:
توجد عالقة بني الأمان التي يوفرها امل�صرف يف التعامل وبني زيادة الوعي امل�صريف.
الفر�ضية الثالثة -:
توجد عالقة بني الثقة التي مينحها امل�صرف بتعامالته مع العمالء ،وبني زيادة الوعي امل�صريف
الفر�ضية الرابعة -:
توجد عالقة بني �أ�سلوب العاملني يف امل�صارف وبني زيادة تعامل العمالء مع امل�صارف وبالتايل
زيادة الوعي امل�صريف .
الفر�ضية اخلام�سة -:
توجد عالقة بني ثقافة العمالء و�إدراكهم ووعيهم لأ�ساليب العمل امل�صريف ،وبني زيادة الوعي
امل�صريف.
الفر�ضية ال�ساد�سة-:
يوجد دور للمتعاملني مع امل�صارف يف ن�شر الوعي امل�صريف و�سط املجتمع.
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تق�سيمات البحث:

�سنق�سم البحث �إىل املباحث الآتية-:
املبحث الأول� :سيتناول فيه الباحث اخلدمة امل�صرفية والوعي امل�صريف ،حيث �سيتم تناول مفهوم
اخلدمة امل�صرفية وخ�صائ�صها و�أهميتها و�أنواعها بالإ�ضافة �إىل تناول مفهوم الوعي امل�صريف
و�أهميته والعوامل امل�ؤثرة فيه .
املبحث الثاين� :سيتناول فيه الباحث واقع اجلهاز امل�صريف يف اليمن من حيث طرح نبذه تاريخية عن
العمل امل�صريف وتطوره بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض هيكلة اجلهاز امل�صريف والتطورات التي ح�صلت
يف م�ؤ�شرات �أداء القطاع امل�صريف .
املبحث الثالث� :سيتناول فيه الباحث عر�ض وحتليل وتقييم عينة م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء
امل�صارف التجارية يف مدينة �صنعاء من حيث واقع الفائدة ،الأمان ،الثقة� ،أ�سلوب التعامل ،ثقافة
العمالء ،دور العمالء ،يف التعامل مع امل�صارف التجارية يف اليمن .

املبحث الأول

(اخلدمة امل�صرفية والوعي امل�صريف )
املطلب الأول

(اخلدمة امل�صرفية – مفهومها – خ�صائ�صها – �أهميتها – �أنواعها )
�أو ًال -:مفهوم اخلدمة امل�صرفية:

اخلدمات امل�صرفية لها تعريفات عدّ ة ،منها ما عرفته اجلمعية الأمريكية �أنها( :منتجات
غري ملمو�سة يتم تبادلها مبا�شرة من املنتج �إىل امل�ستفيد وال يتم نقلها �أو خزنها ،وهي تفنى ب�سرعة
وي�صعب  -عموم ًا  -حتديدها �أو تعريفها ،لأنها تظهر للوجود بنف�س الوقت التي يتم �شرا�ؤها وا�ستهالكها،
1
حيث يتعذر ف�صلها عن مقدمها ،وغالب ًا ما تت�ضمن م�شاركة الزبون ب�شكل بارز وال يتم نقل ملكيتها)
كما عرفها �أخر ب�أنها عبارة عن�( :أوجه ن�شاط غري ملمو�سة تهدف �إىل �إ�شباع حاجات
ورغبات امل�ستهلك النهائي� ،أو امل�شرتي ال�صناعي مقابل دفع مبلغ معني من املال على �أن ال يقرتن تقدمي
2
هذه اخلدمات ببيع �سلع �أخرى )
ذلك هو التعريف العام للخدمة مبفهومها الوا�سع .
 -1قحطان العبديل  ,ب�شري العالق � ,أ�سا�سيات ومبادئ الت�سويق  ,بدون دار ن�شر � , 1998 ,ص . 111
 -2املرجع ال�سابق نف�سه � ,ص . 112
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ولكن  :ما هي اخلدمة البنكية امل�صرفية ؟
عرفها ال�صميدعي �أنها  »:ن�شاط �أو عمل يح�صل عليه امل�ستفيد من خالل الأفراد �أو املنظمات
�أو املكائن التي تقدم من خاللها ،و�أن م�ستوى الإ�شباع للم�ستفيد يرتبط مب�ستوى �أداء الأفراد،واملكائن،
وذلك لعدم ملمو�سية هذا الن�شاط �أو العمل ،و�أن هذه اخلدمات قد يرتبط تقدميها مبنتج �أو قد ال
يرتبط) كما تعرف اخلدمات امل�صرفية ب�أنها( :ن�شاط �أو منفعة ت�ؤدى �أو يوزع من قبل البنك لفرد �أو
جمموعة �أفراد� ،أو جلهة �أخرى يرتتب عليه خمرجات غري ملمو�سة ال ميتلكها الفرد �أو اجلهة امل�ؤدي �أو
املوزع لها) .3
ومن التعريفني ال�سابقني جند عنا�صر اخلدمات امل�صرفية حتتوي على -:
أ-أن�شاط مقدم من امل�صرف �أو منفعة حمققة للعميل .
ب-بهذا الن�شاط وهذه املنفعة ت�ؤدى �أو تقدم لفرد �آخر� ،أو جمموعة �أفراد كالأ�سر �أو جهة
(�شركة) .
ت-تخمرجات هذا الن�شاط� ،أو هذه املنفعة غري ملمو�سة (غري مادية)
ث-ثال ميتلك العميل هذه املخرجات ،و�إمنا ي�ستفيد منها �إذ ال ميكن بيعها �أو التنازل عنها بدون
الرجوع �إىل امل�صرف.

ثاني ًا :خ�صائ�ص اخلدمات امل�صرفية :

4

تكمن خ�صائ�ص اخلدمة امل�صرفية يف النقاط الآتية :
 - 1االعتماد على الودائع  :تعتمد امل�صارف على الودائع يف ت�أدية جميع خدماتها امل�صرفية التي متثل
امل�صدر الأ�سا�س ،لتمويل امل�صارف وحتقيق الأرباح للم�صارف.
 - 2الالملمو�سية  :تت�صف اخلدمات امل�صرفية بخ�صائ�ص غري ملمو�سة� ،أي ال ي�ستطيع امل�شرتي
ا�ستخدام حوا�سه اخلم�س ،لإدراكها قبل �شرائها فاخلدمة امل�صرفية ال ميكن �شراء وحدات منها
�أو االحتفاظ بها يف املنزل .
 - 3ارتباط اخلدمة ب�شخ�صية مقدمها� ،إذ ي�سعى امل�شرتي عادة� ،أو طالب اخلدمة �إىل م�صرف حمدد
اعتماد ًا على ال�سمعة ،وارتباطها با�سم مقدم اخلدمة ،ف�إدراك الزبون ملقدم اخلدمة ي�صبح �إدراكه
للخدمة نف�سها .
 - 4عدم القابلية للتخزين 		 .
 - 5البد من تداخل العميل مع امل�صرف عند �أداء وتوزيع اخلدمة حيث �إن امل�صرف ال ي�ستطيع تقدمي
اخلدمة �إال �إذا ا�شرتك مع العميل يف بع�ض مراحل �أدائها� ،أو توزيعها فعلى �سبيل املثال  :عند
تقدمي خدمة كالإقرتا�ض البد من �أن يتداخل ويتواجد املقرت�ض مع موظفي امل�صرف يف جميع
 -3عبداللطيف عبداحلميد  ,البنوك ال�شاملة (عمليتها و�إدارتها ) دار اجلامعية  ,الإ�سكندرية � 2000 ,ص . 203
 -4حممد قا�سم ال�صميدعي  ,ردينة عثمان يو�سف  ,مرجع �سابق � ,ص . 60
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مراحل الدرا�سة ،حتى يتم التعاقد معه ،ويبد�أ ال�صرف من القر�ض وي�ستمر تداخله خالل مراحل
ال�سحب وال�سداد واملتابعة حتى تنتهي العملية االقرتا�ضيهبالكامل ،وقد ي�ستمر ذلك يف حالة
�إعادة جتديد عملية االقرتا�ض  .ورمبا قد يت�سائل �أحدهم عن اخلدمة التي تقدمها امل�صارف
ل�صالح العميل بدون ح�ضوره �أو من ينوب عنه �إىل امل�صرف نقول �إن ذلك ال ميكن �أن يتم �إال ب�أوامر
م�سبقة من قبل العميل لأمر امل�صرف .
 - 6تعدد وتنوع اخلدمات امل�صرفية حيث �إن اخلدمات التي تقدم من قبل امل�صارف كثرية ومتنوعة
حيث يزيد ذلك من �صعوبة ت�سويق هذه اخلدمة ،وهي يف تطور كم ًا ونوع ًا با�ستمرار .
 - 7احتياج اخلدمات امل�صرفية �إىل نوعية خا�صة من العاملني الأكفاء الذين يتميزون ب�سرعة الآداء
ودقة يف العمل و�أن يكونوا ذا مهارة عالية.
 - 8احتياج اخلدمة امل�صرفية �إىل ا�ستخدام التقنيات احلديثة لتنفيذها يف الوقت احلا�ضر.

ثالثا� :أهمية اخلدمات امل�صرفية:

تنبع �أهمية اخلدمات امل�صرفية من �أهمية امل�صارف التي تقدمها ،لذلك �أ�صبحت اخلدمات
حتتل دور ًا مهم ًا يف حياة املجتمع ،وت�سهم يف رفاهيتهم وا�ستقرارهم ،لذلك �شهدت امل�صارف يف ال�سنوات
الأخرية تطور ًا ملمو�س ًا يف جمال تقدمي هذه الأن�شطة ،كما اهتمت احلكومات بالإ�شراف والرقابة على
5
اخلدمات ،ملا لها من �أثر فعال يف رفاهية الفرد واملجتمع
6
وتكمن �أهمية اخلدمة امل�صرفية يف قيام امل�صارف مبا يلي:
 - 1ا�ستخدام احدث الو�سائل لتقدمي �أف�ضل خدمة ممكنه.
 - 2تقدمي خدمات تخدم كافة �شرائح املجتمع.
 - 3تقدمي خدمات تلبي احتياجات عري�ضة وا�سعة من العمالء باعتبارهم نقطة البدء يف العمل
امل�صريف ،و�ساعد ذلك التطور التكنولوجي الذي حققته نظم املعلومات امل�صرفية يف الفرتة الأخرية.
 - 4ابتكار و�سائل وخدمات م�صرفية تقدم �إىل العميل مبا يالئم االحتياجات واملتطلبات املعا�صرة
للعمالء من ناحية ،وحتقيق الربح للم�صرف من ناحية �أخرى .
 - 5االهتمام ب�إجناز اخلدمات امل�صرفية من امل�صرف للعميل ب�سهولة وي�سر وكفاءة.
 - 6تقدمي خدمات م�صرفية حتقق الر�ضا للعميل مما يدفعه �إىل التعامل الدائم مع امل�صارف من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى �ضمان امل�صرف االحتفاظ بعمالئه .
 - 7تقدم خدمات م�صرفية ذات جودة عالية ومتيز تعجز عن تقدميها امل�ؤ�س�سات اخلدمية الأخرى .

 -5زكي خليل امل�ساعد ,الت�سويق يف املفهوم ال�شامل  ,بدون دار ن�شر � , 1997 ,ص .213
� -6صالح الدين ح�سن ال�سي�سي  ,احل�سابات واخلدمات امل�صرفية احلديثة  ,دار الو�سام للطباعة والن�شر ,القاهره 1998 ,م � ,ص134-133
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رابع ًا � :أنواع اخلدمات امل�صرفية:

تق�سم اخلدمات امل�صرفية على نوعني رئي�سني هما:

1)1اخلدمات امل�صرفية الكال�سيكية (التقليدية):

 1/1قبول الودائع على اختالف �أنواعها والتي ت�شمل:
أ)أودائع حتت الطلب (احل�سابات اجلارية)وتعرف ب�أنها (عقد يتفق مبقت�ضاه
طرفان على �أن يقيدان يف ح�ساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة
الديون التي تن�ش�أ عن العمليات التي تتم بينهما ،بحيث ي�ستعي�ضان عن ت�سوية
7
هذه الديون تباع ًا بت�سوية واحدة تقع عند قفل احل�ساب).
ب)باحل�سابات اجلارية املدينة (ال�سحب على املك�شوف)  :نوع من الت�سهيالت
املبا�شرة ويفتح با�سم العميل ،وي�سمح له �أن ي�سحب من هذا احل�ساب يف حدود
مبلغ معني دفعة واحدة �أو على دفعات .
ت)تودائع التوفري.
8
ث)ثودائع الأجل.
 2/1القرو�ض وال�سلف:
تقوم امل�صارف التجارية مبنح القرو�ض (الإئتمان امل�صريف) مقابل تقدمي العميل �ضمانات
تكفل للم�صرف احل�صول على �أمواله �إذا تعرث املدين عن �سداد القر�ض .
9
والقرو�ض �أنواع كما يلي:
 - 1قرو�ض ذات طبيعة مو�سمية .
 - 2قرو�ض ذات طبيعة م�ؤقتة .
 - 3قرو�ض ب�ضمان ب�ضائع .
 - 4قرو�ض ب�ضمان رهن عقاري .
 - 5قرو�ض ب�ضمان �أوراق مالية .
 - 6قرو�ض ب�ضمان �أوراق جتارية .
 - 7القرو�ض ب�ضمان �شخ�صي .
 3 /1الكمبياالت والأوراق التجارية:
10
يت�ضمن عمل امل�صارف يف الآتي:
أ-أحت�صيل الكمبياالت حل�ساب العمالء (حت�صيل ال�شيكات – حت�صيل الكمبياالت
– ال�سندات الأذنية – التح�صيل امل�ستندي).
 -7حممد توفيق �سعودي  ,الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري  ,دار الأمني للن�شر والتوزيع � ,2002 ,ص .32
� -8صالح الدين ح�سن ال�سي�سي  ,مرجع �سابق � ,ص 61
 -9عبداحلميد �صديق عبد الرب  ,النقود والبنوك والنظام النقدي يف م�صر  ,مكتبة الدائم الإ�سماعيلية .77-76 ,1998
 -10حممد توفيق �سعودي  ,مرجع �سابق � ,ص . 35
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ب-بتقدمي الت�سهيالت الإئتمانية .
ت-تخ�صم الكمبياالت .
ث-ثالإقرا�ض ب�ضمان الكمبياالت .
 4/1الأوراق املالية:
يق�صد بها (:الأ�سهم وال�سندات ،فال�سند يح�صل �صاحبه على فائدة ثابتة� ،أما الأ�سهم فيح�صل
�صاحبة على عوائد �سنوية ) .
 5/1خطابات ال�ضمان:
بناء على طلب
تعرف خطابات ال�ضمان ب�أنها عبارة عن ( :تعهد مكتوب ي�صدره امل�صرف عادة ً
عميله ل�صالح امل�ستفيد يتعهد فيه امل�صرف �أن يدفع يف حدود املبلغ املذكور �إىل امل�ستفيد عند �أول طلب،
وبالرغم من �أي اعرتا�ض من العميل ب�شرط �أن تتم املطالبة خالل مدة �سريانه،و�إال �سقط حق امل�ستفيد
11
يف الرجوع �إىل امل�صرف).
وهناك �أنواع خلطابات ال�ضمان �أهمها -:
 - 1خطاب ال�ضمان االبتدائي .
 - 2خطاب ال�ضمان النهائي .
 - 3خطاب الدفعات املقدمة .
 - 4خطاب ال�صيانة .
 6/1االعتماد امل�ستندي:
ويعرف االعتماد امل�ستندي ب�أنه (�أن ي�ضع البنك حتت ت�صرف عميله مبلغ ًا معين ًا من النقود
يجوز ال�سحب عليه يف حدود قيمته دون �أن يلتزم العميل بال�سحب ،ولكن �إذا قام بال�سحب من احل�ساب
12
ابتداء من هذا التاريخ).
ا�ستحق عليه �سعر الفائدة
ً
 7/1الكفاالت امل�صرفية:
تعرف الكفاالت ب�أنها :تعهد خطي ي�صدره البنك (الكفيل) يكفل مبقت�ضاه عميلة املكفول بدفع
مبلغ ال يتجاوز قيمة الكفالة لأمر جهة �أخرى (امل�ستفيد) لدى ا�ستالم طلب خطي من امل�ستفيد خالل
13
مدة �صالحية الكفالة ،وبالرغم من �أي معار�ضة من املكفول).
 8/1احلواالت امل�صرفية :
تعرف ب�أنها (�أوامر دفع ،مبوجب هذه الأوامر ي�أذن فيها البنك املحلي ملرا�سله �أن يدفع مبلغ ًا
معين ًا �إىل م�ستفيد مقيم يف اخلارج مقابل خ�صم املبلغ املدفوع من ح�سابه املفتوح لدى هذا املر�سل )
وتق�سم احلواالت امل�صرفية �إىل:
 -11ح�سني جميل البديري  ,البنوك مدخل حما�سبي و�إداري  ,الوراق للن�شر والتوزيع  ,عمان  ,الأردن � , 2003 ,ص. 58
� -12صالح الدين ح�سن ال�سي�سي  ,مرجع �سابق � ,ص.62
 -13عبداللطيف عبداحلميد  ,البنوك ال�شاملة  ,مرجع �سابق � ,ص .195
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أ-أاحلواالت امل�صرفية الداخلية.
ب-باحلواالت امل�صرفية اخلارجية.

14

2)2اخلدمات امل�صرفية احلديثة:
تقدم امل�صارف التجارية العديد من اخلدمات امل�صرفية احلديثة يف ظل التقدم التكنولوجي
15
احلديث ،ومن �أهم هذه اخلدمات ما يلي:
 1/2بطاقات الدفع الإلكرتونية:
تعرف بطاقة الدفع البال�ستيكية ب�أنها (�أداى م�صرفية للوفاء بالإلتزامات تكون مقبولة
على نطاق وا�سع حملي ًا وعاملي ًا لدى الأفراد والتجار وامل�صارف كبديل للنقود ،لدفع قيمة ال�سلع اخلدمات
املقدمة حلاملي البطاقات مقابل توقيعهم للتجار على �إي�صال بقيمة م�شرتياتهم من ال�سلع واخلدمات) .
و�أنواع بطاقات الدفع:
1 1بطاقات الإئتمان.2 2بطاقة اخل�صم ال�شهري.3 3بطاقة اخل�صم الفوري. 2/2البطاقات الذكية -:
هي عبارة (عن بطاقة حتوي معاجل ًا دقيق ًا ي�سمح بتخزين الأموال من خالل الربجمة
الأمنية وهذه البطاقات ت�ستطيع التعامل مع بقية الكمبيوترات تتم عمليات البيع وال�شراء يف ثوان
معدودة من خالل هذه البطاقات).
 3/2ال�صراف الآيل:
هو وحدات حا�سوبية طرفية تن�شر يف مقار امل�صارف ويف املطارات واملراكز التجارية
ي�ستخدمها العمالء ل�سحب النقود عن طريق بطاقة خا�صة ي�ضعها العميل يف الآله ،ثم يدخل رقمه
اخلا�ص عن طريق مفاتيح �آله احلا�سوب ،وميكن للعميل �سحب املبالغ من الآله حتى حد معني .
 4/2خدمة �صناديق الأمانات اخلزانات احلديدية:
تتيح خدمة ت�أجري اخلزائن احلديدية فر�صة للعميل ،ليقوم ب�إيداع املتعلقات العينية
وال�شخ�صية والأوراق وامل�ستندات املهمة مما يجنبه خماطر ال�سرقة وال�ضياع .
 5/2ال�شيكات ال�سياحية:
ا�ستحدثت هذه ال�شبكات ،لتمكن ال�سياح من احل�صول على ما يلزمهم من النقود دون احلاجة
�إىل حملها معهم والتعر�ض ملخاطر ال�سرقة وال�ضياع ،في�سلم نقوده للبنك وي�سلمه البنك جمموعة من
ال�شيكات من فئات خمتلفة ،ومتى �أراد العميل �صرف مبلغ ال�شيك ،تقدم �إىل �أي بنك ووقع على ظهر
 -14املرجع ال�سابق � ,ص . 197
 -15للمزيد �أنظر عبداهلل �صالح الريا�شي  ,مو�ضوعات يف �أنظمة الدفع والعمليات امل�صرفية الإلكرتونية  ,البنك املركزي اليمني � ,2007 ,ص.61
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ال�شيك مبا يفيد ا�ستالم املبلغ ،ويقوم البنك بدفع قيمة ال�شيك للعميل .
 6/2تقدمي خدمات ا�ستثمارية للمتعاملني:
	�أ�صبحت معظم امل�صارف ت�شرتك يف �إعداد الدرا�سات املالية املطلوبة للمتعاملني معها لدى
�إن�شائهم للم�شروعات ،وبذلك ف�إنه يتم حتديد احلجم الأمثل للتمويل املطلوب ،وكذلك طريقة ال�سداد
ومدى اتفاقها مع �سيا�سة امل�شروع.
 7/2خدمات نقاط البيع:
حيث يتم و�ضع حمطات بيانات (نهائيات) يف املحالت التجارية تكون على ات�صال ب�شبكة
احلا�سبات مل�صرف �أو �أكرث ،ويتم من خاللها �سداد فواتري ال�شراء الإلكرتوين با�ستخدام البطاقات
املمغنطة .
 8/2اخلدمات امل�صرفية عن ُبعد(اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو تيلي بنك)
ت�ستخدم هذه اخلدمة بالدرجة الأوىل لال�ستعالمات ودفع الفواتري وحتويل الأموال من
ح�ساب �إىل ح�ساب ،وبالتايل ميكن للعميل �أداء عملياته امل�صرفية عن طريق هاتفه.
 9/2ال�صرف الأجنبي:
ال�صرف الأجنبي هو �صرف عمله بقيمة عمله �أخرى وعملية ال�صرف الأجنبي الفوري هي
(عقد �شراء �أو بيع عمله ب�أخرى ب�سعر �صرف متفق عليه ويف موعد حمدد)
 10/2نظام التحويل الإلكرتوين للأموال:
حيث تقوم العديد من امل�صارف بامل�شاركة يف �شبكات حا�سبات تتوىل التداول الإلكرتوين ملاليني
القيود املحا�سبية التي ت�سجل املديونية والدائنية فيما بني امل�صارف ،وبذلك ت�ؤدي الدور التقليدي
				
لغرف املقا�صة ب�شكل فوري ،وبدرجة عالية من الكفاءة .

املطلب الثاين

الوعي امل�صريف ،مفهومة� ،أهميته ،العوامل امل�ؤثرة فيه
�أو ًال :مفهوم الوعي امل�صريف:

يعرف الوعي �إجما ًال ب�أنه (:حم�صلة عمليات ذهنية و�شعورية معقدة ،حيث ي�شرتك يف
ت�شكيلة التفكري واحلد�س واخليال واالحا�سي�س وامل�شاعر والإرادة وال�ضمري واملبادئ والقيم ومرتكزات
الفطرة وحوادث احلياة والنظم االجتماعية والظروف التي تكتنف حياة الإن�سان،وهذا اخلليط
الهائل من مكونات الوعي يعمل على نحو معقد جد ًا ،وي�سهم كل مكون بن�سبة تختلف من �شخ�ص �إىل �آخر
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مما يجعل لكل �شخ�ص نوع ًا من الوعي يختلف عن وعي الآخرين).
ويعرف الوعي امل�صريف ب�أنه (الفهم و�سالمة الإدراك واملعرفة باملعلومات املدجمة يف �أ�صول
ومبادئ ونظم العمل يف امل�صارف ) كما يعرف ب�أنه (:الإدراك �أو ال�شعور ومدى القدرة على ا�ستيعاب
17
التغري يف العمل و�أ�ساليب العمل امل�صريف والتال�ؤم معها ).
16

ثاني ًا� :أهمية الوعي امل�صريف :

18

تكمن �أهمية الوعي بالعمل امل�صريف يف النقاط الآتية :
 - 1قدرة العمالء على فهم �آليه العمل امل�صريف .
 - 2التقدم التكنولوجي و�شبكات املعلومات واخلدمات امل�صرفية املتعددة تتطلب اال�ستيعاب لـ (واجب
الوقت) �أو اال�ستجابة ال�صحيحة لكيفية التعامل مع هذه اخلدمات من قبل العاملني بامل�صارف من
جهة� ،أو من قبل العمالء من جهة �أخرى.
 - 3النقد مظهر من مظاهر ا�ستيقاظ الوعي ،وهو الذي يجدد الأبنية الفكرية حني ي�صقلها ويجعلها
يف حالة من التوهج والإ�شعاع،لذلك ت�ستفيد منه �إدارة امل�صارف ،فالنقد �سيك�شف عن ق�صور �إجنازات
امل�صارف يف عملها �أو يف �أحد جوانبها مما يجعلها حت�سن من �أدائها يف العمل .
 - 4الإدراك بالعمل امل�صريف يحقق ا�ستجابات من قبل العمالء للتعامل مع امل�صارف ولال�ستفادة من
اخلدمات امل�صرفية املقدمة .
 - 5االهتمام وال�شعور بامل�س�ؤولية من قبل امل�صارف للخدمات التي تقدمها ،لأن وعي العمالء مبا تقدمه
يجعلها يف حالة م�س�ؤولية دائمة ،لتقدمي �أف�ضل اخلدمات التي تنا�سب كل عميل .
 - 6ك�سب ح�صة �سوقية �أكرب للم�صرف الذي يتمتع بوعي و�سمعة جيدة لدى العمالء فالوعي يخلق
�صوره ذهنية ب�أ�ساليب العمل التي قدمها ،وبالتايل حتقيق الهدف الرئي�س للم�صرف وهو الربح
واحل�صة ال�سوقية .
 - 7الوقوف على الأ�ساليب احلديثة للعمل امل�صريف من خالل املتابعة والإدراك وال�شعور ب�أهمية
مواكبة التطور ،لتحقيق �أهداف امل�صرف من جهة وحتقيق الر�ضا والإ�شباع للعمالء من اخلدمات
امل�صرفية املقدمة من جهة �أخرى .

ثالث ًا :العوامل املحددة للوعي امل�صريف:

•يتحدد الوعي امل�صريف يف �أي بلد مبجموعة من العوامل تتمثل يف الآتي:

19

 -16عبدالكرمي بكار  ,جتديد الوعي  ,دار امل�سلم  ,الري�ضا � , 2000 ,ص . 5
 -17املرجع ال�سابق � ,ص .7-6
 -18املرجع ال�سابق �,ص . 10 – 9
� -19أحمد را�شد القدير � ,شفيق حداد  ,مدى �إدراك العاملني يف البنوك التجارية لأن�شطة الت�سويق االجتماعية  ,املجلة الأردنية للعلوم التطبيقية  ,املجلد
الثامن  ,العدد الأول � , 2005 ,ص . 98
			
جامعة امللكة �أروى

61

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

تقييم م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء امل�صارف التجارية يف اجلمهورية اليمنية

 - 1التطور االقت�صادي واالجتماعي للبالد فالتطور ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى معي�شة الأفراد الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل زيادة معامالتهم مع امل�صارف.
 - 2م�ستوى دخل الفرد ،بحيث �أنه كلما ارتفع م�ستوى دخل الفرد �أدى �إىل زيادة تعامله مع امل�صرف
وبالتايل زيادة الوعي امل�صريف .
 - 3حت�سني وتنوع اخلدمات امل�صرفية املقدمة من البنوك يخلق �صورة ذهنية ،ومكانة عالية لدى
عمالء امل�صارف ،وبالتايل زيادة الوعي امل�صريف .
 - 4منو �أن�شطة القطاع امل�صريف ي�ؤدي �إىل زيادة الوعي ،بحيث �أن تعامل امل�صرف مع �أكرب عد ممكن من
العمالء �سي�ؤدي �إىل حتقيق املزيد من الوعي امل�صريف .
 - 5املزيج الرتويجي امل�ستخدم من قبل امل�صارف من دعاية و�إعالن وعالقات عامة ،لتحقيق ال�صورة
الذهنية املميزة للم�صرف وبالتايل حتقيق مزيد من الوعي باخلدمات املقدمة للعمالء ،وما ميكن
�أن حتققه من فوائد.
وهناك جمموعة من العوامل امل�ؤثرة يف اختيار العمالء للم�صرف وهي نوعان:
�أو ًال :جمموعة العوامل الذاتية.
ثاني ًا :جمموعة العوامل امل�صرفية .

�أو ًال :جمموعة العوامل الذاتية امل�ؤثرة يف اختيار امل�صرف:

وهي عوامل ترجع �إىل العميل نف�سه من �أهمها :
أ-أالدافعية :
�إن الدوافع هي الطاقات الكامنة داخل الفرد ،حيث تدفعه لي�سلك �سلوك ًا معين ًا يف اجتاه
معني ،وت�شمل ب�صورة �ضمنية احلاجة وامليول وال�سعي ،فمث ُال :قرار �شراء املنتجات املالية تتم
ب�سبب وجود حاجة مالية غري م�شبعة لدى الفرد من �ش�أنه �أن يقود �إىل توتر نف�سي يولد عنه
دافعية الت�صرف يف االجتاه الذي يعتقد �أنه ي�ستحق �إ�شباع تلك احلاجة عن طريق �شراء اخلدمة
امل�صرفية ،ويدفعهم للتعامل مع امل�صرف.
ب-بالثقافة :
تعرف ب�أنها (العادات والتقاليد والقيم واملعتقدات التي حتكم وتنظم �سلوك املجتمع) و�أن
�أغلب م�ستندات الأفراد وهياكله املرجعية ت�شكل يف �ضوء الثقافة التي يرتبى فيها.
جـ  -عوامل دميغرافية :
يرتبط الطلب على اخلدمات امل�صرفية بعوامل دميغرافية (املهنة – التعليم – اجلن�س )
ف�إرتفاع م�ستوى التعليم قد ينمي �إدراك الفرد ب�أهمية التعامل مع امل�صارف بال�شكل الذي ي�ؤثر
ب�أ�سلوب الإنفاق مما ينعك�س يف زيادة امليل للإدخار ،وبالتايل زيادة التعامل مع امل�صارف .
ء -الأ�سرة -:
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تلعب الأ�سرة دور ًا يف اكت�ساب القيم والتقاليد االجتماعية والت�أثري على ال�سلوك ال�شرائي
فغالب ًا يختار الأفراد امل�صارف التي تتعامل معه العائلة ،فيفتح الآباء ح�سابات لأوالدهم يف
نف�س امل�صرف الذي ميلكون ح�سابات فيه.

ثاني ًا :جمموعة العوامل امل�صرفية:

هي جمموعة العوامل التي ميكن التحكم بها من قبل امل�صارف وفق ًا ل�سيا�ستها العامة ،و�أهدافها
)1(20
وا�سرتاتيجيات عملها امل�صريف.
ومن �أهم هذه العوامل:
�أ -املوقع :
هو مكان ت�سليم املنتج ويعد حمدد ًا رئي�س ًا يف جذب العمالء ومعيار �أ�سا�س يف تف�ضيل م�صرف
دون �آخر ،حيث يف�ضل الزبون اختيار امل�صرف القريب من م�سكنه �أو موقع عمله ،وتختار من�ش�أة الأعمال
امل�صارف القريبة من مواقع عملها .
ب� -سيا�سات امل�صرف:
	�إن �سيا�سة امل�صرف التي يتبعها ت�أثري يف جذب العمالء ،ف�أهتمام الزبائن ب�سالمة �أموالهم
يجعلهم يف�ضلون امل�صرف الذي يدار ب�صورة �أف�ضل يف قدرته على جتاوز الأزمات ،وامتالك اخلربة
الكبرية و�أتباع الأ�ساليب املنظمة يف العمل ،ف�إتباع امل�صرف ل�سيا�سة �إقرا�ض معينة تقوي الأفراد يف
اختيار م�صرف دون �آخر ،وكذلك �سيا�سية الأق�ساط �أو طريقة منح الكارت الإئتماين.
جـ � -سمعة امل�صرف:
ُتعدُّ �سمعة امل�صرف من العوامل املهمة يف اختيار امل�صرف حيث ت�سهم متغريات عدة يف ت�شكيل
�سمعة امل�صرف ،مثل مالئمة امل�صرف وتعامل املوظفني ب�صورة رائعة مع الزبائن ونوعية اخلدمات التي
تقدمها ،وتهتم امل�صارف ب�إختيار موظفيها من ذوي املظاهر اجليدة والأخالق الطيبة الذين يح�سنون
التعامل مع الزبائن حيث تعتمد �سمعة امل�صرف بدرجة كبرية على قدرة املوظفني على خلق الإنطباع
اجليد مما ي�ؤدي �إىل زيادة الطلب على الودائع.
ء – ال�سمات املادية وال�شخ�صية للم�صرف:
ت�شري الدرا�سات �إىل �أهمية املظهر العام للم�صرف كمعيار مهم يف اختيار امل�صرف ،وقد �أخذت
امل�صارف تهتم بتح�سني املباين وحتديثها و�إدخال الأجهزة املتطورة من �أجل توفري الراحة للعمالء
وجذبهم للتعامل مع امل�صرف مما ت�ؤثر ال�صورة التي تتكون لدى الزبون فكرة الألفة واالنتماء ،وي�صعب
عليه فكرة االنتقال مل�صرف �آخر.
 -20للمزيد �أنظر :
•عبدال�سالم �أبو قحف  ,حنفي عبدالغفور  ,الإدارة احلديثة للبنوك التجاري  ,ط  ,1الدار اجلامعية  ,بريوت � ,1991 ,ص 35
•ناجي معال  ,مرجع �سابق � ,ص . 74
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املبحث الثاين

واقع اجلهاز امل�صريف يف اليمن
�أو ًال -ن�ش�أة اجلهاز امل�صريف يف اليمن:

بعد قيام ثورتي �سبتمرب عام 1962م و�أكتوبر عام 1967م ن�ش�أ اجلهاز امل�صريف متمث ًال
ب�إن�شاء البنك اليمني للإن�شاء والتعمري يف � 28أكتوبر 1962م والتي ت�سهم فيه احلكومة بن�سبة
(،)51%ون�سبة ( )49%للقطاع اخلا�ص اليمني ،حيث كان البنك التجاري الوحيد املتواجد يف �شمال
اليمن �سابق ًا ،والذي كان يقوم مبهام ووظائف البنك املركزي اليمني �إىل جانب خدماته امل�صرفية
التقليدية حتى عام 1970م،حيث ان�ضمت اليمن لع�ضوية �صندوق النقد الدويل وما ترتب عليه من
�إتباع �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي ،والنهج الر�أ�سمايل ،و�إن�شاء البنك املركزي اليمني عام 1971م،
ودخلت عدد من البنوك التجارية الأجنبية ملزاولة �أعمالها امل�صرفية ،حيث بلغ عدد البنوك التجارية
يف �شمال اليمن – وطنية و�أجنية – يف عام 1987م حوايل ( )10بنوك رئي�سه لديها ( )52فرع ًا،
وعدد قليل جد ًا منها هي بنوك وطنية،ف�أغلبها فروع لبنوك �أجنبية مركزها يف خارج اليمن  .مثل :
امل�صرف املتحد املحدود يف مدينة �صنعاء ،و(حبيب) بنك يف مدينة احلديدة ،والبنك الربيطاين لل�شرق
الأو�سط يف مدينة تعز ،وذلك يف عام 1971م وفرع لبنك (الأندو�سني) و (�سيتي) بنك يف �صنعاء عام
1975م ،ويف عام 1979م ت�أ�س�س بنك اليمن والكويت بر�أ�سمال كويتي ميني (�أ�صبح ر�أ�سمال  -حالي ًا
21
 100%ميني ًا) ،وفرع مل�صرف الرافدين العراقي اجلن�سية يف عام .1982	�أما يف اجلزء اجلنوبي من اليمن ،فقد �شهد تطور ًا يف العمل امل�صريف بدرجة �أكرب من اجلزء
ال�شمايل ،وذلك ب�سبب املكانة التاريخية والتجارية التي تتميز بها مدينة عدن ،حيث كان امل�ستعمر
الربيطاين �سبب ًا رئي�س ًا يف ت�أ�سي�س فروع لبع�ض البنوك الأجنبية خلدمة م�صاحله ،ف�أنت�شرت العديد
من البنوك الأجنبية يف جنوب الوطن �سابق ًا مثل  :فرع البنك ال�شرقي يف عدن عام 1951م،وفرع
البنك الربيطاين لل�شرق الأو�سط ،وفرع للبنك الأهلي الهندي عام 1952م ،ويف عام 1953م ،افتتح
فرع لبنك (�شارترد) ،وكذلك فرع بنك (حبيب) الباك�ستاين يف عام 1954م ،ويف نف�س ال�سنة افتتح
البنك ال�شرقي فرعني له يف مدينتي املكال و�سيئون ،ويف عام 1956م ،افتتح البنك العربي فرع ًا له يف
عدن وافتتح البنك الأهلي الهندي فرعني يف كل من مدينتي حلج و�أبني ،ويف عام 1966م ت�أ�س�س �أول
بنك وطني بر�أ�سمال م�شرتك بن�سبة ( )60%لكبار التجار اليمنيني ون�سبة (� )40%أجنبي ،وهو بنك
اجلنوب العربي ،و�أ�ستمر ذلك الو�ضع حتى �صدر قرار الت�أميم يف عام 1969م حيث مت ت�أميم جميع
امل�صارف املوجودة يف جنوب اليمن ،وحل مكانها البنك الأهلي اليمني كبنك وطني متتلكه الدولة بن�سبة
 -21للمزيد �أنظر مطهر عبدالعزيز العبا�سي  ,اقت�صاديات النقود والبنوك مع التطبيق على االقت�صاد اليمني  ,دار الفكر املعا�صر � ,صنعاء  ,ط ,2\,
� ,1996ص .25-21
			
جامعة امللكة �أروى

64

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

تقييم م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء امل�صارف التجارية يف اجلمهورية اليمنية
22

(.)100%
وبعد قيام دولة الوحدة يف عام 1990م� ،شهدت اليمن ت�أ�سي�س بنوك جديده مثل  :البنك
التجاري اليمني يف عام 1993م والبنك الوطني للتجارة واال�ستثمار يف عام 1998م ( وقد �أعلن
�إفال�سه يف عام 2005م ) وبنك اليمن واخلليج عام 2001م ،كما �شهد القطاع امل�صريف اليمني دخول
ثالث بنوك �إ�سالمية لأول مرة يف تاريخ اليمن بعد �صدور قانون البنوك الإ�سالمية يف عام 1996م،
وهي بنك الت�ضامن الإ�سالمي الدويل والبنك الإ�سالمي اليمني وبنك �سب�أ الإ�سالمي ،وتبعهم افتتاح
بنك اليمن والبحرين ال�شامل يف عام 2002م،لي�صل �إجمايل عدد امل�صارف العاملة يف اليمن حتى نهاية
2013م ( )17بنك ًا من غري البنك املركزي اليمني وكما يو�ضحه اجلدول رقم (. )1
جدول رقم ()1
هيكل اجلهاز امل�صريف اليمني حتى 2013/12/31م
البنك
البنك املركزي اليمني
البنك اليمني للإن�شاء والتعمري
البنك الأهلي اليمني
البنك العربي
يونايتد بنك

ر�أ�س املال
تاريخ
املدفوع مباليني
الت�أ�سي�س
الرياالت
6000
1971
15000
1962
10000
1969
6000
1972
6015
1972

ملكية ر�أ�س املال
عدد
الن�سبة  %الفروع
اجلهة
احلكومة
خا�ص /احلكومة
احلكومة
�أجنبي
�أجنبي

بنك الت�سليف للإ�سكان

1977

200

خا�ص  /احلكومة

بنك اليمن الدويل

1979

15000

خا�ص � /أجنبي

بنك اليمن والكويت
بنك الت�سليف التعاوين الزراعي
م�صرف الرافدين

1979
1982
1982

6000
11900
6500

خا�ص
احلكومة
�أجنبي

البنك التجاري اليمني

1993

7600

خا�ص  /احلكومة

البنك الإ�سالمي للتمويل

1995

4394

خا�ص � /أجنبي /
احلكومة

100
100%
100%
100%
. 3%
97%
. 85%
15%
100%
100%
100%
. 90%
10%
،73.5%
،22%
4.5%

22
43
27
9
3
1
21
11
51
1
14
5

 -22املرجع ال�سابق � ,ص . 25
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بنك الت�ضامن الإ�سالمي الدويل

1996

20000

بنك �سب�أ الإ�سالمي

1997

9292

بنك اليمن واخلليج

2001

1250

بنك اليمن والبحرين ال�شامل

2002

6000

بنك قطر الوطني
بنك الأمل للتمويل الأ�صغر
م�صرف الكرميي للتمويل الأ�صغر
الإ�سالمي

2007
2010

6533
1،990

2010

6000

،96.7%
خا�ص � /أجنبي
3.3%
،85%
خا�ص � /أجنبي
15%
7ـ،7%
خا�ص � /أجنبي /
1% ،22%
احلكومة
،57%
خا�ص � /أجنبي
43%
100%
�أجنبي
100%
حكومي
خا�ص

100%

21
15
2
8
1
17
100

امل�صدر:البنك املركزي اليمني ،التقرير ال�سنوي للبنك املركزي اليمني .2013
من خالل اجلدول رقم ( )1واالطالع على التقارير الر�سمية اخلا�صة ب�أداء البنوك العاملة يف
اليمن وفق ًا لبع�ض الدرا�سات املالية وامل�صرفية ف�إنه يالحظ الآتي -:
1)1بلغ عدد البنوك التجارية العاملة يف اليمن حوايل ( )18بنك ًا رئي�س ًا حتى نهاية عام 2013م
منها ( )11بنك ًا جتاري ًا تنق�سم �إىل عدد ( )7بنوك وطنية منها عدد ( )4بنوك متثل البنوك
الإ�سالمية اليمنية ،حيث ت�شكل البنوك التجارية (قطاع ًا عام ًا وخا�ص ًا ) ن�سبة حوايل
( )83%من اجلهاز امل�صريف اليمني ،ون�سبة ( )17%بنوك �إ�سالمية مينية ،ومتثل البنوك
التجارية احلكومية (القطاع العام ) اجلزء الأعظم من القطاع امل�صريف اليمني بن�سبة ت�صل
�إىل حوايل ( )57،3%من �إجمايل البنوك العاملة يف اليمن ،حيث تقدم خدماتها امل�صرفية
يف معظم املحافظات اليمنية الرئي�سة والثانوية بعدد فروع ت�صل �إىل حوايل ( )109فرع ًا،
بينما يقت�صر ن�شاط البنوك الأخرى (القطاع اخلا�ص الوطني والأجنبي) على بع�ض املدن
الرئي�سة فقط بعدد فروع ت�صل �إىل حوايل ( )81فرع ًا ،الأمر الذي يعني اقت�صار التناف�س
يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية على املدن الرئي�سة فقط وهي �ست مدن (�صنعاء – عدن – تعز
– احلديدة – املكال – �إب) .
2)2ت�شكل الأهمية الن�سبية للقطاع امل�صريف اخلا�ص ن�سبة حوايل ( )%ٍ 42،7من �إجمايل البنوك
العاملة يف البالد  .متثل البنوك التجارية الوطنية ن�سبة حوايل ( )15،8%من �إجمايل
القطاع امل�صريف اخلا�ص ،والبنوك التجارية الأجنبية متثل ن�سبة حوايل ( ،)9،5%والبنوك
الوطنية الإ�سالمية متثل ن�سبة حوايل ( )17،4%من �إجمايل القطاع امل�صريف اخلا�ص .
3)3مقارنة م�ستوى تواجد وانت�شار القطاع امل�صريف اخلا�ص (الوطني والأجنبي يف مدن اليمن
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الرئي�سية نالحظ �أن القطاع امل�صريف اخلا�ص الوطني يتواجد وينت�شر يف املدن الرئي�سة
بدرجة �أكرب من القطاع امل�صريف الأجنبي ،حيث ترتاوح الأهمية الن�سبية لتواجد وانت�شار
القطاع التجاري اخلا�ص الوطني من حوايل (�( )50%أقل ن�سبة تواجد يف مدينتي تعز
واحلديدة) �إىل حوايل (� ( )67% ،70%أعلى ن�سبة تواجد يف مدينتي �صنعاء و�إب) على
التوايل ،يف حني ترتاوح الأهمية الن�سبية لتواجد وانت�شار القطاع التجاري اخلا�ص الأجنبي
من حوايل (� ( )33% ،30%أقل ن�سبة تواجد يف مدينتي �صنعاء و�إب) على التوايل� ،إىل
حوايل (� )50%أعلى ن�سبة تواجد يف مدينتي تعز واحلديدة) .
4)4احتلت العا�صمة �صنعاء املرتبة الأوىل يف تواجد وانت�شار الفروع امل�صرفية التابعة للقطاع
التجاري اخلا�ص بعدد ( )20فرع ًا ،ون�سبة ( )42%من �إجمايل عدد الفروع امل�صرفية
التابعة للقطاع التجاري اخلا�ص ،وت�أتي مدينة عدن يف املرتبة الثانية بعدد فروع ت�صل �إىل
( )7فروع ،ون�سبة حوايل ( )15%من �إجمايل عدد الفروع امل�صرفية التابعة للقطاع اخلا�ص،
وت�أتي على الرتتيب كل من مدينة تعز ،واحلديدة ،واملكالء بن�سبة حوايل ( )12،5%و
( )12،5%و ( )10%على التوايل وهذا يعني تركز املناف�سة ب�شكل �أكرب يف مدينة �صنعاء
التي تتواجد فيها البنوك التجارية الوطنية بعدد ( )14فرع ًا مقابل ( )6فروع للبنوك
التجارية الأجنبية .

ثاني ًا :قيا�س �أداء البنوك العاملة يف اليمن .
جدول رقم ()2
حجم الودائع والإئتمان امل�صريف اجلهاز امل�صريف (باملليار ريال)
القرو�ض وال�سلفيات باملليار
معدل النمو%
احلكومة باملليار
 %احلكومة /القرو�ض
الودائع
معدل النمو %
 %القرو�ض (بدون �سلفيات)
الودائع
العملة املتداولة خارج البنوك
 %العملة املتداولة
خارج البنوك /الودائع

2008
2007
684.6
655.9
4.4%
256.9
289.3
37.5% 44.1%
1،232.6 1،050.9
17.3%
34.7% 34.9%

2009
939.9
73.3%
519.9
55.3%
1،342.5
8.9%
31.3%

2010
1،037.9
10.4%
581.5
56.0%
1،518.8
13.1%
30.1%

2011
997.8
3.9%
610.4
61.2%
1،348.6
-11.2%
28.7%

2012
1،244.4
24.7%
853.3
68.6%
1،799.5
33.4%
21.7%

2013
1،773.1
42.5%
1،233.1
69.5%
2،225.3
23.7%
24.3%

472.2
38.3%

532.3
%39.6

546.9
%36.0

777.4
57.6%

803.3
%44.6

784.8
35.3%

425.8
40.5%

امل�صدر  :البنك املركزي اليمني ،التقارير ال�سنوية للأعوام.2013 ،2010 ،2008 ،
			
جامعة امللكة �أروى

67

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

تقييم م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء امل�صارف التجارية يف اجلمهورية اليمنية

من خالل اجلدول رقم ( )2يت�ضح الآتي:
1)1يت�ضح من البيانات �أعاله �أن ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع منخف�ضة مما يعك�س االنخفا�ض يف
كفاءة توظيف املوارد ،حيث ترتكز توظيف املوارد يف �أذون اخلزانة ،كونها خالية من املخاطر.
2)2تعك�س بيانات اجلدول من ّو ًا غري متوازن يف القرو�ض وال�سلفيات التي متنحها البنوك التجارية
كما يظهر م�ؤ�شر �سالب للنمو يف العام  ،2011والناجتة عن �آثار تداعيات الأزمة ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف اليمن� ،إال �أنها عادت للتح�سن خالل العامني 2013 – 2012م
كما يظهر تزايد الإئتمان املقدم للحكومة عن طريق �شراء �أذون اخلزانة التي �إجتهت البنوك
التجارية ل�شرائها نظر ًا الرتفاع العوائد عليها ،ولكونها م�ضمونه من احلكومة حيث تعد ا�ستثمارات
خالية املخاطر ،ولكونها املمول الرئي�س لعجز املوازنة العامة للدولة كونها و�سيلة غري ت�ضخمية،
وبالتايل �أ�صبحت الدولة تزاحم القطاع اخلا�ص على موارد هذه البنوك ،حيث و�صلت م�شرتيات
�أذون اخلزانة �إىل �إجمايل القرو�ض  69.5%يف العام 2013م مقارنة بن�سبة  68.6%يف 2012م.
3)3يت�ضح �إنخفا�ض م�ؤ�شر العملة املتداولة خارج البنوك على الودائع ،حيث و�صل هذا املعدل
خالل العامني  2012و � 2013إىل  35.3% ’ 44.6%على التوايل ،والذي يدل على تدين
و�إنخفا�ض قدرة البنوك التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية على امت�صا�ص ال�سيولة النقدية واجتذاب
الفوائ�ض واملدخرات اخلا�صة ،ومن ثم �إعادة ت�شغيلها يف عمليات متويل امل�شاريع اال�ستثمارية
املختلفة ،ويدلأي�ض ًا على �أن كمية كبرية من املعامالت واملبادالت املالية يف االقت�صاد اليمني
23
تتم خارج نطاق القوات امل�صرفية الر�سمية ،ويعود ذلك لأ�سباب عدّ ة �أهمها-:
أ)أ�ضعف الوعي لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ب�أهمية املعامالت واملبادالت املالية من خالل
القنوات امل�صرفية الر�سمية ،والدليل على ذلك توجه �أفراد املجتمع نحو ا�ستثمار �أموالهم
يف �أ�صول مالية �أخرى مثل امل�ضاربة يف الأرا�ضي والعقارات ،مما رفع �أ�سعارها �إىل م�ستويات
قيا�سية خالل فرتات حمدودة ،و�ساد االعتقاد �أن �شراء الأرا�ضي وبناء العقارات هو املجال
الأكرث �ضمان ًا خلزن الرثوة واالحتفاظ بقيمتها احلقيقة عرب الزمن ،وقد ر�سخ ذلك االعتقاد
عدم الثقة يف البنوك العاملة يف اليمن وخا�صة بعد �إفال�س �أحد البنوك التجارية وهو البنك
الوطني للتجارة واال�ستثمار و�ضياع �أموال كثري من املودعني .
ب)بانت�شار ظاهرة �إحالل النقود الوطنية (الريال اليمني )بالنقود الأجنبية (الدوالر والريال
ال�سعودي وغريها من العمالت ) واكتنازها اعتقاد ًا منهم �أن ذلك هو ال�شكل الأن�سب للحفاظ
على قيمة النقود ال�سائلة من �آثار الت�ضخم .
4)4عند مقارنة معدل النمو ال�سنوي للودائع ،والذي يعك�س كفاءة البنوك يف جذب املدخرات
 -23عمر العولقي  ,دور البنوك العاملة يف اليمن يف التنمية االقت�صادية  ,بحث مقدم لإ�ستكمال متطلبات برنامج املاج�ستري يف الإدارة املالية ,2006-2005
�ص . 40
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جند �أنها يف تذبذب بني ارتفاع وانخفا�ض ،كما يت�ضح �أن هذه الن�سبة انخف�ضت يف العام
2011م،ويعزو ذلك �إىل تداعيات الأزمة ال�سيا�سية التي �أدت �إىل قيام عدد كبري من العمالء
ب�سحب مبالغ كبرية من الأموال املودعة خوف ًا من النهب وال�ضياع .

املبحث الثالث

حتليل م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء امل�صارف التجارية يف مدينة �صنعاء
�أو ًال -جمتمع وعينة البحث:

متثل عينة البحث يف عمالء امل�صارف العاملة يف مدينة �صنعاء ،ونظر ًا ل�صعوبة الو�صول
�إىل جميع �أفراد جمتمع البحث فقد قام الباحث بتحديد عينه ع�شوائية تتمثل يف �أربعة م�صارف مت
�إنتقائها ،بعناية ،حتى يتم تغطية ًّ
كل من امل�صارف اخلا�صة واملختلطة يف مدينة �صنعاء ،ومن ثم اختيار
عينة ع�شوائية من عمالء تلك امل�صارف ،ليكونوا حتت الدرا�سة وامل�صارف التي مت اختيارها كعينة هي:
1.1البنك اليمني للإن�شاء والتعمري.
2.2بنك اليمن والكويت.
3.3بنك اليمن الدويل.
4.4البنك التجاري اليمني.
جدول رقم ()3
بع�ض خ�صائ�ص ال�شخ�صية والوظيفة لعينة عمالء امل�صارف
اخل�صائ�ص

العمر املنق�ضي

اجلن�س
امل�ؤهل الدرا�سي
امل�ؤهل الدرا�سي
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� 29-20سنه
� -39-30سنه
� 40سنه فما فوق
املجموع
ذكر
�أثنى
املجموع
�شهادة متو�سطة
�شهادة ثانوية
درجة معينة (بكالوريو�س)
درجة جامعية عليا
املجموع
69

التكرار
29
26
15
70
60
10
70
9
19
42
0
70

الن�سبة املئوية
41.42
37.14
21.42
100
85.71
14.28
100
12.85
27.14
60
0
100
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قطاع عام
قطاع خا�ص
قطاع خمتلط
املجموع

الوظيفة

36
25
9
70

51.42
35.71
12.85
100

ثاني ًا -طرق جمع وعر�ض وحتليل البيانات:

 - 1متثل �أداء البحث باال�ستمارة التي تكونت من حمورين .
املحور الأول :خا�ص بالأ�سئلة املتعلقة بالعوامل الدميغرافية للعمالء كالعمر واجلن�س وغريها من
العوامل الدميغرافية .
املحور الثاين :خا�ص بالأ�سئلة املتعلقة بالوعي امل�صريف من وجهة نظر العمالء التي كانت مكونه من
( )17فقرة ،وقد مت �إفراغها �ضمن املقيا�س الثالثي (نعم – ال – �إىل حد ما ) وقد مت توزيع ال�سبع
ع�شرة فقرة كالآتي-:
فئة الأ�سئلة
3-1
6-4
8-7
11-9
15-12
17-16

الفر�ضية

الفائدة
الأمان
الثقة
�أ�سلوب املوظفني مع العمالء
ثقافة العمالء
دورة العمالء يف ن�شر الوعي امل�صريف يف املجتمع

حيث قد مت توزيع ( )90ا�ستمارة ا�ستبانة على عمالء امل�صارف بواقع ( )40ا�ستمارة للم�صارف
موزعة ( )10لكل م�صرف و( )50ا�ستمارة للعمالء املتواجدين خارج امل�صارف التي تت�ضمن ( فئة التجار
– موظفني اجلامعات و�أ�صحاب الأعمال احلرة ) ،وكانت امل�سرتدة منها ( )80ا�ستمارة وال�صحيح منها
(. )70
 - 2يف بناء اجلانب النظري مت اال�ستعانة بالآتي -:
أ-أالكتب .
ب-باملجالت .
ت-تامل�ؤمترات العلمية .
ث-ثالر�سائل اجلامعية .
ج-جاالنرتنت .
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ثالثا :الأ�ساليب الإح�صائية:

مت االعتماد على الأ�سلوب الو�صفي والتحليلي يف حتليل العينات ومت االعتماد على الأ�ساليب
الإح�صائية ،وقد اعتمد هذا البحث على �ستة م�ؤ�شرات ،لقيا�س م�ستوى الوعي امل�صريف يف مدينة �صنعاء
(الفائدة ،الأمان ،الثقة� ،أ�سلوب املوظفني مع العمالء ،ثقافة العمالء ،دور العمالء يف ن�شر الوعي
ال�صريف) ،و�سيتم من خالل هذا املبحث عر�ض وحتليل ما تو�صل �إليه الباحث من خالل اال�ستبانات التي
ا�سرتدها من املبحوثني الذين ميثلوا عينة من عمالء امل�صارف يف مدينة �صنعاء.
1)1واقع حتقيق الفائدة يف التعامل مع امل�صارف:
	�أظهرت �إجابات �أفراد عينة البحث كما يو�ضحه اجلدول رقم (� )4أن معدل الإجابات (نعم)
عن حتقق الفائدة نتيجة تعاملهم مع امل�صرف مبعدل ( ،)33،81واملتو�سط احل�سابي لها ( ،)23،67و�أن
معدالت الإجابة بـ (ال ) كانت ( ،)39،52واملتو�سط احل�سابي لها ( ،)27،67بينما حتقيق الفائدة �إىل
حد ما كانت معدالتها ( )26،66املتو�سط احل�سابي لها ( )18،67الوزن املئوي ( ،)6،21وبالتايل يدل
ذلك على عدم توفر فائدة يف التعامل مع امل�صارف من جهة نظر العمالء ن�سبة �إىل معدل الإجابة بـ
(ال) ،وهذا يدل على �أن عمالء امل�صارف يتعاملون مع امل�صرف لإيداع الأموال �أو �سحبها فقط خا�صة و�أن
جزء ًا كبري ًا من العمالء من املوظفني والتجار الذين يتعاملون مع امل�صرف ال�ستالم رواتبهم� ،أو ت�سهيل
للعمليات التجارية دون الدخول يف تعامالتهم مع امل�صرف يف اال�ستثمار� ،أو حتقيق الأرباح ،وهذا يرتتب
عليه نفي الفر�ضية الأوىل ( توجد عالقة بني الفائدة التي �سوف حتقق يف التعامل مع امل�صارف وبني
تنامي الوعي امل�صريف) .
جدول رقم ()4
واقع الفائدة يف التعامل مع امل�صارف :
نعم

�إىل حد ما

ال

املتو�سط
*
نعم

املتو�سط
ال

متو�سط
�إىل حد
ما

الوزن
املئوي*

1

22

37 31.45

23.67 15.71 11 52.85

27.67

18.67

6.614

2

25

26 35.71

27.14 19 37.14

3

24

20 34.28

37.14 26 28.58

ت�سل�سل امل�ؤ�شر
يف اال�ستبانة
ك1

معدل الن�سبة
املئوية*

%

33.81

ك2

%

ك3

39.52

%

26.66

 )2واقع الأمان يف التعامل مع امل�صرف:
ت�شري �إجابات �أفراد العينة ،كما هي مو�ضحة يف جدول رقم ( )5توفر الأمان يف التعامل مع
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امل�صرف ،حيث بلغ معدل الإجابات (بنعم) على حتقق عن�صر الأمان يف املعامالت امل�صرفية معدل(
 ،)82.85%واملتو�سط احل�سابي لها ( )58يف حني �أن معدل الإجابات بتحقق الأمان يف العمليات
امل�صرفية �إىل حد ما كانت ( )12.85%واملتو�سط احل�ساب لها ( ،)9بينما كان معدل الإجابات بـ
(ال) هي ( ،)4.28%واملتو�سط احل�ساب لها ( )3يف حني بلغ الوزن املئوي ( ،)8.1وهذا يعك�س �أن
�أغلب امل�صارف توفر عن�صر الأمان يف عملياتها امل�صرفية ،واملحافظة على �سرية التعامالت مع العمالء،
وبالنتيجة ف�إن ذلك يعني �إثبات الفر�ضية وفق ًا للم�ؤ�شرات ال�سابقة (توجد عالقة بني الأمان التي
يوفرها امل�صرف يف التعامل وبني زيادة الوعي امل�صريف) .
جدول رقم ()5
واقع الأمان يف التعامل مع امل�صارف .
نعم

�إىل حد ما

ال

ت�سل�سل
امل�ؤ�شر يف
اال�ستبانة

ك1

%

ك2

%

ك3

%

4

64

91.42

2

2.85

4

5.71

5

52

74.28

7

10

11

15.71

6

85

82.85

-

-

12

17.14

معدل
الن�سبة
املئوية

82.85

4.28

املتو�سط املتو�سط متو�سط الوزن
�إىل حد ما املئوي
ال
نعم
58

3

9

8.1

12.85

 )3الثقة يف التعامل مع امل�صرف :
يعك�س اجلدول رقم ( )6توفر م�ؤ�شر الثقة يف التعامل مع امل�صارف ،حيث بلغ معدل الإجابات
(بنعم) هي ( )89.28%واملتو�سط احل�سابي لها ( )62.5يف حني �أن معدل الإجابات بتحقق عن�صر
الثقة �إىل حد ما هو ( ،)9.28واملتو�سط احل�سابي لها هو ( )6.5بينما معدل الإجابات بـ (ال) كانت
( ،)1.42واملتو�سط لها ( )1والوزن املئوي ( ،)5.6وهذا يدل على �أن امل�صارف ذات ال�سمعة اجليدة
وال�شهرة ،والقادرة على �إدخال خدمات حديثة تلبي احتياجات العمالء تزيد من ا�ستقطاب العمالء،
وزيادة التعامل معهم ،وهذا ي�ؤكد الفر�ضية الثالثة ويثبتها �أنه (توجد عالقة بني الثقة التي مينحها
امل�صرف ،وبني زيادة الوعي امل�صريف) .
جمموع التكررات
عددها

املتو�سط = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ×3مج ك ×2 + 1مج ك  × 1 + 2مج ك3

الوزن املئوي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مج ( اال�ستثمارات)

جدول رقم ()6
واقع الثقة يف التعامل مع امل�صارف .
نعم

�إىل حد ما

ال

ت�سل�سل امل�ؤ�شر
يف اال�ستبانة ك1

%

ك2

%

ك3

%

63

90

2

2.85

5

7.14

-

-

8

11.42

7
8
معدل الن�سبة
املئوية

88.57 62

1.42

89.28

املتو�سط متو�سط
�إىل حد ما
ال

املتو�سط
نعم
62.5

6.5

1

الوزن
املئوي
5.6

9.28

 )4واقع ت�أثري �أ�سلوب املوظفني مع العمالء يف التعامل مع امل�صرف:
	�أظهرت �إجابات �أفراد عينة البحث كما يو�ضحه جدول رقم ( )7التي توفر نوع ًا ما من
م�ؤ�شر �أ�سلوب املوظفني يف التعامل مع العمالء ،حيث بلغ معدل الإجابات بـ (نعم) ( ،)57.14واملتو�سط
احل�سابي ( )40يف حني �أن �أ�سلوب املوظفني يف التعامل ب�شكل جيد (�إىل حد ما) هي (:)29.99
واملتو�سط احل�سابي لها ( ،)21بينما معدل الإجابات بـ (ال) كان ( ،)12.85واملتو�سط لها ( )9يف
حني الوزن املئوي ( ،)6.81وهذا يدل على �أن �أغلب العمالء �أبدوا ارتياحهم لوجود موظفني ذي مظهر
الئق ولباقة يف تعامالتهم مع العمالء ،ولكن �أغلب عينة البحث قد ا�ستاءوا �إىل حد ما من �أن �إجناز
معامالتهم ال تتم بال�سرعة الكافية و�إمنا مبعدل متو�سط وكذلك ال ي�ستجيب موظفوا امل�صرف بدرجة
كبرية �إىل مالحظات ومقرتحات العمالء عن العمل امل�صريف .
وهذا يثبت الفر�ضية الرابعة ،وذلك باالعتماد على ن�سبة الوزن املئوي (توجد عالقة بني
ت�أثري �أ�سلوب العاملني وبني زيادة الوعي امل�صريف ) .
جدول رقم ()7
واقع �أ�سلوب املوظفني مع العمالء التعامل مع امل�صرف .
نعم

�إىل حد ما

ال

ت�سل�سل امل�ؤ�شر
يف اال�ستبانة

ك1

%

ك2

%

ك3

%

9

34

48.57

10

14.28

26

37.14

10
11

25
61

35.71
87.14

15
2

21.43
2.85

30
7

42.85
10

معدل الن�سبة
املئوية

75.14
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املتو�سط املتو�سط متو�سط الوزن
�إىل حد ما املئوي
ال
نعم
40

9

21

6.81

29.99
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 )5واقع ثقافة العمالء يف التعامل مع امل�صارف:
تبني من خالل �إجابات �أفراد عينة البحث كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )8توفر ثقافة
العمالء �إىل حد متو�سط حول العمل امل�صريف ،حيث �أظهر معدل الإجابات بـ (نعم) (،)44.99
واملتو�سط احل�سابي لها ( ،)31.5بينما الإجابات بـ (�إىل حد ما) هي ( ،)36.42واملتو�سط احل�سابي
( ،)25.5يف حني معدل الإجابة بـ (ال) هي (� ،)18.56أو ملتو�سط ( ،).13والوزن املئوي (،)8.34
وهذا يدل على �أن بع�ض العمالء يحر�صون ن�سبي ًا على متابعة كل ما هو جديد يف امل�صرف الذي يتعامل
معه،ويجرون حوار ًا ومناق�شة �إىل حد ما بني �أحد �أ�صدقائهم ومعارفهم حول العمل امل�صريف ،يف حني �أن
العمالء نادر ًا ما يتابعون تطورات العمل امل�صريف من خالل و�سائل الإعالم املختلفة (املرئية وامل�سموعة
واملقروءة ) ون�سبة �إىل نتيجة الوزن املئوي ،ف�إنه يثبت الفر�ضية اخلام�سة (توجد عالقة بني ثقافة
العمالء وزيادة الوعي امل�صريف ) .
جدول رقم ()8
واقع ثقافة العمالء يف التعامل مع امل�صارف .
ت�سل�سل
امل�ؤ�شر يف
اال�ستبانة
12
13
14
15
معدل
الن�سبة
املئوية

نعم
ك1

ال
%

ك2

8 51.42 36
23
25 18
13 42.85 30
8
60 42
44.99

�إىل حد ما
%

ك3

%

11.42
32.85
18.57
11.42
18.56

26
29
27
20

37.14
41.42
38.57
28.57
36.42

متو�سط
الوزن
املتو�سط املتو�سط
�إىل حد
املئوي
ال
نعم
ما
31.5

13

25.5

8.34

 )6واقع دور العمالء يف ن�شر الوعي امل�صريف:
يعك�س جدول رقم (� )9أن �إجابات �أفراد العينة يوفر �إىل حد ما دور العاملني يف ن�شر الوعي
امل�صريف ،حيث بلغ معدل الإجابات بـ (نعم) ( )72.85واملتو�سط لها ( )51يف حني معدل الإجابة
(�إىل حد ما) هي ( ،)17.85واملتو�سط لها (،)12.5بلغ معدل الإجابة بـ (ال) ( )9.28%واملتو�سط
لها ( ،)6.5والوزن املئوي ( )5.1يرتتب على ذلك �أن �أغلب العمالء بفئاتهم املختلفة (جتار موظفي
القطاعات العامة واخلا�صة وموظفي امل�صرف وغريهم من العمالء ) يرون �أن ن�شر الوعي امل�صريف
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�ضروري القت�صاد البلد ،يف حني �أنهم ال يقومون بن�شر الثقافة امل�صرفية لأبناء املجتمع �إال مبعدل �أقل
من امل�ستوى املطلوب .
ون�ستطيع القول �إنه مقارنة بن�سبة الوزن املئوي ،ف�إن ذلك يدل على �إثبات الفر�ضية ال�ساد�سة (يوجد
دور للمتعاملني مع امل�صارف يف ن�شر الوعي امل�صريف يف املجتمع) .

ت�سل�سل امل�ؤ�شر
يف اال�ستبانة ك1

جدول رقم ()9
واقع دور العاملني يف ن�شر الوعي امل�صريف .

نعم

ال

%

ك2

�إىل حد ما

%

16

1 91.42 64

17

20 17.14 12 54.28 38

معدل الن�سبة
املئوية

72.85

1.42

ك3

%

7.14 5.20

9.28

املتو�سط املتو�سط متو�سط الوزن
�إىل حد ما املئوي
ال
نعم
51

6.5

12.5

5.1

28.57
17.85

اخلامتة

�أو ًال النتائج :

هدف هذا البحث �إىل تقييم م�ستوى الوعي امل�صريف لدى عمالء امل�صارف يف مدينة �صنعاء عن
طريق معرفة �أراء وتوجهات عمالء امل�صارف العاملة يف مدينة �صنعاء ،وذلك با�ستخدام م�ؤ�شرات تعرب
عن م�ستوى الوعي امل�صريف متمثلة يف (�ست م�ؤ�شرات) ،وعلى �ضوء حتليل نتائج البحث وما مت ا�ستعرا�ضه
يف حتليل واقع اجلهاز امل�صريف مت التو�صل �إىل اال�ستنتاجات الآتية -:
1.1يف جمال الفائدة املحققة للعمالء ونتيجة التعامل مع امل�صارف ف�إنها مل تكن بالدرجة التي
تر�ضى العمالء عينة البحث فقد دلت النتائج على عدم ممار�سة العمالء للن�شاط اال�ستثماري
يف تعاملهم مع امل�صارف مما يدل على �أن امل�صارف تقع على عاتقها العمل على حت�سني هاتني
الناحيتني (الفائدة والعمل اال�ستثماري).
�2.2أ�شارت النتائج التي تو�صل �إليها البحث �إىل اقتناع العمالء ب�أن امل�صرف يحقق درجة عالية من
الأمان يف العمليات امل�صرفية ،و�سرية املعلومات اخلا�صة بالعميل وهو م�ؤ�شر يدل على تنامي
الوعي امل�صريف.
3.3كما مت التو�صل �إىل �أن درجة الثقة املوجودة بني العمالء وامل�صارف درجة عالية و�أن امل�صارف
تعمل على ك�سب ثقة العمالء ،وهذا �أمر طبيعي تعمل عليه كافة امل�صارف .
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4.4تبني من خالل الدرا�سة �أن �أ�سلوب وتعامل موظفي امل�صارف عينه البحث جيد �إىل حد ما مع
العمالء�،إال �أن الكثري من العمالء ي�شكون من بطئ الإجراءات املتبعة يف �إجناز معامالتهم،
الأمر الذي ينعك�س �سلب ًا على دور امل�صارف يف ك�سب العمالء وتنمية الوعي امل�صريف لديهم.
�5.5أما يف جمال ثقافة العمالء ودورهم يف ن�شر الوعي امل�صريف الذين يعدان عاملني مهمني يف
زيادة ن�شر الوعي امل�صريف فقد �أ�شار النتائج يف جمال متابعة العمالء لو�سائل الإعالم بغية
متابعة تطورات العمل امل�صريف ،وكذلك دور العمالء يف ن�شر الثقافة امل�صرفية �أ�شارت النتائج
�إىل �ضعف الثقافة ودور العمالء يف امل�ساهمة يف ن�شر الوعي امل�صريف �أي�ض ًا عملية ن�شر الوعي
امل�صريف تقع على عاتق م�ؤ�س�سات الدولة عامة ،واجلهاز امل�صريف خا�صة.
� - 1إن الوعي امل�صريف موجود يف مدينة �صنعاء ولكن بن�سبة مازالت منخف�ضة لي�ست بامل�ستوى
املطلوب ،حيث هناك جوانب �ضعف يف مقومات الو�ساطه املالية الفعالة ف�ض ًال يف حمدودية
اخلدمات امل�صرفية التي تقدمها البنوك العاملة يف اليمن على نحو يواكب التغريات امل�صرفية
العاملية.
 - 2تفتقر البنوك العاملة يف اليمن �إىل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية احلديثة ب�شكل فعال
وخا�صة اخلدمات من خالل �شبكة الإنرتنت ومواقعها على �شبكة الإنرتنت تعريفيه فقط.

ثاني ًا :التو�صيات

وعلى �ضوء النتائج ال�سابقة ميكن اقرتاح عدد من التو�صيات للم�صارف التي ميكن الأخذ بها،
لرفع وحت�سني م�ستوى الوعي امل�صريف لدى العمالء يف مدينة �صنعاء ب�صفة خا�صة ويف اليمن ب�صفة
عامة من �أهمها:
 - 1تطوير وابتكار �سيا�سات ا�ستثمارية وم�شاريع تنا�سب العمالء خا�صة العمالء الذين يتعاملون مع
امل�صارف من �أجل �إيداع وا�ستالم الراتب فقط وميكن النظر �إليهم كفئة م�ستهدفة تنا�سب ه�ؤالء مبا
يتنا�سب مع �سلوكياتهم وعاداتهم امل�صرفية.
 - 2اهتمام امل�صارف ب�إدخال اخلدمات احلديثة وتطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة يف تقدمي اخلدمة
للعمالء لتحقيق مزيد من ال�شهرة للم�صرف وك�سب ثقة العمالء ور�ضاهم.
 - 3توزيع امل�صارف لن�شرات �أو �إعالنات للعميل القادم �إليه تت�ضمن �آخر ما تو�صل �إليه امل�صرف يف
خدماته احلديثة حتى ي�ضمن امل�صرف و�صول املعلومات لكل عميل يزور امل�صرف حتقيق ًا لغر�ض
متابعة العميل كل ما هو جديد يف عمل امل�صرف.
 - 4تركيز �إدارة امل�صارف على القيام بحمالت دعائية و�إعالنية ب�شكل م�ستمر دوري (مرئية وم�سموعة
ومقروءة) حول �أهمية التعامل مع امل�صرف ،و�أنها ُتعدُّ ظاهرة ح�ضارية تعك�س تقدم البالد.
 - 5اهتمام امل�صارف باال�ستجابة ال�سريعة وتلبية مطالب العمالء ومالحظاتهم كعامل مهم ل�شعور
العميل ب�إنتمائه للم�صرف ،وبالتايل املحافظة على عمالء امل�صرف.
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 - 6ت�شجيع امل�صارف للعمالء على زيادة التعامل معهم ،وذلك باتباع �أ�ساليب حتفيز مثل تكرمي العمالء
ومنح مزايا وجوائز للعمالء الذين تزيد معدالت زيارته للم�صرف خالل مدة معينة �أو العمالء
الذين ي�سهمون يف دفع �أ�صدقائهم ومعارفهم �إىل التعامل مع امل�صرف� ،أو العمالء الذين و�صل ر�صيد
ح�سابهم �إىل حد معني.
 - 7العمل على ن�شر الثقافة امل�صرفية لأبناء املجتمع ،وذلك من خالل �إتباع الآتي:
أ-أاتباع ا�سرتاتيجية حتفيز العاملني املتميزين يف امل�صرف يف بذل مزيد من اجلهد ومكاف�أتهم
على قيامهم بحوار �إيجابي مع العمالء وحول العمل امل�صريف و�أهمية التعامل مع امل�صرف،
و�سيا�سة التحفيز تت�ضمن �أ�سلوب املكاف�أة �إما ب�صورة مادية �أو عن طريق الرتقية.
ب-باتباع ا�سرتاتيجية ال�سوق امل�ستهدف بحيث يقوم امل�صرف بتقدمي خدمات متنوعة تنا�سب كل
�شريحة من العمالء ح�سب عدة عوامل ،منها :الدميغرافية واجلغرافية وتوجيه الأن�شطة
الت�سويقية املنا�سبة لكل فئه.
ت-تاتباع ا�سرتاتيجية توعية العمالء حول �أهمية الوعي امل�صريف ،وم�ساهمة يف دعم االقت�صاد
الوطني عرب جمموعة من الو�سائل منها �إقامة الندوات وامل�ؤمترات يف �أماكن خمتلفة
(اجلامعات املدار�س و�أماكن التجمعات).
ث-ثدعم امل�صارف للم�شاريع اخلريية االجتماعية ،خللق ال�صورة الذهنية لدى العمالء ب�أن
امل�صارف لها دور فعال يف دعم امل�شاريع التنموية للبالد.
ج-جاالهتمام ببحوث الت�سويق املتخ�ص�صة بدرا�سة احتياجات العمالء ،ور�سم اال�سرتاتيجيات
املنا�سبة من خالل وجود �إدارة متخ�ص�صة يف هيكل البنك ت�ضم كوادر �إدارية كفوءه
ومتخ�ص�صة بهذه الدرا�سات.
ح-حا�سرتاتيجية الكثافة امل�صرفية وزيادة عدد فروع امل�صرف بحيث تنا�سب الكثافة ال�سكانية،
لتحقيق تقدمي خدمات م�صرفية منا�سبة لفئات املواطنني املختلفة بهدف ا�ستقطاب وجذب
املواطنني ،لزيادة تعاملهم مع امل�صرف وتقع م�س�ؤولية ذلك بالدرجة الأوىل على م�ؤ�س�سات
الدولة املالية ،ومنها وزارة املالية والبنك املركزي ،كوننا نعمل يف دولة نامية يت�سم فيها ر�أ�س
املال اخلا�ص بكونه جبان يف هذا املجال ،ويبحث عن الأرباح ال�سريعة ،و�أن �إن�شاء امل�صارف
يتطلب حجم ًا كبري ًا من ر�أ�س املال ال�شجاع امل�ستعد لتحمل املخاطر �إىل حد ما.
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قائمة املراجع

�أو ًال :الكتب
احمد را�شد القدير� ،شفيق حداد ،مدى �إدارك العاملني يف البنوك التجارية لأن�شطة الت�سويق
االجتماعي ،املجلة الأردنية للعلوم ،املجلد الثامن ،العدد الأول2005 ،م.
ح�سني جميل البديري ،البنوك ،مدخل حما�سبي و�إداري ،ط ،1الوراق للن�شر والتوزيع ،عمان الأردن،
.2003
زكي خليل امل�ساعد ،الت�سويق يف املفهوم ال�شامل.1997 ،
�سلمان بوذياب ،اقت�صادي ًا النقود والبنوك ،ط ،1امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع،
بريوت ،لبنان.1996 ،
�صالح الدين ح�سن ال�سي�سي ،احل�سابات واخلدمات امل�صرفية احلديثة ،ط ،دار الو�سام للطباعة
والن�شر.1998 ،
طلعت �سعد عبداحلميد ،الت�سويق الفعال الأ�سا�سيات والتطبيق ،مكتبة الأهرام.1998،
عبداحلميد �صديق عبدالرب ،النقود والبنوك والنظام النقدي يف م�صر ،مكتبة عبدالدامي،
الإ�سماعلية ،م�صر.1998 ،
عبدال�سالم �أبو قحف ،حنفي عبدالغفار ،الإدارة احلديثة للبنوك التجارية ،ط  ،1بريوت  ،الدار
اجلامعية.1991 ،
عبدالكرمي بكار ،جتديد الوعي ،ط ،1دار امل�سلم ،الريا�ض.2000 ،
عبداللطيف عبداملطلب ،البنوك ال�شاملة عملياتها و�إدارتها ،الدار اجلامعية الإ�سكندرية.2000 ،
عمر العولقي ،البنوك العاملة يف اليمن يف التنمية االقت�صادية ،بحث مقدم لأ�ستكمال متطلبات
برنامج املاج�ستري يف الإدارة املالية.2006-2005 ،
قحطان العبديل ،ب�شري العالق ،الت�سويق �أ�سا�سيات ومبادئ.1998 ،
حممد توفيق �سعودي ،الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري ،ط ،1دار الأمني للن�شر والتوزيع،
.2002
حممد جا�سم ال�صميدعي ،ردينة عثمان يو�سف ،الت�سويق امل�صريف مدخل ا�سرتاتيجي كمي ،ط  ،1دار
املناهج للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.2005 ،
مطهر عبدالعزيز العبا�سي ،اقت�صاديات النقود والبنوك مع التطبيق على االقت�صاد اليمني ،دار الفكر
املعا�صر� ،صنعاء ،ط 1996 ،2م
ناجي معال� ،أ�صول الت�سويق امل�صريف ،معهد الدرا�سات امل�صرفية ،عمان.1994،
ثاني ًا :الن�شرات والدوريات
البنك املركزي اليمني ،التقرير ال�سنوي للعام .2008
البنك املركزي اليمني ،التقرير ال�سنوي للعام .2010
البنك املركزي اليمني ،التقرير ال�سنوي للعام .2014
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التدخـل الإن�سانـي و�إ�شكاليـة مبـد�أ عـــــدم
التــــدخل فـي ال�شئون الداخلية للــــدول
د .نبيل غالب الزعيرتي

ا�ستاذ القانون الدويل العام واملنظمات الدولية امل�شارك
رئي�س ق�سم القانون العام
كلية ال�شريعة والقانون – جامعة احلديدة

املقدمة:

كان لتداعيات التحوالت الدولية املتمثلة يف انهيار النظام الثنائي
القطبية ،وتفرد الواليات املتحدة بالقرار الدويل بعد اختفاء االحتاد
ال�سوفيتي من اخلارطة ال�سيا�سية ،ونتائج حرب اخلليج الثانية1991م� ،آثار
�سلبية كبرية وجذرية على �شكل وطبيعة النظام الدويل ب�صفة عامة ،والنظم
الإقليمية ب�صفة خا�صة ،وعلى ر�أ�سها النظام الإقليمي العربي الذي برزت
دعوات متكررة ال�ستبداله بالنظام ال�شرق �أو�سطي �أو ال�شـرق الأو�سط الكبري
ومن هذه الآثار ما نتج عن هيمنة الواليات املتحدة على ال�شئون الدولية،
فقدان الدول ال�صغرية هام�ش املناورة .كما عززت �آليات وهياكل العوملة التي
اجتاحت ال�سيا�سة الدولية ،ودعمت الهيمنة الأمريكية من خالل الرتويج لها،
و�أ�صبحت الأمركة مرادفة للعوملة( .)1الأمر انعك�س على كثري من املفاهيم
القانونية واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها القانون الدويل ،ومنها على
�سبيل املثال مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول.
	�إن التدخل الأجنبي يف املنطقة حقيقة ال ميكن �إنكارها ،وهي
لي�ست جديدة ،بل حالة متوا�صلة تتعلق �أ�سبابها مبكانة الوطن العربي
�سواء تعلق الأمر برثواته �أو يف �إطار ال�صراع الدويل ،وال �شك
اال�سرتاتيجية،
ً
يف �أن احتالل العراق ميثل منوذج ًا �صارخ ًا للتدخل الأجنبي يف املنطقة ،كما
 )1د /ح�سن حمدان العليكم :التحديات التي تواجه الوطن العربي يف القرن احلادي والع�شـرين ،املجلة العربية
للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2008/19م� ،ص .98-97
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�أن مبادرات الإ�صالح القادمة من عوا�صم غربية متثل هي الأخرى �شك ًال من �أ�شكال التدخل ،وال �شك �أن
عملية التغيري والإ�صالح تبقى م�س�ألة داخلية بالدرجة الأوىل(� ،)2إال �أن البيئة اخلارجية بو�ضعها
الراهن قد وفرت �آليات معينة �ساعدت على عمليات التغيري يف بع�ض الأنظمة العربية.
ف�إذا كان التدخل الإن�ساين بدواعي غياب ون�شـر مبادئ الدميقراطية وحماية حقوق الإن�سان،
وانعدام التعددية ال�سيا�سية ،وا�ستبعاد م�شاركة املجتمع املدين يف �صياغة القرارات ،وما ي�صاحبهما من
ا�ستخدام القوة الع�سكريةُ ،يعد خرق ًا ملبد�أ ال�سيادة الذي يعد من املبادئ امل�ستقرة يف التنظيم والق�ضاء
الدوليني ,ومبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول ،والذي ي�شكل قاعدة �آمرة من قواعد القانون
الدويل العام ،والأ�سا�س الذي تقوم عليه العالقات بني الدول ،ف�أن الإ�شكالية تكمن يف كيفية قبول
الدول للو�ضع اجلديد ،ومدى قابليتها للتكيف معه؟ وما هو املطلوب منها لتفادي التدخل يف �شئونها؟
تربز �أهمية هذا البحث يف درا�سة التناق�ضات بني مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية
للدول ومفهوم التدخل الإن�ساين ,و�آثره على مبد�أ عدم التدخل ,وذلك من خالل �إعطاء �صورة ملختلف
اجلوانب القانونية والآراء الفقهية التي تتعلق بهذا املبد�أ ،حيث ورد الن�ص عليه يف ميثاق الأمم املتحدة
وكثري من املواثيق واملعاهدات الدولية .وكذا �إبراز مدى م�شـروعية التدخل الإن�ساين و�آراء وموقف
الفقه الدويل منه ومدى قبول الدول بهذا املبد�أ ،والتهديد با�ستخدام القوة الع�سكرية يف تطبيقه,
خا�صة �أن القوة ال تزال هي الأداة والو�سيلة املهيمنة على العالقات الدولية الأمر الذي نتج عنه
عدم االن�سجام والتكاف�ؤ يف املجتمع الدويل ،و�أ�صبح هذا الو�ضع من الق�ضايا التي تهدد ال�سلم والأمن
الدوليني ،وتعر�ضهما للخطر؛ ولأن الأعمال الالم�شـروعة التي تقدم عليها الدول يف �سبيل حتقيق
م�صاحلها قد �أف�صحت ب�شكل كبري عن التناق�ض بني ما هو موجود �ضمن قواعد القانون الدويل ،ال �سيما
الآمرة منها ،وبني ما يقع يف املمار�سة العملية على م�سـرح العالقات الدولية من انتهاكات تتجاوز �إىل
حد بعيد �أحكام هذا القانون .ولدرا�سة مو�ضوع التدخل الإن�ساين و�إ�شكالية مبد�أ عدم التدخل �سيتم
ٍ
ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي نظر ًا ملالءمته لطبيعة هذا البحث ،بهدف التو�صل �إىل ا�ستنتاجات
علمية ومو�ضوعية .وعليه ارت�أينا تق�سيم الدرا�سة �إىل مبحثني اثنني:
املبحث الأول :مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول.
املبحث الثاين :التدخل الإن�ساين.

 )2د� /صالح بن حممد اخلثالن :ال�سياق الدويل للإ�صالح ال�سيا�سي يف الوطن العربي ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية العربية للعلوم
ال�سيا�سية ،العدد 2008/19م� ،ص .130-129
			
جامعة امللكة �أروى

80

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

التدخـل الإن�سانـي و�إ�شكاليـة مبـد�أ عـــــدم التــــدخل فـي ال�شئون الداخلية للــــدول

املبحث الأول

مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول
	�إن مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول ُيعد الزمة حتمية ملبد�أ امل�ساواة بني الدول،
�إذ �أن امل�ساواة ت�ستلزم االحرتام املتبادل الخت�صا�ص و�سلطات كل منها .وت�أ�سي�س ًا على ذلك يتعني عدم
التدخل يف م�س�ألة من امل�سائل التي تدخل �ضمن ال�شئون الداخلية للدول .وعلى الرغم مما يثريه
الن�ص على هذا املبد�أ يف ميثاق الأمم املتحدة من �إ�شكالية� -سن�أتي عليها الحق ًا – �إال �أن قرار اجلمعية
العامة رقم ( )2625ال�صادر يف تاريخ 1970/10/24م ،ب�ش�أن «�إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة
بالعالقات الودية بني الدول وفق ًا مليثاق الأمم املتحدة» قد ت�ضمن كثري من العوامل املحددة لهذا املبد�أ.
فطبق ًا لهذا الإعالن :لي�ست لأية دولة �أو جمموعة من الدول �أن تتدخل ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ولأي �سبب كان يف ال�شئون الداخلية �أو اخلارجية لأية دولة �أخرى .وعلى ذلك ف�إن التدخل
امل�سلح وكافة �أ�شكال التدخل �أو حماوالت التهديد الأخرى التي ت�ستهدف �شخ�صية الدولة �أو عنا�صرها
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية متثل انتهاك ًا للقانون الدويل .وال يجوز لأية دولة ا�ستخدام التدابري
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو �أي نوع �آخر من التدابري �أو ت�شجيع ا�ستخدامها لكي تكره دولة �أخرى على
النزول عن ممار�سة حقوق ال�سيادة �أو احل�صول منها على �أية مزايا .وال يجوز كذلك لأية دولة تنظيم
الن�شاطات الهدامة �أو الإرهابية �أو امل�سلحة الرامية �إىل تغيري نظام احلكم يف دولة �أخرى بالعنف �أو
م�ساعدة هذه الن�شاطات ودعمها �أو التحري�ض عليها �أو ت�شجيعها �أو التفاو�ض عنها �أو التدخل يف حرب
�أهلية نا�شبة يف �أية دولة �أخرى .وا�ستعمال القوة حلرمان ال�شعوب من �شخ�صيتها القومية ي�شكل خرق ًا
حلقوقها غري القابلة للت�صرف وخرق ًا ملبد�أ عدم التدخل .ولكل دولة حق غري قابل للت�صرف يف اختيار
�أنظمتها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية دون �أي تدخل من جانب �أية دولة �أخرى.
وال يجوز �أن ي�ؤول �شيء مما �سبق على �أنه يت�ضمن م�سا�س ًا ب�أحكام ميثاق الأمم املتحدة املت�صلة ب�صيانة
ال�سلم والأمن الدوليني(.)3
املطلب الأول

مفهوم مبد�أ عدم التدخل
لقد �أ�صبح مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول مبد�أً �أ�سا�سي ًا وقاعدة قانونية
اتفاقية وعرفية يف القانون الدويل� .إذ مت �إدراجه يف �إعالن حقوق الدول وواجباتها باعتباره �أحد
الواجبات ،ويف �إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول ،ويف ميثاق
احلقوق والواجبات االقت�صادية باعتباره �أحد املبادئ الأ�سا�سية يف العالقات الدولية .وقد وجدت
 )3د� /إبراهيم �أحمد �شلبي :مبادئ القانون الدويل العام ،بريوت ،الدار اجلامعية1986 ،م� ،ص .79-77
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جلنة الأمم املتحدة  -اخلا�صة ببحث مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني
الدول – �أن املعاهدات الدولية الثنائية وال�شارعة تظهر �أن هذا املبد�أ يعترب �أحد مبادئ القانون الدويل
املعرتف بها من قبل كل الدول .كما مت الت�أكيد على ال�صفة امللزمة للمبد�أ يف ق�ضاء حمكمة العدل
الدولية .ففي ق�ضية الأن�شطة الع�سكرية و�شبه الع�سكرية يف «نيكاراجوا» اعتربت املحكمة �أنه « مبد�أ
قانوين �ساري املفعول على نطاق عاملي» وقالت �إنه ينطوي «على حق كل دولة يف �أن ت�صـرف �أمورها دون
تدخل خارجي» .ومع �أن مبد�أ عدم التدخل يطبق يف عالقة الدول ببع�ضها البع�ض ويف عالقة املنظمات
الدولية ب�أع�ضائها ،ف�إنه البد من التمييز بني تدخل الدول يف �شئون بع�ضها وتدخل املنظمات الدولية
يف تلك ال�ش�ؤون .واملتتبع للواقع الدويل يجد �أن الدولة ال تتهاون يف التم�سك بهذا املبد�أ �أو الدفاع عنه
عندما تكون عر�ضة لأي حماولة تدخل ،بينما تتخلى عنه وتعمل على �إيجاد املربرات عندما تكون هي
املتدخلة .ويف الغالب يربر التدخل ب�أنه ل�صالح الإن�سانية �أو دفاع ًا عن الذات(.)4

�أو ًال :تعريف مبد�أ عدم التدخل

يق�صد مببد�أ عدم التدخل كما ورد يف ميثاق الأمم املتحدة «حترمي كل �أوجه التدخل �ضد
�شخ�صية الدولة ومكوناتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،وكذلك حترمي م�ساعدة دولة �أخرى
على القيام ب�أعمال التدخل يف ال�شئون الداخلية لدولة ما .ويعني به �أي�ض ًا حظر التعر�ض ل�ش�ؤون
الدول الداخلية التي ُتعد من �صميم ال�سلطان الداخلي (.)5

ثاني ًا :طبيعة مبد�أ عدم التدخل

لقد لقي مبد�أ عدم التدخل اهتمام ًا خا�ص ًا من جانب الفقه الدويل ال �سيما فقهاء القانون
املدافعني عن فكرة ال�سيادة ،كونه يعترب من املبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها العالقات الدولية ،بل
�أحد الأعمدة الأ�سا�سية ل�سيادة الدولة و�ضمان ا�ستقاللها .خا�صة �أمام ظاهرة اللجوء ل�سيا�سة القوة
والهيمنة والعدوان و�إنكار حقوق ال�شعوب ،والتدخل يف ال�شئون الداخلية للدول والتي �أ�صبحت ت�ضـرب
ب�شدة منذ �أواخر ال�سبعينات ومطلع الثمانينات ،وقد تزايدت �أهمية هذا املبد�أ يف العالقات الدولية،
و�أ�صبح يكت�سب مكانة ح�سا�سة يف القانون الدويل املعا�صر ،و ُيعد االعتداء عليه �أو انتهاكه خطر ًا كبري ًا
على الكيانات الدولية ،مبا يف ذلك ت�شكيل تهديد لال�ستقالل ال�سيا�سي ،و�ضرب حلق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها(.)6
	�إن �أول ما يتبادر �إىل الذهن بعد �أن ين�شب النزاع امل�سلح هو التدخل الدويل يف امل�ساعدة
لوقف هذا النزاع� ،إال �أن مو�ضوع التدخل الإن�ساين غالب ًا ما ينتج عنه خماوف وقلق ال ميكن جتاهلها
 )4عبد الرحمن حممد الوجيه :انف�صال جزء من �إقليم الدولة ،ر�سالة دكتوراه� ،سل�سلة �إ�صدارات جامعة �صنعاء� ،صنعاء2005 ،م� ،ص .211-209
)5املادة ( )7/2من الف�صل الأول من ميثاق الأمم املتحدة.
)6د /بورا�س عبد القادر :التدخل الدويل الإن�ساين وتراجع مبد�أ ال�سيادة الوطنية ،الإ�سكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة2009 ،م� ،ص .87
			
جامعة امللكة �أروى

82

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

التدخـل الإن�سانـي و�إ�شكاليـة مبـد�أ عـــــدم التــــدخل فـي ال�شئون الداخلية للــــدول

من جانب الدول التي تتوقع �أن تن�شب مثل تلك النزاعات امل�سلحة الداخلية على �إقليمها .وملا كانت
املادة الثالثة امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف 1949م ،قد �صدرت خالية من مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون
الداخلية للدول ،ف�إن التوج�س لدى بع�ض الدول ،التي يعرتيها القلق من اندالع مثل تلك النزاعات على
�أرا�ضيها ،جعلها ت�صر على ت�ضمني هذا املبد�أ يف م�ؤمتر اخلرباء احلكوميني حول ت�أكيد وتطوير القانون
الدويل الإن�ساين املطبق يف النزاعات امل�سلحة الذي ُعقد يف جنيف 1972/71م ،حيث اقرتح عدد من
الوفود وخا�صة خرباء «اندون�سيا وباك�ستان»� ،أن تت�ضمن ديباجة الربوتوكول �ضرورة احرتام ال�سيادة
الوطنية للدول ،ومراعاة �أن يكون مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتطبيق
�أحكام الربوتوكول ،و�أن ت�صاغ بطريقة يفهم منها �ضرورة املوازنة بني ال�سيادة والأحكام الإن�سانية(.)7
	�إن مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية هو مبد�أ �سيا�سي ،قد يكون م�شـروع ًا حين ًا وقد
يكون غري م�شـروع �أحيان ًا ،فالدولة املتدخلة تطبق هذا املبد�أ ح�سب م�صاحلها وبدون الت�شاور -يف �أغلب
الأحيان -مع الدول الأخرى ،لكن يف حاالت ا�ستثنائية ُطبق هذا املبد�أ ب�شكل جماعي كما ح�صل يف
احلرب الأهلية الإ�سبانية عام 1936م ،حيث تبنت فرن�سا مبد�أ عدم التدخل وذلك بفر�ض حظر على
�إر�سال الأ�سلحة �إىل �أطراف النزاع يف احلرب الأهلية الإ�سبانية ،بغية منع تو�سيع وتدويل النزاع ،وقد
ان�ضم �إىل فرن�سا العديد من الدول الأوربية(.)8
املطلب الثاين

القيمة القانونية ملبد�أ عدم التدخل
	�إذا كان مبد�أ عدم التدخل ُيعد من املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها ميثاق الأمم املتحدة
و�أكرثها �إثارة للجدل يف الوقت نف�سه ،حيث ن�صت املادة ( )7/2على �أن «لي�س يف هذا امليثاق ما ي�سمح
للأمم املتحدة �أن تتدخل يف ال�شئون التي تكون من �صميم ال�سلطان الداخلي لدولة ما ولي�س فيه ما
يقت�ضي الأع�ضاء �أن يعر�ضوا مثل هذه امل�سائل لتحل بحكم هذا امليثاق ،على �أن هذا املبد�أ ال يخل
بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الف�صل ال�سابع» � .إ َّ
ال �أنه يف حالة ن�شوب نزاع بني مكونات دولة واحدة
فلي�س للأمم املتحدة حق التدخل يف هذا ال�ش�أن .مع العلم �أن ميثاق الأمم املتحدة مل يت�ضمن تعريف ًا �أو
ح�صـر ًا للم�سائل التي تدخل يف �إطار االخت�صا�ص الداخلي للدول .وكان ميثاق الع�صبة قد ت�ضمن �أي�ض ًا
ن�ص ًا م�شابه ًا اختلف الفقهاء حول تف�سريه وقد �أُتيح للمحكمة الدائمة للعدل الدويل �أن تتعر�ض لتف�سري
هذا الن�ص ،يف ر�أيها اال�ست�شاري اخلا�ص مبرا�سيم اجلن�سية الفرن�سية واملراك�شية يف 1933/2/7م،
لكن هذا الر�أي اال�ست�شاري مل يح�سم اجلدل املحتدم حوله .فقد ورد فيه ما يفيد �أن الأمور التي تدخل
 )7د /را�شد فهيد املري :احلماية القانونية املقررة لغري امل�شاركني يف النزاعات امل�سلحة غري الدولية ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية،
2011م� ،ص .236
 )8د /غازي ح�سن �صباريني ،الوجيز يف مبادئ القانون الدويل العام ،عمان ،دار الثقافة للن�شـر ،الطبعة الأوىل2005 ،م� ،ص .131
			
جامعة امللكة �أروى

83

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

التدخـل الإن�سانـي و�إ�شكاليـة مبـد�أ عـــــدم التــــدخل فـي ال�شئون الداخلية للــــدول

وفق ًا لقواعد القانون الدويل العام ،يف االخت�صا�ص املطلق للدول تف�سر تف�سري ًا ن�سبي ًا و�أنه ُيق�صد بها
وبناء عليه فقد خل�ص
امل�سائل التي و�إن كانت تهم �أكرث من دولة ف�إن قواعد القانون الدويل ال تنظمها.
ً
هذا الر�أي اال�ست�شاري �إىل �أن اعتبار م�س�ألة ما �ضمن االخت�صا�ص املطلق لدولة من الدول يتوقف على
مدى تطور العالقات الدولية .ومن املعروف �أن موقف الفقهاء من هذه الق�ضية يختلق اختالف ًا بين ًا.
فهناك من يذهب �إىل حد اعتبار �أن الدولة هي التي تقرر بنف�سها ما تعتربه �ش�أن ًا داخلي ًا (نظرية
اخت�صا�ص االخت�صا�ص) وهناك من يحاول ت�ضييق �صالحية الدولة يف حتديد نطاق ال�ش�أن الداخلي
ل�صالح املجتمع الدويل والأمن اجلماعي للدول.وعلى �أي حال فجدير بالذكر �أن هذا الن�ص ،والذي ُيعد
امتداد ًا لقواعد القانون الدويل التقليدي ،يتعار�ض يف بع�ض جوانبه مع بع�ض االخت�صا�صات املمنوحة
للأمم املتحدة(.)9

�أو ًال :مبد�أ عدم التدخل يف ميثاق الأمم املتحدة

لقد ن�ص ميثاق الأمم املتحدة على مبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول ،ومل يفته
معاجلة مو�ضوع التدخل من ناحية الهيئة الدولية ،يف �أثناء ممار�ستها لالخت�صا�صات املختلفة التي عهد
بها �إليها .حيث ورد الإ�شارة �إىل ذلك يف ن�ص املادة ()7/2من امليثاق ،ووفق ًا للن�ص يتعني على الهيئة
الدولية مبختلف فروعها �أن تراعيه �أثناء ممار�سة �أوجه ن�شاطها املختلفة .ومن امل�سائل التي تعترب
من �صميم االخت�صا�ص الداخلي للدولة ،عالقة الدولة برعاياها وم�سائل الهجرة واجلن�سية وامل�سائل
اجلمركية وغريها .ولبقاء مثل هذه امل�سائل من �صميم ال�سلطان الداخلي للدولة ،يجب �أال تكون الدولة
قد ارتبطت ب�ش�أنها ب�أي اتفاق دويل .ف�إذا وجد مثل هذا االتفاق تقيدت به الدولة وتعني عليها �أن
تت�صرف يف حدوده ،و�أ�صبح للم�س�ألة مو�ضوع االتفاق �صفة دولية جتيز للهيئات الدولية املخت�صة
التدخل يف كل نزاع ب�ش�أنها(.)10
ولقد حظي مبد�أ عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول مبكانة واحرتام دوليني ،وذلك
بف�ضل الدعم الذي تلقاه هذا املبد�أ من قبل الكثري من الدول خالل الفرتة الالحقة على احلرب
العاملية الثانية ،فهذه دول �أمريكا الالتينية �شديدة احل�سا�سية جتاه التدخل اخلارجي ذات النزعة
االقت�صادية ،حيث ت�ؤكد وت�شدد على �ضرورة احرتام ا�ستقالل الدول وعدم التدخل يف �شئونها
الداخلية وال �سيما ما يتعلق منها باجلانب االقت�صادي.
ومن القرارات ال�صادرة من الأمم املتحدة واملتعلقة مببد�أ عدم التدخل القرار رقم (،)2131
واملتعلق «بعدم مقبولية التدخل يف امل�سائل اخلا�صة ب�شئون الدول الأخرى واخلا�صة بحماية ا�ستقاللها
و�سيادتها»( .)11والقرار رقم ( )2625لعام 1970م - ،متت الإ�شارة �إليه �آنف ًا – والقرار رقم
)9د /ح�سن نافعة :الأمم املتحدة يف ن�صف قرن ،عامل املعرفة ،الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب1995/10 ،م ،العدد (� ،)202ص
.90-89
 )10د /علي �صادق �أبو هيف :القانون الدويل العام ،الإ�سكندرية ،من�ش�أة املعارف ،الطبعة احلادية ع�شـر 1975م�،ص.227
 )11د� /شاهني علي ال�شاهني :التدخل الدويل من �أجل الإن�سانية ،جملة احلقوق ،الكويت ،جمل�س الن�شـر العلمي جلامعة الكويت2004/12 ،م ،ال�سنة
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( )36/103ال�صادر بتاريخ 1981/12/9م – �سن�أتي على ذكره الحق ًا . -وت�أكيد ًا على �أهمية مبد�أ
عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول ميكن الإ�شارة �إىل حكم حمكمة العدل الدولية بخ�صو�ص
التدخل الأمريكي يف «نيكاراجوا»– �سن�أتي على ذكره الحق ًا .-

ثاني ًا :اجلدل الفقهي حول الأ�سا�س القانوين ملبد�أ عدم التدخل

يقر جانب من الفقه الدويل  -فقهاء القانون الدويل املعا�صر -ب�أن ن�ص املادة ( )7/2هو
الوثيقة الأ�سا�سية التي ي�ستند �إليها مبد�أ عدم التدخل ،وي�ؤكدون على �أنها الأ�سا�س القانوين الذي
يربر م�شـروعيته يف نطاق العالقات الدولية لأنه يعك�س متام ًا حقيقة الدول الأع�ضاء يف املنظمة والتي
ال تزال حتافظ على �سلطان �سيادتها ،راف�ضة بذلك �أي �سلطة عليا فوق �سلطتها الوطنية ،كما ي�شكل
قيد ًا هام ًا على �سلطات واخت�صا�صات الأمم املتحدة ،والتي جتد نف�سها يف كثري من الأحيان عاجزة عن
التدخل يف الأمور التي تعترب من �صميم ال�سلطان الداخلي للدول الأع�ضاء ،ذلك لأن املادة متد من نطاق
احلظر لي�شمل �سائر �أجهزة الأمم املتحدة .ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد الفقه الدويل ،ب�صفة عامة ب�أن ن�ص
املادة ( )7/2من امليثاق ينطبق لي�س فقط بالن�سبة لأجهزة الأمم املتحدة ،و�إمنا �أي�ض ًا ي�شمل جميع
الأن�شطة التي متار�سها هذه الأجهزة(.)12
وبرغم �أهمية مبد�أ عدم التدخل �إال �أن هناك ا�ستثناء وحيد عليه ،ت�ضمنته املادة ()7/2
من امليثاق ،والتي ن�صت على �إمكانية التدخل لتطبيق تدابري القمع الواردة يف الف�صل ال�سابع من امليثاق
على حالة النزاع امل�سلح غري الدويل� ،إذا ما ر�أى جمل�س الأمن يف �ضوء املادة ( )39من امليثاق� ،أن النزاع
الداخلي يهدد الأمن وال�سلم الدوليني �أو يخل به ،ففي هذه احلالة ي�ستطيع جمل�س الأمن �أن يقدم ذلك
يف تو�صياته� ،أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري ومنها ا�ستخدام القوة ،طبق ًا للمادتني ( )42 ،41من
امليثاق الذي تخوله احلفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني �أو �إعادتهما �إىل ن�صابهما( .)13بينما يرى
غالبية الفقه �أن حترمي التدخل يف ال�شئون الداخلية بني الدول ي�ستنتج من ن�ص املادة ( )4/2التي
حظرت ا�ستخدام القوة والتهديد با�ستخدامها .و�إذا كان ن�ص املادة (� )7/2صريح يف انطباقه على
عالقة املنظمة ب�أع�ضائها ف�إنه بال �شك ي�ؤكد مبد�أ عدم التدخل يف عالقة الدول ببع�ضها؛ لأن التدخل
�إذا كان حمظور ًا على املنظمة الدولية والتي وجدت ملمار�سة اخت�صا�صات وحتقيق �أهداف ،فبالأحرى
يكون حمظور ًا يف العالقات بني الدول .ومع �أن مبد�أ عدم التدخل يطبق يف عالقة الدول ببع�ضها
البع�ض ويف عالقة املنظمات ب�أع�ضائها ،ف�إنه البد من التمييز بني تدخل الدول يف �شئون بع�ضها وتدخل
املنظمات الدولية يف تلك ال�شئون .فاملالحظ �أنه بينما ي�سري االجتاه نحو التو�سع يف مبد�أ عدم التدخل
من جانب الدول يف �شئون الدول الأخرى ،جند �أن الأمر يختلف يف �ش�أن املنظمات الدولية وعالقاتها
( ،)28العدد (� )4ص .271
 )12د /بورا�س عبد القادر :املرجع ال�سابق� ،ص .97-95
 )13د /را�شد فهيد املري :املرجع ال�سابق� ،ص .239
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بالدول الأع�ضاء ،في�ؤخذ باملعنى ال�ضيق للتدخل �أو ح�صـره يف مفهوم معني وذلك ل�صالح املنظمة حتى
تتمكن من اال�ضطالع مبهامها ،وحتقيق �أغرا�ضها ومقا�صدها(.)14
املبحث الثاين

التدخل الإن�ساين
بعد حقبة احلرب الباردة� ،أ�صبح ينظر �إىل حقوق الإن�سان والدميقراطية ،باعتبارهما من
الأمور الأ�سا�سية التي تقع على �سلم �أولويات الأمم املتحدة� .إال �أن الإ�شكالية ت�صبح �أكرث تعقيد ًا
وت�شابك ًا عند احلديث عن اللجوء �إىل التدخل الإن�ساين الع�سكري ،ال من �أجل وقف انتهاكات حقوق
الإن�سيان ،و�إمنا من �أجل دعم الدميقراطية وتعزيزها و�إحاللها ،هذا احلديث بد�أ يف الفرتة التي تلت
�سقوط االحتاد ال�سوفيتي ،وا�ستخدمته بع�ض الدول وبخا�صة الواليات املتحدة يف بع�ض تدخالتها
الع�سكرية(.)15
على الرغم من عدم وجود �إجماع بني القوى ال�سيا�سية املختلفة يف الواليات املتحدة ،حول
مربرات وجدوى ن�شر الدميقراطية ،ك�أحد �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،كما ال يوجد اتفاق
�أي�ض ًا حول الآليات التي ميكن �أن ت�ستخدم لن�شر الدميقراطية ،فمن ناحية يوجد التيار امل�ؤيد للعزلة
الذي يرف�ض التدخل الأمريكي يف اخلارج� ،إال �إذا كان هذا التدخل حلماية امل�صالح الأمريكية باملعنى
ال�ض ِّيق ،كما يرى بع�ض �أن�صار التيار املحافظ من �أق�صى اليمني �أن العالقات الدولية ال تقوم على الأخالق
والقيم ،بل على القوة وامل�صالح ،وبالتايل ف�إن تبني ال�سيا�سة الأمريكية ن�شر الدميقراطية على م�ستوى
العامل قد يفر�ض قيود ًا على �سيا�ستها اخلارجية وم�صاحلها القومية(.)16
املطلب الأول

مفهوم التدخل الإن�ساين
من خالل هذا املطلب �سوف نتتبع الأ�صول التاريخية مل�صطلح التدخل الإن�ساين ،و�سنحاول
تقدمي تعريف خا�ص به .مع التطرق للجدل الفقهي القائم حول مفهومه ،بالإ�ضافة �إىل احلاالت
امل�شروعة للتدخل وفق القانون الدويل.
 )14عبد الرحمن الوجيه :املرجع ال�سابق� ،ص .210
)15د/خملد �أرخي�ص الطراونة :التدخل الع�سكري لإحالل الدميقراطية و�أبعاده القانونية وال�سيا�سية ،جملة احلقوق ،الكويت ،جمل�س الن�شر العلمي
جلامعة الكويت2009/9 ،م ،ال�سنة ( ،)33العدد (� ،)4ص.378-376
�)16أ�شرف حممد عبد اهلل يا�سني :ال�سيا�سة الأمريكية جتاه الإ�صالح ال�سيا�سي يف ال�شـرق الأو�سط ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية
العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد 2010/26م� ،ص .77-76
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�أو ًال :الأ�صول التاريخية للتدخل الإن�ساين

	�إن مفهوم التدخل الدويل لأغرا�ض �إن�سانية �أو ما ا�صطلح على ت�سميته مببد�أ التدخل الإن�ساين
ال ُيعد من املفاهيم امل�ستحدثة يف العالقات الدولية املعا�صرة ،حيث �شاع ا�ستخدامه خالل القرن التا�سع
ع�شر مع قيام الدول الأوروبية بالتدخل يف بع�ض الأقاليم التابعة لالمرباطورية العثمانية يف كل من
اليونان ،لبنان ،والبلقان حتت مربر حماية الأقليات امل�سيحية فيها( .)17ومع �أوائل القرن املن�صـرم،
ميكن الإ�شارة �إىل بع�ض التدخالت التالية :تدخل الدول الكربى يف عام 1900م ،عن طريق الهيئات
الدبلوما�سية التابعة لها يف مواجهة رو�سيا القي�صرية ،وذلك بداعي توفري احلماية لليهود الرو�س.
وكذلك التدخل الع�سكري الأوروبي والأمريكي والياباين يف ال�صني عام 1900م ،حتت مزاعم �إنقاذ
الأجانب املقيمني يف ال�صني �آنذاك .ومع �أن هذا املبد�أ – التدخل الإن�ساين – قد توارى �إىل الظل ن�سبي ًا
خالل فرتة احلرب البادرة ب�سبب ما ت�ضمنه ميثاق الأمم املتحدة من علو ملبادئ ال�سيادة وعدم التدخل
عل غريها من مبادئ ومفاهيم �أخرى ومنها حقوق الإن�سان� ،إال �أنه ميكن الإ�شارة �إىل جمموعة من
التدخالت على النحو التايل :التدخل الفرن�سي الإجنليزي يف م�صر عام 1956م ،عقب قيام الزعيم
جمال عبد النا�صر بت�أميم قناة ال�سوي�س ،والتدخل البلجيكي يف الكونغو عام 1960م ،بداعي تخلي�ص
الرهائن الأوروبيني املحتجزين هناك .والتدخل الفرن�سـي يف زائري عام 1978م ،والتدخل الفيتنامي
يف كمبوديا عام 1979م ،والتدخل التنزاين يف �أوغندا عام 1979م ،للإطاحة بنظام عيدي �أمني.
والتدخل الفرن�سـي يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى عام 1979م( .)18بالإ�ضافة �إىل جملة التدخالت
الأمريكية املختلفة � -سن�أتي عليها الحق ًا – �إ َّ
ال �أن هذا املبد�أ  -التدخل الإن�ساين  -عاد يطرح نف�سه
بقوة على الأجندة الدولية منذ انتهاء احلرب الباردة مع التطبيقات العديدة التي �شهدها املجتمع
وانتهاء
الدويل له بدء ًا من العراق 1991م ،مرور ًا بال�صومال يف 1992م ،ثم رواندا وهايتي يف 1994م،
ً
بكو�سوفو وتيمور ال�شرقية يف 1999م(.)19

( )1تعريف التدخل الإن�ساين

	�إن تبني تعريف خا�ص بالتدخل الدويل الإن�ساين لي�س بالعملية ال�سهلة ،وذلك ب�سبب كون
هذه الفكرة تعود بجذورها �إىل تاريخ ن�ش�أة القانون الدويل التقليدي ،كما �أن مرور فرتة زمنية طويلة
على ظهور هذه الفكرة مل ي�ضف عليها �إ َّ
ال املزيد من الغمو�ض والإبهام ،وذلك ب�سبب كون هذا املو�ضوع
حد �سواء ،ومن �أكرث املو�ضوعات التي تت�ضارب
من املو�ضوعات امل�شبعة باجلدل ال�سيا�سي والقانوين على ٍ
ب�ش�أنها �آراء الفقهاء وال�سيا�سيني و�أهواء الدول .فالقانون الدويل مل يفلح يف تقنني القواعد القانونية
اخلا�صة بهذه الفكرة على خالف ما عليه احلال بالن�سبة ملو�ضوعاته الأخرى( .)20ومعنى التدخل
)17د/ماهر جميل �أبو خوات :امل�ساعدات الإن�سانية الدولية ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية2009 ،م� ،ص.20
)18د� /شاهني علي ال�شاهني :املرجع ال�سابق� .ص .265 – 264
)19د/ماهر جميل �أبو خوات :املرجع ال�سابق� ،ص .21
 )20د� /شاهني علي ال�شاهني :املرجع ال�سابق� ،ص .260
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لي�س هو ال�ضغط ال�سيا�سي بل هو تعر�ض دولة ل�ش�ؤون دولة �أخرى بطريقة ا�ستبدادية ،وذلك بق�صد
الإبقاء على الأو�ضاع الراهنة �أو تغيريها .ومثل هذا التدخل قد يح�صل بحق �أو بدون حق ،ولكنه يف
كافة احلاالت مي�س اال�ستقالل اخلارجي �أو ال�سيادة الإقليمية للدولة املعنية ومن ثم ف�إنه ميثل �أهمية
كبرية بالن�سبة للو�ضع الدويل للدولة� .إن هذا التقابل بني و�ضع الدولة التي تتدخل وتلك التي يجري
التدخل يف �شئونها هو الذي يدفع الدولة التي متار�سه على و�صفه كحق من احلقوق الأ�سا�سية للدول ،يف
حني ت�صفه الدول الأخرى ب�أنه مروق خطري يتحدى �سلطة القانون الدويل( .)21والتدخل يف ال�شئون
الداخلية� ،أو اخلارجية عمل غري م�شـروع وال ُيقره القانون الدويل ،وال ي�ؤدي �إىل ت�سوية املنازعات
بني الدول .غري �أن الدول متار�سه يف الوقت احلا�ضر ،وب�أ�ساليب خمتلفة من اجل �إجبار دولة معينة
�سواء عن طريق ال�ضغوط اخلارجية واالقت�صادية �أو عن
على اتخاذ القرارات التي ُت�ؤمن م�صاحلها،
ً
طريق ال�ضغط الداخلي .وقد تلج�أ بع�ض الدول �إىل التدخل يف ال�شئون الداخلية لدولة معينة لأ�سباب
�سيا�سية �أو قومية �أو دينية من �أجل م�ساندة فئة �ضد �أخرى .و�إن هناك العديد من احلكومات يف دول
العامل يف الوقت احلا�ضر تتلقى الدعم والت�أييد من دول �أخرى من �أجل ب�سط �سيطرتها على �شعوبها؛
لأن مثل هذه احلكومات تتوافق توجهاتها مع حكومات دول �أخرى .وم�صلحة هذه الأخرية تتطلب بقاء
مثل تلك احلكومات يف ال�سلطة(.)22

( )2اجلدل الفقهي حول مفهوم التدخل الإن�ساين

	�إن الفقه الدويل اختلف يف حتديد مفهوم التدخل الإن�ساين بني من يدافع عن مفهوم �ضيق
له ،وهو ذلك الذي ال ميكن �أن يتم �إال من خالل العمل الع�سكري وا�ستخدام القوة امل�سلحة ،وبني من
يدافع عنه ،حيث يرى �أن التدخل كما ميكن �أن يتم عن طريق ا�ستخدام القوة الع�سكرية ،ميكن �أن يتم
�أي�ض ًا بو�سائل �أخرى مثل ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية والدبلوما�سية وغريها .فامل�ؤيدون للمفهوم
ال�ضيق ،ومنهم «باك�سرت» و�صف التدخل الدويل الإن�ساين ،على كل ا�ستخدام للقوة من جانب �إحدى
الدول �ضد دولة �أخرى حلماية رعايا هذه الأخرية مما يتعر�ضون له من موت �أو �أخطار ج�سيمة ،كما
ميكن �أن ي�ستهدف فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه ،عن طريق ترحيلهم من الدولة
التي يتعر�ضون على �إقليمها خلطر املوت.
	�أخذ بهذا الر�أي كل من «بايرلني و�شيفر وبراونلي» حيث �أكد الأخري �أن الهدف من التدخل
يكمن يف حماية الرعايا وحرياتهم متى كانت دولتهم عاجزة عن حمايتهم �أو لي�ست لها الرغبة يف
ذلك ،ويت�ضح �أن املفهوم ال�ضيق للتدخل الإن�ساين يرتبط بالقوة امل�سلحة ،وهو ما �سبق �أن عبرَّ عنه
الفقيه «ليليت�ش» الذي وظف التدخل حلماية رعايا الدولة املتدخلة �أورعايا الدول الأخرى متى كانوا
يف �أو�ضاع معر�ضني فيها للخطر ،كما �أكد الفقيه «ماريوبتاتي» مبد�أ ال�ضرورة ،ومبد�أ الن�سبية� ،أي �أن
)21د /نبيل الزعيرتي :القانون الدويل العام� ،صنعاء ،مكتبة التفوق ،الطبعة الرابعة2014 ،م� ،ص .90
 )22د� /سهيل ح�سني الفتالوي :املنازعات الدولية ،بغداد ،دار القاد�سية1985 ،م� ،ص .246
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يكون التدخل الع�سكري نتيجة النتهاكات خطرية ال غري ،ف�ضرورة التدخل تقدَّ ر بقدرها.
غري �أن املحكمة الدائمة للعدل الدويل رف�ضت هذا النوع من التدخل يف ق�ضية «بينيفيزي�س
�سالدو �ست�سكي�س» عندما �أكدت �أن قواعد القانون الدويل متنح الدولة حق احلماية الدبلوما�سية
ملواطنيها يف الدول الأخرى ،و�أنه ال يحق لها �إعمال هذا احلق لرفع ال�ضـرر عن غريهم ،بينما �أكدت
حمكمة العدل الدولية يف ق�ضية «الأعمال الإرهابية يف بر�شلونة» �ضرورة احرتام احلماية الدبلوما�سية
للرعايا على امل�ستوى العاملي ،واعتربت �أن و�سائل حماية حقوق الإن�سان ال تخ ِّول الدول �صالحية
حماية املت�ضـررين من انتهاك هذه احلقوق ،ب�صرف النظر عن جن�سيتهم ،ومن ثم ال ميكن �أن يكون
التدخل الع�سكري الذي تقوم به دولة ما حلماية مواطنيها يف دولة �أخرى تدخ ًال �إن�ساني ًا م�شـروع ًا؛
لأنه ميثل حالة غري م�شروعة ال�ستخدام القوة وفق ًا لقواعد القانون الدويل� .أما االجتاه املدافع عن
املفهوم الوا�سع للتدخل الإن�ساين وعلى ر�أ�سهم الفقيه «ماريو بتاتي» حيث يرى �أن التدخل الإن�ساين
هو ذاك الذي يتحقق من خالل تدخل دولة �أو منظمة دولية حكومية يف ال�شئون التي ُتعد من �صميم
االخت�صا�ص الداخلي لدولة معينة ،بينما ي�ؤكد «�أوليفيه كورتن وبياركلني» املفهوم الوا�سع للتدخل
الإن�ساين ،من خالل �إدراجهما ،حتت الو�سائل التي ميكن �أن يتم بها هذا النوع من التدخل ،العديد من
الو�سائل ،تتلخ�ص �أبرزها يف تنظيم احلمالت ال�صحفية ،وتوقيع اجلزاءات االقت�صادية ،وفر�ض القيود
على بيع الأ�سلحة ،ومنع �إر�سال مواد الإغاثة لل�سكان ،والتدخل امل�سلح من طرف واحد ،واللجوء �إىل
تدابري القمع التي يتخذها جمل�س الأمن طبق ًا للف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة(.)23
غري �أنه جتدر الإ�شارة �إىل �أن ميثاق الأمم املتحدة مل ي�أت على ذكر ا�صطالح «التدخل الإن�ساين»
�أو « االعتبارات الإن�سانية» ب�صورة مبا�شرة ،على الرغم من �أن امليثاق نف�سه قد �أ�شار ب�صورة �صريحة
ووا�ضحة �إىل �ضرورة و�أهمية احرتام ودعم حقوق الإن�سان ح�سبما جاء يف ديباجة امليثاق ،وكذلك
بناء على ذلك ميكن القول ان امليثاق مل
يف ن�ص املادتني ( )55و ( )56من ميثاق الأمم املتحدة(ً .)24
ي�سمح ،ومل يحرم مثل هذا النوع من التدخل� .إال �أن ت�شديد امليثاق على �ضرورة التعاون الدويل حلماية
حقوق الإن�سان قد يربر التدخل الإن�ساين ،حلماية ال�شعوب امل�ضطهدة وقمع انتهاكات القانون الدويل
الإن�ساين ،ذلك �أن الأخالق والت�ضامن يفر�ضان على املجتمع الدويل واجب ًا �أخالقي ًا و�أدبي ًا للتدخل.
ومن املالحظ �أن حاالت التدخل تندرج حتت مربرات خمتلفة� ،إما ب�صورة تقدمي م�ساعدات اقت�صادية
�أو معونات ع�سكرية� ،أو ال�سماح با�شرتاك متطوعني �أو مرتزقة يف النزاعات امل�سلحة القائمة ،وقد
يكون ب�شكل مبا�شر عن طريق القوة امل�سلحة ،و ُيعد مو�ضوع التدخل الإن�ساين الع�سكري بدواعي �إحالل
الدميقراطية �أو حماية حقوق الإن�سان من املو�ضوعات التي دار حولها جدل ونقا�ش كبريان ،من ناحية
م�شـروعيتها وقانونيتها وفق ًا لقواعد القانون الدويل(.)25
 )23للمزيد انظر ،د /خالد ح�ساين :د /خالد ح�ساين :بع�ض الأ�شكال النظرية ملفهوم التدخل الإن�ساين ،امل�ستقبل العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربية2014/7 ،م ،ال�سنة ( ،)37العدد (� ،)425ص.45-42
)24انظر :املادتني ( )56 ، 55من الف�صل التا�سع من ميثاق الأمم املتحدة.
 )25د /خملد الطراونة :املرجع ال�سابق� ،ص .374-371
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ثاني ًا :حاالت م�شروعية التدخل

ي�سمح القانون الدويل بالتدخل كحق م�شروع يف احلاالت التالية:
احلالة الأوىل :التدخل اجلماعي طبق ًا مليثاق الأمم املتحدة ,حيث يعالج الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة ما يجب �أن يتخذ من االعمال يف حاالت تهديد ال�سلم والإخالل به ووقوع العدوان،
ومبقت�ضـى هذا الف�صل يحق ملجل�س الأمن �أن يتخذ التدابري التي تتطلب ا�ستخدام القوة امل�سلحة لتنفيذ
قراراته ،كما يجوز له �أن يتخذ بطريقة القوات اجلوية والبحرية والربية من االعمال ما يلزم حلفظ
ال�سلم والأمن الدويل و�إعادته �إىل ن�صابه .فيما عدا هذا ف�أن املادة ()7/2من امليثاق تن�ص على �أنه
«لي�س يف هذا امليثاق ما ي�سوغ للأمم املتحدة �أن تتدخل يف ال�ش�ؤون التي تكون من �صميم ال�سلطان الداخلي
لدولة ما ،ولي�س ما يقت�ضـي الأع�ضاء �أن يعر�ضوا مثل هذه امل�سائل لأن حتل بحكم امليثاق ،على �أن هذا
املبد�أ ال يخل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الف�صل ال�سابع» .ولكن الواقع العملي يثبت ان ك ًال من
جمل�س الأمن واجلمعية العامة مل يلتزم بالواجب الذي �ألقاه امليثاق عليه من عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
التي تعترب من �صميم ال�سلطان الداخلي للدول االع�ضاء-خارج نطاق الف�صل ال�سابع.-
احلالة الثانية :التدخل حماية حلقوق وم�صالح رعايا الدولة يف البالد الأجنبية ورعاية
�أمنهم ال�شخ�صي ومن مظاهر �صور هذه احلماية ما ي�سمى باحلماية الدبلوما�سية .من الطبيعي ان
الدولة مكلفة بحماية رعاياها �إذا ما تهددتهم الدول االجنبية �أو انتهكت حقوقهم ،وفق الإجراءات
الدولية والعرف الدويل املتبع يف هذا ال�ش�أن .ويف الواقعان الدولة تتبنى ادعاء مواطنيها كي جتعل منه
ق�ضيتها هي ال تغري من جوهر احلق الن احلماية م�ضفاة على احلق العائد للفرد املحمي .ويربر احلماية
الدبلوما�سية وجود ت�صرف يكون غري م�شروع من وجهة نظر ك ًال من القانون الداخلي والقانون الدويل
مع ًا� .إن احلماية الدبلوما�سية �إجراء �إ�ستثنائي ال ي�ستح�سن اللجوء �إليه �إال �إذا ثبت ان و�سائل احلماية
العادية التي ينظمها القانون الداخلي مل تكن كافية .ويجب ان متار�س يف نطاق الإطار الذي ير�سمه
القانون الدويل لت�سوية املنازعات الدولية.
احلالة الثالثة :الدفاع عن الذات� .إذا كان التدخل الزم ًا ملواجهة خطر هجوم م�سلح ،بح�سب
ما هو وا�ضح يف املادة ( )51من ميثاق الأمم املتحدة ،وهي حالة الدفاع ال�شـرعي الذي �سمح للدول ان
متار�سه فرادى وجماعات وربط هذه املمار�سة مبا قد يتخذه جمل�س الأمن من �إجراءات.
احلالة الرابعة :التدخل يف حالة ما �إذا كانت الدولة املتدخل يف �ش�أنها قد ارتكبت جرم ًا
كبري ًا انتهكت فيه القانون الدويل ،ك�أن تكون هي قد بد�أت بالتدخل غري امل�شـروع يف �شئون الدولة
الأوىل ،وهذا ما ي�سمى بالتدخل �ضد التدخل .والتدخل �ضد التدخل يكون م�شروع ًا على �أ�سا�س �أن
التدخل الأول غري م�شروع لأنه ي�ضـر مب�صالح الدولة التي تقوم بالتدخل امل�ضاد �أو ي�ضـر بال�صالح العام
للجماعة الدولية .وقد تكون �أعمال الث�أر يف بع�ض حاالتها تدخ ًال)26(.وقد ثار اخلالف على ما �إذا
)26د /حممد طلعت الغنيمي :الغنيمي الو�سيط يف قانون ال�سالم ،الإ�سكندرية1982 ،م� ،ص .296-291
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كان لدولة �أن تتدخل لإكراه دولة مدينه على دفع الديون التي عليها لرعايا الدولة الأوىل .ويف ر�أي
غالبية الفقهاء عدم جواز ذلك الن املمول الذي يقوم ب�إقرا�ض دولة �أجنبية يجب ان ي�ستق�صـي �أو ًال
عن مواردها ومقدرتها املالية لأنه يعلم �أنه امام �شخ�ص قانوين ذي مركز خا�ص ال ي�ستطيع ان يتخذ
�ضده �إ�ستيفاء لدينه الإجراءات التي ميكن اتخاذها �ضد املدين العادي من حجز على الأموال والتنفيذ
عليها جرب ًا ،نظر ًا ملنافاة ذلك ل�سيادة الدولة ومركزها االدبي .ف�إقدامه على عقد القر�ض مع علمه
بكل هذه الإعتبارات يعترب من قبيل امل�ضاربة فال م�سوغ �إذ ًا لتدخل الدولة التابع لها املمول يف �ش�ؤون
الدولة املدينة لإرغامها على الوفاء بدين عليها .وكثري ًا ما تذرعت الدول القوية بحجة حماية امل�صالح
املالية لرعاياها قبل دولة اجنبية لتتدخل يف �ش�ؤون هذه الدولة وهذا ما ح�صل مل�صـر عام 1876م،
وبالن�سبة لرتكيا وتون�س وغريهما .وال�شك يف ان التدخل على هذا النحو ال �سند له يف القانون وفيه
�إخالل ب�سيادة الدولة املتدخل يف امرها و�إعتداء �صريح على �إ�ستقاللها(.)27
احلالة اخلام�سة :التدخل بناء على طلب الدولة املعنية �أو الإ�ستناد على ن�صو�ص �إتفاقية.
ويكون هذا التدخل بناء على طلب احلكومة املعنية ،ومن الأمثلة على ذلك ،طلب النم�سا من رو�سيا
التدخل �ضد هنجاريا عام 1849م ,طلب فنلندا من املانيا التدخل مل�ساعدتها �ضد رو�سيا 1918م ,طلب
زائري م�ساعدة املغرب يف �إقليم كانتغا �ضد التحرك الأجنويل والكوبي عام 1976م ,وكذلك التدخل
االمريكي يف لبنان عام 1958م ،يف اعقاب وقوع انقالب يف العراق عام 1958م،كما �أن التدخل ميكن
�أن ي�ستند على ن�صو�ص اتفاقية وهذا ما ادعى به الإحتاد ال�سوفيتي لدى تدخله يف املجر عام 1956م،
وت�شيكو�سلوفاكيا عام 1968م ،فا�ستناد ًا �إىل ن�صو�ص ميثاق حلف وار�سو لعام 1955م ،قام الإحتاد
ال�سوفيتي بالتدخل الع�سكري يف هاتني الدولتني ،ونف�س ال�شيء ينطبق على فرن�سا لدى تدخلها يف
ت�شاد عام 1973م ،فا�ستناد ًا �إىل اتفاق التعاون الع�سكري بينهما ار�سلت فرن�سا قواتها الع�سكرية �إىل
العا�صمة الت�شادية(.)28
احلالة ال�ساد�سة :التدخل الإن�سانـي يرى جانب من الفقهاء �أن الدولة عندما ترتكب ف�ضائع
�ضد مواطنيها بطريقة تنكر حقوقهم الأ�سا�سية فان امل�س�ألة تخرج عن كونها من الإخت�صا�ص الداخلي
للدولة ،وي�صبح التدخل الق�سـري ل�صالح الب�شـرية جائز ًا قانون ًا حتى لو كان تدخ ًال �إنفرادي ًا .بينما
يرف�ض جانب �آخر من الفقهاء هذا النوع من التدخل باعتباره لي�س �سوى و�سيلة من جانب الدولة
املتدخلة لفر�ض �سيطرتها على الدولة املتدخل فيها .وي�ؤكد هذا االجتاه على �إن عالقة الدولة
برعاياها �ش�أن داخلي ،و�أن تلك العالقة غري مقيدة بحقوق �شخ�صية �أو ذاتية للدول الأخرى .ويذهب
�سواء كان من قبل دولة �أو جمموعة من الدول يجب �أن يبقى غري م�شـروع �إال
ر�أي ثالث �إىل ان التدخل
ً
�إذا كان بتفوي�ض من جمل�س الأمن.
)27د /علي �صادق �أبو هيف :املرجع ال�سابق� ،ص .217-216
)28د /غازي ح�سن �صباريني :املرجع ال�سابق�،ص .134
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املطلب الثاين

التدخل الإن�ساين املنفرد
الأ�صل يف التدخل �أنه عمل دويل غري م�شروع� ،إذ �أكد ميثاق الأمم املتحدة �إلتزام الدول
بعدم التدخل يف �شئون بع�ضها البع�ض ،وهو ما ي�ستفاد من ن�ص املادة ( )4/2والتي تن�ص على �أن «مينع
�أع�ضاء الهيئة يف عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستخدامها �ضد �سالمة الأرا�ضي
�أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة �أو على وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد الأمم املتحدة»( .)29وقد ت�أكد
مبد�أ عدم التدخل يف العديد من الوثائق الدولية  -كما متت الإ�شارة �آنف ًا -و�أهمها الإعالن اخلا�ص
بعدم جواز التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول ال�صادر بقرار اجلمعية العامة رقم ( )103/36بتاريخ
1981/12/9م ،والذي يوجب على الدول االمتناع عن ا�ستغالل وت�شويه امل�سائل املتعلقة بحقوق
الإن�سان بهدف التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول وممار�سة ال�ضغط عليها� ،أو �إثارة الع�صيان �أو عدم
اال�ستقرار داخل الدول(.)30

�أو ًال :اجلدل الفقهي حول م�شروعية التدخل الإن�ساين املنفرد

بالرغم من عدم جواز التدخل� ،إال �أن الفقه الدويل انق�سم حول م�شـروعية التدخل الإن�ساين املنفرد
الذي متار�سه دولة �أو جمموعة من الدول �إىل ق�سمني م�ؤيد ومعار�ض له.

( )1التيار امل�ؤيد للتدخل الإن�ساين املنفرد:

ي�ستند املوقف امل�ؤيد للتدخل الإن�ساين املنفرد باعتباره عم َال م�شروع ًا �إىل احلجج الآتية:
	�إن ممار�سات الدول قبل �إبرام ميثاق الأمم املتحدة ت�ؤكد م�شـروعية التدخل الإن�ساين املنفرد؛
حد �أدنى من الأمن للإن�سانية ،كما مل يت�ضمن امليثاق
لأنه ي�ستند �إىل تكافل �شعوب العامل للتو�صل �إىل ٍ
ن�ص ًا �صريح ًا مينع الدول من حق التدخل الإن�ساين املنفرد �أو اجلماعي �أو يخ ِّولها ذلك ،زيادة على �أن
التدخل الإن�ساين يندرج �ضمن �صور التدخل امل�شروع امل�ستثناة من مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة وفق ما
تن�ص عليه املادة ( )51من امليثاق ،ومن ثم ف�إن الدول حافظت على قاعدة عرفية ت�سمح لها بالتذرع
بنظرية الدفاع ال�شرعي حلماية حقوق الإن�سان املتعلقة خ�صو�ص ًا مبواطنيها.
	�إن القانون الدويل املعا�صر ال يهتم فقط بتنظيم العالقات بني الدول ،و�إمنا يهتم �أ�سا�س ًا
بحماية الكائن الب�شري و�ضمان احرتام حقوقه .كما �أنه ال ي�ضع حد ًا فا�ص ًال بني املبد�أ اخلا�ص ب�سيادة
الدولة ،وبني االهتمام املتزايد بحقوق الإن�سان .فميثاق الأمم املتحدة ي�ضع هذين املبد�أين اللذين
يظهران ك�أنهما متناق�ضان ،جنب ًا �إىل جنب ،فمن ناحية يحظر امليثاق التدخل يف ال�شئون الداخلية
)29املادة ( )4/2من الف�صل الأول من ميثاق الأمم املتحدة.
)30با�سيل يو�سف بجك :مدى م�شـروعية العقوبات الأمريكية والأوروبية على �سوريا يف �ضوء القانون الدويل ،امل�ستقبل العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربية2011/11 ،م ،ال�سنة ( ،)34العدد(� )393ص.47
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للدول الأخرى ،ومن ناحية �أخرى ُيلزم الدول على التعاون حلماية حقوق الإن�سان وتعزيزها والعمل
على تطويرها.
ينتهي التيار امل�ؤيد للتدخل الإن�ساين املنفرد �إىل نتيجة مفادها �أن القانون الدويل العريف
ال مينع يف ظل �شروط وظروف معينة ا�ستخدام القوة لأغرا�ض �إن�سانية ،ف�إذا عجز جمل�س الأمن عن
ممار�سة �سلطاته املقررة يف الف�صل ال�سابع من امليثاق ب�سبب ا�ستخدام �إحدى الدول الدائمة الع�ضوية
حقها يف النق�ض ،يكون التدخل الع�سكري املنفرد م�شـروع ًا يف حالة االنتهاكات اجل�سيمة واخلطرية
حلقوق الإن�سان ،بتوافر �شروط �أهمها :وجود �أدلة مو�ضوعية ت�ؤكد بو�ضوح وقوع انتهاكات ج�سيمة
ووا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان ،وعدم قدرة الدولة املعنية على اتخاذ التدابري املنا�سبة لوقف هذه
االنتهاكات� ،أو عدم رغبتها القيام بذلك �أو هي التي ترتكب هذه االنتهاكات ،و�أخري ًا ا�ستنفاد التدابري
غري الع�سكرية دون جدوى وف�شل جمل�س الأمن يف اتخاذ التدابري املنا�سبة ملنع ا�ستمرار هذه االنتهاكات.

( )2التيار املعار�ض للتدخل الإن�ساين املنفرد:

ي�ستند التيار املعار�ض للتدخل الإن�ساين املنفرد �إىل احلجج التالية:
	�إن االعرتاف مب�شروعية التدخل الإن�ساين املنفرد يخالف �أحد املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم
عليها ميثاق الأمم املتحدة واملتمثل مببد�أ حظر ا�ستخدام القوة �أو التهديد با�ستعمالها يف العالقات
الدولية املادة ( ،)4/2وهو مبد�أ اتفاقي وعريف يف �أن واحد ،و�أ�صبح حالي ًا من القواعد الآمرة التي
ال يجوز خمالفتها .كما �أن االعرتاف بالتدخل الإن�ساين املنفرد ينكر ويخالف جميع قرارات اجلمعية
العامة التي ُ
حت ِّرم ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية حترمي ًا �شام ًال وفق ميثاق الأمم املتحدة(.)31
فقد ا�ستثنى الإعالن رقم ( ،)2625اخلا�ص مببادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون
بني الدول يف نطاق احلق يف التدخل ،ومل يت�ضمن �أي ن�ص يتعلق بالتدخل الإن�ساين ،كما �أعاد قرار
اجلمعية العامة ،رقم ( ،)1974 /3314اخلا�ص بتعريف العدوان ما جاء يف القرار رقم (،)2625
�سواء كان �سيا�سي ًا �أم اقت�صادي ًا �أو
حيث ن�ص يف املادة ( )5على �أنه «ما من اعتبار �أي ًا كانت طبيعته،
ً
ع�سكري ًا �أم غري ذلك ،ي�صح �أن ُيتخذ مربر ًا الرتكاب عدوان»� .سبق ملحكمة العدل الدولية �أن تعر�ضت
ملبد�أ عدم تدخل الدول يف ال�شئون الداخلية للدول الأخرى ،يف ق�ضية «م�ضيق كورفو بني �ألبانيا واململكة
املتحدة» ،حيث ورد يف حكمها ال�صادر يف 1949/4/9م� ،أنه « ُيعمل بقاعدة حترمي اللجوء �إىل القوة
مهما كانت النقائ�ض احلالية للأمم املتحدة» واعتربت �أن التدخل املزعوم و�سيلة �سيا�سية ال�ستخدام
القوة ،م�ضيفة �أنه حتى ولو ف�شل جمل�س الأمن يف اتخاذ التدابري املنا�سبة تطبيق ًا للف�صل ال�سابع ،بحيث
تعود الدول �إىل احلالة ال�سابقة على امليثاق� ،إال �أنه ال ميكن قبول ذلك كمربر للتدخل الإن�ساين.
كما ميكن �أن ن�شري بهذا ال�صدد �إىل قرار حمكمة العدل الدولية ال�صادر يف 1986/6/27م،
بخ�صو�ص النزاع بني «الواليات املتحدة ونيكاراجوا» ،القا�ضي ب�إدانة الواليات املتحدة ب�سبب تدريب
وت�سليح ومتويل قوات «الكونرتا» ،وت�شجيع وم�ساعدة الن�شاطات الع�سكرية و�شبه الع�سكرية املوجهة
 )31د /خالد ح�ساين :املرجع ال�سابق� ،ص .48-47
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�ضد «نيكارجوا» ،منتهكة بذلك القانون الدويل العريف الذي يفر�ض عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية
لدولة �أخرى .وقد ت�ضمن هذا القرار تعلي ًال قانوني ًا معمق ًا لطبيعة التزام الدول بعدم التدخل يف �شئون
الدول الأخرى .ومن �أهم ما ورد يف هذا القرار ما جاء يف الفقرة ( ،)268حول حقوق الإن�سان ،ب�أن
ا�ستخدام القوة لي�س الأ�سلوب املنا�سب للتحقق من �ضمان احرتام حقوق الإن�سان تبع ًا لطابعها الإن�ساين.
و�أن املحكمة تخل�ص �إىل �أن الدافع املبني على حماية حقوق الإن�سان يف نيكاراجوا ال ميكن �أن يربر
قانون ًا.

ثاني ًا :الواليات املتحدة والتدخل االنفرادي

	�إن �سلوك الواليات املتحدة  -خا�صة منذ �أحداث �سبتمرب 2001م -يوحي ب�أنها تت�صـرف
كقطب دويل وحيد ،وهو ما ات�ضح جلي ًا يف الأزمة التي �سبقت احلرب الأمريكية  -الربيطانية على
العراق عام 2003م ،فقد حاولت الواليات املتحدة �إقناع العامل ب�شـرعية اللجوء �إىل القوة الع�سكرية
يف تلك الأزمة ،وا�ستخدمت مزيج ًا من التربيرات غري املتما�سكة ،مثل حماربة الإرهاب ،ومنع االنت�شار
النووي ،ون�شـر الدميقراطية ،لكنها ف�شلت يف احل�صول على ت�أييد دويل ملوقفها( .)32ومبا�شرة بعد وقوع
�أحداث �سبتمرب 2001م ،داخل العمق الأمريكي �ساد اعتقاد قوي �إىل حد اليقني يف كل �أرجاء العامل،
بل حتى يف الداخل الأمريكي �أي�ض ًا ،ب�أن الواليات املتحدة �س ُتغري �أو �ستعدل على الأقل من �سيا�ستها
جتاه الق�ضايا الدولية ب�صفة عامة نحو بلورت مواقف عادلة ومن�صفة ومو�ضوعية ،غري �أن التطورات
واملمار�سات امليدانية التي �أعقبت هذه الأحداث مبا�شرة �أو بعدها ب�أ�شهر �أثبتت بامللو�س �أن الواليات
املتحدة و�إن كانت مت�أكدة متام ًا من �أن �سيا�ساتها التع�سفية واملنحرفة هي التي تقف م�س�ؤولة عن جزء
كبري منها خلف الأحداث ،فقد ا�ستمرت يف �سيا�ساتها التع�سفية املعهودة ،بل �ضاعفت من حدتها (التدخل
العنيف يف �أفغان�ستان ،التدخل والعدوان على العراق)(.)33

( )1التدخل الأمريكي وانتهاك قواعد القانون الدويل:

ُتعد الواليات املتحدة الأمريكية من �أكرث دول العامل �إقدام ًا على التدخل يف �شئون الدول،
حتت ذرائع خمتلفة ،منها ن�شر الدميقراطية وحماية حقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على
الأمن القومي الأمريكي ،لذا تقدم على خرق قواعد القانون الدويل ،حيث تنظر الواليات املتحدة �إىل
القانون الدويل ،باعتباره جزء ًا ال يتجز�أ من القانون الأمريكي ،وقد انبعثت هذه الر�ؤية الأمريكية
من حكم �شهري �أ�صدرته املحكمة العليا يف مطلع القرن الع�شـرين يف ق�ضية «الباكيه هابانا» حني �أكدت
فيه املحكمة �أن القانون الدويل هو جزء من قانون هذه البالد ،و�أن على ال�سلطات الأمريكية املخت�صة
�أن تعمد �إىل �إنفاذ �أحكامه باعتباره جزء ًا من القانون الأمريكي ،وقد جتلت هذه الر�ؤية يف العديد من
)32د� /أحمد علي �سامل :القوة والثقافة وعامل ما بعد احلرب الباردة ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد
2008/20م� ،ص .129
� )33إدري�س لكريني :الزعامة الأمريكية يف عامل مرتبك ،امل�ستقبل العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية2003 /5 ،م ،ال�سنة ( ،)26العدد
(� ،)291ص .25
			
جامعة امللكة �أروى

94

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

التدخـل الإن�سانـي و�إ�شكاليـة مبـد�أ عـــــدم التــــدخل فـي ال�شئون الداخلية للــــدول

املمار�سات ،ات�سم بع�ضها بخطورة خا�صة ،واكت�سب ذيوع ًا غري م�ألوف ،كما حدث يف ق�ضية رئي�س باناما
ال�سابق «نورتيجا» حيث تدخلت الواليات املتحدة و�أقدمت على اختطافه من الق�صر الرئا�سي يف باناما،
ومت نقله �إىل الواليات املتحدة حيث ُحوكم و�أُدين .وثمة بع�ض احلاالت �أقدمت فيها الواليات املتحدة
بالتدخل وتعقب فاعلي بع�ض حوادث ما يطبق عليه الإرهاب ،خارج نطاقها الإقليمي ،كحالة املواطن
اللبناين «فوزي يون�س» الذي اعتقلته ال�سلطات الأمريكية ،ومت ترحيله �إىل الواليات املتحدة ،حيث
جرت حماكمته .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الواليات املتحدة و�إن كانت تعتمد يف هذا امل�سلك على �أ�سا�س
�سوابق ق�ضائية ،يرجع بع�ضها �إىل القرن التا�سع ع�شـر ،ف�إنها كانت تعتمد حتى قبل �أحداث �سبتمرب
2001م ،على بع�ض الت�شـريعات الأمريكية اخلا�صة مبكافحة الإرهاب ،وعلى �أ�سا�س اجتهادات قانونية
خا�صة ،تربر �إعطائها احلق يف تنفيذ القانون الأمريكي خارج جمالها الإقليمي .ومع بداية القرن
الع�شـرين وحتى احلرب العاملية الثانية نفذت الواليات املتحدة ما ال يقبل عن ( )50تدخ ًال وعدوان ًا
واعتداء م�سلح ًا و�أعمال قر�صنة .وفيما يلي عر�ض لبع�ض �أعمال التدخل العدواين الأمريكي:
ع�سكري ًا
ً
•التنكيل يف اليونان عام 1949-1947م.
•�إيطاليا عام 1948م.
•العدوان على كوريا الدميقراطية ال�شعبية 1953-1950م.
•الإطاحة بحكومة م�صدق يف �إيران عام 1953م.
•تدخل م�سلح �ضد غواتيماال عام 1954م.
•الأعمال العدوانية �ضد كوبا منذ 1959م.
•�إ�سقاط حكومة «باتري�س لومومبا» وقتله يف عام 1960م يف الكونغو.
•االعتداء على الوو�س وفيتنام عام 1973-1964م.
•التدخل يف جمهورية الدومينيكان عام 1965م.
•الإطاحة بنظام «�سالفا دور �ألندي» يف ت�شيلي 1973م.
•�أعمال عدوانية �ضد كمبوديا عام 1975م.
•ا�ستعرا�ض القوة �ضد الهند عام 1975م.
•احلرب املعلنة �ضد �إيران منذ 1979م.
•حرب �ضد نيكاراغوا منذ 1979م.
•احتالل غرينادا عام 1983م(.)34

( )2التدخل الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط:

فيما يتعلق بالتدخل الأمريكي يف �شئون ال�شـرق الأو�سط ،فقد اكت�سبت ق�ضية الإ�صالحات يف

 )34د /حممد بوبو�ش :املوقف الأمريكي من القانون الدويل ،امل�ستقبل العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية2007/7 ،م ،ال�سنة ( ،)30العدد
(� )341ص .36 32-
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ال�شـرق الأو�سط �أهمية كبرية ،بل كانت هذه الق�ضية الأكرث بروز ًا على ال�ساحة الدولية والإقليمية منذ
�أحداث �سبتمرب 2001م ،حيث مت الربط من ِقبل الواليات املتحدة بني الإرهاب وغياب الدميقراطية
يف ال�شـرق الأو�سط .ويف حقيقة الأمر ،كانت الواليات املتحدة تعتمد للحفاظ على م�صاحلها الكربى
يف ال�شرق الأو�سط على ا�سرتاتيجية تقليدية مل تتغري منذ احلرب العاملية الثانية كثري ًا ،بالرغم
من التعديالت التي طر�أت عليها ،وكان الهدف الرئي�سي لهذه اال�سرتاتيجية هو احلفاظ على الو�ضع
القائم ،ا�ستناد ًا �إىل نظريات �ضعيفة تفيد ب�أن قيم الدميقراطية و�أ�ساليب عملها ال تتفق وقيم الثقافة
العربية والإ�سالمية .هذه اال�سرتاتيجية ال تعني غياب االهتمام الأمريكي بالدميقراطية والإ�صالح
ال�سيا�سي يف ال�شرق الأو�سط قبل �سبتمرب 2001م ،حيث �شهدت ال�سيا�سة اخلارجية جلميع الإدارات
الأمريكية املتعاقبة ،ت�شديد ًا على قيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان و�ضرورة ترويجها ،كما قامت
الواليات املتحدة ب�إدخال بع�ض العنا�صر اجلديدة على �سيا�ستها يف املنطقة ،عندما خ�ص�صت ق�سم ًا من
امل�ساعدات التي تقدمها �إىل بع�ض دول املنطقة ملنظمات املجتمع املدين ،وللرتويج ملبادئ الدميقراطية
يرتق خالل تلك الفرتة �إىل م�ستوى �سيا�سة وا�ضحة املعامل.
وحقوق الإن�سان ،غري �أن هذا التغيرُّ مل
ِ
وقد تغري هذا الو�ضع نتيجة �أحداث �سبتمرب 2001م ،حيث تو�صلت الواليات املتحدة �إىل �أن الأو�ضاع
ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ال�سائدة يف البلدان العربية هي امل�س�ؤولة عن �إنتاج الإرهاب ،فغياب
الدميقراطية واملعرفة وانتهاك حقوق الإن�سان من �أهم �أ�سباب تزايد الإرهاب يف العامل ،وهذا ما دعا
الواليات املتحدة �إىل حماولة فر�ض ر�ؤيتها للدميقراطية على العامل ،حتى ال يحدث تهديد لأمنها
وم�صاحلها القومية ،وبالتايل تولدت قناعة لدى الإدارة الأمريكية ب�ضـرورة تغيري هذه الأو�ضاع،
وخا�صة يف جانبها ال�سيا�سي .وبالتايل �أ�صبح ن�شـر الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان يف ال�شرق
الأو�سط ،وخا�صة يف الوطن العربي� ،أحد الأهداف املعلنة لل�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة .وقد ات�ضحت
هذه ال�سيا�سة مبحاولة جعل العراق منوذج ًا للدميقراطية يحتذى به يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،كما
وات�ضحت هذه ال�سيا�سة بطرح مبادرة ال�شرق الأو�سط الكبري يف قمة الدول الثمان يف 2004/6م(.)35
لذلك وجلملة الأ�سباب امل�شار �إليها �آنف ًا ،عمدت الواليات املتحدة �إىل التدخل يف �شئون دول
ال�شرق الأو�سط على نحو ي�شكل تهديد ًا لهذه الدول وانتهاك ًا ل�سيادتها وملبد�أ عدم التدخل يف ال�شئون
الداخلية للدول ،الذي ي�شكل قاعدة �آمرة من قواعد القانون الدويل العام.
(�أ) التدخل يف ثورات الربيع العربي:
مثلت ثورات الربيع العربي مفاج�أة ا�سرتاتيجية للقوى الغربية وعلى ر�أ�سها الواليات
املتحدة� ،إال �أنه مبجرد ات�ضاح االجتاه العام للتغيري يف املنطقة ،بد�أت الواليات املتحدة يف التدخل
على ثالث م�ستويات بهدف توجيه م�سار هذه الثورات مبا يخدم م�صاحلها اال�سرتاتيجية يف املنطقة.
امل�ستوى الأول هو التدخل يف �أعقاب �سقوط الأنظمة احلليفة لها لدعم قوى �سيا�سية بعينها من �أجل
�)35أ�شرف حممد عبد اهلل يا�سني :املرجع ال�سابق� ،ص .68-67
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احلفاظ على امل�صالح الأمريكية .الثاين هو التدخل لتقدمي مبادرات للت�سوية تلبي يف �شكلها العام
مطالب القوى الثورية بالتغيري ولكنها حتافظ يف جوهرها على بنية الأنظمة احلاكمة� .أما امل�ستوى
الثالث هو التدخل الع�سكري ال�صـريح (�أو التهديد بالتدخل الع�سكري) لإ�سقاط الأنظمة القائمة كما
يف ليبيا و�سوريا(.)36
(ب) التدخل الإن�ساين يف العراق:
ا�ستندت كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا �إىل القرار رقم ( )688ال�صادر من
جمل�س الأمن الدويل ،يف 1991/4/5م ،لتربير التدخل وقاموا ب�شن عملية ع�سكرية �شمال العراق،
�أطلق عليها ا�سم «توفري الراحة» من �أجل حماية الأكراد ،علم ًا �أن هذا القرار مل يت�ضمن �أي تفوي�ض
لهذه الدول من طرف جمل�س الأمن با�ستخدام القوة يف �شمال العراق �أو جنوبه� ،إ�ضافة �إىل �أنه مل ي�صدر
وفق �أحكام الف�صل ال�سابع من امليثاق وحر�ص على ت�أكيد احلكم املقرر يف املادة ( )7/2من امليثاق املتعلق
بتحرمي التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول من قبل منظمة الأمم املتحدة �أو الدول.
(ج) التدخل الإن�ساين يف ال�صومال:
ُيعد التدخل الع�سكري الدويل يف الأزمة ال�صومالية منوذج ًا هام ًا لتقييم م�شـروعية التدخل
�سواء بالن�سبة
يف ال�شئون الداخلية للدول العتبارات �إن�سانية من دون ر�ضا الدولة املعنية ،وذلك
ً
لتدخل الأمم املتحدة كمنظمة دولية� ،أو بالن�سبة لبع�ض الدول التي تدخلت يف ال�صومال  -وعلى ر�أ�سها
الواليات املتحدة -حتت مظلة الأمم املتحدة من الناحية الر�سمية ،لكن من دون �أن ترتبط املنظمة
�سواء من حيث قيادة عملية التدخل �أو من حيث �سري العمليات
ب�شكل مبا�شر وفعلي بذلك التدخل
ً
الع�سكرية والأهداف املحددة لها.
(د) التدخل الإن�ساين يف ال�سودان:
بد�أت الواليات املتحدة بالتدخل واالهتمام بامللف ال�سوداين بعد �أحداث �سبتمرب 2001م،
يف �إطار ا�سرتاتيجية جديدة ت�سعى �إىل االحتواء ب�آليات الرتهيب والرتغيب وتبلورت هذه التوجهات
الأمريكية يف تد�شني م�شـروع �سالم �سوداين م�ؤ�س�س وقائم على فكرة حمورية هي دولة واحدة ولكن
بنظامني ،و�أثمرت يف نهاية املطاف عن اتفاقية ال�سالم ال�سوداين التي وقعت يف كينيا يف 2005/1م.
وعلى الرغم من التنازالت املهمة التي قدمتها احلكومة ال�سودانية للجنوبيني يف االتفاقية� ،إال �أن ذلك
مل يغري من ال�سيا�سة الأمريكية جتاه احلكومة ال�سودانية ،فتم ا�ستخدام ملف دارفور كورقة �ضغط
جتاه احلكومة ال�سودانية يف مفاو�ضات نيفا�شا ،وقد مار�ست جماعات اليمني يف اجلمعيات الأمريكية
 )36للمزيد انظر :د /جمال حممد �سليم :التدخل اخلارجي يف ثورات الربيع العربي وانعكا�ساته على الأمن القومي العربي ،جملة الغدير ،بريوت2013 ،م،
العدد (� )64ص .66
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غري احلكومية والكونغر�س الأمريكي �أدوار ًا مهمة لإيجاد الو�سائل والذرائع للإدارة الأمريكية كي
متار�س بدورها �ضغوط ًا على احلكومة ال�سودانية( .)37حيث فتحت م�شكلة دارفور الباب على م�صراعيه
�أمام التدخل الدويل ب�سبب ما خلفته من نزوح وجلوء وجرائم �ضد الإن�سانية ،حيث �صدرت قرارات
دولية عديدة عن جمل�س الأمن الدويل تدين احلكومة املركزية وترمي �إىل تدخل ع�سكري �أممي
حلماية املدنيني وحماكمة جمرمي احلرب(.)38
(هـ) التدخل يف ليبيا:
�صدر قرار جمل�س الأمن الدويل رقم ( )1973يف 2011/3/17م ،بخ�صو�ص الو�ضع يف ليبيا،
ون�ص على فر�ض منطقة حظر جوي فوق ليبيا ،وعلى �إثر ذلك قامت الدول الأع�ضاء يف حلف الناتو
بالتدخل الع�سكري يف ليبيا يف 2011/3م  -بالطبع مب�ساندة الواليات املتحدة -مربرة ذلك ب�أنه ي�ستند
�إىل الرتخي�ص املمنوح لها من طرف جمل�س الأمن مبوجب القرار ال�سابق الذكر .على الرغم من �أن
القرار مل يت�ضمن �أي �إ�شارة تفوي�ض للحلف بالتدخل الع�سكري يف ليبيا ،علم ًا بان القرار الدويل ت�ض َّمن
( )29فقرة .وجاء على ذكر احلظر اجلوي يف الفقرة (� .)39( )12-6إال �أن دول حلف الناتو ومن بينها
الواليات املتحدة عملت على امل�ساعدة يف تغيري النظام القائم و�إ�سقاطه من خالل تنفيذ احلظر اجلوي
على ليبيا.
(و) التدخل يف �أفغان�ستان:
بد�أ تدخل الواليات املتحدة يف ال�ش�أن الأفغاين ،منذ �أواخر �سبعينات القرن املا�ضي� ،أبان الغزو
ال�سوفيتي لأفغان�ستان .وبعد �أحداث �سبتمرب 2001م� ،أقدمت �إدارة الرئي�س بو�ش االبن على التدخل
الع�سكري و�شن العدوان على �أفغان�ستان  -بتحري�ض من قوى اليمني يف الكوجنر�س -بحجة مكافحة
الإرهاب ومالحقة �أع�ضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية ،باعتبارهم امل�س�ؤولني عن هجمات
�سبتمرب 2001م ،وي�شكلون تهديد ًا للأمن القومي وامل�صالح الأمريكية.
	�إ�ضافة �إىل ما �سبق من التدخل يف �ش�ؤون دول ال�شرق الأو�سط ،كذلك �أقدمت الواليات على
التدخل يف ال�ش�أن اللبناين يف العام 1958م ،وحتى الآن .ففي 1958/8/15م ،قامت الواليات املتحدة
بعدوان ا�ستفزازي �ضد لبنان ،فمن الأ�سطول ال�ساد�س الأمريكي الذي جيء به �إىل �سواحل لبنان،
�أنزلت ف�صائل م�شاة البحرية الأمريكية املارينز وفرق امل�شاة التي �أقدمت على احتالل العا�صمة بريوت
و�ضواحيها ،وا�ستولت على املطارات واملوانئ و�أهم طرق املوا�صالت .وكذلك التدخل يف ال�صـراع العربي -
 )37د /كمال حماد� :أزمتا العراق ودارفور من وجهة القانون الدويل� ،ش�ؤون الأو�سط ،بريوت ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية2008 ،م ،العدد ()129
�ص .67
 )38د� /آدم حممد �أحمد عبد اهلل :ق�ضية دار فور (الأ�سباب والتداعيات و�سبل املعاجلة) ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،بريوت ،اجلمعية العربية للعلوم
ال�سيا�سية ،العدد 2009/22م� ،ص .41
 )39للمزيد انظر الن�ص الكامل للقرار� :ش�ؤون الأو�سط ،بريوت ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية2011 ،م ،العدد (� ،)138ص .209-203
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الإ�سرائيلي ،بالطبع كانت جميع �أ�شكال التدخل يف هذا ال�صراع مل�صلحة دولة الكيان ال�صهيوين ،احلليف
الطبيعي للواليات املتحدة الأمريكية.
نتيجة االنتقادات املوجهة للتدخل  -ب�أنواعه -من منطلق تعار�ضه مع مبد�أ ال�سيادة ،ظهر
يف املقابل مبد�أ م�س�ؤولية احلماية الذي ي�سعى �إىل حماية حقوق الإن�سان ،لكن دون امل�سا�س ب�سيادة
الدول ،ولعل التطبيق ال�سليم لهذا املبد�أ الأخري وفق الأُطر القانونية التي حددتها اللجنة املعنية
بالتدخل و�سيادة الدول �سي�شكل �ضمانة هامة حلماية احلقوق واحلريات الأ�سا�سية للأفراد واحرتام
ال�سيادة املت�ساوية للدول ومنع �أي تدخل خارجي يف �شئونها لأغرا�ض �إن�سانية (.)40وبغ�ض النظر عن
اجلدل الفقهي القائم ب�ش�أن التدخل ،ف�إن املمار�سة العملية لهذا املبد�أ تت�سم باالزدواجية يف تطبيقه
على حاالت دون �أخرى .حيث يخرج يف كثري من الأحيان عن ال�ضوابط والقواعد التي حتكمه �أثناء
تطبيقه.
	�إن التدخل يف ال�شئون الداخلية للدولُ ،يعد عم ًال غري م�شـروع دولي ًا – ي�ستثنى حاالت تدخل
املنظمات الدولية يف �شئون �أع�ضائها – وفق ن�ص املادة ( )4/2و ( )7/2من ميثاق الأمم املتحدة .وهذه
الأعمال العدائية والتدخل يف ال�شئون الداخلية للدول عن طريق ا�ستخدام القوة الع�سكرية ،بهدف
حماية حقوق الإن�سان ون�شـر الدميقراطيةُ ،تعد انتهاك ًا �سافر ًا لقواعد القانون الدويل العام.
وعليه ومما تقدم ف�إننا نخل�ص �إىل التايل:
•على الرغم من الرتابط ال�شديد بني الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،والذي يجعل من
الدميقراطية حق ًا من حقوق الإن�سان ،ويجعل من احلريات املقررة يف جمال حقوق الإن�سان،
�ضرورات �أ�سا�سية لإقامة جمتمع دميقراطي� .إال �أن عملية الإ�صالح والتغيري يجب �أن تكون
من الداخل – دون تدخل خارجي – لأن الدميقراطية كنظام حكم هي من �صميم خ�صو�صيات
املجتمع ،وال يوجد منط ميكن فر�ضه.
•على الدول �أن تقوم ب�إ�صالحات �سيا�سية وقانونية -حقوقية -جذرية تفي باملطالبات ال�شعبية،
تنعك�س �آثارها على �شعوبها .حتى ال تعطي الذرائع واملربرات للتدخل اخلارجي يف �شئونها.
•على الواليات املتحدة االن�صياع لقواعد القانون الدويل وعدم �أمركته ،لأن عمليات التدخل
الع�سكري الذي تقدم عليه الإدارات الأمريكية املتعاقبة وتبني ال�سيا�سة الأمريكية ن�شر
الدميقراطية على م�ستوى العامل – وفق الر�ؤية الأمريكية – قد يفر�ض قيود ًا على �سيا�ستها
اخلارجية وم�صاحلها القومية.

)40د /خالد ح�ساين :املرجع ال�سابق� ،ص .62
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حـــــــدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانيــــــة
يف ظل النظام الد�ستوري اليمني
(درا�ســـة حتليلية مقارنـــــة)
د� .إ�سماعيل يحيى عبداهلل بدرالدين

امللخ�ص:

ميثل مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية �أحد ال�ضمانات الهامة التي
درجت عامة الد�ساتري على تقريرها لأع�ضاء الربملان ،حيث يوفر لهم حرية
التعبري عن �آرائهم و�أفكارهم �إثناء ممار�ستهم لعملهم الربملاين دون خوف �أو
وجل .وال �شك �أن تقرير مثل هذه ال�ضمانة الهامة واال�ستثنائية قد ا�ستندت
�إىل مربرات قوية اقت�ضتها م�صلحة العمل الربملاين ولي�س لتحقيق م�صلحة
�شخ�صية لع�ضو الربملان.ومن هنا كان من املهم حتديد نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية
الربملانية من حيث الأ�شخا�ص والزمان واملكان والوقائع ،حتى ال ي�ستغل هذا
املبد�أ يف غري �أغرا�ضه ،خ�صو�صا و�أنه ميثل ا�ستثناء على القاعدة العامة،
والتي تقت�ضي م�سئولية كل �شخ�ص عن �أقواله �إذا ما كانت ت�شكل جرمية ين�ص
عليها القانون الذي يطبق على اجلميع.وبالنظر يف النظام الد�ستوري اليمني،
جند �أنه قد تفرد يف حتديد نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية ،حيث قيد
هذا املبد�أ من حيث الوقائع و�أخرج من نطاقه ما ي�صدر عن ع�ضو الربملان من
قذف �أو �سب .لذلك �سوف نتعرف يف ثنايا هذه الدرا�سة على املربرات التي
دعت امل�شرع الد�ستوري اليمني �إىل تبني هذا االجتاه ،مع حماولة تقييمه
يف �ضوء النظم الد�ستورية املقارنة ،ومبا يتوافق مع الفل�سفة التي يقوم عليها
النظام الد�ستوري اليمني والذي اتخذ من ال�شريعة اال�سالمية م�صدرا جلميع
الت�شريعات.
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Abstract

The principle of parliamentary irresponsible is one of
the most important safeguards which decided by all
constitutions to the members of Parliament. It provides
them the freedom to express their views and ideas
whenthey exercisetheir parliamentary workwithout
fear. There is no doubt that the legislation of such an
important and exceptional guarantee had been based
on a strong justifications dictated by the interests of
parliamentary work and not for personal interest of
a member of parliament. Hence it was important to
determine the scope of the principle of parliamentary
irresponsible in terms of people, time, place and the facts,
In order to not take advantage of this principle in the
non-purposes, especially as it represents an exception
to the general rule, which requires the responsibility
of each person for his words if they constitute a crime
stipulated by the law that applies to everyone. Given the
Yemeni constitutional system, we find that it singularity
determine the scope of the principle of parliamentary
irresponsible, where restrictedthis principle in terms of
the facts and get out of the scope of what comes out of
a member of Parliament from libel or insulting. So we
will know in the this study the justifications that drove
the Yemeni legislator constitutional to embrace this
trend, with an attempt evaluated in light of comparative
constitutional systems, and in line with the philosophy
underlying the Yemeni constitutional order and which
was taken from Islamic law the source of all legislation.
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مقدمة

�أو ًال� :أهمية الدرا�سة

ً
ومتميزا يف الدولة الدميقراطية احلديثة ،فهو املمثل لل�شعب واملعرب
يحتل الربملان مكا ًنا بار ًزا
عن �إرادته ،فيه جتري مناق�شة الأفكار والآراء ،ومن خالله ت�سن القوانني والت�شريعات ،وعن طريقه
ُت َ
راقب احلكومة �إن هي ق�صرت �أو جتاوزت.
لذلك ،حتر�ص معظم الدول الدميقراطية يف الأنظمة ال�سيا�سية املعا�صرة على �أن توفر
لأع�ضاء الربملان العديد من ال�ضمانات التي تكفل لهم احلرية والطم�أنينة يف ممار�سة واجباتهم
الربملانية دون و�صاية �أو خوف من جانب الأفراد �أو ال�سلطات الأخرى ،وهذه ال�ضمانات لي�س املق�صود
منها الن�أي بع�ضو الربملان عن �أي م�ساءلة يف كل ما ي�أتيه من ت�صرفات �أو ي�صدر عنه من �أقوال ،و�إمنا
يراد بها توفري املناخ املنا�سب لع�ضو الربملان ليتمكن من ت�أدية عمله النيابي يف حرية ودون �شطط �أو
جتاوز(.)1
وقد جرت العادة على �أن ت�ضع الد�ساتري مثل هذه ال�ضمانات يف �صلبها نظرا لأهميتها ،حيث تن�ص
على جمموعة من ال�ضمانات التي تكفل لع�ضو الربملان احلرية واال�ستقالل يف �أدائه ملهامه الت�شريعية
والرقابية ،ومن �أهمهذه ال�ضمانامتبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية لأع�ضاء الربملان عن ما يبدونه من �آراء
�أو �أفكار مبنا�سبة ممار�ستهم لوظيفتهم الربملانية.وهي ما يطلق عليهااحل�صانة الربملانية املو�ضوعية.
قد حر�صت الد�ساتري اليمنية املتعاقبة على الن�ص على مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية �إدرا ًكا
منها ب�أهمية هذا املبد�أ يف حتقيق احلرية لأع�ضاء الربملان وبث الثقة والطم�أنينة يف نفو�سهم ،حتى
ميار�سوا مهامهم الربملانية دون خوف من التعر�ض للم�سئولية.

ثانيا :م�شكلة الدرا�سة

	�إذا كان النظام الد�ستوري اليمني قد �أقر تطبيق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية لأع�ضاء
الربملان� ،إال �أنه قد تفرد يف تقريره لهذا املبد�أ ،وو�ضع له حدو ًدا من حيث املو�ضوع �أو الوقائع ب�صورة
متميزة عن غريه من النظم الد�ستورية املقارنة .فقد قرر عدم تطبيق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
على ما ي�صدر من ع�ضو الربملان من قذف �أو �سب .وهذا الو�ضع يدعو لدرا�سة متعمقة ،ملعرفة ما مدى
مالئمة االجتاه الذي �سار عليه النظام الد�ستوري اليمني؟ وما هي املربرات التي اعتمد عليها لتبنية
هذا االجتاه املتميز؟ وما مدى ت�أثري ذلك على حتقيق احلكمة من وجود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
التي حر�صت عا َّمة النظم الد�ستورية املقارنة على الن�ص عليه؟
	ال�شك �أن كل هذه الت�سا�ؤالت -وغريها -بحاجة لإي�ضاح وبيان ،وذلك حتى يحقق مبد�أ عدم
امل�سئولية الربملانية �أهدافة املرجوة مع و�ضع ال�ضوابط واحلدود املنا�سبة له دون �إفراط وال تفريط.
وهو ما �سوف نحاول القيام به يف هذه الدرا�سة.
 )1انظر د .حممود �أبو ال�سعود حبيب� ،ضمانات �أع�ضاء الربملان يف النظام الد�ستوري امل�صري ،دار النه�ضة العربية ،بدون طبعة �أو تاريخ ن�شر� ،ص.6
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ثالث ًا :منهج الدرا�سة

تعتمد الدرا�سة على جمموعة من مناهج البحث التي تت�آزر فيما بينها للإجابة عن ت�سا�ؤالته،
حيث تعتمد �أو ًال علىاملنهج التحليلي :والذي ميكن عن طريقة نتناول اجلزئيات املتعلقة مببد�أ عدم
امل�سئولية الربملانية بالتدقيق والتمحي�ص ،معتمدة يف ذلك على الإطار الد�ستوري والقانوين اليمني
من جانب ،وعلى و�آراء الفقه الد�ستوري من جانب �آخر .كما تعتمد الدرا�سة على املنهج املقارن ملا له
من �أهمية كبرية يف الدرا�سات القانونية عموما ،فمن خالله ميكن الوقوف على التجارب املختلفة وما
دار حولها من مناق�شات و�آراء ،حتى ميكن اال�ستفادة منها يف و�ضع احلدود املنا�سبة لتطبيق مبد�أ عدم
امل�سئولية الربملانية يف النظام الد�ستوري اليمني.

رابع ًا :خطة الدرا�سة

تتكون هذه الدرا�سة من مبحثني على النحو التايل:
املبحث الأول :ن�ش�أة مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية ومربراته
املطلب الأول:ن�ش�أة مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
املطلب الثاين:مربرات مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
املبحث الثاين :حدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
املطلب الأول:حدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث الأ�شخا�ص والزمان واملكان
املطلب الثاين :حدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث الوقائع
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املبحث الأول

ن�ش�أة مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية ومربراته
تعني عدم امل�سئولية الربملانية عدم حما�سبة ع�ضو الربملان عن الآراء والأفكار التي ت�صدر
عنه �إثناء ممار�سة العمل الربملاين � ،سواء داخل املجل�س �أو يف جلانه املتفرعة عنه(.)2
ويطلق على مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانيةلدى بع�ض الفقه الد�ستوري ا�صطالح (احل�صانة
الربملانية املو�ضوعية) ،وهي �أحد نوعي احل�صانة الربملانية ،بجانب النوع الآخر وهو احل�صانة
الربملانية الإجرائية .كما يطلق عليه يف النظام الد�ستوري الإجنليزي الذي ن�ش�أ فيه املبد�أ (امتياز
حرية الكالم) ،وجميع هذه املعاين ت�صب يف م�صب واحد من حيث املعنى.حيث يق�صد بها عدم م�سئولية
�أع�ضاء الربملان عن الآراء والأفكار التي ت�صدر عنهم �أثناء ممار�ستهم لن�شاطهم الربملاين(.)3
وتق�ضي درا�ستنا حلدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية التعر�ض لن�ش�أته والوقوف على املربرات
التي �ساهمت يف �إر�سائه وانت�شاره حتى �أ�صبح مطبقا يف عا ّمة النظم الد�ستورية .لذلك �سوف ن�ستعر�ض
يف ملحة خمت�صرة ن�ش�أة هذا املبد�أ يف املطلب الأول ،ثم نتناول مربراته يف املطلب الثاين.
املطلب الأول

ن�ش�أة مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
جتد هذه ال�ضمانة جذورها يف القانون الإجنليزي،ففي الفرتة من القرن الرابع ع�شر حتى
القرن ال�سابع ع�شر كان نواب الربملان الإجنليزي يتعر�ضون للمالحقات الق�ضائية ب�سبب �أفكارهم
ومقرتحاتهم التي كانوا يبدونها �أمام الربملان �إذا مل ترق للملوك وقدروا �أن فيها م�سا�س ًا بحقوقهم
وانتقا�ص ًا من هيبتهم(.)4
ويطلق على مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية يف النظام الربملاين الإجنليزي امتياز حرية الكالم
( ، )The freedom of speechوالتي يعترب جزء من االمتيازات الربملانية الأ�سا�سية التي نالها
�أع�ضاء الربملان بعد تطور طويل .فقد كانت يف البداية منحة ملكية ونتيجة طبيعية حل�صانة امللك،
حيث كان الربملان يتكون من م�ست�شاري امللك ،وتهدف هذه احل�صانة حلمايتهم من اعتداءات الأفراد.
غري هذه احل�صانة تطورتبعد ذلك مع تطور الدور املنوط بالربملان والذي �أ�صبح �صاحب االخت�صا�ص
الأ�صيل بالعملية الت�شريعية ،كما ميار�س الرقابةعلى احلكومة .وعليه فلم تعد تهدف هذه احل�صانة
حلماية �أع�ضاء الربملان �ضدالأفراد فح�سب ،و�إمنا حلمايتهم من تع�سف ال�سلطة التنفيذية(.)5
� )2أنظر :د.عبد الغني ب�سيوين عبداهلل،النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية1997،م� ،ص.646
�)3أنظر :د .رم�ضان حممد بطيخ ،احل�صانة الربملانية وتطبيقاتها يف م�صر ،دار النه�ضة العربية1994 ،م� ،ص.5
 )4انظر :د .فتحي فكري،وجيز القانون الربملاين يف م�صر (درا�سة نقدية حتليلية)2004 2003-،م� ،ص.261
 )5انظر د� .أحمد بو مدين،احل�صانة الربملانية درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بجامعة �أبي بكر القائد ،تلم�سان،
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وقد تقررت هذه ال�ضمانة يف القانون الإجنليزي مبوجب وثيقة قانون احلقوق (Bill of
 )Rightsالتي �صدرت �سنة 1688م ,فقد �أعلنت هذه الوثيقة �أن حرية الكالم واملناق�شات داخل
الربملان ال ميكن �أن تطرح على �أي حمكمة �أو �أي مكان خارج الربملان ،ومنذ ذلك الوقت ظل مبد�أ عدم
م�سئولية �أع�ضاء الربملان عن �أرائهم و�أقوالهم را�سخا يف خمتلف الد�ساتري م�ستهدفا �إطالق حرية الع�ضو
يف التعبري عن �آرائه و�أفكاره و�أداء واجباته النيابية على �أكمل وجه ومبا يحقق امل�صلحة العامة(.)6
ويف فرن�سا ،ارتبطت ن�ش�أت مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية وتطورها بقيام الثورة الفرن�سية،
حيث ت�شري غالبية مراجع الفقه الد�ستوري �إىل قرار اجلمعية الوطنية الت�أ�سي�سية الفرن�سية يف 23
يوليو �سنة  1789م والذي ن�ص على �أن ذات النائب م�صونة فال يجوز اتخاذ �إجراءات جنائية �ضدة �أو
حب�سه �أو القب�ض عليه ب�سبب م�شروع قدمه للربملان �أو خطاب �أو ر�أي �أبداه فيه .وقد ا�ستمرالن�ص على
مبد�أ عدم امل�سئولية يف الد�ساتري الفرن�سية الالحقة(.)7
ويف نف�س االجتاه ت�سري عامة الد�ساتري العربية ،والتي تقرر مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
لأع�ضاء الربملان ،و�إن اختلفت يف حدود هذا املبد�أ ونطاقه من دولة �إىل �أخرى ،حيث تو�سعت بع�ض
الدول يف تقريره وجعلته عاما ي�شمل كل ما ي�صدر عن �أع�ضاء الربملان من �آراء و�أفكار مبنا�سبة
ممار�ستهم لوظيفتهم الربملانية ،بينما �ضيقت بع�ض الدول من نطاقة خ�صو�صا من حيث املكان ومن حيث
الوقائع،وفقا للظروف الداخلية لكل دولة على الوجه الذي �سيجري بيانه.
ومل ي�شذ عن ذلك النظام الد�ستوري اليمني ،والذي اعرتف مببد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
لأع�ضاء الربملان يف الد�ساتري املتعاقبة ،حيث ورد هذا املبد�أ يف الد�ستور الدائم الأول ال�صادر �سنة
1964م يف اجلمهورية العربية اليمنية ،والذي ن�ص يف املادة ( )83على �أنه «ال يعاقب �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى عما يبدونه من الأفكار والآراء يف �أداء �أعمالهم يف املجل�س �أو جلانه» .وقد ورد قريب من هذا
الن�ص يف د�ساتري جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ل�سنة 1970م (املادة  ،)84و�سنة 1978م
(املادة .)8()86
غري �أن النظام الد�ستوري اليمني اجته نحو الت�ضييق من نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية،
بدء من الد�ستور الدائم الثاين ال�صادر �سنة 1970م يف اجلمهورية العربية اليمنية ،والذي ن�ص
وذلك ً
على �أنه «ال ي�ؤاخذ ع�ضو جمل�س النواب بحال من الأحوال ب�سبب الوقائع التي يطلع عليها �أو يوردها،
�أو الأفكار والآراء التي يبديها يف عمله يف املجل�س �أو جلانه �أو ب�سبب الت�صويت يف اجلل�سات العلنية �أو
2015 2014م� ،ص.28 )6انظر د .م�صطفى حممود عفيفي ،الوجيز يف مبادئ القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية املقارنة ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية،1984 ،
�ص.348
 )7انظر د� .أحمد بو مدين،مرجع �سابق� ،ص33؛ وانظر :علي عبداملح�سن التويجري ،احل�صانة الربملانية ومدى �إمكانية تطبيقها على �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى ال�سعودي ،بحث ال�ستكمال املاج�ستري ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية2005 ،م� ،ص.46
 )8ن�ص د�ستور جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ل�سنة 1970م ن�ص يف املادة ( )84على �أنه «ال يجوز �أن ي�ؤاخذ �أع�ضاء جمل�س ال�شعب الأعلى على �أية
فكرة �أو ر�أي عرب عنه �أثناء �أدائهم لواجباتهم داخل جمل�س ال�شعب الأعلى �أو جلانه» .وهو ما ن�ص عليه �أي�ضا د�ستور �سنة 1978م يف املادة ( )86منه.
�أنظر :د .قايد حممد طربو�ش ،وثائق د�ستورية مينية ،مكتبة العروة الوثقى ،الطبعة الأوىل2003 ،م� ،ص.244 ،209
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ال�سرية وال يطبق هذا احلكم على ما ي�صدر من الع�ضو من قذف �أو �سب» .فقد قيد الن�ص الد�ستوري من
نطاق هذا املبد�أ من حيث الوقائع،وا�ستثنى ما ي�صدر من ع�ضو الربملان من قذف �أو �سب .وهو ما �سار عليه
�أي�ض ًا د�ستور دولة الوحدة ل�سنة 1991م وتعديالته يف العامني (1994م 2001 ،م).
وال �شك �أن هذا التحول يف نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية يف النظام الد�ستوري اليمني
بحاجة للبحث املت�أين واملتعمق للوقوف على مربراته ،وتقييمه يف �ضوء النظم الد�ستورية املقارنة ومبا
يتفق مع الفل�سفة التي يقوم عليها النظام الد�ستوري اليمني ،والتي اتخذت من ال�شريعة الإ�سالمية
م�صدرا جلميع الت�شريعات.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى والذي ال يزال –وفقا لو�ضعه
احلايل -جزء من ال�سلطة التنفيذية قد منحته بع�ض ًا من تلك املزايا التي متنح عادة للمجال�س
النيابية ،ومن بينها تقرير مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية وبنف�س الكيفية التي متنح لأع�ضاء جمل�س
النواب( .)9وهذا الو�ضع –يف تقديري -غري مقبول نظرا لعدم وجود مربر مقنع مل�ساواة جمل�س ال�شورى
مبجل�س النواب رغم الفارق الكبري بني املجل�سني من حيث الت�شكيل واالخت�صا�صات �أو من حيث اجلهة
التي يتبعها .فال ُيقبل م�ساواة جمل�س منتخب ميثل ال�سلطة الت�شريعية ،مبجل�س معني ا�ست�شاري تابع
لل�سلطة التنفيذية(.)10
املطلب الثاين

مربرات مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
يعد مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية �ضمانة هامة ال�ستقاللية ع�ضو الربملان ،لأن انح�سار هذه
ال�ضمانة �سيدفع ع�ضو الربملان للرتدد �أو حتى االمتناع عن امل�شاركة يف املناق�شات و�إبداء االقرتاحات
خ�شية امل�سئولية ،خا�صة و�أن املناخ احلما�سي الذي ي�سود النقا�ش الربملاين يوفر بيئة �صاحلة للتجاوز
يف التعبري الذي قد يوقع الع�ضو حتت طائلة امل�ساءلة القانونية(.)11
وتقرير مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية لي�س الهدف منه حماية ع�ضو الربملان ل�شخ�صه ،و�إمنا
الهدف حماية العمل الربملاين وحماولة �إ�ضفاء الإيجابية والفاعلية عليه ،مبا يحقق امل�صلحة العامة
جلمهور الناخبني( .)12لذلك تتعلق �ضمانة عدم امل�سئولية الربملانية بالنظام العام ،فال يجوز لع�ضو
الربملان �أن يتنازل عنها(.)13
 )9املادة ( )105من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ل�سنة 2002م.
 )10للتف�صيل حول �أوجه امل�ساواة بني جمل�سي النواب وال�شورىيف تقرير احل�صانة الربملانية املو�ضوعية� ،أنظر :د� .إ�سماعيل يحيى بدرالدين ،االزدواج
الربملاين يف اجلمهورية اليمنية درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق بجامعة عني �شم�س بالقاهرة2012 ،م� ،ص 599وما بعدها.
 )11انظر د .فتحي فكري ،وجيز القانون الربملاين يف م�صر،مرجع �سابق� ،ص.262
)12انظر د .حممود �أبو ال�سعود حبيب ،مرجع �سابق� ،ص.57
)13انظر :د .عبدالغني ب�سيوين عبداهلل،مرجع �سابق� ،ص.648
			
جامعة امللكة �أروى

107

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

حـــــــدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانيــــــة يف ظل النظام الد�ستوري اليمني

وي�ستند مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من الناحية النظرية �إىل �أن ال�سيادة لل�شعب وحده
ميار�سها على الوجه املبني يف الد�ستور ،ومن �صور هذه املمار�سة ما يتواله الربملان عن طريق �أع�ضائه
من �سلطات ن�ص عليها الد�ستور .حيث �أن �أع�ضاء الربملان ال يعربون عن �آراءهم ال�شخ�صية �أو عن �إرادة
ناخبيهم ،و�إمنا يعربون عن �إرادة ال�شعب ب�أكمله ،الذي يتكلمون با�سمه وميثلون �إرادته(.)14
ويف �إطار البحث عن املربرات العملية التي �ساهمت يف �إر�ساء مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية،
ميكن القول �أن �أهمها ما يلي(:)15

�أو ًال :حماية الربملان يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية:

بالنظر يف عالقة الربملان باحلكومة جند �أن هناك اختالل يف ميزان القوى ل�صالح ال�سلطة
التنفيذية ،والتي تفر�ض هيمنتها على ال�سلطة الت�شريعية ب�صرف النظر عن النظام ال�سيا�سي املطبق،
حيث جند هذه الهيمنة قائمة حتى يف الدول الدميقراطية العريقة( .)16ومن هنا كان من الالزم
توفري حماية لأع�ضاء الربملان ملواجهة ما ميكن �أن متار�سه ال�سلطة التنفيذية عليهم من ت�سلط وتع�سف،
ال�سيما مبنا�سبة ممار�سة الربملان لدوره الرقابي على ال�سلطة التنفيذية.

ثاني ًا :حماية الأقلية يف مواجهة الأغلبية يف الربملان:

	ال يقت�صر التهديد الذي ميكن �أن يتعر�ض له �أع�ضاء الربملان مبنا�سبة �إبدائهم لأفكارهم
و�آرائهم يف التهديد الذي متار�سه ال�سلطة التنفيذية فح�سب ،بل من املمكن �أن يتعر�ض �أع�ضاء الربملان
للتهديد من قبل حزب الأغلبية يف الربملان.
فمن خالل النظر يف املمار�سة الربملانية يف العديد من الدول جند �أن حزب الأغلبية داخل
الربملان هو من ي�شكل التهديد الأكرب حلرية الفكر والر�أي اذا ما كان منافيا لتوجهاته �أو �شكل �ضغطا على
احلكومة التي تنتمي للحزب نف�سه .ففي الربملان امل�صري –على �سبيل املثال -و�صل الأمر �إىل �إ�سقاط
الع�ضوية عن �أحد النواب املنتمني لغري حزب الأغلبية مبنا�سبة �إبدائه لر�أيه داخل الربملان(.)17كما
احيل ع�ضو �آخر �إىل جلنة القيم ملمار�سته حقه يف التعبري عن ر�أيه( .)18لذلك كان من املهم تقرير
)14انظر يف ذلك :د� .أحمد فتحي �سرور ،القانون اجلنائي الد�ستوري ،دار ال�شروق ،الطبعة الثانية2003 ،م� ،ص  233؛ د.ح�سينة �شرون ،احل�صانة
الربملانية ،جملة الفكر ،العدد اخلام�س� ،ص.150
 )15للتفا�صيل حول املربرات �أو الأ�س�س العملية ملبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية �أو ما ميكن �أن نطلق علية باحل�صانة الربملانية املو�ضوعية ،انظر د� .أحمد بو
مدين،مرجع �سابق� ،ص 95وما بعدها.
 )16للتفا�صيل حول هيمنة ال�سلطة الت�شريعية على �أعمال الربملان و�أ�سبابه ومظاهره� ،أنظر :د .ر�أفت د�سوقي،هيمنة ال�سلطة التنفيذية على �أعمال الربملان،
من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية2006 ،م� ،ص 163وما بعدها.
 )17للتفا�صيل حول هذه الواقعة ،انظر :د .فتحي فكري،ا�سقاط الع�ضوية النيابية ب�سبب التعبري عن الر�أي يف الربملان ،جملة ال�شريعة والقانون بالإمارات،
العدد اخلام�س ،مايو 1991م� ،ص.536
� )18أحال جمل�س ال�شعب �أحد �أع�ضائه للجنة القيم ب�سبب �إبدائه لر�أيه والذي طالب فيه بتطبيق القانون و�أحكام الق�ضاء النهائية يف حق بع�ض نواب املجل�س
(نواب التجنيد) والتي ت�ؤدي النعدام ع�ضويتهم .وهذا ميثل اعتداء من قبل �أغلبية �أع�ضاء املجل�س املنتمني للحزب احلاكم �ضد �أحد النواب ب�سبب
ممار�سته حلقه يف التعبري عن ر�أيه� .أنظر يف ذلك :د .زين بدر فراج ،املكلمة الربملانية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2007 ،م �ص.295
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احل�صانة �ضد امل�سئولية الربملانية لأع�ضاء الربملان والتي ت�ضمن حرية الفكر والتعبري وممار�سة العمل
الربملاين دون خوف من ال�سلطة التنفيذية �أو �إق�صاء من حزب الأغلبية داخل الربملان.

ثالث ًا :حماية �أع�ضاء الربملان �ضد الأفراد

قد يكون املربر ملبد�أ عدم م�سئولية الربملانية هوحماية �أع�ضاء الربملان �ضد دعاوى الأفراد
العاديني ،و�إذا كان هذا املربر قليل الأهمية يف ال�سابق ،ف�إن التطور امل�ستمر لدور لربملان قد �أبرز �أهمية
هذا املربر يف الربملانات احلديثة.
فاملناق�شات التي جتري يف الربملان قد تتعر�ض لن�شاط الأفراد العاديني ،خ�صو�صا �إذا كان
هذا الن�شاط مي�س حاجات املواطنني وم�صاحلهم ،عند ذلك قد ت�ؤدي هذا املناق�شات �إىل التجاوز يف
التعبري ،مما ي�ستلزم تقرير احلماية لأع�ضاء الربملان لتمكينهم من ممار�سة دورهم يف حماية م�صالح
ناخبيهم ،لي�س حيال اجلهات احلكومية فح�سب  ،و�إمنا حيال �أن�شطة القطاع اخلا�ص التي تعاظم دورها
يف املجتمعات احلديثة.
املبحث الثاين

حدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
	�إذا كانت ال�ضرورة قد فر�ضت تقرير مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية لع�ضو الربملان من �أجل
�ضمان ا�ستقالل ال�سلطة الت�شريعية والن�أي بها عن �أي تدخالت �أو �ضغوط �أو تهديدات من خارجها،
ف�إن هذا ال يعني �أن عدم امل�سئولية �ستكون مطلقة دون �ضوابط �أو قيود حتدد نطاقها ،وهذه القيود
وال�ضوابط حمددة بالن�صو�ص الد�ستورية والنظم الداخلية للربملانات ،وتختلف هذه القيود وال�ضوابط
من د�ستور �إىل �آخر.
و�سبق القول �أن النظام الد�ستوري اليمني قد متيز عن غريه من النظم الد�ستورية املقارنة
فيما يتعلق بنطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث الوقائع ،فقد و�ضع ا�ستثناء على تطبيق هذا
املبد�أ يتمثل فيما ي�صدر عن ع�ضو الربملان من قذف �أو �سب.
لذلك �سوف نتعر�ض حلدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث الأ�شخا�ص والزمان واملكان
يف املطلب الأول ،ثم نف�صل القول يف حدود هذا املبد�أ من حيث الوقائع باعتبار �أن النظام الد�ستوري
اليمني له خ�صو�صية يف هذا ال�ش�أن خالف بها عامة النظم الد�ستورية املقارنة.
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املطلب الأول

حدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث الأ�شخا�ص والزمان واملكان
�سوف نتعر�ض لنطاق احل�صانة املو�ضوعية وحدودها من حيث الأ�شخا�ص والزمان واملكان.
و�سوف نركز على الو�ضع يف النظام الد�ستوري اليمني مع املقارنة ببع�ض النظم الد�ستورية الأخرى،
لبيان �أوجه االتفاق واالختالف ،وذلك على النحو التايل:
الفرع الأول

نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانيةمن حيث الأ�شخا�ص
بالرجوع للد�ستور اليمني جند �أن مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية مقرر فقط لأع�ضاء الربملان،
وهذا يعني �أن هذه احل�صانة ال متتد لغري الأع�ضاء ممن يحق لهم ح�ضور اجلل�سات �سواء كانوا من �أع�ضاء
احلكومة كالوزراء �أو كانوا من الهيئة امل�ساعدة للربملان من املوظفين�أو العمال �أو اخلرباء �أوغريهم ممن
قد ي�ستعني بهم الربملان.
و�إذا كانت هذه احل�صانة مقررة لأع�ضاء الربملان دون �سواهم ،ف�إنها ال تقت�صر على الأع�ضاء
احلاليني فقط ،و�إمنا ي�ستفيد منها � ً
أي�ضاالأع�ضاء ال�سابقني طاملا كانت امل�ساءلة متعلقة بالآراء والأفكار
التي �أبدوها �أثناء اكت�سابهم للع�ضوية ،وال�شك �أن هذا امل�سلك يعطي طم�أنينة كاملة لأع�ضاء الربملان يف
�إبداء �آرائهم و�أفكارهم وعدم اخل�شية من املالحقات الق�ضائية جتاههم بعد انتهاء فرتة الع�ضوية.
وبالنظر يف الد�ساتري املقارنة جند �أنها–يف الغالب الأعم( -)19ت�ساير الد�ستور اليمني من
حيث ق�صر تطبيق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية على �أع�ضاء الربملان دون غريهم ،ويرجع ذلك �إىل
�أن عدم م�سئولية �أع�ضاء الربملان عن �آراءهم و�أفكارهم تعد ا�ستثناء على القاعدة العامة مت تقريره
مل�صلحة العمل الربملاين ،لذلك يجب �أن يف�سر يف �أ�ضيق احلدود وال يقا�س عليه ،ومل ي�شذ عن هذا
االجتاه –بح�سب علمنا� -إال الو�ضع يف الكوجنر�س الأمريكي منذ عام 1972م ،والذي مد نطاق هذه
احل�صانة �إىل غري �أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ والنواب من املوظفني امل�ساعدين لهم يف �أعمالهم الربملانية،
فه�ؤالء املوظفني وامل�ساعدين يتمتعون بحرية الكلمة واملناق�شة ،كما يتمتعون بحق احلماية كالأع�ضاء
�أنف�سهم(.)20
وقد يثور ت�سا�ؤل عن مدى امتداد احل�صانة املو�ضوعية لل�صحفيني والإعالميني الذين يقومون
� )19أنظر على �سبيل املثال:
املادة ( )98من الد�ستور امل�صري ل�سنة 1971م ،واملادة ( )87من الد�ستور الأردين ل�سنة 1952م ،واملادة ( )110من الد�ستور الكويتي ل�سنة
1962م.
� )20أنظر يف ذلك� :إلهام حممد ح�سن العاقل ،احل�صانة يف الإجراءات اجلنائية ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق بجامعة القاهرة 1997 ،م� ،ص.486
م�شار �إليه لدي :د .فتحي فكري :وجيز القانون الربملاين يف م�صر ،مرجع �سابق� ،ص .263هام�ش (.)1
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بنقل ما يدور يف جل�سات الربملان من مناق�شات؟ويف هذا ال�صدد ن�ؤيد الر�أي( )21الذي يرى �أن احل�صانة
املو�ضوعية ال متتد لغري �أع�ضاء الربملان من رجال ال�صحافة والإعالم ،و�أنهال �ضرورة المتداد هذه
احل�صانة لهم ،فهم لي�سوا بحاجة لها وال يخ�ضعون للم�سئولية طاملا التزموا بال�صدق وبح�سن النية
و�أقت�صر دورهم على ترديد ما يدور يف اجلل�سات على ل�سان �أع�ضاء الربملان دون �إ�ضافة.
الفرع الثاين

نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث الزمان
	�إذا كانت احل�صانة مقررة لأع�ضاء الربملان دون �سواهم على الوجه الذي مت بيانه ،ف�إن من املهم
حتديد اللحظة التي يبد�أ فيها �سريان هذه احل�صانة له�ؤالء الأع�ضاء؟
22
ويف هذا ال�صدد ظهر اجتاهني يف الفقه الد�ستوري :فالبع�ض( )يرى �أن هذه احل�صانة ت�سري
مبجرد انتخاب ع�ضو الربملان و�إعالن النتيجة االنتخابية دون انتظار حللفه اليمني الد�ستورية.
ويرى البع�ض الآخر(�)23أن ع�ضو الربملان ال يتمتع باحل�صانة الربملانية �إال بعد �أدائه اليمني
الد�ستورية( ،)24فالع�ضو ال ي�ستطيع ممار�سة عمله الربملاين �إال بعد �أداء الق�سم ،وطاملا �أن احل�صانة
مقررة للع�ضو مبنا�سبة الآراء والأفكار التي يبديها �أثناء ممار�سة ن�شاطه الربملاين ولي�س ل�شخ�صه ،ف�إن
من املنطقي عدم تقرير هذه احل�صانة للع�ضو �إال بعد �أن ي�صبح قادرا على ممار�سة هذا الن�شاط الربملاين
وذلك لن يكون �إال بعد حلف اليمني.
ونعتقد �أن الر�أي القائل بعدم �سريان احل�صانة املو�ضوعية �إال بعد �أداء اليمني الد�ستورية
�أوىل باالعتبار لوجاهة املربرات التي ت�سنده .وقد ح�سمت الالئحة الداخلية ملجل�سالنواب اليمني هذا
اخلالف بالن�ص �صراحة على �أن « يكت�سب ع�ضو جمل�س النواب احل�صانة الربملانية من يوم �أدائه اليمني
الد�ستورية ،ولي�س للع�ضو �أن يتنازل عن هذه احل�صانة من غري �إذن املجل�س»(.)25
كان ذلك بالن�سبة لبدء �سريان احل�صانة املو�ضوعية ،ف�إذا ما تقررت هذه احل�صانة لع�ضو
الربملان ف�إنها تالزمه طوال مدة الع�ضوية ،بل ومتتد لتالزمه بعد انتهاء ع�ضويته يف الربملان( ،)26فعدم
م�سئولية ع�ضو الربملان عن الأفكار والآراء التي �أبداها �أثناء ممار�سة ن�شاطه الربملاين تبقى م�ستمرة
طوال حياته ،فال يجوز م�سائلة ع�ضو الربملان املنتهية ع�ضويته عن �آرائه و�أفكاره التي عرب عنها �أثناء
مدة ع�ضويته وذلك مبنا�سبة ممار�سته لعملة الربملاين ،وهذا بال �شك يعطي ع�ضو الربملان اطمئنانا
 )21للمزيد حول هذا الر�أي وخالفه انظر د .حممود �أبو ال�سعود حبيب ،مرجع �سابق� ،ص.60 ،59
 )22ي�ؤيد هذا الر�أي :د .رم�ضان بطيخ ،مرجع �سابق� ،ص 52وما بعدها.
 )23ي�ؤيد هذا الر�أي :د .فتحي فكري ،وجيز القانون الربملاين يف م�صر،مرجع �سابق� ،ص.264
 )24تن�ص املادة ( )76من د�ستور اجلمهورية اليمنية وفقا لتعديله �سنة 2001م على �أن «يق�سم ع�ضو جمل�س النواب قبل مبا�شرة مهام الع�ضوية �أمام
املجل�س اليمني الد�ستورية يف جل�سة علنية».
 )25املادة ( )201من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب اليمني ل�سنة 2006م.
 )26ي�ؤيد هذا الر�أي :د .فتحي فكري ،وجيز القانون الربملاين يف م�صر،مرجع �سابق� ،ص.264
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�أكرب،طاملا كان بعيدا عن امل�سئولية حتى بعد انتهاء فرتة الع�ضوية.
ويف هذا ال�صدد جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سريان احل�صانة املو�ضوعية طوال مدة الع�ضوية يعني
�أن ع�ضو الربملان غري م�سئول عن �أراءه و�أفكاره التي يبديها مبنا�سبة ممار�سته لعمله الربملاين فح�سب،
وهذا يعني �أن هذه احل�صانة تنح�سر عنه يف فرتة توقف العمل الربملاين� ،سواء كان هذا التوقف طبيعي ًا
كالفرتة التي تقع فيما بني �أدوار االنعقاد� ،أو كان التوقف طارئا لأي �سبب كان.
ويف االجتاه نف�سه ،ن�شري �إىل �أن ع�ضو الربملان يتمتع بهذه احل�صانة طاملا كانت ع�ضويته
قائمة ،ف�إذا انتهت هذه الع�ضوية ،ف�إنه ي�صبح عر�ضة للم�سائلةحيال ما يبديه من �أراء و�أفكار� ،سواء
كان انتهاء الع�ضوية ب�سبب طبيعي كانتهاء مدة املجل�س ب�شكل كلي� ،أو كان االنتهاء ب�سبب ا�ستثنائي
يتعلق به مبفرده كتعر�ضه لإ�سقاط الع�ضوية من قبل املجل�س وفقا للحاالت املحددة لذلك يف الد�ستور.
وحا�صل القول� ،أن التحديد الزماين للح�صانة املو�ضوعية مرتبط بقدرة الع�ضو على ممار�سة
العمل الربملاين الذي من �أجله مت تقرير هذه احل�صانة.
الفرع الثالث

نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث املكان
بالت�أمل يف ن�ص املادة ( )81من الد�ستور اليمني ل�سنة 2001م جند �أنه قد حدد نطاق
احل�صانة املو�ضوعية من حيث املكان ،حيث ربط هذه احل�صانة بالوقائع التي يطلع عليها �أو يوردها
للمجل�س �أو الأحكام والآراء التي يبديها يف املجل�س �أو جلانه �أو ب�سبب الت�صويت يف اجلل�سات العلنية �أو
ال�سرية.
وعلى ذلك ،ف�إن هذا احل�صانة حم�صورة مكانيا باملكان الذي جتري فيه جل�سات املجل�س �أو
املكان الذي تنعقد فيه اجتماعات اللجان الربملانية �سواء كان ذلك داخل مبنى الربملان �أو خارجه.
ويظهر من ذلك� ،أن الأفكار والآراء التي يبديها الع�ضو خارج مكان انعقاد جل�سات املجل�س
�أو جلانه تكون عر�ضة للم�سئولية وتنح�سر عنها احل�صانة ،فال ي�ستفيد ع�ضو الربملان من احل�صانة
املو�ضوعية خالل الندوات وامل�ؤمترات واللقاءات الإعالمية املختلفة التي تنعقد خارجالربملان(.)27
ونعتقد �أن الد�ستور اليمني –م�سايرا بذلك العديد من الد�ساتري( -)28قد �أح�سن حينما
قيد نطاق احل�صانة املو�ضوعية مبكان انعقاد جل�سات املجل�س وجلانه ،وذلك لأن تقرير هذه احل�صانة
يعد ا�ستثناء من الأ�صل العام مت تقريره لل�ضرورة التي تقت�ضيهام�صلحة الربملان ،فيجب �أن يبقى هذا
اال�ستثناء يف �أ�ضيق احلدود ،فال�ضرورة تقدر بقدرها.
� )27أنظر :د .ماجد راغب احللو ،القانون الد�ستوري ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،اال�سكندرية2003 ،م� ،ص275؛ د .عبدالغني ب�سيوين عبداهلل،
مرجع �سابق� ،ص.647
 )28من هذه الد�ساتري على �سبيل املثال :الد�ستور امل�صري ل�سنة 1971م (املادة  ،)98الد�ستور ال�سوري ل�سنة 1950م (املادة .)44
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وقريب من هذا االجتاه ،ذهب الد�ستور الفرن�سي(� )29إىل تقرير عدم م�سئولية ع�ضو الربملان
عن ما يبديه من �آراء �أثناء ممار�سته لأعمال وظيفته الربملانية ،دون �أن يحدد ب�شكل وا�ضح ما �أذا كان
ذلك داخل الربملان �أو خارجه ،وهذا الن�ص قد يثري جدال حول الآراء التي يبديها الع�ضو مبنا�سبة عمله
الربملاين ولكن خارج مكان انعقاد جل�سات الربملان وجلانه ،كما لو قام برتديد �أراءه و�أفكاره يف و�سائل
الإعالم املقروءة �أو امل�سموعة �أو املرئية.
وباملقابل جند �أن بع�ض الد�ساتري قد جانبها ال�صواب ،فيما نعتقد ،حينما و�سعت من النطاق
املكاين للح�صانة املو�ضوعية ،وربطتها مبدة النيابة دون حتديد مكاين ،ومن ذلك الد�ستور اللبناين
الذي ن�ص على عدم م�سئولية النائب مدة نيابته( ،)30وهو ما يعني عدم م�سئولية النائب عن الآراء
والأفكار التي يبديها داخل الربملان مبنا�سبة ن�شاطه الربملاين �أو خارجه �سواء كان ذلك يف اللقاءات
ال�صحفية �أو يف االجتماعات �أو الندوات �أو يف غريها(.)31
املطلب الثاين

حدود مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية من حيث الوقائع
حدد الد�ستور اليمني ل�سنة 2001م يف املادة ( )81منه نطاق احل�صانة املو�ضوعية لأع�ضاء
الربملان من حيث الوقائع ،فن�ص على �أنه « ال ي�ؤاخذ ع�ضو جمل�س النواب بحال من الأحوال ب�سبب
الوقائع التي يطلع عليها �أو يوردها للمجل�س� ،أو الأحكام والآراء التي يبديها يف عمله يف املجل�س �أو
جلانه� ،أو ب�سبب الت�صويت يف اجلل�سات العلنية �أو ال�سرية ،وال يطبق هذا احلكم ما ي�صدر من الع�ضو من
قذف �أو �سب».
ويف �سبيل بيان هذا الن�ص الد�ستوري �سوف نتعر�ض �أو ًال للوقائع والآراء التي ت�شملها احل�صانة،
ثم نتناول بعد ذلك ما ا�ستثناه امل�شرع الد�ستوري اليمني من احل�صانة وهو ما ي�صدر عن ع�ضو الربملان من
قذف �أو �سب.
الفرع الأول

بيان الوقائع والآراء التي ي�شملها مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية
بالت�أمل يف ن�ص الد�ستور اليمني جند �أنه قد�أعطى لع�ضو الربملان حرية الكلمة ،فال يجوز
م�ؤاخذته على ما ي�صدر عنه من كالم �أثناء ممار�سته لعمله الربملاين ،وهذا بال �شك يتنا�سب مع دور
 )29املادة ( )26من الد�ستور الفرن�سي ل�سنة 1958م.
 )30املادة ( )39من الد�ستور اللبناين ل�سنة 1947م.
� )31أنظر :د .قايد حممد طربو�ش،ال�سلطة الت�شريعية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت،
الطبعة الأوىل1995 ،م� ،ص.341
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الربملان الذيتجري فيه املناق�شات بني االجتاهات املختلفة،حيث يبدي فيه الأع�ضاء �أفكارهم و�أراءهم،
ويعربون فيه عن تطلعات ناخبيهم�،سواء كان ذلك مبنا�سبة ممار�ستهم لدورهم الت�شريعي �أو مبنا�سبة
رقابتهم لأعمال ال�سلطة التنفيذية.
هنا قد يثور الت�سا�ؤل عن حدود الوقائع والآراء التي ي�شملها مبد�أ عدم امل�سئولية
الربملانية؟وعن ما �إذا كانت مطلقة �أم مقيدة؟
وللإجابة على ذلك ميكن القول �أنه يجب تف�سري مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية يف حدود
الن�ص الد�ستوري الذي قررها ،مع الأخذ يف االعتبار �أن تقرير هذه احل�صانة جاء على خالف القاعدة
العامة التي تق�ضيبم�سئولية كل �شخ�ص عن ما ي�صدر عنه من �أقوال �إذا ما كانت ت�شكل جرمية ين�ص
عليها القانون .ولذا ،فيجب �أن يف�سر الن�ص يف �أ�ضيق احلدود ومبا يتنا�سب مع احلكمة من تقريره وهي
كفالة ممار�سة العمل الربملاين بحرية دون خوف �أو وجل.
ويف هذا الإطار ميكن القول �أن احل�صانة الربملانية املو�ضوعية تتحدد من حيث الوقائع يف
الآراء والأفكار التي يعرب عنها ع�ضو الربملان داخل املجل�س �أو يف جلانه �أثناء ممار�سته لعمله الربملاين،
فت�شمل كل الأعمال الربملانية من خطاب �أو ت�صويت �أو اقرتاحات بقوانني �أو توجيه �أ�سئلة �أو ا�ستجوابات
لأع�ضاء احلكومة �أو طلبات مناق�شة �أو طلبات ت�شكيل جلان حتقيق �أو غريها من الوظائف الت�شريعية
والرقابية لع�ضو الربملان(.)32
ويف �ضوء ذلك� ،سوف نتعر�ض لبع�ض الأحكام املت�صلة بحدود الوقائع التي ت�شملها احل�صانة
املو�ضوعية على النحو التايل:
33
ن�ؤيد ما ذهب �إليه البع�ض( ) من �أن احل�صانة املو�ضوعية ال ت�شتمل على ما ي�صدر من ع�ضو
الربملان من �أفعال تخرج عن دائرة التعبري عن الر�أي ،كما لو قام باالعتداء بال�ضرب �أو اجلرح �أو القتل
�أو ما �شابه ذلك ،فهذه االفعال والت�صرفات ال عالقة لها بالعمل الربملاين الذي ُقررت احل�صانة من
�أجله� ،سواء حدثت داخل قبة الربملان �أو خارجه .ومن ثم ،فيجب �أن تظل املناق�شات بني االجتاهات
ال�سيا�سية املختلفة داخل الربملان يف حدود التعبري بالقول �أو الر�أي �أو الت�صويت ،وال يجوز �أن تتجاوزه
لال�شتباك بالأيدي مهما بلغت حدة االختالف يف الر�أي بني االطراف ال�سيا�سية املختلفة.
	�أن مدلول حرية التعبري عن الر�أي الذي ت�سري عليه احل�صانة املو�ضوعية قد يف�سر تف�سريا
وا�سعا يف بع�ض احلاالت ،كما لو قام ع�ضو الربملان بالتعبري عن ر�أيه عن طريق �إلقاء الأوراق �أو متزيقها
ب�سبب رف�ضه ملو�ضوعها ،فهذا الفعل ال يخرج عن دائرة التعبري عن الر�أي طاملا مل ي�صاحبه اعتداء �أو
عنف وقع على �أحد الأع�ضاء �أو العاملني باملجل�س(.)34
	�أن مدلول حرية التعبري عن الر�أي الذي تن�سحب عليه احل�صانة املو�ضوعية ال تتيح لع�ضو
� )32أنظر :د� .أحمد فتحي �سرور،مرجع �سابق� ،ص.233
 )33ي�ؤيد هذا الر�أي :د .فتحي فكري،وجيز القانون الربملاين يف م�صر ،مرجع �سابق� ،ص269؛ ؛ د .حممود �أبو ال�سعود حبيب ،مرجع �سابق� ،ص.63
 )34ي�ؤيد هذا الر�أي :د .فتحي فكري،مرجع �سابق� ،ص269؛ ؛ د .حممود �أبو ال�سعود حبيب ،مرجع �سابق� ،ص.63
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الربملان تناول �أ�شخا�ص معينني بالتجريح والت�شهري بق�صد االنتقام منهم لأ�سباب �شخ�صية ال عالقة
لها بالعمل الربملاين(� ،)35إذ يجب على ع�ضو الربملان �أن يكون رائده حتقيق امل�صلحة العامة ،وا�ستجالء
احلقيقة واالبتعاد عن �إ�ساءة ا�ستخدام احل�صانة املمنوحة مل�صلحة العمل الربملاين ،وا�ستخدامها
لتحقيق م�آرب �شخ�صية ال عالقة لها بالعمل الربملاين ومتطلباته.
يرى عامة الفقه الد�ستوري(–)36وهو ما ن�ؤيده�-أنه �إذا كانت احل�صانة املو�ضوعية قد �أعطت
لع�ضو الربملان حرية الت�صويت يف اجلل�سات العلنية �أو ال�سرية على الوجه الذي ير�ضي �ضمريه �سواء
كان باملوافقة �أو الرف�ض ،ف�إن هذه احل�صانة ال متنع م�ساءلة ع�ضو الربملان �إذا تاجر ب�صوته لتحقيق
نفع �شخ�صي �أو احل�صول على ربح مادي ،ف�إذا ثبت عليه ذلك ف�إنه يخ�ضع لقانون اجلرائم والعقوبات ك�أي
�شخ�ص عادي.
الفرع الثاين

عدم �سريان مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية على القذف وال�سب
بالنظر يف ن�ص الد�ستور اليمني ،جند �أنه قد �ضيق من حدود احل�صانة املو�ضوعية و�أخرج منها
ما ي�صدر عن ع�ضو الربملان من قذف �أو �سب ،وهو بذلك قد متيز عن معظم الد�ساتري الأخرى �سواء كانت
عربية �أو �أجنبية ،وهذا الو�ضع يتطلب منا �أو ًال حتديد املق�صود بالقذف وال�سب ،ثم نحاول بعد ذلك
معرفة مربرات هذا اال�ستثناء الذي تفرد به الد�ستور اليمني والذي مل ي�ساير فيه الد�ساتري الأخرى
الذي نقل عنها مبد�أ احل�صانة املو�ضوعية.
37
فبالن�سبة ملدلول القذف فهو «رمي املح�صن بالزنا �أو نفي ن�سبه»( ) .ووفقا لقانون اجلرائم
والعقوبات اليمني ،ف�إن «كل من قذف حم�صن ًا بالزنا �أو بنفي الن�سب وعجز عن �إثبات ما رماه يعاقب
باجللد ثمانني جلده حد ًا»( ،)38وهو ما يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي ا�ستقى منها القانون
اليمني �أحكامه.
	�أما مدلول ال�سب ،فهو «�إ�سناد واقعة جارحة للغري لو كانت �صادقة لأوجبت عقاب من �أ�سندت
 )35قد يتعر�ض ع�ضو الربملان للم�ساءلة الت�أديبية من قبل الربملان نف�سه �إذا جتاوز حدود النقد املو�ضوعي ،كما قام بحملة ت�شهري �ضد �أحد الوزراء واتهامه
ب�أنه ل�ص �أو حمتال -مث ًال� ،-إال �إذا كان لديه دليل على ذلك ،ومما ي�ؤكد ذلك قيام جمل�س ال�شعب امل�صري بحرمان �أحد النواب من ح�ضور جل�سات
املجل�س �إىل نهاية الف�صل الت�شريعي ب�سبب عدم قدرته على �إثبات التهم املوجهة �إىل �أحد الوزراء ،مما حدا ب�أع�ضاء املجل�س ورئا�سته �إىل اعتبار ذلك
خارج عن نطاق احل�صانة املو�ضوعية وو�صفه بالكذب� .أنظر يف ذلك :د .حممد حممود العمار ،الو�سيط يف القانون الد�ستوري الأردين (�ضمانات ا�ستقالل
املجال�س الت�شريعية) ،دار اخلليج ،عمان ،الطبعة الأوىل2010 ،م� ،ص.255
 )36يف هذا االجتاه على �سبيل املثال:
د .فتحي فكري ،وجيز القانون الربملاين يف م�صر،مرجع �سابق� ،ص271
د .حممود �أبو ال�سعود حبيب ،مرجع �سابق� ،ص.65
د .ماجد راغب احللو ،مرجع �سابق� ،ص.276
� )37أنظر :عبدالقادر عوده ،الت�شريع اجلنائي اال�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي ،دار احلديث بالقاهرة2009 ،م ،اجلزء الثاين� ،ص.353
 )38املادة ( )289من القرار اجلمهوري بقانون رقم( )12ل�سنة1994مب�ش�أن اجلرائم والعقوبات.
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�إليه قانون ًا �أو �أوجبت احتقاره عند �أهل وطنه وكذلك كل �إهانة للغري مبا يخد�ش �شرفه �أو اعتباره دون
�أن يت�ضمن ذلك �إ�سناد واقعة معينة �إليه»(.)39
ويف �إطار البحث عن املربر لالجتاه الذي �سلكه امل�شرع الد�ستوري اليمني ،مبنحهاحل�صانة
املو�ضوعية من حيث الأ�سا�س لأع�ضاء الربملان ،ثم با�ستثنائه القذف وال�سب من �أحكام هذه احل�صانة،
ميكن القول �أن امل�شرع الد�ستوري قد حاول اجلمع بني م�صلحتني معتربتني:تتمثل امل�صلحة الأوىل يف
�ضمان حرية الكلمة لأع�ضاء الربملان باعتبارهم املمثلني لعامة ال�شعب واملعربين عن �إرادته ،وتتمثل
امل�صلحة الثانية يف جتنب املخالفة ال�صريحة لل�شريعة الإ�سالمية التي �ألزم نف�سه بها ،فقد ن�صت املادة
الثالثة من الد�ستور على �أن «ال�شريعة اال�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات».
وبالنظر يف االجتاه الذي �سلكه امل�شرع الد�ستوري اليمني جند �أنه قد يتعر�ض للنقد من قبل
الفقه الد�ستوري� ،إذ قد يقال �أن ا�ستثناء القذف وال�سب من نطاق احل�صانة املو�ضوعية من �ش�أنه جتريد
هذه احل�صانة من قيمتها ،باعتبار �أن القذف وال�سب هما ما ميكن �أن يقع فيهما ع�ضو الربملان �أثناء
�إبدائه لأفكاره و�آرائه ،ف�إذا ما �أخرجناهما من نطاق احل�صانة ،ف�إنها ت�صبح بال معنى.
وميكن الرد على هذا االنتقاد -رغم وجاهته -من جوانب متعددة ،نف�صلها فيما يلي:

اجلانب الأول:

	�أن االجتاه الذي �سلكه امل�شرع الد�ستوري اليمني حينما و�ضع قاعدة عامة وهي عدم م�سئولية
ا�ستثناء على هذه القاعدة يتمثل يف القذف وال�سب� ،أمر
ع�ضو الربملان عن �أقواله و�أفكاره  ،ثم و�ضع
ً
مت�صور وم�أخوذ به يف د�ساتري �أخرى ،و�إن كان مو�ضوع اال�ستثناء خمتلف من د�ستور �إىل �آخر .فالد�ستور
املغربي -على �سبيل املثال -ا�ستثنى من نطاق احل�صانة املو�ضوعية لع�ضو الربملان �أن يكون «الر�أي املعرب
عنه يجادل يف النظام امللكي �أو الدين اال�سالمي �أو يت�ضمن ما يخل باالحرتام الواجب للملك»(.)40
كما ا�ستثنى الد�ستور البحريني من تطبيق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية �أن يكون الر�أي
املعرب عنه « فيه م�سا�س بالعقيدة �أو بوحدة الأمة� ،أو باالحرتام الواجب للملك� ،أو فيه قذف يف احلياة
اخلا�صة لأي �شخ�ص كان»(.)41
وقريب من ذلك الد�ستور امل�صري ل�سنة 1930م ،فبعد �أن قرر عدم م�ؤاخذة �أع�ضاء الربملان
مبا يبدونه من الأفكار والأقوال يف املجل�سني  ،عاد ون�ص على جواز حماكمة �أع�ضاء الربملان عما يقع
منهم من يف املجل�سني من قذف يف احلياة العائلية �أو اخلا�صة لأي �شخ�ص كان �أو من العيب يف ذات امللك
�أو يف �أع�ضاء الأ�سرة املالكة(.)42

اجلانب الثاين:

	�أن القول ب�أن اال�ستثناء الذي و�ضعه امل�شرع الد�ستوري اليمني على احل�صانة املو�ضوعية يفرغ
 )39املادة ( )291من القرار اجلمهوري بقانون رقم( )12ل�سنة1994مب�ش�أن اجلرائم والعقوبات.
 )40الف�صل التا�سع والثالثون من الد�ستور املغربي ل�سنة 1996م.
 )41املادة ( )89من الد�ستور البحريني ل�سنة 2002م.
 )42املادة ( )99من الد�ستور امل�صري ل�سنة 1930م.
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هذه احل�صانة من م�ضمونها ويفقدها قيمتها ،هو قول غري مقبول.فاجلرائم التي من املت�صور لع�ضو
الربملان �أن يقرتفها �أثناء �إبدائه لآرائه و�أفكاره ال تقت�صر على جرميتي القذف ال�سب فقط ،كما لو
ت�ضمنت اقوال ع�ضو الربملان و�آرائه املطالبة بقلب �شكل نظام احلكم(� ،)43أو امل�سا�س بالوحدة الوطنية
�أو ا�شتملت على معلومات �سرية متعلقة ب�أمن الدولة� ،أو احتوت علىالتحري�ض على عدم االنقياد
للقوانني� ،أو غريها من اجلرائم التي لو قيلت من �شخ�ص عادي لكان عر�ضة للم�ساءلة القانونية.

اجلانب الثالث:

	�أن من نادى ب�إطالق احل�صانة الربملانية املو�ضوعية وعدم تقييدها من حيث الوقائع ،قد
ا�ستثنى الآراء واالقوال التي ال عالقة لها بالعمل الربملاين حتى و�إن �أبداها ع�ضو الربملان �أثناء
اجلل�سات الربملانية �أو �أثناء عمل جلان املجل�س ،ومن هذه الأقوال والآراء التي ال تتعلق بالعمل
الربملاين ما ي�صدر عن ع�ضو الربملان من قذف �أو �سب( .)44وهذا االجتاه يدعم �سالمة ما اجته اليه
امل�شرع الد�ستوري اليمني حينما حدد بو�ضوح ا�ستبعاد القدف وال�سب من نطاق احل�صانة املو�ضوعية
لعدم ات�صالها بالعمل الربملاين .وقد حاول الفقه الد�ستوري -يف النظم الد�ستورية التي مل تن�ص على
ا�ستبعاد للقذف وال�سب�-سد الفراغ الذي تركه الن�ص الد�ستوري ،وذلك من خالل ايجاد املربرات التي
تدعم ذلك ،واعتبار القذف وال�سبغري متعلقني مب�صلحة العمل الربملاين حتى لو �صدرا عن ع�ضو الربملان
�أثناء ممار�سة العمل الربملاين(.)45

اجلانب الرابع:

	�أن ا�ستثناء القذف وال�سب من نطاق احل�صانة املو�ضوعية ال ميكن �أن ي�ؤثر على احلكمة من
تقرير هذه احل�صانة وهي �ضمان حرية الكلمة لع�ضو الربملان ،وبيان ذلك كما يلي:
	�أن ا�ستبعاد القذف من نطاق احل�صانة الربملانية يتفق مع ال�شرع والعقل واملنطق ،فتقرير
احل�صانة املو�ضوعية التي تكفل لع�ضو الربملان عدم امل�سئولية عن �أقواله و�آرائه يجب تنح�سر عندما
ت�صل �إىل االعتداء على الأعرا�ض التي حر�صت ال�شريعة اال�سالمية على حفظها وجعلت التعدي عليها
تعدي على حد من حدود اهلل،فوفقا للنظام الإ�سالمي ،ال ميكن حت�صني �أي �شخ�ص مهما كانت واليته
�ضد تطبيق �أحكام ال�شرع وحدوده ،ف�إذا كانت ال�شريعة الإ�سالمية مل تقبل جمرد ال�شفاعة يف حد من
حدود اهلل ،فكيف لها �أن تقبل حت�صني �أي �شخ�ص �ضدتطبيق العقاب ،وهذا بال �شك يحقق مبد�أ العدالة
يف املجتمع والتي يعد ركيزة �أ�سا�سية يف النظام الإ�سالمي.ثم �إن هذه احل�صانة قد قررت مل�صلحة العمل
الربملاين ولي�س للنائب ل�شخ�صه ،وال يعقل �أن يكون من متطلبات العمل الربملاين امل�سا�س ب�أعرا�ض النا�س
 )43قريب من هذا املعنى� ،أنظر :قائد حممد طربو�ش ،ال�سلطة الت�شريعية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الأوىل1995 ،م� ،ص.339
� )44أنظر يف عر�ض هذا االجتاه ،د .حممد حممود العمار ،مرجع �سابق� ،ص.456 ،255
 )45على �سبيل املثال :حاول بع�ض الفقه يف م�صر اخراج القذف وال�سب من نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية بالرغم من عدم الن�ص على ذلك يف الد�ستور ،بل �إن
اللجنة الت�شريعية يف جمل�س ال�شعب امل�صري حينما ا�سقطت ع�ضوية �أحد �أع�ضاء املجل�س ب�سبب هتافه �ضد رئي�س اجلمهورية قد �أو�ضحت يف تقريرها �أن
املق�صود بالآراء والأفكار التي ال ي�ؤاخذ ع�ضو الربملان عنها هي « التعبري املو�ضوعي والعفيف عن التحبيذ �أو الرف�ض لقرار �أو �إجراء � .»..أنظر يف ذلك د.
زين بدر فراج ،مرجع �سابق� ،ص297؛ وانظر �أي�ضا د .فتحي فكري ،وجيز القانون الربملاين يف م�صر ،مرجع �سابق� ،ص.270
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والنيل منها.
	�أن ا�ستثناء ال�سب وا�ستبعاده من نطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية لن ي�ؤثر على �ضمان
حرية �أع�ضاء الربملان يف �إبداء �آرائهم و�أفكارهم ،فمن خالل النظر يف الأحكام املنظمة جلرمية ال�سب
يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمني جند �أنها قد خففت من حدة هذا اال�ستثناء ب�شكل كبري ،حيث ن�صت
املادة ( )293على عدمقبول دعوى ال�سب يف �أحوال عدة ،من بينها «�إذا كان الق�صد منه �إبداء الر�أي يف
م�سلك موظف عام ب�ش�أن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد يف ك�شف انحرافه»( .)46وال
�شك �أن هذا الن�ص يعيد الأمر �إىل ن�صابه ومينح لع�ضو الربملان حرية كبرية �أثناء ممار�سة دوره الرقابي
على �أع�ضاء احلكومة طاملا مت توجيه �أي كلمات جارحة مما تدخل حتت مدلول ال�سب مبنا�سبة �إبداء
الر�أي يف م�سلك �أع�ضاء اجلهاز االداري للدولة �أثناء ت�أديتهم لأعمالهم.
وبناء على ما �سبق ،ف�إننا نعتقد �سالمة امل�سلك الذي �سلكه امل�شرع الد�ستوري اليمني ،حينما
ً
حر�ص على املوازنة بني متطلبات العمل الربملاين والتي تقت�ضي توفري ال�ضمانات الالزمة ملمار�سته ،ومنها
�ضمانة حرية التعبري عن الر�أي والفكر ،وبني متطلبات احلفاظ على الآداب العامة والتي تقت�ضي عدم
امل�سا�س باحلياة ال�شخ�صية للأفراد ورميهم يف �أعرا�ضهم دون دليل .ف�أع�ضاء الربملان لهم حرية وا�سعة
يف النقد البناء و�إبداء الأفكار والآراء التي قد تكون حمل قبول �أو حمل رف�ض ،ولهم توجيه االتهامات
لأع�ضاء ال�سلطة التنفيذية وا�ستجوابهم فيما يتعلق بوظيفتهم العامة ،ولهم مناق�شة الق�ضايا التي
تتعلق بال�ش�أن العام حتى لو كان فيها نقد لرئي�س اجلمهورية .كل ذلك مكفول لأع�ضاء الربملان ولهم
مطلق احلرية فيه� .أما ان يتحول الربملان �إىل ح�صن لرمي الأعرا�ض وانتهاك احلياة ال�شخ�صية
للأفراد دون دليل ،فهو �أمر غري مقبول �شرعا وعرفا وقانون ًا .فكما ذكرنا �سابق ًا� ،أن املربر لتح�صني
�أع�ضاء الربملان �ضد امل�سئولية الربملانية مرتبط مب�صلحة العمل الربملاين ،لذلك يجب �أن تظل هذه
احل�صانة يف حدود هذه امل�صلحة وتدور يف فلكها.

اخلامتة

تناولت الدرا�سة مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية باعتباره�أحد �أهم ال�ضمانات الأ�سا�سية
لأع�ضاء الربملان ،حيث ي�ضمن لهم حرية التعبري عن الآراء والأقوال �أو الت�صويت مبنا�سبة ممار�ستهم
لوظيفتهم الربملانية دون خوف �أو تردد خ�شية الوقوع يف امل�سئولية ،خ�صو�صا و�أن املناق�شات داخل
الربملان قد تت�سم بطابع احلدة ،نتيجة الختالف وجات النظر بني ممثلي الأمة من جانب� ،أو بينهم
وبني احلكومة من جانت �آخر ،ال �سيما �أثناء ممار�سة الربملان لدوره الرقابي.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية قد ن�ش�أ يف اجنلرتا يف القرن ال�سابع
امليالدي مبقت�ضى وثيقة احلقوق بعد �صراع طويل مع تع�سف امللوك �ضد �أع�ضاء الربملان ،ثم تطور بعد
ذلك و�شاع ا�ستخدامه ،حتى �أ�صبح من ال�ضمانات التي ت�أخذ بها عامة الد�ساتري العربية والإقليمية
 )46املادة ( )293من القرار اجلمهوري بقانون رقم( )12ل�سنة1994مب�ش�أن اجلرائم والعقوبات.
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والدولية.
وقد تناولت الدرا�سة املربرات التي التي �ساهمت يف �إر�ساء مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية يف
النظم الد�ستورية املختلفة ،والتي متثلت يف حماية �أع�ضاء الربملان من تع�سف احلكومة مبالها من �سلطة
وقوة ،وحمايتهم �-أي�ضا -من هيمنة حزب الأغلبية يف الربملان ،والذي قد ميار�س الإق�صاء والتهمي�ش
ملمثلي �أحزاب املعار�ضة ،كما ميثل حماية للأع�ضاء من الدعاوى الكيدية للأفراد خ�صو�صا بعد تعاظم
دور القطاع اخلا�ص يف الدولة احلديثة.
وبينت الدرا�سة �أن النظام الد�ستوري اليمني مل يرتدد يف تقرير مبد�أ عدم امل�سئولية
الربملانية لأع�ضاء الربملان يف د�ساتري ما بعد ثورتي � 26سبتمرب و� 14أكتوبر ،م�سايرا بذلك عامة النظم
الد�ستورية الأخرى .غري �أنه قد �أخرج عن نطاق عدم امل�سئولية ما ي�صدر عن ع�ضو الربملان من قذف �أو
�سب .وقد تناولت الدرا�سة تقييم هذا اال�ستثناء ،و�أ�شادت به ،خ�صو�صا و�أنه ين�سجم مع �أحكام ال�شريعة
اال�سالمية التي التزم الد�ستور بها كم�صدر جلميع الت�شريعات .كما تتفق مع مبد�أ امل�شروعية والذي
يقت�ضي اخل�ضوع حلكم القانون من قبل احلكام واملحكومني على حد �سواء.
وقد �أكدت الدرا�سة على �أهمية االلتزام بنطاق مبد�أ عدم امل�سئولية الربملانية وعدم اخلروج
على احلكمة من تقريره ،فهذا املبد�أ يعد ا�ستثناء من القاعدة العامة التي تقت�ضي م�سئولية كل �شخ�ص
عن �أقوالة وفقا للنظام القانوين الذي يطبق على اجلميع .لذلك يجب التقيد بحدود هذا املبد�أ من
حيث الأ�شخا�ص واملكان والرمان والوقائع وفقا للن�ص الد�ستوري الذي قرره.
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قائمة املراجع
�أو ًال امل�ؤلفات والأبحاث
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4 .4د .ح�سينة �شرون ،احل�صانة الربملانية ،جملة الفكر ،العدد اخلام�س� ،ص.150
5 .5د .ر�أفت د�سوقي،هيمنة ال�سلطة التنفيذية على �أعمال الربملان  ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية،
2006م.
6 .6د .رم�ضان بطيخ ،احل�صانة الربملانية وتطبيقاتها يف م�صر ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1994 ،م.
7 .7د .زين بدر فراج ،املكلمة الربملانية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2007 ،م �ص.295
8 .8د.عبد الغني ب�سيوين عبداهلل،النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،من�ش�أة املعارف
بالإ�سكندرية1997،م.
9 .9عبدالقادر عوده ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي ،دار احلديث بالقاهرة،
2009م.
1010علي عبداملح�سن التويجري ،احل�صانة الربملانية ومدى �إمكانية تطبيقها على �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى ال�سعودي ،بحث ال�ستكمال املاج�ستري ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية2005 ،م.
1111د .فتحي فكري،وجيز القانون الربملاين يف م�صر (درا�سة نقدية حتليلية)2004 2003-،م.
1212د .قائد حممد طربو�ش،ال�سلطة الت�شريعية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري ،امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الأوىل1995 ،م.
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1414د .ماجد راغب احللو ،القانون الد�ستوري ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،اال�سكندرية2003 ،م
1515د .حممد حممود العمار ،الو�سيط يف القانون الد�ستوري الأردين (�ضمانات ا�ستقالل املجال�س
الت�شريعية) ،دار اخلليج ،عمان ،الطبعة الأوىل2010 ،م.
1616د .حممود �أبو ال�سعود حبيب� ،ضمانات �أع�ضاء الربملان يف النظام الد�ستوري امل�صري ،دار النه�ضة
العربية ،بدون طبعة �أو تاريخ ن�شر.
1717د .م�صطفى حممود عفيفي ،الوجيز يف مبادئ القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية املقارنة ،دار
النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية1984 ،م.
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ثاني ًا الوثائق الد�ستورية والقوانني

1 .1الد�ساتري اليمنية.
2 .2الد�ستور الأردين ل�سنة 1952م.
3 .3الد�ستور البحريني ل�سنة 2002م.
4 .4الد�ستور ال�سوري ل�سنة 1950م.
5 .5الد�ستور الفرن�سي ل�سنة 1958م.
6 .6الد�ستور الكويتي ل�سنة 1962م.
7 .7الد�ستور اللبناين ل�سنة 1947م.
8 .8الد�ستور امل�صري ل�سنة 1930م.
9 .9الد�ستور امل�صري ل�سنة 1971م.
1010الد�ستور املغربي ل�سنة 1996م.
1111القرار اجلمهوري بقانون رقم( )12ل�سنة1994م ب�ش�أن اجلرائم والعقوبات.
1212الالئحة الداخلية ملجل�س النواب اليمني ل�سنة 2006م
1313الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى اليمني ل�سنة 2002م.
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دور الأمم املتحــــدة وجمل�س الأمــــــن
يف �إحــــــالل الأمن وال�سالم يف العـــــامل
د .عبد ال�سالم �أنور خليل

املقدمة:

يتناول هذا البحث الدور احلقيقي الذي يجب �أن ت�ضطلع به منظمة
الأمم املتحدة كهيئة دولية معنية بتحقيق الأمن وال�سالم يف العامل و�ضرورة
و�ضع منهج جديد من �أجل �إجراء املفاو�ضات حول تو�سيع ع�ضوية جمل�س االمن
الدويل بحيث ي�صبح له دور �أكرث فعالية وت�أثري يف �سبيل �إقرار ال�سالم الدويل.
وقد برزت فكرة هذا امل�شروع الأممي اجلديد عام 1993م عندما ظهرت
املطالب ب�إجراء �إ�صالحات وتعديالت تف�ضي �إىل تو�سيع امل�شاركة احلقيقية
للأع�ضاء الدول املوقعة على ميثاق الأمم املتحدة والتي متثل وتعرب عن رغبات
�شعوبها يف �صنع القرار الدويل ال�سلمي ال�سيما يف ظل التحديات والتكتالت
واالنق�سامات وال�صراعات والأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والتي مير بها عامل اليوم لذا البد من ا�شراك �أطراف ودول عديدة
قادرة على �إيجاد توازنات جديدة يف �سبيل مواجهة التحديات واملعوقات
املختلفة وذلك للتخل�ص من مفهوم القطب الواحد وعلى عك�س ما ت�شهده اروقة
الأمم املتحدة وبالتحديد قاعة جمل�س الأمن.
�ضمن تلك االفكار املتباينة لأحداث تلك الإ�صالحات يف م�ضمون مبد�أ
الدولة دائمة الع�ضوية .والتي متتلك احلرية املطلقة يف و�ضع القرار الدويل
وم�سار ال�سيا�سات الدولية وامتالكها حق النق�ض ( )VETOالذي يعترب �أخطر

			
جامعة امللكة �أروى

123

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

دور الأمم املتحــــدة وجمل�س الأمــــــن يف �إحــــــالل الأمن وال�سالم يف العـــــامل

و�سيلة يف مترير �أو جتميد القرارات الدولية ويف تعديل و�ضع الدول غري الدائمة الع�ضوية.
والتي تعقد على االنتخابات الدورية ال�صادرة ح�سب الإجراءات املتبعة ملجل�س الأمن الدويل.
وكانت فكرة �إ�صالحات جمل�س الأمن قد انبثقت منذ انتهاء احلرب الباردة بانهيار االحتاد
ال�سوفيتي مطلع الت�سعينات حيث بد�أ احلديث عن �أهمية دور �إ�صالح الأمم املتحدة و�إعادة �صياغة
ميثاقها مبا ي�سمح بزيادة عدد الأع�ضاء الدائمني يف جمل�س الأمن ولزياده فعالية الأجهزة الإدارية
لهذه املنظمة الدولية ومع تزايد امل�شكالت التي تعرت�ض منظمة الأمم املتحدة وبالتحديد جمل�س الأمن
والتحديات الكبرية واملف�صلية التي تعيق العديد من �أعمالها املوكلة �إليها يف النظام الدويل على النحو
املبني يف امليثاق والتي ال تقت�صر على حتقيق ال�سلم والأمن الدوليني و�إمنا متتد لت�شمل التن�سيق بني
�سيا�سات الدول وحتقيق التعاون امل�شرتك يف جميع املجاالت و�إزالة كل العقبات التي قد تعرت�ض تلك
الرغبة التعاونية غري �أن هذه ا لتحديات لي�ست جديدة و�إمنا هي قدمية قدم والدة الأمم املتحدة ذاتها
فقد ن�ش�أت منظمة الأمم املتحدة يف حلظة حرجة �أملتها حتالفات غري طبيعية فر�ضتها نتائج احلرب
العاملية الثانية وهذا ما يتعني على منظمة الأمم املتحدة التكيف مع نظام دويل ثنائي القطب �صمد ما
يقارب من �أربعني عام ًا قبل انهيار املنظومة اال�شرتاكية بزعامة االحتاد ال�سوفيتي.
ومن هذا املنطلق كان من الطبيعي �أن يختلف �أداء املنظومة يف كل مرحلة من مراحل تطور
النظام الدويل اجلديد ال �سيما مع الأو�ضاع الراهنة للنظام العاملي اجلديد فقد ا�صبحت فكرة تو�سيع
جمل�س الأمن فكرة يف غاية ال�صعوبة حيث تتم�سك الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية بحقها بعدم
ا�شراك دول جديدة يف الع�ضوية الدائمة حتى ال ت�ستفيد من �صالحيات جمل�س الأمن لإعطائها حق
امل�صادقة ومترير قرارات تعتربها املجموعة الدائمة الع�ضوية غري مالئمة لأطروحاتها الدولية.
	�إن فكرة �إ�صالحات جمل�س االمن يتم تناولها ب�شكل مف�صل يف هذه الدرا�سة و�إبراز طبيعة
التحديات الراهنة يف هيكلة النظام الدويل.
وطبيعة الإ�صالحات املطلوبة ملواجهتها مع الأفكار والر�ؤي املطروحة من قبل الوحدات
ال�سيا�سية الدولية التي ت�سعى �إىل تو�سيع دائرة القرار الدويل وا�شراك �أكرب قدر من الدول للو�صول
لتلك القاعة امل�ستديرة (جمل�س الأمن) لتغيري الكثري من املفاهيم وال�سيا�سات الهادفة �إىل تعزيز الأمن
وال�سالم الدوليني.

�أهمية البحث:

بناء على ما �سبق تت�ضح �أهمية البحث حول دور الأمم املتحدة وجمل�س الأمن يف �أحالل الأمن
ً
وال�سالم يف العامل خا�صة بعد ما �شهده العامل من تغريات مت�سارعة يف ظل ت�ضارب امل�صالح لدى الوحدات
الدولية والنزاعات وال�صراعات والثورات واحلروب والأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
كل تلك امل�سائل القت بظاللها على م�سرح التفاعالت الدولية مما حتم على الأمم املتحدة وجمل�س
الأمن.
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	ال�سيما الدول الدائمة الع�ضوية الرتكيز على تر�سيخ الأمن وال�سالم يف العامل وذلك لن يتم
�إال من خالل ا�شراك �أكرب قدر من الدول يف �صياغة القرار الدويل بعيد ًا عن التجاذبات بني �أطراف
دولية بعينها.
والهدف من هذا البحث لي�شكل لبنة يف م�سار التوجه اجلديد الذي تن�شده معظم جمتمعات
العامل وب�شكل يرقى �إىل طموحات و�أمال ال�شعوب من �أجل حياه كرمية.
كذلك يهدف هذا البحث �إىل الإ�سهام يف معاجلة اخللل والق�صور الذي يخيم على جمل�س الأمن
وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا على طبيعة القرارات وازدواجية املعايري يف حالة معاجلة الق�ضايا الدولية وعدم
تفعيل القانون الدويل بال�شكل الذي يحقق العدل جلميع الدول واملجتمعات.

�إ�شكاليات البحث:

	البد من الإ�شارة �إىل بع�ض العوامل وذلك قبل احلديث عن اال�شكالية لعلها تبني لنا م�سار
البحث حول الأمم املتحدة وجمل�س الأمن يف �إحالل ال�سالم يف العامل.
•كرثة النزاعات واحلروب يف العامل.
•دور امل�ؤ�س�سات الدولية ويف مقدمتها منظمة الأمم املتحدة يف التخفيف من حدة التوترات يف
العامل.
•�أهمية ا�شراك عدد مالئم من الدول يف �صناعة القرار يف جمل�س الأمن.
وبناء على ما �سبق ميكن �إبراز اال�شكالية على النحو التايل-:
ً
1 .1هل يوجد هناك �أي �شكل من �أ�شكال االنق�سامات يف �أروقة الأمم املتحدة ؟
2 .2هل هناك خطوات عملية لدى املجتمع الدويل يف �سبيل ا�ستيعاب �أطراف دولية جديدة �إىل جمل�س
الأمن ؟
وللإجابة على هذه اال�سئلة وغريها قمنا ب�صياغة الفر�ضيات التالية-:
•نعم هناك انق�سامات وتباين يف �أروقة الأمم املتحدة تتجلى من خالل التحالفات الدولية منذ
عام 1993م حيث �أن املفاو�ضات جارية حول تو�سيع ع�ضوية جمل�س الأمن الدويل لإ�شراك دول
العامل املوقعة على ميثاق الأمم املتحدة يف �صناعة القرار وحتقيق رغبات وطموحات �شعوبها �أن
تزايد التحديات التي تع�صف وتواجه العامل من انق�سامات و�أزمات مالية وتكتالت دولية �أدت
�إىل وجود توجهات املجتمع الدويل لإ�شراك �أطراف جديدة يف �سبيل توحيد الر�ؤى فيما يتعلق
مب�صالح ال�شعوب يف العامل دون هيمنة القطب الواحد �أو عدد حمدد من الدول على جمل�س الأمن
وذلك خللق توازنات جديدة للم�صالح امل�شرتكة ولكن هذه التوجهات مل ترقى �إىل حيز اجلديدة
والتنفيذ.
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منهجية البحث:

خالل هذا البحث �سيتم اتباع املنهج الو�صفي لدرا�سة حالة تو�سيع جمل�س الأمن وحتليل
الأحداث وم�ضمون اخلطاب ال�سيا�سي الدويل حول تو�سيع جمل�س الأمن الدويل للو�صول �إىل مقاعد
دائمة �أو غري دائمة يف جمل�س الأمن:
	�إىل جانب ا�ستخدام املنهج التاريخي ،وذلك ال�ستح�ضار التجارب واملحطات التاريخية املتعلقة
بذات املو�ضوع.

الإطار الزمني:

�سوف يتم تناول هذا البحث بالتف�صيل منذ بداية وبروز فكرة مفاو�ضات تو�سيع جمل�س الأمن
مرور ًا باملقومات اىل حتول دون تو�سيع ذلك املجل�س الدويل والذي تهيمن عليه اخلم�س الدول الدائمة
الع�ضوية.

م�صادر البحث:

هذا البحث هو عبارة عن حماولة فكرية وعلمية ملعرفة طبيعة القرارات والعمل يف جمل�س
الأمن ولذلك �سوف يتم االعتماد على عدة م�صادر ومن �أهمها( :الكتب – الوثائق – الدوريات – مواقع
الإنرتنت).
الف�صل الأول:

مدخل تاريخي حول منظمة الأمم املتحدة-:
املبحث الأول:

ن�ش�أة منظمة الأمم املتحدة
الأمم املتحدة هي م�ؤ�س�سة دولية ت�أ�س�ست فعلي ًا بعد احلرب العاملية الثانية عام 1945م حيث
وقعت �آنذاك ( )51دولة على ميثاق الأمم املتحدة يف م�ؤمتر �سان فران�سي�سكو التي دعت �إليه الواليات
املتحدة الأمريكية حني عقد امل�ؤمتر حتت ا�سم (م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنظيم الدويل) وح�ضرة ()260
مندوب ًا ميثلون ( )50دولة.
ومن خالل ذلك امل�ؤمتر ن�شبت خالفات عدة بني الدول ب�سبب هيمنة الدول الكربى ومطالبة
الدول ال�صغرى بامل�ساواة يف ال�سيادة بني الدول والتنظيم الدويل .1
لقد مت �إقرار ميثاق الأمم املتحدة بالإجماع يف ( )25يوليو 1945م .حيث ن�ص امليثاق على
 .1حممد �صالح امل�سفر  ،منظمة الأمم املتحدة  ،خلفية الن�ش�آة املبادئ  ،جامعة قطر كلية الإدارة واالقت�صاد ط (1997 )1م �ص . 55
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(حفظ ال�سالم والأمن الدوليني) ،وتنمية العالقات الودية بني الدول الأع�ضاء.
وكذلك تعزيز التقارب االجتماعي ،وحت�سني م�ستوى املعي�شة والدفاع عن حقوق الإن�سان.
ومن خالل �صالحيات الأمم املتحدة املمنوحة لها ميكن للمنظمة التعاطي مع ق�ضايا عاملية �شائكة ب�شكل
مطلق وباحلرية الكاملة من خالل م�شاركة جميع الدول الأع�ضاء يف تداول �صنع القرار الدويل.
وكذا التداول بالأداء من خالل اجلمعية العامة وجمل�س الأمن الدويل واملجل�س االقت�صادي،
وكافة الأجهزة واللجان املتعلقة مبنظمة الأمم املتحدة التي تتوفر فيها ال�شروط املو�ضوعية التي
يخولها التخاذ قرارات مالئمة حلل الق�ضايا الدولية من خالل احرتام كافة البنود واملبادئ واال�ستعداد
ملا يطلب منها وحتمل ما يفر�ض عليها من �أعباء .2
تعترب ع�صبة الأمم هي التجربة الأوىل للتنظيم الدويل وقد برزت فكرة (ن�ش�أ هذه الع�صبة
خالل احلرب العاملية الأوىل).
وقد مت ت�شكيل جلنة مكونة من ت�سعة ع�شر ع�ضو ًا �شاركوا يف توقيع ميثاق الع�صبة حيث
مت تبني م�سودة م�ؤمتر فر�ساي التي قدمت لع�صبة الأمم عام 1919م رغم االختالفات حول فكرة
ن�ش�ؤ الع�صبة وان�شاء منظمة الأمم املتحدة التي ت�أ�س�ست بعد احلرب العاملية الثانية هذه احلرب التي
احدثت تغريات عميقة يف ميزان القوى التي حتكم النظام الدويل حيث ترتب على ظهور التحالفات
الدولية واملتنازعة ن�ش�ؤ قوى جديدة على ال�ساحة الدولية ميكن من �إبراز ق�ضاياها للمجتمع الدويل .3
ولكن منظمة الأمم املتحدة رمبا تكون انعكا�س لر�ؤية م�صالح التحالف املنت�صر يف احلرب
العاملية الثانية مثلما عربت ع�صبة الأمم عن ر�ؤية وم�صالح التحالف املنت�صر يف احلرب العاملية الأوىل.
من هنا ن�ش�أت ثالثة م�شاريع وافكار لت�شكيل التنظيم الدويل وهي كالتايل-:

امل�شروع الأول:

تقدمت به الواليات املتحدة الأمريكية والذي ين�ص على تخويل ع�صبة الأمم املتحدة
اخت�صا�صات وا�سعة يف جمال خف�ض الت�سليح ولأخذ مببد�أ التحكيم الإجباري يف املنازعات الدولية.

امل�شروع الثاين:

تقدمت به احلكومة الفرن�سية ويهدف هذا امل�شروع �إىل �إن�شاء منظمة ذات اخت�صا�صات وا�سعة
جتعل املجتمع الدويل �أقرب ما يكون �إىل �شكل الدول االحتادية.

امل�شروع الثالث:

تقدمت به مملكة بريطانيا العظمى ويقوم هذا امل�شروع على احرتام �سيادة الدول الأع�ضاء
واحرتام مبد�أ ال�سيادة ولأخذ بالر�أي العام العاملي ،ويرف�ض ذلك امل�شروع فكرة العقاب �أثناء عدم
تنفيذ قرارات املنظمة .4
 .2نف�س امل�صدر ال�سابق �ص .56
 .3ح�سن نافعه  ،الأمم املتحدة يف �ضوء امل�سرية املنعرثة للتنظيم الدويل ط 2009 ، 1م �ص. 39
 .4عبد احلكيم الوهاب ال�سماوي Modern International Organization
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وبالفعل دخلت والدة فكرة منظمة الأمم املتحدة حيز التنفيذ مع �إعالن رئي�س الواليات
املتحدة الأمريكية الأ�سبق فراكلني (روزفلت) ت�سمية ملنظمة الأمم املتحدة للمرة الأوىل يف ( )1يناير
( )1942خالل احلرب العاملية الثانية.
ومن بعد تلك اخلطوة مت احلاقها بو�ضع ميثاق الأمم املتحدة ،والذي �شارك يف تكونه ممثلني
ل ( )50دولة �آنذاك.
وقد تباحث مفو�ضون مقرتحات مت �أعدادها وبلورتها من قبل كل من ممثلو (االحتاد ال�سوفيتي
الأ�سبق ،ال�صني ،اململكة املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية).
وهذا مت خالل عام 1944م فمن هنا برز ر�سمي ًا كيان م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة بعد م�صادقة
الدول املنت�سبة �آنذاك ومن هنا برزت دول جمل�س الأمن اخلم�س الدائمة الع�ضوية .5

امل�ؤ�س�سات الرئي�سية للأمم املتحدة:

تثمل منظمة الأمم املتحدة عدة �أجهزة مرتبطة بع�ضها البع�ض وذلك لتحقيق �أهدافها
وامل�ساعدة يف القيام ب�أعمالها املختلفة و�صياغة �سيا�ساتها وخططها املتعلقة بحفظ �أمن و�سالم املجتمع
الدويل حيث تتكون منظمة الأمم املتحدة من �ستة �أجهزة رئي�سية وهي على النحو التايل.6
•اجلمعية العامة.
•جمل�س الأمن.
•املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
•جمل�س الو�صاية.
•حمكمة العدل الدولية.
•الأمانة العامة.
اجلمعية العامة :تتكون من جميع �أع�ضاء هيئة الأمم املتحدة فلكل دولة �صوت واحد يف
اجلمعية العامة ،حيث تبحث اجلمعية العامة جميع امل�سائل التي تدخل يف نطاق ميثاق الهيئة.
جمل�س الأمن :يتكون من �أحد ع�شر ع�ضو ًا ،وقد خ�ص�صت منها خم�سة مقاعد ب�صفة دائمة
للدول الكربى (الواليات املتحدة االمريكية – فرن�سا –بريطانيا – رو�سيا – ال�صني) وال�سته الباقية
تنتخبهم اجلمعية العمومية ملدة عامني.
حمكمة العدل الدولية :مهمتها الف�صل يف املنازعات الدولية التي تن�ش�أ بني احلكومات ذات
ال�سيادة.
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي :وهو يعمل لتحقيق الرخاء والرفاهية العامة بني جميع
ال�شعوب.
 .5املوقع الر�سمي ملنظمة الأمم املتحدة . WWW.vn.owg
� .6شوقي اجلمل  ،عبد اهلل �إبراهيم  ،تاريخ �أوروبا من النه�ضة حتى احلرب الباردة  ،القاهرة  ،املكتب امل�صري لتوزيع املطبوعات 2004 ،م �ص. 299
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جمل�س الو�صاية :حل مكان جلنة االنتداب الدائمة القدمية التي كانت ع�صبة الأمم قد
�أقامتها عقب احلرب العاملية الأوىل ،ومهمته الإ�شراف على �شئون امل�ستعمرات ال�سابقة لدول املحور .7
املبحث الثاين

�أهداف ومقا�صد منظمة الأمم املتحدة
كان من نتائج �أخفاق ع�صبة الأمم يف حتقيق الهدف الرئي�س وهو كفالة ا�ستقالل الدول
ال�صغرية و�صون ال�سالم العاملي ومنع ا�شتباك دول العامل يف حروب طاحنه �إن �صمم قادة دول احللفاء
على و�ضع نظام دويل جديد يكفل درء خطر حرب ثالثة على اجلن�س الب�شري .8
كما �أنه ال جدال ب�أن لكل تنظيم �أو منظمة عدد ًا من الأهداف للعمل على حتقيقها من خالل
اخلطط التي تر�سم يف �إطار زمني مدرو�س� ،أما بالن�سبة للمقاعد البد من وجود معايري تلتزم بها الدول
الأع�ضاء ومراعاتها من �أجل حتقيق الأهداف والغايات ،فمن هنا ميكن التعريف بالأهداف ب�أنها الغاية
النهائية التي ت�سعى �أي منظمة �إىل حتقيقها ،وذلك على خالف املق�صد الذي ميثل تعليمات يجب
احرتامها لتوفري املناخ املالئم لتحقيق الأهداف وتعترب منظمة الأمم املتحدة �ش�أنها �ش�أن �أي منظمة
دولية لها جمموعة من الأهداف واملقا�صد �صيغت بطابع له خ�صو�صية يت�سم بالعمومية والتوافقية
والن�سجام بني كل اجتاهات الدول امل�شاركة يف تلك املنظمة الدولية .9
وتتكون �أهداف ومقا�صد الأمم املتحدة على النحو التايل:
•الأهداف:
•احلفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني.
•العمل على تنمية العالقات الودية بني دول العامل.
•حتقيق التعاون الدويل يف املجال االقت�صادي.
•تن�سيق �أعمال الأمم املتحدة.
مقا�صد الأمم املتحدة:
•اللجوء �إىل حل املنازعات بالطرق ال�سلمية.
•الرتتيب لإجراء عملية املفاو�ضات.
•التحقيق مبوجب ميثاق الأمم املتحدة.
•الدخول يف احلل ب�شكل الو�سيط.
•التحكيم .10
� .7شوقي اجلمل  ،تاريخ �أوروبا  ،م�صدر �سابق � ،ص. 300
 .8نف�س امل�صدر �ص . 298
� .9سعود املويل  ،منظمة الأمم املتحدة  ،خلفيات املن�ش�أ واملبادئ  ،بريوت دار املنهل اللبناين  ،ط 1999 1م �ص . 93
 .10نف�س امل�صدر �سابق �ص . 97
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ميثاق الأمم املتحدة:

	�أجتمع يف �سان فرن�سي�سكو ممثلو ( )51من الفرتة من �أواخر �أبريل  1945حتى يونيو من نف�س
العام و�أ�سفرت اجتماعاتهم يف النهائية عن �إعالن ميثاق الأمم املتحدة عندما مت التوقيع عليه من قبل
الدول الأع�ضاء للمنظمة �آنذاك ،حيث يت�ضمن ن�ص امليثاق على حتديد املبادئ التي تقوم عليها منظمة
الأمم املتحدة من حيث الت�أكيد على حقوق الإن�سان.
الأ�سا�سية وكرامة الفرد وامل�ساواة يف احلقوق بني اجلميع واحرتام املعاهدات الدولية وال�سعي
�إىل زيادة التقدم االجتماعي و�ضمان عدم ا�ستخدام القوات امل�سلحة غال يف ال�صالح العام ،وا�ستخدام
املنظمة يف حتديد املبادئ التي تقوم عليها من حيث توثيق التعاون الأممي فيما يتعلق بال�سلم والأمن
الدويل . 11
كما يت�ضمن ميثاق الأمم املتحدة على ( )26ماده موزعة يف ( )19ف�ص ًال كما يلي-:
الف�صل الأول :مقا�صد الهيئة مبادئها.
الف�صل الثاين :الع�ضوية.
الف�صل الثالث :فروع الهيئة.
الف�صل الرابع :اجلمعية العامة.
الف�صل اخلام�س :جمل�س الأمن.
الف�صل ال�ساد�س :حل املنازعات بالطرق ال�سلمية.
الف�صل ال�سابع :الإجراءات يف حاالت تهديد ال�سلم ووقوع العدواين.
الف�صل الثامن :التنظيمات الإقليمية.
الف�صل التا�سع :التعاون الدويل االقت�صادي واالجتماعي.
الف�صل العا�شر :املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
الف�صل احلادي ع�شر :الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي.
الف�صل الثاين ع�شر :نظام الو�صاية لدولية.
الف�صل الثالث ع�شر :يف جمل�س الو�صاية.
الف�صل الرابع ع�شر :حمكمة العدل الدولية.
الف�صل اخلام�س ع�شر :الأمانة.
الف�صل ال�ساد�س ع�شر� :أحكام متنوعة.
الف�صل ال�سابع ع�شر :تدابري حفظ الأمن يف فرتة االنتقال.
الف�صل الثامن ع�شر :الت�صديق والتوقيع .12
 .11الدبلوما�سية خالل ع�شر �سنوات من عام 1990م – 2000م � ،صنعاء دائرة التخطيط بوزارة اخلارجية �ص . -44 43
 .12الدبلوما�سية خالل ع�شر �سنوات  ،م�صدر �سابق .
			
جامعة امللكة �أروى

130

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

دور الأمم املتحــــدة وجمل�س الأمــــــن يف �إحــــــالل الأمن وال�سالم يف العـــــامل

ان�ضمام اليمن �إىل منظمة الأمم املتحدة:

انظمت اململكة املتوكلية اليمنية �إىل منظمة الأمم املتحدة يف (� )30سبتمرب 1949م ثم
ورثتها اجلمهورية العربية اليمنية وان�ضمت جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية يف ( )14دي�سمرب
1967م.
يف عام 1990م مت �إيداع وثائق قيام اجلمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم املتحدة حيث
مت �إبالغ الأمني العام �آنذاك ال�سيد (خافري برييز دي كويالر) ب�أن الدولة اجلديدة �أي (اجلمهورية
اليمنية) قد ورثت جميع التعاقدات وااللتزامات التابعة ل�شطري اليمن ال�شمايل واجلنوبي �آنذاك مع
جميع الدول واملنظمات الإقليمية والدولية مبيثاق الأمم املتحدة.13
لقد كانت الدورة املف�صلية للجمهورية اليمنية هي الـ ( )45حيث �صدر قرار ترحيب منظمة
الأمم املتحدة بتوحيد �شطري اليمن عام 1990م ومن ذلك العام حتى الوقت الراهن �شاركت اجلمهورية
اليمنية من جميع الدورات ال�سنوية للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك ويف جميع االجتماعات
التن�سيقية لوزراء خارجية الدول العربية والإ�سالمية التي عقدت على هام�ش اجتماعات اجلمعية .14
وقد تر�أ�ست و�أ�شرفت اليمن على العديد من املنظمات املتخ�ص�صة:
•ثم انتخاب اليمن لع�ضوية املجل�س احلاكم للربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ( )UNDPخالل
الفرتة من .1992-1990
•تولت اجلمهورية اليمنية من�صب نائب ًا لرئي�س امل�ؤمتر العاملي الثاين للم�ستوطنات الب�شرية –
ا�سطنبول 1996م.
•تولت اجلمهورية اليمنية ع�ضو املجل�س التنفيذي ل�صندوق الأمم املتحدة للأمومة والطفولة
( )UNSAFخالل الفرتة من 2000 – 1998م.15
•ويف عام 1997م وقعت اجلمهورية اليمنية يف نيويورك اتفاقية احلد من انت�شار الأ�سلحة
النووية.
•يف عام 1991 – 1990م مت انتخاب اجلمهورية اليمنية كع�ضو غري دائم يف جمل�س الأمن ملدة
عامني.

 .13جملة �أبحاث �سيا�سية � ،صنعاء  ،العدد ( )2وزارة اخلارجية ال�سنة 1998 1م �ص . 52
 .14جملة �أبحاث �سيا�سة  ،م�صدر �سابق �ص . 53
 .15علي العقاري (ثوابت ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية منجزاتها) جمل�سةاليماث �سيا�سة � ،صنعاء :وزارة اخلارجية  ،العدد (2001 )2م �ص . 21
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الف�صل الثاين

جمل�س الأمن وت�أثريه على ال�ساحة الدولية
املبحث الأول

مهام و�سلطات جمل�س الأمن
يعترب جمل�س الأمن �أحد الهيئات التنفيذية الهامة التي ت�شكل منها منظمة الأمم املتحدة
وهو اجلهاز الوحيد الذي له �سلطة اتخاذ القرارات التي تلتزم بها كافة الأع�ضاء كما يطلق عليها
البع�ض (احلكومة العاملية) وقد ان�شئ جمل�س الأمن وفق ًا للمادة ( )23من ميثاق الأمم املتحدة.
حيث تتعهد الدول الأع�ضاء بااللتزام والقبول.بكافة قراراته وتنفيذها وفق ًا مليثاق الأمم
املتحدة.
ويعمل جمل�س الأمن على املحافظة على ال�سلم والأمن الدوليني كما يعمل جمل�س الأمن
دون انقطاع بتمثيل مندوب واحد من كل دولة يف الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية املتواجدة يف املقر
الرئي�سي للأمم املتحدة طوال الوقت ،ومن مهام جمل�س الأمن رفع التقارير ال�سنوية والطارئة �إىل
اجلمعية العامة �أو ًال ب�أول .16
ويف يناير عام 1946م عقدت �أول جل�سة لأع�ضاء جمل�س الأمن يف لندن ،ويعقد املجل�س
اجتماعاته.
ب�شكل طبيعي يف مقره الرئي�سي بنيويورك كما يجوز للمجل�س عقد جل�سات خارج مقره
الرئي�سي كما حدث يف (�أدي �أبابا يف اثيوبيا) عام 1972م ويف عام 1973م يف بنما ،لذا فت�شكيل
جمل�س الأمن بالطريقة امل�شار �إليها يحبذ الأخذ مببد�أ التمثيل املحدود يف املنظمات الدولية حيث
يكفل لها �سرعة الغالية يف اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق املهام املناط �إليها بتحقيقها .17
كما يلعب جمل�س الأمن دور ًا بارز ًا يف ف�ض النزاعات بني الدول التي ي�شتعل بها فتيل احلرب
حيث يقوم جمل�س الأمن ب�إر�سال قوات حلفظ ال�سالم والأمن يف العامل ليكون دورة املحافظة على
اال�ستقرار ومنع التوتر يف مناطق النزاع وال�ضطرابا ،والبحث عن طريق �سلمية حلل اخلالفات التي
ميكن من خاللها الو�صول �إىل نتيجة �سلمية حيث ميكن للمجل�س اتخاذ تدابري �أو جزاءات اقت�صادية
مثل اخلطر التجاري واتخاذ �إجراءات ع�سكرية جماعية.
كما يجوز للدول الأع�ضاء لدى الأمم املتحدة امل�شاركة يف النقا�شات التي تدور يف جمل�س
الأمن دون الت�صويت عليها كما يتناوب �أع�ضاء جمل�س الأمن على الرئا�سة ب�شكل دوري (كل �شهر) ح�سب
احلروف الأبجدية يف اللغة الإجنليزية .18
 .16م�صطفى �سالمة ح�سني  ،واملنظمات الدولية بريوت الدار اجلامعية 1988م �ص . 98
 .17حممد �سعيد الدقاق  ،م�صطفى �سالمة ح�سني  ،املنظمات الدولية املعا�صرة  ،بريوت الدار اجلامعية � 1990 ،ص . 91
 .18حممد �سعيد الدقاق  ،املنظمات الدولية املعا�صرة م�صدر �سابق �ص . 92
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�أع�ضاء جمل�س الأمن وطريقة انتخابهم:

يتكون �أع�ضاء جمل�س الأمن من ( )15ع�ضو منهم خم�سة دول دائمة الع�ضوية وع�شر دول
غري دائمة الع�ضوية يتم انتخابهم من قبل جمل�س اجلمعية العامة لفرتة عامني حيث تقوم املجموعات
االقليمية املر�شحة �سواء كانت الأ�سيوية ،الأفريقية ،الالتينية بتقدمي الرت�شيحات من دول �أع�ضاء
املجموعة الواحدة ويتم االختيار داخل �إطار املجموعة .19
وتعطي الأولوية لتلك الدول التي مل ي�سبق لها امل�شاركة يف ع�ضوية جمل�س الأمن كما ميكن
�أن تتفق دول املجموعة الواحدة لأغرا�ض �سيا�سية بدخول ع�ضو ًا بد ًال من �أخر كما حدث يف دخول
الأردن بد ًال من �سلطنة عمان يف الدورة الـ ( )36وذلك خلالف ن�شب بني اليمن الدميقراطية (�سابق ًا)
و�سلطنة عمان حول ع�ضوية جمل�س الأمن  ،20ومن املمكن �أن تتقا�سم دولتان من نف�س املجموعة املقعد
حيث ت�شغل كل منهما املقعد ل�سنة واحدة كما حدث يف عام 1955م التقا�سم بني الفلبني وجمهورية
يوغ�سالفيا ويتمتع �أع�ضاء جمل�س االمن ب�صوت واحد فقط وتتخذ القرارات ب�ش�أن امل�سائل الإجرائية
مبوافقة ت�سعة من �أ�صل خم�سة ع�شر من بينهم كافة الأع�ضاء واخلم�سة ع�شر الدائمني املتمتعني بحق
(الفيتو) (حق االعرتا�ض) (حق الرف�ض) .21
كما يتم توزيع مقاعد الدول غري الدائمة الع�ضوية على النحو التايل-:
•خم�سة مقاعد للدول الأفريقية والأ�سيوية.
•مقعدان لدول �أمريكا الالتينية.
•مقعدان لدول غرب �أوروبا والدول الأخرى.
•مقعد لدول �أوروبا ال�شرقية.

هيكلية جمل�س الأمن:

يوجد ملجل�س الأمن ثالث جلان دائمة وثالث جلان متخ�ص�صة لإدارة �أعماله ووظائفه ب�شكل
منظم و�سهل حيث يجب �أن تظم هذه اللجان ممثلني عن الدول الأع�ضاء يف جمل�س الأمن وتنق�سم �إىل ما
يلي-:
•جلنة اخلرباء التابعة ملجل�س الأمن.
•اللجنة املعنية بقبول الأع�ضاء اجلدد.
•جلنة جمل�س الأمن املعنية بجل�سات خارج املقر .22

 .19ننف�س امل�صدر �ص . 93
 .20نا�صر علي الي�سارة  ،حق االعرتا�ض الفيتو يف جمل�س الأمن الدويل يف ظل النظام العاملي اجلديد � ،صنعاء :دار الكتب  ،ط 2011 ، 1م �ص . 116
 .21نف�س امل�صدر �ص 117
 .22موقع الأمم املتحدة  Council WWW.un.orglsecuritجمل�س الأمن .
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اللجان املتخ�ص�صة-:

هذه اللجان يتم ان�شاءها ح�سب احلاجة كالتايل:
•جمل�س �إدارة جلنة الأمم املتحدة لتعوي�ضات املن�ش�آت مبوجب قرار جمل�س الأمن ( )692لعام
1991م.
•جلنة جمل�س الأمن ملكافحة الإرهاب املن�ش�أة يقرر ( )1373لعام 2001م.
•جلنة جمل�س الأمن املن�ش�أة بقرار ( )1540لعام 2004م .23
الأجهزة الفرعية ملجل�س الأمن :حيث ي�ستعني جمل�س الأمن باللجان الفرعية للبحث يف الق�ضايا ب�شكل
مف�صل وهي كالتايل-:
•جلنة بناء ال�سالم.
•جلنة الإجراءات.
•جلنة مكافحة الإرهاب.
•جلنة الأمم املتحدة للتعوي�ضات.
•املحكمة اجلنائية الدولية يوغ�سالفيا �سابق ًا.
•املحكمة اجلنائية الدولية رواندا.
•فريق جمل�س الأمن املعني بالأطفال وال�صراعات.
•الفريق العامل واملعني بالوثائق.24

املبحث الثاين

دور دول العامل الثالث يف تو�سيع نطاق جمل�س الأمن
�سوف نعرف ب�أن اندالع احلرب الباردة بني القطبني املتنازعني دولي ًا قد هيئ مناخ ًا لظهور
دول م�ستقلة �أ�صحبت تطالب بع�ضويتها �إىل منظمة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن حيث ركزت دول
العامل الثالث على طرح ق�ضاياها وم�شاكلها لكي يتم االنتباه لها والتو�صل حلل ودفعها �إىل �صدارة جدول
�أعمالها الدوري يف كافة نقا�شات الدول الكربى.
وكانت �أبرز الق�ضايا امل�صريية لتلك الدول التي تطرح على كافة طاوالت االجتماعات هما
مو�ضوعني رئي�سيني هامني :
•املواقف من الق�ضية اال�ستعمارية.
 .23ح�سن نافعة � ،إ�صالح الأمم املتحدة يف �ضوء امل�سرية املتعرثة للتنظيم الدويل م�صدر �سايق �ص. 120
 .24نف�س امل�صدر �ص . 121
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•املواقف من الق�ضايا التنموية وا�ستجابة الأمم املتحدة لتلك املطالب.
ويف ذات ال�سياق دعوات �إعادة النظر يف ت�شكيل جمل�س االمن جتددت الطروحات ب�ش�أن املعايري
التي يجب اتباعها يف عملية اختيار الدول ل�شغل مقاعد جمل�س الأمن �سواء يف الع�ضوية الدائمة �أو
الع�ضوية غري الدائمة  25ومن جانب �أخر ورغم كل التحديات الراهنة التي كانت ومازالت تعرت�ض قدرة
العامل الثالث من حيث تو�سيع دورها يف الو�سط الدويل ليتم �سماع �صوتها وتلبية مطالبها ر�أت الدول
ال�صغرى ا�ستخدام نقطة اغلبيتها العددية يف اجلمعية العامة لأحداث تغيريات هيكلية للنظام الأممي
داخل املنظمة.
وقد كانت ت�شري دائم ًا لدول العامل الثالث فمن هذا املنطلق ظهرت (نظرية االعتماد وال�شراكة
املتبادلة) التي اعطت دول العامل الثالث م�صدر الظهور والقوة الذي ترافق مع ظهور النفط والغاز يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا فمن هنا مت اال�ستماع ملطالب دول كانت يف بداية الأمر على هام�ش الدول
الكربى ،ومع تزايد متا�سك الدول الهام�شية (ال�صغرى) ظهر للمجتمع الدويل حوارات كانت لأول مرة
تربز للعلن �أمثال احلوار (العربي – الأوروبي) واحلوار (العربي – الأفريقي – الأوروبي) وقد �سبقه
حوار (عربي – �أفريقي – وحوار الدول امل�صدرة للنفط).
هذا ما �أعطى ر�سائل وا�ضحة للأ�سرة الدولية ب�أن دول العامل الثالث تتطلع لأن يكون لها دور
يف امل�ؤ�س�سات الدولية ولدعوة لنظام دويل اقت�صادي جديد بدل النظام االقت�صادي املهيمن عرب خمتلف
امل�ؤمترات .26

حق النق�ض الـ (:)VETO

تعترب م�س�ألة الت�صويت يف جمل�س الأمن من �أ�صعب امل�سائل التي واجهتها منظمة الأمم املتحدة
عندما بد�أ �صياغة امليثاق وكاد حق النق�ض �أو عدم �إقراره �أن ي�ؤدي �إىل الف�شل التام لقيام الأمم املتحدة
�إذا مل يتم حل ذلك املو�ضوع بال�شكل املنا�سب كما ميكن القول �أن جوهر اخلالف ب�ش�أن حق االعرتا�ض
ال يعود �إىل احلق نف�سة ولكن امل�شكلة حول ال�ضوابط التي حتد من �إ�ساءة ا�ستعماله ،ومن جانب �أخر
يعترب حق النق�ض ( )VETOمن �أكرب العقبات التي تواجهها لي�س فقط جمل�س الأمن بل املنظمة
ب�شكل عام حيث يربط حق النق�ض ( )VETOم�صري كافة الأجهزة الأخرى مبجل�س الأمن وعلى وجه
اخل�صو�ص عالقة اجلمعية وحمكمة العدل الدولية .27
ومع �إقرار حق النق�ض حاولت اجلمعية العامة للأمم املتحدة حث الدول دائمة الع�ضوية على
�إال ي�ستخدم حق النق�ض ( )VETOوبالفعل مت ا�صدار قرار دويل يف عام 1949م يدعو كافة �أع�ضاء
جمل�س الأمن الدائمني �إىل عدم ا�ستخدام حق النق�ض .28
 .25د .نا�صر م�سعد علي الي�ساره  ،حق االعرتا�ض الفيتو يف جمل�س الأمن الدويل يف ظل النظام العاملي اجلديد م�صدر �سابق �ص 139
 .26د .حممود خالف عامل العالقات الدولية ط ، 1املركز الثقايف العربي .
� .27صحيفة  DW – WORLDالعربية .
 .28نف�س امل�صدر ال�سابق .
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ويفهم غياب او امتناع الع�ضو الدائم عن الت�صويت �أو ح�ضور االجتماع على �أنه اتفاق كما هو
وا�ضح يف املادة ( )27من ميثاق الأمم املتحدة التابعة للف�صل اخلام�س ملجل�س الأمن والتي تن�ص على
التايل.
•يكون لكل ع�ضو من اع�ضاء جمل�س الأمن �صوت واحد.
•ت�صدر قرارات جمل�س الأمن يف امل�سائل الإجرائية مبوافقة ت�سعة من �أع�ضائه.
•ت�صدر قرارات جمل�س الأمن يف امل�سائل الأخرى مبوافقة ا�صوات ت�سعه من الأع�ضاء يكون بينهم
�أ�صوات الأع�ضاء الدائمني متفقة.
كما حتمل املادة ( )27يف طياتها �أن من حق الع�ضو الدائم ان يبا�شر حقه يف ا�ستخدام حق
النق�ض ( )VETOبغيابة �أو امتناعه عن الت�صويت ويعترب يف هذه احلالة ( )VETOومع ت�أثريات
الدول اخلم�س دائمة الع�ضوية املمتلكة حق النق�ض ( )VETOترتتب اعتبارات من �أهمها �أن جمل�س
الأمن يعترب طرف ًا هام ًا وم�شارك ًا يف �صنع القرارات اخلا�صة بقبول الأع�ضاء اجلدد وا�شرتاط �أجماع
الدول الدائمة الع�ضوية يف �صحة �صدور تو�صيات املجل�س ،ومن جانب �آخر ي�ستدعى اجلميع الوقوف
عنده فقد �أ�صبح ب�إمكان �أي دولة دائمة الع�ضوية �إغالق باب الع�ضوية يف وجه �أي دولة دائمة ال
ترغب يف ان�ضمامها �إىل منظمة الأمم املتحدة كما حدث �أنداك مع كل من الواليات املتحدة الأمريكية
واالحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا عندما حاول كل من القطبني ا�ضعاف نفوذ الأخر داخل املنظمة ف�أ�صر كل من
اجلانبني على عدم املوافقة بقبول �أي دولة.
كان يعتربها حليفة �أو موالية للطرف الآخر فقد �ساوم كل من الطرفني على دخول دول
جديدة متحالفة مع �أحد الطرفني �أمثال الدول احلليفة مع الواليات املتحدة الأمريكية فعندما
تقدمت ك ًال من (ا�سبانيا – النم�سا – الربتغال) لقبول ع�ضويتها ا�شرتط االحتاد ال�سوفيتي على الغرب
قبول ثالث دول �أوروبية �شرقية يف املقابل هي (بلغاريا – رومانيا – املجر).29

حق النق�ض ( )VETOو�أنواعه-:

1 .1الفيتو االفتتاحي �أو احلقيقي . OPEN VETO OR REAL VETO
يعني بهذا الت�صويت ال�سلبي من قبل ع�ضو من الأع�ضاء الدائمني على م�س�ألة جوهرية.
 .2الفيتو املزدوج .DOUBLE VETO
يعني بهذا امل�صطلح دفع �أحد الأع�ضاء الدائمني مب�س�ألة مو�ضوعية ف�إذا قوبلت باالعرتا�ض
من قبل لدى الدول دائمة الع�ضوية جاز للع�ضو الدائم ا�ستخدام الـ ( )VETOليحول تلك امل�س�ألة
(م�س�ألة �إجرائية) ف�إذا مت ذلك يجوز ا�ستخدام حق النق�ض ( )VETOمرة ثانية عند طرح املو�ضوع
نف�سه الت�صويت فمن هنا يعرف هذا للت�صويت مب�صطلح الفيتو املزدوج.
 .3الفيتو املختفي �أو غري املبا�شر .Hidden Veto Or Indirect Veto
 .29ح�سن نافعة � ،إ�صالح الأمم املتحدة يف �ضوء امل�سرية املتعرثة للتنظيم الدويل  ،م�صدر �سابق �ص . 122
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يعني بهذا امل�صلح دفع ثلث �أع�ضاء جمل�س الأمن لالمتناع عن الت�صويت �ضد امل�شروع املقرتح
لإعاقة املجل�س من �إ�صدار قرار يف �ش�أن البنود املطروحة على جدول الأعمال ملعاجلته دون �أن ي�ستخدم
�أحد من الأع�ضاء الدائمني حق النق�ض ( )VETOومن �أكرث من مار�س هذا النوع من حق النق�ض
( )VETOهي الواليات املتحدة الأمريكية.
 .4الفيتو امل�صطنع �أو الفيتو املفرو�ض .Artificial and Imposed Veto
ويعني هذا امل�صطلح ب�أن عدد من الدول تنظر يف م�س�ألة ما على �أن حتل عن طريق قاعدة
الإجماع فيطلق على هذا النوع الفيتو امل�صطنع �أو املفرو�ض.
 .5الفيتو بالوكالة .Veto by Proxy
ويعني هذا امل�صطلح هو �إقدام �أحدى الدول دائمة الع�ضوية على ا�ستخدام حق النق�ض ل�صالح
دولة غري دائمة الع�ضوية ،وهذا عندما ينظر املجل�س يف �ش�أن م�س�ألة نزاع �أو موقف معرو�ض على جمل�س
الأمن ،و�أكرث الدول ممار�سة لهذا النوع من الفيتو هي الواليات املتحدة الأمريكية.
عدد القرارات التي مت الت�صويت عليها من قبل الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأمن خالل الفرتة (1946م – 2007م) ( 61عام ًا).

املواقف الدولية ب�ش�أن �إ�صالح جمل�س الأمن:

ر�ؤية املنظمة يف �إ�صالح جمل�س الأمن ،مع انهيار املع�سكر اال�شرتاكي وانتهاء من مرحلة احلرب
الباردة بد�أت تتعاىل الأ�صوات املناديه ب�إ�صالح منظمة الأمم املتحدة وباالهتمام بتو�سيع جمل�س الأمن
حيث �آتت فكرة �إ�صالح جمل�س الأمن من قبل كافة املجتمع الدويل عندما تزايدت التحديات والأزمات
التي تواجه عاملنا اليوم يف مقدمتها الق�ضاء على الإرهاب وتعديل ميزان القوة ل�صالح كافة املجتمعات
و�سيطرة القطب الواحد على املفاهيم الدولية ،وكانت بداية �إ�صالح جمل�س الأمم مع فكرة تبناها
الأمني اال�سبق للأمم املتحدة (كويف �آنان) عندما طلب بت�شكيل جلنة م�ؤلفة من (� )16شخ�ص ًا تو�ضع
اخلطوط العري�ضة ومقرتحات الإ�صالح وبالفعل خرجت اللجنة بتقرير بعنوان (عاملنا �أكرث �أمن ًا
م�سئوليتنا امل�شرتكة) فمن  101مقرتح كان لتو�سيع جمل�س الأمن الن�صيب الأكرب بالإ�ضافة �إىل تقلي�ص
معدالت الفقر والأمرا�ض املعدية وت�شجيع دور الدميقراطية وحماية حقوق الإن�سان وحتجيم ال�سالح
النووي وو�ضع قوانني وا�ضحة ال�ستخدام القوة الع�سكرية وو�ضع ا�سرتاتيجيات ملكافحة الإرهاب علم ًا
ب�أن هذه النقاط الوا�ضحة �أتت يف التقرير على �أ�سا�س عدم قدرة منظمة الأمم املتحدة بالتحديد
جمل�س الأمن على تلبية الطموحات املرجوة من خالل خريطة عادلة تر�سم قواعد ومفاهيم يتم ال�سري
عليها يف ال�ساحة الدولية.
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مقرتحات املجموعات الدولية ب�ش�أن تو�سيع املجل�س .30

كما �سبق عر�ضة انق�سمت الأ�سرة الدولية داخل منظمة الأمم املتحدة �إىل عدة حتالفات
تنادي وترفع �شعار موحد منذ 1993م وهو املطالبة بتو�سيع الهيئة الأهم والأكرث نفوذ ًا يف تلك
املنظومة العاملية (جمل�س الأمن) يروا ب�أن وجوب الإ�صالحات كمطلب مهم ملواجهة التحديات واملعايري
املزدوجة غياب التمثيل احلقيقي يف مقاعد املجل�س واختيار �أع�ضائه والنظر يف �سلطة �أ�صحاب حق
الفيتو طالبوا بالتوزيع العادل للخريطة اجلغرافية داخل اخلارطة ال�سيا�سية ملجل�س الأمن �أي�ض ًا
طالبوا بعدم احتكار حق النق�ض الـ ( )VETOللدول الكربى دائمة الع�ضوية التمثيل الإقليمي،
والعالقات بني املجل�س واجلمعية العامة مع العلم ب�أن جمل�س الأمن تو�سع مره واحدة منذ ن�شوب احلرب
العاملية الثانية وكان ذلك يف عام 1965م حيث �شمل هذا التو�سع رفع �سقف الأع�ضاء غري الدائمني من
�سته �إىل ع�شرة ،بينما مل يطر�أ على الدول الدائمة الع�ضوية اخلم�س �أي تغري يذكر ،ومع ذلك ف�إن
�إ�شكالية تو�سيع املجل�س تكمن يف ت�شابك امل�صالح الدولية من جهة واختالف وجهات النظر بني هذه
الدول داخل املجل�س من جهة �أخرى ،وقد ذكرت الدول النامية ب�أن عملية �إ�صالح املجل�س هو ال�سبيل
الوحيد جلعل قراراته يتمتع باالحرتام الأكرب خ�صو�ص ًا من قبل الدول النامية بتو�سيع جمل�س الأمن
ليكون لها ن�صيب يف امل�شاركة يف عملية اتخاذ القرارات فبتو�سيع جمل�س الأمن ي�صبح ن�صيب امل�شاركة يف
عملية اتخاذ القرارات ب�شكل عادل وبال�شفافية املطلقة وامل�ساواة وقد مت�سك كل منهما بحق النق�ض الـ
(.)VETO
31
جمموعة الـ ( G4املانيا ،اليابان ،الهند ،الربازيل) حيث ت�سعى تلك املجموعة �إىل تو�سيع
جمل�س الأمن من ( )15دولة �إىل ( )25دولة وح�سب ذلك املقرتح ب�أن يكون على النحو التايل يتم �ضم
�سته دول �إىل جمل�س الأمن ك�أع�ضاء دائمني الع�ضوية واربع دول ك�أع�ضاء غري دائمني لي�صبح املعدل
( )25دولة ومع هذا قوبل هذا املقرتح بالكثري من املعار�ضات الدولية.
فعلى �سبيل املثال عار�ضت الواليات املتحدة الأمريكية هذا امل�شروع وقبلت بان�ضمام دولتني
فقط اليابان واحدة منها ومن جانب �أخر عار�ضت كل من (ال�صني وباك�ستان والأرجنتني وكولومبيا
و�سان مارينو) املقرت الرباعي كما عار�ضت الأرجنتني وكولومبيا طلب الربازيل على ح�صولها على مقعد
دائم الع�ضوية وعار�ضت باك�ستان وبقوة تر�شيح الهند ان�ضمامها �إىل جمل�س الأمن كما عار�ضت �إيطاليا
دخول �أملانيا وهذا ما جعل امل�شروع يف حالة من ال�سري ب�شكل متعرث ب�سبب االنق�سامات وغياب الدعم
الدويل.
امل�شروع الثاين وامل�سمى مبجموعة االحتاد من �أجل التوافق اخلا�ص ب�إ�صالح جمل�س الأمن
الدويل املتمثل بـ (ا�سبانيا و�إيطاليا وباك�ستان) جملة من الق�ضايا التي تبحثها من �أجل و�ضع قواعد
جديدة لذلك التو�سيع من �أهل تلك املفاهيم التي تعمل عليه هذه املجموعة هي املطالبة باملزيد من
� .30سعد �سلوم برملان الأمم املتحدة  ،اجلمعية العامة  ،متطلبات التوازن والإ�صالح  ،احلوار املمتد  ،العدد  1342يونيو 2005م
 .31وثائق ر�سمية لوزارة اخلارجية اليمنية قدمت من وزارة الدول الأع�ضاء ال�شقيقة وال�صديقة لدعم م�شاريعهم .
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الدميقراطية وال�شفافية للرغبة اجلماعية الدولية حيث تختلف ا�سرتاتيجية وتركيز املجموعة من
حيث تو�سيع جمل�س الأمن حيث تطالب املجموعة تو�سيع الدول غري الدائمة ،بحيث ت�صبح جمموعة
الأع�ضاء ( )25منهم ( )20غري دائمني يوزعون على خمتلف القارات واملجموعات الإقليمية وقد
طرحت املجموعة يف كافة اجتماعاتها املو�سعة وال�ضيقة مع املجموعات الدولية ب�أن هذا امل�شروع
يت�سم بالواقعية واملرونة بالن�سبة لال�ستجابة واملوافقة عليه لنظريتها جمموعة الـ  G4حيث تنوي
جمموعة االحتاد من �أجل التوافق �إعطاء فر�ص للدول املتو�سطة وال�صغرية من دخول عامل الكبار �أي
عامل الدول الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن ،كما و�ضعت املجموعة التوافقية من �ضمن �إطار امل�شروع
مقرتحات عده للإ�صالح ومن �أهمها هو تخ�صي�ص مقعدين للدول العربية وان يكون �أحدهما من �شمال
�أفريقيا والآخر من قارة �آ�سيا �أما من وجهة نظر جمهورية �أملانيا االحتادية من دخولها و�إ�شراكها يف
مقعد دائم الع�ضوية لدى جمل�س الأمن �أرجعت هذا لعدة نقاط كان من ابرزها:
 .6جمهورية املانيا االحتادية تتحمل مع اليابان  28%من ميزانية الأمم املتحدة.
 .7امل�ساهمة التي تقوم بها جمهورية �أملانيا االحتادية �ضمن قوات حفظ ال�سالم يف خمتلف ب�ؤر
التوتر يف العامل التي تعترب واحدة من �أكرب امل�ساهمات الدولية للقبعات الزرق.
 .8الو�ساطة الدبلوما�سية التي لعبتها ومازالت تلعبها جمهورية �أملانيا االحتادية يف املفاو�ضات
لإجناح ق�ضايا عالقة ومن �أبرزها (ق�ضية تبادل الأ�سرى بني حزب اهلل و�إ�سرائيل).
 .9اجلهود احلثيثة التي تلعبها �ضد احلرب على الإرهاب.
 .10من جانب �آخر ت�ستند اليابان يف ح�صولها على مقعد دائم الع�ضوية متذرعة ب�أنها متتلك
ثاين �أكرب اقت�صاد عاملي ًا وتعد م�ساهماتها املالية يف ميزانية منظمة الأمم املتحدة الثانية بعد
الواليات املتحدة الأمريكية.

اخلامتة:

الإ�ستنتاجات امل�ستخل�صة والتو�صيات:
اال�ستنتاجات:

من خالل هذه الدرا�سة ن�ستنبط ب�أنه منذ انهيار االحتاد ال�سوفيتي بعد احلرب الباردة عام
1991م وهيمنة الواليات املتحدة االمريكية القطب الأوحد على العامل ظهرت ا�صوات تنادي ب�أهمية
�إ�صالح وتو�سيع وهيكلية دائرة جمل�س االمن يف عام 1993م و�إعادة �صياغة امليثاق مبا ي�سمح بزيادة
عدد االع�ضاء الدائمني وغري الدائمني وزيادة فعالية االجهزة الإدارية لهذه الدائرة املغلقة ومع
معرفة اجلميع مبدى ت�سلط وهيمنة الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية (الواليات املتحدة الأمريكية
وفرن�سا ،رو�سيا ،بريطانيا ،ال�صني) مبجريات القرارات الدولية والتحكم يف م�ساراتها حتت �ستار
ال�شرعية الدولية حيث نالحظ ب�أن جمل�س الأمن ومنظمة الأمم املتحدة وقعت حتت نفوذ الواليات
املتحدة االمريكية التي هيمنت بقوتها على كافة القرارات الدولية وتدخالتها الدائمة و�صارت
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الواليات املتحدة االمريكية الدولة اال�سا�سية التي تقف عائق ًا �أمام تو�سيع املجل�س من حيث املقرتحات
التي قدمت للدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية لأ�سباب وم�صالح قد يفقدها بع�ض من الهيمنة على جمل�س
االمن لأنه �إذا ما تو�سع املجل�س ينبغي عليه اي�ض ًا تعديل ميثاق املنظمة الدولية هذا �سوف يكون �أمر
�صعب ومن ال�سيناريوهات التي تطرح نف�سها يف هذه الق�ضية ال�شائكة �آال وهي زيادة االع�ضاء الدائمني
يف جمل�س االمن من غري منحهم حق النق�ض ( )Vetoكما �أن بع�ض من الآراء ي�ستندون يف منح الع�ضوية
الدائمة لأع�ضاء جدد �إىل نقطتني رئي�سيتني هما-:
1 .1امل�ساهمة يف جهود منظمة الأمم املتحدة �سواء على �صعيد عمليات حفظ ال�سالم �أو امل�ساعدات
االقت�صادية.
2 .2امل�ساهمة يف ن�سبة ميزانية منظمة الأمم املتحدة.
ون�ستنتج يف ختام هذا اال�ستعرا�ض املتوا�ضع ب�أن منظمة الأمم املتحدة هذا ال�صرح الذي
بني علي �أ�سا�س ال�شفافية وامل�صداقية والدميقراطية وحتقيق رغبات كافة الدول املنت�سبة �إليها ما
هي �إال منظمة تابعة تقاد من قبل بع�ض الدول العظمى التي تقوم بفر�ض �إمالءاتها عليها وتر�سم لها
خريطة وا�سرتاتيجية لكي ت�سري عليها كافة املتغريات الدولية التي نعي�شها ولهذا ف�إن �إ�صالح املنظمة
�أمر �ضروري ومهم للغاية
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التو�صيات:

•البد �أن تويل الدول الدائمة الع�ضوية االهتمام بكافة املقرتحات التي قدمت لتو�سيع ع�ضوية
جمل�س الأمن.
•على كافة املجموعات االقليمية املتقدمة مبقرتحاتها التم�سك بحقها للم�شاركة يف �صنع القرارات
الدولية وو�ضع نف�سها داخل دائرة ال�ضوء.
•وجوب اعطاء كافة االع�ضاء اجلدد يف جمل�س االمن كافة احلقوق التي تتمتع بها الدول اخلم�س
الدائمة الع�ضوية عند انتخابهم وبالأخ�ص حق النق�ض الـ (.)Veto
•العمل على م�شروع موحد ذات بعد و�أهداف وا�سرتاتيجيات وا�ضحة.
•زيادة االهتمام مبقرتحات الكتل الإقليمية اجلديدة التي تتبنى مقرتحات �إيجابية لإ�صالح
جمل�س االمن.
•االهتمام باملقرتح الذي يدعو �إىل ا�شراك املنظمات الدولية واندماجهم داخل جمل�س الأمن �أمثال
جامعة الدول العربية االحتاد االفريقي منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي واالحتاد الأوروبي.
•النظر يف تبني فكرة �أن جمل�س االمن تابع ًا للجمعية العامة للأمم املتحدة باعتبارها اجلهة
التنفيذية والعمل حتت �إ�شرافها وتكون م�سئو ًال عن جميع ت�صرفاته وقراراته.
•جتنب كافة االنق�سامات بني كافة املجموعات الدولية لو�صولها �إىل مبتغاها.
•انظر بجدية �إىل املقرتحات التي قدمتها كل من املانيا واليابان الندماجها يف جمل�س االمن ملا متثله
من قوى �سيا�سية واقت�صادية وللإ�سهامات التي يقدمونها للمنظمة على حد �سواء والعمل على
ا�سلوب ممار�سة ال�ضغط على اال�سرة الدولية وبالأخ�ص الدول الـ  5الدائمة الع�ضوية بقبولهم
�ضمن دائرة جمل�س الأمن.
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قائمة املراجع
الكتب-:

1 .1د .حممد �صالح امل�ضر ،منظمة الأمم املتحدة ،خلفية املن�ش�أة واملبادئ ،جامعة قطر ،كلية الإدارة
واالقت�صاد.
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ملخ�ص:

يتناول البحث الإعالم �أثره و�أهميته يف حياة الأفراد واملجتمعات ،و�ضرورة درا�سة
الإعالم املعا�صر ومراجعته بحيث يتالءم مع الإ�سالم وهوية املجتمع العربي الإ�سالمي وقد
جاء البحث يف �أربعة مباحث وكل مبحث يتناول عدة مطالب ون�ستطيع القول �أن:
1 .1الإعالم :هو نقل ر�سالة من مر�سل �إىل م�ستقبل ب�أ�ساليب وو�سائل خمتلفة تهدف �إىل نقل
الواقع ب�صدق وتكوين قناعات ور�أي عام جتاهه.
2 .2الإعالم :ي�شكل �أهمية كبرية يف حياة املجتمعات والأفراد ،فهو الوجه املعرب عن العقيدة
الدينية واالجتاهات الفكرية والظروف االجتماعية وال�سيا�سية  .....وغريها.
3 .3تت�ألف عنا�صر العملية الإعالمية من مر�سل وم�ستقبل وو�سيلة ور�سالة ،ومرجع وت�أثري.
4 .4يقوم الإعالم على عدة نظريات نظرية الت�أثري املبا�شر ،التطعيم ،الإ�شباع ،تغيري
املواقف واالجتاهات ،والتغيري املعريف واحلرية وامل�س�ؤولية االجتماعية ،والتبعية
الإعالمية.
5 .5ي�ؤدي الإعالم عدة وظائف تعترب يف غاية الأهمية منها وظيفة نقل الأخبار ،التن�شئة
االجتماعية ،خلق الدوافع ،دور ًا اقت�صادي ًا ،الرتبية والتعليم ،الرتفيه� ،إبراز الهوية
ال�سيا�سية ،املناق�شة واحلوار.
6 .6تقع على الإعالم م�س�ؤوليات متعددة منها تزويد اجلماهري باملعلومات ال�صحيحة ،تعزيز
أيد
القيم االجتماعية ،االرتقاء بالذوق العام 7-ال بد من رقابة الإعالم وجعله ب� ٍ
�أمينه و�صادقة .
7 .7الإعالم املعرو�ض اليوم ال يحقق الأهداف والأغرا�ض املن�شودة منه.
8 .8ال بد من ت�أ�سي�س �إعالم �إ�سالمي يحافظ على هوية املجتمع امل�سلم ويعززها.
�9 .9إمكانية�إن�شاء �إعالم �إ�سالمي يوافق متطلبات الع�صر وو�سائله و�أ�ساليبه.
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Abstract

This study focuses on the importance of media on the life
of both individuals and societies. It calls for readdressing
contemporary media in relation to Islam and the identity of
Muslim Arab countries. It comprises four different sections
that have concentrated on various suggestions. We can say that:
Media involves transmitting a message from a sender to a
receiver by various means in order to describe reality and form
public opinion about it.
Media plays an important role in the lives of individuals and
societies. It reflects religious dogmas, intellectual trends, political
views and social circumstances.
Media includes a process that consists of a sender, receiver,
means, message, reference and effect.
Media is based on various theories, such as Direct Influence,
Gratification, Social Learning, Cultivation, Social Action,
Behavior Modelling, Agenda Setting, and Media Dependency
theories.
Media serves a number of functions, such as transmitting
news, social education, molding motivations, entertainment,
highlighting political identities and encouraging constructive
debates.
Media has a number of responsibilities, such as providing
correct information, enhancing social values and improving
public taste.
Media has to be controlled to make sure it is in safe hands.
Current media does not achieve the hoped goals and objectives
There is a need to establish Islamic media to protect Muslim
Identity
It is viable to establish Islamic media that goes in tandem with
the requirements of the new era.
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املقدمة:

ت�ستحوذ و�سائل الإعالم يف ع�صرنا على االهتمام ،ملا لها من قوة الت�أثري على الأفراد واجلماعات
واملجتمعات و�أ�صبحت �أداة ت�ساند القوة االقت�صاديةوالأيديولوجية والع�سكرية وال�سيا�سية يف الدول
احلديثة.
فالعامل الثالث اليوم ومنه العامل العربي يعي�ش يف �إطار هيمنة �إعالمية غربية �صاحبها
وموجهها الأول هو �أجهزة االت�صال الغربية املتقدمة ،و�ضحاياها واملت�ضررون منها �أ�سا�سا هم �شعوب
العامل الثالث
فمحاولة الإعالم ال�سيطرة والتحكم يف عقل الإن�سان و�سلوكه و�إن اختلفت الأ�سماء تبعا
1
للغر�ض الذي يراد حتقيقه من و�سائل االت�صال
حتى �أ�صبحت الر�سائل الإعالمية حتا�صرنا حيثما نكون مع اختالف م�ضامينها مما جعل لزام ًا
على الباحثني يف خمتلف املجاالت االجتماعية وال�سيا�سية والنف�سية والإعالمية �أن يبحثوا يف ت�أثري
2
و�سائل الإعالم اجلماهريية

مو�ضوع الدرا�سة:

تعددت و�سائل الإعالم يف هذا الع�صر ف�شملت الإعالم املكتوب يف ال�صحف والكتب واملجالت،
والإعالم امل�سموع واملرئي من الراديو والتلفاز(املحطات الف�ضائية وغري الف�ضائية)ودور وال�سينما،
واالنرتنت التي �ضمت املكتوب وامل�سموع واملرئي.و�أكرث ما يعنينا من هذه الو�سائل هو التلفاز (املحطات
الف�ضائية وغري الف�ضائية)الذي ميثل البحث و�أثر هذه الو�سائل على املجتمعات.

م�شكلة الدرا�سة:

خيبة الأمل التي ن�شعر بها(ك�أمهات و�آباء لأبناء ،ومربينلأجيال ،وم�شاهدين من عامة
املجتمع) عندما نرى ما يبث من �إعالم يف املحطات املختلفة هو الذي دفع لدرا�سة الإعالم والبحث فيه
و�أثره النف�سي واالجتماعي وال�سيا�سي يف الفرد واملجتمع.

�أهداف الدرا�سة :

تهدف الدرا�سة �إىل بيان ت�أثري الإعالم يف �صناعة املجتمعات من الناحية اخللقية
واالجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية واالقت�صادية ...الخ
 حماولة الو�صول �إىل الإعالم الذي نريده ملجتمعاتنا الإ�سالمية- 1بدر ،احمد،االت�صال باجلماهري بني الإعالم والتطويع والتنمية،دار قباء ،القاهرة �،1998،ص 19
�- 2أبو ا�صبع� ،صالح خليل ،االت�صال والإعالم يف املجتمعات املعا�صرة ،ط1995 ،1م ،دار �آرام للدرا�سات والن�شر والتوزيع – عمان� ،ص .63
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�أهمية الدرا�سة:

تكمن �أهمية الدرا�سة يف بيان خطورة الإعالم على الن�شئ ودوره يف �صياغة املجتمعات ،ثم
تقدمي الإعالم املرغوب فيه من وجهة النظر الإ�سالمية.

املبحث الأول

املفاهيم وامل�صطلحات
املطلب الأول :الإعالم لغة

الإعالم يف اللغة م�شتق من فعل �أعلم يعلم و�أخرب يخرب ،ومعنى �أعلم قام بالتعريف والإخبار،
3
وا�ستعمله اخلرب ،ا�ستخربه �إياه و�أعلم فالنا اخلرب �أخربه �إياه
	�أعلمته وعلمته يف الأ�صل واحد �إال �أن الإعالم اخت�ص مبا كان ب�إخبار �سريع ،والتعليم اخت�ص
4
مبا كان بتكرير وتكثري حتى يح�صل منه �أثر يف نف�س املتعلم

املطلب الثاين :
�أوال:الإعالم ا�صطالحا:

حظي الإعالم مبفهومة املعا�صر على اهتمامات الباحثني ولذا عرفوه بتعريفات متعددة

ومنها:
تعريف جيهان ر�شتي :فهو عملية تعتمد على الإقناع با�ستخدام املعلومات واحلقائق
والإح�صائيات ،و�أنه تعبري مو�ضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها وميولها واجتاهاتها� ،إذ �أنه ال يعد
تعبري ًا ذاتي ًا من جانب الإعالم املمثل يف القائم بعملية الإعالم.
ونتفق مع التعريف يف اجلزء الأول يف كون الإعالم يعتمد �أ�سلوب الإقناع ونختلف معه يف �أن
الإعالم الواقع ال ميثل عقل اجلمهور وروحه وميوله بل عقل القائم بعملية الإعالم.
يف حني عرفه ادوارد كوين ب�أنه عملية الت�أثري يف حا�ستي الب�صر وال�سمع ملعرفة ما يدور يف
5
عاملنا من خالل و�سائل االت�صال املتاحة بغر�ض التفاعل والتكيف مع الأحداث التي يتم متابعتها
نختلف معه يف �أن الت�أثري مل يعد قا�صرا على ال�سمع والب�صر و�إمنا تعداه �إىل الت�أثري على
العقول لت�شكيلها على هوى القائمني بالإعالم
	�أما �صالح خليل �صقور فقد عرفه ب�أنه :عملية اجتماعية مرتابطة ومتداخلة مع بع�ضها
 - 3م�صطفى�،إبراهيمو�آخرون،املعجمالو�سيط،دارالدعوة،بريوت،ط اليوجد624/2،
 4الأ�صفهاين ،الراغب ،املفردات يف غريب القر�آن ،مكتبة نزار م�صطفى الباز ،حتقيق مركز الدرا�سات والبحوث مبكتبة نزار الباز�،ص343/1
 5ال�صقور� ،صالح خليل ،الإعالم والتن�شئة االجتماعية ،الطبعة الأوىل2012 ،م ،دار �أ�سامة للن�شر والتوزيع ،الأردن ،عمان� ،ص15
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البع�ض ،يتم مبوجبها نقل مادة �أو املواد من مر�سل �إىل م�ستقبل عرب و�سيلة نقل مالئمة بهدف خلق
ا�ستجابة �أو ردة فعل لدى املتلقي �سواء كانت ايجابية �أو �سلبية تنعك�س على �أفكارهوت�صوراته
6
واجتاهاته و�سلوكه ...الخ
نرى �أنه عرف الإعالم من حيث مظهره اخلارجي ومل يدخل �إىل حقيقة الإعالم.

ثانيا:مفهوم الإعالم يف الإ�سالم

الدين الإ�سالمي دين دعوة ،والدعوة عمل �إعالمي بكل ما حتمل هذه العبارة من معنى،
فالدعوة عمل �إعالمي يخاطب العقل وي�ستند �إىل املنطق والربهان ويعمل على الك�شف عن احلقائق
ومنه قوله تعاىل»فاعلموا�أمنا على ر�سولنا البالغ املبني « 7والبالغ هو الإخبار �أو الإعالم بر�سالة
احلق القائم على الإقناع العقلي»ادع �إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالتي هي
�أح�سن»8تعتمد الكلمة الطيبة والدعوة باحل�سنى وا�ستبعاد العنف فجاء قوله تعاىل»ال�إكراه يف الدين
قد تبني الر�شد من الغي»9و�إذا كان اهلل قد كلف ر�سوله بالدعوة والتبليغ دون ا�ستخدام العنف �أو �إكراه
�أحد على الدخول يف الإ�سالم ،فال بديل لن�شر الدعوة �سوى الإعالم بالكلمة الطيبة والإبالغ باحلقيقة
10
الإلهية اخلالدة
ويعرف حممد حجاب الإعالم الإ�سالمي يف الإطار العام ب�أنه الإعالم الذي يعك�س الروح
واملبادئ والقيم الإ�سالمية وميار�س يف جمتمع �إ�سالمي ،ويتناول كافة املعلومات واحلقائق والأخبار
املتعلقة بكافة نواحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية والقانونية.11
ونرى يف تعريفه �أنه قد �أغفل الو�سائل والأ�ساليب التي يكون بها الإعالم.
	�أما الإعالم يف الإطار اخلا�ص ب�أنه جهد فني وعلمي مدرو�س وخمطط وم�ستمر و�صادق من
قبل قائم باالت�صال هيئة كان �أو جماعة �أم فردا لديه خربة وا�سعة ومتعمقة يف مو�ضوع الر�سالة
التي يتناولها ،وي�ستهدف االت�صال باجلمهور العام ،وهيئاته النوعية ،و�أفراده ،بكافة �إمكانيات و�سائل
الإعالم والإقناع ،وذلك بغر�ض تكوين ر�أي عام �صائب يعي احلقائق الدينية ويدركها ويت�أثر بها يف
12
معتقداته وعباداته ومعامالته
ونحن نتفق يف تعريفه للإعالم يف الإطار اخلا�ص ولكن نزيد عليه يف نوعية احلقائق التي
يجب �أن تدرك حتى يكون هناك ر�أي عام �صائب لي�س مق�صورا على احلقائق الدينية و�إمنا ي�شمل
6
7
8
9
10
11
12

املرجع ال�سابق� -ص 16�سورة املائدة 92�سورة النحل125�سورة البقرة �آية 256�ش �شلبية،حممود �إبراهيم ،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي،من�شورات املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة،اي�سي�سكو2000،م ،مطبعة املعارف ،الرباط �ص19 16-
حجاب ،حممد منري،الإعالم الإ�سالمي املبادئ النظرية ،التطبيق،دار الفجر ،القاهرة،ط �،ص24-حجاب ،الإعالم الإ�سالمي�،ص25
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الدينية واالقت�صاديةواالجتماعية وال�سيا�سية .......الخ ثم ربطها بالإ�سالم.
وعرفه عمارة جنيب يف –املدخل لدرا�سة الإعالمالإ�سالمي -ب�أنه بيان احلق وتنزيهه للنا�س
بكل الطرق والأ�ساليب والو�سائل العلمية امل�شروعة مع ك�شف وجوه الباطل وتقبيحه بالطرق امل�شروعة
بق�صد جلب العقول �إىل احلق و�إ�شراك النا�س يف نوال خري الإ�سالم وهديه و�إبعادهم عن الباطل �أو
13
�إقامة احلجة عليه»
وعرفه حممود كرم يف كتابه التخطيط الإعالمي يف �ضوء الإ�سالم ب�أنه»:عمليةاالت�صال
التي ت�شمل جميع �أن�شطة الإعالم يف املجتمع امل�سلم وت�ؤدي جميع وظائفه املثلى الإخبارية والإر�شادية
والرتويحية على امل�ستوى الوطني والدويل والعاملي وتلتزم بالإ�سالم يف كل �أهدافها وو�سائلها وفيما
ي�صدر عنها من و�سائل ومواد �إعالمية وثقافية وترويحية وتعتمد على الإعالميني امللتزمني بالإ�سالم
14
قوال وعمال وت�ستخدم جميع و�سائل و�أجهزة الإعالم املتخ�ص�صة والعامة»
ونرى ترجيح تعريف حممود كرم لأنه �شمل جميع �أن�شطة الإعالم ووظائفه وو�سائله
و�أ�ساليبه ال�صادرة من الإعالميني الإ�سالميني غري املنت�سبني لأحزاب معينه �أو اجتاهات مت�شددة لفكر
ما ،فرنيد �إعالما ميثل الإ�سالم فقط ،وهذا الإعالم الذي نفتقر �إليه يف هذا الزمان.

ثالثا:مفهوم و�سائل الإعالم :

و�سائل الإعالم هي الو�سائل التي بها تتم عملية االت�صال اجلماهريي املتميزة باملقدرة على
تو�صيل الر�سائل يف اللحظة نف�سها ،وب�سرعة �إىل جمهور عري�ض متباين االجتاهات وامل�ستويات ،ومع
قدرتها على نقل الأخبار ،واملعلومات ،والرتفيه ،والآراء ،والقيم ،واملقدرة على خلق ر�أي عام وتنمية
اجتاهات و�أمناط من ال�سلوك غري موجودة لدى اجلمهور ،وهذه الو�سائل هي ال�صحافة ،والإذاعة،
15
والتلفاز ،وال�سينما ،والكتاب ،والت�سجيالتامل�سموعة ،واملرئية ،والإنرتنت

املطلب الثالث:
�أوال:عنا�صر العملية الإعالمية:

1 .1املر�سل :وهو امل�صدر الذي يعمل على �إنتاج ر�سالة حمملة باملعاين يوجهها عرب و�سائل ات�صال �آلية
�إىل اجلمهور املتلقي .ويعمل املر�سل الإعالمي على اختيار مو�ضوع يتعلق ب�أحداث من املحيط مما
يهم جمهوره ،في�ضعه يف رموز منا�سبة متبعا �إ�سرتاتيجية مدرو�سة لنقل املعنى وا�ضح ًا ،بهدف
�إي�صاله �إىل املتلقني بفاعلية م�ؤثرة.16
13
14
15
16

الدرد�ساوي�،أ�ساليب القر�آن الكرمي يف الرد على احلمالت الإعالمية �،ص28الدرد�ساوي،نعيمرزق�،أ�ساليب القر�آن الكرمي يف الرد على احلمالت الإعالمية،دار الفرقان للن�شر،عمان،الأردن،ط1،2000م�،ص29�أبو ا�صبع �،صالح خليل ،حتديات الإعالم العربي امل�صداقية،احلرية ،التنمية،والهيمنة الثقافية (درا�سات يف الإعالم)،دار ال�شروق ،نابل�س ،ط11999،م �،ص45
-املو�سى،ع�صام�سليمان،املدخل يف االت�صال اجلماهريي�،إثراء للن�شر والتوزيع،الأردن،ط2009، 6م�،ص89-88
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.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

2امل�ستقبل :هوا ملتلقي الذي ت�صله ر�سالة املر�سل فيعمل على فك رموزها وحتويلها �إىل معنى بق�صد
17
تف�سريها وفهمها
18
 3الو�سيلة(القناة):وهي التي تنقل الر�سالة وتو�صلها من املر�سل �إىل امل�ستقبل ومن هذه الو�سائل،
التلفاز واملذياع وال�سينما وال�صحف واملجالت واالنرتنت وغريها.
4الر�سالة :يطلق عليها البع�ض املو�ضوع فيما �آخرون املحتوى �أو املادة الإعالمية املراد �إي�صالها
�إىل جهة اال�ستقبال وبغ�ض النظر عن كل هذه الت�سميات ،ف�إن الر�سالة متثل الهدف الذي ت�صبو
�إليه عملية االت�صال ،ف�إذا طابق ال�سلوك الهدف املن�شود من الر�سالة قلنا �أن الر�سالة قد حققت
�أهدافها والعك�س �صحيح.19
5ويتجدد م�ضمون الر�سالة من خالل �صياغتها .ويتم ذلك من خالل كود الر�سالة� ،أي رموز الر�سالة
التي ترتب ب�شكل معني ليكون لها معنى عند امل�ستقبل ،واللغة تعد رموز ًا تكون معنى ،وميكن للرموز
�أن ت�أخذ عدة �أ�شكال مثل الكلمات وال�صور والإ�شارات وغريها مع مراعاة عر�ضها يف قالب منا�سب
ووقت منا�سب .20
6ويعني الت�أثري التغيري يف الإدراك الذي ينجم عند املتلقي نتيجة ر�سالة املر�سل ،ويعترب الت�أثري
العن�صر الأ�صعب يف منوذج االت�صال ،ويعود ذلك �إىل �صعوبة الو�صول �إىل نتائج قاطعة حول مدى
ت�أثري االت�صال اجلماهريي على النا�س.21
7الرجع :وي�سمى �أحيانا التغذية الراجعة �أو العك�سية �أو املرتدة �أو رجع ال�صدى وهو يعني رجوع
املنبهات �إىل املر�سل من املتلقي ا�ستجابة ملا يكون املر�سل قد �أر�سله من معلومات ور�سائل ،مما ي�ساعد
22
يف �إحداث مزيد من ال�ضبط والدقة يف ما يتبع من ات�صال
8الت�شوي�ش :وهو التلوث الذي يطر�أ على الر�سالة ب�سبب دخول �أ�شياء �إ�ضافية عليها دون ق�صد من
املر�سل وي�ؤدي هذا التلوث �إىل تغيري يف معنى الر�سالة �أو عدم فهمها فهما �صحيحا.23
24

ثانيا:عنا�صر العملية الإعالمية الإ�سالمية

1 .1املر�سل – هو اهلل �سبحانه وتعاىل «اهلل نور ال�سموات والأر�ض»النور. 35
2 .2الر�سالة – القر�آن الكرمي «ف�أمنوا باهلل ور�سوله والنور الذي�أنزلنا»التغابن . 8
17
18
19
20
21
22
23
24

املو�سى،املدخل يف االت�صال اجلماهريي�،ص 91املو�سى،املدخل يف االت�صال اجلماهريي �،ص90ال�صقور -الإعالم والتن�شئة االجتماعية� ،ص22العويني ،حممد علي ،الإعالم الإ�سالمي الدويل بني النظرية والتطبيق درا�سة �إعالمية دينية �سيا�سية ،دار الكتاب اجلامعي1999 ،م �ص 146-147
املو�سى،املدخل يف االت�صال اجلماهريي�،ص91املو�سى،املدخل يف االت�صال اجلماهريي �،ص92
املو�سى،املدخل يف االت�صال اجلماهريي �،ص93
الدرد�ساوي�،أ�ساليب القر�آن الكرمي يف الرد على احلمالت الإعالمية �ص31-30
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3 .3الر�سول – حممد �صلى اهلل عليه و�سلم «وداعيا �إىل اهلل ب�إذنه و�سراجا منريا»الأحزاب .46
4 .4امل�ستقبل – كل الب�شر «وما �أر�سلناك �إال كافة للنا�س ب�شريا ونذيرا»�سب�أ. 28
5 .5اال�ستجابة ـــ قبول الر�سالة «والذين ا�ستجابوا لربهم و�أقاموا ال�صالة و�أمرهم �شورى
بينهم»ال�شورى. 38
6 .6الت�أثري – «كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س ت�أمرون باملعروف وتنهون عن املنكر»�آل عمران . 110
7 .7رجع ال�صدى �أن ت�صبح واقع الب�شرية نور وهداية»كتاب �أنزلناه �إليك لتخرج النا�س من الظلمات
�إىل النور»�إبراهيم .1
ونرى �أتفاق الإعالم الإ�سالمي مع غريه يف العنا�صر ب�شكل عام� ،أما من حيث امل�ضمون والهدف
فهما خمتلفان فهدف الإعالم الإ�سالمي �إي�صال الهداية واخلري للب�شرية جمعاء يف حني يهدف الإعالم
�إىل حتقيق م�صالح ب�شرية متعلقة باملر�سل �أكرث من تعلقها باملر�سل �إليه يف �أغلب الأحيان ،وهذا ي�سهل
جدا مالحظته من خالل ما يذاع من برامج ترفيهية بغ�ض النظر عما يكون فيها من انحالل خلقي وف�ساد
اجتماعي ،ما دام �أنها حتقق �أرباحا مالية وفكرية للقائمني عليها.
	�أو �أنهم يرون اخلري والهداية واحلقيقة ال�صائبة �أ�صبحت من اخليال الذي ال ميكن �أن ي�صار
�إليه يف ظل هذا الواقع املرير.
وهذا ال يعني خلو الإعالم احلايل من اخللق ال�سامي والعلم النافع يف بع�ض براجمه وبع�ض
حمطاته ،ولكن لأن طبيعة النف�س الإن�سانية متيل �إىل ال�شهوات و�إ�شباع الغرائز خا�صة يف مرحلة
املراهقة وال�شباب فنجد توجه الكثريين �إىل تلك الربامج التي تغم�س الإن�سان يف ال�شهوات وتبعده عن
مهمات الأمور ويوما بعد يجد نف�سه من�ساقا وراء �أولئك النا�س حامال �أفكارهم ومدافعا عنهم ،من�سلخا
عن هويته الإ�سالمية العربية.
املبحث الثاين

املطلب الأول�:أهمية الإعالم
الإعالم وجه من �أوجه احل�ضارة ،فهو الوجه املعرب عن العقيدة الدينية واملذاهب ال�سيا�سية
واالجتاهات الفكرية والظروف االجتماعية والنظم االقت�صادية ،وال ي�ستطيع �أي جمتمع �إن�ساين �أن
يحيا بدونه فال يوجد ع�صر خال من الإعالم ،فالإعالم ظاهرة اجتماعية �شقت طريقها �إىل كل البيئات
25
والع�صور
والإعالم ب�صفته عملية اجتماعية متجددة هو يف غاية الأهمية بالن�سبة لأي جمتمع من
املجتمعات ،و�أ�صبحت و�سائل االت�صال الركائز الأ�سا�سية لتبادل الأفكار واملعلومات بني �أفراد املجتمع
فقد �أ�صبحت �أ�سا�سا ملا يجري يف املجتمع من تفاعالت اجتماعية ،ويرى بع�ض املتخ�ص�صني �أن التن�شئة
� 25شلبية ،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية �،ص16
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الأ�سرية ال تنتهي �إال بانتهاء احلياة الإن�سانية لأن الإن�سان تبقى لديه القدرة على التفاعل والت�أثر،
وحتى التعلم من حميطه ما دام حي ًا.26
و�أن الإعالم قادر على ت�شكيل الر�أي العام بالطريقة التي تخدم الأهداف العامة للتنمية
وللتقدم ،حيث يقوم الر�أي العام بوظيفة �ضابطة ومنظمة ل�سلوك الفرد واجلماعة وهو يحركها
جميع ًا وميثل الإدارة والرغبة العامة التي تفر�ض نف�سها حلماية كيان املجتمع.
وهنا تكمن �أهمية دور الإعالم باحليلولة دون انحراف الر�أي العام لأي �سبب كان ،وذلك
بالتحليل ،والتثقيف والنقد البناء مع الوعي التام العنا�صر تكوينه ،ومنها الثقافية االجتماعية
ال�سائدة من عادات و�أعراف وتقاليد.27
لذا قام امل�ؤمتر العاملي ب�ش�أن ال�سيا�سات الثقافية بدعوى من اليون�سكو عام 1982م �إىل حتديد
ال�صلة بني الإعالم والثقافة بقولها  »:االت�صال هو �أحد العنا�صر املكونه للثقافة ؛لأنه م�صدر تكوينها،
وعامل من عوامل اكت�سابها وثرائها ،و�أنه ي�ساعد على التعبري عنها ون�شرها»1ومن �أبرز نقاط �أهمية
الإعالم:
1 .1العمل على توفري معلومات واحدة جلميع �أفراد ال�شعب ،ملا لذلك من �أهمية يف ظل ر�أي عام موحد
جتاه خمتلف امل�سائل �سواء املتفق عليها �أو غري املتفق عليها ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاداهتمامات
م�شرتكة لدى اجلميع وبالذات يف امل�سائل العامة التي تخ�ص حياة اجلميع داخل املجتمع.
2 .2ن�شر الإح�سا�س بال�شخ�صية القومية بني اجلماهري بد ًال من الرتكيز على الوالء للجماعة واملجتمع
املحلي.
�3 .3إنه حاجة اجتماعية ونف�سية ال غنى عنها وال بد من �إ�شباع هذه احلاجة من خالل التعر�ض
ملختلف و�سائل الإعالم ،وبالذات اجلماهريية منها.
4 .4و�سيلة من و�سائل الك�سب احلديثة.
5 .5ك�شف مكنونات البيئة التي يعي�ش فيها وي�سخرها ل�صالح الإن�سان ويف خدمته.
6 .6التعبئة العامة وبالذات وقت الأزمات واحلروب.
7 .7ح�شد الت�أييد للمواقف والإعرا�ض ال�سيا�سية التي تتعلق باحلكم واملعار�ضة وحماولة التوفيق بني
28
االجتاهات املتعار�ضة وخالفها من امل�سائل

املطلب الثاين :ت�أثري الإعالم

	�إندرا�سة ت�أثري الإعالم �أمر يف غاية ال�صعوبة ويعترب من امل�سائل ال�شائكة ؛وذلك لأن اجلمهور
غري متجان�س يف الأعمار والقدرات واالهتمامات والثقافات ،وينت�شر يف رقعة وا�سعة ،الأمر الذي يجعل
- 26خري�سات ،ها�شم ،ندوة بعنوان دور الإعالم يف التن�شئة الأ�سرية ،جمعية العفاف�،سل�سلة رقم (� ،)10ص 141
 27خري�سات ،الندوة�،ص 42
- 28ال�صقور ،الإعالم والتن�شئة االجتماعية� -ص .20-19
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�إر�سال ر�سالة تنا�سب �أذواق جميع اجلمهور يف غاية ال�صعوبة .
وي�شري م�صطلح الت�أثري �إىل التغيري الذي يحدث يف �سلوك الإن�سان ،وينتج التغيري عن ا�ستقبال
الإن�سان لبع�ض املعلومات التي ت�ؤثر على خمزونه املعريف ،وتدفعه للقيام بعمل (�سلوك) مغاير للعمل
الذي اعتاده يف ال�سابق ،29والت�أثري يف الوعي بخلق ال�صور النمطية وزرع قيم جديدة
فال�صور النمطية :هي تلك ال�صور التي تنطبع يف الأذهان عن �أ�شخا�ص �أو �شعوب حاملة معها
�سمات مو�ضوعة يف قالب ذهني يحد من التفكري يف ت�صور ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو ال�شعب ب�صورة خمالفة
لل�صورة املنطبعة يف الذهن.
وتقوم و�سائل الإعالم بدور مهم يف �صنع هذه ال�صور النمطية ،من خالل عر�ض �صورة ل�شخ�صية
ما كاملعلم ،ال�شرطي ،الفنان...... ،الخ وهذه ال�صور حتمل �سمات يتم تكرارها يف و�سائل االت�صاالملختلفة،
مما ي�ؤدي �إىل ر�سوخ هذه ال�سمات عن تلك ال�شخ�صيات ،وكذلك يتم �صنع ال�صور النمطية عن ال�شعوب
مثل ال�صورة التي ر�سمها الإعالم الغربي عن الفل�سطينيني ك�إرهابيني.
ونالحظ �أن التعر�ض امل�ستمر لتحريف الواقع الذي تقدمه و�سائل الإعالم عرب الكلمة
وال�صورة �سي�ؤدي �إىل �أن ينمو النا�س مع قيم واجتاهات ومعتقدات مزيفة غري وافية وحتكم العامل
االقت�صاديبالإعالم من �أجل حتقيق منافع �أولئك املتحكمني بو�سائل الإعالم اقت�صاديا و�سيا�سيا1
ويتفق الباحثون على �أن �أبرز جوانب الت�أثري الإعالمي وقوته يف الإقناع على النحو الآتي:30
� 1 .1أن و�سائل الإعالم ت�ضفي نوعا من اجلاه على ال�شخ�صيات والأحداث التي ت�سلط �أ�ضوائها عليها .
�2 .2أن و�سائل الإعالم تعزز القيم االجتماعية وتدعمها.
3 .3تخدير �أفراد اجلمهور ،فت�صبح املعرفة امل�ستقاة من و�سائل الإعالم ،بديال يقوم مقام امل�شاركة
العملية يف ال�ش�ؤون العامة .
4 .4عن�صر �أ�سا�سي لتم�ضية �أوقات الفراغ عند الإن�سان .
5 .5تعترب م�صدرا رئي�سا من م�صادر املعرفة عند الر�أي العام يف الق�ضايا العامة .
 6 .6الت�أثريات طويلة الأمد فاالت�صال اجلماهريي ينمي املواقف املوجودة لدى الأفراد ويطورها،
ويعمل ب�شكل منتظم وم�ستمر لكن بطيء ،على بناء ت�صور عند الفرد للعامل ،يحدد وجهة نظره من
الأ�شياء املختلفة ويحدد موقفه منها .
7 .7ي�ؤمن املعلنون بقوة و�سائل الإعالم الت�أثريية ،ولذا ينفقون مبالغ طائلة على الإعالنات فيها.
8 .8تلعب املعلومات الواردة يف التلفاز دورا مبا�شرا يف دفع الإن�سان للقيام بالأعمال التي لديه الرغبة
وامليل للقيام بها.
�9 .9إذا وثق النا�س مب�صدر �إعالمي ،ف�إنهم يف الأغلب يقبلون منه ما يقوله وي�صدقونه .
- 29املو�سى ،ع�صام �سليمان ،املدخل يف االت�صال اجلماهريي ،وزارة الثقافة  ،ط 1995، 3م �،ص 114
- 30املو�سى ،ع�صام �سليمان ،املدخل يف االت�صال اجلماهريي ،وزارة الثقافة  ،ط 1995، 3م �،ص 120 118-
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1010املواقف التي يعتنقها �أفراد الأ�سرة و�أ�صدقا�ؤهم حتدد مبقدار كبري قبول املعلومات الواردة عرب
و�سائل الإعالم �أو رف�ضها.
 1111يتجلى ت�أثري الإعالم ب�صورة وا�ضحة يف خلق الآراء عند النا�س يف املوا�ضيع التي ال يعرفون عنها
�إال القليل ،وال تكون و�سائل الإعالم فعالة يف تغيري الآراء التي تكون موجودة عند النا�س .
1212يف الظروف الغام�ضة وغري الوا�ضحة ،قد يعتمد النا�س املعلومات الواردة يف و�سائل الإعالم .

املطلب الثالث �:أبرز النظريات الإعالمية واالت�صالية:
.1

.2

.3

.4
.5

1نظريات الت�أثري التي حتدثها و�سائل الإعالم واالت�صال:نظرية الت�أثري املبا�شر(�إطالق الر�صا�صة):
هذه النظرية تنظر �إىل النا�س باعتبارهم خملوقات �سلبية ميكن الت�أثري املبا�شر عليهم مبجرد
31
حقنها بالر�سائل الإعالمية
فالو�سيلة الإعالمية �أو مر�سل الر�سالة الإعالمية ،ف�إنه يطمح �أن حتدث ت�أثري ًا بالغ ًا يف املتلقي
32
بحيث ت�ستقر يف عقله وقلبه ومن ثم ت�ؤثر يف اجتاهاته و�سلوكه
2نظرية التطعيم �أو التلقيح :ومعناها �أن و�سائل الإعالم وبالذات اجلماهريية منها حتقن جماهري
املتعر�ضني لهذه الو�سائل باملواد الإعالمية بجرعات متوالية �أي �أنها تبث ما تريد بثه على فرتات
زمنية متوا�صلة ،حمدثة بذلك نوع من التحطيم التدريجي ملقاومة املتلقني �أو قل عملية غ�سيل
دماغ ،بحيث ي�سهل بعد ذلك ت�سلل ما تبثه �إىل عقول وقلوب ونفو�س النا�س خ�صو�ص ًا �إذا ما كانت
هذه املادة الإعالمية من النوع الذي يتعار�ض مع القيم والأعراف والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع
والتي من املفرو�ض �أنها يف الظروف العادية تلغي مقاومة �إال �أن عملية التكرار هذه من �ش�أنها �أن
حتدث نوع ًا من التبلد �أو عدم الإح�سا�س بحيث ت�صبح الف�ضائح املعرو�ضة على �أنها �أمر عادي ،ومع
مرور الزمن ف�إنها ما تلبث ت�صبح م�ألوفة ومقبولة من قبلهم.
3نظرية الإ�شباع :مبعنى �أن الأفراد واجلمهور ي�ستخدمون املواد الإعالمية من �أجل �إ�شباع رغباتهم
وحاجاتهم وبالذات الرغبات الكامنة ،لذلك جتدهم يحددون نوع امل�ضمون الإعالمي الذي
يرغبون فيه مبعنى �أن الذي يعانون من كبت مل�شاعرهم اجلن�سية هم الذين يبحثون عن الو�سائل
33
الإعالمية التي تبث �أفالم ًا �إباحية يتعر�ضون لها
4يف تغيري املواقف واالجتاهات:فو�سائل الإعالم وبالذات اجلماهريية ت�سهم يف تغيري مواقف
واجتاهات النا�س �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الدويل.
5نظرية احلرية :وتعني عدم الرقابة وحرية الفكر والر�أي الإعالمي ،ولكنهم يف الوقت ذاته
ال يدعون �إىل الفو�ضى �أو االنفالت ،و�أنهم يرون يف املحا�سبة والرقابة واملحاكمة الذاتية خري

� - 31أبو �إ�صبع ،االت�صال والإعالم – �ص66
- 32ال�صقور -الإعالم والتن�شئة االجتماعية�،ص 24
- 33ال�صقور،الإعالم والتن�شئة االجتماعية� ،ص27
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و�سيلة للعمل وت�صحيح امل�سار فهم �أ�صحاب اجتاه املذهب احلر
6 .6نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية :تدعو �إىل االلتزام بقيم و�أخالقيات املجتمع على �أن يقوم الر�أي
العام بهذا الدور عندما يرى �أن و�سائل الإعالم قد نحت منحى خطري ًا يف اخلو�ض ب�أخبار اجلن�س
والعنف لذا على و�سائل الإعالم وحني تتمتع باحلرية والدميقراطية يف �أداء وظائفها �أن تراعي
االلتزام باملعايري والقيم الأخالقية من �صدق ومو�ضوعية و�أمانة وحرية وتوازن
7 .7نظرية التغيري املعريف :ترى النظرية �أن التقييد �أمر مرغوب وحادث حتى يف اجلوانب الالمادية
35
من الثقافة و�أن و�سائل الإعالم ذات القدرة هائلة يف �إحداث الت�أثري
8 .8الإثارة اجلماعية :قدرة الإعالم الهائلة على حتريك و�إثارة النا�س نحو الق�ضايا املختلفة،
وت�ستطيع تعبئة اجلماهري نحو احلرب ،ولكن من ابرز �سلبياتها هي �إثارة القلق يف او�ساط النا�س
وب�شكل جماعي �إذا مل حتدث احلرب فع ًال .36
9 .9نظرية التبعية الإعالمية :فهي ترى ان ما تقدمة الدول ال�صناعية من تكنولوجيا �إعالمية
و�أنظمة وممار�سات مهنيه �إعالمية ومواد وبرامج �إعالمية للدول النامية ال�ستهالكها يعمل على
�صنع وتعميق التبعية الإعالمية لهذه الدول وزيادة اعتمادها على الدول ال�صناعية ،و�أنها تعمل
على ت�شويه البناءات الثقافية لهذه الدول وت�سهم يف خلق الثقافة املهجنة والتغريب الثقايف
والغزو الثقايف.37
وبف�ضل الإمكانياتاالقت�صادية والتقدم التكنولوجي ،وال�سيا�سات اخلارجية الأكرث ن�ضج ًا من
غريها ،ا�ستطاعت الدول املتقدمة التحكم بو�سائل الإعالم الدولية ،ومنها �إن�شاء الوكاالت الدولية
للأنباء ،بالإ�ضافة �إىل الإذاعات الدولية ،وال�صحف واملجالت ،كما �أنه با�ستخدام الأقمارال�صناعية
�أمكن �إر�سال املعلومات يف �آن واحد �إىل م�سافات بعيدة ،وبالتايل �أ�صبحت و�سائل الإعالم �سالح ًا خطري ًا
يف �أيدي القوى الكربى ،فالدول الإ�سالمية تابعة �إعالمي ًا للدول املتقدمة.38
وواجهت ال�صحافة العربية التكنيكاتالالاخالقية والتي عرفت بال�صحافة ال�صفراء� ،إذا مل
ت�أخذ يف اعتبارها �أخالقيات ال�صحافة .ثم ظهرت �صحافة الإثارة ،التي ت�ضحي بكثري من احلقائق
بل وتعتمد الت�شويه والكذب والربط املزيف بني املو�ضوعات يف �إثارة اجلماهري ،بالإ�ضافة �إىل ظهور
�صحافة االيدولوجية التي تخدم ايدولوجية معينة مثل املارك�سية �أو الفا�شية �أو النازيةو�أحيانا
ت�سمى ال�صحافة احلمراء ،وانتقلت عدوى هذه ال�صحافة �إىل العامل العربي الإ�سالمي .39
ومن التكنيكات التي تتبعها تكنيك الكذب بتلفيق احلقائق وقلبها ر�أ�س ًا على عقب والتهجم
34
35
36
37
38
39

ال�صقور ،الإعالم والتن�شئة االجتماعية�،ص 28
ال�صقور،الإعالم والتن�شئة االجتماعية�،ص 29
ال�صقور،الإعالم والتن�شئة االجتماعية� ،ص 30ال�صقور� ،ص 31 - 30
العويني ،حممد علي ،الإعالم الإ�سالمي الدويل بني النظرية والتطبيق درا�سة �إعالمية دينية �سيا�سية ،دار الكتاب اجلامعي1999 ،م� ،ص. 118-116
-العويني ،الإعالم الإ�سالمي الدويل – �ص 127
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ب�أ�ساليب خمتلفة على رجال الدين �أو النخبة يف املجتمع املرتبطة بالقيم واملعتقدات الدينية ويف هذا
نذكر قوله تعاىل( ما يلفظ من قول �إال لديه رقيب عتيد).40
وقد قال عليه ال�سالم( �أن الكذب يهدي �إىل الفجور و�أن الفجور يهدي �إىل النار و�أن الرجل
ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذاب ًا).41
ومنها ا�ستخدام �أ�سلوب التلميح والغمز بتوجيه اتهامات �إىل �شخ�ص ب�شكل غري �صريح .ويرى
الباحثون �أن هذا من الهمز واللمز الذي حرمه ال�شارع الكرمي فجاء قوله تعاىل « ٌ
ويل لكل همزة
ملزه» ،42وكذلك املبالغة يف ت�ضخيم املو�ضوعات �أو الربط املزيف بني مو�ضعني ال رباط بينهما ،وكما
تعمل ال�صحافة الربتغالية على خلق مو�ضوعات مفتعلة ت�ساهم يف عدم اال�ستفراد ال�سيا�سي ،وخلق
فئات من الأفراد م�ؤهلة لتقبل الأفكار واملبادئ الهدامة.43
ويرى الباحثون �أن هذه الأ�ساليب قد انتقلت اليوم من الإعالم املرئي املقروء �إىل الإعالم
(املحطات الف�ضائية -التلفاز) التي �أ�صبحت منت�شرة يف كل بيت ومقهى وبع�ض مكاتب العمل يف البالد
الإ�سالمية وما لذلك من �أثر على املجتمعات نتيجة ت�أثري ال�صوت واحلركة واللون على امل�شاهد.
وهذه املخاطر املتعلقة بالإعالم دفعت الدول الكربى �إىل �إن�شاء و�سائل ل�ضمان حرية الإعالم
واملحافظة عليه وحتى ال ينقلب �إىل فو�ضى.
وتفر�ض احلكومات العربية �سيطرتها على و�سائل الإعالم وتو�صيل املعلومات �إىل اجلماهري،
وتعمل هذه احلكومات على توظيفها خلدمتها ولدعم �أنظمتها ومل�ساندة امل�شاريع التنموية فيها.44
وا�ضح هذه التكنيكات ال تتم�شى مع الإ�سالم �أ�سا�سا ،فهي �أ�سا�سا ت�سعى لتحطيم الإ�سالم بوعي
�أو بال وعي ،فالإ�سالم كما �أنزله اهلل ا�ستهدف ت�صحيح م�سارات املجتمعات الب�شرية وتقنني قيمها
و�أخالقها وت�شريع قوانينها ود�ساتريها ،45فاهلل تعاىل يقول( يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل وكونوا
مع ال�صادقني) ( 46وال�صادقني وال�صادقات) 47وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهما �أن
الر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم قال ( �أربع من كن فيه كان منافق ًا خال�ص ًا ومن كانت فيه خ�صلة منهن
كان فيه خ�صلة من النفاق حتى يدعها �إذا اومتن خان ،و�إذا حدث كذب و�إذا عاهد غدر و�إذا خا�صم
فجر).48
40
41
42
43
44
45
46
47
48

�سورة (ق) �آية ()18ابن بطال�،أبو احل�سن علي بن خلف بن عبدا مللك،ت 449ه �،شرح �صحيح البخاري،حتقيق �أبو متيم يا�سر بن �إبراهيم،مكتبةالر�شد،الريا�ض،ط2،2003م،عدد الأجزاء (، 280/9،)10كتاب الأدب ،باب قوله تعاىل «يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع
ال�صادقني»،رقم احلديث ()102
�سورة الهمزه �،آية ()1العويني� -ص 128 – 127�أبو ال�صبح ،ت�أثري و�سائل الإعالم� ،ص 63حجاب ،حممد منري،الإعالم الإ�سالمي املبادئ النظرية ،التطبيق،دار الفجر ،القاهرة،ط�،2ص24-23�سورة التوبة �،آية ()119�سورة الأحزاب�،آية ()35�-أحمد�،أبو حنبل �أحمد بن حممد،ت241ه ،م�سند �أحمد بن حنبل،حتقيق ال�سيد �أبو املعاطي،عامل الكتب ،بريوت،عدد الأجزاء(،)6رقم احلديث

			
جامعة امللكة �أروى

157

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

الإعـــــــالم الذي نريــــــد

وال�س�ؤال كيف ي�ستطيع الإعالم �أن يلعب الدور املطلوب منه� ،إال �أن يكون �إعالم ًا ر�سالي ًا ،هناك
دول �إعالمه ًا �إعالم ر�سايل مبعنى ميثل وجهة نظر واحدة على �سبيل املثال يف رو�سيا بعد الثورة �إعالم
يعك�س وجهة نظر دولة لها ايدولوجية معينة ،ولها فل�سفة يف احلكم والإدارة وبناء املجتمعات ،وكذلك
الأمر في�إيران اليوم فاملواطن هناك يتقولب وفق فل�سفة معينة.
	�أما يف بالدنا العربية فالو�ضع خمتلف متام ًا فمعظم �إعالمنا يركز على الت�سلية من م�سابقات
49
و�أغانٍ للت�سلية� ،أما اجلانب التعريفي املعريف فهو قليل جد ًا.
وبالتايل فنحن اليوم بحاجة �إىل تنظيم طرق الإعالم بجميع �أ�ساليبه و�أ�شكاله ،واقرتح
الدكتور عبد ال�سالم العبادي وزير الأوقاف الأردين �أن تطرح برامج بديله للربامج التي يف الف�ضائيات
توجه من خالل الوعظ غري املبا�شر واملوقف املتزن الذي يقدم ثقافة �سليمة يف كل احلقول بالتعاون
بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية ووزارة الأوقاف.50
�1 .1أن العامل الإ�سالمي اليوم يف ا�شد احلاجة �إىل مواجهة و�سائل الإعالم التي تتبع التكنيكات
الالاخالقية وتروج للرذيلة وتتعر�ض لل�شرفاء ،وتزيد من قدر حاملي املبادئ واملعتقدات
الهدامة.51
فموقف الدول الإ�سالمية �أو ما ت�سمى �إ�سالمية �أو عربية – من امل�ضمون الأخالقي يف الر�سالة الإعالمية
52
�إما موقف الإهمال والتجاهل� ،أو امل�شاك�سة للعودة �إىل الرتاث
 2 .2ومن الأهمية �أن يكون القائمون على الإعالم يف الإ�سالم على ادارك مل�ضمون الر�سالة الإ�سالمية،
وحججها ،والدعاية امل�ضادة للإ�سالم وحججها ،بالإ�ضافة �إىل الأحداث والظروف الفكرية
املعا�صرة ( ادع �إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة 53)....وكذلك ادارك خ�صائ�ص املتلقي
وم�ستواه مع �ضرورة االبتعاد عن الت�شدد.

املبحث الثالث

املطلب الأول:وظائف و�سائل الإعالم يف املجتمع
الإعالم يقوم مبجموعة �أ�سا�سية من الوظائف ،والتي حتقق جمموعة من الت�أثريات املتنوعة،
والبعيدة النتائج �سواء على م�ستوى الفرد �أو اجلماعة �أو املجتمع ،وهذه الوظائف تتمثل يف:
49
50
51
52
53

(�،)6768ص،189/2رواية عبدا هلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنه.
ال�شريف ،حممود،جمعية العفافندوة بعنوان دور الإعالم يف التن�شئة الأ�سرية ،جمعية العفاف اخلريية�،سل�سلة رقم (1997/5/22،)10م،عمان،الأردن�،ص 32
العبادي،عبدال�سالم،ندوة بعنوان دور الإعالم يف التن�شئة الأ�سرية ،جمعية العفاف اخلريية�،سل�سلة رقم (1997/5/22،)10م،عمان ،الأردن�،ص26-20
العويني ،الإعالم الإ�سالمي� ،ص 129 128-ال�شريف ،الندوة �،ص 34�-سورة النحل�،آية ()125
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 - 1الوظيفة الإعالمية والإخبارية:

وتتمثل يف جمع وتخزين ومعاجلة الأنباء ون�شر الر�سائل والبيانات وال�صور واحلقائق
والآراء والتعليقات املطلوبة من �أجل فهم الظروف ال�شخ�صية والبيئية والقومية والدولية ،والت�صرف
جتاهها عن علم ومعرفة ،والو�صول �إىل و�ضع ميكن من اتخاذ القرارات ال�صائبة على اعتبار �أن التعرف
على البيئة نزعة فطرية وحاجة �ضرورية حتى يتجنب الأخطار( كالطق�س ،احليوانات املفرت�سة،
احلروب).
ولذا تهتم وكاالت الأنباء بر�صد الأخبار يف �شتى بقاع العامل لن�شرها �إىل �شتى بقاع العامل
�أي�ض ًا ،لأنها تعرف �أن تلك الب�ضاعة ،لها م�ستهلكوها وطالبوها يف الكثري من بقاع العامل البعيدة منها
والقريبة ،وهي حاجات ورغبات وم�صالح للمنتجني �أو املر�سلني.54
	�إال �أن الإكثار من الأخبار ،قد ي�ؤدي �إىل زيادة التوتر والقلق ويقود لالنطواء
واالنعزاليةواالن�سحاب من امل�شاركة يف احلياة العامة والرتكيز على احلياة اخلا�صة ،وكذلك حتليل
الأنباء وتقدمي الأجوبة اجلاهزة يرتك املرء يف و�ضع يعتمد فيه على هذه الو�سائل.55

 - 2وظيفة التن�شئة االجتماعية:

و�سائل الإعالم �أداة من �أدوات املجتمع التي تعمل على التن�شئة االجتماعية ،ولي�س املق�صود
فقط هنا بالتن�شئة نقل العادات والتقاليد لدى الن�شئ اجلديد فح�سب ،بل الأمر يتعدى ذلك �إىل فئات
املجتمع كلها ،وعلى اختالف م�ستوياتها العمرية �أو التعليمية �أو الثقافية ،فلم تعد التن�شئة مقت�صرة
على الأ�سرة والقبيلة بل �أ�صبحت التن�شئة حمط اهتمام الدولة وامل�ؤ�س�سات الدينية والأخالقية للفرد
واملجتمع من خالل و�سائل الإعالم ،وكذلك م�ؤ�س�سة ال�شرطة تقدم مواد �إعالمية لتن�شئة املواطنني على
قيم و�سلوك معينة مرغوبة تتعلق بالتزام القوانني والتعليمات حفاظ ًا على ال�سالمة العامة واملو�سيقيني
�أو الفنانني واملثقفني واملفكرين وال�سيا�سيني لديهم ما يرغبون بن�شره.56

 - 3وظيفة خلق الدوافع (احلفز):

ويق�صد بها �أن االت�صال والإعالم ي�ساهمان يف دعم االختيارات ال�شخ�صية والتطلعات ودعم
الأن�شطة اخلا�صة بالأفراد واجلماعات لتحقيق الأهداف املتفق عليها من خالل ت�سليط الأ�ضواء على
القوى التي حققت النجاح والإجنازات املتفوقة ،وتبيان العوامل والأ�ساليب التي �أدت �إىل ذلك ،ف�إن
الإعالم يحفز الأفراد ويثري �آمالهم وطموحاتهم ملحاكاة ه�ؤالء.57
54
55
56
57

�أبو حمام ،عزام ،الإعالم واملجتمع ،دار �أ�سامة للن�شر والتوزيع،عمان ،الأردن،ط 2010م�،ص 98املو�سى ،املدخل يف االت�صال اجلماهريي �،ص 129�أبو احلمام  ،الإعالم واملجتمع �ص 99-املو�سى ،املدخل يف االت�صال اجلماهريي �،ص127
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وقد يكون الإعالم مثبط ًا للهمم والدوافع بو�سائل عديدة وقد ت�ساهم يف �إ�ضعاف التما�سك
الداخلي للمجتمع عرب �إثارة النعرات التق�سيمية يف املجتمع ،ومنها ما يكون ايجابي مثل تثبيط الدوافع
لل�سلوك اجلرمي واالنحراف ومنها حماربة اخل�صوم والأعداء ببث ال�صور املثبطة عن طريق الت�شويه
وال�سخرية والأخبار ال�سيئة �أو امللفقة واختالق الإ�شاعات.58

 - 4الدور االقت�صادي :

- 1توفري دخل ثابت لو�سائل الإعالم :فالأجرة التي ت�ستوفى عن الإعالن ت�ؤدي �إىل دعم م�ؤ�س�سات
الإعالم ماليا ،مما يحررها من القيود التي تفر�ضها اجلهات املمولة عليها ،وي�سمح لها باال�ستقالل بعيدا
عن ال�ضغوط ،وتوفري مداخيل عالية ملوظفيها �أ�صحاب الكفاءات ،وحت�سني م�ستوى اخلدمات الإعالمية.
- 2تن�شيط االقت�صاد  :فالإعالن الذي تتناقله و�سائل الإعالم ي�ؤدي �إىل تعريف امل�ستهلك بالنتاج
اجلديد ،وب�أ�سعاره ،و�أماكن وجوده ،ويغريه ب�شرائه ،مما ي�ساعد على ت�صريف ذلك النتاج وحتريك
عجلة االقت�صاد ،وت�شغيل امل�صانع ،وا�ستخدام العمال وتن�شيط الدورة االقت�صادية59ويف اجلانب الآخر
�أن الإعالم هنا ،قد ي�ؤدي �إىل ت�شجيع النا�س على ال�صرف والتبذير ،وي�سهم يف خلق جمتمع ا�ستهالكي.60

 - 5وظيفة الرتبية والتعليم.

وتتمثل يف ن�شر املعرفة على نحو يعزز النمو الثقايف وتكوين ال�شخ�صية واكت�ساب املهارات
والقدرات يف كافة املراحل العمرية فالو�سائل الإعالمية ب�إمكانها تقدمي الكثري من املعلومات للن�شئ
اجلديد وللطلبة يف خمتلف املراحل العمرية وهناك جتارب ناجحة مثل (الإذاعة املدر�سية يف الهند)،
( وجتربة والتثقيف والتوعية يف ال�صني) ،على م�ستوى اجلامعات جتربة العامل العربي ( جامعة
القد�س املفتوحة) الفل�سطينية قبل انت�شار الإنرتنت ،وبع�ض اجلامعات امل�صرية .61
ويف الأردن( حمطة الريموك وحمطة احلقيقة الدولية– تعر�ض فيها درو�س للثانوية العامة
و�أ�سئلة الثانوية العامة و�أجوبتها النموذجية) .التي تهم �آالف الطلبة.

 - 6الوظيفة الرتفيهية:

وتتمثل يف �إذاعة التمثيليات الروائية والرق�ص والأدب واملو�سيقى والأ�صوات وال�صور بهدف
الرتفيه والإمتاع ،وذلك مل�ساعدة النا�س يف الرتويح عن �أنف�سهم.
ويالحظ �أن �أغلب القنوات �سواء العربية والأجنبية يفرد م�ساحات وا�سعة و�أوقات كبرية
58
59
60
61

�أبو احلمام ،الإعالم واملجتمع� ،ص 100املو�سى ،املدخل يف االت�صال اجلماهريي �،ص 126املو�سى ،املدخل �،ص 130�-أبو احلمام ،الإعالم واملجتمع � ،ص 101
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لهذا اجلانب حتى �صارت هناك قنوات متخ�ص�صة يف ذلك.62
	�إال �أنه قد ت�ؤدي هذه الربامج �إىل تثبيط املواهب الفنية والقدرات اخلالقة ،فت�ضعفها �إن مل
تقتلها كلية ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�سبب به تقدمي الثقافات الأخرى �إىل غزو ثقايف وا�ستالب فكري.63

 - 7الإعالم لأجل الهوية:

	�إنً م�س�ألة الهوية الثقافية لل�شعوب والأمم وحتى املجتمعات املحلية ال�صغرية بدت �أكرث
�إحلاحا يف �ضوء حركة العوملة التي جاءت فوق موجات الثورات التقنية يف عامل االت�صاالت واملعلومات
ومع كل ما �أثاره املتخوفون على ذوبان الهويات الوطنية والقومية ل�صالح الثقافة املعوملة �أو امل�ؤمركة
ف�إن تيار ًا �آخر بد�أ ير�صد ردود الفعل املخالفة ملا يرغبه القائمون على حركة العوملة وتتمثل يف �صحوة
�أو نه�ضة �أو ردة فعل ت�ؤدي �إىل �إحياء الهويات الوطنية والقومية والطائفية.
و�أخذت الدول تتخذ رموز ًا لت�أكيد هويتها و�إبراز اختالفها عن الآخرين فنجد دولة اتخذت
من املنجل والف�أ�س رمز ًا لها و�أخرى ال�صقر وغريها احل�صان والنخلة......الخ.64

 - 8الوظيفة ال�سيا�سية للإعالم:

دور و�سائل االت�صال والإعالم تعاظم �إىل الدرجة التي ي�صعب معها ف�صل الإعالم عن البنى
االجتماعيةواالقت�صادية وال�سيا�سية .ويف ال�سيا�سة دور الإعالم �أكرث و�ضوح ًا؛ لأن العمل ال�سيا�سي
قائم على االت�صال مبفهومه الوا�سع ،ولأن العمل ال�سيا�سي يتوجه �إىل جمهور املتلقني على اختالف
فئاتهم .65

 - 9املناق�شة واحلوار :

يوفر الإعالم الفر�ص لطرح وجهات النظر املتباينة ،وعر�ض الأدلة وال�شواهد ،مما ي�شجع
على �إقامة احلوار االجتماعي البنّاء حول خمتلف الأمور التي تهم املواطن.66
	�إن انت�شار القنوات الف�ضائية العربية وغري العربية يف �أثري العامل بوا�سطة الأقمار ال�صناعية
كان له الدور والت�أثري الكبري على املجتمعات للدرجة التي تطال فيها عنا�صر الهويات والقوميات �أو
الوطنية ثم للدرجة التي تطال فيها �أركان البناء االجتماعي كما يتوقع �أو ي�ؤكد الكثري من الباحثني يف
علوم االجتماع واالت�صال ويف هذا اجلانب ي�ضرب مثل �أثر التلفاز يف:
1 .1الرتويج للثقافات الغربية التي تنطلق من منطلقات غري منطلقات املجتمعات العربية وثقافتها
62
63
64
65
66

�أبو احلمام،الإعالم واملجتمع � ،ص 103املو�سى ،املدخل يف االت�صال اجلماهريي�،ص 129�أبو احلمام،الإعالم واملجتمع� ،ص 106�أبو احلمام ،الإعالم واملجتمع �ص 107 – 106-املو�سى ،املدخل �،ص 128
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وبع�ض مالحمها عدم تقدي�س حياة الأ�سرة ،اعتماد ًا على الو�صول �إىل �سن البلوغ ،والقانون الذي
يجيز للبالغ الت�صرف من منطقاته الذاتية وح�سب �ضرب ًا بعر�ض احلائط االعتبارات اخلا�صة
مبجتمعات املتلقني.
وميكن تلخي�ص ذلك ب�أن القنوات الأجنبية تعمل �ضمن جهد ممنهج لتهدمي منظومات الدين والقيم
والتقاليد العربية الإ�سالمية لبث القيم والأفكار و�أمناط ال�سلوك الغربية على �أنقا�ضها� ،أو على
الأقل هي ال تقيم وزن ًا لثقافة وتلك البلدان امل�ستهلكة وال بقيمها.67
2 .2التلفاز يفعل فعله على الأبنية االجتماعية بدء ًا من الأ�سرة فاملدر�سة وامل�ؤ�س�سة الدينية
والثقافية ،حينما يطرح نف�سه بدي ًال لها كعامل متكامل من التعليم والتوجيه والرتفيه ،فقد �شجع
التلفاز الأفراد على العزلة من تلك امل�ؤ�س�سات ،و�صار اعتيادي ًا �أن جتد الكثري من املنازل تقتني
جهاز ًا لكل غرفة� ،أو لكل فرد و�إن كان الآن قد بد�أ جهاز احلا�سوب يحل حمل التلفاز.68

املطلب الثاين -م�س�ؤوليات الإعالم والتزاماته:

هناك م�س�ؤوليات والتزامات تقع على كاهل امل�ؤ�س�سات الإعالمية والإعالميني العاملني فيها،
جتاه اجلماهري ولذا يتوجب على الإعالم ما يلي:
1 .1تزويد اجلماهري باملعلومات ال�صحيحة وال�صادقة املتعلقة بال�ش�ؤون العامة ،مهما غال الثمن ،فعلى
الإعالمي �أن يكون مو�ضوعيا و�صادقا ودقيقا ومن�صفا وجريئا ،ي�ضع ال�صالح العام وخدمته ،ن�صب
عينيه ،فيعتمد بالدرجة الأوىل على املالحظة ال على الإ�شاعة ،ويجب �أن يتدرب على الأ�سئلة
التي يجب �أن ي�س�ألها والأ�شياء التي يجب مالحظتها وامل�سائل والبنود التي يعطي عنها الأخبار،
كما يجب �أن يفرق بني احلقائق والآراء بقدر الإمكان ،69وحتى حتوز و�سائل الإعالم على ثقة
جماهريها فال بد �أن تعمل مبا يلي :
•�أن تت�أكد من �صحة املعلومات و�صدقها ودقتها.
•املحافظة على احلياد عندما تعالج الق�ضايا اجلدلية.
•اختيار املو�ضوعات التي تتعلق باجلمهور ،وتخدم م�صاحله.
•تقدمي حتليالت للأنباء والأحداث تت�صف بالذكاء واملعرفة.
2 .2م�س�ؤوليتها جتاه القيم االجتماعية :فلكل جمتمع قيم وطنية وقومية وتراثية وتنموية و�أهداف
خمتلفة فيقع على الإعالم م�س�ؤولية �إبرازها وتنميتها واملحافظة عليها.
3 .3م�س�ؤولية االرتقاء بالذوق العام :يتحمل الإعالم م�س�ؤوليته جتاه الذوق العام خا�صة بعد انت�شار
و�سائل الإعالم على نطاق وا�سع يف ع�صرنا احلايل.
فالإعالم ال يعمل يف فراغ ،بل يف جمتمع را�سخ يت�ألف من قطاعات متعددة لها حاجاتها
�- 67أبو احلمام ،الإعالم واملجتمع�،ص 200
- 68مكاوي ،ح�سن عماد� ،أخالقيات العمل الإعالمي ودرا�سة مقارنة ،الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة ،ط 2003م
- 69بدر ،االت�صال اجلماهريي�،ص41
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املختلفة.70
ولكن الإعالم من الناحية التطبيقية قد ا�ستخدم للت�أثري االنفعايل على النا�س عن طريق
نقل بع�ض الأخبار واحلقائق و�إغفال البع�ض الآخر� ،أو عن طريق �أ�سلوب عر�ض بع�ض الأخبار وال�صور
واحلوادث واملعلومات بعناوين ملفتة للأنظار ،و�إهمال �أخبار لها نف�س الأهمية العامة� ،أو عن طريق
تزييف احلقائق والوقائع .....وغري ذلك.71
وامل�شكلة الأ�سا�سية هي املالئمة بني �ضرورات الع�صر احلا�ضر يف �أن يكون الإعالم �صناعة
وجتارة ويف �أن يكون ر�سالة ،تقدم للجمهور وجبات فكرية وثقافية وتعينه على تكوين الر�أي ال�سليم
72
وامل�شاركة الإيجابية الوطنية

املطلب الثالث :الرقابة التنظيمية اخلا�صة لو�سائل الإعالم :

تخ�ضع و�سائل الإعالم احلديثة لرقابة العديد من التنظيمات اخلا�صة غري احلكومية،
وتعمل هذه التنظيمات اخلا�صة على توجيه و�سائل الإعالم نحو ممار�سة دورها يف املجتمع بقدر من
احلرية وامل�سئولية.73
فاحلاجة قائمة �إىل �إعالم حر وم�سئول حيث ترتكز الفل�سفة ال�سلطوية على ترجيح �صالح
الدولة على �صالح الفرد ،وترى الفل�سفة الليربالية �أن حرية الفرد �أكرث �أهمية من حرية الدولة،
ولذلك تعمل على التحرر من �سيطرة احلكومة ل�صالح حرية الفرد و�ضمان �سعادته.74
وقد �شهد القرن الع�شرين نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية ،التي تذهب �إىل �ضرورة حترر و�سائل
الإعالم من القيود امل�سبقة التي ت�ضعها احلكومة ،و�ضرورة التزام هذه الر�سائل اجلماهريية بخدمة
ال�صالح العام ،بد ًال من خدمة من ميلكونها فقط ،وتزعم هذه النظرية �أن حرية و�سائل الإعالم تنطوي
على بع�ض املخاطر.75
غري �أن ممار�سات و�سائل الإعالم خالل القرن التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين قد �ضحت
مب�س�ؤولياتها االجتماعية يف �سبيل حتقيق �أق�صى قدر ممكن من الأرباح ،والعمل على �إلهاء النا�س بد ًال
76
من تقدمي الإعالم والثقافة والت�سلية املفيدة
وتنطوي نظرية امل�سئولية االجتماعية على حتقيق املبادئ التالية:
1 .1ينبغي �أن تقبل و�سائل الإعالم على القيام بالتزامات معينة جتاه املجتمع.
�2 .2ضرورة و�ضع م�ستويات مهنيه لل�صدق واملو�ضوعية والدقة والتوازن.
70
71
72
73
74
75
76

املو�سى ،املدخل يف االت�صال اجلماهريي�،ص 132-131بدر ،االت�صال اجلماهريي �،ص20بدر ،االت�صال اجلماهريي�،ص44مكاوي ،ح�سن عماد� ،أخالقيات العمل الإعالمي درا�سة مقارنة ،الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة ،ط 2003م�،ص141 مكاوي�،أخالقيات العمل الإعالمي �،ص 142 مكاوي� ،أخالقيات العمل الإعالمي �،ص 142 -مكاوي� ،أخالقيات العمل الإعالمي �،ص142
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3 .3يجب جتنب كل ما ي�ؤدي �إىل ن�شر اجلرمية �أو العنف �أو الفو�ضى املدنية �أو الإ�ساءة �إىل الأقليات
يف املجتمع.
�4 .4أن ال�صحفيني واملهنيني ينبغي �أن يكونوا م�س�ؤولني �أمام املجتمع بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولياتهم �أمام
م�ؤ�س�ساتهم وجتاه ال�سوق.77

املبحث الرابع
املطلب الأول :و�سائل الإعالم وامل�صداقية
تن�ص الد�ساتري الوطنية واملواثيق الدولية على:
1 .1حق اجلمهور يف احل�صول على املعلومات ومعرفة احلقيقة والإطالع على وجهات النظر املختلفة .
2 .2حق اجلمهور يف القدرة على الو�صول �إىل و�سائل الإعالم التي ميكنها �أن تزوده باملعلومات واملعرفة
.
3 .3حق املجتمع يف احلفاظ على هويته الثقافية ومواجهة الغزو الثقايف الأجنبي .
4 .4احلفاظ على اللغة القومية وتنميتها .
5 .5حق املواطن واملجتمع يف �أن تويف و�سائل الإعالم التزامها يف غر�س القيم البناءة بني �أفراد املجتمع
78
وخ�صو�صا الأطفال وال�شباب ،وتر�سيخ القيم الفا�ضلة يف املجتمع
وبالنظر �إىل واقع الإعالم يف العامل العربي جند �سيطرة و�سائل الإعالم على املعلومات
ونوعيتها ،مما يحرم اجلمهور حقه يف احل�صول على املعلومات ،وكذلك القوانني امل�شرعة حتد من
قدرة اجلمهور على الو�صول �إىل املعلومات ،فرنى �سيطرة م�صالح الأنظمة احلاكمة �أو مالكي امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،ويكون من م�صاحلها احلد من تدفق املعلومات ،وتداولها ،ون�شر الأفكار حولها وت�سترت �أحيانا
حتت مظلة اخل�صو�صية الثقافية ،وحماية الثقافة الوطنية والقيم ال�سائدة والرتاث.79
ومبراجعة ما تقدمه و�سائل الإعالم يف الوطن العربي يالحظ �أن حجم ما يقدم من برامج
ترفيهية وكذلك برامج غربية والتي ت�ؤدي �إىل االنعزال وال�سلبية وجتذير النمط اال�ستهالكي وغر�س
�أمناط غريبة عن املجتمعات العربية .
واحلديث عن ال�سيطرة الر�سمية يواكبه ال�سيطرة االقت�صادية ،فو�سائل الإعالم يف دول
النفط اخلليجية ا�ستطاعت �أن تفر�ض �شروطها على الإنتاج الإعالمي وما يحمله من م�ضامني ،و�أ�شكال
على املنتج واجلمهور يف �آن واحد مما جعل الكاتب واملنتج واملخرج يعد عمله وعينه وجيبه تنظر
وتنتظر ال�سوق اخلليجية ،وهذا �أدى �إىل امل�ستوى الهابط من الأعمال الدرامية التلفازية العربية التي
 - 77مكاوي � ،أخالقيات العمل الإعالمي �،ص143
�- 78أبو ا�صبع،حتديات الإعالم العربي�،ص60
�- 79أبو ا�صبع،حتديات الإعالم العربي�،ص60
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�صممت ملالئمة �شروط الرقيب ،فت�ضيع معها الكلمة ال�صادقة.80
ومن امللفت لالنتباه التحليل الذي قدمه ابن خلدون يف مقدمته يبني فيه �أ�سباب عدم
امل�صداقية وتطرق الكذب �إىل اخلرب فقال:
1 .1الت�شيع للآراء واملذاهب فقال� »:إذا خامر النف�س ت�شيع لر�أي �أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار
لأول وهلة ،وكان ذلك امليل والت�شيع غطاء على عني ب�صريتها عن االنتقاد والتمحي�ص فتقع يف
قبول الكذب ونقله»
2 .2النقل عن م�صادر يعتربها ثقة دون التحقق من �صحة اخلرب
�3 .3أن املخرب يتوهم ال�صدق يف اخلرب الذي ينقله فيقول �إبنخلدون»:ومنها توهم ال�صدق وهو كثري
و�إمنا يجيء يف الأكرث من جهة الثقة بالناقلني ومنها اجلهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل
ما يداخلها من التلبي�س والت�صنع فينقلها املخرب كما ر�آها وهي بالت�صنع على غري احلق نف�سه»
�4 .4أن ينقل اخلرب نفاقا ورياء وتقربا لذوي اجلاه وال�سلطان للتقرب منهم بالثناء و�إ�شاعة ذكر
�أخبارهم على غري حقيقة
�5 .5أن تنق�ص املخرب املعرفة واخلربة يف ما يكتب «ف�إذا كان ال�سامع عارف بطبائع احلوادث والأحوال
81
يف الوجود ومقت�ضياتها �أعانه ذلك يف متحي�ص اخلرب على متييز ال�صدق من الكذب»

املطلب الثاين :ال�س�ؤال الآن هل امل�شاهد را�ض عما يعر�ض يف و�سائل الإعالم؟

التلفاز جهاز له �إمكانيات �إعالمية و�سيا�سية وتعليمية وا�سعة؛حيث ميكن �أن يلعب دورا خطريا
يف حياة الأمة ويتميز عن غريه من و�سائل الإعالم ب�أنه يعطي �صورة حية� ،أو �صامتة م�صحوبة بتعليق
�صوتي يت�ضمن يف ثناياه معاجلة فكرة ما ،فمن �أجل ال�صورة ت�سعى اجلماهري �إىل م�شاهدة التلفاز،82
فمن الوا�ضح �أن التلفاز يخدم �أغرا�ض متباينة يف حياتنا ،فلقد قلل من منا�سبات االحتكاك العائلي
؛نظرا لأنه جذب انتباه �أفراد العائلة �إليه ،ومع ذلك ف�إن النقد الذي وجه �إليه خ�صو�صا من جهة
الإعالنات والربامج وحمتوياتها ،هذا النقد ال حدود له ،ولقد علق �أحد املتحدثني يف نقده للتلفاز حني
قارنه بال�صحيفة فقال�:إن لل�صحيفة ميزة خا�صة على التلفاز وهي �أنك تلقيها يف �صندوق القمامة بعد
االنتهاء من قراءتها� ،أما بالن�سبة للتلفاز فهو الذي يلقينا يف هذا ال�صندوق.83
ولقد �أ�صبح التلفاز �إحدى م�صادر الت�أثري على الأطفال ،ي�ستعينون به على تنظيم خرباتهم
وتف�سريها والتح�ضري مل�ستقبل �أيامهم كطالب ،او ك�أزواج مثال ،وتهيئة �أنف�سهم لأن يكونوا �أع�ضاء يف
84
جمموعات مهنية �أو وظيفية معينة.
80
81
82
83
84

�أبو ا�صبع،حتديات الإعالم العربي�،ص62 61- ابن خلدون،عبد الرحمن بن حممد،ت  1382م،مقدمة ابن خلدون،ط ال يوجد �،ص 36-35بدر،االت�صال اجلماهريي�،ص،79بدر،االت�صال اجلماهريي�،ص64-بدر،االت�صال اجلماهريي�،ص،96
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وكذلك الأمر بالن�سبة للكبار وت�أثريه عليهم من اتخاذ القرارات و�صناعة املواقف والر�أي
العام جتاه الق�ضايا املختلفة يف حياتهم.
من �أجل ذلك ال بد من و�ضع معايري لتقنني برامج التلفاز واالهتمام به �ش�أنه يف ذلك �ش�أن
امل�ؤثرات االجتماعية الأخرى كالبيت وامل�سجد ،واملدر�سة والتي تدخل �ضمن ح�ساباتنا الأ�سا�سية
لتقدير ال�صالح الوطني العام.85
وال�صورة التي نراها يف �إعالمنا اليوم على النحو الآتي:
•الإعالم طبيعته الآن جتارية فالهدف حتقيق الربح.
•ر�ؤية اجلرائم والعنف وال�صراع كو�سائل للت�سلية لها �أثارها العاطفية ال�ضارة على الن�شئ وميكن �أن
ت�ؤدي زيادة ال�سلوك املنحرف.
•برامج اجلن�س �أي خماطبة الغرائز ،حيث تعترب مواد اجلن�س والإثارة من العنا�صر الأ�سا�سية التي
جتلب الأرباح لو�سائل االت�صال التي تعمل كم�شروعات خا�صة ،وي�ؤدي انت�شار الأعمال اجلن�سية
الفاح�شة يف و�سائل الإعالم �إىل انتهاك حرية الآداب العامة يف املجتمع وذلك من خالل ن�شر
الف�ساد والفجور والدعارة والف�سق.86
•برامج اخليال التي ال متثل الواقع واحلقائق.
•الأخبار املعرو�ضة يف معظمها يتخذ الطابع ال�سيا�سي �أو املذهبي الطائفي �أو احلزبي وي�شكل بحيث
يتنا�سب معه ،وبالإ�ضافة �إىل الكذب والتدلي�س الذي يدخل عليها.
•دور �أعداء الإ�سالم يف حماربة الفكر الإ�سالمي وقيمه ،والرتكيز على ت�شويه �صورة الإ�سالم
ودعاته حتى و�صل بهم الأمر �إىل الإ�ساءة �إىل �شخ�ص �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ون�ستطيع �أن نقول بعد هذا العر�ض �أن الإعالم عموما ال ير�ضي جماهري امل�شاهدين يف الدول
الإ�سالمية والعربية.
وهذا ي�ستدعي توحيد اجلهود الرتبوية والفكرية والثقافية والإقت�صادية  ..........بل
وال�سيا�سية على ال�صعيدين الإ�سالمي والعربي ملواجهة هذه الهجمة املعادية للم�سلمني والعرب و�إن�شاء
�إعالم �إ�سالمي يلبي حاجات املجتمع امل�سلم والعربي مراعيا اختالف الع�صر وظروفه.

املطلب الثالث  :خ�صائ�ص الإعالم الإ�سالمي الذي نريده

�1 .1إن الإطار العام للإعالم الإ�سالمي لي�س لأحد من الب�شر الف�ضل يف و�ضعه ؛لإنه من عند اهلل تعاىل.
2 .2االرتباط احلي بني املبادئ العامة للإعالم الإ�سالمي وبني املمار�سة الفعلية لها.
3 .3ي�ستمد القائم على الإعالم الإ�سالمي �إرادته من ذاته ،فهو ال ميار�س العمل الإعالمي �إر�ضاء لفرد
- 85بدر،االت�صال اجلماهريي�،ص،96
- 86مكاوي ،ح�سن عماد� ،أخالقيات العمل الإعالمي ودرا�سة مقارنة ،الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة ،ط 2003م – �ص 329
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�أو جماعة �أو هيئة �أو �سلطة ،و�إمنا �إر�ضاء لذاته الراغبة يف ن�شر اخلرب ولهذا يعطي عن طواعية
ورغبة ووعي �أق�صى ما ي�ستطيع من قدراته.87
4 .4يعمل القائم باالت�صال الإ�سالمي يف �إطار �أهداف وا�ضحة متاما وحمددة �سلفا .
5 .5يت�سم م�ضمون الر�سالة الإعالمية للقائم باالت�صال الإ�سالمي بالدقة ويرتبط بالأهداف املو�ضوعة
وي�أخذ يف االعتبار خ�صائ�ص امل�ستقبلني .
6 .6اجلمهور امل�ستقبل للر�سالة الإعالمية الإ�سالمية معروف م�سبقا وحمدد �سلفا بكافة خ�صائ�صه
النف�سية .
7 .7الأثر الإعالمي للإعالم الإ�سالمي حمدد �سلفا يف غر�ض الإبالغ – جمرد الإبالغ فقط – �أما
حماولة �إمالء الإرادة والإقناع بالقوة فغري وارد متاما قال تعاىل «ال �إكراه يف الدين».88
8 .8القوة الذاتية للإعالم الإ�سالمي يف �سرعة االنت�شار وعلمية العمل الإعالمي و�سالمة التخطيط
ودقة التنفيذ وقيا�س الأثر ال ت�ضارع ب�أي �إعالم �آخر وقد ت�ضمنت ذلك الآية الكرمية «قل هذه
�سبيلي �أدعو �إىل اهلل على ب�صرية �أنا ومن اتبعني».89
9 .9اعتمد الإعالم الإ�سالمي الأ�سلوب املو�ضوعي القائم على التحليل والو�ضوح والت�أمل ،واتخاذ كافة
الو�سائل التي تنمي ملكة التفكري لدى الإن�سان وذلك �إميانا منه ب�أهمية العقل �إحرتام الإن�سان
الذي يجب �أن نتوجه �إليه بالإقناع ال �أن جنره جرا بوا�سطة الغرائز والعواطف واالنفعاالت.
1010الإعالم الإ�سالمي �إعالم �إيجابي ،ولي�س �إعالما �سلبيا ،ذلك �أنه ينقي نف�سه من خمتلف م�سببات
ال�ضعف والدمار ،ويركز على التغيري والتطوير نحو الأف�ضل والأعلى يف كل ما يعمل الإعالمي من
�أجله ،وذلك يف �إطار مبادئ الإ�سالم وقيمه.
1111يت�سم الإعالم الإ�سالمي ب�أنه �إعالم مطرد النمو ،وقوته يف حركته �إىل الأمام م�ستمدة من قوة دفع
الأثر الرتاكمي للدعوة عرب جهود ماليني الدعاة ملئات ال�سنني.
1212الإعالم الإ�سالمي �إعالم وظيفي فهو ي�ستهدف تاليف كافة الأ�ضرار اجلانبية �أو غري املتوقعة
الناجتة عن توجيه الر�سالة الإعالمية ،وذلك من خالل اليقظة الكاملة واملتابعة امل�ستمرة لكافة
جوانب الظرف االت�صايل من قبل القائم باالت�صال.
1313الإعالم الإ�سالمي ال يفتعل الأحداث ،ولكنه يرتبط بها ارتباطاوثيقا ،وب�صفة خا�صة الأحداث
التي ميكن ا�ستثمارها �إعالميا ،ومن خاللها يحاول �أن ي�شد انتباه النا�س �إىل مواطن الت�أمل والعظة
90
والعربة

87
88
89
90

حجاب ،الإعالم الإ�سالمي�،ص26-25�سورة البقرة �،آية 256�سورة يو�سف �آية 108-حجاب ،الإعالم الإ�سالمي�،ص27-25
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املطلب الرابع :مقومات جناح الإعالم الإ�سالمي:

1 .1و�ضوح الأهداف الإ�سالمية التي يعمل القائمون باالت�صال على حتقيقها .
�2 .2أن يكونوا من الهادفني �إىل ن�شر الوعي الديني والثقافة الإ�سالمية.
�3 .3أال تقف اجتاهاتهم ال�سابقة حجر عرثة يف �سبيل ن�شر هذا الوعي .
�4 .4أن يكونوا على علم كاف مبا ينقلونه من �أخبار
�5 .5أن يكونوا مقتنعني �أ�صال بها ولديهم قدر كبري من الثقة بالنف�س و�أفكار الذات
�6 .6أن يكونوا على علم كاف بجماهريهم من حيث جوانبهم النف�سية والتاريخية واالجتماعية
واالقت�صادية
�7 .7أال يكونوا من حيث املكانة االجتماعية بعيدين عن م�ستوى معي�شة و�إدراك اجلماهري
�8 .8أال يكونوا ذوي �شخ�صيات تقليدية جامدة ،و�أن يتمتعوا ب�شخ�صيات لديها القدرة على التقم�ص
الوجداين.
�9 .9أن يكونوا على علم ب�أهداف اجلمهور من حتقيق عملية االت�صال.
�1010أن يحر�صوا على ا�ستخدام لغة يفهمها اجلمهور.
�1111أن ي�ضعوا يف اعتبارهم عند تقدمي املادة الإعالمية قيم اجلمهور و�آراءه ال�سابقة.
�1212أن ي�ضعوا يف اعتبارهم مدى معرفة اجلمهور باملو�ضوع املقدم له ،و�أن يقدم بطريقة ميكن للم�ستقبل
فهمها وا�ستيعابها.
�1313أن ينمو لدى جماهريهم الثقة بالنف�س و�إنكار الذات.
�1414أن ينمو لديهم القدرة على التقم�ص الوجداين وال�شخ�صية الدينامكية.
�1515أن يجعلوا جماهريهم على علم كاف بظروفهم التاريخية واالقت�صاديةواالجتماعية والثقافية
والنف�سية حتى يكونوا على علم مبا يجب عليهم �أن يقوموا به من مهام و�إقناع كامل مبا يقدم لهم
ويخدم �أهدافهم.
�1616أن يكونوا على علم كامل بخ�صائ�ص الر�سائل الإعالمية ،املختلفة حتى يح�سنوا اختيار الو�سائل
املنا�سبة وفقا لظروف اجلمهور وطبيعة املو�ضوع ومقدرتهم االت�صالية.
�1717أن ي�ستخدموا بفاعلية �إمكانيات الو�سيلة التي ي�ستخدمونها لتقدمي ما يهم اجلمهور من مادة.
�1818أن تتوافر لديهم املقدرة على حتديد �أهمية املادة الإعالمية وفقا ملا يخدم م�صالح اجلماهري ،وذلك
حتى يحددوا درجة الأهمية التي تعطى لها �سواء من حيث امل�ساحة �أو املواقع �أو �أ�سلوب الإخراج
املنا�سب.
�1919أن يحر�صوا على �أن تتوافر للر�سالة الإعالمية كافة العوامل التي ت�ساعد على جناحها.
�2020أن يحر�صوا على �أن يتعرفوا على مدى ت�أثري و�سائلهم على اجلمهور حتى يتمكنوا من تاليف �أوجه
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الق�صور �أو الت�شوي�ش الذي قد يحدث �أثناء عملية االت�صال وي�ؤثر على درجة اال�ستجابة.91

املطلب اخلام�س :التخطيط لل�سيا�سات الإعالمية

الإعالم الإ�سالمي يقوم بخدمة الإ�سالم ومبادئه و�أهدافه ،وي�ساهم يف �إعداد امل�سلم �إعدادا
كامال ومتوازنا على �أ�س�س منهجية و�سليمة ،بحيث يقوم ب�إعالمه وتب�صريه ب�أركان دينه وجوهره
وعظمته ،وبذلك يكون الإعالم الإ�سالمي �أداة طيبة وم�ؤثرة للدعوة الإ�سالمية .
 1فالدعوة الإ�سالمية يف وقتنا احلا�ضر يجب �أن تكون متنوعة الأ�ساليب وم�ستجيبة الحتياجاتالع�صر ولتنوع و�سائله ،فو�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية كالإذاعة والتلفاز وال�سينما وامل�سرح �أجهزة
ت�أثريية لها وزنها وقيمتها على اجلمهور ،وميكن ا�ستخدامها لدعم القيم الإ�سالمية وتزكية النفو�س
وتربية الأجيال امل�سلمة على مبادئ احلق امل�ستمدة من الإ�سالم ،وبعث جمد الأمة الإ�سالمية من جديد.
يف حني يقوم الإعالم الغربي فيما يقدم ،بالعمل على حتطيم النظام القيمي واخللقي الذي
جاء به الإ�سالم ،فالإعالم الغربي يت�صيد اجلوانب ال�سلبية يف حياة املجتمعات الإ�سالمية ،ويركز عليها،
فتحطيم ال�شخ�صية الإ�سالمية يف نفو�س �أهلها غاية يلهث الإعالم الغربي وراء حتقيقها ،والإعالم يف
كثري من ديار امل�سلمني �صورة �شائعة ال تنتمي لقيم جمتمع م�سلم.92
 2تكوين ر�أي عام �إ�سالمي ،فالر�أي العام هدف الإعالم يحاول �أن ي�شكله على النحو الذي يريده وهو
هدف هام وو�سيلة هامة ،ومن خ�صائ�ص الر�أي العام الإ�سالمي �أنه يقوده العلم والفكر واخللق غايته
�أوال و�أخريا اهلل عز وجل ،والأمة الإ�سالمية و�إن مل تكن مع�صومة يف �أفرادها بعد ر�سول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم ،ف�إنها مع�صومة يف جمموعها �إذ ميتنع اجتماعها على �ضاللة ،وهذا ينعك�س بالتايل على
الر�أي العام ،ففي ظل االلتزام بالإ�سالم ال يت�صور اجتماع ر�أي عام على �ضاللة.
فالر�أي العام يف الإ�سالم �سلطة لها وزنها الكبري يف التوجيه والإر�شاد ،ومقاومة ال�شر والف�ساد،
والوقوف يف مواجهة الظلم والطغيان ،ويف حرا�سة القيم الإ�سالمية و�صيانتها ،ويف الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،ويف ت�ضامن الأمة وتعاونها على الرب والتقوى ،ويف رفع الروح املعنوية و�إعالء كلمة
اهلل ،ويف ت�أييد احلق ومقاومة الباطل.93
 3ن�شر الثقافة الإ�سالمية وتعزيز اللغة العربية� ،إ�شاعة الثقافة الإ�سالمية الأ�صيلة من �أهم العوامل
التي تربط بني امل�سلمني ،وتوثق عالقاتهم ببع�ضهم البع�ض ،وتعمل على متا�سكهم ووحدتهم ،فت�شتت
امل�سلمني يرجع �إىل غربتهم عن ثقافتهم الأ�صيلة امل�شرتكة ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز اللغة العربية
واتخاذها لغة دولية يف العامل الإ�سالمي ،كما �أرادها اهلل تعاىل �أن تكون لغة القر�آن وال�سنة النبوية،
- 91حجاب،الإعالم الإ�سالمي�،ص،387-385وقد ذكرها امل�ؤلف حتت عنوان مقومات جناح ال�صحافة الإ�سالمية ور�أى الباحثون �أنها ت�صلح للإعالم
ب�شكل عام �أي�ضا.
�- 92شلبية،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي�،ص95-91
�- 93شلبية،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي�،ص-96 97
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و�أداة التفكري والتعبري بني جميع �أ�صقاع العامل الإ�سالمي.94
� 4إذكاء روح احلوار العقالين وت�ضييق الفجوة بني املفكرين و�صانعي القرار وتعميق روح احلوار الثقايف
والإعالمي ،و�إيجاد املناخ املنا�سب للحوار الهادف وحتمل وجهات نظر الآخرين.95
التو�صيات والنتائج
�إن �أجهزة الإعالم مدعوة �إىل �أن متار�س واجبات جادة وم�صريية تتفق وحجم التحديات التي تواجها
ال�شعوب الإ�سالمية يف الداخل واخلارج ،لذا البد من و�ضع �سيا�سات �إعالمية �شاملة يتم من خاللها و�ضع
اال�سرتاتيجيات واخلطط املرحلية والتنفيذية للعملية الإعالمية واالت�صالية.96
�إعادة النظر يف الت�شريعات االت�صالية والإعالمية التي حتمي ال�صفوة الإعالمية وال�سيا�سية
واالقت�صادية وال تراعي احلقوق االت�صالية للأفراد واجلماعات اخلارجني عن دوائر النفوذ.
من ال�ضروري �أن تخ�ضع ال�سيا�سة االت�صالية �إىل مراجعة ومناق�شة م�ستمرة ومفتوحة ت�ستهدف
التقييم والت�صحيح يف منت�صف الطريق �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
اال�ستفادة من التكنولوجيا املتطورة املطبقة يف جماالت االت�صال بفروعه املختلفة.
تقوية الروابط الإعالمية بني الدول الإ�سالمية ودعم قدرات منظماتها الإعالمي ،على ر�أ�سها منظمة
97
�إذاعات الدول الإ�سالمية ووكالة �أنباء الدول الإ�سالمية
اخلامتة :
الأ�صل يف الإعالم هو نقل الر�سالة من مر�سل �إىل م�ستقبل دون مبالغة ،و�أنه يرتبط بنقل احلقيقة دون
ت�ضخيم �أو ت�شويه �أي نقل ال�صورة الواقعية.98
وتتطلب درا�سة الإعالم الإ�سالمي اليوم درا�سة علمية �أ�صلية فيها ا�ستجالب الأ�صل واحلذر من الرف�ض
الذي ال ي�سنده دليل �إ�ضافة �إىل احلذر من التدلي�س يف منهج خا�ص يف التفكري م�صدرنا فيه الوحي
واحل�س والعقل وهذه متثل �أوىل اخلطوات يف تخلي�ص العامل الإ�سالمي من �صنوف التبعية الإعالمية
يف جمال �أبحاث الإعالم ودرا�ساته ذلك �أن معظم الدرا�سات يف جمال الإعالم هي درا�سات غربية يف
جمتمعات غربية خمتلفة كلية عن عامل امل�سلمني وبهذا نحافظ على خ�صو�صيتنا من غري عزله ،وال
رف�ض للتفاعل ووفق الأ�س�س واملعايري التي ير�شدنا �إليها كتاب اهلل و�سنة ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم
على �أن ترتبط هذه الدرا�سات بواقع الأمة و�أن تكون مو�ضوعاتها على درجة من الأهمية واحليوية
94
95
96
97
98

�شلبية،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي�،ص97-98�شلبية،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي�،ص99-�شلبية،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي�- ،ص11-10�شلبية،حممود �إبراهيم ،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي،من�شورات املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة –اي�سي�سكو2000،م ،مطبعة املعارف ،الرباط �،ص120-118
العويني -الإعالم الإ�سالمي – �ص 142
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تكافئ احلاجة �إليها يف �سداد حركة احلياة ور�شدها وخا�صة احلركة الإعالمية مبراعاة لوازم العقل
ودواعي الفطرة ومتطلبات املرحلة التي تعي�شها الأمة ومنطق احلاجة وا�ستقراء الواقع مبا يبعدها عن
الفكر الأعوج والأهوج ويقيمها على فكر متجذر يف عقيدة الأمة يحمل الهم ويدرك الغاية وي�ستجيب
للواقع ويتفاعل مع احلقيقة 99وال يقل املنهج التطبيقي العملي يف الإعالم الإ�سالمي �أهمية عن املنهج
العلمي لدرا�سة الإعالم الإ�سالمي باعتباره الثمرة الأوىل لإتقان العمل يف ال�شق النظري للعلم فهو
ميثل املذهب الإعالمي الإ�سالمي يف الأداء �أو �أ�سلوب الطرح الإعالمي الذي ين�سجم مع �شخ�صيتنا
100101
املتميزة وغاياتنا يف احلياة
ويف اخلتام يرى الباحثون �أن مراجعة الإعالم القائم وت�صويبه �أ�صبح �أمرا ملحا ويف غاية الأهمية.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

 99ال�شنقيطي�،سيد حممد �ساداتي،الإعالم الإ�سالمي(املنهج)،دار عامل الكتب ،الريا�ض،ط1،1998م�،ص39-37
ال�شنقيطي،الإعالم الإ�سالمي�،ص49
100
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املراجع
1 .1بدر ،احمد ،االت�صال باجلماهري بني الإعالم والتطويع والتنمية ،دار قباء ،القاهرة1998 ،
�2 .2أبو ا�صبع� ،صالح خليل ،االت�صال والإعالم يف املجتمعات املعا�صرة ،ط1995 ،1م ،دار �آرام
للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،عمان
3 .3الأ�صفهاين ،الراغب ،املفردات يف غريب القر�آن ،مكتبة نزار م�صطفى الباز ،حتقيق مركز الدرا�سات
والبحوث مبكتبة نزار الباز
4 .4ال�صقور� ،صالح خليل ،الإعالم والتن�شئة االجتماعية ،الطبعة الأوىل2012 ،م ،دار�أ�سامة للن�شر
والتوزيع ،الأردن ،عمان
5 .5الدرد�ساوي ،نعيم رزق� ،أ�ساليب القر�آن الكرمي يف الرد على احلمالت الإعالمية ،دار الفرقان للن�شر،
عمان ،الأردن ،ط2000 ،1م� ،ص29
�6 .6أبو ا�صبع� ،صالح خليل ،حتديات الإعالم العربي امل�صداقية ،احلرية ،التنمية ،والهيمنة الثقافية
(درا�سات يف الإعالم) ،دار ال�شروق ،نابل�س ،ط1999 ،1م� ،ص45
7 .7املو�سى ،ع�صام �سليمان ،املدخل يف االت�صاالجلماهريي� ،إثراء للن�شر والتوزيع ،الأردن ،ط2009 ،6م
8 .8مكاوي ،ح�سن عماد� ،أخالقيات العمل الإعالمي ودرا�سة مقارنة ،الدار امل�صرية اللبنانية،
القاهرة ،ط 2003م
9 .9العويني ،حممد علي ،الإعالم الإ�سالمي الدويل بني النظرية والتطبيق درا�سة �إعالمية دينية
�سيا�سية ،دار الكتاب اجلامعي1999 ،م
1010ابن بطال� ،أبو احل�سن علي بن خلف بن عبد امللك ،ت 449ه� ،شرح �صحيح البخاري ،حتقيق �أبو متيم
يا�سر بن �إبراهيم ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،ط2003 ،2م ،عدد الأجزاء ()10
�1111أحمد� ،أبو حنبل �أحمد بن حممد ،ت241ه ،م�سند �أحمد بن حنبل ،حتقيق ال�سيد �أبو املعاطي،
عامل الكتب ،بريوت ،عدد الأجزاء( ،)6رقم احلديث (.)6768
1212ال�شريف ،حممود ،جمعية العفاف ندوة بعنوان دور الإعالم يف التن�شئة الأ�سرية ،جمعية العفاف
اخلريية� ،سل�سلة رقم (1997/5/22 ،)10م ،عمان ،الأردن
1313العبادي ،عبدال�سالم ،ندوة بعنوان دور الإعالم يف التن�شئة الأ�سرية ،جمعية العفاف اخلريية،
�سل�سلة رقم (1997/5/22 ،)10م ،عمان ،الأردن
1414خري�سات ،ها�شم ،ندوة بعنوان دور الإعالم يف التن�شئة الأ�سرية ،جمعية العفاف� ،سل�سلة رقم
()10
�1515شلبية ،حممود�إبراهيم ،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية يف العامل الإ�سالمي ،من�شورات املنظمة
الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة –اي�سي�سكو2000 ،م ،مطبعة املعارف ،الرباط.
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1616ال�شنقيطي� ،سيد حممد �ساداتي ،الإعالم الإ�سالمي(املنهج) ،دار عامل الكتب ،الريا�ض ،ط،1
1998م.
1717خلدون ،عبد الرحمن بن حممد ،ت  1382م ،مقدمة ابن خلدون ،ط ال يوجد
�1818أبو حمام ،عزام ،الإعالم واملجتمع ،دار �أ�سامة للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن ،ط 2010م.
1919حجاب ،حممد منري ،الإعالم الإ�سالمي املبادئ النظرية ،التطبيق ،دار الفجر ،القاهرة ،ط.2
2020م�صطفى� ،إبراهيم ،احمد الزيات ،حامد عبدا لقادر ،حممدالنجار ،املعجمالو�سيط ،دارالدعوة،
بريوت ،ط ال يوجد.
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الإطار الد�ستوري لتعزيز م�شاركة املر�أة
يف بنــــاء الدولــــة
د.حممد �أحمد الغابري

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

ملخ�ص:

يتطرق هذا البحث ملدى كفالة الد�ستور اليمني حق املر�أة يف الإ�سهام
يف بناء الدولة ويف حال كفالة هذا احلق ما هي الآليات التي متكن املر�أة من
القيام بهذا الدور؟ وما هي معوقات ها التمكني � -إن وجدت؟ هل هو نتاج ق�صور
د�ستوري؟�أم �أن هناك عوامل �أخرى كاملوروث الثقايف واالجتماعي للمجتمع؟
ولال�ستفادة من التجارب الد�ستورية احلديثة يف بلورة �إطار م�شروع
د�ستوري �ضامن لدور حقيقي للمر�أة يف بناء الدولة فقد مت ا�ستعرا�ض ثالث
جتارب د�ستورية عربية لكل من العراق وم�صر واملغرب وذلك بتحليل عدد
من ن�صو�ص د�ساتري هذه الدول ذات ال�صلة باحلقوق والواجبات ومدى كفالتها
حلقوق املواطنة املت�ساوية.
This paper addresses the Yemeni Constitution
Stance of women rights to contribute to statebuilding. In case this right is preserved, what are the
?mechanisms that empower women to play this role
?What are the impediments of empowerment, if any
Is it outcome of constitutional limitations? Or are
?there other factors such as; cultural or social heritage
To avail of modern constitutional experiences
in developing a framework of the constitutional draft
that secure a real role for women in building the
nation. Three Arab constitutionals experiences have
been presented from Iraq, Egypt and Morocco, in
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order to analyze the number of constitutional texts of these countries the
relating to rights and duties and the level of fostering equal citizenship
rights.

املقدمة

تعترب الدولة الإطار الأ�سا�سي الذي تنتظم �ضمنه ال�سلطات العامة وتتحدد ومتار�س احلقوق
1
واحلريات التي يتمتع بها املواطنون.
والد�ستور هو تلك الوثيقة التي حتدد فل�سفة نظام الدولة ونوعية �سلطاتها وطبيعة العالقات
2
فيما بينها وحقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم.
وبالتايل ف�إن الدولة ال ت�صبح واقع ًا وفق املفكر الفرن�سي جورج بوردو �إال بعد �أن ت�ؤ�س�س
وتنظم �سلطاتها ال�سيا�سية �أي �أن الدولة تن�ش�أ حيث تتحول ال�سلطة من �سلطة فعلية �إىل �سلطة
�سواء كانت �أعراف ًا �أو ن�صو�ص ًا
قانونية خا�ضعة لأحكام ومبادئ وقواعد د�ستورية حمدده وا�ضحة وقاره
ً
3
مكتوبة.
ولكي ت�صبح الدولة و�سلطاتها ممثلة ومعربة عن كافة مكونات املجتمع وفئاته وملبية
ون�ساء) يف بلورة وت�أ�سي�س االجتاهات العامة لبناء
الحتياجاتهم ف�إنه ال بد �أن ي�شرتكوا جميع ًا (رجا ًال
ً
هذه الدولة والإ�سهام يف حتديد الأ�س�س ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية لهذا البناء �أو الكيان
االجتماعي امل�ؤ�س�سي.
وباعتبار املر�أة متثل ن�صف هذا الكيان املجتمعي فال بد �أن يكون لها نف�س الإ�سهام والدور الذي
يقوم به الرجل يف بناء الدولة انطالق ًا من مبد�أ املواطنة املت�ساوية التي تقوم على �أ�سا�س امل�ساواة
يف املجتمع باحلقوق و�أداء الواجبات ولن يت�أتى لها ذلك �إال بالن�ص على هذا املبد�أ يف �صلب الوثيقة
الد�ستورية فكيف نظم امل�شرع الد�ستوري اليمني وكفل هذا احلق  ،هل الن�ص الد�ستوري النافذ ميكن
املر�أة يف الإ�سهام احلقيقي يف بناء الدولة وتطور املجتمع؟ �أم �أن الأمر يتطلب �إ�صالحات د�ستورية
لتحقيق هذه الغاية وهذا الهدف؟
هذا ما �سنتناوله بالتحليل من خالل:
�أو ًال -:ا�ستعرا�ض الن�صو�ص الد�ستورية امل�ؤطرة مل�شاركة املر�أة ومدى قدرتها وفعاليتها يف تعزيز هذه
امل�شاركة.
ثاني ًا -:الوقوف على بع�ض التجارب الد�ستورية العربية احلديثة خا�صة تلك الن�صو�ص التي نظمت
 1د.حممد عرب �صا�صيال -املوجز يف القانون الد�ستوري – مطبعة النجاح اجلديدة – عن دكتور �أحممد املالكي –  1993-القانون الد�ستوري
وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية – اجلزء الأول –تنيمبل للطباعة والن�شر – مراك�ش – املغرب �ص21
 2د.حممد املالكي – مرجع �سابق �ص21
 3نف�س امل�صدر – �ص48
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وحددت و�سائل و�آليات م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة ومدى اال�ستفادة منها وا�ستيعابها يف م�شروع
الد�ستور اجلديد الذي �سيكون �أحد نتاجات ومقررات م�ؤمتر احلوار الوطني.
ثالث ًا -:ا�ستخال�ص عدد من التو�صيات واقرتاح عدد من الأحكام التي تعزز من م�شاركة املر�أة يف بناء
الدولة بهدف رفعها �إىل م�ؤمتر احلوار الوطني لتكون �أحد مكونات م�شروع الد�ستور اجلديد.

�أو ًال -:املحددات الد�ستورية مل�شاركة املر�أة يف بناء الدولة:

4

	�إن الد�ساتري التي تو�صف بالدميقراطية هي الكفيلة بتحقيق امل�شاركة الفاعلة للمر�أة يف
بناء الدولة ،وذلك لأن هذا النوع من الد�ساتري تت�أ�س�س على مبد�أ املواطنة الكاملة واملت�ساوية وم�صدر
�شرعيتها ون�ش�أة �سلطاتها هي الإرادة ال�شعبية وال �سيادة لقلة �أو �أفراد على هذه الإرادة.
فهل الد�ستور اليمني ميتلك هذه املقومات وهذه ال�شروط وبالتايل ميكن �أن نقول �أنه وفر �إطار ًا
فاع ًال يعزز من م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة على خمتلف الأ�صعدة؟ لن يت�ضح ذلك �إال من خالل حتليل
عدد من ن�صو�ص الد�ستور التي �أ�س�ست لهذه امل�شاركة.
 الن�ص املحدد مل�صدر ال�سلطة ومالكها احلقيقي:تن�ص املادة الرابعة من الد�ستور ب�أن ( ال�شعب مالك ال�سلطة وم�صدرها وممار�سها ب�شكل مبا�شر
عن طريق اال�ستفتاء واالنتخابات العامة،كما يزاولها بطريقة غري مبا�شرة عن طريق الهيئات
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية،وعن طريق املجال�س املحلية املنتخبة)
	�إن هذا الن�ص يحدد ب�شكل �صريح ب�أن ال�شعب هو مالك ال�سلطة وهو م�صدر �شرعيتها وميار�سها
ب�صورة مبا�شرة عن طريق اال�ستفتاء واالنتخابات العامةوب�صورة غري مبا�شرة عن طريق خمتلف
هيئات الدولة الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية وم�صطلح ال�شعب ي�شمل الرجل واملر�أة وبالتايل ف�إن
هذا الن�ص �أو احلكم هو �أُوىل مقومات و�أ�س�س م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة وميكن للمر�أة �أن ترت�شح �أو
تنتخب �أو تتوىل �أي م�سئولية من امل�سئوليات العامة على قدم امل�ساواة مع الرجل وفق ًا لهذا الن�ص.
 الن�ص املحدد لطبيعة النظام ال�سيا�سي:تن�ص املادة اخلام�سة على �أن ( النظام ال�سيا�سي للجمهورية يقوم على التعددية ال�سيا�سية
واحلزبية وذلك بهدف تداول ال�سلطة �سلمي ًا  ،وينظم القانون الأحكام والإجراءات اخلا�صة
بتكوين التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية وممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي وال يجوز تخري الوظيفة
العامة �أو املال العام مل�صلحة خا�صة بحزب �أو تنظيم �سيا�سي معني ).
	�إن �أحكام هذه املادة حتدد �أن النظام ال�سيا�سي دميقراطي يقوم على �أ�سا�س التعددية ال�سيا�سية
بهدف تداول ال�سلطة �سلمي ًا والأنظمة الدميقراطية كما ذكرنا �سابق ًا هي الأنظمة التي تكفل ب�صورة
ن�ساء ورجا ًال يف بناء الدولة لأنه قائم على �أ�سا�س فكرة املواطنة
فعلية م�شاركة كافة �أفراد املجتمع ً
املت�ساوية التي تكفل على قدم امل�ساواة للمواطن حقوقه املختلفة وكذلك تتوزع الأعباء �أو الواجبات
 4د�ستور اجلمهورية اليمنية –  – 2001وزارة ال�ش�ؤون القانونية � -صنعاء
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على الكافة دون متييز �أو حتيز جلن�س �أو فئة.
 الت�أكيد على االلتزام باملواثيق الدولية والإعالن العاملي حلقوق لإن�سان:ن�ص الد�ستور يف مادته ال�ساد�سة على ( ت�أكيد الدولة بالعمل مبيثاق الأمم املتحدة والإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدويل املعرتف بها
ب�صورة عامة.
	�إن الن�ص على التزام الدولة باملواثيق الدولية والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان �ضمانة �إ�ضافية
�أخرى لتعزيز م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة لأننا نفرق بني الرجل واملر�أة  .ولعل �أبرزها اتفاقية الأمم
املتحدة اخلا�صة بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واملعتمدة من قبل اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف /18دي�سمرب1979/م.
 حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني:تن�ص املادة ( )24على كفالة الدولة لتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وت�صدر القوانني لتحقق لك.
	�إن هذا الن�ص ي�ضمن تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني وم�صطلح مواطن هنا ي�شمل الرجل واملر�أة
وهذا ت�أكيد �آخر على �أن الإطار الد�ستوري يتيح للمر�أة م�شاركة فعالة وحقيقية يف بناء الدولة.
 حتقيق مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني:تن�ص املواد ( )43-42-41من الد�ستور ب�أن (املواطنون جميعهم مت�ساوون يف احلقوق
والواجبات  ،و�أن لكل مواطن حق الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الر�أي بالقول والكتابة والت�صوير يف
حدود القانون.
ولكي ي�سهم هذا املواطن يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية ويبدي الر�أي يف �أي �سيا�سيات فال
بد من �آلية وا�ضحة متكنه من هذه امل�شاركة وهذا ما ن�صت عليه املادة ( )43على �أحقية املواطن يف
االنتخاب والرت�شيح و�إبداء الر�أي يف اال�ستفتاء ولكي متار�س هذه احلقوق بنوع من التنظيم وينتج عنها
برامج ور�ؤى ت�سهم يف بناء الدولة من كل مكونات املجتمع وفئاته ن�صت املادة ()58على �أن للمواطنني
مبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص الد�ستور احلق يف تنظيم �أنف�سهم �سيا�سي ًا ومهني ًا ونقابي ًا واحلق يف تكوين
املنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالحتادات الوطنية مبا تخدم �أهداف الد�ستور وت�ضمن
الدولة هذا احلق كما تتخذ الإجراءات ال�ضرورية التي متكن املواطنني من ممار�سته وت�ضمن كافة
احلريات للم�ؤ�س�سات واملنظمات ال�سيا�سة النقابية والثقافية والعملية  ،وها كله من الو�سائل املتعددة
ل�ضمان م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة على خمتلف الأ�صعدة ويف خمتلف املجاالت.
و�أخري ًا تن�ص املادة ( )107من الد�ستور املحددة ل�شروط املر�شح لرئا�سة اجلمهورية ب�أن لكل
ميني تتوفر فيه ال�شروط املحددة فيما ي�أتي ميكن �أن ير�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية :
•�أن اليقل عمره عن �أربعني �سنة.
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•�أن يكون من والدين مينيني.
•�أن يكون متمتع ًا بحقوقه ال�سيا�سية واملدنية.
•�أن يكون م�ستقيم الأخالق وال�سلوك حمافظ ًا على ال�شعائر الدينية الإ�سالمية و�أن ال يكون قد �صدر
�ضده حكم ق�ضائي بات يف ق�ضية خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل يكون قد رد �إليه اعتباره.
•�أن ال يكون متزوج ًا من �أجنبية و�أال يتزوج �أثناء مدة واليته من �أجنبية.
	�إن ن�ص املادة ب�أن لكل ميني تتوفر فيه ال�شروط �إمكانية الرت�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية
تفهم �أن لفظ ميني ت�شمل الرجال والن�ساء،ولكن ال�شرط الأخري الوارد يف هذه املادة الذي يحدد
ب�أال يكون املر�شح لهذا املن�صب متزوج ًا من �أجنبية و�أال يتزوج �أثناء مدة واليته من �أجنبية يوحي
ب�أن الرت�شح لهذا املن�صب مق�صور ًا على الرجال فقط  ،وهذا ما ا�ستدركه الد�ستور امل�صري اجلديد عند
تعداده لل�شروط الواجب توفرها فيمن ير�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية يف املادة ( )134بالن�ص على �أن
(ال يكون متزوج ًا من غري م�صري ) .ورغم �ضعف ال�صياغة �إال �أنه ي�شري بو�ضوح �إىل الرجال والن�ساء
و�أحقيتهم بالرت�شح والتناف�س للفوز بهذا املن�صب.
	�إن الن�صو�ص ال�سابقة تعطينا م�ؤ�شر ًا ب�أن جممل هذه الن�صو�ص منحت قدر ًا كبري ًا للمر�أة
وهام�ش ًا وا�سع ًا للم�شاركة الفعالة يف بناء الدولة �إال �أن الدولة والثقافية املجتمعية التي هي �ضد ًا لأي
م�شاركة للمر�أة يف كل املجاالت �أفرغ هذه الن�صو�ص من حمتواها و�إيجابيتها وجعلها حرب ًا على ورق ال
يكون لها �أثر على �أر�ض الواقع.
	�أخري ًا �أجدين �أتفق مع اخلال�صة التي و�صلت �إليها الباحثة �إميان اخلطيب �أثناء تناولها
حلقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية ب�أنه على الرغم من الن�ص على هذه احلقوق يف الد�ستور
والت�شريعات املختلفة �إال �أن تطبيقها على �أر�ض الواقع ما زال ي�صطدم بقوة املوروث االجتماعي
والثقايف والذي تقف الدولة �صامتة �أمامه بل وتقويه وتعيد �إنتاجه  ،فاملر�أة اليمنيةتعي�ش يف �سياقني
اجتماعيني مت�ضادين  ..الأول �سياق تقليدي يعتمد املوروث االجتماعي والثقايف  ،والثاين �سياق حديث
5
�أو ب�صدد حتوله �إىل احلداثة يدعو �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني.
	�إذا كان دور املر�أة و�شراكتها يف بناء الدولة يعرتيه نوع من االنف�صام بني الن�ص والواقع وتغلب
املوروث االجتماعي على الن�صو�ص الد�ستورية كما هو احلال بالن�سبة للتجارب الد�ستورية العربية
كل من املغرب وم�صر والعراق باعتبارها �أحدث التجارب يف
احلديثة يف هذا املجال وحتديد ًا جتربة ٍ
املنطقة،وهل جتاوزت هذه الإ�شكالية؟وكيف ميكن اال�ستفادة من جتربتها يف �سياق �إعادة �صياغة
�سواء يف بناء الدولة �أو يف تطوير البنية
املنومة الد�ستورية اليمنية مبا يعزز دور املر�أة ومتكينها؟
ً
الثقافية واالجتماعية للمجتمع اليمني هذا ما �سنتناوله يف الفقرة التالية:
�	5إميان �شائف اخلطيب -فرباير  2013-حقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية -ورقة عمل مقدمة يف ور�شة احلقوق ال�سيا�سية واملدنية التي
نظمها تيار الوعي املدين و�سيادة القانون خالل الفرتة من 12-9فرباير � 2013-ص12
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ثاني ًا -:املحددات الد�ستورية لتعزيز م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة يف التجارب الد�ستورية
العربية احلديثة :

تعترب املنظومة الد�ستورية لكل من املغرب وم�صر والعراق �أحدث التجارب التي تناولت دور
املر�أة يف بناء الدولة وتعزيز م�شاركتها.
فالد�ستور املغربي مت �إعداد م�شروعه خالل الن�صف الأول من عام 2011م ومت اال�ستفتاء
عليه يف 2011/7/1م و�صدر الظهري امللكي بتنفيذه يف 2011/7/29م.
	�أما الد�ستور امل�صري فتم �إعداد م�شروعه من قبل اجلمعية الت�أ�سي�سية خالل الن�صف الثاين
من العام 2012م ومت عر�ضه لال�ستفتاء يف �شهر دي�سمرب من نف�س العام.
	�أما الد�ستور العراقي فقد �سبقهما بعدة �سنوات حيث ا�ستفتي عليه يف 2005/11/30م ون�شر
يف 2005/12/13م.
6

د�ستور اململكة املغربية لعام 2011م:

جزء ال يتجز�أ من الد�ستور على التزامه
	�أكد الد�ستور يف ت�صديره (مقدمته) والتي اعتربها ً
بح�ضر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو املعتقد �أو الثقافة �أو االنتماء االجتماعي
و�ضع �شخ�صي مهما كان.
�أو اجلهوي �أو اللغة �أو �أي ٍ
والتزم �أي�ض ًا على جعل االتفاقيات الدولية كما �صادق عليها املغرب ويف نطاق �أحكام الد�ستور
وقوانني اململكة وهويتها الوطنية الرا�سخة ت�سمو فور ن�شرها على الت�شريعات الوطنية والعمل على
مالئمة هذه الت�شريعات مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة.
ون�ص يف الف�صل ال�ساد�س على �أن تعمل ال�سلطات العمومية على توفري الظروف التي متكن من
تعميم الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني وامل�ساواة بينهم ومن م�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية.
وتناولت الف�صول من ال�سابع وحتى الأربعني عدد من احلقوق واحلريات التي يتمتع بها
(املواطنات واملواطنني) هكذا وردت يف الن�صو�ص الد�ستورية بلفظ املواطنات واملواطنني  ،وبهذه
ال�صيغة و�ضع الد�ستور حد ًا لأي خالف �أو جدل حول �إطالق م�صطلح �أو لفظ مواطن على الذكر والأنثى
(رغم �أنه كذلك) �أم �أنه يقت�صر على الذكر فقط.
	�إال �أن الن�ص الذي يحتم الوقوف عليه بتدبر هو ن�ص الف�صل ( )19من الد�ستور الذي ن�ص
على �أن ( يتمتع الرجل واملر�أة على قدم امل�ساواة باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة يف هذا الباب وكذا يف االتفاقيات الدولية وكل ذلك يف نطاق
�أحكام الد�ستور وثوابت اململكة.
ت�سعى الدولة�إىل حتقيق مبد�أ املنا�صفة بني الرجال والن�ساء وحتدث لهذه الغاية هيئة
 6د�ستور اململكة املغربية –  – 2011اجلريدة الر�سمية – 2011/7/30م – العدد  –5964املطبعة الر�سمية  -الرباط
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للمنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز).
	�إن الأحكام الواردة يف هذا الف�صل يف حال تطبيقها كفيلة ب�إنهاء �أي متييز �أو ال م�ساواة
بني الرجل واملر�أة على خمتلف الأ�صعدة .وح�سب علمي ف�إن هذا الن�ص �أو احلكم الد�ستوري هو �أول
ن�ص ي�شري �إىل مبد�أ املنا�صفة بني الرجل واملر�أة يف التمتع باحلقوق وحتمل امل�سئوليات العامة وبهذه
ال�شمولية والو�ضوح.
وجاءت العديد من الن�صو�ص يف بقية �أبواب الد�ستور وف�صوله م�ؤكد ًة لهذه احلقوق والواجبات
با�ستثناء الف�صل ( )43الذي ن�ص على �أن عر�ش اململكة وحقوقه الد�ستورية تنتقل بالوراثة �إىل الولد
الذكر الأكرب �سن ًا من ذرية جاللة امللك حممد ال�ساد�س ثم �إىل �أبنه الأكرب �سن ًا وهكذا ما تعاقبوا،ما
عدى �إذا عني امللك قيد حياته ولد ًا �آخر من �أبنائه غري الولد الأكرب،ف�إن مل يكن ولد ذكر من ذرية امللك
 ،فامللك ينتقل �إىل �أقرب �أقربائه من جهة الذكور ثم �إىل ابنه طبق الرتتيب وال�شروط ال�سابقة.
ولعل هذا هو اال�ستثناء الوحيد من احلقوق التي يتمتع بها الرجال والن�ساء على قدم امل�ساواة
مبربرات اجتهادية ذات مرجعية دينية.
 ،وقد يكون مرتبط
ٍ
7

ب  -الد�ستور امل�صري لعام 2012م:

	�أورد الد�ستور امل�صري عدة ن�صو�ص تت�ضمن جمموعه من احلقوق واحلريات التي كفلها الد�ستور
للمواطن من �أهمها
	�ألفقره رابع ًا من ديباجة الد�ستور والتي اعترب جزء ًا ال يتجزءا من الد�ستور بن�صها على
امل�ساواة�إمام القانون وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني واملواطنات دومنا متييز �أوحماباة�أو و�ساطة
وبخا�صة يف جماالت التعليم والتوظيف ومبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية والتمتع باحلقوق �أالقت�صاديه
واالجتماعية وغريها و�إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة االجتماعية .
	�إما �ألفقرة �ساد�س ًا من ديباجة الد�ستور فن�صت على احرتام الفرد حجر الأ�سا�س يف بناء
الوطن وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن وال كرامه لوطن لأتكرم فيه املر�أة فالن�ساء �شقائق
الرجال وهن ح�صن الأمومة ون�صف املجتمع و�شريكات يف كل املكت�سبات وامل�س�ؤوليات الوطنية .
وجاءت ن�صو�ص الباب الثاين من الد�ستور اخلا�ص باحلقوق واحلريات والواجبات �ألعامه يف
هذا ال�سياق امل�ؤكد �إن م�صطلح مواطن ي�شري �إىل الرجل واملر�أة وبالتايل ف�أن التمتع ب�أي حق �أوحرية�أو
القيام بواجب ي�شملهما جميع ًا .
وقد انتقدت العديد من هذه الن�صو�ص من قبل جمعيات ن�سويه عده �إذاعتربت �إن د�ستور م�صر
ما بعد ثورة 25يناير التي ليذكر الن�ساء �إال كمطلقات و�أرامل ون�ساء معيالت وك�أن الن�ساء مواطنات من
الدرجةالثانيةيحتجن الرعاية ولي�سو �شريكات يف الوطن على قدم امل�ساواة مع الرجل ومل يكفل لهن
 7د�ستور م�صر – دي�سمرب – 2012اجلمعية الت�أ�سي�سية  -القاهرة  -موقع �إلكرتوينwww-dostor.gov.eg:
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حقوقهن يف كافة جماالت احلياة العامة*8.
9

ج  -د�ستور العراق ( : )2005

ت�ضمن الد�ستور العراقي امل�ستفتى عليه يف 2005/11/30م ن�صو�ص ًا حمدودة تتعلق
بامل�ساواة بني الرجال والن�ساء و�إ�سهاماملر�أة يف بناء �ألدوله وحتديد ًا املادة ( )20التي ن�صت �صراحة
ون�ساء حق امل�شاركة يف ال�ش�ؤون �ألعامه والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية مبا فيها
على �إن (للمواطنني رجا ًال
ً
حق الت�صويت واالنتخاب والرت�شيح ) .
	�أما املادة( )14فتن�ص على �أن (العراقيون مت�ساوون �أمام القانون دون متييز ب�سبب اجلن�س
�أو العرق �أو القومية�أو الأ�صلأو اللون �أو الدين �أو املذهب �أو املعتقد �أو الر�أي �أو الو�ضع االقت�صادي �أو
االجتماعي ) .
وبقية مواد الباب الثاين املتعلق باحلقوق واحلريات اكتفي يف �صياغة ن�صو�صه على �إيراد
لفظ(العراقيني � -أو للعراقيني) عند تناوله لأي حق �أوحرية كفلها الد�ستور للمواطنني مما ي�ؤكد �أنها
ت�شمل الرجل واملر�أة.
تلك �أهم الن�صو�ص الد�ستورية املتعلقة باملبادئ التي تقوم على �أ�سا�سهاالأنظمة ال�سيا�سية
وكذا الن�صو�ص املت�صلة باحلقوق واحلريات التي كفلتها الد�ساتري ملواطنيها ومدى تر�سيخها ملبادئ
احلرية وامل�ساواة والعدالة ،والتي من خاللها ميكن قيا�س مدى حتقق م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة
وتطور املجتمع والتي ميكن �إن نقول �أنها يف جمملها ايجابيه �إال�إن االختبار احلقيقي لنجاعة وفعالية
هذه الن�صو�ص هوتطبيقها على ار�ض الواقع والتزام كافة هيئات الدولة وقوى املجتمع املختلفةب�إعمال
هذه الن�صو�ص وااللتزام بها ومن خالل التطبيق ميكن �أن نكت�شف مكامنالق�صور فيها واقرتاح �إ�صالحها
 ،وهذا كله رهني ب�إرادة �سيا�سيه وتفاعل جمتمعي وا�ستمرار ن�ضاالت منظمات املجتمع املدين حتى
الو�صول �إىل �شراكه حقيقية لبناء الدولةاملدنية التي تقوم �أ�سا�سا على مفهوم املواطنةاملت�ساوية.

ثالث ًا :النتائج والتو�صيات :

	الحظنا من خالل حتليل جممل الن�صو�ص املتعلقة باحلقوق واحلريات يف الد�ستور اليمني
�أنها منحت املر�أة قدر من التمتع بهذه احلقوق مما يتطلب اقرتاح �إ�ضافة عدد من الإحكام والن�صو�ص
الد�ستوريةاملعززة لدور املر�أة يف الإ�سهام يف بناء الدولة.
 8مالحظات على م�سودة الد�ستور امل�صري اجلديد  -دي�سمرب 2012م– مركز نظارة الن�سوي – موقع �إلكرتوين (.)www.nazara.org
*ونظر ًا لتباينات القوى ال�سيا�سية امل�صرية �أثناء مناق�شة م�سودة م�شروع الد�ستور حول ماهية حقوق املر�أة التي يجب �أن تت�ضمنها الوثيقة الد�ستورية فقد مت
حذف مادة من م�شروع الد�ستور الذي طرح لال�ستفتاء وكانت مت�ضمنة ن�ص ًا �إيجابي لتعزيز م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة وكانت هذه املادة حتمل رقم
( )68يف امل�سودة الأوىل والتي ن�صت على �أن  ( :تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابري التي تر�سخ م�ساواة املر�أة مع الرجل يف جماالت احلياة ال�سيا�سية
والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية و�سائر املجاالت الأخرى دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ).
 9د�ستور العراق – املوقع الإلكرتوين لدولة العراق – املن�شور نتائج اال�ستفتاء عليه بتاريخ 2005/12/13م.
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	�أما د�ستور م�صر والعراق فبالرغم من حداثة ن�ش�أتها ف�إنها ال ترقى �إىل امل�ستوى الذي ميكن
�أن ي�ستفاد منها اثنا اقرتاح و�صياغة م�شروع الد�ستور اليمني اجلديد الذي �سيحدد مالحمه الرئي�سية
م�ؤمتر احلوار الوطني .
	�أما الد�ستور املغربي اجلديد فانه يتميز بال�صياغةاملحكمةوالوا�ضحة للن�صو�ص املتعلقة
باحلقوق واحلريات املكفولة للمواطنني وعززها بالن�ص على �إن�شاء هيئة املنا�صفة تتوىل تعزيز دور
املر�أة يف بناء الدولة على خمتلف الأ�صعدة  ،فقد جاءت �صياغة هذه الن�صو�ص وا�ضحة ال حتتمل
الت�أويل وال اللب�س حيث تبدءا هذه الن�صو�ص بعبارة (للمواطنات واملواطنني) و�سبق لفظ املواطنات
لفظ املواطنني يف كل ف�صول الد�ستور ذات العالقة .
يبقى �أن ن�ص الف�صل ( )19من الد�ستور املغربي هو الذي ميثل �ألقفزه النوعية يف هذا املجال
والذي ين�ص على �أن (يتمتع الرجل واملر�أة على قدم امل�ساواة باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردةيف هذا الباب وكذا يف االتفاقيات الدولية
التي �صادق عليها املغرب وكل ذلك يف نطاق �أحكام الد�ستور وثوابت اململكة ) و�أ�ضاف هذا الف�صل حكم
�أخر لتحقيق هذا املبد�أب�أن (ت�سعى الدولة �إىل حتقيق مبد�أ املنا�صفةبني الرجال والن�ساء وحتدث لهذه
10
الغاية هيئة للمنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز.
وهذا الن�ص هو الذي ميكن التو�صية با�ستيعابه ك�أحد مواد م�شروع الد�ستوراجلديد
بالإ�ضافة�إىل اقرتاح �إعادة�صياغة الإحكاماملت�صلة باحلقوق والواجبات ب�إزالة �أي لب�س فيها ب�أن ي�سبق
�أي حكم من �إحكامها لفظ �أو م�صطلح (للمواطنات واملواطنني) وبهذا ميكن �أن ن�صل �إىل�إطار د�ستوري
حديث يتيح لكافة مواطنيه رجال ون�ساء الإ�سهام الفاعل يف بناء الدولة وتطوير م�ؤ�س�ساتها املختلفة
وكل هذا يف �إطار مبد�أ املواطنة املت�ساويةالذي يعترب �أحد جتليات الدولة املدنية احلديثة .
	�إال �أن كل ذلك قد ي�صطدم مبقاومة اجتماعية نتاج املوروث التاريخي والثقايف وما �أفرزته من
تقاليد وممار�سات تكر�س و�ضع ًا ميثل عائق ًا حقيقي ًا للو�صول �إىل دولة املواطنة .
	�أخري ًا اتفق مع ما تو�صلت �إليه الباحثة ثناء ف�ؤاد عبد اهلل �أثناء تعر�ضها لإ�شكالية التحول
الدميقراطي يف الوطن العربي ب�أن احلياة داخل �أي جمتمع تنطوي على كثري من االختالالت وال�صراعات
يف الأهواء وامل�صالح والأفكار فهناك ال�صراعات الظاهرة والأخرى الكامنة  ،والدميقراطية وحدها هي
التي ت�ضفي ال�شرعية على �أ�شكال التغبري ال�سيا�سي وتفر الآليات التي من �ش�أنها �إيجاد احللول لل�صراعات
11
ال�سيا�سية واالجتماعية من خالل قنوات التعبري وم�سارات احلوار كبديل للعنف والإكراه.
ومن خالل هذه الو�سائل والآليات الدميقراطية وما ي�صاحبها من وعي جمتمعي وتراكم
املمار�سة دون تقاطع ف�إننا �سن�صل حتم ًا �إىل ن�صو�ص د�ستورية وقانونية وا�ضحة ومعززة لدور املر�أة يف
 10د�ستور اململكة املغربية – مرجع �سابق.
 11فناء ف�ؤاد عبد اهلل – � – 1997آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العربي – مركز درا�سات الوحدة العربية – الطبعة الأوىل – بريوت –
لبنان – �ص.37
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بناء الدولة يوازيه ويكمله تفاعل اجتماعي �أو ما ميكن �أن ن�سميه ثقافة جمتمعية م�شجعة لهذا الدور
وممتثلة لهذه الن�صو�ص والأحكام الد�ستورية والقانونية.
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قائمة بامل�صادر واملراجع
�أو ًال :الد�ساتري:

.1
.2
.3
.4

1د�ستور اجلمهورية اليمنية – 2001م – وزارة ال�ش�ؤون القانونية – �صنعاء.
2د�ستور اململكة املغربية – 2011م – اجلريدة الر�سمية –العدد  – 5964الطبعة الر�سمية –
الرباط.
3د�ستور العراق – 2005م – املوقع الإلكرتوين للحكومة العراقية مار�س2013م.
4د�ستور جمهورية م�صر – 2012م – اجلمعية الت�أ�سي�سية – موقع �إلكرتوينwww-dostor.:
.gov.eg

ثاني ًا :الكتب :

1 .1د�.أحممد املالكي – 1993م القانون الد�ستوري وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية -تنمبل للطباعة والن�شر-
مراك�ش املغرب.
2 .2فناء ف�ؤاد عبد اهلل – � – 1997آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العربي – مركز درا�سات
الوحدة العربية – الطبعة الأوىل – بريوت – لبنان – �ص.37

ثالث ًا :تقارير و�أوراق عمل:

�1 .1إميان �شائف اخلطيب -فرباير  2013-حقوق املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات اليمنية -ورقة عمل
مقدمة يف ور�شة احلقوق ال�سيا�سية واملدنية التي نظمها تيار الوعي املدين و�سيادة القانون خالل
الفرتة من 12-9فرباير � 2013-ص.12
2 .2مالحظات مركز نظارة الن�سوي على م�شروع الد�ستور امل�صري اجلديد – دي�سمرب 2012م -موقع
�إلكرتوين ( .)www.nazara.org
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تقييم واقع حترير الدوريات العلمية العربية يف �ضوء
معايري املنظمة الدولية للتقيي�س ( )isoل�ضبط اجلودة
د� .أحمد ح�سان غالب �سعيد

ق�سم مناهج اللغة العربية -كلية الرتبية-جامعة �صنعاء

ملخ�ص:

هدفت الدرا�سة �إىل تقييم واقع حترير الدوريات العلمية العربية
يف �ضوء معايري املنظمة الدولية للتقيي�س ،معتمدة املنهج الو�صفي التحليلي؛
ولتحقيق هذا الهدف �أعد الباحث ا�ستمارة لتحليل عينة الدرا�سة املختارة
بالطريقة الق�صدية ،واملكونة من ( )8دوريات علمية تربوية ت�صدر عن
اجلامعات العربية ،هي :جملة احتاد اجلامعات العربية ،وجملة العلوم الرتبوية
بجامعة امللك �سعود ،وجملة الدرا�سات الرتبوية والنف�سية بجامعة ال�سلطان
قابو�س ،وجملة العلوم الرتبوية والنف�سية بجامعة البحرين ،وجملة الزرقاء
للبحوث والدرا�سات الإن�سانية بالأردن ،وجملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث
والدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،وجملة البحث يف الرتبية وعلم النف�س بجامعة
املنيا ،وجملة جامعة �صنعاء للعلوم الرتبوية والنف�سية .وبالطريقة الع�شوائية
مت اختيار درا�سة تربوية من كل جملة ُط ِّب َقت عليها �أداة الدرا�سة املكونة من
ا�ستمارتي حتليل ،هما :ا�ستمارة معايري حترير الدوريات التي �شملت ()23
معياراً ،وا�ستمارة معايري حترير الدرا�سات بالدوريات التي �شملت ( )62معياراً.
وا�ستعملت املتو�سطات احل�سابية واالختبار التائي ملعاجلة بيانات الدرا�سة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
بلغ املتو�سط احل�سابي اللتزام الدوريات العلمية الرتبوية العربية
مبعايري �أداة الدرا�سة ( )6.978خارج ًا من (.)10
بلغ املتو�سط احل�سابي اللتزام الدوريات العلمية الرتبوية العربية
مبعايري جمال حترير الدورية ( )8.071خارج ًا من ( ،)10وتراوحت متو�سطات
التزام الدوريات مبعايري املجال بني املتو�سطني ( )9.13و( ،)7.391وتراوحت
متو�سطات معايري املجال بني املتو�سطني ( )10و(.)0
بلغ املتو�سط احل�سابي اللتزام الدوريات العلمية الرتبوية العربية
مبعايري جمال حترير الدرا�سات ( )6.573خارجا من ( ،)10وتراوح التزام
الدوريات مبعايري املجال بني املتو�سطني ( )8.065و( ،)5.726وتراوحت
متو�سطات معايري املجال بني املتو�سطني ( )10و(.)0
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Abstract

The study aimed to assess the reality of liberation of
Arab scientific journals in the light of the International
Organization for Standardization standards، certified
analytical descriptive approach; To achieve this goal
the researcher prepared Analysis form for the study
sample selected randomly، consisting of (8) educational
scientific periodicals issued by the Arab Universities، it
is a magazine Association of Arab Universities، and the
Journal of Educational Sciences at King Saud University،
the Journal of Educational and Psychological Studies at
Sultan Qaboos University، the Journal of Educational and
Psychological Sciences at the University of Bahrain، and
the Journal of the blue for Research and Human Studies
in Jordan، the magazine Al-Quds Open University for
research and educational and psychological studies،
and Magazine Research in Education and Psychology
University of Minya ، the magazine of Sanaa University
for Educational and Psychological Sciences. And the
indiscriminate way educational study were selected from
each magazine applied them consisting of two forms of
analysis study tool، namely: edit patrols which included
standards form (23) standard، and form editing studies
standards patrols، which included (62) standard. And
use averages and test samples t to address the study data.
The study found the following results:
Arithmetic average commitment to scientific journals
study Arabic educational tool standards (6.978) out of
(10)
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Arithmetic average commitment to scientific journals
study Arabic educational tool standards (8.071) out
of (10) ، The averages ranged commitment patrol area
between the Mediterranean standards (9.13) and (7.391)،
and the averages ranged area between the Mediterranean
standards (10) and (0).
Arithmetic average commitment to scientific journals
study Arabic educational tool standards (6.573) out of
(10)
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مقدمة:

يعداحلديث عن �أهمية املوا�صفات القيا�سية واملعيارية يف التعليم مالزم ًاللحديث عن البحث
العلمي نف�سه ،وذلك ملا متلكه املعيارية من �أهمية يف �إنتاج بحوث علمية متميزة.وقد �أ�صبح التقيي�س
من العنا�صر الأ�سا�سية يف جميع الربامج التعلمية يف املجتمعات املعا�صرة ،و�أُطلق عليه معايري اجلودة
واالعتماد الأكادميي ،ثم تبني املوا�صفات التقيي�سية الدولية طموحات قيا�سيه �إقليمية ووطنية،
ولذلك مل يعد التقيي�س مرتبطا بالن�شر العلمي،بل بات مرتبطابكافة نواحي احلياة اليومية (هيئه
التقيي�س بدول جمل�س التعاون اخلليجي.)2005،2 ،
من هذا املنطلق جتلت �أهمية البحث يف املعايري القيا�سية لتقييم واقع حترير الدوريات العلمية
العربيةللإ�سهام يف بناء جمتمع املعرفة ،حيث برزت احلاجة املا�سة وامللحة لنه�ضة معيارية يف هذا
املجال ،قادرة على تلبية مطالب الع�صر ومقت�ضياته يف �شتى التخ�ص�صات ،حتى يتحقق التكامل يف و�ضع
وتطبيق معايري الن�شر العلمي ،ملاي�شهده عاملنا املعا�صر من ثورة معلوماتية هائلة تعددت فيها امل�صادر؛ �إذ
قد تقود �إىل انعكا�سات �سلبية �إذا مل يتم التحكم فيها والتعامل معها وفق قواعد و�ضوابط حمددة ،من
خالل وجود م�ؤ�س�سات تتكفل مبواجهة هذه امل�شكلة بو�ضع ال�سيا�سات الالزمة واحللول املنا�سبة يف �إطار
منهجي مدرو�س (ال�سامرائي.)3 ،2008،
وت�شكل الدوريات�أحد �أبرز القطاعات املهمة التي ت�صدرها هذه امل�ؤ�س�سة العلمية والأكادميية،
ملا ت�شتمل عليه هذه الدوريات من مقاالت متنوعة ت�ساعد الباحثني على الإحاطة بكل ما ي�ستجد يف
جماالت البحث اخلا�صة بهم(فرحات.)1 ،2013،
وتعد الدوريات املتخ�ص�صة من �أهم امل�صادر العلمية للدرا�سات والبحوث يف جمال اخت�صا�صاتها،
وت�ؤدي دور ًا ملمو�س ًا يف نقل الآراء اجلديدة واملعرفة ب�صفة عامة .وفى جمال املكتبات واملعلومات
ت�صدر اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املهنية والنا�شرون �أعداد ًا كبرية من هذه الدوريات ،حيث �شغلت الدوريات
املهتمني باملكتبات واملعلومات على اختالف فئاتهم من باحثني وكتاب و�أمناء مكتبات ،ملا تثريه من ق�ضايا
خا�صة بها ،وكذلك كرثت الكتابات التي تناولت املطبوعات الدورية من خمتلف جوانبها وزواياها
(�إبراهيم.)2 ،2004،
ويعد الن�شر يف املجالت الدورية العلمية املتخ�ص�صة من معايري اعتمادية املوافقة امل�سبقة على
الن�شر يف عدد من امل�ؤ�س�سات العلمية ،و ُت َعدُّ نتائجه من �أبحاث من�شورة م�ؤ�شر ًا من م�ؤ�شرات تقييم نتائج
الأبحاث العلمية اجلديدة ،و�أحد معايري تقييم االنتاج العلمي للرتقيات الأكادميية والتفرغ العلمي؛
لذلك اهتمت اجلهات املتخ�ص�صة بتح�سني �أداء املجالت الدورية املتخ�ص�صة(قد�سي ،و�آخرون،2011،
.)65
وف�ض ًال عن وظيفتها العلمية يدرك كل من يرتبط بالأو�ساط البحثية والأكادميية �أن
للدوريات وظيفتها االجتماعيةاملهمة التي قد ال ي�ضطلع بها م�صدر �آخر غريها من م�صادر املعلومات،
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وتتمثل هذه الوظيفة االجتماعية يف دعم ادعاءات ال�سبق العلمي؛ لأن ق�صب ال�سبق يف الأن�شطة
العلمية على قدر كبري من التجاوز ،فال يكون عادة من ن�صيب من يتو�صل �إىل الك�شف العلمي �أو ًال،
و�إمنا من ن�صيب من ين�شره قبل غريه ،وقد �أدى هذا �إىل القول ب�أن �أهمية الدوريات تكمن يف تلبية
احتياجات الباحثني �إىل منافذ الن�شر ،ال َت ِقل بحال عن �أهميتها يف تلبية احتياجاتهم �إىل املعلومات
(فرحات)2004،3،؛مما جعل املجالت املهنية والعلمية التي تتناول تخ�ص�ص ًا معين ًا ومو�ضوع ًا حمدد ًا،
ويهتم بها الباحثون واملهنيون يف جمال هذا التخ�ص�ص �أو املو�ضوع حتتل مكانة كبرية بني م�صادر املعلومات،
وعلى النا�شرين الذين يعملون يف جمال ن�شر مثل هذه الدوريات املتخ�ص�صة
مهم عند ن�شر
ٌ
التزام �أخالق ٌي ٌّ
مثل هذه الدوريات املتخ�ص�صة ،حيث �إنها تعد من �أهم م�صادر املعلومات ،ويتمثل هذا االلتزام الأخالقي
للنا�شرين يف حداثة املادة العلمية للدوريات املتخ�ص�صة ،وا�ستعانة املحرر بال ُكتَّاب املتخ�ص�صنيٌّ ،
كل يف
جمال تخ�ص�صه ،بحيث تكون الدورية املتخ�ص�صة يف مكان متميز لإيجاد مادة مبتكرة يف عدد قليل
من ال�صفحات ،فمن اجلائز �أن تكون الدوريات امل�صدر الوحيد للمعلومات املطلوبة يف مو�ضوعات معينة
يندر وجودها يف غريها من املواد املكتبية ،مثل املو�ضوعات احلديثة التي مل تتناولها الكتب(عوي�س،
.)2005،12
لذلك كرث احلديث خالل الفرتة املا�ضية عن الن�شر العلمي يف املجالت والدوريات العلمية
الدوليةاحلاملة للرقم املعياري الدويل والتي لها معامل ت�أثري جيد� ،إذ تتميز ال�ساحة العلمية الدولية
برثاء وتعدد املجالت والدوريات والن�شرات العلمية املتميزة امل�شهود لها بالأ�صالة وامل�صداقية والأمانة
العلمية ،والتي يبحث عنها املتخ�ص�صون والأكادمييون والباحثون من �أجل ن�شر �أعمالهم ،و�إخ�ضاعها
للمراجعة والتقييم العلمي ،واجلميع يعمل من �أجل الن�شر؛لإثبات قدرتهم العلمية وتنمية مكانتهم
الأكادميية واملعرفية(الألو�سي ،)2013،1 ،ف�صارت الدوريات م�صدر ًامهما من م�صادر املعلومات يف
املكتبات اجلامعية ومراكز املعلومات وخا�صة املكتبات الأكادميية التي تويل اهتمام ًا خا�ص ًا للدوريات
العلمية يف خمتلف جماالت املعرفة ،ولقد ظلت الدوريات املطبوعة ال�سائدة يف مقتنيات املكتبات
الأكادميية حتى قبيل �أواخر القرن املا�ضي وقبل التحول اجلذري يف و�سائل نقل املعلومات �إىل الو�سيط
الآيل الذي يزداد يوما بعد يوم(اجلابري.)2 ،2005،
وقد �شهدت العقود املا�ضية تطور ًا مذه ًال يف تقنيات الن�شر العلمي و�أدواته ،حيث ذللت تلك
التقنيات العديد من امل�صاعب التي كانت تعوق عمليات الن�شر ،و�صاحب ذلك ت�شدد غري م�سبوق من
قبل ر�ؤ�ساء حترير املجالت العلمية؛ خ�شية تدين م�ستوى جمالتهم ،و�أ�صبح معامل الت�أثري�أو ما يعرف
بتقارير اال�ست�شهادات املرجعية هاج�س ًا لهيئات التحرير؛ خ�شية تراجع م�ستوى املجالت التي ي�شرفون
عليها يف حال قل اال�ست�شهاد مبا ين�شر فيها من �أوراق (غنيمة،وبقلة.)2008،28 ،
فارتبط معامل الت�أثري ارتباط ًا وثيق ًا باملجال العلمي بو�صفه مقيا�سا لأهمية املجالت العلمية
املحكمة �ضمن جمال تخ�ص�صها البحثي ،ويعك�س معامل الت�أثري مدى �إ�شارة الأبحاث اجلديدة للأبحاث
التي ن�شرت �سابق ًا يف تلك املجلة واال�ست�شهاد بها؛ وبذلك ف�إن املجلة التي متلك معامل ت�أثري مرتفع
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جملة مهمة تكون الإ�شارة �إىل �أبحاثها واال�ست�شهاد بها �أكرث من تلك التي متلك معامل ت�أثري منخف�ض،
وقد ابتكر معامل الت�أثري من قبل (�إيوجني جارفيلد(م�ؤ�س�س املعهد العلمي للمعلومات .ISIوتقوم بع�ض
امل�ؤ�س�سات حالي ًا (كم�ؤ�س�سة توم�سون رويرت) بح�ساب معامالت الت�أثري �سنويا للمجالت العلمية املحكمة
امل�سجلة عندها ون�شرها فيما يعرف بتقارير ا�ست�شهاد املجالت ،والتي يتم فيها ت�صنيف املجالت بح�سب
معامالت الت�أثري.وطريقة ح�سامبعامل الت�أثري ملجلة ما يف �سنة معينة هو معدل عدد املرات التي مت
اال�ست�شهاد بالأبحاث املن�شورة يف تلك املجلة خالل ال�سنتني املا�ضيتني ،ف�إذا بلغ معامل الت�أثري ملجلة
ما( )3يف عام( )2012مث ًال تكون الأبحاث التي ن�شرت يف ال�سنوات ( 2010و )2011يف تلك املجلة
قد مت اال�ست�شهاد ب�أبحاثها مبعدل( )3ا�ست�شهادات لكل بحث ،ويكون معامل الت�أثري قد ح�سب بال�شكل
الآتي :عدد البحوث واملقاالت التي ن�شرت يف جملة ما لل�سنوات ( )2011-2010والتي ذكرت فيمقاالت
وبحوث �أخرى كمراجع فيها ،وعدد البحوث واملقاالت الكلي املن�شورة يف هذه املجلة لل�سنوات( -2010
()2011طه.)7 ،2013 ،
وتظهر �أهمية الن�شر يف جمالت معامل الت�أثري؛ لأن بحوث تلك املجالت هي الوحيدة التي
�سوف تكون يف متناول �أيدي باحثي وعلماء دول العامل ،ومن خاللها يتم التوا�صل معهم ،وعلى �أ�سا�سها
يتم خلق جو من التناف�س الأكادميي الذي ي�سهم بدوره يف تقدمي �أبحاث نوعية متميزة (املال،2013،
)2يف التحرير العلمي للدوريات املتخ�ص�صة الذي يعد جزء ًا مهم ًا يف عملية الن�شر العلمي؛ حيث �إنه
املنفذ الذي تنفذ من خالله املقالة العلمية �إىل عامل الن�شر .ويطلق على ممار�سات التحرير (�ضبط
اجلودة) ،ويعني تقييم املقاالت املقدمة للن�شر بالدوريات املتخ�ص�صة ،وحتديد مدى قبولها من قبل
املجتمع العلمي الذي متثله الدورية .وي�ضطلع مبهمات�ضبط اجلودة هذه  -بالأ�صالة عن املجتمع العلمي
 كل من ر�ؤ�ساء التحرير (ومن يعاونهم من �أع�ضاء هيئات التحرير) واملُ َح ِكّمني ،وب�صفة خا�صة ف�إناملهمة الأ�سا�سية لعملية التحرير يف الدوريات العلمية هي غربلة الأعداد ال�ضخمة من �أ�صول املقاالت
التي تتلقاها،وا�ستبعاد تلك التي ال ُت َعدُّ جديرة بالن�شر ،وتختلف �أ�س�س هذه الغربلة من تخ�ص�ص علمي
لآخر ،ومن دورية لأخرى يف التخ�ص�ص العلمي نف�سه يف الواقع ،وهو �أكرث العمليات التي تنطوي عليها
�إدارة الدوريات �أهمية فيما يت�صل ب�إك�ساب الدورية قوامها و�شخ�صيتها املميزة لها عن غريها ،وبدون
التحرير ت�صبح الدورية جمرد كم من الأوراق �أو املقاالت املجموعة �إىل بع�ضها البع�ض دون خيط وا�ضح
يجمع بينها(فراج.)2009،13 ،
ويف احلقيقة ،يتم بناء التحرير العلمي للدوريات على ركنني رئي�سني ،هما� :سيا�سة
الدورية  ،Policyو�إدارة العمليات الالزمة لتنفيذ هذه ال�سيا�سة ،Managementويف �ضوء
ال�سيا�سة املحددة التي تتبعها الدورية املتخ�ص�صة ،ف�إن الأهداف الرئي�سة للتحرير العلمي يف �سياق
ذلك تن�صب على اختيار �أف�ضل الأعمال العلمية و�أكرثها �أ�صالة يف جمال تخ�ص�ص الدورية ،وتقدمي
هذه الأعمال للقراء ذوي االهتمام بها بدون �إبطاء قدر الإمكان ،و�ص ِّبها يف �أف�ضل �شكل قابل للقراءة
واال�سرتجاع ،وي�شكل الن�شرالعلمي �أهم خمرجات الأبحاث العلمي ،وي�سهم �إ�سهاما كبريا يف حتديد �سمعة
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اجلامعات ومكانتها ور�سم �صورتها حملي ًا وعامليا (غنيمة،وبقلة.)2008،28 ،
و ُت َعدُّ الدوريات العربية املتخ�ص�صة يف جمال املكتبات واملعلومات من املرتكزات الرئي�سة للبحث
العلمي ،وامل�ساهمة العربية الأ�سا�سية يف الإنتاج الفكري العربي يف هذا املجال(عبد الهادي.)2012،1،
وقد تطورت الدوريات العلمية املتخ�ص�صة تطور ًا مذه ًال يف الآونة الأخرية من حيث احلجم
والنوع ،و�أ�صبحت من �أكرث م�صادر املعلومات املتنوعة؛ فهناك دوريات جمانية و�أخرى مقابل ا�شرتاك
مادي ،وهناك دوريات حمكمه و�أخرى غري حمكمة(العري�شي ،وبامفلح.)2 ،2001،
ويذكركل من الئحة (اعتماد الدوريات العلمية الأردنية يف جامعة �آل البيت،2010،
،)1و(النواي�سة�)63 ،2010 ،أنواع الدوريات وتعريفها على النحوي الآتي:
•الدورية املتخ�ص�صة:هي الدورية التي تن�شر بحوث ًا يف تخ�ص�ص علمي حمدد ،ولها هيئة حترير
متخ�ص�صة.
•الدورية املحكّمــة:هي الدورية التي تن�شر بحوث ًا يقوم بتحكيمها متخ�ص�صون �أو �أكادمييون من
ذوي الرتب العلمية يف اجلامعات �أو املراكز.
•الدورية املفهر�سة :هي الدورية التي حتتوي على رقم فهر�سة دويل مثل .ISSN
•الدورية العامليـــة :هي دورية علمية حمكمة ومتخ�ص�صة مفهر�سة ،وهي عاملية من حيث هيئة
التحرير والباحثون واالنت�شار ،وتكون معتمدة يف قاعدة البيانات � ThomsonISIأو ما يعادلها.
•الدورية الإلكرتونيـة :هي الدورية املتخ�ص�صة واملحكمة واملفهر�سة ،وتظهر يف قواعد بيانات
عاملية ومرا�صد معلومات ب�شكل مبا�شر وبالن�ص الكامل.
و�أورد(هلول� )149 ،2011 ،أن الدوريات متتاز عن غريها من املطبوعات يف الآتي:
1 .1حداثة و�سرعة املعلومات املن�شورة ،ك�أن يكون �صدورها �شهري ًا �أو ربع ف�صل �أو ف�صل� ...إلخ.
2 .2تعالج مو�ضوعات فريدة ومتنوعة.
3 .3البحوث واملقاالت املن�شورة يف الدوريات تتميزبالإيجاز والدقة والرتكيز مقارنة بالكتب.
4 .4ن�شر بع�ض الدوريات ب�شكل م�ستخل�صات وك�شافات ملا لها �أهمية للو�صول �إىل املعلومات.
5 .5تتنوع مو�ضوعات الدوريات ،وب�أقالم متنوعة ووجهات نظر خمتلفة.
6 .6تت�ضمن الدوريات معلومات غري متوافرة يف غريها (كالكتب ،و التقاريروحما�ضرامل�ؤمترات).
7 .7الدوريات و�سيلة فاعلة لن�شر براءات االخرتاع واالكت�شافات العلمية وبث املعلومات.
وقد �أجريت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت تقييم واقع حترير املجالت (الدوريات)
العلمية العربية.
فقد هدفت درا�سة فرحات(� )2004إىل معرفة مدى ا�ستجابة الدوريات العلمية يف اجلامعات
ال�سعودية للموا�صفات القيا�سية ال�صادرة عن املنظمة الدولية ( )isoاملت�صلة بعر�ض الدوريات العلمية
و�إخراجها ،معتمدة املنهج الو�صفي ،و�أظهرت الدرا�سة �أن درجة ا�ستجابة الدوريات لتلك املعايري كانت
جيدة ب�شكل عام ،وتقدربحوايل  ،64%وقد تراوحت درجة اال�ستجابة بني اال�ستجابة املطلقة لبع�ض
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املعايري وعدم اال�ستجابة للبع�ض الآخر.
وهدفت درا�سة كليب (� )2007إىل معرفة مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الزرقاء الأهلية للمجالت الإلكرتونية التي توفرها مكتبة اجلامعة ،تكونت العينة من (� )105أع�ضاء
هيئة تدري�س من ذوي اخلربة يف اجلامعة لأكرث من عام �أكادميي،وك�شفت النتائج عن �ضعف ا�ستخدام
املجالت الإلكرتونية التي توفرها املكتبة؛ حيث ي�ستخدمها ( )43ع�ضوا ً ميثلون ( )41%فقط من
جمموع العينة ،كما ك�شفت الدرا�سة �أن �إفادة فئة امل�ستخدمني من املجالت الإلكرتونية �أعلى من �إفادتهم
من املجالت الورقية؛ملا تتميز به املجالت الإلكرتونية وما حتققه لهم من �إغراء.
وهدفت درا�سة الزكي (� )2008إىل معرفة حجم ق�ضايا الرتبية العربية التي عر�ضتها
بع�ض الدوريات الرتبوية العاملية يف الفرتة من ( 1995حتى  ،)2006وكيفية معاجلة البحوث املن�شورة
يف تلك املجالت لتلك الق�ضايا العربية من حيث املو�ضوع ،وحجم م�شاركة الباحثني العرب يف ن�شر ق�ضايا
الرتبية ،و َت ُعدُّ الدرا�سة امل�شاركة بالن�شر يف الدورياتالعاملية من املعايري التي ت�شري �إىل التقدم يف جمال
البحث العلمي والرتبوي،فقدنقلت االهتمام بق�ضايا الرتبية العربية من امل�ستوى الوطني �إىل امل�ستوى
العاملي.
وهدفت درا�سة ال�سامرائي (� )2008إىل معرفة واقع النتاج الفكري للدورية ال�صادرة
عناجلامعات الأردنيةاخلا�صة يف الأردن ،وتو�صلت الدرا�سة اىل عدم تقيد امل�ؤلفني باملعايري التي
تت�ضمنها املوا�صفات القيا�سية.
وهدفت درا�سة فرج (� )2008إىل و�صف واقع الإنتاج العلمي يف جمال املوهبة والتفوق
املن�شور يف املجالت العلمية العربية يف الفرتة ( )2007-1947من حيث كم هذا الإنتاج و�أنواعه
وتطوره الزمني ،واللغات التي ن�شر بها ،ونوع الت�أليف و�أوىل املجالت التي ن�شرت يف هذا املجال ،وعدد
املجالت التي ن�شرت ،واملجالت الأكرث ن�شرا ،و�إ�سهام الدول واجلهات التي ت�صدر تلك املجالت ،من حيث
نوع الباحثني ،و�إنتاجية الباحثني،واالنتماء امل�ؤ�س�سي لهم ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع املواد
والأعمال العلمية عن املوهبة والتفوق املن�شور.
وهدفت درا�سة ال�شوابكة (� )2011إىل الك�شف عن درجة �إملام �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة الأردنية مبفهوم الو�صول احلر ،وتقييمهم للدوريات الورقية ودوريات الو�صول احلر،
واجتاهاتهم نحو امل�شاركة فيه ،ومعرفة �أثر كل من اجلن�س ،ونوع الكلية ،واخلربة والرتبة الأكادميية
يف املجاالت الثالثة ،وزعت ا�ستبانة على عينة مكونة من  200ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س مت
اختيارهم بطريقة ع�شوائية طبقية .و�أ�شارت النتائج �إىل �إملام غالبية امل�شاركني بالو�صول احلر ،غري
�أن ن�سبة قليلة منهم ين�شرون يف الدوريات.
وهدفت درا�سة هلول (� )2011إىل تقومي واقع الن�شر العلمي يف جامعة بابل ،وك�شفت نتائج
الدرا�سة عنافتقار املجالت العلمية يف اجلامعات العراقية �إىل �سياقات ن�شر ثابتة ومتكاملة حتى يلتزم
بها الباحثون.
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وهدفت درا�سة حوالة (� )2012إىل تقدمي ورقة لر�ؤية حتليلية حول التحكيم العلمي
يف املجالت املتخ�ص�صة؛ حيث تبد�أ الورقة بتو�ضيح مفهوم املجالت (الدوريات) املتخ�ص�صة من خالل
عر�ض ماهيتها ،و�أهميتها للباحثني يف بناء املجتمع املعريف ،ثم تناق�ش ورقة التحكيم العلمي؛ من
حيث ماهية التحكيم ،والآليات التي تتم بها عملية التحكيم ،ثم تتناول معايري عملية التحكيم
للمجالت) الدوريات)العلمية العاملية والعربية ،وتختتم الورقة بتو�ضيح �أهم االختالفات بني معايري
عملية التحكيم عامليا وعربيا ،و�أ�سباب تدين ترتيب الدوريات.
وهدفت درا�سة خ�ضري ،وح�سن(� )2012إىل معرفة مدى مطابقة الدوريات العلمية املحكمة
للمعايري واملوا�صفات الدولية اخلا�صة باملجالت املحكمة ،وللتحقيق من ذلك ا�ستخدم منهج درا�سة
احلالة يف عملية حتليل البيانات اخلا�صة مبجلة درا�سة الب�صرة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �ضعف يف
اجلوانب الفنية اخلا�صة باملجلة.
وهدفت درا�سة فرحات (� )2013إىل معرفة واقعالن�شر العلميللدوريات العلمية ال�صادرة عن
الكليات النظرية بجامعة املنوفية درا�سة ببليومرتية ،و�أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها وجود فروق
يف الإنتاج الفكري بح�سب اجلن�س والتخ�ص�ص واملقال وامل�ؤلف.
وهدفت درا�سة هنادي (� )2014إىل �إلقاء ال�ضوء على بع�ض خ�صائ�ص م�صادر املعلومات
التي ي�ستعملها الباحث الرتبوي العربي لكتابة �أبحاثه يف الدورياتالرتبوية العربية املحكمة ،مثل
نوع امل�صدر ،وعمره ،ولغته�...إلخ؛ من �أجل معرفة مكانة الباحث العربي من االت�صال العلمي العاملي،
كما �ألقي ال�ضوء على امليول اجلغرافية للباحث من خالل البلدان التي ا�ستعمل منها العدد الأكرب من
م�صادره ،و�ألقي ال�ضوء �أي�ض ًا على ن�سبة امل�صادر الإلكرتونية؛ فنوعية م�صادر املعلومات تبينّ من جهة
نوعية الأبحاث الرتبوية.

م�شكلة الدرا�سة:

	�إن عملية الن�شر يف الدوريات العلمية املحكمة تتطلب االلتزام بعدد من املعايري واملوا�صفات
�سواء اجلوانب الفنية �أم العلمية؛ وقد تبني
القيا�سية املعتمدة علمي ًا يف عملية الن�شر،
ً
من نتائج الدرا�سات ال�سابقة عدم ا�ستجابة كثري من اجلهات وامل�ؤ�س�سات املنتجة للدوريات
لكثري من معايري �إ�صدارها ،وعدم تقيد امل�ؤلفني باملعايري التي تت�ضمنها املوا�صفات القيا�سية؛ ويرجع هذا
ال�ضعف �إىل عدم �إحاطة تلك الأطراف بتلك املعايري .وميكن حتديد م�شكلة الدرا�سةبالأ�سئلة الآتية:
1 .1ما معايري املنظمة الدولية للتقيي�س ( )isoل�ضبط اجلودة الالزمة لتحرير الدوريات العلمية
العربية؟
2 .2ما مدى التزام الدوريات العلمية العربية بهذه املقايي�س؟
3 .3ما املعايري التي ينبغي توافرها عند حترير املقالة العلمية الرتبوية يف الدوريات العلمية العربية؟
4 .4ما مدى التزام الدوريات العلمية العربية مبعايري حترير املقالة العلمية الرتبوية؟
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5 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطات معايري حترير
الدوريات العلمية ومعايري املقالة العلمية؟

�أهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق الآتي:
1 .1حتديد معايري املنظمة الدولية للتقيي�س الالزمة لتحرير الدوريات العلمية العربية.
2 .2معرفة مدى التزام الدوريات العلمية العربية بهذه املقايي�س.
3 .3معرفة املعايري التي ينبغي توافرها عندحترير املقالة العلمية الرتبوية يف الدوريات العلمية
العربية.
4 .4معرفة مدى التزام الدوريات العلمية العربية مبعايري حترير املقالة العلمية الرتبوية.
5 .5التحقق من وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطات معايري
حترير الدوريات العلمية ومعايري املقالة العلمية؟

�أهمية الدرا�سة:

تتمثل �أهمية الدرا�سة يف الآتي:
1 .1معرفة مدى التزام الدوريات العلمية املحكمة باملوا�صفات القيا�سية من حيث معايري الن�شر
والبحوث املن�شورة فيها ،يفيد الباحثني يف حت�سني بحوثهم وتطويرها وفق منهجية علمية عاملية
متعارف عليها ،مما يرفع من مكانة البحث والبحث وامل�ؤ�س�سة التي ت�صدر هذه الدوريات.
ُ 2 .2ت َعدُّ الدوريات �إحدى امل�صادر املهمة للح�صول على املعرفة ،وو�صف وحتليل ال�سمات الرئي�سية
للدوريات ومقارنتها بواقع هذه الدوريات ميكن من خاللها الو�صول �إىل اقرتاحات تفيد يف التطور
امل�ستقبلي لها.
3 .3توظيف نتائج هذا البحث لدى اجلهات امل�س�ؤولة لتح�سني قواعد الن�شر ومعاجلة نقاط ال�ضعف
القائمة يف هذا املجال.

حدود الدرا�سة:
.1
.2
.3

.4

1احلد الأكادميي :املقاالت املن�شورة يف الدوريات التي ت�صدرها اجلامعات.
2احلد اللغوي :املقاالت املن�شورة باللغة العربية.
3احلد اجلغرايف :الدوريات ال�صادرة عن اجلامعات الثمان الآتية :جملة احتاد اجلامعات العربية،
وجملة جامعة امللك �سعود ،وجملة جامعة ال�سلطان قابو�س ،وجملة جامعة البحرين ،وجملة
جامعة الزرقاء ،وجملة جامعة القد�س ،وجملة جامعة القاهرة ،وجملة جامعة �صنعاء.
4احلد الزمني� :أعداد من دوريات اجلامعات املختارة يف العامني 2015/2014م.
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م�صطلحات الدرا�سة:

الدورية:تعرف ب�أنها»مطبوع دوري ي�صدر يف فرتات منتظمة ،ويحمل عنوانا مميزا ،ورقما
مت�سل�سال ،وتاريخا حمددا ،وي�شرتك يف �إعداد مقاالته عدد من الكتاب ،ويتوقع �صدوره �إىل ماال نهاية
«؛ و ُي َعدُّ هذا التعريف من �أف�ضل املفاهيم للدورية،حيث �إنه ي�صدر ب�شكل دوري ،وله عنوان مميز ،ورقم
مت�سل�سل ،وي�شرتك فيه عدة �أقالم.
أ�سا�سا بن�شر مواد متثل �إ�ضافات
تعرف الدوريات املتخ�ص�صة :ب�أنها :الدوريات التي تهتم � ً
فعلية �إىل املعرفة يف �أحد املجاالت املتخ�ص�صة� ،أو مواد ت�ستعر�ض موقف املعلومات �أو الإنتاج الفكري يف
مو�ضوع تخ�ص�صي معني ،ل�صالح الباحثني �أو املمار�سني يف هذا املجال.

تعريف املعايري:

املعايري لغة :جمع معيار ،واملعيار لغة« :هو �أمنوذج متحقق� ،أو مت�صور ملا ينبغي �أن يكون عليه
ال�شيء» (م�صطفى.)639 ،1089 ،
واملعايري ا�صطالح ًا« :هي �آراء حم�صلة لكثري من الأبعاد ال�سيكولوجية ،واالجتماعية،
والعلمية ،والرتبوية ،ميكن من خالل تطبيقها �أن تعرف ال�صورة احلقيقية للمو�ضوع املراد تقوميه� ،أو
الو�صول �إىل �أحكام عن ال�شيء الذي تقومه» (اللقاين؛ واجلمل.)279 ،2003 ،
	�أما املعايري فيق�صد بها يف هذه الدرا�سة :ب�أنها املحكات �أو الأ�س�س والقواعد التي ميكن اال�ستناد
�إليها يف عملية تقومي الدوريات العربية (املجالت) وواقع حترير الدرا�سات يف هذه الدوريات.

منهج الدرا�سة:

ا�ستخدم املنهج الوثائقي التحليلي يف عملية جمع البيانات اخلا�صة بالدوريات العلمية
املحكمة ومنهج درا�سة احلالة يف حتليلها.

جمتمع الدرا�سة ،وعينتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الدوريات العلمية يف اجلامعات العربية؛ وتتمثل عينة
الدرا�سة يف ثمان دوريات لثمان جامعات ،هي :جملة احتاد اجلامعات العربية ،وجملة جامعة امللك
�سعود ،وجملة جامعة ال�سلطان قابو�س ،وجملة جامعة البحرين ،وجملة جامعة الزرقاء ،وجملة
جامعة القد�س ،وجملة جامعة القاهرة ،وجملة جامعة �صنعاء.

�أداة الدرا�سة:

لغر�ض جمع معلومات الدرا�سة ،والو�صول �إىل نتائج هذه الدرا�سة �أعد الباحث الأدوات

الآتية:
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1 .1قائمة معايري م�شتقة من جدول معايري املنظمة الدولية للتقيي�س.
2 .2ا�ستمارة حتليل حمتوى الدوريات العلمية العربية الرتبوية من �إعداد الباحث؛ حيث خ�ص�ص
الباحث لكل دورية من مفردات عينة الدرا�سة ا�ستمارة حتليل خا�صة بها ،ثم قام بتحليلها دورية
ثالث مرات بني كل مرتني فرتة زمنية منا�سبة ،وقد الحظ الباحث �أن بع�ض املعايري �إما �أن تكون
متوافرة و�إما �أن تكون غري متوافرة ،وبع�ض املعايري مركبة ،ول�صعوبة تطبيق معيار واحد على
توافر كل املعايري ،فقد و�ضع الباحث املعيار الآتي معيارا للتحليل:
•التوافر الكلي للمعيار يف الدورية =  10درجات.
•التوافر اجلزئي للمعيار يف الدورية =  5درجات.
•عدم توافر املعيار يف الدورية = �صفرا.
ولغر�ض احلكم على املعيار بالتوافر �أو عدم توافره يف الدورية ،فقد ُعدَّ املعيار متوافرا�إذا
ح�صل على()8درجات.و�أعطيت رموز رقمية لكل مفردة من مفردات العينة لال�ستغناء بالرمز عن ذكر
ا�سم الدورية يف جدول م�شرتك ملقارنة نتائج حتليل الدوريات الثمان ،على النحو الآتي:
1 .1جملة احتاد اجلامعات العربية
2 .2جملة جامعة امللك �سعود
3 .3جملة جامعة ال�سلطان قابو�س
4 .4جملة جامعة البحري
5 .5جملة جامعة الزرقاء
6 .6جملة جامعة القد�س
7 .7جملة جامعة القاهرة
8 .8جملة جامعة �صنعاء.
وللتحقق من ثبات التحليل ،قام الباحث بتحليل �إحدى مفردات عينات الدرا�سة ،ثم �أعاد
التحليل بعد �أ�سبوعني من التحليل الأول ،وتبني من معادلة (هول�ستي) �أن ثبات التحليل بلغ (،)0.093
وهو معامل ثبات مرتفع ،مما يغني �أن الأداة �صاحلة للتطبيق لأغرا�ض البحث العلمي.

نتائج الدرا�سة:

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على :ما معايري املنظمة الدولية للتقيي�س ()iso
ل�ضبط اجلودة الالزمة لتحرير الدوريات العلمية العربية؟ مت الرجوع �إىل معايري املنظمة الدولية
للتقيي�س ( )isoيف الأدب النظري ذي ال�صلة ،ومت ا�ستخال�ص قائمة بهذه املعايري �شملت ( )23معيارا،
توزعت �إىل ( )10جماالت كما يو�ضحه اجلدول الآتي رقم(.)1
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اجلدول رقم ()1
عدد جماالت معايري كل جمال من جماالت معايري املنظمة الدولية للتقيي�س لتحرير الدوريات العلمية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املجلد
عنوان الدورية
العدد (الإ�صدارات)
الت�سمية الرقمية
التاريخ
الت�صميم الطباعي
العنوان اجلاري
التعداد (ترقيم �صفحات املجلد)
قائمة حمتويات الدورية
ورقة امل�ستخل�صات
املجموع

املجال

عدد املعايري
7
3
1
1
2
1
1
2
2
3
23

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على :ما مدى التزام الدوريات العلمية العربية بهذه
املقايي�س؟ مت تطبيق معايري التحليل على عينة التحليل ،حيث �أعطيت درجة لكل معيار يف جماله ،لكل
جملة من جمالت عينة التحليل الثمان ،ثم ح�سبت املتو�سطات احل�سابية لكل معيار يف كل دورية ويف
الدوريات العلمية الثمان جمتمعة ،واملتو�سطات احل�سابية لكل دورية وملجموع الدوريات يف القائمة
كلها ،كما يت�ضح من اجلدول رقم (.)2

			
جامعة امللكة �أروى

199

العدد اخلام�س ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2015

تقييم واقع حترير الدوريات العلمية العربية يف �ضوء معايري املنظمة الدولية للتقيي�س ( )isoل�ضبط اجلودة

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية لكل معيار �ضمن جماله لكل دورية وللدوريات الثمان واملتو�سطات احل�سابية لكل
دورية يف القائمة كلها واملتو�سط الكلي للدورية الثمان جمتمعة يف القائمة كلها
املجال

املعيار

املجلد

ي�شتمل كل جملد على �صفحة عنوان.
ي�شتمل كل جملد على �صفحة قائمة
حمتويات تراكمية.
ي�شتمل على تعريف باملجلة (ر�ؤية،
ر�سالة ،هدف ،تاريخ).
ي�ستعر�ض هيئتي التحرير والإ�شرافية
بعد �صفحة العنوان الداخلية.
ت�شتمل بدايته على قواعد و�ضوابط
الن�شر.
توحيد بيانات جملدات الدورية:
عنوان الدورية  -ا�سم امل�ؤ�س�سة  -رقم
املجلد  -رقم العدد ال�سنة  -مكان الن�شر
 ا�سم النا�شر  -الرقم الدويل للدورية(ردمد.)ISSN
اعتماد الأرقام العربية يف الرتقيم
املت�سل�سل.
ق�صر عنوان املجلة.
و�ضوح عنوان املجلة.
تطابق عناوين �أعداد املجلة.
العدد توحيد بيانات �أعداد املجلة :عنوان
املجلة  -رقم املجلد متبوع ًا برقم الق�سم
�أو اجلزء ورقم العدد  -تاريخ الن�شر -
الرقم الدويل املعياري للدورية (ردمد
.)ISSN
الت�سمية تتابع �أرقام املجلدات والأعداد
الرقمية واجلداول والأ�شكال واملالحق
والك�شافات يف الدورية.
كتابة التاريخ امليالدي بالأرقام العربية
على الغالف الأمامي للمجلد.
كتابة ا�سم ال�شهر على الغالف الأمامي
للمجلد.

عنوان
الدورية
التاريخ
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قائمة حمتويات الدورية

الت�صميم توحيد الأ�سلوب الطباعي داخل العدد
الطباعي الواحد ،و�أي�ضا على م�ستوى املقاالت
املن�شورة.
العنوان ا�شتمال كل �صفحة ويف موقع موحد
اجلاري على :اخت�صار لعنوان الدورية  -التاريخ
 رقم املجلد والعدد  -رقم ال�صفحة -اخت�صار عنوان املقالة  -اال�سم الأول
للم�ؤلف.
البدء بالرتقيم العربي برقم ( )1من
التعداد
ُ
(ترقيم �أول حترير املقال مع ا�ستمرار الرتقيم
�صفحات حتى �آخر مقال على الن�سق نف�سه.
املجلد) �إفراد اللوحات والإعالنات برتقيم
م�ستقل لأنها قابلة للنزع من املجلد.
تطابق قائمة مبحتويات الدورية مع
الأبحاث واملقاالت املطبوعة بداخل
الدورية.
اتباع الن�سق يف قائمة املحتويات :كتابة
العنوان كامال  -ا�سم امل�ؤلف �أو امل�ؤلفني
 رقم �أول �صفحة �أمام ا�سم امل�ؤلف(وميكن �أول و�آخر �صفحة).
وجود ورقة م�ستخل�صات منف�صلة قابلة
للنزع �أو الف�صل يف بداية العدد �أو
نهايته.
تت�ضمن ورقة امل�ستخل�صات الر�أ�س
وي�شمل :عنوان الدورية ،وردمد
 ،ISSNواملجلد ،والعدد ،والتاريخ،
وم�صدر الت�صنيف ،وم�صدر الوا�صفات
امل�ستخدمة يف اخلانات ،و�إذن
اال�ستن�ساخ.
تت�ضمن ورقة امل�ستخل�صات بيانات
اخلانات ،وت�شمل :رقم ت�صنيف
الدرا�سة ،و�أرقام نظم الت�صنيف العاملية
الأخرى ،وا�سم امل�ؤلف �أو امل�ؤلفني،
وامل�ؤهالت العلمية ،ومكان العمل،
وعنوان الدرا�سة كامال باللغة الأ�صلية،
وترجمة العنوان �إىل اللغة التي كتبت
بها الدرا�سة ،وبيانات العدد كاملة
الذي ن�شرت به املقالة ،وامل�ستخل�ص،
وامل�صطلحات احلرة.
املتو�سط
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )2الآتي:
 −ح�صلت القائمة كلها على املتو�سط احل�سابي ( ،)8.071وهو �أعلى من م�ستوى التوافر املحددة
يف الدرا�سة بـ ( )8درجات ،مما يدل على �أن الدوريات العربية تهتم باملعايري الدولية للتقيي�س،
ويرجع هذا �إىل اهتمام اجلامعات العربية بالأ�سلوب العلمي املو�ضوعي ،ومتابعة كل جديد يف
جمال حترير الدوريات العلمية.
 −تراوحت متو�سطات التزام الدوريات مبعايري حترير الدورية العلمية بني املتو�سطني ()10
و( )0.42خارجا من ( ،)10وتراوحت متو�سطات معايري املجال بني املتو�سطني ( )10و(.)0
 −تفاوتت الدوريات العربية يف التزامها باملعايري الدولية للتقيي�س جمتمعة ،وتراوحت
متو�سطاتها احل�سابية بني ( )9.1التي ح�صلت عليه جملة العلوم الرتبوية بجامعة امللك
�سعود فجاءت يف الرتبة الأوىل و( )7.4وح�صلت عليه جملة البحث يف الرتبية وعلم النف�س
بجامعة املنيا مب�صر وجملة جملة جامعة �صنعاء للعلوم الرتبوية والنف�سية فجاءتا يف الرتبة
ال�سابعة الأخرية ،ومل ي�صال �إىل م�ستوى التوافر املحدد يف الدرا�سة.
و ُي َف َّ�سر متيز جملة العلوم الرتبوية بجامعة امللك �سعود باهتمام اجلامعة مبالحقة كل جديد،
ومناف�سة الدول املتقدمة يف جمال البحث العلمي القائم على املو�ضوعية وااللتزام ،ولرمبا لتخ�صي�ص
اجلامعة ميزانية كافية لدعم املجلة ،مما �أ�سهم يف تطورها.
وقد يعزى ح�صول جملة البحث يف الرتبية وعلم النف�س بجامعة املنيا مب�صر وجملة جملة
جامعة �صنعاء للعلوم الرتبوية والنف�سية على اهتمام كلية الرتبية بجامعة �صنعاء باقتبا�س املنهجية
امل�صرية يف البحث العلمي ،وال �سيما �أن �أغلب �أ�ساتذة كلية الرتبية بجامعة �صنعاء تلقوا تعليمهم يف
م�صر.
 −تفاوتت الدوريات العلمية يف التزامها مبعايري كل جمال جمتمعة وبكل معيار يف جماله ،ومن
املعايري التي تفرط الدوريات العلمية العربية يف االلتزام بها ومل ت�صل �إىل درجة التوافر
املحددة يف الدرا�سة ي�شتمل على تعريف باملجلة (ر�ؤية ،ر�سالة ،هدف ،تاريخ) يف جمال املجلد
الذي ح�صل على املتو�سط ( ،)3.125واعتماد الأرقام العربية يف الرتقيم املت�سل�سل الذي
ح�صل على املتو�سط ( ،)7.5على الرغم من التزام  6دوريات عربية بهذا املعيار عدا جملة
البحث يف الرتبية وعلم النف�س بجامعة املنيا وجملة جملة جامعة �صنعاء للعلوم الرتبوية
والنف�سية� .أما معيار وجود ورقة م�ستخل�صات منف�صلة قابلة للنزع �أو الف�صل يف بداية العدد
�أو نهايته يف جمال ورقة امل�ستخل�صات فلم يلتزم به �سوى جملة العلوم الرتبوية بجامعة امللك
�سعود؛ �إذ ح�صل على املتو�سط (�)1.25أ املعياران تت�ضمن ورقة امل�ستخل�صات الر�أ�س وي�شمل:
عنوان الدورية ،وردمد ،ISSNواملجلد ،والعدد ،والتاريخ ،وم�صدر الت�صنيف ،وم�صدر الوا�صفات
امل�ستخدمة يف اخلانات ،و�إذن اال�ستن�ساخ وتت�ضمن ورقة امل�ستخل�صات بيانات اخلانات ،وت�شمل:
رقم ت�صنيف املقالة ،و�أرقام نظم الت�صنيف العاملية الأخرى ،وا�سم امل�ؤلف �أو امل�ؤلفني ،وامل�ؤهالت
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العلمية ،ومكان العمل ،وعنوان املقالة كامال باللغة الأ�صلية ،وترجمة العنوان �إىل اللغة التي
كتبت بها املقالة ،وبيانات العدد كاملة الذي ن�شرت به املقالة ،وامل�ستخل�ص ،وامل�صطلحات احلرة
فلم تلتزم به �أي دورية عربية ال كليا وال جزئيا؛ �إذ ح�صل كل منهما على املتو�سط (.)0
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على :ما املعايري التي ينبغي توافرها عند حترير
الدرا�سة العلمية الرتبوية يف الدوريات العلمية العربية؟ مت الرجوع �إىل معايري املنظمة الدولية
للتقيي�س ( )isoيف الأدب النظري ذي ال�صلة ،ومت ا�ستخال�ص قائمة بهذه املعايري �شملت ( )62معيارا،
توزعت �إىل ( )21جماال كما يو�ضحه اجلدول الآتي رقم (.)3

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اجلدول رقم ()3
عدد جماالت معايري كل جمال من جماالت معايري املنظمة الدولية للتقيي�س
لتحرير الدرا�سات العلمية

املجال
م�ستخل�ص امل�ؤلف
ر�أ�س الدرا�سة
الرتجمة
ترقيم الأق�سام ،والأق�سام الفرعية
احلوا�شي (التعليقات)
الإرجاعات الببليوغرافية
اجلداول والر�سوم التو�ضيحية
الرموز واالخت�صارات
ترقيم ال�صفحات
الهوية الببليوغرافية
الت�صنيف
تاريخ ت�سليم الدرا�سة
الإطار العام للدرا�سة وجانبها النظري
منهج الدرا�سة
املجتمع والعينة
�أدوات الدرا�سة
الأ�ساليب الإح�صائية
عر�ض النتائج
التو�صيات واملقرتحات
املراجع
املالحق
املجموع
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عدد املعايري
3
1
1
3
2
3
3
2
2
3
1
1
8
2
4
6
3
3
4
4
3
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للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على :ما مدى التزام الدوريات العلمية العربية مبعايري
حترير الدرا�سة العلمية الرتبوية؟ مت تطبيق معايري التحليل على عينة التحليل ،حيث �أعطيت درجة
لكل معيار يف جماله ،لكل جملة من جمالت عينة التحليل الثمان ،ثم ح�سبت املتو�سطات احل�سابية لكل
معيار يف كل دورية ويف الدوريات العلمية الثمان جمتمعة ،واملتو�سطات احل�سابية لكل دورية وملجموع
الدوريات يف القائمة كلها ،كما يت�ضح من اجلدول رقم (.)4
اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية لكل معيار من معايري حترير الدرا�سات العلمية �ضمن جماله لكل دورية
وللدوريات الثمان واملتو�سطات احل�سابية لكل دورية يف القائمة كلها واملتو�سط الكلي للدورية الثمان
جمتمعة يف القائمة كلها
املجال

املعايري

م�ستخل�ص امل�ؤلف

وجود ورقة منف�صلة
يف بداية العدد
ال�صفحة الأوىل من كل
مقال ت�شمل :الو�صف
الببليوغرايف للوثيقة
ر�أ�س ال�صفحة ،والعنوان
كامال و�سط ال�صفحة،
وبيانات امل�ؤلف بني
العنوان ون�ص امللخ�ص،
وتاريخ اال�ستالم وقبول
الن�شر.
ملخ�صا ال يزيد عن
( )200كلمة يف
الدرا�سات والأبحاث
ي�شمل :الهدف ،واملنهج،
والأدوات ،والعينة،
والنتائج.
كلمات مفتاحية تلي
امللخ�ص ال تزيد عن
( )10كلمات.
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ر�أ�س الدرا�سة
الرتجمة
ترقيم الأق�سام ،والأق�سام الفرعية
احلوا�شي (التعليقات)

ي�شتمل على :العنوان،
ا�سم امل�ؤلف �أو امل�ؤلفني
مع اللقب ،املن�صب �أو
الوظيفة املهنية.
وجود ملخ�ص باللغة
الإجنليزية ()250
كلمة مللخ�ص امل�ؤلف
باللغة العربية بح�سب
املعيارية املذكورة.
ترقم الأق�سام ب�أرقام
عربية بدءا من رقم ()1
حتى نهاية املقال.
ترقم الأق�سام الفرعية
ب�صورة خمالفة لرتقيم
الأق�سام الرئي�سة (�شك ًال
وتن�سيق ًا).
انقطاع الرتقيم نهاية كل
ق�سم فرعي ،وي�ست�أنف
بداية ق�سم فرعي
جديد.
كتابة التعليقات
(احلوا�شي) �أ�سفل
ال�صفحة بخط خمتلف
حجم ًا و�شك ًال.
وجود رقم يف الن�ص
ي�شري للإرجاعات
الببليوغرافية املدرجة
نهاية املقالة.
�شموليتها على البيانات
الكافية للتعريف باملواد
امل�ست�شهد بها.
توحيد �أ�سلوب الو�صف يف
جميع الإ�صدارات.
الإ�شارة �إىل امل�صدر
دون الرجوع �إىل الأ�صل
با�ستخدام كلمة مقتب�س
من...
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اجلداول والر�سوم التو�ضيحية
الرموز واالخت�صارات
ترقيم ال�صفحات

ظهور اجلداول والر�سوم
التو�ضيحية بالقرب
من الن�ص املرتبطة به،
وبالقدر الذي ت�سمح به
املتطلبات الفنية منا�سبة
مل�ساحة ال�صف يف �صفحة
املجلة (�24×16سم
باحلوا�شي وعلى
عمودين عر�ض كل عمود
�7.65سم).
و�ضوح ال�صور والأ�شكال
وكتابة ت�سمية
تو�ضيحية لكل جدول
وتعليق لكل �شكل و�صورة.
الإ�شارة �إىل م�صدر املادة
�إن كانت مقتب�سة.
توافق الرموز،
واالخت�صارات ،والثوابت
الريا�ضية ،والكميات
الفيزيائية القائمة ،ويف
حالة عدم وجود هذه
 ،ISOو�أ�سماء الوحدات
… �إلخ مع املوا�صفات
واال�ستخدام الوطني.
ظهور ال�شكل الكامل
للكلمة املخت�صرة �أول
مرة للتو�ضيح.
حتا�شي ت�شتيت املقالة
يف عدة �أماكن بالعدد
الواحد.
طباعة كل مقال� ،أو
حلقة على �صفحات
متتالية.
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الهوية الببليوغرافية
الت�صنيف

ظهور الهوية
الببليوغرافية للإ�سهامة
يف ال�صفحة الأوىل.
ا�ستمرار ظهورها يف املكان
نف�سه من كل عدد.
االلتزام يف �صياغتها
باملوا�صفة املتخ�ص�صة يف
هذا ال�صدد.
حتمل كل مقالة يف ر�أ�سها
رقم ت�صنيف مو�ضوعها
من �أحد �أنظمة الت�صنيف
ال�شائعة اال�ستخدام.
ذكر تاريخ ت�سليم املقالة
تاريخ
من امل�ؤلف� ،أو تاريخ
ت�سليم
الدرا�سة امل�ؤمتر الذي قدمت �إليه
الورقة.
و�ضوح م�شكلة الدرا�سة
وارتباطها بالعنوان.
عالقة الأ�سئلة مب�شكلة
البحث و�أهدافه.
و�ضوح حمددات البحث
املو�ضوعية ،والب�شرية،
والزمانية ،واملكانية.
وجود م�صطلحات البحث
متوافقة مع العنوان.
تعريف امل�صطلحات لغة،
وا�صطالحا ،و�إجرائيا.
حداثة الدرا�سات
والبحوث ال�سابقة يف
الدرا�سة املن�شورة.
مدى توافق الإطار
النظري مع عنوان
الدرا�سة.
ال�سالمة اللغوية
والإمالئية والطباعية.
منا�سبة املنهج ملو�ضوع
منهج الدرا�سة.
الدرا�سة �سبب اختيار منهج
الدرا�سة.
الإطار العام للدرا�سة وجانبها النظري
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املجتمع والعينة
�أدوات الدرا�سة
الأ�ساليب الإح�صائية
عر�ض النتائج
التو�صيات واملقرتحات

حتديد املجتمع.
حجم العينة.
نوع العينة.
ن�سبة العينة من املجتمع
الأ�صلي.
منا�سبة الأدوات ملنهج
الدرا�سة.
ذكر كل �أدوات الدرا�سة.
وفاء الأدوات بتحقيق
الهدف منها.
�صدق الأدوات.
ثبات الأدوات.
طريقة تطبيقها.
حتديد الأ�ساليب
الإح�صائية.
منا�سبة الأ�ساليب
الإح�صائية.
تطابق نتائج اجلداول مع
مناق�شتها.
جدولة عر�ض النتائج.
مناق�شة النتائج
وتف�سريها.
�إجابة النتائج عن �أ�سئلة
الدرا�سة.
وجود التو�صيات.
وجود املقرتحات.
ف�صل التو�صيات عن
املقرتحات.
ارتباط التو�صيات بنتائج
الدرا�سة.
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املراجع

ي�شار �إىل الدوريات يف
املنت بنظام (اال�سم –
التاريخ) على م�ستوى
ال�سطر� ،أما يف قائمة
املراجع بنظام ((اال�سم
الأخري للم�ؤلف – اال�سم
الأول فالأخرى – عنوان
البحث – (�سنة الن�شر)
– �أرقام ال�صفحات)).
ي�شار �إىل الكتب يف املنت
بنظام ((اال�سم الأخري
للم�ؤلف – ال�سنة) على
م�ستوى ال�سطر� ،أما يف
قائمة املراجع بنظام
اال�سم الأخري للم�ؤلف –
اال�سم الأول فالأخرى –
عنوان الكتاب – الطبعة
– مدينة الن�شر – ثم
النا�شر � -سنة الن�شرة)).
ي�شار �إىل الر�سائل يف املنت
بنظام ((اال�سم الأخري
للم�ؤلف – ال�سنة) على
م�ستوى ال�سطر� ،أما يف
قائمة املراجع بنظام
اال�سم الأخري للم�ؤلف –
اال�سم الأول فالأخرى
– عنوان الكتاب – نوع
الر�سالة – ا�سم الكلية
–ا�سم اجلامعة � -سنة
مناق�شة الر�سالة)).
ي�شار �إىل الإنرتنت
يف املنت بنظام (ا�سم
العائلة – ال�سنة) �أما
يف املراجع ( اال�سم
الأخري – فاال�سم الأول
فالأخرى – (ال�سنة) –
العنوان – امل�صدر – بلد
الن�شر – النا�شر – تاريخ
اال�سرتجاع – ال�سنة –
الرابط).
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املالحق

وجود مالحق للدرا�سة.
وجود عنوان لكل ملحق
يبني م�ضمونه.
مطابقة رقم امللحق
بالببليوغرايف يف املنت.
املتو�سط

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6.573

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4الآتي:
 −ح�صلت القائمة كلها على املتو�سط احل�سابي ( ،)6.573وهو �أقل من م�ستوى التوافر املحددة يف
الدرا�سة بـ ( )8درجات ،مما يدل على �أن الدوريات العربية مل تهتم باملعايري الدولية للتقيي�س
بال�صورة املتوقعة ،و ُي َ
عزى هذا �إىل �ضعف اجلامعات يف مالحقة كل جديد يف جمال حترير
الدرا�سات العلمية.
 −بلغ املتو�سط احل�سابي اللتزام الدوريات العلمية الرتبوية العربية مبعايري جمال حترير الدرا�سة
العلمية ( )6.573خارجا من ( ،)10وتراوح التزام الدوريات مبعايري املجال بني املتو�سطني
( )8.065و( ،)5.726وتراوحت متو�سطات معايري املجال بني املتو�سطني ( )10و(.)0
 −تفاوتت الدوريات العربية يف التزامها باملعايري الدولية للتقيي�س جمتمعة ،وبلغ �أعلى متو�سط
( )8.065ح�صلت عليه جملة العلوم الرتبوية بجامعة امللك �سعود فجاءت يف الرتبة الأوىل ومل
حت�صل �أي دورية عربية على م�ستوى التوافر غريها ،وبلغ �أدنى متو�سط ( )5.726ح�صلت عليه
جملة جامعة الزرقاء بالأردن للبحوث والدرا�سات الإن�سانية وجاءت يف الرتبة الثامنة الأخرية.
و ُي َف َّ�سر متيز جملة العلوم الرتبوية بجامعة امللك �سعود باهتمام اجلامعة مبالحقة كل جديد،
ومناف�سة الدول املتقدمة يف جمال البحث العلمي القائم على املو�ضوعية وااللتزام ،ولرمبا
لتخ�صي�ص اجلامعة ميزانية كافية لدعم املجلة ،مما �أ�سهم يف تطورها ،ومل يتوافر هذا الدعم
املايل ملجلة جامعة الزرقاء.
 −تفاوتت الدوريات العلمية يف التزامها مبعايري كل جمال جمتمعة وبكل معيار يف جماله ،ومن
املعايري التي تفرط الدوريات العلمية العربية يف االلتزام بها ومل ت�صل �إىل درجة التوافر
املحددة يف الدرا�سة وجود ورقة منف�صلة يف بداية العدد ال�صفحة الأوىل من كل مقال ت�شمل:
الو�صف الببليوغرايف للوثيقة ر�أ�س ال�صفحة ،والعنوان كامل او�سط ال�صفحة ،وبيانات امل�ؤلف
بني العنوان ون�ص امللخ�ص ،وتاريخال ا�ستالم وقبول الن�شر يف جمال م�ستخل�ص امل�ؤلف وح�صل
على املتو�سط ( ،)7.5وكلمات مفتاحية تلي امللخ�ص ال تزيد عن ( )10كلمات الذي ح�صل على
املتو�سط ( ،)6.25وي�شتمل على :العنوان ،ا�سم امل�ؤلف �أو امل�ؤلفني مع اللقب ،املن�صب �أو الوظيفة
املهنية يف جمال ر�أ�س الدرا�سة ،وح�صل على املتو�سط (� ،)7.5أما يف جمال ترقيم الأق�سام والأق�سام
الفرعية ،فجاءت م�ستويات االلتزام هابطة جدا؛ �إذ ح�صل املعيار ترقم الأق�سام ب�أرقام عربية
بدءا من رقم ( )1حتى نهاية املقال على املتو�سط ( ،)0.625واملعياران ترقم الأق�سام الفرعية
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ب�صورة خمالفة لرتقيم الأق�سام الرئي�سة (�شك ًال وتن�سيق ًا) وانقطاع الرتقيم نهاية كل ق�سم
فرعي ،وي�ست�أنف بداية ق�سم فرعي جديد على املتو�سط ( ،)5.625واملعياران كتابة التعليقات
(احلوا�شي) �أ�سفل ال�صفحة بخط خمتلف حجم ًا و�شك ًال ووجود رقم يف الن�ص ي�شري للإرجاعات
الببليوغرافية املدرجة نهاية املقالة على املتو�سط ( ،)1.25ويف جمال الهوية الببليوغرافية
ح�صل املعيار االلتزام يف �صياغتها باملوا�صفة املتخ�ص�صة يف هذا ال�صدد على املتو�سط (،)6.25
ويف جمال الت�صنيف ح�صل املعيارحتمل كل مقالة يف ر�أ�سها رقم ت�صنيف مو�ضوعها من �أحد �أنظمة
الت�صنيف ال�شائعة اال�ستخدام على املتو�سط ( ،)0ويف جمال تاريخ ت�سليم الدرا�سة ،ح�صل املعيار
ذكر تاريخ ت�سليم املقالة من امل�ؤلف� ،أو تاريخ امل�ؤمتر الذي قدمت �إليه الورقة على املتو�سط
( ،)6.25ويف جمال الإطار العام للدرا�سة وجانبها النظري ،ح�صل املعيار و�ضوح حمددات البحث
املو�ضوعية ،والب�شرية ،والزمانية ،واملكانية على املتو�سط ( ،)6.875واملعيار وجود م�صطلحات
البحث متوافقة مع العنوان ح�صل على املتو�سط ( ،)6.25واملعياران تعريف امل�صطلحات لغة،
وا�صطالحا ،و�إجرائيا و ال�سالمة اللغوية والإمالئية والطباعية ح�صال على املتو�سط (،)5
واملعيار حداثة الدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف الدرا�سة املن�شورة ح�صل على املتو�سط (،)5.625
واملعيار مدى توافق الإطار النظري مع عنوان الدرا�سة ح�صل على املتو�سط ( ،)6.875ويف جمال
منهج الدرا�سة ح�صل املعياران منا�سبة املنهج ملو�ضوع الدرا�سة و�سبب اختيار منهج الدرا�سة على
املتو�سط ( ،)5.625ويف جمال املجتمع والعينة ح�صل املعيار حتديد املجتمع على املتو�سط
( ،)4.375وح�صل املعيار حتديد املجتمع على املتو�سط ( ،)5.625وح�صل املعيار نوع العينة
على املتو�سط ( ،)5وح�صل املعيار ن�سبة العينة من املجتمع الأ�صلي على املتو�سط ( ،)0ويف جمال
�أدوات الدرا�سة ح�صل املعياران منا�سبة الأدوات ملنهج الدرا�سة وذكر كل �أدوات الدرا�سة على
املتو�سط ( ،)7.5وح�صل املعيار وفاء الأدوات بتحقيق الهدف منها على املتو�سط ( ،)6.25ويف
جمال الأ�ساليب الإح�صائية ح�صل املعيار حتديد الأ�ساليب الإح�صائية على املتو�سط (،)6.25
وح�صل املعيار منا�سبة الأ�ساليب الإح�صائية على املتو�سط ( ،)6.875ويف جمال التو�صيات
واملقرتحات ح�صل املعياران وجود املقرتحات وف�صل التو�صيات عن املقرتحات على املتو�سط
( ،)3.75وح�صل املعيار ارتباط التو�صيات بنتائج الدرا�سة على املتو�سط ( ،)6.875ويف جمال
املالحق ح�صلت املعايري وجود مالحق للدرا�سة ووجود عنوان لكل ملحق يبني م�ضمونه ومطابقة
رقم امللحق بالببليوغرايف يف املنت على املتو�سط (.)0
للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س الذي ين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطات معايري حترير الدوريات العلمية ومعايري الدرا�سة العلمية؟ مت
ا�ستعمال االختبار التائي للفرق بني املتو�سطني على م�ستوى كل جمال من املجالني ،واجلدول رقم ()5
يبني هذه امل�ؤ�شرات الإح�صائية.
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جدول رقم ()5
اختبار ( )tللفرق بني متو�سطات جمال معايري حترير الدوريات العلمية العربية وجمال معايري
حترير الدرا�سة العلمية الرتبوية يف هذه الدوريات
جمال املعايري
معايري حترير الدورية العلمية
العربية
معايري حترير الدرا�سة العلمية

عدد
املعايري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
احلرية

قيمة t

م�ستوى
الداللة

23

8.071

3.428

83

1.953

0.054

62

6.573

3.032

نتيجة
الداللة
غري
دالة

يتبني من اجلدول رقم (� )5أن متو�سط جمال معايري حترير الدوريات العلمية العربية بلغ
( )8.071بانحراف معياري قدره ( ،)3.428وبلغ متو�سط جمال معايري حترير الدرا�سة العلمية
الرتبوية يف هذه الدوريات ( )6.573بانحراف معياري قدره ( ،)3.032وبلغ الفرق الظاهري بني
متو�سطي املجالني ( )2.137ل�صالح جمال معايري حترير الدورية العلمية العربية ،وهو فرق كبري
مقارنة بالقيمة العليا للمتو�سط احل�سابي البالغة (.)10
وبلغت قيمة االختبار التائي للفروق بني متو�سطات معايري املجالني ( )1.953بدرجة حرية
( ،)83وبلغت الداللة الإح�صائية للفروق بني متو�سطات املجالني ( ،)0.054وهي �أكرب من م�ستوى
الداللة ( ،)0.05لكنها قريبة جد ًا من م�ستوى الداللة املعترب يف هذه الدرا�سة ،مما ي�شري �إىل �أن
الفروق الإح�صائية بني املجالني غري دالة �إح�صائي ًا رغم وجود فرق ظاهري بني املجالني ل�صالح جمال
معايري حترير الدورية العلمية العربية ،قد ُي َف َّ�سر عدم وجود داللة �إح�صائية لالختالف الكبري بني
عدد معايري املجالني التي بلغ الفرق بينها ( )39معيار ًا.

التو�صيات:

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ُيو�صى بالآتي:
1 .1التزام كل كلية من الكليات اجلامعية باملعايري التي ت�ضمنتها الدرا�سة لتتميز باملو�ضوعة والعلمية
واملهنية العالية يف جمال البحث العلمي.
�2 .2ضرورة تخ�صي�ص كل جامعة عربية ميزانيات مالية لدعم الدوريات العلمية ،للنهو�ض بدورها
على �أكمل وجه ممكن ،وميكن لكليات الرتبية يف اجلامعات العربية اللجوء �إىل م�صادر غري حكومية
لدعم دورياتها العلمية من املتطوعني واجلهات االجتماعية الداعمة لتقدم العلم واملعرفة.
3 .3من ال�ضرورة للدوريات العلمية التي مل حتقق بع�ض املعايري كليا �أو جزئيا �أن حتاول االرتقاء
مب�ستوى �أدائها ،بااللتزام بهذه املعايري ،وال �سيما املعايري التي ميكن االلتزام بها جزئيا ،كالتعريف
باملجلة (ر�ؤية ،ر�سالة ،هدف ،تاريخ) ،واعتماد الأرقام العربية يف الرتقيم املت�سل�سل والعناية
بورقة م�ستخل�صات منف�صلة قابلة للنزع �أو الف�صل يف بداية العدد �أو نهايته،وت�ضمني ورقة
امل�ستخل�صات عنوان الدورية ،وردمد ،ISSNواملجلد ،والعدد ،والتاريخ ،وم�صدر الت�صنيف ،وم�صدر
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الوا�صفاتامل�ستخدمة يف اخلانات ،و�إذن اال�ستن�ساخ،وبيانات اخلانات :رقم ت�صنيف الدرا�سة،
و�أرقام نظم الت�صنيف العاملية الأخرى ،وا�سم امل�ؤلف �أو امل�ؤلفني ،وامل�ؤهالت العلمية ،ومكان العمل،
وعنوان الدرا�سة كامال باللغة الأ�صلية ،وترجمة العنوان �إىل اللغة التي كتبت بها الدرا�سة،
وبيانات العدد كاملة الذي ن�شرت فيه الدرا�سة ،وامل�ستخل�ص ،وامل�صطلحات احلرة ،وغريها من
املعايري التي �أ�شارت �إليها نتائج الدرا�سة .وجود ورقة منف�صلة يف بداية العدد ال�صفحة الأوىل
من كل مقال ت�شمل :الو�صف الببليوغرايف للوثيقة ر�أ�س ال�صفحة ،والعنوان كامال و�سط ال�صفحة،
وبيانات امل�ؤلف بني العنوان ون�ص امللخ�ص ،وتاريخال ا�ستالم وقبول الن�شر وكلمات مفتاحية تلي
امللخ�ص ال تزيد عن ( )10كلمات وي�شتمل على :العنوان ،ا�سم امل�ؤلف �أو امل�ؤلفني مع اللقب ،املن�صب
�أو الوظيفة املهنية يف جمال ر�أ�س الدرا�سة ،وترقم الأق�سام ب�أرقام عربية بدءا من رقم ( )1حتى
نهاية املقال ،وترقم الأق�سام الفرعية ب�صورة خمالفة لرتقيم الأق�سام الرئي�سة (�شك ًال وتن�سيق ًا)
وانقطاع الرتقيم نهاية كل ق�سم فرعي ،وي�ست�أنف بداية ق�سم فرعي جديد وكتابة التعليقات
(احلوا�شي) �أ�سفل ال�صفحة بخط خمتلف حجم ًا و�شك ًال ووجود رقم يف الن�ص ي�شري للإرجاعات
الببليوغرافية املدرجة نهاية املقالة وااللتزام يف �صياغتها باملوا�صفة املتخ�ص�صة يف هذا ال�صدد
وحتمل كل مقالة يف ر�أ�سها رقم ت�صنيف مو�ضوعها من �أحد �أنظمة الت�صنيف ال�شائعة اال�ستخدام
وذكر تاريخ ت�سليم املقالة من امل�ؤلف� ،أو تاريخ امل�ؤمتر الذي قدمت �إليه الورقة وو�ضوح حمددات
البحث املو�ضوعية ،والب�شرية ،والزمانية ،واملكانية ووجود م�صطلحات البحث متوافقة مع العنوان
وتعريف امل�صطلحات لغة ،وا�صطالحا ،و�إجرائيا وال�سالمة اللغوية والإمالئية والطباعية
وحداثة الدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف الدرا�سة املن�شورة ومدى توافق الإطار النظري مع عنوان
الدرا�سة ومنا�سبة املنهج ملو�ضوع الدرا�سة و�سبب اختيار منهج الدرا�سة وحتديد املجتمع وحتديد
املجتمع ونوع العينة ون�سبة العينة من املجتمع الأ�صلي ومنا�سبة الأدوات ملنهج الدرا�سة وذكر
كل �أدوات الدرا�سة ووفاء الأدوات بتحقيق الهدف منها وحتديد الأ�ساليب الإح�صائية ومنا�سبة
الأ�ساليب الإح�صائية ووجود املقرتحات وف�صل التو�صيات عن املقرتحات وارتباط التو�صيات
بنتائج الدرا�سة ووجود مالحق للدرا�سة ووجود عنوان لكل ملحق يبني م�ضمونه ومطابقة رقم
امللحق بالببليوغرايف يف املنت على املتو�سط (.)0
�4 .4إن�شاء وحدة م�شرتكة بني اجلامعات العربية ملوا�صفات ومقايي�س البحث العلمي ،تتوىل الإ�شراف
والرقابة على الدوريات العلمية املحكمة يف اجلامعات العربية ،ومتنح الدورية �صفة الدورية
املحكمة يف �ضوء التزامها بهذه املوا�صفات واملقايي�س.
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املقرتحات:

يف �ضوء نتائج الدرا�سة تقرتح الدرا�سات الآتية:
�1 .1إجراء درا�سة علمية ال�ستق�صاء املوا�صفات واملقايي�س الالزمة لتحرير الدوريات العلمية املحكمة
والدولية� ،سواء املقايي�س الدولية �أم املقايي�س الإقليمية واملحلية.
�2 .2إجراء درا�سة لتقومي الدوريات العلمية املحكمة يف كل جامعة عربية ،و�إجراء درا�سة مقارنة
بينها �أو بني دوريتني يف جامعتني عربيتني يف دولتني عربيتني خمتلفتني.
�3 .3إجراء درا�سة مماثلة لهذه الدرا�سة لتقومي املجالت العربية املحكمة يف العلوم التطبيقية
املختلفة.
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