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الدولــــــــة والقبيلة يف اليمــــــــن
"العالقات التبادليـــــــة و�أثرها املجتمعي"

د .عبد الباقي �شم�سان

مقدمة:

حتاول هذه الدرا�سة فهم وتف�سري العالقة القائمة بني الدولة
والقبيلة يف اليمن خـــالل عام 2010م – ملا له �أي عام 2010م من عالقة
مف�سرة ملا قبله وم�ؤثثة ملا بعده – وذلك من خالل تتبع وجتميع جملة من
الأفعال التعبريية املادية والرمزية والآليات املتبعة لإدارة ال�صراع لدى كل
طرف  ،ومدى ات�ساق خمرجاتها مع �صريورة �إحتكار الدولة للعنف ال�شرعي
 ،وبناء الدولة الوطنية  ،وكذا متطلبات �إدارة النظام الدميقراطي بفعل
العمليات التنموية والتحديثية العقالنية التي ت�صهر تدريجي ًا كل الهويات
الألوية والو�شائجية والقرابية واملناطقية وتذويبها يف بوتقة هويتها
اجلامعة وجوهرها املتمخ�ض من �أح�شاء تلك العمليات التي تعيد �صياغة
العالقة بينهما بني املكونات املجتمعية على �أ�سا�س املواطنة املت�ساوية دون
متييز .
ً
	�إن اتخاذ العالقة بني الدولة والقبيلة جماال للإ�شتغال يف
�سياقه الزمكاين احل�ضاري  :املحلـــي  -بعد ما يقارب ن�صف قرن من ن�ش�أة
الدولة اليمنية احلديثة  .وع�شرون �سنة من �إعالن الإنتقال الدميقراطي
تالزم ًا والوحدة اليمنية  -والكوين لف�ضاء عابر للمواطنة و�سيادة الدولة
يعد �إجراء دوري ًا يف �إطار �إ�سرتاجتية العقالنية التوا�صلية  -لي�س كما هو
لدى هابرما�س لتقييم املنجزات احل�ضارية الإن�سانية -التي تخترب وتقي�س
خمرجات العمليات التحديثية بهدف حذف وتعديل كل ما هو �سلبي وموا�صلة
الإيجابي  ،ب�إعتبار �أن القبلية مل تعد جمموعة العالقات املتبادلة بني
الأفراد واملبنية على تراتبية القرابة  ،بل هي عقلية عامة تخ�صب الذاكرة
اجلماعية وال تنح�صر يف فرتة تاريخية معينة �أو يف �شكل من �أ�شكال املجتمع
( بدو  ،ح�ضر ) القبيلة تتكيف مع كل البيئات واحلقائق املتغرية  :مطالب
الدميقراطية املجتمع اال�ستهالكي احلداثي يف مطلع القرن الواحد والع�شرين
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( . )1ومن هذا املنظور جاء االهتمام مبفهوم” الال�شعور ال�سيا�سي “ الذي يحكم الظاهرة ال�سيا�سية من الداخل
تفكري ًا وممار�سة  ،وحتديد ًا من قبل املفكر العربي حممد عابد اجلابري يف كتابه العقل ال�سيا�سي العربي م�ستند ًا �إىل
نف�س ال�س�ؤال الذي و�ضعه موري�س دوفرجيه عند درا�سته عقل ال�سيا�سي الغربي  :ما هي م�ضامني الال�شعور ال�سيا�سي
امل�ؤ�س�س للعقل ال�سيا�سي الغربي ؟ و�أجاب اجلابري على ذلك بعد �إجراء تعديل يف داللة املفهوم  “ :دوفرجيه كان
يكتب وهو يفكر يف املجتمع الأوربي امل�صنع الذي �أ�صبحت فيه العالقات االجتماعية من نوع الع�شائرية والطائفية
حتتل مكان ًا يقع فع ًال خلف املوقع الذي حتتله العالقات االقت�صادية املتطورة  ،وعالقات الإنتاج � ،أما يف جمتمعنا
العربي قدمي ًا وحديث ًا فالأمر يكاد يكون بالعك�س من ذلك متام ًا  ،فالعالقات االجتماعية ذات الطابع الع�شائري
والطائفي ال تزال حتتل موقع ًا �أ�سا�سي ًا و�صريح ًا يف حياتنا ال�سيا�سية (.)2
	�أما يف ال�سياق اليمني  ،فال�سلوك القبلي – الذي يحكمه متغري اجلماعة  :قبلية  ،مناطقية  ،مذهبية
 ،ودرجة الثقافة ال�سيا�سية – يعرب عن مقا�صده مادي ًا ورمزي ًا بو�ضوح �سافر  ،كما يتوارى خلف الفعل ال�سيا�سي
واالجتماعي والديني وامل�ؤ�س�سات احلديثة  ،ويعزى ذلك �إىل عديد الأ�سباب الرئي�س منها ال�سيا�سة والآلية املتبعة
وبناء عليه �أفرت�ضنا ا�ستناد ًا �إىل الدربة والإ�شتغال بامل�س�ألة حمل الدر�س
من قبل الدولة /ال�سلطة جتاه القبيلة
ً
الفر�ضية التالية :
	�إن الأفعال التعبريية املادية والرمزية املتبادلة بني الدولة  /ال�سلطة والقبيلة وكذا �أ�سلوب �إدارتها من
قبل ال�سلطة احلاكمة ال يعيد �إنتاج القبيلة والقبلية فح�سب بل يقو�ض الدولة ذاتها  .ولإختبار ذلك تتبعنا تلك
العالقات التبادلية من خالل ما مت ن�شره من �أخبار وتقارير وت�صريحات يف �صحيفتي امل�صدر والو�سط خالل عام
2010م وهما �صحيفتان “ �أهليتان “ ا�سبوعيتان توليان �أهتمام ًا ثابت ًا وملحوظ ًا بامل�س�ألة القبلية وعالئقها .
	�إن الآلية املتبعة من قبل ال�سلطة يف �إدارتها للعالقات مع القبيلة ،ال تف�ضي خمرجاتها �إىل تقوي�ض
القبيلة والقبلية  ،بل عك�س ذلك ت�ساهم بوعي يف �إعادة �إنتاجها كمخرجات لعملية �إدارة ال�سيا�سي والإجتماعي
 ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تعميم و�إحالل الأعراف والأحكام القبلية على كل مفا�صل الف�ضاء املجتمعي ( الريفي
واحل�ضري )  ،وتعزيز القناعة لدى االفراد واجلماعات بنجاعة �أفعالها لتحقيق مطالبها  :اختطاف  ،تفجري
املمتلكات العامة ...الخ .
	�إن هيمنة القبيلة  ،وجناح �آلياتها املتبعة يف حتقيق مطلبها  ،هي�أت لإ�ستعداد نف�سي لدى اجلماعات الأخرى
املناطقية التي جتازوت القبلية وعالئقها منذ عقود  ،ال�ستدعاء هويتها الأولية والإلتفاف حول رموزها اجلامعة (
�شيوخ املناطق ) .
	�إننا ندرك ثقل الرتاثات القبلية وعمق جذورها البعيدة � ،إال �أننا نعترب نظري ًا ومنهجي ًا �أن مرحلة ن�ش�أة
الدولة اليمنية احلديثة – �إثر قيام ثورة � 26سبتمرب �شما ًال  ،والإ�ستقالل جنوب ًا حلظة ت�أ�سي�سية تقطع مع كل
تراثات املا�ضي وفق ًا ملفهوم الدولة وظائفها وعالقتها مبكونات املجتمع وحتقيق ًا لذلك يتوجب �أن تف�ضي عملياتها
التحديثية يف املجال ال�سيا�سي �إىل ()3
•تعزيز �سلطة الدولة املركزية مع �إ�ضعاف نفوذ م�صادر ال�سلطات التقليدية – القبلية والأ�سرية  ،و�سلطة
فقهاء الدين .
 )1ملزيد من التفا�صيل� ،أنظر :خلدون النقيب� ،صراع القبيلة والدميقراطية :حالة الكويت (بريوت :دار ال�ساقي� ،)1996 ،ص�،ص7ـ .20
 )2ملزيد من التف�صيل �أنظر  :حممد عابد اجلابري  ،العقل ال�سيا�سي العربي  :حمدداته وجتلياته ( بريوت  :مركز درا�سات الوحدة العربية  )2004 ،ط� . 4ص �ص ،
. 16 – 10
 )3ثناء ف�ؤاد عبد اهلل� ،آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العربي (بريوت  :مركز درا�سات الوحدة العربية.210 ، )1997 ،
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•دعم ال�صالحيات التخ�ص�صية يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية لت�سهيل حتديد املهام والأدوار بو�ضوح .
•زيادة نطاق امل�شاركة ال�شعبية يف العمليات ال�سيا�سية يف �إطار التن�سيق والتفاهم والإت�صال بني املواطنني
والنظام ال�سيا�سي .
	�إن املهام املفرت�ض حتقيقها من قبل النخب ال�سيا�سية احلاكمة  ،وعملياتها التحديثية مل
تتحقق �سواء يف مرحلة الدولة الوطنية ال�شطرية �أو املوحدة التي �أ�ضيف �إىل مهامها  ،متطلبات االنتقال
الدميقراطي .
	�إن القبلية كمبد�أ تنظيمي يحدد الأطر العامة للع�ضوية يف اجلماعة ح�سب تراتبية تنظيمة
مبنية على التحالف بقدر ما هي مبنية على الن�سب والقرابة  ،متثل عقلية عامة م�ستمدة من االنتماءات
والوالءات ( الو�شائجية ) املنغر�سة يف �أعماق اجلماعة ( )4وت�ؤ�س�س م�ضامني الال�شعور ال�سيا�سي لها ،
وتلك العالئق وال�سمات �أنفة الذكر تن�سحب على الف�ضاء املجتمعي اليمني � ،سواء يف املراحل ال�سابقة
�أو الالحقة لن�ش�أة الدولة اليمنية احلديثة � ،أما من حيث عالقتها بالدولة ( املركز ) � ،سواء يف طورها
ال�شطري �أو املوحد  ،فلم تعرف القبيلة �إزدهار ًا وات�ساع ًا يف درجة اال�ستقالل  ،وغلبة ثقافتها و�أعرافها
و�أحكامها على كامل الف�ضاء املجتمعي �إال يف العقد الأخري من القرن الواحد والع�شرين  ،كمح�صلة لتجمع
جملة من العنا�صر �أبرزها �‘ :إعادة �أنتاجها بوعي من قبل النخبة ال�سيا�سية احلاكمة من خالل اتخاذها
عن�صر ًا من مدخالت �إدارة ال�صراع ال�سيا�سي واالجتماعي �أو نتيجة خل�ضوع ال�شخ�صيات الر�سمية طوع ًا
�أو جرب ًا لأعرافها و�أحكامها لف�ض وحل اخلالفات بينها وبني الدولة �أو بينها ومكونات املجتمع .
	�إن تلك الآلية املتبعة من قبل الدولة يف �إدارتها ل�ش�ؤون املجتمع �أف�ضت �إىل �إعادة تق�سيم النفوذ
بينها وبني �شيوخ القبائل وكبار قادة اجلي�ش والأمن ( )5وقبل ا�ستعرا�ض �أبرز التعبريات القبلية املادية
والرمزية والآليات الر�سمية املتخذة جتاهها  ،البد من ا�ستعرا�ض بع�ض العوامل التي �أف�ضت حم�صلتها
املجتمعية �إىل احتالل القبيلة موقع ًا هام ًا يف احلقل ال�سيا�سي والإجتماعي ،مل ميكنها من التعامل مع
ال�سلطة املركزية بندية فح�سب بل جتاوزتها مو�ضوعي ًا .

�أو ًال  :املقدمات املمهدة :

أ .أمرحلة ن�ش�أة الدولة اليمنية احلديثة :
•�أدخلت النخب ال�سيا�سية احلاكمة �إىل احلقل ال�سيا�سي ( �شما ًال  /جنوب ًا ) القبيلة �سواء عند اال�ستعانة بها
لتثبيت النظام اجلمهوري �شما ًال � ،أو يف مرحلة الكفاح امل�سلح �ضد اال�ستعمار الربيطاين وما بعدها جنوب ًا ،
وهو ما �أك�سبها يف املراحل الالحقة موقع ًا هام ًا يف املعادلة ال�سيا�سية الميكن جتاوزه ،وتعاظمت تلك املكانة
تدريجي ًا بفعل تعرث عمليات التحديث والتنمية  ،بفعل ال�صراعات ال�سيا�سية والع�سكرية على م�ستوى
الدولة �أو بني الدولتني ( اجلمهورية العربية اليمنية  ،وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ) .

ب -مرحلة الدولة املوحدة ( 2010 / 1990م ) :

•نقلت النخب ال�سيا�سة احلاكمة التي قادت امل�سار نحو �إعالن الوحدة اليمنية بني ما كان ي�سمى باجلمهورية
العربية اليمنية وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ،كل االحتقانات الكامنة واملعلنة ،والث�أرات بني

 )4خلدون النقيب ،مرجع �سابق� ،ص.9
 )5للمزيد من التف�صيل� ،أنظر :التقييم القطري امل�شرتك لليمن والأمم املتحدة يف اليمن� ،2005 ،ص�،ص .42
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اجلماعات ال�سيا�سية واالجتماعية واملذهبية املت�صارعة على م�ستوى الدولة الواحدة �أو الدولتني �إىل احلقل
املوحد �أثر �إعالن الوحدة  ،وهو �إجراء يتناق�ض ومتطلبات التهيئة لالنتقال الدميقراطي :عدالة انتقالية،
م�صاحلات� ،إن�صاف ،اعرتاف� ...إلخ الأمر الذي مل ي�ؤ ّد �إىل و�أد االنتقال الدميقراطي مبكر ًا فح�سب  ،بل �أعاق
عمليات تذويب الهويات الكربى (�شمالية /جنوبية) يف الهوية الوطنية اجلديدة ،وهذا ي�ؤكده ا�ستدعاء �أبناء
املناطق اجلنوبية تدريجي ًا �إثر حرب �صيف1994م وما بعد ،هويتهم ال�سابقة التي مازالت مكتملة نتيجة لق�صر
الفرتة املمتدة ما بني �إعالن الوحدة عام1990م وحرب �صيف1994م.
•�إعادة �إنتاج الرموز التقليدية على ح�ساب الرموز احلديثة والقوى الدميقراطية وحتديد ًا �إثر حرب
�صيف1994م وما بعدها .وهو ما �أدى �إىل �إعاقة انتظام القوى الدميقراطية اجلديدة يف حركات اجتماعية
فاعلة وم�ؤثرة ،حيث انتهجت النخب ال�سيا�سية ،تزامن ًا وتدريجي ًا مع ذلك �أي �إعادة �إنتاج الرموز� ،سيا�سة �إ�ضعاف
الأحزاب ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،الأمر الذي �أدى �إىل �إفقادها القدرة على جتميع مطالب اجلماهري
وحمايتهم  ،مقابل القوى التقليدية التي مل تتجمع حولها اجلماهري فح�سب بل ا�ستدعت بو�ضوح اجلماعات
هوياتها الأولية القبلية واملناطقية ،و�ساعدها يف منائها وثبات وجودها الفاعل :تدين �أداء م�ؤ�س�سات الدولة،
�ضعف �سيادة القانون ،تدين ال�شعور باملواطنة ...الخ  .ولتبيان �آليات �إعادة �إنتاج الرموز القبلية يف م�ؤ�س�سات
الدولة نورد على �سبيل املثال ولي�س احل�صر متثيلها يف ال�سلطة الت�شريعية.:
ــ الربملان االنتقايل ( 1990ـ  ، )1993ن�سبة متثيلها (.)29%
ــ جمل�س نواب انتخابات (1993م) ،ن�سبة متثيلها (.)29%
ــ جمل�س نواب انتخابات (1997م)  ،ن�سبة متثيلها (.)37.7%
ــ جمل�س نواب انتخابات (2003م)  ،ن�سبة متثيلها (.)44.7%
( ما زال هذا املجل�س م�ستمر حتى الآن  ، 2012حيث مت التمديد له بفعل تعرث م�سارات احلوار
بني احلزب احلاكم و(امل�ؤمتر ال�شعبي العام) و�أحزاب املعار�ضة الرئي�سية ممثلة بتكتل اللقاء امل�شرتك
يف مرحلة �أوىل � ،أو وفق ًا للمبادرة اخلليجية و�آلياتها التنفيذية �أثر الإحتجاجات املجتمعية مع نهاية
 2010وما بعدها يف مرحلة ثانية).
•�ضعف �أداء وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية :لقد لعب هذا العن�صر دور ًا رئي�سي ًا يف هيمنة الأعراف الأحكام القبلية
وانتهاء بف�ض النزاع بني القبائل ورئي�س الدولة.
يف كامل الف�ضاء املجتمعي ـ بدء ًا بحوادث ال�سري (ثلثني بثلث)
ً
ون�ؤكد وجهة نظرنا باال�ستناد �إىل ما ورد يف تقرير التقييم القطري امل�شرتك لليمن(� )6أن ف�ساد ال�سلطة
الق�ضائية ،وت�أثري الهياكل والبنى القبلية على �سري العدالة وعلى طبيعة الأحكام التي ميكن �أن ت�صدر عن
املحاكم كل هذه العوامل �أ�ضعفت من قدرة الهيئة الق�ضائية على �إ�صدار �أحكام عادلة ،وعلى �إقامة موازين العدل
ب�صورة مت�ساوية بني فئات و�شرائح املجتمع (� ، )....إن عدم قدرة ال�سلطة الق�ضائية على �إ�صدار �أحكام عادلة
وناجزة ميكن �أن يعود يف �أ�سبابه ومربراته �إىل عوامل عدة ،منها:
ـ �ضعف �أداء امل�ؤ�س�سات والكليات التي تعني بالتعليم الأ�سا�سي القانوين.
ـ �إفتقار املحاكم للهياكل والبنى التحتية الأ�سا�سية واملالئمة (� )....إذ �أن معظم املحاكم يف اجلمهورية اليمنية
ال تتوفر لديها امل�ساحات الكافية للتقا�ضي وتعاين من ازدحام غري طبيعي ،الأمر الذي قد ي�شكل عائق ًا �أمام
املر�أة للو�صول �إليها والرتافع �أمامها.
 )6نف�س املرجع � ،ص �ص46 ،ـ .47
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ـ تباط�ؤ �أجهزة ال�ضبط الق�ضائي يف تنفيذ الأحكام ال�صادرة عن املحاكم وخا�صة الق�ضايا ذات الطابع املدين،
ف�ض ًال عن التلك�ؤ يف �إ�صدار الأحكام ونفاذ �سري العدالة ،ويف نف�س ال�سياق ،خل�ص التقرير �إىل �أن النظام الق�ضائي
اليمني يعدُ �أحد الأ�سباب الرئي�سية لدورة ال�صراعات امل�سلحة يف اليمن.
•توظيف النخب ال�سيا�سية احلاكمة لل�صراعات القبلية التاريخية واالجتماعية ،كمدخالت لإدارة العمليات
ال�سيا�سية والع�سكرية واالنتخابية مع خ�صومها ،الأمر الذي ال تكون من نتائجه �إعادة ت�شكيل ال�صراعات
فح�سب ،بل كذلك تو�سيع دائرتها وخارطتها كما �سرنى ذلك يف امل�ستوى الثاين.
بناء على درا�سات ميدانية
•غياب ا�سرتاتيجية وطنية حلل كل ال�صراعات التاريخية واالجتماعية ،وذلك ً
متعددة احلقول تر�سم خارطة ال�صراعات ،والثارات مبختلف �أ�شكالها القبلية ،وال�سيا�سية ،والفردية وكيفية
معاجلتها� ....إلخ.
•خ�ضوع امل�سئولني الر�سمني جرب ًا �أو طوع ًا عند ف�ض النزاعات بني ال�سلطة والقبائل �إىل الأعراف والأحكام
القبلية ،مما �أدى �إىل �إ�ضعاف �سيادة القانون ،و�إ�ضعاف �صورة ومكانة الدولة يف البنية الذهنية الفردية
واجلماعية.
•امتالك القبيلة ملختلف �أنواع الأ�سلحة وهو ما ترجم واقعي ًا ا�ستقاللها الذاتي ،ككيانات م�ستقلة عن الدولة،
بفعل غياب ا�سرتاتيجية وطنية ،لتنظيم وح�صر حيازة ال�سالح.
•�إقامة عالقات تتجاوز الدولة بني الرموز القبلية ودول اجلوار ،ويعد على �سبيل املثال تلقيها امل�ساعدات املالية
من قبل بع�ض دول اجلوار تدخ ًال يف ال�شئون الداخلية وانتهاك ًا ل�سيادة الدولة وتزداد امل�س�ألة تعقيد ًا مع غياب
�أي ر�ؤية �أو موقف من قبل امل�سئولني الر�سميني (الدولة) وهو ما يعد �إعرتاف ًا �صريح ًا من قبل الدولة بتلك
الكيانات /والتنظيمات امل�ستقلة وعالقاتها اخلارجية.

ثاني ًا � .:أبرز ال�سيا�سات والتعبريات القبلية املادية والرمزية خالل عام2010م :

يف هذا امل�ستوى لن ن�ستعر�ض ال�سيا�سات والتعبريات القبلية وفق ًا لت�سل�سلها الزمني ،و�إمنا وفق ًا
لأ�شكالها التعبريية والداللية ،من جانب �أول ،و�آليات التعامل معها من قبل م�ؤ�س�سات ورموز الدولة ،وكل
ذلك لي�س بهدف و�صف العالقة بني الدولة القبيلة فح�سب و�إمنا كذلك اختبار مدة ات�ساق �إدارة ت�سوية
النزاعات والتوافقات -مادي ًا وداللي ًا ورمزي ًا ،يف البنى الذهنية الفردية واجلماعية (ح�ضرية  ،ريفية
 ،مناطقية ،قبلية ،مذهبية  -واحتكار الدولة للعنف ال�شرعي �أو على الأقل �صريورة جت�سيده وبعبارة
�أخرى ،مدى ا�ستجابتها �أو م�ساهمتها يف ر�سم الدولة ب�صورتها املثالية �أو الن�سبية يف البنى الذهنية
الفردية واجلماعية  ،وذلك كما يلي.:

�أ� .إيواء عنا�صر وقيادات تنظيم القاعدة (�أنور العولقي)

	�إننا ال نعيد ال�سبب الرئي�سي يف �إيواء قيادات وعنا�صر القاعدة �إىل القبيلة وحدها  ،رغم
�إدراكنا بو�ضوح العوامل التالية.:
 .1القبيلة كتنظيم �سيا�سي واجتماعي واقت�صادي وثقايف �أو كعقلية عامة تخ�صب الذاكرة اجلماعية ،ومقومها
ذوبان الهوية الفردية يف الهوية اجلماعية (العائلة ،الفخذ ،الع�شرية ،القبيلة والتي جتعل الفرد لي�س م�سئو ًال
عن �سلوكه فح�سب بل كذلك عن �سلوك بقية �أفراد اجلماعة.
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 .2العادات والتقاليد التي حتول دون ت�سليم ابن القبيلة �أو امل�ستجري �أو الن�سب ،لل�سلطة �أو غريها.
 .3القاعدة املعيارية امل�شرتكة للجماعات القبلية وعنا�صر تنظيم القاعدة ،واملتمثلة بالإ�سالم ،وكذا تطابق
املواقف جتاه الواليات املتحدة الأمريكية و�سيا�ستها املتبعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط (فل�سطني ،ال�سودان ،
�أفغان�ستان ،والعراق) وب�صفة خا�صة انحيازها �إىل جانب �إ�سرائيل.
	ال نرجع �إيواء عنا�صر وقيادات تنظيم القاعدة �إىل العامل القبلي وحده ـ رغم ت�أكيده يف
ت�صريح والد �أنور العولقي (�صحيفة امل�صدر  ،العدد  ،19 ، 99يناير2010،م) الذي قال فيه�“ :إذا كان
ولده �أنور فار ًا يف جبال �شبوة؛ ف�إن ذلك يعود لكونهم من �أبناء قبيلته ويقومون بحمايته” ـ العتقادنا �أن
امل�س�ألة تتجاوز القبيلة نحو ال�سبب اال�صل واملتمثل بالدولة الطرف املوكول �إليه �إ�ضعاف العنا�صر �آنفة
الذكر ،والتي يف �سياقها اليمني تركت املجال للقبائل بعيد ًا عن نفوذها ،وعملت يف نف�س الوقت على �إعادة
�إنتاج رموزها (القبلية واملناطقية) من خالل متثيلها يف م�ؤ�س�سات الدولة وفق ًا حلجم وجودها يف احلقل
ال�سيا�سي واالجتماعي ،عالوة على ترك املجال �أمامها مفتوح ًا حليازة كل �أنواع الأ�سلحة ،واخل�ضوع طوع ًا
وجرب ًا للأعراف والأحكام القبلية لف�ض وت�سوية النزاعات بني الدولة والقبيلة �أو بينها وبقية املكونات،
كل تلك العوامل �ساهمت يف بعث ال�سبب الأ�سا�س واملتمثل بال�شعور املادي والنف�سي بوجودهم الذاتي
ككيانات م�ستقلة وقادرة على مواجهة الدولة بند ّية ،وهذا يت�أكد يف ت�صريح ال�شيخ /عرفج بن حمد
بن ه�ضبان ،رئي�س جمل�س قبائل بكيل لل�سلم والإ�صالح “ ل�سنا موظفني عند احلكومة لنالحق امل�شتبه
بانتمائهم للقاعدة ،فالدولة لها �أجهزتها الأمنية اخلا�صة التي ميكن �أن ت�ؤدي هذه املهمة” (�صحيفة
امل�صدر ،العدد ،19 ،99يناير2010 ،م) � .أما ما يتعلق ب�آليات التعاطي مع م�س�ألة الإيواء ،ف�إن الآليات
املتبعة مل ت�ؤد �إىل معاجلة الأ�سباب الأ�صل �أو حتى ممار�سة وظيفتها املفرت�ضة ،بل �أتبعت �أ�ساليب �أدت
�إىل نتائج كارثية :عمليات ع�سكرية ،وق�صف جوي خلّف �ضحايا ،مما �أدى �إىل نتائج عك�سية مناه�ضة
لل�سلطة وم�ؤيدة لتنظيم القاعدة� ،أو عن طريق ك�سب والء بع�ض القبائل للم�شاركة يف حملتها �ضد تنظيم
القاعدة مقابل مدهم باملال وال�سالح والوعد بتجنيبهم ال�ضربات اجلوية (قبائل العوالق) ،ومت التفاو�ض
والإتفاق يف حوارات مبا�شرة بني الرموز القبلية و�شخ�صيات حكومية وع�سكرية رفيعة (�صحيفة امل�صدر،
العدد�،26 ،138أكتوبر2010،م).
	�إن املعاجلات الر�سمية �آنفة الذكر تتناق�ض مع وظائف الدولة و تعمل باالجتاه املعاك�س،
فالإ�ستعانة بالقبائل ال ين�شئ �أو يو�سع �أو يعيد خارطة الثارات فيما بينها فح�سب ،بل يق ّو�ض الدولة التي
تعرتف بها �صراحة ككيانات م�ستقلة وندّ ية لها ،وذلك ما يجعلها البيئة املنا�سبة والآمنة لتنظيم القاعدة
الذي قد ي�ضطر �أع�ضا�ؤه للإن�سحاب من ف�ضاء قبلي نحو �آخر م�ؤقت ًا �أو نهائي ًا ،هذا عالوة على �أن القبائل
املتعاونة تقوم بذلك م�ؤقت ًا ونفعي ًا لتناق�ض ذلك ونزعة اال�ستقالل الذاتي لها.

ب .توظيف و�إعادة �إنتاج ال�صراعات الإجتماعية وال�سيا�سية:

تعد تعبرية جامعة عمران منوذج ًا مثالي ًا لي�س فقط لتبيان كيفية توظيف و�إعادة �إنتاج ال�صراعات
التاريخية كمدخالت لإدارة ال�صراعات ال�سيا�سية واالجتماعية والع�سكرية من قبل ال�سلطة واحلوثيني
فح�سب ،و�إمنا كذلك لفهم وتف�سري العالقة بني الدولة واملجتمع يف مراحل تاريخية متعددة ،وكذلك
ملقارنة مقدار ا�ستقاللها و�شعورها بذاتها مقابل الدولة والقبائل الأخرى ،و�أخري ًا قيا�س وتقدير درجة
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ال�صراع بني قبيلتي حا�شد وبكيل يف �أف�ضل حقل اختبار:
فقد ن�شرت �صحيفة امل�صدر (العدد ،9 ،102فرباير2010،م) خرب ًا مفاده �أن ا�شتباك ًا م�سلح ًا
�أودى بحياة �أربعة �أ�شخا�ص بينهم جنديان ،انطلقت �شرارته ب�سبب خالف حول ت�سكني النازحني من
مديرية حرف �سفيان ب�أر�ضية اجلامعة التي تربعت بها قريتي احلائط وقهال التابعتني لعيال �سريح
(قبيلة بكيل) قبل ما يقارب العقد ،وارتفعت حدة الرتقب لوقوع �أفعال عدائية مبا�شرة وغري مبا�شرة
منذ �إنتخاب كهالن �أو �شوارب (قبيلة حا�شد) حمافظ ًا ملحافظة عمران قبل عام (ال ينتمي املحافظ
فقط لقبيلة حا�شد ،بل �أي�ض ًا الأمني العام للمجل�س املحلي وخم�سة وكالء ملحافظة عمران و�أغلب قيادات
املحافظة) ،ومن �أح�شاء هذا العمق املركب واملعقد تتمخ�ض التف�سريات للأفعال بريبة و�شك� ،إذ ظن عيال
�سريح قرار ت�سكني النازحني يف �أر�ضية اجلامعة ما هو �إال مربر لنقل اجلامعة �إىل مدينة خمر (حا�شد).
وتعود امل�صادر التاريخية املغذية لل�صراع الأ�صل بني قبيلتي حا�شد وبكيل �إىل ما بعد تويل
الإمام يحيى حميد الدين ال�سلطة بد ًال عن الأتراك ـ وحتديد ًا بعد �سنوات من  1918ـ والذي تعر�ض
حكمه ملناه�ضة من قبل �شيبان (كان مكلف مع الإمام يحيى من قبل الوالية العثمانية جلمع وجباية
الزكاة) الذي طلب من الإمام يحيى تقا�سم ال�سلطة معه وقوبل طلبه بالرف�ض ،مما �أدى بالأول �إىل
القيام بعملية مترد باال�شرتاك مع ال�شيخ ح�سني الأحمر ،ومل يكن مبقدور الإمام يحيى �إخماد التمرد
وتداعياته فلج�أ �إىل قبائل عيال �سريح ويزيد للق�ضاء على ذلك التمرد ،وهو ما مت بالفعل ،حيث �أدخلت
الأخرية قبيلة حا�شد �ضمن القاعدة القبلية (الغرارة) التي تق�ضي بنهب املال و�إفقار املذنب ح�سب
الأعراف القبلية ،وتغريت الأو�ضاع واملواقع بفعل التحوالت التاريخية وال�صراع الذي يتجدد ل�صالح
قبيلة حا�شد التي �أ�صبحت القوة املهيمنة على احلقل ال�سيا�سي ،واحتل رموزها مواقع هامة يف املعادلة
ال�سيا�سية والع�سكرية .وال بد من الإ�شارة �إىل �أن �أبرز ب�ؤر ال�صراع بينهما تعود �إىل ما يزيد عن مائة �سنة
بني قبيلة �صباره (�سفيان/بكيل) والع�صيمات (حا�شد) حول حد ال�سواد ،وكذا ملكية وادي ورور امل�شهور
بزراعة العنب ،ويف �سياق الأ�صل التاريخي والب�ؤر املف�صلية املن�ش�أة ملحطات ث�أرية لها نف�س �أهمية الأ�صل
التاريخي :على �سبيل املثال احلرب التي قادها جماهد �أبو �شوراب بعد �سنوات قليلة من تويل الرئي�س
علي عبد اهلل �صالح مقاليد احلكم يف اجلمهورية العربية اليمنية �ضد قبائل بكيل ،ومتكنه من افتكاك
جزء من وادي ورور ،ويتداول �أنه ا�ستعان بالقوات امل�سلحة ،وقد �أدت تلك الب�ؤرة �إىل  -1 :تو�سيع الفجوة
وجتديدها بني حا�شد وبكيل� -2 .أ�س�ست لل�شعور بالإق�صاء لدى القبائل البكيلية التي ماثلت بني ال�سلطة
ورموزها وقبيلة حا�شد ،وجتذّ ر ال�شعور تدريجي ًا يف البنى الذهنية والفردية واجلماعية ،وهذا ما يف�سر
توظيفه عند الدعوة �إىل جمع قبائل ورموز بكيل ،وتت�أكد وجهة النظر �آنفة الذكر يف مقولة ال�شيخ �أمني
العكيمي“ :حق بكيل بال�سيادة وقيادة البالد من عوامل �إجناح امل�ؤمتر” (�صحيفة الو�سط ،العدد ،310
،3نوفمرب2010،م).
وقبل ال�شروع يف ا�ستعرا�ض توظيف ال�صراعات االجتماعية وال�سيا�سية من قبل ال�سلطة
واحلوثيني ،ن�ستعر�ض بع�ض التعبريات املادية لذلك ال�صراع لأهميتها يف �إبراز حدة ال�صراع وحيويته
وا�ستمراره:
ـ تعر�ض ال�شيخ �صادق بن ح�سني الأحمر ملحاولة اغتيال عام1990م.
ـ عام 2006م دفع ال�شيخ عبد اهلل بن ح�سني الأحمر بال�شيخ �أحمد يحيى القعود للرت�شح يف انتخابات املجل�س
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املحلي ملحافظة عمران ،والذي اعتربه ال�شيخ �صغري حمود بن عزيز مبثابة تدخل �سافر يف �شئون قبيلة �سفيان،
وكان الرد على ذلك التدخل ببعث ر�سالة لكل من يتحالف مع بيت الأحمر ،عندما �أدى ا�شتباك م�سلح بني
مرافقي الطرفني ـ �صغري والقعود ـ �إىل مقتل ال�شيخ �أحمد بن يحيى القعود يوم االقرتاع  .ويف هذه البيئة
بالغة احل�سا�سية والتعدد والتداخل التحالفي وظف احلوثي ال�صراع التاريخي بني قبيلة �صباره (�سفيان/
بكيل) والع�صيمات (حا�شد) على احلدود القبلية بينها (على حد ال�سواد) حني �أوعز ملقاتليه مب�ساندة �سفيان
يف حربها مع حا�شد ،وبذلك و�ضع احلوثيون موطئ قدم لهم عرب قبيلة �صباره املحاددة ملحافظة �صعدة.
	�إن اال�صطفاف التمو�ضعي للحوثني يف حقل ال�صراع يحكمه ثالثة عنا�صر.:
العن�صر الأول :يتمثل باملدخل املذهبي (�سلفي ،زيدي) وهذا العن�صر عابر لالنتماء القبلي ،حيث
�أن ا�ستقطاب القبائل والأفراد من القبيلتني هدفه احلفاظ �أو التو�سع يف املجال التاريخي اجلغرايف
واالجتماعي للمذهب الزيدي ،وكذا الدفاع عن املذهب الزيدي الذي يواجه عملية منظمة لتقلي�ص
جماله و�إحالل املذهب ال�سلفي بدعم من اململكة العربية ال�سعودية ،وتنفيذ حليفها التاريخي ال�شيخ
عبد اهلل ح�سني الأحمر (حا�شد) واملرجعية الإخوانية واجلهادية النا�شطة يف �إطار التجمع اليمني
للإ�صالح ،ويت�أكد �أثر ال�صراع من خالل �أقوال يحيى احلوثي يف �صحيفة الو�سط (العدد ،28 ،6 ،5مايو،
2010م).:
“ .1ال�سنيون عملوا مع بريطانيا ليحكموا البلدان ال�شيعية”.
 .2الرئي�س (حا�شد) ارتد عن الزيدية و�أنظم �إىل الوهابية.
� .3إن ما وقع يف �صعدة لي�س �صراع ًا مع الدولة و�إمنا مع دكتاتور مت�سلط وتابع للأمراء ال�سعوديني وعميل
للوهابيني ...عمل على تنفيذ خمططاتهم �ضد ال�شعب اليمني وعلى كافة الأ�صعدة “.
العن�صر الثاين .:توظيف ال�شعور بالإق�صاء لدى قبائل بكيل من التمثيل يف بنية ال�سلطة والنفوذ
تنا�سب ًا وحجمها الدميوغرايف واجلغرايف ودورها الوطني.
العن�صر الثالث :توظيف حب النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�آل بيته ال�ساكن مب�شاعر جيا�شة
يف قلوب اليمنيني .ويت�أكد هذا العن�صر بو�ضوح يف ت�صريحات الناطق الر�سمي با�سم احلوثيني حممد
عبدال�سالم �إثر اال�شتباكات بني جلنة التفتي�ش ـ �شكلها ح�سني الأحمر ـ وبع�ض املقاتلني احلوثيني يف حوث
“ ما يجري يف مدينة حوث تطهري عرقي وعن�صري �ضد الها�شميني �أبناء املنطقة حتت دعاوى زائفة
بحجة �أنهم حوثيون” (�صحيفة امل�صدر ،العدد�،31 ،131أغ�سط�س2010،م).
ويف �سياق التوظيف ،وحتديد ًا لدى الطرف املقابل لل�سلطة التي ا�ستعانت بقبائل حا�شد ورموزها
�إىل جانب بع�ض قبائل بكيل يف �إدارة �صراعها الع�سكري مع احلوثيني ،فقد كان بالأحرى االعتماد على
اجلي�ش الوطني ،وكانت من نتائج ذلك التوظيف املخرجات التالية :
•تعزيز ،و�إ�ضافة دافع حمفز للقتال – �ضد الدولة  /ال�سلطة  -ب�شرا�سة لدى احلوثيني والبكيليني ب�صفة
خا�صة.
•�إعادة ت�شكيل خارطة ث�أرات جديدة على م�ستوى القبيلة الواحدة وعلى م�ستوى القبيلتني.
•ت�أ�سي�س ب�ؤرة ث�أرية مف�صلية جديدة �ست�ستمر لعقود قادمة (يف حال عدم املعاجلة).

ج .ا�ستدعاء الهويات الأولية.:
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�إن تغليب الأحكام القبلية ،وانتهاك �سيادة القانون ،وحمدودية احتكار الدولة للعنف ال�شرعي ،قد �أدت
�إىل تقوي�ض امل�سار املفرت�ض لبناء الدولة الوطنية ،ك�شرط �سابق لتحقيق االنتقال الدميقراطي ،ونورد
هنا بع�ض التعبريات التي ا�ستدعت فيها بع�ض اجلماعات هوياتهم ال�سابقة على الدولة ،وهي جماعات
مناطقية كانت مت�سقة يف منت�صف �صريورة الذوبان يف الهوية اجلامعة (الوطنية).:
 .1تداعيات مقتل مدير مديرية خدير مبحافظة تعز �أحمد من�صور ال�شوايف ،حيث نالحظ جلوء �شقيق
املجني عليه ال�شيخ حممد من�صور ال�شوايف �إىل االجتماعات الت�شاورية مع م�شايخ املنطقة (�صحيفة امل�صدر،
العدد،2 ،165فرباير2010،م) ويف نف�س العدد جند ت�صريح ًا دا ًال بو�ضوح على ال�شعور بالإق�صاء على ل�سان
�سليمان اجلناحي م�سئول الدائرة االنتخابية للحزب اال�شرتاكي يف املديرية “ :ا�ستغرب من الربود الذي
يتعامل فيه مع ق�ضايا �أبناء تعز (ق�ضيتي �أحمد ال�شوايف والدكتور درهم القد�سي “.
 .2تداعيات مقتل الدكتور درهم القد�سي ،وجتاهل اجلهات املخت�صة للقيام بواجباتها املفرت�ضة وفق ًا ملا تقت�ضيه
�سواء �إثر احلادثة �أو �أثناء الفعاليات االحتجاجية التي �أكت�سب فعلها معناه من
�سيادة القانون واملواطنة،
ً
الهويات ال�سابقة للدولة وم�ؤ�س�ساتها احلديثة ،والتي طفت �إىل ال�سطح وتوارت خلفها امل�ؤ�س�سات واالنتماءات
احلديثة ،وهو تبادل يف تراتبية الهويات واالنتماءات حتكمه ثنائية اال�ستقرار �أو الت�أزم �أو ال�صراع يف البلدان
املتغرية.
�إن ما تقدم يعود يف �أ�سبابه �إىل غلبة القبيلة و�أحكامها على �سيادة القانون ،ويت�ضح هذا من الأمثلة
التالية.:
 .1النزاع الذي ن�شب بني �سنحان وبني �ضبيان (�صراع� ،سل�سلة اختطافات�....إلخ) والذي كان مقدمته عدم
قدرة �أحد العائدين من اخلارج عام2003م يف �إطار ت�سوية �آثار حرب �صيف1994م ،على ا�سرتجاع منزله
الذي ا�ستوىل عليه �ضابطان ،كل واحد منهما مقرب من �أحد الرموز النافذة ،وي�شرح تفا�صيل الق�ضية �أبن
�صاحب احلق بعد موته :لقد ح�صلنا على �أوامر من الرئي�س ونائبه ،ووزير الداخلية�....إلخ ،ومل يتمكن الوالد
حينذاك من �إ�سرتجاع حقه املغت�صب ،الأمر الذي جعلني (عمل الإبن يف الأعمال احلرة) �أجل�أ �إىل الأعراف
القبلية ،حيث وفدت بكب�شني �أملحني وذبحتهما م�ؤاخي ًا ،وم�ستجري ًا ببني �ضبيان ،وعلقت ال�صحيفة( :
“ كل اخليارات الآن مفتوحة �أمام بني �ضبيان لن�صرة قطريهم ،هل �سيجد ( ).....الإن�صاف لدى القبيلة بعد �أن
خذلته م�ؤ�س�سات الدولة “.
 .2ن�شرت �صحيفة امل�صدر (العدد،30 ،109مار�س2010،م) خرب ًا عن �أن ع�ضو جلنة احلقوق واحلريات يف الربملان
يحتجز مواطن ملدة ( )15يوم ًا يف �سجنه اخلا�ص“ :تعر�ض مواطن من مديرية الزيدية مبحافظة احلديدة
لل�سجن يف منزل �شيخ وع�ضو جمل�س النواب عن املديرية ( )15يوم ًا ب�سبب رف�ضه التنازل عن �أر�ضيته ل�صالح
نافذ يف املدينة نف�سها تربطه عالقة وطيدة مع ع�ضو جمل�س النواب”.
 .3ن�شرت �صحيفة الو�سط (العدد،16 ،292يونيو2010،م) “ :خارج ال�شرع والقانون :حتكيم قبلي ينهي ق�ضية
حا�شد ويافع بعد حوايل عامني من مقتل مدير مكتب باجمال.”...
 .4ن�شرت �صحيفة الو�سط (العدد،30 ،294يونيو2010،م) “ :و�ساطة قبلية تنجح يف متديد الهدنة بني قبيلتي
عبيدة وبلحارث”.
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د .ظاهرة االختطاف.:

تعد هذه الظاهرة من التعبريات اجلديدة التي جل�أت �إليها اجلماعات القبلية لتحقيق مطالبها،
و�ساعدها يف تثبيتها كو�سيلة هامة لتحقيق مطالبها الآليات الر�سمية املتبعة للمعاجلة .و�سنورد بهذا
اخل�صو�ص بع�ض الأمثلة الدالة بو�ضوح:
تعود �أول عمليات �إىل عام1993م يف مدينة م�أرب ،عندما قام مبارك امل�شن الزايدي ب�إختطاف
امللحق الثقايف الأمريكي كردة فعل على ف�صله من ال�سلك الع�سكري ،ونف�س ال�شخ�ص قام1994م باختطاف
عدد من الهولنديني والأملان � ..أما املعاجلات فقد متت من خالل تعيني مبارك امل�شن مدير ًا لأمن حمافظة
اجلوف وهو حالي ًا م�ست�شار ًا لوزير الداخلية.
واحلال �أن تلك الآلية من املعاجلة ال ت�ؤدي �إىل اجتثاث الظاهرة ,و�إمنا �إىل ات�ساعها وات�ساع
التجاوزات ،ويت�أكد هذا من خالل تتبع �سلوكيات امل�شن :عمليات االختطاف التي قام بها يف الفرتة 1993م
ـ 1994م ,تعبريات رف�ض م�ستحية  ،مل جتد معاجلات جتتث �أ�سبابها ف�أف�صحت عن مطالبها بعد �سنوات
عندما تر�أ�س امل�شن لوفد قبلي يتكون من (� )40شخ�صية من قبائل جهم خوالن متوجه ًا �إىل �ضحيان
لتقدمي الوالء للحوثيني (�صحيفة امل�صدر ،العدد (�،15 ،135أكتوبر2010،م).
	�إن لظاهرة االختطاف انعكا�سات خطرية على الأمن وال�سلم االجتماعي والتنمية واال�ستثمار،
و�آليات املعاجلة املتبعة ال ترتقي مل�ستوى تلك االنعكا�سات فح�سب بل تقو�ض �صورة الدولة ذاتها ،مما
ي�ستوجب و�ضع �آلية معاجلة ت�ست�أ�صل الأ�سباب الدافعة ولي�س الفعل الآين .بعبارة �أخرى ،امل�س�ألة ال
تتوقف على ل�سان مبارك امل�شن ل�صحيفة الو�سط (العدد�/13 ،307أكتوبر2010/م) “ذهبنا �صعدة لأن
فيها م�شروع ًا ،ودعم ال�سلطة حلا�شد الق�صد منه �إ�ضعاف بكيل” بعبارة �أخرى امل�س�ألة عميقة تتعلق ب�أدارة
�ش�ؤون الدولة واملجتمع والتي منها تلك املعاجلات التي تعمم الف�ساد واخرتاق �سيادة القانون  ...الخ وهي
معاجلات تقو�ض الدولة لأنها مغايرة لوظائفها .
ويف �سياق االختطاف واملعاجلة ن�شرت �صحيفة امل�صدر (العدد،18 ،116مايو2010،م)  ،اخلرب
التايل.:
“ف�شل و�ساطة قبيلة لتحرير املختطفني ال�صينيني ب�شبوة ،والأمن ي�ستعد ل�شن حملة ع�سكرية”
“ .....الو�ساطة يقودها مدير املديرية ،واملطلب ت�سليم دورية �أمنية �إىل اجلهات املخت�صة لقيامهم
ب�إطالق النار على �أحد �أبناء القبيلة قبل �أكرث من �شهر يف �إحدى النقاط الع�سكرية �أدت �إىل �إ�صابته”.

هـ  .مهجرو منطقة اجلعا�شن.:

حظي مهجرو اجلعا�شن بتغطية �إعالمية حملية وغربية مكثفة امتدت ملعظم �شهور ال�سنة،
مواكبة ملختلف الفعاليات والتعبريات االحتجاجية :مقابلة امل�سئولني ،االعت�صام امل�ستمر �أمام جمل�س
النواب ،و�ساحة احلرية ،توزيع البيانات� ،أو مغطية �أو را�صدة لالعتداءات التي تعر�ضوا لها :من قبل
رجال ال�شرطة :وحرا�سات جمل�س النواب ،ورجال �شيخ املنطقة� ،أو لالنتهاكات امل�ستمرة من قبل ال�شيخ
ورجاله (اعتداءات � ،سجون ال�شيخ اخلا�صة ،ت�شريد).
	�إن ما يهمنا هنا ا�ستجابة لأهداف الورقة ،كيفية التعاطي الر�سمي الذي ات�سم بالتجاهل
ال�سافر من قبل اجلهات الر�سمية مبختلف م�ستوياتها ،عالوة على عجز ال�سلطة الت�شريعية ممثلة بلجنة
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تق�صي احلقائق عن تنفيذ مهامها ،فهذا ال يك�شف عن تدين الأداء يف �إدارة العمليات ال�سيا�سية مع بقية
مكونات املنظومة ال�سيا�سية (املعار�ضة) والتفاو�ضية الوفاقية مع كل مكونات املجتمع فح�سب بل �أي�ض ًا
تدين يف �أداءها لدورها املفرت�ض ـ املوكل �إليها ـ يف امل�شروع الوطني والدميقراطي ،فتلك املعاجلات ت�سري
يف االجتاه املعاك�س� ،أي تقوي�ض �أ�س�س الدولة الوطنية احلديثة ،وبالتايل االنتقال الدميقراطي الذي
ي�شرتط م�سبق ًا وجودها .و�سنو�ضح ذلك بالإ�ستناد �إىل بع�ض التعبريات ذات الداللة.:
 .1يف مقابلة مع �أحد �أبناء اجلعا�شن (�صحيفة امل�صدر ،العدد،26 ،155يناير2010،م)  ،يقول“ :ذهبنا �إىل
املحافظ قال اذهبوا �إىل وزير الداخلية الذي بدوره وجهنا �إىل رئا�سة الوزراء .ذهبنا �إىل رئا�سة الوزراء،
قالوا اذهبوا �إىل رئا�سة اجلمهورية ،وعند بوابة رئا�سة اجلمهورية قالوا اذهبوا �إىل اجلهات املخت�صة ،وختم
بالقول �أت�ساءل ما هي اجلهات املخت�صة التي نذهب �إليها؟”.
 .2تعبرية ذات داللة رمزية هامة ن�شرت يف �صحيفة امل�صدر (العدد،30 ،142نوفمرب2010،م) �“ :أبناء اجلعا�شن
ينا�شدون اهلل تعاىل يف رفع معاناتهم”.
 .3تعبرية رمزية هامة على ل�سان املحامي الآن�سي (�صحيفة امل�صدر ،العدد�،31 ،313أغ�سط�س2010،م)“ :م�شكلة
اجلعا�شن جتاهلتها الدولة والنخب لأنهم بال �سالح”.
 .4تعبرية ذات داللة رمزية هامة ن�شرت يف �صحيفة امل�صدر (العدد،20 ،125يوليو2010،م)“ :الطفل حمفوظ
خماطب ًا رئي�س اجلمهورية :الدولة حقك وما جتزم�ش ل�شيخ اجلعا�شن ،ما حد يقدر ي�ضبطه غريك”.
� .5أمن الربملان يعتدي على الزميل النمراين �أثناء اعت�صام ت�ضامني مع مهجري اجلعا�شن (�صحيفة امل�صدر،
العدد،27 ،126يوليو2010،م).
“ .6و�أمهلت قبائل ال�صبيحة امل�سلحة امل�سيطرة على مقر �إدارة الأمن يف منطقة كر�ش ال�سلطات � 27ساعة
لتلبية مطالبها ذات ال�صلة مبقتل عدد من �أفرادها العاملني يف اجلي�ش بر�صا�ص م�سلحني يف ردفان قبل �أكرث
من �أ�سبوعني ،ووجهت قبائل ال�صبيحة يف نف�س الوقت �إنذار ًا للع�سكريني من �أبناء ردفان العاملني يف منطقة
ال�صبيحة باملغادرة حفاظ ًا على �سالمتهم” (�صحيفة امل�صدر ،العدد�،31 ،131أغ�سط�س2010،م).
“ .7مع حلول العام2000م ا�ستنجدت امر�أة بال�شيخ في�صل الدقة جراء ما تعر�ضت له من ظلم �أحد النافذين
الذي قام بالإ�ستيالء على �أر�ضها وم�صادرة بع�ض ممتلكاتها ،ومل يتوان ـ في�صل الدقةـ يف جندة تلك الطاعنة
يف ال�سن ،و�سعى عند ذلك ال�شخ�ص لإعادة ممتلكات املر�أة املنهوبة ،لكن املذكور قام بقتل في�صل الدقة ،ف�أ�شتد
غ�ضب �آل اجلابري ودخلت يف حروب مع قبيلة ال�شواهرة ،وخالل ال�سنوات الع�شر التالية تك ّبد اجلميع �ضحايا،
ومل تتمكن ال�سلطات الر�سمية من �إيقاف نزيف الدم” (�صحيفة امل�صدر ،العدد،18 ،116مايو2010،م).
“ .8خطف �شقيق رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى من قبل م�سلحني قبليني ينتمون ملنطقة خوالن حمافظة �صنعاء،
ويطالب اخلاطفون التابعون لل�شيخ عبداهلل عبدالوهاب القا�ضي �إبطال �أحكام �إعدام غياب ًا� ،صدرت بحق
القا�ضي و�أربعة من �أبنائه بعد اتهامهم بقتل اثنني يف نزاع حول قطعة �أر�ض ..الرئي�س يكلف حمافظ �صنعاء
بالتفاو�ض مع خاطفي �شقيق رئي�س جمل�س الق�ضاء” (�صحيفة امل�صدر ،العدد�،31 ،131أغ�سط�س2010،م).
	�إن ما تقدم يحمل الكثرية من الأ�سئلة ،وي�ؤكد على وجهة نظرنا حول كيفية التعاطي الر�سمي
والأثر املحدث على م�ستوى الدولة واملجتمع ،فتلك الكيفية ـ تعلن بو�ضوح ،انحياز ال�سلطة للرموز
التقليدية  -التي من املفرت�ض التقلي�ص التدريجي لنفوذها ل�صالح امل�ؤ�س�سات احلديثة -و�إالنت�صار لها
على ح�ساب املواطنة املت�ساوية والعدالة ،كما تعمل يف نف�س الوقت على تعميم قناعة را�سخة (ثقافة)
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بغياب �سيادة القانون ،وبالتايل انتهاكه ،وفعالية الأعراف والأحكام القبلية وتعبرياتها بعبارة �أخرى،
لو كانت تلك اجلماعات املناطقية جل�أت �إىل العنف وا�ستخدام ال�سالح ،والإختطاف والإغتيال لل�شيخ �أو
�أفراد عائلته ورجاله وقبل ذلك ال�سيطرة على جمال جغرايف م�ستقل له حدوده؛ ف�إن الدولة �ست�سارع
للتدخل وفق ًا للأعراف والأحكام القبلية وعرب و�سطاء من رموز القبائل �أو املناطق.
	�إن الآلية �أو الأ�سلوب الر�سمي املتبع لعب دور ًا �سلبي ًا بالغ الأثر على م�ستوى �إدارة �شئون
الدولة واملجتمع ،فهو يعمل على تعزيز وتعميم �آليات احتكام تقو�ض �أبرز تعبريات وجودها املادي
والرمزي�:إحتكار العنف ال�شرعي ،وم�سوغات عقد ن�ش�أتها و�أ�سا�سه املواطنة املت�ساوية.
ويف الأخري ،نرد على �أولئك الذين يف�سرون جتاهل تعاطيها ال�سلبي �أن مرده تبني املعار�ضة
هذه للق�ضية وتوظيفها يف �إدارة العمليات ال�سيا�سية واالنتخابية مع ال�سلطة واحلزب احلاكم ،ب�أن ذلك
التف�سري يعلن �أي�ض ًا عن ق�صور يف �إدارة العمليات ال�سيا�سية واالنتخابية املبكرة ،حيث التدخل للمعاجلة
ال ي�ستجيب لدورها املفرت�ض فح�سب بل �أي�ض ًا ي�سحب من خ�صومها �أحد مدخالت �إدارة ال�صراع ويحوله
ملربعها.

و� .إعادة �إنتاج الث�أر.:

كنا قد �أ�شرنا يف مو�ضع �سابق �إىل تعدد وتراكم االحتقانات والثارات املمتدة يف جذور �أ�سبابها
�إىل العقود ال�سابقة للدولة اليمنية احلديثة ,والتي مل توليها هذه الأخرية ونخبها املتتالية اهتمام ًا
بالرغم من مبا�شرة خطورتها على ال�سلم والعدل االجتماعي ،عالوة على كونها من �أول املهام املوكلة للنخب
ال�سيا�سية لبناء كيان الدولة ،بل عملت على توظيفها يف مراحل خمتلفة يف �إداراتها لل�صراع ال�سيا�سي
بناء
والع�سكري ،وهذا ما يف�سر �أنه حتى هذه اللحظة ال توجد ا�سرتاتيجية وطنية ملعاجلة هذه امل�س�ألةً ،
على خارطة جغرافية واجتماعية نوعية لها (فردية  ،قبلية � ،صراع �سيا�سي )......ويت�أكد مما �سبق
الإ�شارة �إليه ،مما ت�ضمنته ال�صحف ال�صادرة خالل العام2010م ،والتي �أفردت م�ساحات كبرية للم�سائل
القبلية ،ومنها ق�ضايا الث�أر.
فعلى �سبيل املثال ولي�س احل�صر ،ن�شرت �صحيفة امل�صدر (العدد،4 ،114مايو2010،م) العنوان
التايل“ :عودة املواجهات بني قبيلتي قيفه ومراد” ويعود ال�صراع بينهما زمني ًا �إىل �ستني عام ًا (ما قبل
الثورة) ب�سبب اختالفهما على حدودهما القبلية .وت�ضمن نف�س العدد حتقيق ًا حول الث�أر وحتديد ًا يف
مديرية رداع حمافظة البي�ضاء ،التي تعد فيها الث�أر الأكرث انت�شار ًا يقول القا�ضي �سعيد حممد اليماين
“ق�ضايا القتل وال�شروع يف القتل هي الأكرث انت�شار ًا يف املحافظة” وما يهمنا الإ�شارة �إليه يف هذا ال�سياق
هو كيفية املعاجلة الر�سمية وحتديد ًا ال�سلطة املحلية التي تعزز الأحكام القبلية و�أعرافها على ح�ساب
�سيادة القانون ،فهي ت�أخذ رهائن من القبائل املت�صارعة وت�ضعهم يف ال�سجن حتى تف�ض النزاع ،وهذه
الآلية �أدخلتها يف خالف مع ال�سلطة الق�ضائية التي ترى وفق ًا للقانون �أنه ال يجوز حب�س املواطنني من
دون عر�ضهم على النيابة.
	�إن معاجلة الث�أر يف الف�ضاء املجتمعي اليمني يتجاوز املبادرات الفردية واملحلية ،التي تقف
تدخلها يف حدود ف�ض ال�صراع الآين دون الو�صول �إىل معاجلة اجلذور الأ�صلية ،وعليه ال بد من ا�سرتاتيجية
وطنية ي�ستند يف بنائها على درا�سات عملية متعددة احلقول و�أطرافها كل مكونات املجتمع.
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ز .غلبة القبيلة (اخلامتة).:

	�إن التعبريات القبلية و�آلية املعاجلة الر�سمية الواردة يف هذا امل�ستوى ،تت�ضمن يف نف�س الوقت
تف�سري ًا لنتائج الدرا�سة وخامتتها فقد تناولنا فيما �سبق ويف مواقع متفرقة ،مدى هيمنة الأعراف
والأحكام القبلية  ،والثقافة القبلية ،وذلك بفعل عدد من العوامل منها� )1( :ضعف وحمدودية انت�شار
ال�سلطة الق�ضائية يف جل الف�ضاء املجتمعي ( )2خ�ضوع امل�سئولني احلكوميني لأعراف و�أحكام القبيلة
جرب ًا �أو طوع ًا (� )3إعادة �إنتاج القبيلة من قبل ال�سلطة ،عندما اتخذتها عن�صر ًا من مدخالت �إدارة
ال�صراع ال�سيا�سي واالنتخابي ( )4تدين وحمدودية خمرجات العمليات التحديثية ،الأمر الذي كان
من نتائجه الرتاكمية تقوي�ض الدولة م�سوغات ن�ش�أتها وهذا ما يف�سر تزايد ت�شكيل الكيانات القبلية،
وال�ساللية ،والدعوة �إليها :م�ؤمتر بكيل ،جمل�س الت�ضامن الها�شمي (�صحيفة الو�سط ،العدد،311
،10نوفمرب2010،م ،والعدد�،27 ،309أكتوبر2010،م) وتت�أكد وجهة نظرنا �آنفة الذكر من خالل عدة
م�ؤ�شرات.:
 .1م�ضمون بيان جمل�س بكيل العام لل�سلم والإ�صالح يف6/11/2010م وقبل يوم من عقد م�ؤمتر بكيل الذي
يقوده ال�شيخ �أمني العكيمي “ :نظر ًا ملا ت�شهده ال�ساحة اليمنية من تفاعالت واحتماالت ت�أتي �ضمنها حالة
من التكتالت هنا وهناك ،كما ن�شهد ما يجري يف جنوب الوطن من حتركات ،وهي حالة تعرب عما هو حا�صل
يف بقية مناطق الوطن اليمني ،وظاهرة احلوثية يف �شمال الوطن ،و�أعلن عنه يف فرتة �سابقة من حراك
امل�شرق وبقية املناطق بتململ باجتاه �إن�شاء تكتالت خا�صة بها وي�ؤ�سفنا �أن نرى هذا الت�شرذم على ال�ساحة
اليمنية التي قد يكون مبعثه فقدان ال�شعور باالنتماء �إىل الوطن الواحد نتيجة اختالل التوازن يف �أجهزة
وم�ؤ�س�سات الدولة وانح�صارها يف فئات حمدودة و�شعور الغالبية من مكونات ال�ساحة اليمنية ال�سيا�سية منها
واالجتماعية باال�ستبعاد واالق�صاء .وملا يهمنا جتاه م�صلحة الوطن و�سالمته وعدم �إنزالقه �إىل ما �صار �إليه
كغريه من البلدان من الفتنة وال�صراعات ،وفيما يعنينا جتاه كياننا املمثل يف قبائل بكيل ب�شكل عام وهي متثل
جزء ًا من �أبناء اليمن ( )......وحر�ص ًا من جمل�س بكيل العام لل�سلم والإ�صالح على وحدة ال�صف و ّ
مل ال�شمل،
ف�إنه على هذا الأ�سا�س قد اجتمعت الهيئة العليا ملجل�س بكيل العام بقيادة ال�شيخ عرفج بن حمد بن ه�ضبان
رئي�س جمل�س بكيل ،ومت ا�ستدعاء قيادة م�ؤمتر التالحم الوطني ومكوناته ممثلة بال�شيخ عبد اجلليل عبد
الوهاب �سنان وقرار ا�ستدعاء جميع قيادات الكيانات ال�سابقة �أو الالحقة التي ن�ش�أت �أو تن�ش�أ من قبل بكيل
 ”....البيان حتت توقيع رئي�س م�ؤمتر التالحم الوطني ال�شيخ عبد اجلليل عبد الوهاب �سنان ،وال�شيخ عرفج
بن حمد بن ه�ضبان ،رئي�س جمل�س بكيل العام لل�سلم والإ�صالح”.
 .2رئي�س م�ؤمتر بكيل العام ال�شيخ �أمني العكيمي ،والذي ي�ؤكد ت�صريحه �إىل ما كنا قد �أ�شرنا �إليه“ :حق بكيل
بال�سيادة وقيادة البالد من عوامل �إجناح امل�ؤمتر” (�صحيفة الو�سط العدد،3 ،310نوفمرب2010،م).
� .3إعالن ال�شيخ ح�سني الأحمر (حا�شد) اعتماد مبلغ خم�سمائة مليون ريال من �أجل حل م�شكلة الثارات يف
قبيلة حا�شد ،واملبلغ املر�صود من الأحمر ي�ستهدف الث�أرات القبلية الداخلية ،مما يعني �أن عملية حل الثارات
الداخلية الغر�ض منها حتويلها �إىل قوة قتالية موحدة �ضد جريانها من القبائل الأخرى (�صحيفة الو�سط ،
العدد�/6 ،306أكتوبر2010/م) ويت�أكد ذلك بو�ضوح يف حديثه مع القبائل “ :تعلمون �أننا يف حا�شد قبيلة
�صغرية من حيث اجلغرافيا والإمكانات وال�سكان ولي�س لنا مكانة بني القبائل �إال بوحدتنا ،ومل يكن لنا ثقل
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بالداخل واخلارج �إال بهذه الوحدة ،ما مل �سنهدم تاريخ �آبائنا و�أجدادنا” (�صحيفة امل�صدر ،العدد،136
�،2أكتوبر2010،م).
 .4ن�شرت �صحيفة امل�صدر (العدد،29 ،122يونيو2010،م) خرب ًا مفاده �أن قبيلتي عبيدة وباحلارث حت�شدان
�آالف املقاتلني ا�ستعداد ًا للمواجهة بعد تعرث جهود الو�ساطة وانتهاء الهدنة ،والذي نود الإ�شارة �إليه هنا هو
�سبب اخلالف واملتمثل مبلكية منطقة نفطية!
�إن نزعة القبائل نحو اال�ستقالل ال يعني انغالقها ورف�ضها للم�شاركة يف امل�ؤ�س�سات احلديثة ـ برملان� ،أحزاب،
م�ؤ�س�سات جمتمع مدين ،ت�أ�سي�س �صحف وحمطات تليفزيونية� ...إلخ ـ بل بالعك�س توظف كل ذلك نفعي ًا
لتعزيز مكانتها وموقعها يف احلقل ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف والإعالمي .فعلى �سبيل املثال ،نورد
فيما يلي منوذج ًا لكيفية توظيف كل املمكنات املتاحة ،ودون النظر حلجم وجودها ومواقعها الهامة يف
الأحزاب ال�سيا�سية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وو�سائل الإعالم :فمجل�س الت�ضامن الوطني الذي ير�أ�سه
ال�شيخ ح�سني عبداهلل ح�سني الأحمر ،وهو خليط من رموز تقليدية ،وحزبية ،و�سيا�سية ،متعددة له كتلة
برملانية قوامها ( )75نائب ًا يلعبون دور ًا م�ؤثر ًا وهام ًا يتجاوز االنتماءات احلزبية وال يقطع معها يف نف�س
الوقت ،يعد جتمع ًا يحقق رهانات متناق�ضة ملكوناته التي تعك�س �أبرز �سمات �آلية �إ�شغال احلقل ال�سيا�سي
واالجتماعي :تكييف وتوظيف الرموز القبلية للم�ؤ�س�سات احلديثة ،وباملقابل انتماء للفاعلني ال�سيا�سيني
غري القبليني �إىل كيانات قوية مبراجعها القبلية امل�ؤ�س�سة ،لتوفري احلماية والدفاع ،وكذا �إيجاد هام�ش
للمناورة خارج االلتزام احلزبي بالقرارات (�صحيفة امل�صدر ،العدد ،104فرباير2010،م).
�إن قوة ا�ستقالل القبيلة ،وغلبة �أعرافها و�أحكامها على خمتلف الف�ضاءات املجتمعية الريفية واحل�ضرية،
مل تتوقف عند ذلك بل ر�سخت القناعات لدى الأفراد واجلماعات ب�أ�ساليبها املتبعة ـ خطف ،اعتداءات،
تدمري للممتلكات العامة ،انتهاك �سيادة القانون ،الث�أر ـ لتحقيق مطالبها ال�شرعية (التنمية) وغري
ال�شرعية ( �إطالق �سراح �سجناء على �سبيل املثال ) ومن حم�صلة كل ما تقدم ،جعل اجلماعات املناطقية
التي قد ت�أكلت ع�صبتها منذ عقود بعيدة ت�ستدعي جربي ًا هوياتها الأولية ورموزها (�شيوخ املناطق) التي
جتمعت حولها بعبارة �أخرى� ،أ�صبح الفعل ال�سيا�سي والإجتماعي يف الف�ضاء املجتمعي اليمني ي�ستمد
معناه من الال�شعور امل�ؤ�س�س على ترابطات مادية للجماعة القبلية �أو املناطقية .وما تقدم ي�ؤكد وجهة
نظرنا القائلة ب�أن الآليات املتبعة من قبل ال�سلطة مبختلف م�ستوياتها �ساهمت بفعالية يف تقوي�ض �أ�س�س
الدولة احلديثة ،وم�سوغات العقد االجتماعي لن�ش�أتها ،من خالل تدين �إدارتها ل�شئون الدولة واملجتمع
ون�ستعر�ض يف هذا ال�سياق بع�ض التعبريات القبلية و�آلية املعاجلة ذات الداللة العميقة واملبا�شرة لتعميم
غلبة القبيلة والقبلية.:
 .1ردة فعل قبيلة عبيدة (م�أرب) �إثر مقتل جابر ال�شبواين  :فقد قامت قبيلة عبيدة ومن حالفها بتفجري �أنبوب
للنفظ وق�صف �أعمدة خط الكهرباء ،وقطع طريق �صنعاء ـ م�أرب ،وق�صف املطار الع�سكري ،والق�صر اجلمهوري،
وديوان عام املحافظة ،وما يهمنا الإ�شارة �إليه ـ دون النظر لردة فعلها ـ جلوء رئي�س اجلمهورية �إىل التحكيم
القبلي من خالل اللجنة الرئا�سية التي كلفت بالنزول �إىل م�أرب ،وهو ما رف�ضته قبائل عبيدة التي �أمهلت
ال�سلطة يومني لك�شف مالب�سات الغارة اجلوية (الو�سط العدد ،26 ،289مايو2010،م)  ،ويف مرحلة الحقه،
جنحت ال�سلطة باحتواء الو�ضع وتهدئة �أولياء دم جابر ال�شبواين ،وقبلوا التحكيم ،وحلت الق�ضية وفق
العرف القبلي (�صحيفة الو�سط ،العدد ،2 ،290يونيو2010،م).
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الدولة والقبيلة يف اليمن "العالقات التبادلية و�أثرها املجتمعي"

 .2خ�ضوع ال�سلطة (الدولة) للأحكام القبلية ولي�س العك�س� :إ�صدار قبائل باكازم حمافظة �أبني (حكم معورة)
على الدولة يف ق�ضية املعجلة بح�ضور حمافظ حمافظة �أبني �أحمد املي�سري ،ووكيل الأمن ال�سيا�سي نا�صر
من�صور هادي ،اللذين م ّثال الدولة يف ت�شريف احلكم وقبول التحكيم الذي �ألزم الدولة بدفع ( )15مليار
ريال كتعوي�ض ل�ضحايا املعجلة ،مع مطالبة القبيلة الدولة مبحاكمة امل�سئولني عن هذه الق�ضية وتقدميهم
للعدالة.
وبناء على ما تقدم ،ميكننا القول �أن غلبة القبيلة على الدولة التي �ساهمت بدورها يف تقوي�ض
ً
�أ�سا�سها وم�سوغات ن�ش�أتها يجعل من ممكنات �إجراء انتقال دميقراطي �أمر ًا بعيد االحتمال على امل�ستوى
القريب واملتو�سط ،فاملعاجلة ال�شاملة ت�ستوجب �إعادة �إت�ساق الدولة مبفهومها الوطني يف �صريورة تكونها
بعمليات و�إجراءات ت�سريعية �أو تزامنية ،ومتطلبات االنتقال الدميقراطي ،هذا دون احت�ساب ا�ستمرار
وم�صاحبة �إثر غلبة القبيلة على الأمن وال�سلم االجتماعي ،والتنمية واال�ستثمار والإرهاب و�صورة
اليمني املتداولة وامل�ستبطنة يف البنية الذهنية الفردية واجلماعية على امل�ستوى الإقليمي والعربي،
والدويل والتي يتم توظيفها وا�ستدعا�ؤها كلما اقت�ضت م�صالح الدول الغربية لذلك .
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العوامل الداخلية ـ الإقليمية ـ الدولية ،التي �أدت
�إىل انف�صال جنوب ال�سودان  ،يوليو 2011م
د� .إ�سكندر حممد �أحمد الني�سي

�أ�ستاذ م�ساعد يف التاريخ احلديث واملعا�صر
ق�سم التاريخ كلية الرتبية والأل�سن ـ جامعة عمران

ملخ�ص:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة و�سرد وت�شخي�ص وحتليل كل
املنعطفات التاريخية التي رافقت �أزمة دولة ال�سودان الكبرية ،التي تتمتع
مبوقع ا�سرتاتيجي هام على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،وامتالكها للرثوات
املختلفة ،وامل�ساحة ال�شا�سعة التي ي�أتي ترتيبها (التا�سع) عاملي ًا .وهذه
الأزمة كانت خمفية على غالبية من النا�س يف العامل ،ومل تظهر �إىل م�صاف
الأزمات العاملية� ،أال عند ما جاءت حكومة الإنقاذ االنقالبية �إىل ال�سلطة عام
1989م ،وانتهاء احلرب الباردة ،وتفكك االحتاد ال�سوفييتي� .شاركت القوى
الإقليمية والدولية واملحلية يف ت�أجيج الأزمة ،ومن يدفع الثمن ،هو الوطن
واملواطن ال�سوداين الذي فقد التنمية ،وحتولت م�شاريعه �إىل فتنة ومتزيق
بنية الوطنية ،ومل تقت�صر �أثار تلك الأزمة على ال�شمال واجلنوب ،و�إمنا
امتدت فجوتها �إىل كل الأقاليم ال�سودانية التي �أ�صبحت تت�صدر املقدمة يف
و�سائل الإعالم العاملية مثل(دار فور) بعد اجلنوب .ومت الإعداد لف�صل جنوب
ال�سودان من قبل �أيادي �سودانية قبل �أن تكون خارجية .فالنخب ال�سيا�سية،
�سلطة �أو معار�ضة مل تعرف التوحد منذ اال�ستقالل ،من ما افقد التفاو�ض بني
اجلانبني من خالل عدة اتفاقيات بد ًا من اتفاقية املائدة امل�ستديرة ب�أدي�س
�أبابا عام 1965م� ،إىل اتفاقية نيفا�شا عام 2005م التي مهدت للعامل املحلي
والإقليمي والدويل نحو الإعداد والتجهيز لتقرير م�صري جنوب ال�سودان
بقيام دولة جديدة يف  9يوليو2011م.
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م2011  يوليو، التي �أدت �إىل انف�صال جنوب ال�سودان، العوامل الداخلية ـ الإقليمية ـ الدولية

ABSTRACT

This study aims to identify, diagnose and
analyze all the historical turns that accompanied the
Sudanese crisis. Sudan has a strategic location at both
regional and international levels and it has many
natural wealths as well as vast areas that come at the
ninth position in terms of grading.
This crisis was not known to the public and
it came on the front of the international arena only
when General Basheer and his group assumed power
through military coup in 1989. With the end of the
cold war and the disintegration of the former Soviet
Union(USSR), many local, regional and international
powers appropriated these factors to expand the
problem and to blaze the fire of the crisis.
The separation of the South Sudan has been
engineered by many Sudanese people, then many
outside power intervened. The Sudanese political
parties, both in government and opposition, have
never come into agreement ever since independence.
This is why all negotiations between the two parties
never succeeded beginning with the Round Table
Agreement in Addis Ababa 1965, till Nefasha
Agreement 2005. This particular one has prepared
the local, regional and international grounds for the
decision of the Self-determination of the South Sudan
that resulted in the emergence of a new state in July 7,
2011.
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مقدمة البحث:

على ماذا �أقول ،وكيف اجمع الكلمات حتى �أقولها عن ما يواجهه ال�شعب ال�سوداين من م�ؤامرة
ي�صعب ّ
كربى ،تهدف �إىل متزيقه �إىل عدة كيانات ،بعد �أن �أ�صيب هذا القطر العربي الأفريقي بال�شلل اجلزئي بانف�صال
اجلنوب .واخلوف من تزايد وتو�سع ال�شلل اجلزئي �إىل الن�صفي ،ثم الكلي�،إذا قدر اهلل و�صلت الأمور �إىل دار فور،
ومنطقة �آبيي التي مل حت�سم بعد ،ومنطقة �شرق ال�سودان  ،و�أي�ضا منطقة (هجليج) التي حاولت حكومة اجلنوب
احتاللها يف ابريل 2012م كبداية لإ�شعال فتيل الأزمة من جديد بعد االنف�صال وج�س رد فعل حكومة ال�شمال.
فهذا البحث ي�شخ�ص ويحلل العوامل التي كانت وراء خلق ال�صراع والفتنة ،وتعكري م�سالة التطور االجتماعي
واالقت�صادي والثقايف لل�شعب ال�سودان يف ظل احلكومات املتعاقبة .وكما ا�ستطاع العامل الإقليمي والدويل � ،أن
يكون �صاحب الإرادة القوية يف ا�ستمرار ال�صراع بني ال�شمال واجلنوب من يوم اال�ستقالل وحتى يومنا هذا .

�أهداف البحث:

يهدف البحث �إىل معرفة الأتي:
 معرفة طبيعة ال�صراع بني ال�شمال واجلنوب منذ بداية الأزمة. كيف مت ا�ستغالل وت�أثريا لطابع الديني يف �أزمة ال�شمال واجلنوب. دور اال�ستعمار يف تفاقم الأزمة. كيف تعاملت احلكومات املتعاقبة مع �أزمة اجلنوب.� -شخ�صية جون قرنق ا�ستثمرت ق�ضية اجلنوب حملي ًا و�إقليميا ودولي ًا.

م�شكلة البحث:

تتمثل م�شكلة البحث يف حماولة التعمق والو�صول �إىل مداخل ال�ضعف والإخفاق يف عدم املحافظة على
دولة ال�سودان املوحدة  ،وكيف �أهملت وجتاهلت النخب ال�سيا�سية حل م�شكلة اجلنوب يف الإطار الداخلي لل�سودان
 ،يف ظل التناوب على ال�سلطة بني احلكومات املدنية والع�سكرية  ،حتى �أ�صبحت الأزمة تتداول عاملي ًا  ،مما جعل
العامل الإقليمي والدويل �شريك ال�سلطة واملعار�ضة يف انف�صال اجلنوب .

�أهمية البحث:

تكمن �أهمية هذا البحث يف الرتكيز على العوامل الأ�سا�سية من خالل :
ـ العامل الدويل والإقليمي من انف�صال جنوب ال�سودان  ،وامل�ستفيد الأكرب(�إ�سرائيل) .
ـ �ضعف العامل الإقليمي العربي (م�صرـ ال�سعودية) يف الت�صدي مل�شروع �أالنف�صال.
ـ خماطر انف�صال جنوب ال�سودان على الأمن القومي العربي والإ�سالمي .
ـ احلفاظ على وحدة الأمة العربية والإ�سالمية من ال�شتات يف ظل امل�شروع الت�آمري اخلارجي على املنطقة ،و
انف�صال جنوب ال�سودان  ،مقدمة لذلك امل�شروع .

منهجية البحث:

ي�ستخدم الباحث :املنهج التاريخي الذي ي�سرد ويرتب الأحداث التاريخية لطبيعة الأزمة حتى
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االنف�صال ،و�أي�ضا املنهج الو�صفي والتحليلي ،اللذان �سوف يركزان على و�صف وحتليل جمريات الأحداث والتطورات
التاريخية وال�سيا�سية  ،من خالل ربطهما بالعوامل الأ�سا�سية التي تناولت هذا البحث.
تق�سيمات البحث� :إىل �أربعة مباحث:
املبحث الأول :موقع ال�سودان اال�سرتاتيجي ،وتنوع اال�ستعمار.
املبحث الثاين :م�شكلة جنوب ال�سودان يف ظل احلكومات املتعاقبة.
املبحث الثالث :حكومة الإنقاذ االنقالبية  30يونيو 1989م.
املبحث الرابع :العامل الدويل والإقليمي نحو انف�صال جنوب ال�سودان.

املبحث الأول:

موقع ال�سودان اال�سرتاتيجي وتنوع اال�ستعمار� ،أجج الأزمة بني ال�شمال واجلنوب
�أهمية موقع ال�سودان وتركيبته االجتماعية:

يعترب ال�سودان دولة عربية وافريقية  ،لها حدود م�شرتكة  ،مع م�صر ،وليبيا  ،وت�شاد  ،و�أفريقيا الو�سطى
 ،والكنغو الدميقراطية � ،أوغندا  ،وكينيا  ،و�أثيوبيا  ،واريرتيا  .ومن املعروف �أن ال�سودان يطل على واجهة بحرية
طولها  644كم على البحر الأحمر ،املمر البحري العاملي الهام للمالحة الدولية (. )1
ميتلك ال�سودان نحو  200مليون فدان �صاحلة للزراعة ،والرعي ومل ي�ستخدم منها �إال  ، 15%ويعد
ال�سودان من اكرب الدول والأقطار الإفريقية يف امتالك الرثوة احليوانية وتقدر ب�أكرث من  26مليون ر�أ�س من
الأغنام  ،و  25مليون من املاعز  ،و  22.7مليون ر�أ�س من الأبقار ،و 35مليون من الإبل  ،و 35مليون دجاجه .
	�إ�ضافة �إىل الرثوة �أل�سمكيه .ال�سودان لديه �إمكانيات اقت�صاديه �ضخمه من املوارد الطبيعية ،و ميتلك
ال�سودان خمزون ًا �ضخم ًا للنفط والغاز واليورانيوم والنحا�س واحلديد والذهب وغريها من املعادن الأخرى(. )2
�أما �سكان ال�سودان فيبلغ حوايل  40مليون ن�سمه يتوزعون على  600قبيلة  ،يتكلمون  115لغة ولهجة
حمليه تتفرع منها لهجات �أخرى  .والعربية لغة الأغلبية يف �شمال وتوجد لغات رئي�سيه مثل  :النوبية  ،والبجاوية
 ،والنوباوية الكردفانية  ،والدار فوريه �.أما يف اجلنوب فهناك �أكرث من  70لغة ولهجة حمليه� .أما بخ�صو�ص
الديانات  ،الإ�سالم دين الأغلبية بواقع  ، 75%ومن يدين باملعتقدات �ألتقليديه  ، 17%ودين �ألن�صرانيه 8%
(.)3

تنوع اال�ستعمار يف ال�سودان :

	�أثناء تويل حممد علي با�شا والي ًا على م�صر � ،أر�سل �إىل ال�سودان جي�ش ًا بقيادة ابنه الثالث �إ�سماعيل �سنة
1820م ،فق�ضى على حملة الفوجن ودخل عا�صمتها (�سنار) عام 1821م  ،حتى و�صل �إىل �أق�صى اجلنوب  ،وكما
ا�صدر ال�سلطان العثماين مر�سوم ًا جعل من حممد علي حاكما ً على النوبة ودارفور وكردفان و�سنا ر وما حوليها طيلة
حياته ( . )4
ومن املعروف تاريخي ًا بان دارفور مل تكن حتت احلكم امل�صري يف ذلك احلني مبا يف ذلك �سواحل البحر
الأحمر من �سواكن �إىل م�صوع كونهم خا�ضعني حلاكم جده �إبراهيم با�شا  .ومن هذا التاريخ �أ�صبحت م�صر وال�سودان
دولة واحده حتت حكم واحد من 1882م حتى 1885م) .كما تواىل على احلكم ع�شرون حاكم ًا ،وعلى يد احلاكم
اخلام�س علي خور�شيد با�شا ت�أ�س�ست اخلرطوم عا�صمة ال�سودان �أحلاليه (.)5
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حكام م�صر  ،خدموا يف نواحي كثرية  ،عملوا على تقارب التباينات بني القبائل يف اللغة واللون واجلن�س
والدين والعادات والتقاليد  ،وادخلوا فيها العلوم �أحلديثه ون�شروا العلم واملعرفة والوعي ال�صحي واالجتماعي
.و�أي�ضا ي�شهد للحكم امل�صري يف حت�سني الأو�ضاع �أالقت�صاديه ،ف�أدخلوا زراعة القطن ون�شروا ا�ستعمال املالب�س
املن�سوجة بد ًال من املالب�س اجللدية  ،وعملوا على وحدة ال�سودان وم�صر يف �سوق كبريه واحده  ،و�أي�ضا بادر امل�صريون
على تو�سيع حدود ال�سودان حتى و�صلت القوات امل�صرية �إىل �ساحل البحر الأحمر والبحر العربي الغربي وامتداد
هذا ال�ساحل �إىل املحيط الهندي .فاحلكم امل�صري قد حمى ال�سودان من الوقوع يف براثن االحتالل الأوروبي ،وهذا
ما جعل نهاية احلكم امل�صري يف ال�سودان مبخطط من الدول �أال�ستعماريه (بريطانيا وفرن�سا وايطاليا و�أملانيا) وهذا
ما �أو�صل النتيجة �إىل احتالل م�صر من قبل بريطانيا عام  ، 1882وفق ًا للمخطط اليهودي الربيطاين (�صمويل
بيكر)(. )6
اال�ستعمار الربيطاين وراء ت�أجيج �أزمة جنوب ال�سودان  :لقد زرع اال�ستعمار الربيطاين الفنت وت�أجيج
ال�صراع بني ال�شمال واجلنوب �أثناء حكمه لل�سودان منذ عام 1898م ،والتي كانت تعرف باحلكم الثنائي امل�صري
االجنليزي لل�سودان  .ولكن احلكم الفعلي هو الربيطاين الذي جعل منطقة اجلنوب منطقه مقفولة وفق ًا لن�ص
قانوين ا�سمه (قانون املناطق املقفولة) ومبوجب هذا القانون مت منع ال�شماليني وامل�صريني من دخول املناطق التي
يتواجد فيها اجلنوبيني� .أما الأوروبيني فقد �سمح لهم باالختالط مبواطني جنوب ال�سودان (.)7
تعني (�صمويل بيكر) من قبل بريطانيا على مديرية خط اال�ستواء  ،قد عزز من ا�ضطهاد الن�صارى
للقبائل العربية �أمل�سلمه  ،واخذوا ين�شرون الن�صرانية يف البالد وهذا ما زاد الطني بلة ،تعني (�شارل غودرن )
حاكم ًا عام ًا لل�سودان  ،وهذا ما ثار غ�ضب ال�سودانيني حتى قامت ثورات �ضد هذا احلاكم ومن �أهمها ثورة خط
اال�ستواء ودارفور� .أن اخلبث الذي مار�سته بريطانيا يف ال�سودان مل يكفيها  ،حتى �أنها عملت على �إر�سال الإر�ساليات
التن�صريية  ،لتن�صري امل�سلمني هناك والوثنني يف اجلنوب  ،وتغري العقيدة الأرثوذك�سية �إىل الربوت�ستانتية
والكاثوليكية  ،و�شحنهم بكراهية العرب وامل�سلمني يف ال�شمال  ،وفر�ضت بريطانيا تغري لغة �أهل اجلنوب املحلية
�إىل اللغة االجنليزية(.)8

املبحث الثاين

م�شكلة اجلنوب يف ظل احلكومات املتعاقبة
يف بداية الأمر كان هناك اتفاقية فرباير عام 1953م ،قبل قيام ثورة م�صر بثالثة �أ�شهر .هذه االتفاقية
بني م�صر وبريطانيا تت�ضمن تقرير امل�صري لل�سودان  ،والتي ترتب عليها نتائج عك�سية بالن�سبة للجنوبيني و مل ي�أخذ
منهم �أحد ملعرفة �أرائهم  ،رغم الوعود التي قدمت لهم من قبل الأحزاب ال�شمالية واجلانب امل�صري مل يتحقق منها
�شي  ،ما زاد من �شكوك اجلنوبيني عندما بد�أ ال�شماليون عام 1955م يف �أعادة تنظيم القوات امل�سلحة الع�سكرية،
الأمر الذي انتهى يف �أخر املطاف �إىل مترد يف اجلنوب  ،هو التمرد الذي كان بداية التفجر مل�شكلة اجلنوب وحتولها
بعد ذلك حتت احلكم الع�سكري االنقالبي الذي قاده �إبراهيم عبود عام 1958م (. )9
االنقالب الع�سكري الأول بقيادة الفريق �إبراهيم عبود  17نوفمرب1958م:بعد مغادرة بريطانيا
ال�سودان ،واالعرتاف باال�ستقالل عام 1956م .الزالت بذور انف�صال اجلنوب عن ال�شمال والتي زرعتها
بريطانيا ورعتها الدول الغربية وعمالءها من احلكام .وبعد اال�ستقالل بد�أت الأحزاب تتناف�س على ال�سلطة
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وتكوين احلكومات برئا�سة �إ�سماعيل الأزهري ثم حكومة عبد اهلل خليل.وتكوين �أحزاب جديدة وتو�سيع منط
الدميقراطية يف ال�سودان ومل تفلح تلك الأحزاب واحلكومات يف االجتاه ال�صحيح  ،حتى جاء االنقالب الذي حل
جميع الأحزاب ال�سيا�سية يف ال�سودان( . )10لقد ت�أزمت م�شكلة جنوب ال�سودان يف مراحل التطور التاريخي
وال�سيا�سي يف ظل احلكومات املتعاقبة حلكم البالد  ،وكما بد�أت ف�صول اللعبة ،والتمهيد للتق�سيم من خالل املبادرات
واالتفاقيات وامل�ؤمترات  ،و�إعالن املبادئ والربوتوكوالت وهى باالتي:
 م�ؤمتر املائدة امل�ستديرة عام1965م. اتفاقية �أدي�س �أبابا عام 1972م اتفاقية كوكدام ـ ال�صادق املهدي ـ جون قرنق عام 1986م. اتفاقية املريغني ـ قرنق 1988م. �إعالن املبادئ الإيقاد عام 1994م. م�ؤمتر ا�سمرا للق�ضايا امل�صريية عام 1995م. بروتوكول مي�شاكو�س عام 2002م. اتفاقية ال�سالم ال�شامل ( اتفاقية نيفا�شا ) عام 2005م(. )11	�أن كل تلك االتفاقيات املذكورة جاءت ح�صيلة ملراحل ال�صراعات واحلروب  ،والتدخالت الإقليمية
والدولية احلا�ضرة دائم ُا يف ال�ش�أن ال�سوداين واملتمثل �أ�سا�س ًا مب�صري قيام دولة يف ال�شمال ودولة يف اجلنوب .
	�أما حكومة الأحزاب التي جاءت بعد اال�ستقالل مل ي�ساعدها احلظ يف اال�ستمرار ب�سب ال�صراع على
ال�سلطة بني حزب �أالمه واحلزب الوطني االحتادي  ،ثم جاء �إىل ال�سلطة الفريق �إبراهيم عبود بانقالب ع�سكري
وظلت البالد حتت قيادة جمل�س ع�سكري حتى �سقوط االنقالب الع�سكري الأول عام 1964م .ومن يناير 1964م
تكونت حكومة انتقالية حتى يونيو 1965م برئا�سة �سر اخلتم اخلليفة �إىل �أقامة االنتخابات الربملانية وتوجت
حكومة جديدة برئا�سة حممد احمد حمجوب ورئا�سة الدولة جاءت من ن�صيب �إ�سماعيل الأزهري ،ومل تعمر هذه
احلكومة �أكرث من �أربع �سنوات  ،حتى جاء االنقالب الع�سكري الثاين(. )12

االنقالب الع�سكري الثاين بقيادة العقيد جعفر النمريي مايو 1969م :

علم ُا �أن هذا االنقالب مت التخطيط له من قبل جمموعة من ال�ضباط الأحرار يف اجلي�ش ال�سوداين
ومب�ساعدة ال�شيوعيني واال�شرتاكني و القومني ،ومت �إعالن جمل�س قيادة الثورة من قبل النمريي  ،وجمل�س الوزراء.
بعد ذلك بد�أ الالعب اجلديد يف �أزمة جنوب ال�سودان  ،هي (الواليات املتحدة الأمريكية) ،بعد تبادلها
الأدوار مع بريطانيا  ،حاولت فر�ض �سيطرتها والدخول بقوة يف ال�ش�أن ال�سوداين يف انتزاع موافقة النمريي يف
التوقيع على اتفاقية �أ �أدي�س �أبابا مع متمردي جنوب ال�سودان يف 1972/ 3/27م (. )13
هذه االتفاقية �شكلت منعطف ًا تاريخي ًا هام ًا يف ما كان يو�صف باملتمردين يف جنوب ال�سودان �إىل االعرتاف
بهم ككيان �سيا�سي  ،ومبوجب هذه االتفاقية مت �أعطائهم حكم ًا ذاتي ًا للأقاليم الثالثة � :أال�ستوائيه وبحر الغزال،
و�أعايل النيل ير�أ�سها رئي�س يعني بتو�صيته من املجل�س املحلي للواليات ،ومبوجب هذه االتفاقية �أ�صبحت اللغة
االجنليزية لغة رئي�سيه لإدارة الكيان اجلديد (.)14
وهكذا تعمقت الفجوة بني ال�شمال واجلنوب  .وبعد توقيع االتفاقية ن�شب خالف حاد بني النمريي
والرائد ها�شم العطا ع�ضو جمل�س قيادة الثورة حتى توج ذلك بانقالب �ضد النمريي عام 1971م ولكن هذا االنقالب
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مل ي�ستمر �أ كرث من ثالثة �أيام حتى ف�شل ،رغم ف�شله �إال �أن عواقبه اكرب من حجمه  ،فتمت االعتقاالت والإعدامات
التي تعر�ض لها البع�ض  ،مثل �إعدام عبد اخلالق حمجوب �أمني عام احلزب ال�شيوعي ورفاقه من املدنيني  ،وهم
 :ال�شفيع �أحمد ال�شيخ وجوزيف قرنق  ،ومن الع�سكريني مثل  :بابكر النور وها�شم العطا وحممد �أحمد الريح ،
ومعاوية عبد احلي وعثمان �أبو �شيبة و�أحمد جباره  ،و�آخرون وجهت لهم تهمة امل�شاركة يف احلركة االنقالبية
(.)15
واملالحظ �أن فرتة النمريي من عام 1969م حتى 1985م  ،مل متر البلد يف حروب مدمرة  ،و يو�صفها
البع�ض ب�أنها فرتة هد �ؤ � .أال �أن حكومات النمريي لفرتة طويلة مل متتلك ر�ؤية حقيقية يف حل �أزمة اجلنوب من
ناحية  ،وناحية �أخرى عجزت عن معاجلة م�شاكل البالد االقت�صادية وال�سيا�سية و�ضاعت � 16سنه من عمر هذه
ال�سلطة يف تقلبات بني الغرب وال�شرق والقومية والأ�سلمه مما جعل ال�شعب ال�سوداين يثور عليها  ،وعمت البلد
انتفا�ضات �شعبية غا�ضبة يف ابريل لعام 1985م  ،وانحياز القيادة �ألعامه للجي�ش �إىل جانب االنتفا�ضة بقيادة
الفريق �أول عبد الرحمن �سوار الذهب  ،نتج عن ذلك �صدور ميثاق التجمع ال نقاذ الوطن  ،الإطار العام للقوى
ال�سيا�سية  ،على �أن متر البالد مبرحلة انتقالية ملدة عام (. )16

حكومة ال�صادق املهدي الدميقراطية ( الأوىل) ابريل 1986م.

توجت االنتخابات يف ابريل 1986م  ،بقيام اجلمعية الت�أ�سي�سية وت�شكيل احلكومة اجلديدة الأوىل
برئا�سة ال�صادق املهدي (رئي�س حزب الأمة) .
وبعد تقدمي برنامج احلكومة �إىل اجلمعية الت�أ�سي�سية من قبل ال�صادق� ،أعلن حينها بااللتزام مبيثاق
الدفاع عن الدميقراطية  ،كما تعهد اي�ض ًا بتحقيق ثالثة �أهداف مهمة يف برنامج حكومة وهى :العمل اجلاد على
�إبطال مفعول الفتنة الدينية التي زرعها نظام النمريي  ،والوقوف �ضد الفتنة العرقية املدعومة من قوى خارجية،
�إحداث قفزة نوعية للتخل�ص من العجز االقت�صادي الذي يعاين منه ال�سودان .كما �أعلن ال�صادق املهدي �أن حكومته
لديها خطة اقت�صادية وفق ر�ؤية �سودانية  ،بح�سب تو�صيات امل�ؤمتر االقت�صادي الوطني الأول � ،أال �أن ذلك مل يكن
وا�ضح املعامل  ،الأمر الذي عر�ض خطة احلكومة االقت�صادية �إىل �ضغوط عديدة من قبل طرف اجلبهة الإ�سالمية
القومية و�أي�ضا من قبل فئات التجار  ،وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية  .وكما يح�سب لهذه احلكومة �أنها �أوجدت �إجراءات
�أدارية و تنظيميه ،وقانونية  ،متخ�ضت يف حماربة التهريب وال�سوق ال�سوداء ومراقبة الأ�سعار(. )17
	�أال �أن هذه احلكومة مل تثبت قدرتها يف تقدمي ما يريده املواطن من خدمات �ضرورية يحتاج لها يف احلياة
اليومية و حتى �أ�سعار بع�ض املواد الغذائية مل ت�سلم من ارتفاع الت�سعرية وبذريعة تغطية العجز يف امليزانية العامة
للبالد(. )18

حكومة ال�صادق املهدي االئتالفية (الثانية) �أغ�سط�س 1987م:

بعد �إعفاء احلكومة ال�سابقة وجمي احلكومة االئتالفية من �أغ�سط�س 1987ـ مار�س 1988م برئا�سة
ال�صادق املهدي مل يحدث �أي تغري ،ومت العمل بنف�س خطة احلكومة ال�سابقة و اجلديد قيام وزارة لل�سالم ،ك�أداة
تنفيذيه لقيام امل�ؤمتر القومي الد�ستوري ،و�إقامة جمل�س م�شرتك للجنوب وحكومات �إقليمية ،و انعقاد امل�ؤمتر
الد�ستوري الوطني يف اخلرطوم يف يونيو 1986م ،والذي ناق�ش جوانب عده مثل :امل�س�ألة القومية والدينية ،ونظام
احلكم ،والتنمية املتوازنة ،وامل�س�ألة الثقافية ،و الإعالن القومي حلقوق الإن�سان  ،وال�سيا�سة اخلارجية ،و املوارد
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الطبيعية ،والقوات النظامية ،و�أي�ضا كان هناك تفا�ؤل ب�إمكانية توقف احلرب وحتقيق ال�سالم يف جنوب ال�سودان
 ،وتعزيز الوحدة الوطنية ،ولكن الأحداث عملت عك�س ذلك على ار�ض الواقع بعد �سيطرة احلركة ال�شعبية على
مدينة رمبيك وا�شتدت املعارك الع�سكرية وعلقت احلركة ال�شعبية م�س�ألة احلوار ال�سيا�سي مع احلكومة والأحزاب
التقليدية ،وتع�سر احلل ال�سيا�سي بالو�صول �إىل ال�سالم يف اجلنوب ،وبد�أت ترتفع الأ�صوات يف ال�شمال واجلنوب
للمطالبة بف�صل اجلنوب عن ال�شمال ،وهذا يعد رد فعل على ف�شل ال�سيا�سيني يف ال�شمال واجلنوب يف حل امل�شكلة
التي �أ�صبحت املدمر الأكرب لإمكانيات ال�سودان املختلفة .ومن االجتاهات ال�سيا�سية التي وقفت �ضد املبادرات
الهادفة �إىل حل م�شكلة اجلنوب ،هي اجلبهة الإ�سالمية القومية بقيادة ح�سن الرتابي (. )19
يف منت�صف عام 1987م يف ظل حكومة ال�صادق حدثت لقاءات مع الأحزاب اجلنونية واحلزب القومي،
�أفرزت تلك اللقاءات �إىل �صدور ثالثة بيانات لل�سالم موقعة مع حركة اجلنوب يف �أدي�س �أبابا ،وكمباال ،ونريوبي
لوقف احلرب .ولكن مل يحالف احلظ ذلك بعد �أن مت احتالل مدينتي �ألكرمك وقي�سان ،حتى مبادرة التوا�صل
من قبل حممد عثمان املريغني زعيم حزب االحتادي الدميقراطي الذي �سعى مع احلركة ال�شعبية بقيادة جون
قرنق �إىل اتفاقية ال�سالم ال�سودانية يف نوفمرب 1988م ،بهدف حل م�شكلة اجلنوب بعد �أن عجزت احلكومات
االئتالفية الأوىل والثانية يف مواجهة احلرب الأهلية يف اجلنوب .واحلقيقة �أن التجربة الدميقراطية الوليدة
التي جاءت يف ظل حكومة ال�صادق املهدي قد �أ�صبحت �أ�سرية للقيود املهيمنة للقوى الفاعلة ،من الأحزاب التقليدية
والقوة الع�سكرية �أملغيبه عن احلكومات الدميقراطية لل�صادق املهدي ،ف�شهية الع�سكر مفتوحة على ال�سلطة من
عام 1958م ،و ما عانت ال�سودان من تركه ي�صعب على حكومات ال�صادق جتاوزها ،الن خماطرها عاقت توجهات
احلكومة الدميقراطية يف حل م�شاكل البالد ،حتى جاءت مطالبة ال�صادق املهدي اجلمعية الت�أ�سي�سية يف �أعطائه
املوافقة على ت�شكيل حكومة وفاق  ،ومن �ضمن هذه احلكومة قدم الدعوة للجبهة الإ�سالمية القومية والتي كانت
�شريك ًا وحليف ًا حلكم النمريي يف الثمان ال�سنوات الأخرية من حكمه (. )20

حكومة ال�صادق املهدي( الثالثة)االئتالفية (حكومة الوفاق الوطني) مايو1988م :

�صرح املهدي ب�أن حكوماته املتعاقبة قد ف�شلت يف تنفيذ برناجمها املعلن  ،وبعد تو�صل حزب �أالمه واالحتاد
الدميقراطي والأحزاب اجلنوبية �إىل ميثاق هو (ميثاق الوفاق الوطني) الذي رف�ضته اجلبهة الإ�سالمية القومية
كونه ال يت�ضمن قوانني �إ�سالميه و التي تريد اجلبهة الإ�سالمية �إ�صدارها ،يف الوقت الذي تعهد ال�صادق يف النظر
يف ذلك بعد عطلة اخلريف � ،إال �أن اجلبهة الإ�سالمية وقفت ورف�ضت امليثاق ،ورف�ضت الأحزاب الإفريقية �أملعار�ضه
�أل�سودانيه �أمل�ساومه ال�سيا�سية يف �إ�شراك اجلبهة الإ�سالمية القومية من قبل احلكومة .وبهذا خ�ضع ال�صادق املهدي
ل�شروط ورغبة اجلبهة الإ�سالمية بزعامة ح�سن الرتابي على ح�ساب الأحزاب والقوى الأخرى ال�سيا�سية يف
ال�سودان و مبا فيها الأحزاب اجلنوبية(.)21
بعد �أن �أعلن ال�صادق املهدي احلكومة االئتالفية الثالثة ،والتي وزعت حقائبها الوزارية على الآتي:
 9حقائب حلزب الأمة و 6حقائب لالحتاد الدميقراطي و 5حقائب للجبهة الإ�سالمية و 5حقائب
للأحزاب �أجلنوبيه ،وحقيبة واحده للحزب القومي ،بالإ�ضافة �إىل وزارة الدفاع جاءت من ن�صيب ال�شخ�صية
امل�ستقلة الفريق /معا�ش عبد املاجد حامد خليل.
مع العلم مل ت�ستطيع هذه احلكومة �إخراج البالد من امل�شاكل املختلفة  ،مما احدث يف البالد الع�صيان
املدين �ضدها ،وهذا �أول ع�صيان على حكومة دميقراطيه منتخبة ،من ما دعا ال�صادق املهدي �إىل ت�شكيل حكومة
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جديدة بعد ان�سحاب احلزب االحتادي الدميقراطي من االئتالف الثالثي (.)22

حكومة ال�صادق املهدي( الرابعة) دي�سمرب1988م:

و�أثناء مبا�شرة العمل للحكومة املكونة من حزب �أالمه واجلبهة الإ�سالمية وبع�ض اجلنوبيني وال�شخ�صيات
امل�ستقلة برئا�سة ال�صادق املهدي ،ا�ستقال وزير الدفاع عبد املاجد اعرتا�ضا على دخول اجلبهة الإ�سالمية باحلكومة
اجلديدة ،و كان يرى ب�أن يتم �أيجاد حلول �سلميه لق�ضية اجلنوب ،لي�س بالت�صعيد الع�سكري ،وهذا ما جعل الرتابي
يدير حملة �إعالمية م�ضادة �ضده بحكم من�صبه وزير ًا للخارجية حينها. )23
يف  20فرباير1989م قام القائد العام للقوات امل�سلحة ومعه رئي�س الأركان بت�سليم مذكرة لرئي�س
الوزراء ال�صادق املهدي تتعلق بر�ؤية اجلي�ش مبا يدور يف البالد ،و تداعيات جبهة القتال يف اجلنوب .ويف اليوم
التايل طلب رئي�س الوزراء االجتماع بالقيادة العامة .فرد على تلك املذكرة �أمام احل�ضور باالتي:
 �أقر ماجا يف املذكرة حول ان�شطار اجلبهة الداخلية للبالد  ،و�أن ذلك له �آثاره ال�سلبية ،وم�س�ؤوليتي هي ال�سعي�إىل حتقيق وحدة ال�صف الوطني.
 �سيا�ستنا احلالية يف العالقات الدولية مبنية على عدم االنحياز �إىل �أي طرف دويل. �أعرتف بق�صور دور الأعالم وانحرافات ال�صحافة ،و�أتعهد ب�إ�صالح ذلك. �أكد على تطوير وتنمية القوات امل�سلحة عرب تخ�صي�ص مبلغ وقدره  450مليون دوالر ،و�أق�صى ما ميكن حتقيقهيف ظروفنا احلالية.
 نحث القيادة العامة �إىل االلتزام بال�شرعية واالن�ضباط الع�سكري ،وعدم و�ضع حمددات �أمام ال�سلطة ال�سيا�سيةالعليا يف البالد ،وجتنب مبد�أ الفعل و رد الفعل (. )24
ومن جانب �أخر ا�ستكملت الإجراءات بالتوقيع على الربنامج املحلي للحكومة يف مار�س 1989م ،ولكن
اجلبهة الإ�سالمية القومية مل ت�شارك يف التوقيع ،حتت ذريعة البد من يجاد حلول �أخرى خارج نطاق احلكومة،
واجتهت اجلبهة الإ�سالمية �إىل رفع �شعارات ثورة امل�ساجد وثورة امل�صاحف.
	�أما رئي�س الوزراء قد تعامل بو�ضوح من خالل حدثيه مع القيادة العامه للقوات امل�سلحة ،ورده على املذكرة
قائ ًال (�أن الرقم الع�سكري �أ�صبح جزء ًا من املعادلة ال�سيا�سية يف البالد ،جنب ًا �إىل جنب مع اجلمعية الت�أ�سي�سية
والنقابات واالحتادات والأحزاب ال�سيا�سية)(. )25
وبهذا جاء بيان اجلبهة الإ�سالمية �ضد توجهات احلكومة و �أحزاب املعار�ضة يف ال�سلطة ،واعتربت
اجلبهة الإ�سالمية �أنها امل�ستهدفة من كل كلمه يف املذكرة ،وخا�صة مبا يتعلق بتحرك القوات امل�سلحة لالنق�ضا�ض
على ال�سلطة خالل �أ�سبوع� .إال �أن الأحداث تغريت وقام وفد ميثل جتمع الأحزاب والنقابات املهنية واالحتادات
بااللتقاء برئي�س الوزراء ،وطرح وجهة نظر التجمع الوطني يف �ضرورة حل احلكومة القائمه ،وهذا ما مت وبد�أت
امل�شاورات لتكوين حكومة احتاد وطني(. )26

حكومة ال�صادق املهدي( اخلام�سة ) فرباير1989م (حكومة اجلبهة الوطنية املتحدة):

رئي�س الوزراء ال�صادق املهدي اثنا حديثه �أمام اجلمعية الت�أ�سي�سية� ،أعلن عن ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،
واملوزعة بني الأطياف ال�سيا�سية ،واملت�ضمنة  8حقائب حلزب الأمة و 6للإحتادين و 4للأحزاب اجلنوبية ،وحقيبة
واحدة للحزب القومي ،وحقيبة للي�سار ،وحقيبتني لالحتادات النقابية واملهنية ،وحقيبة واحدة ل�شخ�صية قومية
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لوزارة الدفاع .وكما مت ا�ستبعاد اجلبهة الإ�سالمية من حكومة ال�صادق املهدي اخلام�سة(.)27
ويف  27مار�س 1989م �أثناء تقدمي خطاب احلكومة اخلام�سة من قبل رئي�س الوزراء ال�صادق املهدي �أمام
اجلمعية الت�أ�سي�سية� ،أ�شار �إن تقارب وجهات النظر بني القوى ال�سيا�سية من اجل حل الق�ضايا اخلالفية باحلوار،
كما طالب قادة التمرد باجلنوب توحيد الآراء من اجل ال�سالم يف البالد .وبعد الفراق الذي حدث بني احلكومة
اجلديدة واجلبهة الإ�سالمية القومية ،و�أي�ضا ت�أجيل مناق�شة م�شروع القانون اجلنائي املقدم من اجلبهة الإ�سالمية
عام 1988م .قد فجر �شحنة الغ�ضب مما جعل اجلبهة الإ�سالمية تهاجم احلكومة اجلديدة وتطالب ب�إ�سقاطها،
فبدوا نواب اجلبهة يف اجلمعية الت�أ�سي�سية من مقاطعة جل�سات اجلمعية ،ف�أ�شتد ال�صراع ال�سيا�سي مع احلكومة
والقوى ال�سيا�سية املعار�ضة لتوجهات اجلبهة الإ�سالمية القومية (. )28
جاء �إعالن القيادة العامة للقوات امل�سلحة �أنها ر�صدت حماولة انقالبية قد خططوا لها بع�ض العنا�صر
من بقايا نظام النمريي ت�ستهدف اال�ستيالء على ال�سلطة و�إعادة املخلوع جعفر حممد النمريي حلكم ال�سودان من
جديد .وبعد ذلك عقد جمل�س الوزارة جل�سة طارئة برئا�سة ال�صادق املهدي ملناق�شة الو�ضع الأمني و�أبعاد املحاولة
االنقالبية ،و كما ذكر وزير الدفاع �أن التحقيقات جارية مع الع�سكريني ،حتت �إ�شراف جلنة ع�سكرية ،و�سوف تكون
هناك حماكمات ملن يثبت تورطهم يف االنقالب (. )29
	�أو�ضح رئي�س الوزارة ال�صادق املهدي �أمام اجلمعية الت�أ�سي�سية �إدانة املحاولة االنقالبية وقال كانوا
يخططون لقتله �شخ�صي ًا ،وقتل عدد كبري من القادة ال�سيا�سيني والنواب داخل اجلمعية �أثناء انعقادها ل�سماع بيانه
يوم االثنني 1989/6 /19م  .و�أكد بعد جناح حماولتهم ي�ستدعون الرئي�س ال�سابق امل�شري جعفر النمريي ثم بعد
ذلك ي�صفونه حال و�صوله مطار اخلرطوم (. )30
	�إال هناك �شكوك �شغل الر�أي العام حول م�صداقية ذلك االنقالب  ،وهناك من ي�ؤكد ويطرح �أن اجلبهة
الإ�سالمية التي �سربت معلومات لال�ستخبارات الع�سكرية  ،وهي جزء من �سيناريو �أعدته اجلبهة الإ�سالمية
للتخل�ص من ال�ضباط الذين توقعت �أن يقفوا عقبة يف طريق جناح انقالب /30يونيو 1989م الذي نفذته اجلبهة
الإ�سالمية القومية وجناحها الع�سكرية يف القوات امل�سلحة (. )31

املبحث الثالث

حكومة الإنقاذ االنقالبية  30يونيو1989م:
كيف تعاملت حكومة الإنقاذ مع الو�ضع يف جنوب ال�سودان؟:

لقد جاءت حكومة الإنقاذ االنقالبية ،لي�س بال�صدفة ،وامنا وفق ًا لربناجمها املعد �سلف ًا ،وهذا املخطط من
نتاج الأخوان امل�سلمني ،والذي تزايد ن�شاطهم يف ال�سعي �إىل �أحكام قب�ضتهم على �سلطة احلكم يف ال�سودان .ويف عام
1977م  ،مت �أطالق �سراح ح�سن الرتابي من ال�سجن  ،وقبول حركة الأخوان امل�سلمني امل�صاحلة الوطنية التي بادر
فيها جعفر النمريي ،وح�سن الرتابي الذي برر م�شاركته النظام  ،يهدف �إىل بناء الكيان الداخلي للجماعة  ،حيث
�أن الرتابي يدرك ب�أنه ي�شارك يف نظام يو�صف بالطغيان والف�ساد .ففي عام 1978م  ،عندما متت امل�صاحلة و مت
تعني ال�صادق املهدي ع�ضو ًا يف املكتب ال�سيا�سي لالحتاد اال�شرتاكي  ،حزب احلكومة حينها  .وكما عني اي�ض ًا ح�سن
الرتابي ع�ضو ًا يف املكتب ال�سيا�سي ،و�أ�سندت �إليه مهمة الإ�شراف ال�سيا�سي على �إقليم دارفور ،وم�ست�شار ًا للرئي�س
النمريي( . )32وعندما وقع ال�سادات اتفاقية كامب ديفيد يف مار�س 1979م  ،قدم ال�صادق ا�ستقالة من املكتب
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ال�سيا�سي احتجاج ًا على تلك االتفاقية امل�ش�ؤومة� ،أما ح�سن الرتابي و�أعوانه ظلوا على منا�صبهم يف احلكومة  .من
خالل الت�أثري واال�ستقطاب عرب جناحها املوجود يف هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتغيب ت�أثريها يف حكومات ال�صادق
املهدي (اخلم�س) املنتخبة  ،قد عملت على تقوي�ض نظام احلكم الدميقراطي الذي قاوم بكل قدراته و�إمكانياته
يف احلفاظ على الدميقراطية ،وتقدمي خمتلف الربامج التي من خاللها ميكن اخلروج بالبالد �إىل طريق الأمان،
وحل �أزمة جنوب ال�سودان بالطرق ال�سلمية .فانقالب 30يونيو 1989م ،قطع الطريق �أمام طموح الوفاق الوطني
الناجت عن انتفا�ضة 1985م ،التي تبنت ق�ضية الوحدة الوطنية  ،وال�سالم يف اجلنوب والذي كانت ترف�ضه اجلبهة
الإ�سالمية القومية  ،وتعتربه ا�ست�سالم ًا (للخوارج) و�أي�ضا اتفاقية املريغني قرنق لل�سالم مل تنفذ (. )33
وبعد �سيطرة االنقالبني على ال�سلطة من قبل اجلبهة الإ�سالمية املتمثلة بجناحها الع�سكري يف القوات
امل�سلحة � ،أ�صدر قائد االنقالب الفريق عمر ح�سن الب�شري قرارين:
القرار الأول� :أن (ثورة الإنقاذ الوطني هي التعبري عن ال�شرعية الد�ستورية املمثلة للإرادة ال�شعبية
العامة) .ولهذا مت تعطيل العمل بالد�ستور االنتقايل لعام 1986م  ،وحل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف جميع �أجهزة
الدولة ،وثورة الإنقاذ الوطني هي ال�سلطة الد�ستورية والت�شريعية العليا.
القرار الثاين :هو حل جميع الأحزاب والتكوينات ال�سيا�سية الأخرى ،وم�صادرة ممتلكاتها ،وحل جميع
النقابات  ،وكما مت �ألغى جميع الرتاخي�ص املتعلقة بال�صحف  ،واجلمعيات الغري حكومية  ،و�إعالن حالة الطوارئ
يف جميع �أنحا البالد ال�سودانية ( . )34ثورة الإنقاذ قد �شخ�صت كل العيوب للحكومات ال�سابقة منذ اال�ستقالل،
وقالت ب�أن البالد تعاين من متزق الوحدة الوطنية  ،وانهيار الكيان الواحد بعد تق�سيم الوطن ،و �أت�ساع دائرية
احلرب واالقتتال بني �أبناء الوطن الواحد يف اجلنوب وال�شمال (. )35
ولكن احلقيقة �أ�صبحت مغايرة لذلك اخلطاب املوجهة من حكومة الإنقاذ للحكومات ال�سابقة بالتفريط
بوحدة الوطن  ،ولكن مل يعرف العامل اخلارجي والإقليمي ،وحتى ال�ش�أن ال�سوداين الداخلي انف�صال جنوب ال�سودان
 ،وتفاقم �أزمة دارفور �إال يف ظل حكومة الإنقاذ.
وبهذه الإحداث املت�سارعة عاد الع�سكريني حلكم ال�سودان بعد ثالث �سنوات من احلكم املدين الدميقراطي
الذي مل ينال بالدعم الداخلي والإقليمي والدويل  ،حتى يتمكن من �إخراج البالد من الأزمات املتالحقة لأنه
(دميقراطي)� .أما النظام االنقالبي اجلديد قد قوبل بارتياح من قبل الأنظمة املجاورة  ،والتي حتمل نف�س
ال�صيغة ،وكانت م�صر �أول احلكومات التي رحبت بالنظام اجلديد االنقالبي يف ال�سودان  ،ب�سبب ت�أزم العالقات يف
عهد حكومة ال�صادق املهدي  ،لأنها كانت دميقراطية  ،وركزت على ال�ش�أن الداخلي ،بعك�س حكومة الإنقاذ التي مت
االعرتاف بها من قبل الأنظمة امل�شابه(. )36
	�أما رد فعل الإدارة الأمريكية ،طالبت �أعادة �سريعة للدميقراطية ،وا�ستمرار عمليات الإغاثة �إىل
اجلنوب ،ولكن تغري ذلك بعد لقاء قائد االنقالب الفريق عمر ح�سن الب�شري بال�سفري الأمريكي باخلرطوم� .أما على
امل�ستوى الداخلي  ،مل تعرتف �أي قوة �سيا�سيه� ،أو تعار�ض النظام  ،ماعدا مباركة قائد االنقالب الثاين امل�شري جعفر
النمري�.أما احلركة ال�شعبية للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قد �أ�صدرت بيان ًا بعد �أربعني يوم ًا على االنقالب،
وتعترب �أن نظام احلكم يف ال�سودان قد وقع يف �أزمات اقت�صادية و�سيا�سية عميقة  ،ومن �شروط احلركة  ،هو قيام
حكومة وحده وطنيه انتقاليه وتكوين جي�ش وطني  ،ال طائفي  ،وال قبلي مع عقد م�ؤمتر قومي د�ستوري حلل
م�شكالت ال�سودان الأ�سا�سية ،ثم �إجراء االنتخابات احلرة الربملانية� ،أال �أن حكومة الإنقاذ والتي ترو�ضها اجلبهة
الإ�سالمية قد خلقت لنف�سها �أزمات عديدة  ،يف ال�ش�أن الداخلي،احلروب واالعتقاالت للنا�س ،وتدعيم دكتاتورية
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احلزب الواحد (اجلبهة الإ�سالمية) املدعومة ع�سكري ًا  ،قد �أو�صل الأمور �إىل ال�صراع الداخلي بني رفاق االنقالب،
وكل ذلك قد مهد الظروف املالئمة (جلون قرنق) و�أعوانه �إىل رفع التهديد بدعوات االنف�صال عام 1994م
(.)37
من خالل ال�صراع القائم داخل حكومة الإنقاذ  ،وحماولة الرتابي ال�سيطرة على كل الأمور  ،قد ثار غ�ضب
�أكرث النا�س حتى مت مطالبة الرئي�س الب�شري بوقف تدخالت الرتابي  ،وهذا ما �ساعد الرئي�س الب�شري على التحرك
داخلي ًا و�إقليميا ودولي ًا � ،إىل �إق�صاء الرتابي من كل �شي يف الدولة .فعمل الرئي�س الب�شري على �أعادة ال�صادق املهدي
وجعفر النمريي من اخلارج بهدف خلق حتالف جديد �ضد الرتابي الذي �أق�صي حق ًا من �أهم م�ؤ�س�سات الدولة ،
واحلزب احلاكم  ،حتى و�صلت الأمور �إىل الزج به بال�سجن ،قبل �إبرام اتفاقية التفاهم مع جون قرنق عدو الأم�س
�صديق اليوم بغر�ض �إيجاد تعاون م�شرتك لإ�سقاط حكومة الإنقاذ التي جاءت بتخطيط الرتابي نف�سه(. )38
وبعد خروج الرتابي �إىل املعار�ضة �شرع يف �أحقية انف�صال اجلنوبيني و�إقامة دولتهم،يف الوقت الذي كان الرتابي
يتهم احلكومات ال�سابقة بالتفريط بالق�ضية الوطنية  ،ولكن من املفاج�آت يف ال�ش�أن ال�سوداين والتي بد�أ فيها
الرتابي  ،قد �أجمعت املعار�ضة الأخرى على عطاء تقرير امل�صري جلنوب ال�سودان  .ولكن ال�س�ؤال يطرح نف�سه ملاذا
جتردت املعار�ضة عن وحدة ال�سودان ؟ .و حكومة الب�شري قد خونت املعار�ضة على ذلك القرار ،مما جعل احلكومة
نف�سها �أن ت�سارع �إىل توقيع اتفاقية تقرير امل�صري جلنوب ال�سودان (اتفاقية نيفا�شا) عام 2005م والتي ن�صت على
�أقامة ا�ستفتاء بعد(� )6سنوات توج عام 2011م بانف�صال جنوب ال�سودان (. )39
واحلقيقة اي�ض ًا ،يطرح ال�س�ؤال حلكومة الب�شري ملاذا جتردت اي�ض ًا عن وحدة ال�سودان؟.ومن وجهة نظر
الباحث� :أن املعار�ضة �أق�صيت متام ًا من امل�شاركة يف احلكم يف ظل حكومة الإنقاذ يف بداية الأمر ،وهذا يت�ضح ب�إيعاز
قوي من اجلبهة الإ�سالمية  ،ولكن جمريات الإحداث تغريت  ،و�صار زعيم اجلبهة الإ�سالمية  ،معار�ض املعار�ضة ،
ومعار�ض حكومة الإنقاذ االنقالبية التي خطط لها عام 1989م .ومن هنا �ضعف دور املعار�ضة داخلي ًا ،و�إقليميا،
ودولي ًا عندما �أن�ضم �إليها الرتابي .با�ستثناء معار�ضة اجلنوب  ،التي ا�ستثمرت ذلك اخلالف ل�صاحلها  ،و�أ�صبحت
ال�شريك الوحيد والقوي يف حكومة الب�شري  ،وهذا ما �أزعج معار�ضة ال�شمال من الإهمال والإق�صاء من طبيعة احلكم
القائم  ،حتى �أن املعار�ضة �أعلنت �صراحة رغبتها يف �أعطى اجلنوبيني حق تقرير امل�صري ،و الهدف من وراء ذلك
 ،رغبة املعار�ضة  ،عطف املجتمع الدويل عليها ،كونها عربت عن ماذا يريد املجتمع الدويل يف ال�سودان .واملتبع
للأحداث ي�شعر �أن املعار�ضة كانت تنتظر �شيئ ًا ما مقابل ذلك  ،ولو حتى ال�شريك الثالث يف ال�سلطة بعد اجلنوبيني،
ولكن قطع �أمل املعار�ضة عندما عجلت حكومة الب�شري بتوقيع ( اتفاقية نيفا�شا) املعروفة دولي ًا ب�أنها هي املرجعية
الرئي�سة النف�صال جنوب ال�سودان الذي خطط و�أدار لعبة ال�سيا�سية  ،حتى ي�أتي ذلك اليوم الذي مل يراه  ،ففارق
احلياة � ،أنه (جون قرنق).
وهكذا جتردت املعار�ضة وحكومة الإنقاذ من وحدة ال�سودان  ،وكل منهما �ساهم وخطط لذلك اليوم
امل�ش�ؤم ،رغبة للمخططات الإقليمية والدولية نحو تفتيت ال�سودان �إىل دويالت ولي�س �إىل جنوب و�شمال  ،و�أن
الذين قد نزل عليهم �ألوحي �أن انف�صال اجلنوب عن ال�شمال �سوف ينهي �أزمة �صراع ال �أكرث من ( )60عام ًا ،قد
�أخطاوا يف ح�ساباتهم  ،ومل يعرفون �أن �أزمة دارفور هي الأ�صعب والأخطر و�أ�صبح كل مواطن على الكرة الأر�ضية
يعرف ال�سودان مبنطقة �أو �إقليم (دار فور) .و�أي�ضا ال بد التذكري �أن منطقة( �آبيي )احلدودية النفطية بني ال�شمال
واجلنوب �سوف تكون ب�ؤرة ال�صراع امل�سلح يف املراحل القادمة بني �شمال ال�سودان وجنوبه  ،كون هذه املنطقة مل
يح�سم و�ضعها قبل انف�صال اجلنوب  ،ف�سوف تكون الورقة الرابحة للتدخل اخلارجي يف �إ�شعال فتيل احلرب بني
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ال�شمال واجلنوب � ،إ�ضافة �إىل بع�ض املناطق الأخرى مثل منطقة ( هجليج ) التي قام اجلنوبيني باحتاللها يف
ابريل 2012م  ،وهذه هي البداية بعد انف�صال اجلنوب عن ال�شمال.

كيف ظهرت �شخ�صية جون قرنق على امل�سرح ال�سيا�سي:

لقد بد�أت �شخ�صية جون قرنق تظهر �إىل الوجود يف �أواخر حكم النمريي  ،حيث كان �ضابط ًا يف اجلي�ش
ال�سوداين  ،وبحكم معرفته بجنوب ال�سودان الذي ينتمي �أليه �أر�سل �إىل هناك يف مهمة ع�سكرية للم�ساعدة يف
حفظ النظام والأمن � .أال �أنه مترد على احلكومة املركزية  ،وبد�أ يكون جمموعة م�سلحة خا�صة فيه  ،ومب�ساعدة
بع�ض الدول وغريهم من املناه�ضني للإ�سالم ال يجاد قوة ن�صرانية وثنية ت�ستطيع الوقوف �أمام م�س�ألة انت�شار
الإ�سالم يف اجلنوب(� . )40أن �شخ�صية (جون قرنق) قد ارتبطت بعالقات اال�ستخبارات الغربية والأمريكية
واملو�ساد الإ�سرائيلي .فظهور جون قرنق على امل�سرح ال�سيا�سي يف ال�ساحة ال�سودانية ،بعد عودته من �أمريكا عام
1983م بعد �أن �أنهى درا�سته  ،وح�صوله على �شهادة الدكتوراه يف االقت�صاد الزراعي وكان م�شروع بحثه �شق (
قناة جونقلي).
ويف فرتة ال�شباب جلون قرنق قد تغزل بالأفكار املارك�سية و�أفتنت بحركات التحرر الي�سارية يف �أكرث من
دول العامل الثالث يف �أفريقيا و�أمريكا الالتينية  ،مما جعله يتزعم تنظيم ًا �سري ًا داخل القوات امل�سلحة ال�سودانية
حتت ا�سم (جيفار) و�سرعان ما انتقل بعد ذلك �إىل اللربالية الغربية � .إال �أنه كان دائم ًا ي�ؤكد التزامه بوحدة
ال�سودان  ،ويطرح م�شكلة اجلنوب على �أنها مورثة من زمان االحتالل ،وبحاجة �إىل �إعادة النظر يف معاجلة �أ�سبابها،
ولكن هناك عدة تناق�ضات يف �أقواله عند ما �صرح مبو�ضوع الكنفدرالية ،ثم تقرير امل�صري  ،ومل يق�صد جنوب
ال�سودان بحاله  ،و�إمنا مناطق �شرق ال�سودان ودارفور ،م�ستغ ًال يف ذلك ال�ضغوط الغربية على حكومة الإنقاذ
الإ�سالمية  .فطموح الرجل يتجاوز وجهة النظر الأمريكية يف حتمية انف�صال اجلنوب عن ال�شمال و�إقامة دولة
ن�صرانية يف اجلنوب حتى تكون نقي�ضه لدولة ال�شمال الإ�سالمية(. )41

من امل�ستفيد من قتل جون قرنق؟:

ولكن الأحداث واملتغريات الدولية قد و�سعة من طموحات جون قرنق  ،وخا�صة ق�ضية الإرهاب الدويل
والذي ن�سب �إىل الإ�سالم وامل�سلمني ،وتبني حكومة الإنقاذ مو�ضوع اجلهاد �ضد اجلنوب قد عزز من الدعم الدويل
والإقليمي حلركة حترير ال�سودان حتت قيادة جون قرنق الذي �أ�صبح ميلي على احلكومة املركزية ماذا يريد هو،
واملجتمع الدويل  ،حتى �أ�صبح النائب الأول لرئي�س جمهورية ال�سودان املوحد ،وحتى اجلنوب الذي �أنف�صل ال
يتوافق مع رغبة جون قرنق  ،لأنه �أذا �أنف�صل جنوب ال�سودان وجون قرنق على قيد احلياة �سوف ت�ضيع �شخ�صيته
على امل�ستوى الدويل والإقليمي ،وقد ال يقبل ب�أن يكون رئي�س ًا جلنوب ال�سودان  ،دولة �صغرية التكوين ال يرتاوح عدد
�سكانها 25%من �سكان دولة ال�سودان الكبرية التي ك�أن نائب ًا لرئي�سها(. )42
لذلك جاءت الأقدار �أن تغيب جون قرنق يف �أغ�سط�س 2005م النائب الأول لرئي�س دولة ال�سودان
وقائد حركة جي�ش حترير ال�سودان  ،ومن املالحظ �أن هذه الت�سمية لديها دالالت مبطنة قد ال يفهمها عامة
النا�س(اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان) � ،أن هذه الت�سمية من وجهة النظر حتمل �سببني:
ال�سبب الأول� :أن جون قرنق يق�صد من هذه الت�سمية (اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان) ،هو تلبية
لتطلعاته نحو حترير ال�سودان كاملة  ،و�أن ي�صبح ال�سودان دولة علمانيه .ودائم ًا كان ينادي وي�صرح بدولة
ال�سودان احلديثة م�ستفيد ًا وم�ستغ ًال طبيعة الأحداث يف دار فور و�شرق ال�سودان ،ومنطقة �أبيي ،وتوافد اجلنوبيني
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�إىل العا�صمة اخلرطوم مبا يقارب �أربعة مليون جنوبي  ،وتوغلهم يف �أجهزة الدولة املختلفة  ،قد زاد من نفوذ
وطموحات هذا الرجل(. )43
ال�سبب الثاين� :أن مقتل جون قرنق قد يكون له �أبعاد ًا دولية و�إقليمية وحملية  ،وهي امل�ستفيدة من
غيابه الأبدي عن ال�ساحة ال�سيا�سية .فعندما و�صل �إىل النائب الأول لرئي�س اجلمهورية لفرتة ق�صرية � ،أ�صبح
ي�سلك �سيا�سته اخلا�صة ،وكما يبدوا تنا�سى الداعمني الدوليني املعروفني  .وعندما يتحدث عن دولة ال�سودان
احلديثة  ،هذا يزعج الر�ؤية الأمريكية ،والأفريقية والإ�سرائيلية � ،أن تكون هناك دولة حديثة موحده ا�سمها
دولة ال�سودان� ،صاحبة القرار الأول يف الت�صرف مبواردها املختلفة يف خدمة م�صالح دولة ال�سودان التي تتمتع
مبوقعها الإقليمي والدويل .
فكل الأ�سباب املذكورة وال�صراع الداخلي يف جنوب ال�سودان بني قبيلة الدنيكا والقبائل الأخرى قد ال
يكون مغيب ًا عن ما حدث ،فالرجل ال يخلوا دائم ًا من اخل�صوم ال�سيا�سية واخلالفات امل�ستمرة داخل احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان نف�سها .ولكن وامل�ستفيد من هذا احلادث ،هم الأعداء احلقيقيون لدولة ال�سودان منذ اال�ستعمار
وحتى يومنا هذا.

املبحث الرابع

العامل الدويل والإقليمي نحو انف�صال جنوب ال�سودان
العامل الدويل (الأمريكي) �إن التوجه الدويل حول �أزمة ال�شمال واجلنوب  ،قد �أخذ بعني االعتبار
وجهة النظر الأمريكية بعد احلرب الباردة وتفكك االحتاد ال�سوفيتي عام 1991م  ،و�أحداث احلادي ع�شر من
�سبتمرب عام 2001م  ،والتي �أعطت الأمريكان الذريعة الكربى باحلرب على �أفغان�ستان يف نف�س العام واحتالل
العراق عام 2003م  ،مما �ساعد العامل الأمريكي ب�أن يكون هو الفعال يف �أي ملفات �ساخنة على الكرة الأر�ضية
 ،فملف ال�سودان جزء من تلك الإ�سرتاتيجية الأمريكية( . )44ف�أزمة ال�سودان قدمت �إىل املخت�صني مبكتب
ال�ش�ؤون الأفريقية بوزارة اخلارجية الأمريكية ،لو�ضع ال�سيا�سات جتاه ال�سودان م�سرت�شدون مبا تقدمه ال�سفارة
الأمريكية يف اخلرطوم .ولكن ت�سارعت الأحداث حول اهتمام احلكومة الأمريكية بال�ش�أن ال�سوداين حتى �أعلنت
وزارة اخلارجية الأمريكية �أبتعاث ال�سناتور دان فورث مبعوث ًا خا�ص ًا للرئي�س الأمريكي لل�سالم �إىل ال�سودان،
وكان يف بداية الأمر �إحالل ال�سالم ولي�س مبادرة  ،وبعد الزيارة التي قام بهاء املبعوث الأمريكي �شملت اخلرطوم
وجبال النوبة ورمبيك  ،بعد ذلك قدم دان فورث املقرتح الأمريكي يف �شكل مبادرة من �أربع نقاط للحكومة واحلركة
ال�شعبية وهي:
 وقف �أطالق النار يف جبال النوبة. تطبيق فرتة هدنة لتنفيذ برامج �إن�سانية. وقف ممار�سة الرق واالختطاف. حماية املدنني والأهداف املدنية من الق�صف(. )45	�أن ح�صيلة التقرير  ،قد قربت الر�ؤية التي كانت �أمريكا تفتقدها يف ال�ش�أن ال�سوداين من خالل مبعوثها،
حتى جنحت الرغبة الأمريكية نحو ف�صل جنوب ال�سودان من خالل املعلومات التي احتواها تقرير دان فورث حول
الوحدة واالنف�صال كما يلي :
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�شهد اجلنوبيون ب�سوء املعاملة على �أيدي احلكومات يف ال�شمال مبا فيها اال�ضطهاد العرقي والثقايف والديني .ف�أية
اتفاقية �سالم يجب �أن تتعاط مع املظامل التي يعاين منها اجلنوبيون  ،يف �أطار وحدة ال�سودان()46

العامل الدويل( ال�صيني) يف القارة الإفريقية:

بد�أت اهتمامات ال�صني بالقارة الإفريقية م�ؤخر ًا و�أي�ض ًا �سعيها �إىل تطوير عالقتها بدولة ال�سودان التي
بد�أت يف عهد الرئي�س النمريي  ،وكما ا�ستفادت ال�صني �أثنا احلرب الباردة من م�ضاعفة اهتمامها بالبلدان الإفريقية
 ،بهدف تعزيز وتطوير التعاون امل�شرتك من خالل قيام م�شاريع م�شرتكة دون امل�سا�س والتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للغري،وهناك منتدى التعاون العربي ال�صيني  ،كما يوجد �أي�ض ًا منتدى التعاون ال�صيني الأفريقي .وبهذا �أزداد
الن�شاط ال�صيني املعلن لبع�ض الدول الإفريقية مثل ال�سودان  ،و�أثيوبيا وليبرييا ونيجرييا ،وكل ذلك من اجل ت�أمني
�إمداداتها من النفط  ،وي�شمل نفط ال�سودان  7%من وارداتها املطلوبة  .هذا بالطبع يقلق ويخيف امل�صالح الغربية
 ،والتي تعمل على تواجدها يف القرن الإفريقي  ،وحتاول �أن حتد من التو�سع ال�سيا�سي واالقت�صادي لدولة ال�صني
 ،التي تو�صف باملارد املتعط�ش �إىل نفط القارة الأفريقية و هناك حتذير غربي من حترك ال�صني  ،ولكن اجلميع
على قناعة ب�أن هذه املنطقة هي �ساحة للتناف�س والنفوذ  ،وبالذات �أزمة دار فور التي �أ�صبحت �إحدى ب�ؤر ال�صراع
(.)47
	ال ترغب ال�صني ب�أن الواليات املتحدة الأمريكية جتد منفذ ًا للتغلغل ب�شكل اكرب يف دار فور ال�سودان.
طالبت ال�صني احلكومة املركزية يف اخلرطوم بان تعمل بكل الو�سائل حلل النزاع �سلمي ًا يف دار فور )،وكما حاولت
ال�صني ت�شديد لهجتها نحو احلكومة ال�سودانية �أثنا زيارة وزير الطاقة ال�سوداين عو�ض اجلاز �إىل ال�صني يف دي�سمرب
2004م و�أي�ضا يف فرباير 2005م ،عرب زير خارجية ال�صني  ،على تكثيف اجلهود امل�شرتكة بني املجتمع الدويل
وال�سودان حلل م�شكلة دار فور  ،واالبتعاد عن �أ�سلوب ممار�سة ال�ضغوط وفر�ض العقوبات  ،وهذا ما زاد قلق اخلارجية
ال�صينية من تدهور الأو�ضاع الإن�سانية يف دارفور وجدية احل�سم من قبل جمل�س الأمن يف اتخاذ �أي �إجراءات جتاه
احلكومة ال�سودانية مبا يدور يف دار فور ،و�أي�ض ًا �سارعت ال�صني �إىل تقدمي مليون دوالر �أمريكي م�ساعدة �إن�سانية
لدار فور (�. )48إن ال�صني تعترب امل�ستثمر الأكرب للرثوة النفطية يف ال�سودان يف فرتة حكم حكومة الإنقاذ ،وملعرفة
الغرب باملخزون النفطي يف باطن الأر�ض ال�سودانية  ،وتواجد املوارد الأخرى ،قد ك�شر الغرب عن انيابه نحو
انفراد ال�شركات ال�صينية يف التنقيب على تلك املوارد املذكورة ،ولكن دولة ال�صني تعي ذلك اال�ستهداف مل�صاحلها يف
ال�سودان ب�شكل خا�ص وبالقارة الإفريقية ب�شكل عام  .وهذا ما جعلها تتعامل بحذر واقرتاب من الر�ؤية الغربية
ملعاجلة الأزمات واحلروب الداخلية لل�سودان وبالذات �أزمة دار فور التي �أزعجت الدولة ال�صينية �أكرث من انف�صال
اجلنوب عن ال�شمال  ،فال�صني جتيد لعبة امل�صالح مع املناف�سني ،والدليل على ذلك اثنا زيارة رئي�س جنوب ال�سودان
(�سلفا كري)�إىل ال�صني يف منت�صف ابريل 2012م  ،وخالل هذه الزيارة قدمت ال�صني ( )8مليار دوالر قر�ض لدولة
جنوب ال�سودان اجلديدة  ،فهذا يوحي ب�أن ال�صني قد ثبتت م�صاحلها يف �إعطائها امتياز خا�ص ال�ستخراج املوارد
الطبيعية � ،أكرث من الدول الكربى التي عملت على ف�صل جنوب ال�سودان .وتعرف �أن م�صاحلها مع الغرب �أكرث من
الدول الإفريقية والعربية (. )49
العامل الإقليمي (الإفريقي)� :إن دول اجلوار الأفريقية لل�سودان هي تعرف بان انف�صال جنوب
ال�سودان لي�س مرغوب لديها كونه �سيجلب م�شاكل وعواقب خطرية على م�ستقبل ووحدة تلك الدولة ،مثل �أوغندا،
وكينيا ،و�شرق الكنغو و�شرق �أثيوبيا وال�صومال املمزق والقابل �إىل التمزيق �أكرث ،ومن الدول املذكورة دول
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(الإيقاد) التي �شرعت يف اتفاقية 2005م باملرحلة االنتقالية ملدة (� )6سنوات ثم اال�ستفتاء على تقرير امل�صري
جلنوب ال�سودان  ،و مل تفكر تلك الدول ب�أنها تعاين نف�س امل�شاكل الذي يعانيها ال�سودان(. )50
العامل الإقليمي (العربي) :الكل جممع �أن دولة م�صر العروبة هي الدولة العربية املعروفة بتاريخها
القومي نحو م�صاحلها وم�صالح الأمة العربية ،ومن حكم موقعها اجلغرايف املجاور لدولة ال�سودان وا�شرتاكها �ضمن
دول حو�ض النيل .قد ظل موقف م�صر معروف ًا منذ زمن ًا طوي ًال �ضد مو�ضوع انف�صال اجلنوب عن ال�شمال  ،وتدرك
م�صر �أن انف�صال اجلنوب �سوف يهدد تدفق مياه النيل �إىل م�صر ،وهناك كان من يرى انه �إذا ف�صل جنوب ال�سودان
�سوف ت�صبح دولة ال�شمال دولة �أ�سالمية �أ�صولية ال تتفق يف الكثري من التوجهات امل�صرية يف كثري من الق�ضايا،الن
حكومة ال�سودان اتهمت مبحاولة االغتيال للرئي�س امل�صري ال�سابق حممد ح�سني مبارك يف �أثيوبيا عام 1995م،
وبهذا �شاركت م�صر بوفد كبري بالعيد ال�سابع والأربعني ال�ستقالل ال�سودان الذي �أقيم يف مدينة (ملكال) بجنوب
ال�سودان  ،حيث �أ�شارت كلمة الوفد امل�صري �إىل خيارات ال�شعب ال�سوداين يف ال�شمال واجلنوب على الوحدة القومية
واال�ستقرار وال�سالم وكان م�ؤ�شر ًا له داللة على الرغبة امل�صرية يف جتاوز مرارات املا�ضي وفتح �صفحة جديدة نحو
امل�صالح امل�شرتكة .مبا يف ذلك موقف اجلامعة العربية مل يخرج عن نطاق املوقف امل�صري(. )51

العامل الإقليمي ( الإ�سرائيلي) املتغلغل يف ال�سودان:

هناك �إ�سرتاتيجية �إ�سرائيلية ر�سمت للمنطقة العربية والإ�سالمية منذ قيام دولة �إ�سرائيل املغت�صبة
للأرا�ضي العربية من عام 1948م وحتى يومنا هذا ،وارتبط ال�سودان �شما ًال وجنوب ًا بتلك الإ�سرتاتيجية  ،ومن
ابرز �صانعي اخلطوط العري�ضة لن�شاط الكيان الإ�سرائيلي يف ال�سودان رئي�س الوزراء �آنذاك (ديفيد بن غور يون)
�أول رئي�س حكومة �إ�سرائيلية مت ت�شكيلها بعد �إعالن الدولة العربية على الأرا�ضي العربية الفل�سطينية(. )52
	�إن �إ�سرائيل على معرفة كاملة ب�أن جنوب ال�سودان يت�شكل من جمموعة عرقيات و�أقليات دائم ًا ما تختلف
فيما بينها  ،و انطالق ًا من هذه الر�ؤية عملت �إ�سرائيل على تطبيق �إ�سرتاتيجيتها يف ال�سودان من خالل حتالفها مع
اجلماعات االثنيه والعرقية املحيطة بالدول العربية  ،بهدف زعزعت ال�سلطة املركزية لدولة ال�سودان املوحد
 ،وعملت بكل الأ�ساليب والطرق �إىل خلق الفنت وتفتيت الدول من خالل ر�صد ومالحظة ما يجري بال�سودان
ومن حوله ،ودعم حركات التمرد واالنف�صال الذي نفذ ،وهذا ما تعتربه �إ�سرائيل مهم ًا لأمنها وم�صاحلها الآنية
وامل�ستقبلية  ،وانف�صال جنوب ال�سودان يعود �إىل ذلك الدعم الذي قدمته �إ�سرائيل حلركة التمرد من خالل تدريب
كوادر وقادة اجلنوب ومدهم بال�سالح  ،يثبت الرغبة الإ�سرائيلية نحو االنف�صال للجنوب .و�إذا كانت �إ�سرائيل
قد جنحت يف خمططها بف�صل اجلنوب ،فاملخطط نف�سه يف دار فور ،هو القادم باجتاه االنف�صال ،نتيجة التدخل
الإ�سرائيلي يف �إغراق منطقة دار فور بالأ�سلحة الإ�سرائيلية ،وتدريب املتمردين ودعمهم مثل ما حدث للجنوب،
حتى تكتمل الإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية حيال ال�سودان (. )53
هناك تن�سيق بني �إ�سرائيل و�أمريكا عام 2004م يف �أيجاد لقاء يجمع جون قرنق وقادة حركة التمرد يف
دار فور يف وا�شنطن ،تهدف �إ�سرائيل من وراء ذلك تقارب املتمردين �ضد ال�سلطة املركزية يف اخلرطوم من ناحية ،
ومن ناحية �أخرى تكون �إ�سرائيل الراعية وامل�ستفيدة من ذلك  ،وما تواجدها الن�شط يف اريرتيا �أال لدعم حلركات
التمرد يف دار فور ،وا�ستغالل اخلالف بني اخلرطوم وا�سمرا  ،عزز من دور �إ�سرائيل يف القارة الإفريقية  ،و�أ�صبح
الراعي الأ�سا�سي يف تهريب الأ�سلحة �إليها(. )54
كما عملت �إ�سرائيل على ا�ستعطاف الر�أي العاملي بق�ضية دار فور من خالل ح�شد املنظمات اليهودية يف
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الواليات املتحدة الأمريكية والتي جتاوزت ع�شرين منظمة  ،طالبت بت�أ�سي�س حتالف يطلق عليه حتالف (�إنقاذ دار
فور) يف عام 2004م ،وكما طالب زعماء تلك املنظمات الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن بالتدخل الدويل لإنقاذ
دار فور بن�شر قوات دولية بهدف تدويل الأزمة وي�صبح قرار حلها يخدم امل�صالح الإ�سرائيلية (. )55

النتائج:

� .1إن �أزمة ال�سودان متجذرة تاريخي ًا يف عقل املواطن اجلنوبي  ،ب�أن نظرة ال�شمايل �إليه ناق�صة يف م�سار الرتكيبة
االجتماعية لل�شعب ال�سوداين .
 .2هناك نظرة لدى املواطن ال�شمايل� ،أن مواطن اجلنوب لي�س قابل للتطوير ،وان عقليته متحجرة  ،وهذا نتاج
ما روج له اال�ستعمار الربيطاين.
 .3احلكومات املتعاقبة على حكم ال�سودان من عام 1958م ،كانت ترحل �أزمة اجلنوب ،حتى جاءت حكومة
الإنقاذ االنقالبية ،والتي �شرعت وا�ست�سلمت بانف�صال اجلنوب تلبية لل�ضغوط الدولية والإقليمية ،حفاظ ًا على
بقائها يف �سلطة احلكم.
 .4املواطن اجلنوبي �أ�صبح ال يقبل ب�أن يكون �شريك يف حكومة �أفتت بقتله ،و�شنت حملة اجلهاد �ضده ،و�شردت
�أ�سرته .كل ذلك قطع الطريق �أمام ا�ستمرار احلوار وبقاء الوحدة .على الرغم �أن ال�شعب ال�سوداين �شعب م�سامل
وميتلك ثقافة وا�سعة ،وي�ؤمن بالتعدد العرقي والديني والثقايف ،كون ذلك ميار�س يف �أطار ال�شمال نف�سه .ولكن
النخب ال�سيا�سية هي �صانعت ال�صراع بني فئات املجتمع ال�سوداين منذ اال�ستقالل.
� .5إن انف�صال جنوب ال�سودان ي�شكل تهديد ًا مل�صر و�أمنها القومي والعربي  ،وقد حترم م�ستقب ًال من ح�صتها من مياه
النيل بعد �إعادة توقيع اتفاقية تقا�سم مياه النيل بني الدول الإفريقية  ،دون توقيع م�صر وال�سودان على هذه
االتفاقية  ،كونها ت�ضر م�صاحلهما ،وتخدم م�صالح �إ�سرائيل امل�ستقبلية يف اال�ستحواذ على املياه خدمة مل�شاريعها
التو�سعية.
 .6لقد ا�ستطاعت �إ�سرائيل حتجيم و�إ�ضعاف الدور امل�صري يف ال�سودان  ،م�ستغلة يف ذلك فتور العالقة بني اخلرطوم
والقاهرة بعد حماولة االغتيال للرئي�س ال�سابق حممد ح�سني مبارك يف �أدي�س �أبابا عام 1995م.
 .7تواجد الع�سكر من خالل االنقالبات الع�سكرية  ،يف قمة هرم ال�سلطة ب�شكل دائم  ،قد �أتاح الفر�صة للعامل
الإقليمي والدويل يف التدخل املبا�شر يف عرقلت �أي اتفاقية �سالم �أو م�شروع وفاق وطني يخدم م�صالح ال�شعب
ال�سوداين ويحافظ على وحدته .

التو�صيات:

.1يو�صي الباحث ب�أن تكون هناك مراجعة تقييميه من قبل الباحثني يف ال�ش�أن ال�سوداين حول املالب�سات التي
رافقت �أزمة اجلنوب حتى االنف�صال .فهذا البحث يعطي القارئ مدخل لطبيعة الأزمة التي الزالت �أ�سرارها
خمفيه وبالذات مبا تكتنفه حمكمة اجلنائيات الدولية من نوايا نحو الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب جرائم يف
ال�سودان .
.2البد من معرفة �أ�سباب تراجع حمكمة اجلنائيات الدولية عن قرارها بعد انف�صال جنوب ال�سودان.
 .3ينبغي مقاومة �إعادة فتح ملف اجلنائيات الدولية ،وحل م�شكلة دارفور داخلي ًا جتنب ًا ال�ضغوط الإقليمية
الدولية  ،وحتى ال ي�صبح م�صري دار فور مثل جنوب ال�سودان.
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.4يو�صي الباحث رجال العلم واملثقفني والباحثني ،ب�أن يكون لهم دور فعال يف �أعادة اللحمة والثقة بني املواطن
يف ال�شمال واجلنوب ،كونه املت�ضرر من ال�صراعات واحلروب التي دمرت البالد يف ظل عجز النخب ال�سيا�سية يف
معاجلة الأزمة يف حينها.
.5ينبغي على حكومة الإنقاذ االنقالبية �إ�شراك كافة الأطياف ال�سيا�سية يف ال�سودان يف نظام احلكم والتوحد
نحو ر�ؤية م�شرتكة ملعاجلة كل الق�ضايا الوطنية ،واحلفاظ عن ما تبقى من ج�سم ال�سودان املجروح.
.6على الأنظمة و ال�شعوب العربية والإ�سالمية مراجعة ح�ساباتها من التخل�ص من ال�صراعات الداخلية وخلق
النعرات الطائفية التي ي�ستفيد منها الغري ،والت�صدي بعقالنية للم�شروع الت�آمري الإ�سرائيلي الأمريكي نحو
تفكيك وتق�سيم املنطقة العربية والإ�سالمية .فال�سودان �إال منوذج �سوف يعمم على جميع دول املنطقة  ،حتت
ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات  ،والطوائف وحقوق الإن�سان وحرية التعبري.

احلوا�شي:

1ـ اال�صبحي ،احمد ،دارفور الأزمة واحلل ،الطبعة الأوىل ،مطابع املتنوعة� ،صنعاء 2007م �،ص.9
2ـ نف�س امل�صدر �ص .12
3ـ نف�س امل�صدر �ص .104
4ـ النحا�س  ،حممد �أمني عبا�س  ،ال�سودان �إىل �أين يتجه؟ جدل ال�سالم ،الوحدة  ،االنف�صال  ،مركز درا�سات
الوحدة العربية  ،الطبعة الأوىل  ،بريوت 2006م � ،ص.37
5ـ نف�س امل�صدر �ص .38
6ـ نف�س امل�صدر �ص.42
7ـ ابواخلري ،ال�سيد م�صطفى احمد � ،أزمات ال�سودان والقانون الدويل املعا�صر  ،يرتاك للطباعة والن�شر والتوزيع ،
الطبعة م�صر اجلديدة 2006م � ،ص 11ـ .12
8ـ نف�س امل�صدر �ص .13
9ـ النور ،ح�سب اهلل ،ق�ضية جنوب ال�سودان ،الن�ش�أة والتطور ،جملة الوعي ،العدد  ،286ال�سنة اخلام�سة
والع�شرون� ،أكتوبر 2010م� ،ص .14
10ـ نف�س امل�صدر �ص .15
11ـ نف�س امل�صدر �ص .16
12ـ مكاوي  ،بهاء الدين  ،ا�سرتاتيجيات �أدارة التنوع �أالثني يف ال�سودان  ،امل�ستقبل العربي  ،العدد  ،362ال�سنة
 ،31بريوت  ،ابريل 2009م � ،ص .101
13ـ العبا�سي � ،سرحان غالم ح�سن  ،التطورات ال�سيا�سية يف ال�سودان املعا�صر 1953ـ 2009م  ،درا�سة تاريخية ،
مركز الدرا�سات العربية  ،الطبعة الأوىل  ،بريوت  ،ابريل 2011م� ،ص .219
14ـ نف�س امل�صدر �ص .14
15ـ �ألربازي  ،متام مكرم  ،ال�سودان بني �إقامة الدولة الإ�سالمية و احلروب امل�ستمرة  ،مكتبة مدبويل القاهرة ،
الطبعة الأوىل 2002 ،م� ،ص .67
16ـ العبا�سي � ،سرحان غالم ،مرجع �سابق �ص .260
17ـ نف�س املرجع � ،ص.261
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18ـ نف�س املرجع �ص .262
19ـ نف�س املرجع �ص .263
20ـ �ألربازي  ،متام مكرم ،مرجع �سابق �ص .69
21ـ العبا�سي � ،سرحان غالم ،مرجع �سابق �ص .265
22ـ نف�س املرجع �ص .268
23ـ نف�س املرجع �ص .269
24ـ نف�س املرجع �ص .270
25ـ نف�س املرجع �ص .272
26ـ حممود  ،احمد �إبراهيم  ،و�آخرون  ،حالة الأمة العربية 2007 ،ـ 2008م ثنائية التفتيت واالخرتاق  ،مركز
درا�سات الوحدة العربية  ،الطبعة الأوىل  ،بريوت � ،أبريل 2008م � ،ص .181
27ـ نف�س املرجع �ص .182
28ـ نف�س املرجع �ص .183
29ـ نف�س املرجع �ص .184
30ـ ال�سيد ،حممود وهيب ،ال�سودان على مفرتق الطرق  ،بعد احلرب ..قبل ال�سالم  ،مركز درا�سات الوحدة العربية
،الطبعة الأوىل  ،بريوت 2006،م� ،ص .87
31ـ نف�س املرجع �ص .89
32ـ العبا�سي � ،سرحان غالم  ،مرجع �سابق �ص .278
33ـ نف�س املرجع �ص .279
34ـ نف�س املرجع �ص .281
35ـ نف�س املرجع �ص .282
36ـ نف�س املرجع �ص .295
37ـ النور ،ح�سب اهلل ،مرجع �سابق �ص .16
38ـ �أبو اخلري ،م�صطفى احمد ،مرجع �سابق �ص 27ـ .28
39ـ نف�س املرجع �ص .30
 40ـ نف�س املرجع �ص .31
41ـ نف�س املرجع �ص .28
42ـ مقابلة مع احمد حمرو�ش يف قناة اجلزيرة يف حلقة بعنوان ( هل ثمة م�ؤامرة حتاك �ضد ال�سودان؟) /12 /3
2010م.
43ـ حممود ،احمد �إبراهيم و�آخرون  ،حالة الأمة العربية م 2008م  ،مرجع �سابق �ص .185
44ـ خالد ،عبد العزيز ،جنوب ال�سودان �إىل �أين؟ مل يذكر مكان الن�شر ،الطبعة الأوىل ال�سودان2005 ،م� ،ص
256ـ .257
45ـ نف�س املرجع �ص .285
46ـ اال�صبحي ،احمد ،دار فور الأزمة واحلل ،مرجع �سابق �ص .218
47ـ نف�س املرجع �ص 219ـ .221
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العوامل الداخلية ـ الإقليمية ـ الدولية ،التي �أدت �إىل انف�صال جنوب ال�سودان  ،يوليو 2011م

48ـ عبيد ،منى ح�سني ،ال�سيا�سة ال�صينية جتاه دول �شرق �أفريقيا  ،ال�سودان منوذج ًا  ،املجلة العربية للعلوم
ال�سيا�سية  ،العدد  ،29مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت �شتاء 2011م � ،ص 86ـ .87
49ـ حممود ،عبدا لرحمن ح�سن ،الإ�سالم وامل�سيحية يف �شرق �أفريقيا من القرن 18ـ �إىل القرن  ،20امل�ستقبل
العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،العدد  ،394 ،ال�سنة  ،34 ،دي�سمرب2011م� ،ص51ـ .58
50ـ امل�شروع النه�ضوي العربي � ،إعداد مركز درا�سات الوحدة العربية  ،الطبعة الأوىل  ،بريوت  ،فرباير 2010م،
�ص .30
51ـ الدين ،ناديه �سعد ،التدخل اال�سرائلي يف جنوب ال�سودان  ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
العدد  ،،395ال�سنة  ،34بريوت ،يناير 2012م� ،ص .78
52ـ نف�س املرجع �ص .79
53ـ اال�صبحي ،احمد ،مرجع �سابق �ص .214
54ـ نف�س املرجع � ،ص .215
55ـ الغفاري ،علي عبد القوي ،زلزال جنوب ال�سودان� ،صحيفة � 26سبتمرب ،اخلمي�س  13يناير 2011م� ،صنعاء،
العدد � ،1560ص .19

املراجـــع:

 .1التون�سي ،حممدالفا�ضل بن علي الاليف ،ال�سودان من احلوار �إىل الأزمة املفتوحة� ،صراع الهوية و�إ�شكالية
االنتماء ،دار الكلمة للن�شر ،م�صر املن�صورة الطبعة الأوىل2007 ،م.
� .2أحل�سناوي ،حل�سن ،التناف�س الدويل يف �إفريقيا ،الأهداف  ..والو�سائل ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد
 29بريوت2011،م.
 .3املقالح ،عبد العزيز ،وللعلماء موقف من تق�سيم ال�سودان� ،صحيفة �26سبتمرب ،اخلمي�س  13يناير �صنعاء العدد
2011 ،1558م.
 .4احمد ،عادل م�صطفى ،قناة جونقلى و�إدارة �أملوار يف حو�ض النيل� ،ش�ؤون الأو�سط ،مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية،
لبنان العدد  ،120حريف 2005م.
 .5خليفة ،عبد الرحمن حممد ،اريرتيا العمق اال�سرتاتيجي و ال�صراع اجليوبوليتيكي ،مركز عبادي للدرا�سات
والن�شر ،الطبعة الأوىل �صنعاء 2011م.
� .6شبيب ،ق�صي كامل �صالح� ،أهمية م�ضيق باب املندب يف التاريخ احلديث واملعا�صر ،مركز الدرا�سات والبحوث
اليمني� ،صنعاء الطبعة الأوىل1994،م.
 .7قلندر ،حممود حممد ،جنوب ال�سودان مراحل انهيار الثقة بينه وبني ال�شمال1955،ــــ1985م ،قراءة تاريخية
للم�شكلة من منظور االت�صال االجتماعي،دار الفكر دم�شق 2004م.
 .8مكاوي ،بهاء الدين� ،إ�سرتاتيجية �إدارة التنوع �أالثني يف ال�سودان ،امل�ستقبل العربي ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ،العدد  ،362بريوت يناير 2009م.
 .9مو�سى ،عبده خمتار� ،صراع الهويات وم�ستقبل ال�سالم يف ال�سودان من منظور �سو�سيولوجي مل�س�ألة اجلنوب،
املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،العدد  ،14بريوت 2007م.
.10ها�شم ،احمد الكمايل،ال�سودان املوحد وخماطر االنف�صال � ،صحيفة �26سبتمرب اخلمي�س  6يناير 2011م،
�صنعاء العدد .1558
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التنظيـــــم القــــانوين للموظف الـــــــدويل
ومكانته يف قانون املنظمات الدوليــــة
د.حممد هيثم علي ال ُعرجي

�أ�ستاذ القانون الدويل امل�ساعد يف كلية احلقوق-
جامعة عدن

ملخ�ص:

مع تطور دور املنظمات الدولية ،ازدادت مكانة املوظف الدويل
و�أ�صبح مركزه القانوين وا�ضح ًا,وزالت جميع الإ�شكاليات التي تكتنف
امل�صطلحات املرافقة له.
كما �أ�صبح للموظف الدويل جمموعة من احلقوق والواجبات جتاه
املنظمة التي يعمل بها ،وهذا ما يتم حتديده يف النظام القانوين للعاملني
�أوالالئحة التنفيذية �أوعقود العمل ،التي يتم مطالبة احلقوق ،كما ميكن
�أن تقوم امل�س�ؤولية الت�أديبية على املوظف الدويل عند �إخالله بواجباته
الوظيفية.

Abstract:

With the development of the role of the
international organizations, the status of the
international officer has been raised, and his legal
position has become clear. All problems which beset
his relevant terminologies have been eliminated.
The international officer also has a group
of rights and duties towards the organization in
which he works. This is determined in the legal
system of the officers, the executive regulation or
deeds of employment which demand the rights.
The international officer may also be faced with
disciplinary liability in case he violates the duties of
his post.
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املقدمة:

	�إن املكانة التي ي�شغلها املوظف الدويل يف املنظمات الدولية يف الوقت الراهن ،دعتنا �إىل االهتمام بو�ضعه
القانوين ،ومعرفة ما مدى تطور مركزه القانوين ،وما الظروف التي �ساعدت على ظهوره؟
ثم معرفة مفهوم املوظف الدويل ،و�إزالة الإ�شكاليات,التي تكتنف امل�صطلحات املرتبطة به ،ومعرفة
مدلول كل منها ،وبلورتها وما يرتتب على ذلك من �آثار قانونية عليها.

�أهمية البحث:

	�إن مو�ضوع البحث يكت�سب �أهمية من مكانة املوظف الدويل ،الذي ما زال يتطور ب�شكل ايجابي من خالل
تطور مركزه القانوين يف قانون منظمات الدولية ،ف�شغل الفقهاء واملخت�صون يف درا�سة التنظيم القانوين للموظف
الدويل.

منهج البحث:

	�إن املنهج املعتمد يف البحث هو املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يحلل كل الإ�شكاليات والغمو�ض التي تكتنف
مو�ضوع املوظف الدويل ،وكذلك حتليل الأنظمة الأ�سا�سية والإدارية التي حتكم ن�شاط املوظف الدويل ،وكذا
اللوائح الداخلية التي ي�سري عليها املوظف الدويل يف عمله.

املبحث الأول

املفهوم العام للموظف الدويل
	�إن الواجب يف بدء كل بحث ،ت�سليط ال�ضوء على اجلانب التاريخي للت�أ�صيل العلمي للبحث ،الن ال ن�ستطيع
فهم ال�شيء �إال �إذا عرفنا جذوره التاريخية ،ولهذا �سنعرج يف بداية البحث� ،إىل التطور التاريخي للموظف الدويل،
وكيف �أ�صبح له وجود يف املجتمع الدويل ،وكيف مت التدرج يف مركزه القانوين.
و�سنبني يف املطلب الأخر من املوظفون الدوليون ،وما الفرق بني كل واحد منهم؟ وما يرتتب على ذلك من
�آثار قانونية ،وما القواعد,التي حتكم كل �شخ�ص من �أ�شخا�ص املوظف الدويل ،وعلى هذا �سيكون تق�سيم هذا املبحث
�إىل مطلبني وهما:
املطلب الأول :التطور التاريخي لنظام املوظف الدويل.
املطلب الثاين :من هم املوظفون الدوليون.
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املطلب الأول

التطور التاريخي لنظام املوظف الدويل
عند التتبع للجذور التاريخية لن�ش�أه املوظف الدويل يف املجتمع الدويل ،جند هذه الن�ش�أة بد�أت ب�شكل
�صحيح منذ بداية اهتمام اجلماعة الدولية بظاهرة امل�ؤمترات الدولية وبظهور القانون الإداري الدويل وهو
القانون الذي منا يف ظله وتطورات �أحكام الوظيفة العامة الدولية ،ولهذا فان هذه املرحلة تعرف لدى الباحثني
فبهذا املجال با�سم فرتة االحتادات الدولية ذات الطابع الإداري( ،)1التي من خاللها ظهر مفهوم املوظف الدويل،
وذلك ملا كان ُيعتمد علية يف ت�سجيل ما يدور يف �أروقة هذه االحتادات وامل�ؤمترات الدولية وكذا املكاتب الإدارية
الدولية ،التي �ساعدت على ظهور املوظف الدويل على �أر�ض الواقع ،ومن بعدها ظهرت احلاجة �إىل االهتمام باملركز
القانوين لذلك املوظف ،وبالرجوع التاريخي لهذه امل�ؤمترات الدولية ،جند �أن م�ؤمتر ًا عقد يف فينا عام1815م وكان
�أول حلقة من �سل�سات حلقات م�ؤمترات القرن التا�سع ع�شر ,ولقد جنم عنه معاهدات يف مو�ضوع املالحة يف بع�ض
الأنهر الدولية (الراين)( ،)2ثم تتالت امل�ؤمترات الدولية التي كانت �إحدى الو�سائل التي جل�أت �إليها الدول لتنظيم
م�صاحلها امل�شرتكة ،و�أي�ضا حلل منازعتها وت�سوية اخلالفات بينها.
كان من الطبيعي �أن ت�ستعني الدول بعدد من املوظفون يف �أثناء عقد امل�ؤمترات الدولية لالعرتاف على
�أعمالها وت�سيري مهامها ،و�إن كان ه�ؤالء املوظفني من رعايا الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر ممن يحملون جن�سيات تلك
الدول امل�شاركة� ،إال �أن �أكرثهم كان من حاملي جن�سية الدولة امل�ضيفة ل�سهولة تعيينهم وطلبهم.
	�أما فيما يتعلق بوظيفة الأمني العام للم�ؤمتر ،فقد كان يجري العمل على �أ�سا�س �أن الدولة امل�ضيفة
للم�ؤمتر هي التي تعني الأمني العام للم�ؤمتر من بني موظفيها الدبلوما�سيني بعد القيام مبداوالت غري ر�سمية مع
ر�ؤ�ساء الوفود املختلفة للح�صول على موافقتها على �شخ�صه(.)3
ومع تطور العالقات الدولية وتزايد امل�ؤمترات الدولية ,تطور دور الأمانة العامة لهذه امل�ؤمترات مما دعا
الأمر �إىل اال�ستعانة بعدد كبري من املوظفني من دول �أخرى ،ومن الأمثلة على ذلك �أمانة م�ؤمتر الهاي املنعقد يف
عام  1907م ،والذي تكون من �أكرث من  25موظف ًاُ ،عينوا مبعرفة الدول الأع�ضاء وكان ه�ؤالء هم نواة نظام املوظّ ف
الدويل ب�شكله احلايل(.)4
لكن ه�ؤالء املوظفني مبا فيهم الأمني العام للم�ؤمتر مل يتمتعوا ب�أي ا�ستقالل ذاتي ،بل ظلوا خا�ضعني
ّ
لقوانني دولهم ،وم�سئوولني �أمامها عن �أعمالهم ،ف�ض ًال عن �أنهم يتقا�ضون رواتبهم ومكاف�آتهم منها ،كما �أن �أعمالهم
كانت م�ؤقتة تنتهي بانتهاء امل�ؤمتر مما يعني رجوعهم �إىل �أعمالهم الأ�صلية يف حكوماتهم داخل دولهم بعد انتهاء
امل�ؤمتر.
وظل الأمر على ما هو عليه �إىل �أن جاءت املكاتب الإدارية الدولية� ،إذ دعت احلاجة بعد الثورة ال�صناعية
والتطور التكنولوجي �إىل وجود احتادات تعمل على تنظيم امل�ؤ�س�سات الدولية وت�سريها ومن �أهم تلك االحتادات:
احتاد الربيد العاملي1878م ،واالحتاد املرتي1875م ،واحتاد حماية امللكية ال�صناعية1883م� ،إىل غريها من
 - 1املنظمات الدولية,د.عبد العزيز حممد �سرحان,دار الثقافة اجلامعية,القاهرة1990م�,ص.56
 -2الو�سيط يف القانون الدويل العام,اجلزء الأول-د.حم�سن ال�شي�شكيلي-من�شورات اجلامعة الليبية,كلية احلقوق�,ص.191
 - 3التطور التاريخي لنظام املوظف الدويل,بحث من�شور يف النت  aekmedbahmane@gmail.comمنتدى العلوم القانونية و الإدارية.
 - 4التطور التاريخي لنظام املوظف الدويل,مرجع �سابق �ص.4
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االحتادات الإدارية التي بلغ عددها يف عام)122( 1919احتاد ًا دولي ًا(.)5
كانت هذه االحتادات (املكاتب الإدارية) مبنزلة النواة لظهور املنظمات الدولية فيما بعد� ،إال �أن امل�شكلة
احلقيقة تتمثل يف ا�ستقاللية تلك االحتادات ،فلم يكن لها مطلق اال�ستقالل كما موجود يف املنظمات الدولية� ،إذ
تعد جزء ًا من الإدارة الوطنية لدولة املقر ،وذلك ب�سبب دفعها م�صروفاتها ثم ُمطالبة الدول الأع�ضاء بذلك فيما
خ�ص�ص بع�ض موظفيها للقيام ب�أعمال االحتاد الالزمة لت�سيريه ،وذلك بتكليف من الدول الأع�ضاء،
بعد ،كما �أنها ُت ّ
و�إن كانت هذه الأخرية ُتعري بع�ض موظفيها هي الأخرى للعمل يف مكتب االحتاد ولكن بعد م�شاورة الدولة املُ�ضيفة،
ً
إ�ضافة �إىل �أنّ ُموظّ في املكتب ُيط ّبق عليهم قانون دولة املقر ,الذي ال ُيعطيهم �أي امتيازات �أو ح�صانات ،مما يجعلهم
�
خا�ضعني حلكوماتهم الوطنية ،ولعلّ هذا ما ي�ؤكد عدم وجود �شخ�صية ُم�ستقلّة لالحتادات عن الدول الأع�ضاء(.)6
وا�ستمرت احلالة يف عدم تطوير املركز القانوين للموظف الدويل يف تلك االحتادات الإدارية ،ب�سبب
ما ذكرناه �سابق ًا من عدم متتعها بال�شخ�صية القانونية امل�ستقلة ،ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التنظيم الدويل التي
بد�أ مع نهاية احلرب العاملية الأوىل ،التي جاءت لتنظم جميع ميادين احلياة ،وخ�صو�ص ًا جمال ال�سيا�سة� ،إذ ظهرت
يف هذه املرحلة �صورة املنظمة الدولية ب�صورتها املكتملة ،فكانت بدي ًال من االحتادات الإدارية ،وقد �أدت هذه
املنظمات دور ًا بارز ًا يف تطوير الوظيفة الدولية ،وتكوين املركز القانوين للموظف الدويل الذي كان له دور بارز
العمل يف املنظمات الدولية والعالقات الدولية.
وكما هو معروف �أن �أول منظمة دولية عاملية اُن�شئت هي ع�صبة الأمم يف عام1919م ,بعد �أعقاب احلرب
العاملية الأوىل( ,)1919-1914فمنذ �إن�شا�ؤها عمل فيها جمموعة كبرية من املوظفني الدوليني كانوا ي�ؤدون مهام ًا
عديدة لتحقيق �أهدافها وغاياتها.
وكانت ع�صبة الأمم �أول منظمة دولية تهتم ب�صفة �أ�سا�سية ب�أمور ال�سيا�سة التي كانت تتمثل يف احلفاظ
على ال�سلم الدويل وحظر ا�ستخدام القوة �إال يف حاالت معينة,كما كان مهامها الربط بينها وبني االحتادات الفنية
والإدارية,ولهذا كان حوايل ثماين مائة موظف يتمنون �إىل جن�سيات خمتلفة ,وكانت ع�صبة الأمم تنظم حقوق
موظفيها وواجباتها مبوجب الئحة العمل الداخلية ملوظفي الع�صبة,وكان جهازها الإداري يتمثل يف الأمانة العامة
الذي كان ي�ضم الأمني العام والأمناء امل�ساعدين وعدد من املوظفني الدوليني ،ويتم تعيني الأمني العام بقرا ٍر ُي�صدره
جمل�س ال ُع�صبة ب�إجماع الآراء على �أن يقرتن قرار التعيني هذا مبوافقة الأغلبية يف اجلمعية العامة� ،أما الأمناء
امل�ساعدون وباقي املوظفني فيتم تعيينهم بقرار �صادر عن الأمني العام ومبوافقة الأغلبية يف جمل�س الع�صبة(.)7
وقد �أُعطيت لهم احل�صانات واالمتيازات الأمني العام وموظفي الأمانة العامة ,و�شملت هذه احل�صانات مقر
الع�صبة املباين كافة التي ت�شغلها الع�صبة وهيئاتها ,وذلك حتى يت�سنى لهم القيام بواجباتهم على �أكمل وجه.
وبهذا ر�أينا كيف مت تطوير الوظيفة الدولية يف عهد ع�صبة الأمم,وكيف مت االهتمام مبوظفيها
الإداريني ,وح�صولهم على احل�صانات واالمتيازات ,التي حققت لهم ظروف ًا �آمنة ,وبعد زوال ع�صبة الأمم ون�شوب
احلرب العاملية الثانية (1939م-1945م) ,دخل املجتمع الدويل ع�صر الأمم املتحدة التي ن�ش�أت عام1945م،
ومت ّيز ن�شاطها بالعاملية والتعدد ،ال�سيما �أن �أهدافها مل تعد مق�صورة على تلك الأهداف التي ن�ش�أت من �أجلها،
بل تعدّ ت ذلك �إىل غريها من املجاالت الأخرى ،فلم يعد دورها مق�صور ًا على حفظ ال�سلم والأمن الدوليني وحلّ
 - 5حم�سن ال�شي�شكيلي, ,مرجع �سابق �ص.396
 - 6التطور التاريخي لنظام املوظف الدويل,املرجع نف�سه �ص.5
 - 7التطور التاريخي لنظام املوظف الدويل ,مرجع �سابق �ص.7
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املنازعات الدولية ،بل تعدّ اه لي�شمل املجاالت االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والإن�سانية.
وبلغ عدد املوظفني الدوليني يف الأمم املتحدة حتى عام � 2000أكرث من � 33ألف موظف(, )8وبظهور
الأمم املتحدة واالخت�صا�صات املوكلة �إليها,ازدادت �أهمية املوظف الدويل ,وات�ضحت الر�ؤية كاملة بالن�سبة �إىل
املركز القانوين للموظف الدويل.
وبهذا �أ�صبح للموظف الدويل يف جميع املنظمات الدولية ,نظام قانوين وحقوق وواجبات قانونية حتدد
يف مواثيق املنظمات دولية �أو لوائحها الداخلية ,كما مت له جملة من احل�صانات واالمتيازات الدولية.

املطلب الثاين

من املوظفون الدوليون
	�إن من �أهم الإ�شكاليات,التي تواجه الباحث يف القانون الدويل واملخت�ص به ت�شابه امل�صطلحات بني كل من
(م�ستخدمي املنظمات,املوظف الدويل,العامل الدويل) ويجب علينا بلورة هذه املفاهيم وتو�ضحيها حتى تزول كل
الإ�شكاليات عليها,ونعرف مدلول كل م�صطلح.
وكما هو معروف �أن املنظمات الدولية ت�ستعني يف �أدائها �أعمالها ,ومهماتها املختلفة ,مبجموعة متنوعة من
العاملني ,منهم الفني والإداري ,وبع�ضهم يعمل ب�صفة دائمة وبع�ضهم الأخر ب�صفة م�ؤقتة( ,)9وبهذا تتعدد �صور,
الذين يعملون يف تلك املنظمات �سواء احلكومية �أو الأهلية �أو الدولية �أو الإقليمية.
	�إن �أهم امل�صطلحات و�أعمها هو (امل�ستخدم الدويل) ,فعرفت حمكمة العدل الدولية ,يف ر�أيها اال�ست�شاري
ال�صادر يف11ابريل ب�ش�أن حق الأمم املتحدة يف املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق بهم يف �أثناء ت�أدية
واجباتهم ,ب�أنهم(كل موظف باجر �أو من غري اجر,يعمل ب�صفة دائمة ام ال ,يعني بوا�سطة احد فروع املنظمة
ملمار�سة �أو للم�ساعدة يف ممار�سة �إحدى وظائف املنظمة ,وباخت�صار كل �شخ�ص تت�صرف املنظمة بوا�سطته)(.)10
ومن خالل التعريف يتبني �أن لفظ امل�ستخدم الدويل يطلق على كل من ارتبط باملنظمة وعمل فيها �سواء
ب�صفة دائمة �أو ب�صفة م�ؤقتة ,فهو �إذن م�صطلح عام يدخل فيه جميع الفئات التي يرتبط بعمل يف منظمة دولية
�أو �إقليمية.
	�أما العامل الدويل الذي عرف ب�أنه (كل �شخ�ص طبيعي متار�س املنظمة االخت�صا�صات املنوطه بها من خالل
عملة حل�سابها وفقا لتعليمات �أجهزتها املخت�صة�,سواء �أنقدته اجر على ن�شاطه �أو تربع لها بهذا الن�شاط,ب�صرف
النظر عن توقيت �أو ا�ستمرار مهمته)(.)11
ومما ي�ؤخذ على هذا التعريف عبارة (ب�صرف النظر عن توقيت �أو ا�ستمرار مهمته) فهذه العبارة تخلط
بينة وبني املوظف الدويل ,فكما هو معروف �أن ما مييز العامل من املوظف يف املنظمات الدولية �صفة اال�ستمرار �أو
التوقيت يف العمل باملنظمة الدولية.
 - 8نقال عن وثيقة �صادرة عن الأمم املتحدة برقم (  ) 427/A/55لعام � ، 2000ص. 6 ،5
 - 9د.مفيد �شهاب,املنظمات الدولية,الطبعة التا�سعة,دار النه�ضة العربية1989م�,ص.147
 - 10املرجع نف�سه �ص.147
 - 11د.حممد �سامي عبداحلميد,التنظيم الدويل,الن�شر من�ش�أة املعارف باال�سكندرية.2004
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وبر�أينا ُيعرف العامل الدويل ((ب�أنه كل �شخ�ص طبيعي ارتبط بعقد م�ؤقت مبنظمة دولية متار�س
املنظمة االخت�صا�صات املنوط بها من خالل عملة حل�سابها على وفق تعليمات �أجهزتها املخت�صة ,وذلك مبقابل �أجر
�أومن غريه)).
	�أما املوظف الدويل الذي نحن يف ب�صدد دار�سة و�ضعة القانوين ,ف�أنه الذي ي�شغل وظيفة دولية عامة
على �سبيل اال�ستمرار �أو التفرغ وي�ستهدف من وراء ذلك �صالح املنتظم وحتت �إ�شرافه ,ويخ�ضع يف هذا ال�ش�أن لنظام
قانوين ي�ضعه املنتظم(.)12
ويعرفه الدكتور مفيد �شهاب (ب�أنه كل من يعمل يف خدمة منظمة دولية,حتت �إ�شراف �أجهزتها ,وطبقا
لقواعد ميثاقها ولوائحها ,من �أجل القيام بوظائف ل�صاحلها ب�صفة م�ستمرة ,وعن طريق التفرغ)13(.
ومن خالل تعريف املوظف الدويل لدى املنظمات الدولية ,يتنب لنا �أنة ال ميكن �أن يكون امل�ستخدم الدويل
�أو العامل الدويل موظف ًا دولي ًا� ,إال �إذا حتققت فيه ال�شروط الآتية:
 - 1توافر �صفة الدوام واال�ستمرار� ,أي �أن تكون مهمته يف املنظمة م�ستمرة وغري م�ؤقتة بعقد �أو غري ذلك.
� - 2أن يكون عملة ل�صالح املنظمة الدولية� ,أو لفرع من فروعها ,فال ميكن �أن يعد موظف ّا دولي ًا من ي�ؤدي خدمة
لدولة معينة �أو م�ؤ�س�سة دولية ال ينطبق عليها و�صف املنظمة الدولية ,و�أن ي�ستهدف ن�شاط امل�ستخدم
م�صالح املنظمة.
 - 3خ�ضوع املوظف الدويل يف عالقته باملنظمة بالنظام القانوين ,و�أن ي�سري على وفق �أحكام ميثاقها ولوائحها
وبتعليمات و�أوامر من ر�ؤ�سائه ,ومن ال يعد موظف ًا دولي ًا الذي يخ�ضع يف �أداء وظيفته لقوانني الدولة التي
ينتمي �إليها �أو تعليماتها.
 - 4و�أن يتفرغ لأداء مهمته ,ب�صورة دائمة غري م�ؤقتة  ,مكر�س ًا لها كل ن�شاطه.
وبعد توافر ال�شروط املذكورة �سلف ًا ,ن�ستطيع �أن نطلق م�صطلح (املوظف الدويل) على ذلك امل�ستخدم
الدويل ,ومنيزه من العامل الدويل امل�ؤقت.
وقد يقع اخللط عند كثري من املتخ�ص�صني بالقانون الدويل بني ما هو الفرق بني املوظف الدويل وممثلي
دول الأع�ضاء ,وقد و�ضع الفقهاء بع�ض املعايري التي من خاللها ن�ستطيع التمييز بني املمثل الدويل واملوظف الدويل,
وهي كالتايل-:
	�أو ً
ال :من حيث التبعية :فمن حيث تبعية ممثل الدول ف�أنه يتبع دولته,لأنهم يعملون با�سم الدولة
التابعني لها وحل�سابها,ويتلقون التعليمات ال�صادرة �إليهم منها ويتقيدون بها�,أما تبعية املوظف الدويل ف�أنه يتبع
املنظمة الدولية التي يعمل بها,فيكون ملزم بتطبيق نظامها القانوين,ويعمل با�سمها وحل�سابها,وكذا يتلقى التعليمات
منها.
ومن لوازم التبعية كذلك التعني ,فيكون تعني ممثل الدول من الدولة التابعة له ,وتعني املوظف الدويل
من املنظمة الدولية التابع لها�,سواء كان ذلك باختيار مبا�شر منها �أم بناء على تر�شيح من حكومات دول الأع�ضاء.
	�أما من حيث امل�س�ؤولية ,فم�س�ؤولية مندوب الدول يكون م�سئوال �أمام حكومته� ,أما املوظف الدويل في�س�أل
�أمام املنظمة ,لكن ما نوع امل�س�ؤولية التي يكون املوظف الدويل م�سئوال �أمام منظمته� ,أهي امل�س�ؤولية الإدارية �أم �أنها
امل�س�ؤولية املدنية �أو اجلنائية؟
 - 12حممد �سامي عبداحلميد ,مرجع �سابق �ص.299
 - 13مفيد �شهاب ,مرجع �سابق �ص.148
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ثاني ًا� :آثار الت�صرفات ,ففي حني تن�صرف �آثار ت�صرفات ممثلي الدول لدى املنظمة �إىل حكوماتهم ،ف�أن
ت�صرفات املوظفني الدوليني تعود �إىل املنظمة ،و�إن كان من املت�صور يف بع�ض احلاالت ان�سحاب �أثر ت�صرف ممثلي
الدول على املنظمة ،وذلك يف حالة ا�شرتاكهم يف الت�صويت على قرارات املنظمة.
ثالث ًا :ال�ضمانات,ال يجوز ملمثلي الدول االحتجاج بح�صاناتهم بوجه دولهم التي يتبعونها بجن�سيتهم،
ب�صفة مطلقة،
والذين هم من رعاياها ،يف حني �أن املوظفني الدوليني يتمتعون بح�صاناتهم يف مواجهة جميع الدول
ٍ
وبغ�ض النظر عن جن�سيتهم(.)14

املبحث الثاين

الإطار القانوين العام للموظف الدويل
	�إن الأطر القانونية العامة للموظف الدويل يف قانون املنظمات الدولية,ميكن معرفتها من خالل النظام
القانوين الذي يحكم املوظف الدويل,الذي ت�شري �إليه جميع مواثيق املنظمات الدولية من خالل �أنظمتها الأ�سا�سية
والإدارية,وكما يكون التف�صيل �أكرث يف اللوائح الداخلية التي حتكم النظام القانوين لكل منظمة.
وكما يدخل �ضمن الإطار العام للموظف الدويل ,املركز القانوين للموظف الدويل ,الذي تدرج تطوره يف جميع
مراحل التنظيمات الدولية على ممر الع�صور,والذي من خالله يكت�سب احلقوق وتحُ دد الواجبات واملهام امللقاة على
عاتقه ,وتعطى من خالله احل�صانات واالمتيازات الدولية املوظف الدويل �أثناء ارتباطه باملنظمة.
ومن ثم يكون تق�سيم املبحث �إىل ق�سمني هما:
املطلب الأول:النظام القانوين للموظف القانوين.
املطلب الثاين:املركز القانوين للموظف القانوين.

املطلب الأول

النظام القانوين للموظف القانوين
حتى يت�سنى للموظف الدويل القيام ب�أعباء وظيفته على الوجه الأكمل ل�صالح املجتمع الدويل ,فانه
من ال�ضروري �أن يتمتع هذا املوظف بنوع من اال�ستقالل القانوين وال�ضمانات القانونية يف مواجهة الدول ,خا�صة
الدولة التي يحمل جن�سيتها وتلك التي يعمل على �إقليمها(� .)15إن املق�صود بالنظام القانوين للموظف الدويل
جمموعة القواعد القانونية التي حتكمهم منذ �أن يتولون مهام منا�صبهم �إىل يرتكوها لأي �سبب من الأ�سباب(.)16
وكل منظمة يحق لها حتديد نظامها القانوين ملوظفيها ,ودائما ما تت�أثر ب�أحكام القوانني الإدارية
الداخلية ,ولهذا ال يوجد نظام قانوين موحد للموظفني الدوليني كلهم ,ونرى �إعادة النظر يف ذلك ,يف �إلزام
املنظمات عند و�ضع نظامها القانوين مبعايري ثابتة حتفظ املوظف الدويل من �أي تع�سف ,وهذا يقع على عاتق
14
15
16

 حممد �سامي عبد احلميد – م�صدر �سابق – �ص.301عبدالعزيز حممد �سرحان,مرجع �سابق �ص.136-حممد �سعيد الدقاق,التنظيم الدويل,من�شاة املعارف بالإ�سكندرية�,ص.179
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الأمم املتحدة يف و�ضع تلك املعيار الدولية التي تكون من�صفة بني املنظمة وموظفيها ,وتربط ذلك باالعرتاف لها
بال�شخ�صية الدولية ,كما تلزم الدول بعدم االعرتاف باملنظمة �إال �إذا التزمت بتلك املعايري القانونية الدولية.
ومن �أهم املبادئ العامة يف قانون املنظمات الدولية,والتي من خاللها ي�صاغ النظام القانوين لأي منظمة
دولية(:)17
 - 1اال�ستقالل عن دولة اجلن�سية ,فال يجوز للعامل الدويل تلقي �أية تعليمات �أو توجيهات من حكومة الدولة
التي ينتمي �إليها بجن�سيته �أو مراعاة م�صاحلها ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الأدبية ب�أي وجه من الوجوه ،
و�إمنا يلتزم ب�أداء مهمته يف ا�ستقالل كامل عن دولة اجلن�سية ,وال يعني هذا االلتزام انقطاع ال�صلة بني العامل
الدويل دولة جن�سيته ,فال�صلة موجودة وقائمة حتى خالل الفرتة التي يكر�س فيها العامل ن�شاطه خلدمة
املنظمة ولكن تقوم ال�صلة يف احلدود غري املخلة بوالء للعامل للمنظمة.
 - 2احلياد بني الدول �أع�ضاء املنظمة فال يجوز للعامل الدويل تف�ضيل �إحداها على الأخرى �أو التمييز بينها يف
املعاملة ,بل يلتزم مبراعاة احلياد الدقيق.
 - 3الوالء للمنظمة وفق ًا ملا ي�صدر له من تعليمات عن �أجهزتها املخت�صة �أو من ر�ؤ�سائه من العاملني الآخرين ،
ويلتزم كذلك بتغليب م�صلحتها على امل�صالح الفردية ل�سائر الدول مبا يف ذلك دولة جن�سية نف�سها.
ومن �أهم املوا�ضيع التي يتناولها �أي نظام قانوين ملنظمة ,هو مو�ضوع التعيني الذي ت�ضع كل منظمة دولية
جمموعة قواعد تنفذ عليها يف تعيني موظفيها �سواء كانوا دائمني �أم م�ؤقتني ,وكما هو مقرر يف �أغلب املنظمات
الدولية يف تعيني موظفيها ت�سري عن طريق الدخول يف املفا�ضالت بني جميع كافة دول الأع�ضاء� ,أو با�شرتاط
م�ؤهالت علمية معينة,مع مراعاة احل�صول يف جميع الأحوال على م�ستوى ممكن من القدرة والكفاية ,ولقد رف�ضت
اللجنة التح�ضريية لإعداد ميثاق الأمم املتحدة االقرتاح الذي تقدمت به يوغ�سالفيا الذي كان يهدف �إىل �أن يكون
تعيني املوظف الدويل م�شروطا مبوافقة الدولة التي يحمل جن�سيتها,ولقد مت هذا الرف�ض ب�أغلبية كبرية يف جل�سة
�20ستمرب �سنة  ,1945ومع ذلك فان هذه اللجنة �أخذت بعني االعتبار �أن احلكومة التي يحمل املوظف جن�سيتها
هي وحدها التي ت�ستطيع �أن تقدر كفاية هذا املر�شح(.)18
كما ا�شرتطت الأمم املتحدة مراعاة التوزيع اجلغرايف بني دول �أع�ضاء املنظمة وقد و�ضعت ذلك يف املادة
( )3/101من ميثاق الأمم املتحدة (ينبغي يف ا�ستخدام املوظفني ويف حتديد �شروط خدمتهم �أن يراعى يف املكان
الأول �ضرورة احل�صول على �أعلى م�ستوى من املقدرة والكفاية والنزاهة ,وكما �أن املهم �أن يراعى يف اختيارهم اكرب
قدر ما ي�ستطاع من معاين التوزيع اجلغرايف) وقد تلج�أ املنظمة الدولية ,يف بع�ض الأحيان �إىل الدول الأع�ضاء فيها
طالبة �إليها تر�شيح من ت�أن�س فيه ال�صالحية للعمل بها من مواطنيها( ,)19ومن الأمور التي كانت تعيق ال�شخ�ص
يف اختيار الوظيفة الدولية يف بع�ض الأحيان القوانني الداخلية منها القانون امل�صري رقم  32ال�صادر يف فرباير
1956م الذي ت�ضمن عقوبة بال�سجن من �ست �شهور �إىل �سنتني والغرامة من200اىل  1000جنية بالن�سبة لكل
م�صري يقبل وظيفة �إحدى املنظمات الدولية بدون احل�صول على املوافقة م�سبقا من حكومته( ,)20وقد تلج�أ بع�ض
الدول الكربى يف ممار�سة ال�ضغط ال�سيا�سي على املنظمة الدولية يف اختيار موظفيها ,وهذا يتنافى-متام ًا -مع حياد
الوظيفة الدولية ,ويجب على املنظمات اختيار الأكفاء يف الوظائف الهامة مثل ال�سكرتري العام �أو ق�ضاة املحاكم
 - 17حممد �سامي عبد احلميد  ,م�صدر �سابق �,ص.303
 - 18عبد العزيز حممد �سرحان,م�صدر �سابق�,ص.137
 - 19حممد �سامي عبد احلميد – م�صدر �سابق – �ص.305
 - 20عبد العزيز حممد �سرحان,م�صدر �سابق�,ص.144
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الدولية �أو كبار املوظفني ,وهذه من اكرب امل�شكالت التي تواجهها املنظمة الدولية يف م�س�ألة تعيني موظفيها ,وحلها
بو�ضع معايري ثابتة التي ت�ضمن النزاهة والكفاءة يف التعيني حتى يف الوظائف املهمة ,و�إتاحة الفر�صة للجميع
وعدم الت�أثر باجلن�س �أو الدين �أو الر�ؤية ال�سيا�سية.

املطلب الثاين

املركز القانوين للموظف القانوين
	�إن من �أهم املوا�ضيع التي كان لها اهتمام كبري من قبل الفقهاء ,معرفة ما هو املركز القانوين الذي يحتله
املوظف الدويل ,الن من خالله تقر احلقوق وتفر�ض الواجبات ,وتحُ دد له نوع احل�صانات واالمتيازات الدولية التي
يح�صل عليها ,والذي يحدد املركز القانوين للموظف الدويل ميثاق املنظمة ,وقد اختلف الفقهاء يف طبيعة العالقة
بني املوظف الدويل واملنظمة الدولية ,واجتاهات الفقهاء على اجتاهات متعددة:

االجتاه الأول :

يرى �أن العالقة بني املوظف واملنظمة الدولية هي عالقة تعاقدية يحكمها العقد املربم بينهما ويكونان
يف مركز مت�ساو وينطبق على هذه العالقة مبد�أ ( العقد �شريعة املتعاقدين )( )21من حيث ن�ش�أة العقد وتنفيذه
و�آثاره وقد ن�ص النظام الإداري ملوظفي الأمم املتحدة على �أن ( نطاق االلتزامات التعاقدية يجب �أن حتدد بدقة
يف �إطار ما ورد يف ر�سالة التعيني من بنود �صراحة �أو �ضمن ًا)( )22و�أ�شارت املحكمة الإدارية للأمم املتحدة يف ق�ضية
( � ) Kaplanإىل �أنه ( قد يكون عقد التوظيف م�صدرا للن�صو�ص القانونية املطبقة ) و�أ�ضافت ( ب�أن العنا�صر
العقدية تتمثل يف اجلانب ال�شخ�صي للموظف كدرجته الوظيفية وراتبه )(.)23
وعلى ذلك فان القول بان هذه العالقة من طبيعة الروابط العقدية يجعل املوظف الدويل يقع بعيدا عن
املفاج�آت التي ترتتب حتما عن التعديالت التي قد تطر�أ بعد دخوله يف اخلدمة ولكن الأخذ بهذا احلل ي�ؤدي �إىل
ت�صبح الإدارة مقيدة ب�شروط العقد حتى لو كان يف ذلك الأ�ضرار البالغة ب�سري املرافق الدولية(.)24
ثم �أن هذا املذهب بدت عوامل اخللل فيه عندما عجز عن تربير و�ضع املوظف العام �إذا توافرت �شروط
معينة يكون م�سئوال عن �إعماله لي�س فقط يف مواجهة الإدارة وهي الطرف الثاين يف العقد بل و�أي�ضا يف مواجهة
املتعاملني مع هذه الإدارة ,مع �أنهم لي�سوا طرفا يف العقد ,وهذا يتناق�ض مع �أهم قواعد العقد التي تقرر �أن العقد ال
تكون له �أية �أثار بالن�سبة للغري(.)25

االجتاه الثاين :

يرى �أن العالقة بني املوظف واملنظمة الدولية هي عالقة تنظيمية �إذ يخ�ضع املوظف للنظام القانوين

 - 21املادة  2/1من النظام الأ�سا�س ملوظفي الأمم املتحدة .
 - 22القاعدة  1/204من النظام الإداري ملوظفي الأمم املتحدة .
� - 23إ�سماعيل فا�ضل ال�شمري  ،م�صدر �سابق � ،ص. 186
- 24عبدالعزيز حممد �سرحان,م�صدر �سابق�,ص159
 - 25عبدالعزيز حممد �سرحان,م�صدر �سابق�,ص160
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للمنظمة الدولية وهذا النظام ي�شبه النظام القانوين الذي يخ�ضع له املوظف يف القانون الداخلي وت�شكل مواثيق
املنظمات الدولية الأ�سا�س يف حكم هذه العالقة.
وهذا االجتاه يتفق مع مفهوم اجلزاء الت�أديبي القائم على وجود �سلطة رئا�سية حتدد حقوق املوظفني
الدوليني والتزاماتهم  ،ومن ثم يخ�ضع ه�ؤالء ملبد�أ التدرج الوظيفي  ،وقد جرى العمل يف املحاكم الإدارية الدولية
ومنها املحكمة الإدارية جلامعة الدول العربية على �أن العالقة بني اجلامعة وموظفيها هي عالقة تنظيمية ولي�س
تعاقدية �إذ يخ�ضع املوظف الدويل ل�سلطة املنظمة ويعمل ل�صاحلها ثم تكون للجامعة العربية احلرية يف تغيري
مركز منت�سبيها على وفق �سري العمل داخل املنظمة(.)26

االجتاه الثالث :

يرى هذا االجتاه �أن العالقة بني املنظمة الدولية واملوظف هي عالقة خمتلطة( تنظيمية تعاقدية )
يف الوقت نف�سه  ،وهذه حترتم العالقة احلقوق املكت�سبة للموظف مع خ�ضوعه لنظام قانوين مرن ت�ضعه املنظمة
وهذا النظام قابل للتغيري ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة املنظمة( ،)27وقد ن�ص نظام موظفي الأمم املتحدة على �أنه
(للجمعية العامة �أن ت�ضيف �أو تعدل يف هذه النظم وذلك دون �أن مي�س هذا باحلقوق املكت�سبة التي للموظفني ).
وقررت املحكمة الإدارية ملنظمة الأمم املتحدة يف �إحدى ق�ضاياها �أن (ال�سيد مورت�شيد ) ،الذي كان يعمل
يف مقر منظمة الأمم املتحدة يف جنيف � ،أحيل �إىل التقاعد لبلوغه ال�سن القانونية  ،ورف�ض الأمني العام للأمم
املتحدة منحه مبلغ مكاف�أة تغيري حمل الإقامة لهذا قام هذا املوظف بالطعن يف قرار الأمني العام لأنه ميتلك حقا
مكت�سبا ،وهنا مي�س حقه مبوجب املادة  1/12من النظام الأ�سا�سي ملوظفي الأمم املتحدة ،و�أن املدعي قد حرم من
حقه يف احل�صول على منحة الإعادة �إىل الوطن) (. )28
وقد �أنهت ع�صبة الأمم عام  1925عمل املدعي ( موند ) فاعرت�ض على هذا القرار لأنه �صدر يف �أثناء
مدة العقد  ،وقد كونت جلنة من الفقهاء للنظر يف هذه الق�ضية وكان قرارها �أن العالقة التنظيمية هي الأ�سا�س ،
�أما اجلانب املتعلق ب�شخ�ص املدعي من درجة وظيفية وراتب ف�إنه يقوم على �أ�سا�س العقد (. )29
وميكن القول �أن االجتاه العام يف مواثيق املنظمات الدولية ,وتف�سريات املحاكم الإدارية الدولية ي�أخذ
باالجتاه التنظيمي للعالقة الوظيفية وهذا يتواءم مع اجلزاء الت�أديبي ولذلك ن�ص النظام الداخلي ملنظمة
اليون�سكو على �أن ( للمدير العام �سلطة �إنهاء خدمة املوظف �إذا كان �سلوكه ي�شري �إىل �أنه مل ي�صل �إىل امل�ستويات
الرفيعة التي يتطلبها )( )30وكذلك ن�ص نظام موظفي الأمم املتحدة على �أنه ( موظفو الأمانة موظفون دوليون
وم�س�ؤولياتهم لي�ست قومية بل دولية وبقبولهم التعيني يكونون قد كر�سوا �أنف�سهم للقيام ب�أعمالهم ونظموا �سلوكهم
طبقا ملا تقت�ضيه م�صلحة الأمم املتحدة وحدها )(.)31
كذلك ميكن القول بان تعيني املوظف الدويل يتم على اثر التوقيع من جانبه والإدارة معا على العقد,
ولكن هذا العقد له م�ضمون الئحي,بحيث ميكن �إدخال تعديالت بالإرادة املنفردة جلهة الإدارة الدولية ب�شرط
 - 26د .جمال طه ندا  ،م�صدر �سابق � ،ص. 105-104
 - 27د� .أحمد �أبو الوفا حممد ،م�صدر �سابق � ،ص. 131
 - 28د� .صالح الدين فوزي  ،املرجع ال�سابق � ،ص. 160 ،159
� - 29إ�سماعيل فا�ضل ال�شمري  ،املرجع ال�سابق � ،ص. 75
 - 30املادة  2/9من النظام الداخلي لليون�سكو .
- 31املادة  1/1من النظام الأ�سا�س ملوظفي الأمم املتحدة .
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عدم الإ�ضرار باحلقوق املكت�سبة للموظفني الدوليني.

اخلامتة

من خالل ما مت التطرق �إليه والبحث يف تفا�صيله العلمية,نخل�ص �إىل �أهم النتائج والتو�صيات التي
خرجنا بها,التي يجب الأخذ بها بعني االعتبار وهي:
� - 1إن تفاعل العالقات بني الدول ,هي التي �أوجدت مفهوم املوظف الدويل يف �ساحة التنظيم الدويل� ,إال �أن
الر�ؤية الوا�ضحة للموظف الدويل ظهرت بظهور التنظيم الدويل احلديث والن حقوقه قبل ذلك مهدورة مل
تكتمل.
 - 2يجب التمييز بني العامل الدويل واملوظف الدويل ,وذلك ملا يرتتب على ذلك من قواعد ومراكز قانونية
خمتلفة ,حتكم ك ًال منهم يف نظامهم القانوين.
 - 3من خالل البحث يتبني �أنه ال يوجد نظام قانوين للموظف الدويل موحد يحكم جميع املنظمات الدولية
والإقليمية ,وهذا يعمل على �إهدار حقوق املوظف الدويل ,ولذا يجب و�ضع معايري موحدة وثابتة ,والتي من
خالله تو�ضح وتر�سم الأنظمة القانونية وتر�سم التي حتكم �ش�ؤون املوظف الدويل وتنظمه.
� - 4إن الغمو�ض ما زال يكتنف املركز القانوين للموظف الدويل,فهو مر مبراحل مذهبية يف حتديد مركزه القانوين
الذي ا�ستقر حالي ًا مبذهب (تعاقدي-تنظمي) وهو اقرب لتكيف القانوين ال�سليم.

				
جامعة امللكة �أروى

51

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

التنظيـــــم القــــانوين للموظف الـــــــدويل ومكانته يف قانون املنظمات الدوليــــة

املراجع-:

-القوانني واللوائح:

 - 1ميثاق الأمم املتحدة.
 - 2النظام الأ�سا�سي ملوظفي الأمم املتحدة.
 - 3النظام الإداري ملوظفي الأمم املتحدة .
 - 4نظام موظفي جمل�س �أوربا .
 - 5النظام الأ�سا�سي ملوظفي جامعة الدول العربية.
 - 6النظام الداخلي لليون�سكو.
 - 7الالئحة الداخلية ملوظفي الأمم املتحدة.
 - 8الالئحة الداخلية ملوظفي جامعة العربية.

-الكتب-:

 - 1الو�سيط يف القانون الدويل العام ,د.حم�سن ال�شي�شكيلي,اجلزء الأول, ,من�شورات اجلامعة الليبية,كلية
احلقوق.
 - 2الق�ضاء الإداري الدويل � ،إ�سماعيل فا�ضل حلوا�ص ال�شمري ،ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إىل كلية القانون ,جامعة
بغداد.
 - 3النظام القانوين للوظيفة العامة الدولية ( درا�سة مقارنة )� ،صالح الدين فوزي ،دار النه�ضة العربية  ،القاهرة
1991م .
 - 4التنظيم الدويل ,جمال طه ندا ،دار النه�ضة العربية  ،القاهرة.
 - 5القانون الدويل الإداري ,عبد العزيز حممد �سرحان ,دار النه�ضة العربية ,القاهرة1990
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جامعة باجي خمتار – عنابة

ملخ�ص:

تعد التنمية الإن�سانية مطلب �أ�سا�سي تهدف �إىل حتقيقه �أية دولة
يف العامل و خا�صة النامية منها ،لأجل تلبية حاجات الفرد و تو�سيع اخليارات
�أمامه .و لدرا�سة هذا املو�ضوع من ال�ضروري تبيان العالقة التكاملية املتبادلة
بني التنمية الإن�سانية و النمو االقت�صادي ،و ذلك من خالل التطرق �إىل
املفاهيم املتعددة للتنمية ،و وقوفا عند واقع التنمية الإن�سانية و النمو
االقت�صادي يف موريتانيا ،و النتائج املتح�صل عليها يف هذين املجالني بالن�سبة
لالقت�صاد املوريتاين.

Abstract

Human development is an essential prerequisite
that any country in the world aims to achieve it,
particularly developing ones, in order to meet the
needs of the individual and the expansion of options.
to study this subject it is necessary to demonstrate
the complementary relationship between human
development and economic growth, mentioning
the concepts of development, standing at the reality
of human development and economic growth in
Mauritania, and the results obtained in these two areas
for the economy of Mauritania.
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املقدمة:

تعترب التنمية الإن�سانية من �أكرث الق�ضايا التي تثري اهتمام الدول النامية و ت�سعى جاهدة �إىل حتقيقها
بغية خروجها من دوامة التخلف و الفقر الذي تعاين منه و موريتانيا من بني هذه الدول.
فهناك �أوجه تالقي و اختالف بني التنمية الإن�سانية و النمو االقت�صادي الذي ينظر �إليه على �أنه زيادة
يف متو�سط الدخل احلقيقي و من الوا�ضح �أن هذا املنظور يهمل كيفية توزيع هذه الزيادة يف الدخل بني فئات
املجتمع كما ال يتعر�ض للتح�سن يف نوعية احلياة الب�شرية فال يوجد هناك ما ي�ضمن ترجمة النمو االقت�صادي �إىل
تنمية �إن�سانية بطريقة تلقائية.
	�إال �أن هناك عالقة متبادلة بينهما فارتفاع م�ستوى الدخل �أو الناجت ي�ؤدي �إىل رفع امل�ستوى ال�صحي و
التعليمي و كذلك ف�إن التح�سن يف هذين املجالني ي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى النمو يف الناجت من خالل رفع م�ستوى �إنتاجية
العمل للأفراد.
فالنمو االقت�صادي و�سيلة مهمة من و�سائل التنمية الإن�سانية ,لكن لي�س غايتها ,هذا ما �ستبينه هذه
الدرا�سة مع الرتكيز على و�ضعية موريتانيا بالن�سبة لهذين املفهومني.

 - 1التنمية و النمو االقت�صادي:

على الرغم من تعدد التعريفات ال�صطالح التنمية’ ,و تعدد زوايا هذا امل�صطلح و �أبعاده ,ف�إن معظم
الباحثني قد انتهوا �إىل �أن ا�صطالح التنمية يتجاوز كثريا مفهوم النمو االقت�صادي الذي ي�ستدل عليه بزيادة
الدخل الإجمايل �أو بزيادة متو�سط دخل الفرد ,فتحقيق الرخاء االقت�صادي املتمثل يف �إ�شباع احلاجات املادية
للإن�سان يظل هدف واحد بني الأهداف الأخرى لعملية التنمية.
و �ضمن هذا الت�صور الوا�سع اال�صطالح التنمية ,ف�إنها ينظر �إليها باعتبارها عملية تهدف �إىل �إحداث
تغيري ح�ضاري يف طريقة التفكري و ال�سلوك فالتنمية ميكن �أن تعرف ب�أنها جمموعة الو�سائل و اجلهود املختلفة
التي من خاللها يتم اال�ستخدام الأمثل للرثوة ب�شقيها املادي و الب�شري و التي بدورها ت�ؤدي �إىل �إحداث تغيري يف
�أمناط ال�سلوك و �أنواع العالقات االجتماعية.
كما ميكن �أن تعرف ب�أنها نه�ضة ح�ضارية �شاملة تقت�ضي الق�ضاء على �أمناط التبعية ,و تنه�ض بقيام عالقات
جديدة تقوم على �أ�سا�س تبادل امل�صالح ,و التنمية التي نعنيها تهدف �إىل تغيري بنائي اجتماعي اقت�صادي �سيا�سي,
و تقوم على تعبئة الإمكانات الب�شرية و توظيفها التوظيف ال�صحيح لتحقيق �أعلى م�ستوى ممكن من الرفاهية و يف
هذا ال�سياق يعترب الإن�سان حمور عملية التنمية و املحرك الأ�سا�سي لها فهي عملية اجتماعية تعتمد على جهود
الإن�سان يف تعامله مع بيئته الطبيعية1.
و قد ورد تعريف لها من قبل البنك الدويل ب�أنها زيادة قابلة لال�ستمرار يف م�ستويات املعي�شة ,و ت�شمل
اال�ستهالك املادي و التعليم و ال�صحة و حماية البيئة ,و ت�شمل �أي�ضا امل�ساواة يف الفر�ص و احلريات املدنية و
ال�سيا�سية� ,أي �أن الهدف ال�شامل للتنمية هو زيادة احلقوق االقت�صادية و ال�سيا�سية و املدنية لكل النا�س بغ�ض
النظر عن اجلن�س و الفئات العرقية و الأديان و البلدان2
و بناء على ما تقدم يت�ضح �أن للتنمية جانبني رئي�سيني:
الأول :جانب كيفي يتمثل يف جمموعة من امل�ؤ�شرات الكمية التي تعمل على �إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان.
الثاين :جانب نوعي يتعلق بتغري �أنواع ال�سلوك و نوع العالقات ال�سائدة و هذا اجلانب هو الذي يخلق االبتكار و
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التقدم.

و على الرغم من �أنني ال �أود اخلو�ض يف اجلدل النظري لالجتاهات الفكرية لنظريات التنمية �إال �أنه
جند من الفائدة �أن نحاول باخت�صار الإ�شارة �إىل تيارين رئي�سيني هيمنا على نظريات التنمية املختلفة.
الأول :ميثل الفكر االقت�صادي يف الغرب ,والذي ي�ستمد فهمه من جتربة منو االقت�صاد الغربي ,و هو
ال يفرق بني مفهومي النمو و التنمية� ,أما التيار الثاين :فيمثلوه دار�سو العامل الثالث و ينظر هذا التيار للتنمية
باعتبارها عملية هادفة �إىل �إحداث حتوالت هيكلية اقت�صادية و اجتماعية تتحقق مبقت�ضاها العدالة يف توزيع
الرثوة والق�ضاء على م�شكالت البطالة و الفقر و بالتايل تختلف عن النمو3.
و جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن التنمية الب�شرية تختلف عن التنمية االقت�صادية يف �أن الأوىل متتد �إىل
اجلوانب ال�سيا�سية و االقت�صادية و االجتماعية ,و �أنها تنمية متوازنة مرنة تتخذ من الإن�سان �أداة و هدف و
معيارها هوا لرفاه االجتماعي الذي يعرب عن مدى �إ�شباع حاجات النا�س الأ�سا�سية من �سكن و غذاء و تعليم و
هي بهذا تتكامل مع مفهوم �آخر هو التنمية امل�ستدمية و لكي تتحقق هذه التنمية ال بد من توفر املناخ ال�سيا�سي
و االجتماعي املالئم مناخ ت�سود فيه احلرية و امل�ساواة و حترتم فيه حقوق الإن�سان و ت�صان كرامته و ي�سود فيه
التعاون و التكامل بني مكونات املجتمع �أفرادا و م�ؤ�س�سات 4.

 - 2التنمية الإن�سانية:

ما يزال احلديث عن التنمية الإن�سانية يف مراحله الأوىل خ�صو�صا يف عاملنا العربي ,ففي عهد قريب ,و
رمبا قبل �صدور تقارير الأمم املتحدة الإمنائية كان املق�صود بالتنمية هو النمو االقت�صادي ,الذي �أختزل يف بع�ض
النجاحات االقت�صادية ,ثم ا�ستبدل الرتكيز على النمو االقت�صادي بالرتكيز على التنمية الب�شرية ثم امتد �إىل
التنمية امل�ستدامة كما �أ�صبحت ت�سمى يف ما بعد� ,أي االنتقال من الر�أ�سمال الب�شري �إىل الر�أ�سمال االجتماعي و�صوال
�إىل التنمية الإن�سانية ببعدها ال�شامل �أي الرتابط بني م�ستويات الن�شاط االقت�صادي و ال�سيا�سي و االجتماعي و
الثقايف و البيئي كلها باال�ستناد �إىل نهج متكامل يعتمد على مبد�أ امل�شاركة و التخطيط الطويل الأمد يف حقول
التعليم و الرتبية و الثقافة و الإ�سكان و ال�صحة و البيئة و غريها و يتوخى هذا التوجه قدرا من العدالة و امل�ساءلة
ال�شرعية و التمثيل يف �إطار حكم القانون و امل�ؤ�س�سات5.
و جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح التنمية الب�شرية يف �أ�صله الإجنليزي Développement humain
يعني التنمية الإن�سانية لذا ف�إن التقرير العربي ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي قد ف�ضل التعبري
الإن�ساين مل�صطلح humainعن الب�شري اعتقادا منه �أنه يحمل دالالت �أعمق من الب�شري و يعرف القائمون على
التقرير العربي التنمية الإن�سانية “ب�أنها عملية تو�سيع اخليارات” 6ففي كل يوم ميار�س الإن�سان خيارات متعددة
بع�ضها اقت�صادي و الآخر اجتماعي �أو �سيا�سي �أو ثقايف ,و حيث �أن الإن�سان حمور تركيز جهود التنمية ,ف�إنه ال بد
من توجيه هذه اجلهود لتو�سيع نطاق خيارات الإن�سان كل �إن�سان ,فهي بهذا تهتم بالعملية التي يجري من خاللها
تو�سيع خيارات الإن�سان و النتائج التي مت تعزيزها و ينطوي هذا التعريف على دالالت عدة قد يكون من �أهمها:
	�أ� .أن اخليارات الإن�سانية تتعزز حينما يكت�سب الفرد القدرات و تتاح له الفر�ص
ب .ال بد من النظر �إىل النمو االقت�صادي على �أنه و�سيلة و لي�س هدف مطلقا لعميلة التنمية ,فارتفاع
م�ستويات الدخل لي�ست هي الغاية يف حد ذاتها .فالطريقة التي �أو الر�ؤية التي يوظف فيها �أو من خاللها الدخل
ميكن �أن يخلق ال�سعادة �أو التعا�سة للإن�سان.
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ينزع املفهوم يف تركيزه على اخليارات �إىل الإيحاء �ضمنا �إىل الطريقة و املدى الذي ي�ستطيع فيه الإن�سان
�أن ي�ؤثر على القرارات و العمليات املحيطة و املتعلقة به ,ي�ؤثر يف ال�شكل �أو النموذج الذي تت�شكل فيه حياته ,مبعنى
�آخر �أن انتزاع الإن�سان حلقه يف امل�شاركة يف خمتلف عمليات التنمية و م�ستوياتها ,كما هي م�شاركته يف �صناعة القرار
و مراقبته و تعديله لقراراتها ,يفر�ض �أو بالأحرى ي�ساهم يف تعزيز م�سار التنمية و حت�سني نتائجها و جتويدها.
و بهذا ف�إن القائمني على التقرير يجدون يف مفهوم التنمية الإن�سانية مفهوما �أو�سع من مفاهيم التنمية
الأخرى ,حتى تلك التي تركز على الإن�سان.
فالتنمية الب�شرية ت�ؤكد على ر�أ�س املال الب�شري فقط و تتعامل مع الإن�سان بكونه �أحد مداخل التنمية
و لي�س املنتفع الرئي�سي منها .يف حني يركز نهج احلاجات الأ�سا�سية على حتقيق حاجات الإن�سان الرعائية و لي�س
على حتقيق �أو تو�سيع خيارته ,و هو يف ذلك كمنهج الرفاه الإن�ساين ,و الذي ينظر �إىل النا�س كمنتفعني و لي�س
كم�شاركني فاعلني يف العمليات التي ت�شكل حياتهم و م�سارهم� .أما مفهوم التنمية الإن�سانية ,ف�إنه با�شتماله لكل هذه
اجلوانب ميثل مدخال �أكرث �شمولية الجتاه عملية التنمية و يوظف م�صفوفة من امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية جتمع بني تلك
امل�أخوذ بها يف تقارير التنمية الب�شرية و �أخرى ا�ستحدثها التقرير العربي للتنمية الإن�سانية و قبل ا�ستعرا�ض
�أهمها نلخ�ص امل�ؤ�شرات الثالثة التي تبنتها تقارير التنمية الب�شرية و هي اجلمع بني م�ؤ�شرات:
 العمر املتوقع و التح�صيل العلمي و الدخليف دليل مركب للتنمية الب�شرية و اعرتف تقرير عام  1994ب�أن ،هذا الدليل غري معرب عن املفهوم و �أنه
قابل للتح�سينات و الإ�ضافات و االقرتاحات.7
و قد اعتمد التقرير تعريف ملفهوم التنمية الب�شرية ,مت تعديله الحقا يف تقريره لعام  ,1995و قد
جاء يف هذا التعريف :التنمية الب�شرية « هي عملية تو�سيع خيارات النا�س و من حيث املبد�أ هذه اخليارات ميكن �أن
تكون مطلقة وميكن �أن تتغري مبرور الوقت و لكن اخليارات الأ�سا�سية الثالثة على جميع م�ستويات التنمية الب�شرية
هي �أن يعي�ش النا�س حياة مديدة و �صحية ,و �أن يكت�سبوا معرفة و �أن يح�صلوا على املوارد الالزمة مل�ستوى معي�شة
الئقة»8
و لكن التنمية الب�شرية �أو بالأحرى الإن�سانية ال تنتهي عند هذا احلد فاخليارات الإ�ضافية ترتاوح من
احلرية االقت�صادية و ال�سيا�سية و االجتماعية �إىل التمتع بفر�ص اخللق و الإنتاج و التمتع باالحرتام الذاتي
ال�شخ�صي و حلقوق الإن�سان املكفولة.
و يت�ضح من التعريف غنى املفهوم و من ثمة �صعوبة اال�ستدالل عليه من خالل م�ؤ�شر� ,أو جمموعة حمدودة
من امل�ؤ�شرات الكمية التي ال يتوفر عدد مهم منها يف البلدان النامية ,و خا�صة موريتانيا التي ب�صدد احلديث عنها,
و هنا تكمن �أهمية الدليل الذي تبناه التقرير برتكيبة من جمموعة حمدودة من املعطيات و الإجنازات يف جماالت
التنمية الب�شرية الأ�سا�سية ,القابلة للقيا�س خالل مدة زمنية و قابلة للمقارنة فيما بني الدول و هي تتعلق بطول
العمر و املعرفة و م�ستوى املعي�شة و قد �أعطى لكل منها وزن معني يتنا�سب و �شدة ارتباطه بالتنمية الإن�سانية و
اختريت قيمة للدليل تت�أرجح بني ال�صفر و الواحد ال�صحيح ,ففي البلدان الأقل تنمية تكون �أقرب �إىل ال�صفر
و لتاليف الق�صور املالحظ يف هذا الدليل مت عام  1995ا�ستحداث دليل التنمية املرتبط بنوع اجلن�س للتعبري عن
التفاوت يف التنمية ما بني اجلن�سني و الإجنازات على �صعيد التنمية الب�شرية �سواء بالن�سبة للدول النامية �أو
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بالن�سبة �إىل الدول ال�صناعية املتقدمة ,جمموعة الأدلة هذه ت�ضم طيفا وا�سعا من امل�ؤ�شرات التي تغطي اجلوانب
االقت�صادية و االجتماعية و الإن�سانية و ال�سيا�سية و التي تعك�س يف النهاية التقدم املحرز على �صعيد التنمية
الإن�سانية و نقاط ال�ضعف و الثغرات فيها ,و جتاوز عدد امل�ؤ�شرات يف التقرير  180م�ؤ�شر9.
و بالرجوع �إىل تقارير التنمية الإن�سانية العربية ف�إن �أهم امل�ؤ�شرات التي تبنتها فهي:
�أ .العمر املتوقع عند امليالد كمقيا�س عام لل�صحة يف عمومها
ب .حت�صيل التعليم كما يعرفه �أو ي�أخذ بيه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ح�ساب مقيا�س التنمية
الب�شرية
ج .مقيا�س احلرية كتعبري عن حجم التمتع باحلريات املدنية و ال�سيا�سية
د .مقيا�س متكن النوع ,و يعك�س هذا حجم و مدى متكني الن�ساء
هـ .االت�صال ب�شبكة االنرتنت مقا�سا يعدد حوا�سب االنرتنت الأ�سا�سية لل�سكان ,و ذلك للتعبري عن حجم التوا�صل
مع �شبكة املعلومات الدولية ك�أحد الفر�ص و الآليات التي تنتجها عملية العوملة
و .حجم انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون للفرد ( بالطن املرتي) و حجم الأ�ضرار التي ميكن �أن يحدثها هذا
االنبعاث و ت�أثرياته على البيئة يف املنطقة10
و �إذا �أردنا تبني تعريف التنمية ذات التوجه الإن�ساين بدال من التعريف ذي التوجه املادي فال يكفي
اعتبار التنمية الإن�سانية جمرد �إنفاق على ال�صحة و التعليم و اخلدمات الأخرى ,بل تتطلب احلاجة �إىل تو�سيع
القبليات :فالتنمية تعني تو�سيع القابليات و ال�س�ؤال يجب �أن يكون ما هي مقدرة النا�س على العمل؟ مثال هل
ي�ستطيع النا�س القراءة و الكتابة و لي�س كم مقدار الإنفاق على التعليم االبتدائي� .أو املطلوب ال�س�ؤال عن عدد
النا�س الذين يعانون من �سوء التغذية ;ولي�س عن مقدار ما �أنتج من الطعام؟ و هل النا�س يعي�شون �أطول؟ ,بدال من
ال�س�ؤال عن مقدار الإنفاق على ال�صحة ,كذلك ال بد �أن الفرد الأمي ذي العناية ال�صحية ال�سيئة لي�ست له نف�س
القابليات حتى لو كان لديه نف�س امل�ستوى من الدخل الذي ي�ستلمه �آخر متعلم و يف �صحة جيدة11
كما حتتاج التنمية الإن�سانية �إىل �أن نظر باهتمام �إىل دور املر�أة �سواء من ناحية امل�ساواة لكونها تتحمل
الق�سط الأكرب من الفقر� ,أو من ناحية النمو نظرا للدور احليوي الذي تقوم به يف املجاالت الإنتاجية و يف تربية
الأطفال و م�ساعدة رب العمل ,فال يكفي توفري املوارد للتنمية مع بقاء و�ضع املر�أة كما هو.
املطلوب هو ثقافة جديدة غري ذكورية ت�ستلزم تغيري االنطباعات التقليدية عن املر�أة
و عند درا�سة �أبعاد التنمية الإن�سانية نحتاج �إىل بحث م�س�ألة الأرباح و اخل�سائر للأجيال احلا�ضرة و
امل�ستقبلية ,فالتنمية تعني الت�ضحية الآن لأجل املكا�سب يف امل�ستقبل ,و لكن ما مقدار الكلفة االجتماعية التي
يطلب من اجليل احلا�ضر حتملها؟ البع�ض يرى �أن معاجلة ذلك يتم فقط عرب خف�ض النمو ال�سكاين و ذلك بالتكامل
بني ال�سكان و �سيا�سات التنمية الإن�سانية ,خف�ض النمو ال�سكاين يحقق الكثري من املكا�سب الفردية و االجتماعية
ل�شعوب دول العامل الثالث خا�صة للمر�أة ,غري �أن اقرتاح مثل هذه ال�سيا�سة يخلق م�شاكل �أخالقية معقدة لرجل
االقت�صاد.
يجب �أن ال ينظر �إىل النا�س «كم�شكلة» و �إىل التقنني و البريوقراطية و املخططني (كحل) هذه النظرة
تثري االلتبا�س و ال�شكوك حول من ي�ستفيد من التنمية ,فهي ت�ستبعد امل�ساهمات التي ميكن �أن تدعم عملية التنمية
حتى و لو كانت تلك امل�ساهمات من الفقراء ذوي املوارد املحدودة.
و بالتايل فيجب على التنمية الإن�سانية �أن تركز على البعد الإن�ساين و �أن تتجه نحو حتقيق القدرات
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الكامنة يف الإن�سان و حت�سني احلياة االجتماعية و االقت�صادية.

 - 3التنمية الإن�سانية و النمو يف موريتانيا:

	ال ي�شذ واقع اجتاهات النمو االقت�صادي و التنمية الإن�سانية يف موريتانيا عن مثيالتها يف املنطقة
العربية و الإفريقية فخالل العقود الأربعة املا�ضية مر االقت�صاد املوريتاين بعدد من الدورات االقت�صادية حقق
فيها معدالت منو متباينة ففي بداية ال�سبعينات كانت ملوجات اجلفاف املتعاقبة ,و ما ترتب عليها من هجرة ريفية
�آثار �سلبية على االقت�صاد رغم جودة �أداء القطاع املنجمي �آنذاك ,و قد متيزت نهاية ال�سبعينات و بداية الثمانينات
بتورط موريتانيا يف �صراع �إقليمي� ,إ�ضافة �إىل تبني �سيا�سات اقت�صادية غري مالئمة الأمر الذي ترجم يف �ضعف
منو االقت�صاد و اختالل ميزان املدفوعات و تراكم العجز العمومي ب�شكل غري قابل لال�ستمرار على املدى الطويل ,و
يف هذا ال�سياق مت تبني برنامج �إ�صالحي اقت�صادي و مايل �شامل �سنة  1988-1985يهدف �إىل معاجلة الأو�ضاع
االقت�صادية املرتدية ,و مت ا�ستكماله بربنامج �آخر يف الفرتة .1991-1989
و �إثر هذا الإ�صالح متكنت من �إحراز تقدم ملمو�س يف تقلي�ص االختالالت املالية خالل الفرتة -1985
 1989و من حتقيق مكا�سب يف جماالت معدل النمو االقت�صادي و حترير كل من الأ�سعار و التجارة و �إعادة هيكلة
امل�ؤ�س�سات العامة و امل�صالح التجارية� ,إال �أن الأداء االقت�صادي تدهور ب�صورة ملحوظة خالل عامي 1991-1990
يف �أعقاب حرب اخلليج حيث واجهت موريتانيا �صعوبات مالية و اقت�صادية ناجمة عن الرتاجع يف امل�ساعدات
اخلارجية و انخفا�ض ال�صادرات12.

 - 1 - 3تطور النمو:

لقد تطورت معدالت منو االقت�صاد املوريتاين ب�صورة غري منتظمة خالل هذه العقود و يرجع هذا التطور
املتذبذب �إىل ت�ضافر عدة عوامل داخلية و خارجية
�أ .فعلى امتداد الفرتة  5197-1971بلغت ن�سبة النمو  0.7%يف املتو�سط مع وجود انزياح منطي قدره 7.1%
الأمر الذي يرتجم درجة عالية من التقلب ترتبط ب�سنوات اجلفاف.
ب .خالل مرحلة ثانية متتد من  1984-1976بلغ متو�سط النمو �ضعفي ما �سجل يف الفرتة ال�سابقة كما تقل�ص
م�ستوى التقلب و �إن كان قد ظل مرتفعا ( حيث بلغ االنزياح النمطي  .)3.95و تتميز هذه الفرتة الثانية
بت�سجيل معديل منو �سالبني يف �سنتي  1984 ,1982نتيجة للجفاف و للخيارات االقت�صادية ال�سيئة التي
مت تبنيها يف تلك الفرتة.
ج -و قد ارتبطت هذه الفرتة الثالثة بتنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية و االجتماعية ,ال �سيما من خالل و�ضع
برنامج الإ�صالح الهيكلي �سنة  ,1985و قد عرفت خالله معدل منو اقت�صادي قدره  2.5%يف املتو�سط و
تراجع كبري يف م�ستوى التقلب حيث بلغ الإنزياح النمطي .2.26
د -و �أخريا فقد كر�ست الفرتة الرابعة لتعزيز الإ�صالحات التي بد�أ تنفيذها �سنة  1985مبزيد من ت�أكيد
ان�سحاب الدولة من القطاعات الإنتاجية و مع املزيد من �إ�شراك القطاع اخلا�ص و قدر منو فيها ب 4.5% :يف
املتو�سط �سنويا� .إ�ضافة �إىل م�ستوى حتيز �ضعيف جدا13.
و يظهر اجلدول التايل تطور النمو االقت�صادي يف موريتانيا
اجلدول رقم  :01تطور النمو بني �سنتي .2010-1970
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2006-2010 2000-2003 1990-1999 1980-1989 1970-1979

الفرتة

معدل النمو
االقت�صادي
اجلدول من �إعداد الباحث اعتمادا على الإطار اال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر ,املجلد ,1مراجعة م�ؤقتة
 2010و درا�سة حتليل عنا�صر النمو االقت�صادي يف موريتانيا ,املركز املوريتاين لتحليل ال�سيا�سات .2005
و من خالل هذا اجلدول نالحظ �أن هناك تذبذب يف معدالت النمو االقت�صادي ارتفاعا و نزوال و ذلك
عائد �إىل موجات اجلفاف املتتالية التي تعر�ضت لها موريتانيا و كذلك عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي و ال�سيا�سات
املنتهجة اخلاطئة و�صوال �إىل الأزمة املالية الأخرية و ت�أثرياتها.
	�إال �أنه مع بداية العقد الأول للألفية الثالثة ,مت �صياغة العديد من الأطر و الوثائق الوطنية الهادفة
�إىل حت�سني �إدارة االقت�صاد الكلي و تعزيز فر�ص النمو و تخفي�ض معدالت البطالة و الفقر يف املجتمع بال�شراكة مع
كل �أطراف التنمية ,الدولة ,القطاع اخلا�ص ,منظمات املجتمع املدين ،املانحني .فالر�ؤية الإ�سرتاتيجية ملوريتانيا
 2015تقوم على �أ�سا�س حتقيق معدل منو اقت�صادي حقيقي قدره � 5.8%سنويا.
و هذا الهدف املحوري يتطلب �أن ي�صاحبه تطور يف اجلوانب االجتماعية و الثقافية و ال�سيا�سية لتحقيق
الغاية ال�شاملة للر�ؤية الإ�سرتاتيجية و هي االنتقال مبوريتانيا من جمموعة الدول منخف�ضة التنمية الإن�سانية
�إىل جمموعة الدول متو�سطة التنمية الإن�سانية بتنوع اقت�صادي و اجتماعي و ثقايف و معريف و �سيا�سي ,و يف هذا
ال�سياق ف�إن حمور النمو االقت�صادي ,يف الر�ؤية ينظر �إليه من بعدين الأول :زيادة وترية النمو ب�شكل عام و هذا
يحتاج �إىل حتريك عملية الن�شاط يف كل من القطاعات التقليدية الواعدة.
الثاين :تو�سيع القاعدة االقت�صادية و حتفيز النمو يف قطاعات الرثوة ال�سمكية و ال�سياحة و الزراعة و
املعادن.
و قد �أدت هذه الأطر و الوثائق �إىل حت�سن ملحوظ يف جمال رفع متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل و ذلك ما يو�ضحه اجلدول التايل14:
اجلدول رقم( )2متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل (بالدوالر الأمريكي)
3.01%

3.32%

2.33%

3.8%

4.57%

الدولة

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ليبيا

6340

6130

7186

8113

9642

4860

8469

9515

اجلزائر

1500

1801

3132

3501

3965

4958

3920

4518

تون�س

2015

2244

3216

3398

3811

4349

4174

4198

املغرب

1415

1998

1973

2152

2438

2849

2871

2863

موريتانيا

618

405

623

884

901

1104

924

1080

امل�صدر :التقرير االقت�صادي العربي املوحد لعام � ,2011ص .21
نالحظ من خالل هذا اجلدول بالن�سبة ملوريتانيا �أن هناك تطور طفيف حا�صل يف متو�سط ن�صيب الفرد
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من الناجت املحلي الإجمايل يف موريتانيا و ذلك راجع �إىل ارتفاع �أ�سعار املواد الأولية يف الأ�سواق الدولية و خ�صو�صا
احلديد و الذهب كما عزز هذا التطور ت�صدير موريتانيا لكميات قليلة من البرتول ابتداء من .2006
�3-2أما على �صعيد التنمية الإن�سانية فنالحظ �أن النتائج مازالت دون التوقعات و الطموحات ذلك �أن
و�ضعية موريتانيا جتعلها �ضمن الدول منخف�ضة التنمية الب�شرية و ذلك ح�سب تقارير التنمية الب�شرية التي ت�صدر
عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي التي ترتب دول العامل تنازليا ح�سب م�ؤ�شرات فقد جاءت موريتانيا يف الرتتيب
( )159من �إجمايل  187دولة �شملها التقرير و ذلك ح�سب تقريره لعام .2011
و هو ما يجعلها �ضمن الدول التي تو�صف بتنمية ب�شرية منخف�ضة ذلك �أن هذا الدليل يق�سم دول العامل
�إىل �أربعة جمموعات و هي على النحو التايل:
 تنمية ب�شرية مرتفعة جدا دليلها 0.889 تنمية ب�شرية مرتفعة دليلها 0.741 تنمية ب�شرية متو�سطة دليلها 0.630 تنمية ب�شرية منخف�ضة دليلها 456.0و اجلدول التايل يبني و�ضع موريتانيا بالن�سبة للتنمية الب�شرية:
اجلدول رقم (:)3و�ضع موريتانيا بالن�سبة للتنمية الب�شرية
عدد الدول
ال�سنة
متو�سط العمر
ن�سبة االلتحاق
الرتتيب ح�سب دليل دليل التنمية
التي �شملها
املتوقع عند
بالتعليم االبتدائي %
الب�شرية القيمة
التنمية الب�شرية
التقرير
الوالدة
175 2003
43
51.9
0.454
154
177 2004
44
52
0.465
152
177 2005
51.2
52.7
0.477
152
46
53.1
0.486
153
177 2006
177
45.6
63.2
0.550
137
50.6
56.6
0.520
154
182 2009
169 2010
98.2
57.3
0.433
136
98.2
58.6
0.453
159
187 2011
امل�صدر :من �إعداد الباحث :اعتمادا على تقارير التنمية الب�شرية  -برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  -لل�سنوات
.2011/ 2003
مالحظة :دليل التنمية الب�شرية دليل مركب يقي�س متو�سط الإجنازات يف ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية للتنمية
الب�شرية و هي احلياة املديدة و ال�صحية و املعرفة و امل�ستوى املعي�شي.
وعلى �صعيد حتقيق �أهداف الألفية الإمنائية نالحظ �أن هناك �أربعـــــة �أهداف حمتملــــــة التحقيق
بن�سبــة كبيــرة و هناك ثالثة �أخرى غري حمتملة التحقيق يف غ�ضون الفرتة املمتدة �إىل  2015و اجلدول التايل
ي�شري �إىل ذلك15:
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اجلدول رقم ( :)4درجة حتقيق �أهداف الألفية يف موريتانيا .2010-1990
احتمال
�أهداف
امل�ستوى احلايل
امل�ستوى الأ�صلي
الأهداف
الألفية  2015التحقق
غري حمتمل
%28.390
42%
الق�ضاء على الفقر املدقع و املجاعة 56.6%
لمتحم
100%
73%
التكفل بالتعليم الأ�سا�سي للجميع 49%
و ني�سنجلا ةاوا�سم ىل�إ يع�سلا
لمتحم
50%
19%
غ.م
ءا�سنلا ةيلالقت�سا
ن�س نود لافطألا تايفو نم دحلا
 122قي الألف  45يف الألف غري حمتمل
 137طفل يف الألف
ة�سماخلا
 686وفاة لكل  232وفاة لكل
 930وفاة لكل مائة
غريحمتمل
حت�سني �صحة الأم
مائة �ألف
مئة �ألف
�ألف
مكافحة نق�ص املناعة و املال ريا و
حمتمل
%0.6
غ.م
�أمرا�ض �أخرى
 %37الذين ي�ستخدمون
%62
مياه �شرب ح�سنة
حمتمل
%82
�ضمان بيئة م�ستدمية
�%0.40أجزاء الرتاب %0.2
التي تغطيها الغابات
امل�صدر :وزارة ال�ش�ؤون االقت�صادية و التنمية املوريتانية  ,الإطار اال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر  ,املجلد ,1مراجعة
م�ؤقتة �سبتمرب � ،2010ص62.

اخلامتة:

	�إن العالقة بني النمو االقت�صادي و التنمية الإن�سانية وطيدة بحيث ال ميكن �أن حتدث تنمية �إن�سانية
دون حدوث منو اقت�صادي,لكن ارتفاع معدالت النمو االقت�صادي لي�س كافيا وحده لتحقيقها فالنمو و�سيلة و لي�س
غاية و ال ميثل نهاية للتنمية ,لكن غيابه قد ي�شكل نهايتها.
فالتنمية الإن�سانية ت�أتي بتنمية النا�س و خالل النا�س و من �أجل النا�س.
فقد �أحدث نهجها دون �شك تغيريا �شامال يف توجه التنمية و م�ضمونها و �آلياتها.
و موريتانيا مازالت نتائجها �ضعيفة بالن�سبة لتحقيق التنمية الإن�سانية و هو ما يتطلب منها ح�شد جهود
و �إمكانات �أكرب و ذلك من خالل �إ�شراك كافة فئات املجتمع يف اجلهود الرامية لتحقيقها .و بعد �أن تتحقق يجب �أن
يجنوا ثمارها معا و هو ما يج�سد امل�ساواة و العدالة يف التوزيع فهدف التنمية الإن�سانية هو تنمية الب�شر بوا�سطة
الب�شر و من �أجل الب�شر كما �أ�سلفنا �سابقا.
ومما يعزز هذا التوجه هو تطبيق برامج �إ�صالحية تتواءم مع خ�صائ�ص الع�صر و�أهداف الألفية
الإمنائية،
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وهذا مرهون بتعزيز احلرية والدميقراطية ووجود م�ؤ�س�سات املجتمع املدين القادرة علي تو�سيع م�ساهمة
املواطنني يف و�ضع و�صياغة الربامج الإمنائية وامل�شاركة يف معاجلة الأزمات االقت�صادية ومواجهة التحديات
امل�ستقبلية  ،والرتكيز علي الفئات والأفراد الأكرث فقرا وتهمي�شا يف املجتمع.

املراجع والهوام�ش :

علي �أحمدالطراح ،د .عثمان �سنو،التنمية الب�شرية يف املجتمعات النامية و املتحولة ,دار النه�ضة العربية ,لبريوت,
� ,2004ص .179
البنك الدويل ,تقرير التنمية يف العامل� ,1991 ,ص .49
Michal Todario, Economy Development in the third word, London, Longman,
1997,pp50.64
د .حممد رزوق ”:البحث العلمي يف اجلامعات العربية و دوره يف حتقيق التنمية الب�شرية” ,امللتقى الدويل حول
التنمية الب�شرية و فر�ص االندماج يف اقت�صاد املعرفة و الكفاءات الب�شرية  10 ,09مار�س  ,2004جامعة ورقلة,
كلية احلقوق و العلوم االقت�صادية� ,ص .156
عبد احل�سني �شعبان“ :النمو االقت�صادي و التنمية الإن�سانية :ت�أ�صيل املفاهيم” ,جريدة اجلريدة الكويتية ,العدد
 27 ,342يونيو .2008
د� .أبو احل�سن عبد املوجود� ,إبراهيم �أو زيد،التنمية االجتماعية و حقوق الإن�سان ,املكتب اجلامعي احلديث,
القاهرة� ,2009 ,ص .185
الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ,تقرير التنمية الب�شرية  ,1994نيويورك � ,1994ص .90
�أ.د عدنان العذري،االقت�صاد املعريف و انعكا�ساته على التنمية الب�شرية ,دار جرير للن�شر و التوزيع ,الطبعة الأوىل,
عمان� ,2010 ,ص .38
نبيل مرزوق»:حتديات التنمية الب�شرية يف �سوريا ,جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية» ,دم�شق  ,2000على موقع
االنرتنت .www.mafhoum.com
د� .أبو احل�سن عبد املوجود ,د� .إبراهيم �أبو زيد ,املرجع نف�سه� ,ص .186
بريرة اجنهام ترجمة حامت حميد حم�سن ,االقت�صاد و التنمية ,دار كيوان للطباعة و الن�شر و التوزيع ,الطبعة
الأوىل� ,سورية ,دم�شق� ,2010 ,ص .42
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التقرير االقت�صادي العربي املوحد لعام � ,2011ص .21
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التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شريــــة
يف املن�شــــــ�آت اليمنيـــــــــة
(درا�سة ميدانيه يف �أمانة العا�صمة وحمافظتي تعز واحلديدة)

د .حممد ن�شوان الواكي

�أ�ستاذ �إدارة الأعمال امل�ساعد -
كلية املجتمع ـ عب�س

ملخ�ص:

تهدف الدرا�سة �إىل التعرف على واقع التخطيط الإ�سرتاتيجي
للموارد الب�شرية ،ومعرفة �أهم املعوقات وامل�شاكل التي تعرت�ض التخطيط
الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على اخلطة
امل�ستقبلية اخلا�صة بربامج التدريب والت�أهيل للموارد الب�شرية يف املن�ش�آت
اليمنية  ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ت�صميم ا�ستبانه حتتوي على جمموعة
من الأ�سئلة للتعرف على اجتاهات و�آراء العينة املدرو�سة  ،حيث تكون جمتمع
الدرا�سة من امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت العامة واخلا�صة يف كل من �أمانة العا�صمة
وحمافظة تعز وحمافظة احلديدة  ،مت اختيار عينة ع�شوائية مكونه من «
 « 115موظف ميثلون �ست من�ش�آت من العاملني يف �إدارات املوارد الب�شرية يف
تلك املن�ش�آت  ،وقد بلغ عدد الإ�ستبانات امل�سرتدة وال�صاحلة للتحليل « « 92
ا�ستبانه ،جرى حتليل بيانات الدرا�سة با�ستخدام حزمة �إح�صائية تت�ضمن
جمموعة من الأدوات والأ�ساليب املختلفة ،واختبار، F-Testوا�ستخل�صت
الدرا�سة عدة نتائج �أهمها :
 عدم توفر خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل والأبعاد لإدارة املواردالب�شرية .
 عدم توفر خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية . عدم توفر الكوادر امل�ؤهلة واملدربة للقيام بعملية التخطيط الإ�سرتاتيجيللموارد الب�شرية .
 عدم توفر املوارد املالية و املادية الالزمة للتخطيط الإ�سرتاتيجي للمواردالب�شرية .
كما تو�صلت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات والتي ميكن الأخذ بها لتح�سني
واقع التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف اجلمهورية اليمنية .
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ABSTRACT

The study aims to illustrate and identify the reality of
strategic planning to human resources and to have knowledge
about the most important obstructions and problems which
obstruct the strategic plan of human resources. In addition,
the study also explains specifically the future plan associated
with the qualification and training programs of the human
resources.
To establishing and achieving the aims of the study, a
questionnaire layout has been designed specifically to know
attitudes, approaches and views in relation to the examined
sample, as well, the whole study be in concerned with the
public and private organizations and institutions in Sana’a
governorate, Taiz and Hoddiadah. A specifically or randomly
sample has been selected for this purpose.
The selected sample consists of 115 employees represent
six work institutions in management human resources. The
resulted number of analytical questionnaires which are reliable
to be used reached of 92. Moreover, the F-Test and Spss are
the selected styles used to expose and analyze the data of the
study.
Finally, the study concluded and summarized the
following important results:
- The nonexistence of clear strategic plan to management
human resources.
- The nonexistence of clear strategic plan to train and qualify
human resources.
- The nonexistence of trained and qualified cadres to achieve
the task of strategic plan of the human resources.
The nonexistence of material and financial resources
which are necessary for strategic plan of the human
resources.
As well, the study reached to some recommendations which
can be taken in consideration to improve the strategic plan
field of the human resources in the Republic of Yemen.
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املقدمة:

	ال تعي�ش منظمات الأعمال مبعزل عما يدور يف بيئتها املحلية �أو اخلارجية،حيث ت�ؤثر العديد من
املتغريات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية على مزيج املوارد الب�شرية املنا�سب للتعامل مع هذه
املتغريات  ،فالعوملة والتطور التكنولوجي الهائل يف تكنولوجيا الإنتاج واالت�صاالت وغريها من التطورات البيئية
 ،خلقت العديد من التحديات والفر�ص ملنظمات الأعمال والتي تنوعت �أ�ساليبها و�أدواتها يف حتقيق اال�ستجابة �أو
التكيف معها  ،وبالتايل حتقيق ميزة تناف�سية يف �سوق العمل ،ومن �أجل حتقيق الفعالية يف التعامل مع املتغريات
وحتويل التحديات �إىل فر�ص ت�ساهم يف تعزيز القدرة التناف�سية للمنظمة  ،البد �أن تتوافر للمنظمة فكرة وا�ضحة
عن املوقف احلايل للموارد الب�شرية  ،من حيث نقاط القوة وال�ضعف يف هيكل العمالة احلايل  ،والإملام بالأهداف
امل�ستقبلية واىل �أي حد تتوافر وتتوافق قدرات و�إمكانات قوة العمل مع االحتياجات امل�ستقبلية للمنظمة ،
بالإ�ضافة �إىل ت�صميم الربامج املنا�سبة لتوفري االحتياجات امل�ستقبلية من املوارد الب�شرية يف حالة وجود فجوة
بني واقع املوارد الب�شرية احلالية وما �سوف حتتاجه منها م�ستقب ًال �سواء من حيث الأعداد �أو التخ�ص�صات  ،ويتمثل
الغر�ض من تخطيط املوارد الب�شرية يف حتديد حاجة املنظمة من العاملني من حيث الأعداد والتخ�ص�صات وو�ضع
برنامج زمني لتوفري هذه االحتياجات يف الوقت املنا�سب  ،ويعتمد تخطيط االحتياجات من املوارد الب�شرية على
مقارنة بني ماهو مطلوب من العمالة وبني ماهو معرو�ض منها  ،وبالتايل البد من حتليل العر�ض والطلب على العمالة
(ماهر�،2004،ص.)89
وميكن القول ب�أن تخطيط املوارد الب�شرية ال يتم مبعزل عن التخطيط يف املجاالت الأخرى � ،إذ �أن
التن�سيق بني خطط الإنتاج والت�سويق والتمويل وغريها من ناحية  ،وبني خطة العمالة من ناحية �أخرى يعترب
متطلب ًا �أ�سا�سيا لتحقيق الفاعلية والنجاح لعملية التخطيط على م�ستوى املنظمة بوجه عام  ،وي�ستمد تخطيط
املوارد الب�شرية �أهمية خا�صة بالن�سبة للم�شروعات اجلديدة وذلك لتحديد كميات ونوعيات العمالة املطلوبة  ،كما
يعترب �ضروري ًا للم�شروعات القائمة �سواء عند �إعادة التنظيم �أو التو�سع �أو �إدخال تكنولوجيا جديدة �أو تطوير
منتجات جديدة  ،حيث يتطلب الأمر �إدخال تعديالت على قاعدة العمالة املوجودة �سواء من حيث الأعداد �أو
التخ�ص�صات لتحقيق الفائدة �أو الأهداف من وراء هذه التغريات( .املر�سي�،2006،ص.)184-183

م�شكلة الدرا�سة:

�أفرزت ظاهرة العوملة العديد من التحديات  ،ومن هذه التحديات ازدياد حدة املناف�سة على �سوق العمل ،
مم و�ضع حتديات كبرية �أمام املوارد الب�شرية � ،إذ �أ�صبح ما هو مطلوب الآن التعرف على واقع املوارد الب�شرية لأنها
الرثوة احلقيقية التي يجب املراهنة عليها  ،واجلمهورية اليمنية جزء ال يتجز�أ من هذا العامل يواجه حتديات
كثرية  ،منها ما تراكم منذ �سنوات عدة  ،فنتيجة ق�صور خطط التنمية � ،أو �ضعف الإدارة عامة  ،و�ضعف الت�أهيل
والتدريب لدى القوى العاملة  ،وهذا انعك�س �سلب ًا يف �إنتاجية املجتمع ككل  ،لذا ف�إن كفاءة الإدارة ملواجهة هذه
التحديات يتوقف على كفاءة �أداء املوارد الب�شرية وعلى خمتلف امل�ستويات يف اجلهاز الإداري للدولة  ،لذا كان
من املهم درا�سة واقع التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف اجلمهورية اليمنية  ،وكيفية تنمية هذه املوارد
با�ستخدام الأ�سلوب العلمي ال�سليم للتخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،ومما تقدم ميكن �صياغة م�شكلة
البحث بالأ�سئلة الآتية :
 ما مدى ا�ستخدام التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف اليمن؟				
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 ما هي املعوقات التي تواجه التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف اليمن ؟ -ما مدى توفر اخلطط اخلا�صة بربامج تدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية يف اليمن ؟

�أهمية الدرا�سة:

يعترب التخطيط الإ�سرتاتيجي لإدارة املوارد الب�شرية من امل�سلمات الأ�سا�سية واملفتاح احلقيقي لتنمية
االقت�صاد الوطني  ،خا�صة يف ظل النظام الدويل احلديث والتكتالت االقت�صادية الدولية والإقليمية  ،لذا ف�إن
كفاءة �إدارة الدولة والقطاع اخلا�ص ملواجهة هذه التحديات يتوقف على كفاءة �إدارة املوارد الب�شرية  ،واملنظمات
التي متتلك موارد متطورة يف التكنولوجيا واملعلومات ور�أ�س املال  ،ال ميكن �أن تدير كل ذلك بكفاءة ما مل متتلك
موارد ب�شرية م�ؤهلة ومدربة ب�شكل جيد  ،ومن هنا ف�إن �أهمية البحث تكمن يف :
 �أنها درا�سة حتليلية لواقع التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�ش رية يف اجلمهورية اليمنية. �أنها درا�سة ميكن من خاللها التعرف على املعوقات والعقبات التي تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للمواردالب�شرية يف اليمن .

�أهداف الدرا�سة:

ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق جملة من الأهداف من �أهمها ما يلي :
 التعرف على واقع التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية من حيث التطبيق واملمار�سة يف اجلمهوريةاليمنية.
 التعرف على �أهم املعوقات التي تواجه التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف اجلمهورية اليمنية . التعرف على واقع التخطيط اال�سرتاتيجي للتدريب و�أثره يف تنمية املوارد الب�شرية . -ا�ستخال�ص �أهم النتائج وتقدمي بع�ض التو�صيات.

فر�ضيات الدرا�سة:
الفر�ضية الأوىل:

( :)Hoيتم تطبيق وممار�سة التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية.
( :)Haال يتم تطبيق وممار�سة التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية.

الفر�ضية الثانية :

( : )Hoتوجد خطة �إ�سرتاتيجية يتم تطبيقها لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية.
( :)Haال توجد خطة �إ�سرتاتيجية يتم تطبيقها لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية.
الفر�ضية الثالثة:
( : )Hoال توجد معوقات “ حمددات “ تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية.
( :)Haتوجد “ حمددات “ تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية.

منهجية الدرا�سة:

تعتمد الدرا�سة وب�شكل �أ�سا�سي على املنهج امل�سحي الو�صفي الذي يعترب من بني �أكرث املناهج امل�ستخدمة يف هذا
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النوع من الدرا�سات لإمكانية ا�ستق�صاء اجتاهات عينة الدرا�سة يف املن�ش�آت واملنظمات حول التخطيط اال�سرتاتيجي
للموارد الب�شرية يف اجلمهورية اليمنية  ،ولقد مت االعتماد على الأ�سلوب املكتبي لبناء الإطار النظري من خالل
الكتب والبحوث والدوريات والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بالتخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،كما مت
جمع البيانات الأولية عن طريق الإ�ستبانه التي مت �إعدادها وت�صميمها وفقا لأهداف وفر�ضيات الدرا�سة ال�ستق�صاء
اجتاهات عينة الدرا�سة  ،حيث مت تق�سيم الإ�ستبانة �إىل ق�سمني  ،يهدف الأول �إىل جمع بيانات دميوغرافية عن
الأ�شخا�ص امل�ستجيبني ( امل�ؤهل الدرا�سي � ،سنوات اخلربة  ،م�ستوى الدخل ال�شهري  ،املوقع الوظيفي  ،اجلن�س ،
العمر ...........الخ ).
	�أما الق�سم الثاين فيهدف �إىل معرفة اجتاهات العينة حول فر�ضيات و �أ�سئلة الدرا�سة عن طريق عدد من
الأ�سئلة  ،حيث �أعتمد مقيا�س ليكرت بدرجاته اخلم�س  ،وترجمت اال�ستجابات على النحو التايل :
دائم ًا =  ،5غالب ًا = � ،4أحيان ًا =  ،3نادر ًا =� ،2إطالق ًا =  ،1كما مت توزيع (  )115ا�ستمارة على العينة املختارة
من جمتمع الدرا�سة وقد بلغ عدد الإ�ستبانات امل�سرتدة وال�صاحلة للتحليل(  )92ا�ستبانه ،وبذلك تكون ن�سبة
الإ�ستبانات امل�سرتدة وال�صاحلة للتحليل . % 80

جمتمع وعينة الدرا�سة:

يتكون جمتمع الدرا�سة من القيادات الإدارية والعاملني يف �إدارات املوارد الب�شرية يف من�ش�آت القطاع العام
واخلا�ص يف كل من �أمانة العا�صمة �صنعاء وحمافظتي تعز واحلديدة  ،ولقد ا�ستثني من ذلك املن�ش�آت التي يقل عدد
العاملني فيها عن  500عامل بالإ�ضافة �إىل املن�ش�آت التي ال يوجد فيها �إدارة متخ�ص�صة للموارد الب�شرية �أو ما
ي�سمى يف بع�ض املن�ش�آت �إدارة القوى العاملة  ،ونظرا ل�ضخامة حجم املجتمع والبالغ “  “ 51من�ش�أة وم�ؤ�س�سة  ،فقد
اخت�صر الباحث يف درا�ستة على �ست منظمات  ،ويرجع اختيار هذه املنظمات العتبارات منها  :التقارب يف طبيعة
وحجم العمل بالإ�ضافة �إىل وجود �إدارات متخ�ص�صة للموارد الب�شرية  ،ومت اختيار عينة الدرا�سة من القيادات
الإدارية والعاملني يف الإدارات اخلا�صة باملوارد الب�شرية ،حيث بلغ حجم العينة “  “ 115فرد  ،وهي متثل املن�ش�آت
التالية :
 ال�شركة املتحدة ل�صناعة الألبان والأغذية املحدودة . امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية . ال�شركة الوطنية ل�صناعة الإ�سفنج والبال�ستيك . ال�شركة الت�ضامنية للم�شروبات الغازية . امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء . -ال�شركة اليمنية لل�صناعة والتجارة .

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة :

لأغرا�ض حتليل بيانات الدرا�سة واختبار فر�ضياتها  ،مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية:
معامل الثبات كرونباخ �ألفا  Cronbach Alphaلقيا�س درجة ثبات �أداة الدرا�سة  ،Reliabilityوهذا االختبار
يخترب �إمكانية احل�صول على نف�س النتائج يف حالة تكرار نف�س الدرا�سة يف ظروف م�شابهه با�ستخدام نف�س �أداة
الدرا�سة ( علم ًا ب�أن احلد املقبول لهذا العامل هو . ) 60%
				
جامعة امللكة �أروى

67

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شريــــة يف املن�شــــــ�آت اليمنيـــــــــة

 الو�سط احل�سابي . -اختبار . F-Test

�صدق وثبات �أداة القيا�س :

اختبار ال�صدق  :مت عر�ض الإ�ستبانة على جمموعة من املحكمني العلميني ذوي االخت�صا�ص  ،وقد �أبدوا
مالحظاتهم العلمية القيمة  ،وقد مت الأخذ بهذه املالحظات  ،وتعديل الإ�ستبانة ب�صورتها النهائية ك�أداة من �أدوات
جمع البيانات الأولية للدرا�سة .
اختبار الثبات :بلغت قيمة معامل كرونباخ �ألفا لأداة الدرا�سة  86.3%وبذلك ميكن القول �أن �أداة
الدرا�سة تتمتع بالثبات نظر ًا �إىل �أن قيم كرونباخ _ �ألفا �أعلى من احلد الأدنى املقبول.

حدود الدرا�سة :

حدود الدرا�سة املكانية ك ًال من �أمانة العا�صمة �صنعاء  ،وحمافظتي تعز  ،واحلديدة � ،أما احلدود الزمانية
فكانت خالل الفرتة  2009/2008م .

الدرا�سات ال�سابقة :

 .1درا�سة را�شد عبد اجلليل  /1992/بعنوان « ال�سيا�سات الإدارية احلديثة لإدارة املوارد الب�شرية يف جمهورية
م�صر العربية «  ،تهدف الدرا�سة �إىل معرفة واقع الإدارة يف جمهورية م�صر العربية للموارد الب�شرية  ،واملقارنة
بالدرا�سات والأفكار احلديثة امل�ستخدمة يف الواليات املتحدة الأمريكية من �أجل التقومي للواقع امل�صري  ،وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :
 ت�ؤدي �إدارة املوارد الب�شرية دور ًا كبري ًا يف قرارات الأعمال �إذ توفرت املدخالت الأ�سا�سية للتخطيطالإ�سرتاتيجي للمنظمات .
غي النظرة ال�سابقة على �أنها ن�شاط
 ت�ؤدي �إدارة املوارد الب�شرية �أن�شطة رئي�سية و �أ�سا�سية للمنظمات مما رِّم�ساعد لباقي �أن�شطة املنظمة .
 هناك نظرة تفا�ؤلية لتطوير �سيا�سات �إدارة املوارد الب�شرية ملا لها من ارتباط وثيق وفعال على املنظماتب�شكل عام.
 .2درا�سة كرمة ماجد عبا�س الغزايل  /2000/بعنوان “ التخطيط الإ�سرتاتيجي يف امل�ؤ�س�سات العامة الأردنية
“  ،درا�سة ميدانية من وجهة نظر الإدارة العليا  ،وتهدف الدرا�سة �إىل :
مدى و�ضوح مفهوم التخطيط الإ�سرتاتيجي يف امل�ؤ�س�سات العامة الأردنية وعالقته بدرجة املمار�سة .
 التعرف على مدى ا�ستخدام التخطيط الإ�سرتاتيجي ك�أ�سلوب �إداري حديث . التعرف على مدى امل�شاركة يف و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية من امل�ستويات املختلفة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل انه:
 يتم ممار�سة التخطيط الإ�سرتاتيجي بدرجة متو�سطة بني كل امل�ؤ�س�سات العامة يف الأردن . يتم و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية من قبل املدير العام بالإ�ضافة �إىل اللجان اخلا�صة بالتخطيط يفامل�ؤ�س�سات العامة .
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 .3درا�سة عزيزة علي جمعدار  /2003/بعنوان “ �سيا�سة �إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة و�أهميتها يف تنمية و�إدارة املوارد الب�شرية “  ،ومن �أهم �أهداف الدرا�سة:
 التعرف على مدى االن�سجام بني خمرجات التعليم وتنمية املوارد الب�شرية . التعرف على �آثار وانعكا�سات �إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة على التنمية االجتماعية وتنميةاملوارد الب�شرية .
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :
 عدم توفر العمالة الوطنية التي ت�ستجيب الحتياجات ومتطلبات الوظائف والأعمال يف امل�ؤ�س�سات واملنظماتالإنتاجية واخلدمية .
 �سيا�سة الإحالل �سوف توجه م�سار التنمية الب�شرية باجتاهات �سليمة . حت�سني وتطور �إدارة املوارد الب�شرية املتاحة يخدم �أهداف التنمية ويلبي االحتياجات واملتطلبات املختلفةللمنظمات واملجتمع .
 هناك عدم ان�سجام بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل يف دولة الإمارات . عدم توفر املهارات الفنية املتخ�ص�صة والعملية لدى العمالة الوطنية لتلبية احتياجات ال�سوق املحلية . .4درا�سة ذياب حممود �أبو زيد  /2003/بعنوان “التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف القطاعني العام
واخلا�ص” هدفت الدرا�سة اىل ت�سليط ال�ضوء على واقع التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف القطاعني
العام واخلا�ص يف الأردن،وتو�صلت الدرا�سة للنتائج التالية:
 يوجد و�ضوح لدى مديري املوارد الب�شرية يف القطاعني العام واخلا�ص ملفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي للمواردالب�شرية .
 هناك �ضعف يف نظام التغذية الراجعة يف القطاعني مما يحول دون تبني خطة �إ�سرتاتيجية للمواردالب�شرية.
 هناك �ضعف يف نظام احلوافز وتدين موقع �إدارة املوارد الب�شرية لدى القطاع العام توجد عالقة ايجابية بني �أن�شطة �إدارة املوارد الب�شرية وممار�سة التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شريةيف القطاعني العام واخلا�ص.
 .5درا�سة علي بن حممد الدريبي  /2003/بعنوان “ م�ستقبل �إدارة املوارد الب�شرية يف ظل العوملة “  ،تهدف
الدرا�سة �إىل التعرف على انعكا�سات العوملة على م�ستقبل �إدارة املوارد الب�شرية يف املجتمع ال�سعودي  ،وتو�صل
الباحث �إىل :
 عدم مالئمة الأنظمة التعليمية الحتياجات �سوق العمل للحا�ضر وامل�ستقبل . هناك اعتقاد ب�أن الآراء املنفردة واالقرتاحات بني الأجهزة املعنية باملوارد الب�شرية تعد معوق ًا رئي�سي ًا لعدمالتكامل .
 عدم مواءمة خمرجات التعليم ل�سوق العمل مما ي�ؤدي �إىل �ضعف م�ستوى الكفاءات الب�شرية امل�ؤهلة ملواجهةالتحديات املختلفة .
 .6درا�سة ابو دولة وال�صاحلية  / 2005/بعنوان “تقييم م�ستوى ممار�سة التخطيط اال�سرتاتيجي يف ادارة
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املوارد الب�شرية” درا�سة مقارنة بني منظمات القطاعني العام واخلا�ص الأردنية،هدفت الدرا�سة اىل التعرف
على اجتاهات مديري �إدارة املوارد الب�شرية نحو تقييم م�ستوى ممار�سة التخطيط اال�سرتاتيجي يف �إدارة املوارد
الب�شرية يف منظمات القطاعني العام واخلا�ص الأردنية ،ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة مايلي :
  66.7%من منظمات القطاع العام و  52.5%من منظمات القطاع اخلا�ص اليوجد لديها تخطيط ا�سرتاتيجيللموارد الب�شرية.
  30.9%من منظمات القطاع العام و 17.5%من منظمات القطاع اخلا�ص اليوجد لديهم تخطيط ا�سرتاتيجي�سواء على م�ستوى املنظمة �أو على م�ستوى �إدارة املوارد الب�شرية .
 �ضعف الدعم املادي من قبل الإدارة العليا لأعمال �إدارة املوارد الب�شرية . عدم توفر نظام تغذية راجعة فعال . .7درا�سة �سعيد بن عبيد بن من�شه  2007بعنوان “�إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية ملواجهة حتديات العوملة
“ هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن ا�سرتاتيجيات املوارد الب�شرية يف املنظمات املدنية واالمنبة مبدينة الريا�ض
ملواجهة حتديات العوملة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها :
 احلاجة اىل �إيجاد ا�سرتاتيجيات لإدارة املوارد الب�شرية ملواجهة حتديات العوملة . �ضرورة التوجه اال�سرتاتيجي يف وظائف �إدارة املوارد الب�شرية يف املنظمات املدنية والأمنية . .8درا�سة حممد عبد الويل م�سعد اخلوالين /2005/بعنوان “ اثر التدريب يف تنمية املوارد الب�شرية “
،درا�سة تطبيقية يف اجلهاز الإداري للدولة يف اجلمهورية اليمنية  ،ومن �أهداف الدرا�سة التعرف على :
 مدى اهتمام الدولة بت�أهيل وتدريب املوارد الب�شرية. مدى �إ�سهام التدريب يف تنمية املوارد الب�شرية لرفع كفاءة م�ؤ�س�سات القطاع العام .وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :
 عدم توفر خطط لتدريب وت�أهيل العمالة وفقا للأ�س�س العلمية . عدم م�شاركة وحدة تخطيط القوى العاملة يف و�ضع ال�سيا�سات اخلا�صة بالتدريب. �ضعف املوارد املالية املخ�ص�صة لتدريب القوى العاملة. .9درا�سة حممد ح�سن �شعبان  /2006 /بعنوان “ التحديات املعا�صرة �أمام املوارد الب�شرية العربية و�سبل التغلب
عليها “  ،يهدف البحث �إىل معرفة التحديات املعا�صرة وامل�ستقبلية الكامنة �أمام املوارد الب�شرية العربية يف ع�صري
املعلومات والعوملة  ،ومن ثم التو�صل �إىل الآليات املمكنة ملواجهة هذه التحديات الناجتة عن العوملة االقت�صادية
والثقافية  ،وتو�صل الباحث �إىل النتائج التالية :
 �ضرورة االعتماد على التدريب والت�أهيل امل�ستمرين . حتديث منظومة التعليم والبحث العلمي . -اال�ستفادة من تقنيات الع�صر باعتبارها �سبي ًال وحيد ًا ملواجهة التحديات �أو التقليل من �أثرها .
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الإطار النظري للدرا�سة

الإدارة والتخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية
�أوال  :مفهوم الإدارة الإ�سرتاتيجية للموارد الب�شرية

ماهية الإ�سرتاتيجية للموارد الب�شرية strategic :

تعرف الإ�سرتاتيجية على �أنها عملية اتخاذ قرارات بناء على معلومات وو�ضع الأهداف واال�سرتاتيجيات
واخلطط والربامج الزمنية والت�أكد من تنفيذ اخلطط والربامج املحددة ( املره�ضي � ، 2000 ،ص � ، ) 149أو هي
عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بنمو املنظمة وربحيتها يف الأجل الطويل حتقيق تكيف املنظمة مع البيئة
املحيطة (خطاب �،1999 ،ص)5
وهناك من يرى ب�أن الإ�سرتاتيجية عملية يتم من خاللها حتديد و�صياغة العالقة بني املنظمة والبيئة
التي تعمل فيها من خالل تنمية غايات و�أهداف وا�سرتاجتيات النمو وحتديد حمفظة الأعمال لكل العمليات
والأن�شطة التي متار�سها املنظمة ( ، )P: 64 kotler , 1997 ,والإ�سرتاتيجية اكرت من كونها جمموعة من الأمناط
�أو البدائل �إنها عملية حتليل املوقف التناف�سي للمنظمة وتخ�صي�ص املوارد املادية والتنظيمية و الب�شرية التي
متكنها من حتقيق الأهداف  ,وهذا املدخل اال�سرتاتيجي ويجب الرتكيز علية يف جهود �إدارة املوارد الب�شرية وهو ما
يعني �أن مديري املوارد الب�شرية يجب تدريبهم وتنمية مهارتهم يف حتديد الق�ضايا التناف�سية التي تواجهها املنظمة
فيما يتعلق باملورد الب�شري وان يفكروا ا�سرتاتيجي ًا يف كيفية اال�ستجابة الفعالة له  ,من هنا ف�أن مفهوم الإدارة
الإ�سرتاتيجية للموارد الب�شرية على �أنها عملية تربط بني جهود و تخطيط املوارد الب�شرية للمنظمة والتوجهات
الإ�سرتاتيجية للمنظمة ،كما ميكن �أن ي�شري �إليها البع�ض ب�أنها عملية يتم من خاللها التخطيط حل�شد الطاقات
و�أن�شطة املوارد الب�شرية بغر�ض م�ساعدة املنظمة يف حتقيق �أهدافها الرئي�سية (,املر�سي � ،2006،ص)95/94

ثانيا :مراحل الإدارة الإ�سرتاتيجية
املرحلة الأوىل مرحلة �إعداد و�صياغة الإ�سرتاتيجية  ،وتت�ضمن :

درا�سة البيئة  :وت�شمل:

 -البيئة اخلارجية املحيطة باملنظمة: ..External Environmental

ويق�صد بها كل العنا�صر �أو املتغريات التي تقع خارج املنظمة ومتتلك ت�أثري ًا عليها (اقت�صادية ,اجتماعية,
�سيا�سية ,ثقافية ,تكنولوجية ,دولية  ,مناف�سون...........الخ)

 -البيئة اخلا�صة (ال�صناعية) : Industry

وهي جزء من البيئة اخلارجية وهي متار�س ت�أثريا متفاوتا على املنظمات  ,وتعترب �أكرث ارتباطا ب�صياغة
وت�شكيل �أهداف املنظمة .

 -البيئة الداخلية :Internal

ويق�صد بها كل القوى التي تعمل داخل املنظمة  ,وتتكون من الهيكل التنظيمي  ,ثقافة املنظمة  ,موارد املنظمة
(ب�شرية  ,مالية  ,ت�سويق  ( )............,العريفي � ،2006 ،ص  48ــ ) 52
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حتديد ر�سالة املنظمة Organization Missionر�ؤيتها �,أهدافها :
ما هي النتائج التي ت�سعى املنظمة �إىل حتقيقها يف الأجل املتو�سط والبعيد .

اخليارات الإ�سرتاتيجية :Strategic choices

التعرف على البدائل الإ�سرتاتيجية التي �سوف ي�سلكها التنظيم يف حماولة لتحقيق ر�سالته  ,ويتم �إعداد
الإ�سرتاتيجية على م�ستوى الإدارة العليا ومب�شاركة الأطراف ذات العالقة ومنها �إدارة املوارد الب�شرية  ,حيث
تواجد �أربعة م�ستويات من الرتابط بني وظيفة �إدارة املوارد الب�شرية وعملية الإدارة الإ�سرتاتيجية .
الأول :يركز على اهتمام وظيفة املوارد الب�شرية على الأن�شطة اليومية  ,وفية ينف�صل ق�سم املوارد الب�شرية عن
مكونات عملية الإدارة الإ�سرتاتيجية .
الثاين :يعك�س دور ايجابي لإدارة املوارد الب�شرية يف ت�صميم النظم والربامج التي متكن من تطبيق اخلطة
الإ�سرتاتيجية .
الثالث :ترابط متبادل حيث يتم �أعالم �إدارة املوارد الب�شرية بالبدائل الإ�سرتاتيجية املختلفة لدرا�ستها وحتليلها
وعر�ض النتائج على فريق �أعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية  ،وبعد �إقرار الإ�سرتاتيجية املقرتحة يتم �إحالتها
على �إدارة املوارد الب�شرية من اجل ت�صميم الربامج املطلوبة للتنفيذ .
ً
الرابع :ارتباط ديناميكي ومتعدد الأوجه  ،حيث يعترب م�سئول الإدارة املوارد الب�شرية ع�ضوا فعال يف فريق
�إدارة العليا(.العارف � ،2005 ،ص.)65

املرحلة الثانية  :مرحلة تنفيذ الإ�سرتاتيجية :

بعد �إعداد و�صياغة الإ�سرتاتيجية الواجب �إتباعها  ,يجب البدء يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية املختارة يف
�شكل برامج و�أن�شطة عمل يومية  ,وهذا يتطلب العديد من االحتياجات ذات العالقة بالعن�صر الب�شري والذي
بعد املتطلب الرئي�سي لنجاح �أي �إ�سرتاتيجية وبالتايل حتقيق �أهدافها املحددة  ,ويكمن يف �ضرورة توافر املهارات
ال�ضرورية لإدارة املهام التي تنطوي عليها  ,وب�شكل عام توجد خم�سة متغريات ت�ؤثر يف جناح تنفيذ الإ�سرتاتيجية
وهي  :الهيكل التنظيمي  ،ت�صميم املهام  ،اختيار وتدريب وتنمية الأفراد  ,نظام املكاف�أة  ,نظم املعلومات.
و�إدارة املوارد الب�شرية تتحمل امل�سئولية وت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على هذه املتغريات  ,حيث يتطلب التنفيذ الناجح
للإ�سرتاتيجية ت�صميم وجتميع املهام يف وظائف حتقيق لها الكفاءة والفعالية  ،وهو ما تقوم به �إدارة املوارد
الب�شرية من خالل عمليات حتليل وت�صميم الوظائف  ،كما �أن �إدارة املوارد الب�شرية ت�سعى �إىل ح�صول املنظمة
على احتياجاتها من املوارد الب�شرية التي تتوافر لها املعرفة واملهارة والقدرة على �أداء املهام التي تت�ضمنها
الإ�سرتاتيجية  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن �إدارة املوارد الب�شرية يجب عليها ت�صميم �أنظمة �إدارة الأداء واملكاف�أة
لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية عل النحو املرغوب به( ,املر�سي �،2006،ص )193

ثالثا :تخطيط املوارد الب�شرية:

 .1ماهية تخطيط املوارد الب�شرية-:

يعترب تخطيط املوارد الب�شرية على م�ستوي املنظمة و�سيلة مهمة ل�ضمان احل�صول على الكفاءات الفنية
والإدارية لت�سيري العمليات الإدارية والإنتاجية املختلفة خالل فرتة زمنية م�ستقبلية من اجل حتقيق �أهداف
املنظمة (�شيخه �،2001 ،ص ، )34وتعددت مفاهيم تخطيط املوارد الب�شرية فمنهم من يعرف تخطيط املوارد
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الب�شرية على �أنة حماولة لتحديد احتياجات املنظمة من العاملني خالل فرتة زمنية معينة من حيث حتديد �أعداد
ونوعيات وكفاءة العمالة خالل فرتة اخلطة (ماهر�,2004,ص )20و�آخرون يعرفونه ب�أنة عبارة عن ذلك الن�شاط
الذهني الذي يتم من خالله التنب�ؤ بحجم ونوع العمالة املطلوبة للعمل خالل فرتة زمنية معينه ثم ر�سم ال�سيا�سات
الالزمة لتوفريها(.عقالن � , 1997,ص ، )101كما يعرف تخطيط املوارد الب�شرية على �أنة ذلك الن�شاط الذي
متار�سه املنظمة والذي مبوجبة تعمل على توقع الطلب والعر�ض من العن�صر الب�شري عن فرتة زمنية مقبله وذلك
من حيث الكم والنوع والتوقيت املنا�سب ( �ألعريقي � ،2005 ,ص)63

 .2مراحل تخطيط املوارد الب�شرية

متر عملية تخطيط املوارد الب�شرية يف خم�س مراحل رئي�سية وهي -:
�شكل رقم ( ) 1
عملية تخطيط املوارد الب�شرية

التنبـ�ؤ
حتديد الأهداف
االختيار الإ�سرتاتيجي
تنفيذ الربامج
املتابعة والتقييم
امل�صدر  :املر�سي �، 2006،ص 192

�أ .التنب�ؤ : Forecasting

يهدف التنب�ؤ �إىل التعرف على املجاالت �أو املناطق داخل املنظمة والتي يتواجد فيها نق�ص �أو فائ�ض يف العمالة
خالل الفرتة التي تعد عنها اخلطة  ،والتنب�ؤ بالطلب على املورد الب�شري واملعرو�ض �أو املتاح منة خالل فرتة التنب�ؤ
يعود �إىل التو�صل عما �إذا �سيكون هناك فائ�ض ًا �أم عجز ًا يف املوارد الب�شرية  ,كما �إن التنب�ؤ بعر�ض املوارد الب�شرية �أو
الطلب عليها ميكن التو�صل �إلية با�ستخدام الطرق الإح�صائية �أو الو�صفية �أو �آراء اخلرباء للتو�صل �إىل التقديرات
م�ستقبلية ب�ش�أن موقف العر�ض والطلب على املوارد الب�شرية  ،ويجب على املنظمات �أن تعتمد على ا�ستخدام مدخل
متوازن يجمع بينهما للو�صل �إىل تقديرات دقيقة يف عملية تخطيط املوارد الب�شرية (،املر�سي �، 2006،ص) 193
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ب .حتديد الأهداف : Goal Setting

تتمثل املرحلة الثانية يف عملية تخطيط املوارد الب�شرية يف حتديد الأهداف ويكمن الغر�ض من هذه املرحلة
يف تركيز االنتباه على الغايات النهائية للربنامج  ,وتوفري معيار لتحديد مدى جناح الربنامج يف التعامل مع حاالت
زيادة العر�ض من العمالة �أو وجود عجز يف فئات وظيفة حمددة  ,كما �أن �أهداف الربنامج يجب �أن ت�ستمد مبا�شرة
من حتليل الطلب والعر�ض على العمالة (،النجار�,1998 ,ص. )116

ج .االختيار اال�سرتاتيجي: Strategic Choice

يف هذه املرحلة يقوم التنظيم باملفا�ضلة بني البدائل الإ�سرتاجتية املتاحة وتعترب هذه املرحلة حرجة
للغاية  ،نظر ًا لتعدد البدائل و االختالفات الوا�ضحة فيما بينها من حيث التكلفة  ،الفعالية  ،املرونة ...........
الخ  ،واملنظمات التي متتلك �أنظمة تخطيط متقدمة ميكنها ا�ستخدام مدخل متكامل لإدارة الفائ�ض �أو العجز
يف العمالة والذي ي�ستند �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات مرنة بحيث ت�ستجيب للمتغريات التي تواجه املنظمة
 ,وكلما توفر للمنظمة الوقت الكايف للتخطيط والتعامل مع الفائ�ض والعجز يف املوارد الب�شرية كلما زاد نطاق
بدائل الت�صرف املمكنة � ,أما �إذا مل تكن هناك حتذيرات م�سبقة ف�إن املنظمات ت�ضطر ال�ستخدام اال�ستثناءات �أو
اال�ستقطاب اخلارجي للتعامل مع حاالت الفائ�ض �أو العجز(،املر�سي �،ص . ) 219

د .تنفيذ الربنامجProgram Implementation :

لكي يحقق الربنامج الذي مت التو�صل �إلية يف مرحلة االختيار اال�سرتاجتي �أهدافه  ,ف�إنه يجب و�ضعه مو�ضع
التنفيذ  ,بحيث يتطلب وجود فرد يتحمل م�سئولية حتقيق الأهداف املحددة وتتوافر له ال�صالحيات واملوارد
الالزمة لذلك  ,كما يجب توافر تقارير وم�ؤ�شرات عن مدى التقدم يف االجناز وفق املعاير الزمنية والنتائج املحددة
م�سبق ًا  ,كما البد من �إدخال بع�ض التعديالت الفورية والالزمة على الربنامج لأنة من ال�صعوبة مبكان على �أي
خمطط التوقع التام للم�ستقبل ( .املر�سي � ،2006 ،ص. )223

هـ .تقيم الربنامج : Program Evaluation

تتمثل اخلطوة الأخرية يف عملية التخطيط للموارد الب�شرية يف تقيم النتائج  ,وم�ؤ�شرات التقييم الوا�ضح يكمن
يف عما �إذا كانت املنظمة جنحت بالفعل يف مواجهة احتماالت الفائ�ض �أو العجز � ,إال �أنة ميكن جتاوز هذه النتيجة
للتعرف على �أي مراحل التخطيط �ساهمت ب�شكل ملمو�س يف حتقيق النجاح �أو الف�شل  ,وبالتايل ف�إن املقارنة بني
تنب�ؤات الطلب والعر�ض بالنتائج الفعلية للتعرف على مدى �سالمة ودقة الأ�ساليب التي مت ا�ستخدامها  ,كما يجب
الإملام بنواحي عدم الدقة ليتم معاجلة االنحرافات وتفاديها م�ستقبال ً(،املر�سي �، 2006،ص . ) 224

 .3العالقة بني ا�سرتاتيجيات الأعمال والتخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية :

يف ظل التغريات البيئية املت�سارعة وات�ساع املناف�سة بني املنظمات الأعمال ,جعل العديد من املنظمات تعيد
النظر يف ا�سرتاتيجياتها املختلفة لكي تتمتع مبيزة تناف�سية يف ال�سوق  ,ومن �أهم �أوجه التغيري يف هذا املجال
النظرة �إىل �إدارة املوارد الب�شرية لأنها هي التي تخطط وتنفذ جميع برامج املنظمة  ,حيث �أن العن�صر الب�شري من
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�أهم العنا�صر يف املنظمة  ,و�أ�صبح النظر �إىل �إدارة املوارد الب�شرية كعامل ومدخل �أ�سا�سي يف �إ�سرتاتيجية الأعمال
 ,ولكي تتمكن �إدارة املوارد الب�شرية من تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية (ا�ستقطاب /اختيار  /تعيني) البد و�أن
ت�سرت�شد باخلطة العامة لإ�سرتاتيجية الأعمال و�أن تكون متفاعلة معها .
وعند وجود توجه ال�ستخدام تكنولوجيا جديدة م�ستقب ًال  ,البد لإدارة املوارد الب�شرية �أن ت�ستجيب
لهذا التوجه �ضمن خطتها الإ�سرتاتيجية وذلك بالإعداد اجليد خلطط التدريب املختلفة واال�ستعانة باخلربات ,
كما البد �أن ت�ضع �إدارة املوارد الب�شرية خطة لتقدمي احلوافز املادية واملعنوية للحفاظ على القوى العاملة  ,وميكن
ت�صوير التفاعل بني �إدارة املوارد الب�شرية وبني �إ�سرتاتيجية الأعمال بال�شكل�( ،أبو زيد �،2003،ص)25
�شكل رقم ( ) 2
التفاعل بني �إ�سرتاتيجيات الأعمال ،و�إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية
�إ�سرتاتيجية
الت�سويق
�إ�سرتاتيجية
التكنولوجيا

�إ�سرتاتيجية �إ�سرتاتيجية
الأعمال
التمويل
�إ�سرتاتيجية
املوارد الب�شرية

اال�ستقطاب

تق�سيم الأداء
االختيار
والتعيني

احلوافز و
االمتيازات

التدريب

( Khalil, Tarek M . 2000 . Management of technology-the key to competitiveness
. ) and wealth creation . McGraw-Hill companies, Inc . Boston Burr Ridge
ومن ال�شكل نالحظ �إ�سرتاتيجية الأعمال البد و�أن حتتوى ك ًال من �إ�سرتاتيجية الت�سويق � ,إ�سرتاتيجية
التمويل � ,إ�سرتاتيجية التكنولوجيا � ,إ�سرتاتيجية املوارد الب�شرية ,و �إ�سرتاتيجية املوارد الب�شرية البد لها �أن تكون
متفاعلة مع �إ�سرتاتيجيات الأعمال وهي مكون �أ�سا�سي من اخلطة الإ�سرتاتيجية للأعمال  ,فانطالق ًا من غايات
و�أهداف املنظمة تقوم �إدارة املوارد الب�شرية بالتخطيط لعمليات اال�ستقطاب والتدريب والتعيني ومبا يتما�شى مع
التطورات امل�ستقبلية للمنظمة�(،أبو زيد �،2003،ص. )26
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 .4وظائف �إدارة املوارد الب�شرية :

يق�صد ب�إدارة املوارد الب�شرية ذلك الن�شاط الذي يعنى باجلانب الب�شري �أو العن�صر الإن�ساين يف التنظيم ,
من حيث احل�صول على الأفراد وتدريبهم وتطوير قدراتهم وحتفيزهم ومن ثم املحافظة عليم وميكن ا�ستعرا�ض
وظائف �إدارة املوارد الب�شرية على النحو التايل :

�أ .وظيفة احل�صول على العاملني : Staffing

عملية ا�ستقطاب العاملني تعد اخلطوة الأوىل يف ممار�سة وظيفة احل�صول على العاملني � ،إال �إن م�سئول املوارد
الب�شرية يجب علية مراجعة اخلطة الإ�سرتاتيجية للموارد الب�شرية  ،لكي يكون لدية مربر قوي الحتياج �أعداد
ونوعيات معينة من العاملني والذين ميتلكون معارف وقدرات �ضرورية والتي ترتبط مبا�شرة باحتياجات وظائف
معينة داخل التنظيم  ,ومن خالل التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يتم �صياغة املهام وحتديد الأهداف
الإ�سرتاتيجية وت�صميم الإ�سرتاتيجيات التنظيمية والتي من خاللها ي�ستطيع م�سئول املوارد الب�شرية حتديد
احتياجات من العاملني  ,وعندما متار�س املنظمات ن�شاط التخطيط اال�سرتاتيجي ف�إنها حتدد غاياتها و�أهدافها
والتي عادة ما يتمخ�ض عنها تغريات هيكلية يف التنظيم مما يتطلب من �إدارة املوارد الب�شرية اتخاذ الإجراءات
املالئمة ل�شغلها بالنوعيات والإعداد املالئمة من الكفاءات املطلوبة  ,بالإ�ضافة �إىل حتليل الوظائف للتعرف علي
مهارات وقدرات ومعايري الأداء املنا�سبة ومعدالت الأجر وفهم ت�شريعات العمل ذات العالقة  ,بعد التعرف على
االحتياجات من حيث العدد والنوعية ف�إن �إدارة املوارد الب�شرية تبد�أ ممار�سة �أوىل خطوات اال�ستقطاب وذلك يف
�ضوء املعلومات امل�ستقاة من اخلطة الإ�سرتاتيجية للموارد الب�شرية(،ال�سامل وحرحو�ش�،2006،ص. )143

ب .وظيفة التدريب والتنمية : Training and Development

بعد عملية االختيار للعاملني اجلدد ف�أنهم يحتاجون �إىل توجيه و�إر�شاد وتكيف مع بيئية العمل اجلديدة ,
لذا فان �إدارة املوارد الب�شرية متار�س دور ًا مهما يف ت�شكيل و�إعادة تكوين اجتاهات العاملني اجلدد نحو منظماتهم
ووظائفهم اجلديدة  ,بحيث يكون ليهم اال�ستعداد والقدرة على حتقيق املمار�سة ال�سليمة لأعمالهم يف اقل فرتة
ممكنة  ,ومتار�س �إدارة املوارد الب�شرية دورها يف تطوير العاملني وتنمية مهاراتهم  ،بالإ�ضافة �إىل تدريب العاملني
لأداء وظائفهم اجلديدة  ،وميكن �أن يكون التدريب يف موقع العمل والذي يعترب مكان ممار�سة العمل احلقيقي ،
الأمر الذي يربط الفرد مادي ًا ونف�سي ًا بجو العمل  ،و هناك التدريب خارج العمل عندما تقت�ضي بع�ض الأعمال
م�ستويات عالية من املهارة ال تتوفر يف املنظمة  ،وذلك عن طريق املحا�ضرات �أو الندوات وحلقات العمل  ,درا�سة
حالة �أو املباريات الإدارية �أو الو�سائل ال�سمعية والب�صرية (ال�سامل وحرحو�ش�،2006,ص. )145

ج .وظيفة التحفيز : Motivation

تعترب وظيفة التحفيز �إحدى �أهم الوظائف يف عملية �إدارة املوارد الب�شرية  ,فاحلوافز هي مقابل للأداء
املتميز  ,فاحلوافز تركز على مكاف�أة العاملني عند متيزهم يف الأداء وان الأداء الذي ي�ستحق احلافز وهو �أداء
غري عادي ويحتاج �إىل تعوي�ض �إ�ضايف يزيد عن الأجر  ,كما �أن التحفيز عملية ت�أخذ باالعتبار حاجات العاملني
واملن�ش�أة مع ًا  ,والغاية من توفري احلوافز خلق الدافع للتوجيه نحو �سلوك معني يخدم �أهداف املنظمة و توجيه
				
جامعة امللكة �أروى

76

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شريــــة يف املن�شــــــ�آت اليمنيـــــــــة

العاملني لأداء �أعمالهم ب�شكل �أف�ضل ( �ألطائي و�آخرون � ،2006 ،ص ، ) 404ولهذا ف�إنه يقع على عاتق �إدارة املوارد
الب�شرية �أن تنظر الوظيفة من حيث حمتوياتها وو�سائل �أدائها وبيئة العمل اخلا�صة بها  ،وت�ضع الت�صميم املالئم
للوظيفة  ،بحيث يتنا�سب على قدرات و�إمكانات الأفراد الذين �سي�شغلون الوظيفة  ,ومن ثم التعرف على من يحفز
الأفراد على العمل من خالل و�ضع معايري الأداء املنا�سبة والتحقق من وجود عالقة وا�ضحة بني م�ستويات الأداء
و�أنظمة املكاف�أة �أو احلوافز .

د .االحتفاظ بالعاملني : Maintenance

ت�سعى �إدارة املوارد الب�شرية �إىل ممار�سة جمموعة من الأن�شطة التي ت�ساعد على االحتفاظ بالعاملني
املميزين وتنمية الوالء واالنتماء لدى تلك النوعيات من العاملني  ,ويف هذا الإطار ف�إن �إدارة املوارد الب�شرية
وبالتن�سيق على الإدارة العليا تلعب درو ًا مهما وكبريا لتوفري ظروف عمل جيدة ومنا�سبة  ,توفر ال�صحة وال�سالمة
املهنية للعاملني  ,وذلك من خالل و�ضع وتنفيذ برامج �أمن وحماية منا�سبة  ,ميكن بوا�سطتها منع حدوت الإ�صابة
والأمرا�ض املرتبطة باملهن التي يزاولها العاميون (العريقي �،2005،ص. )219
كما يجب �أن تدرك �إدارة املوارد الب�شرية ب�أن امل�شكالت خارج بيئة العمل ت�ؤثر على �أدائهم الوظيفي ،
مما ي�ستدعي احلاجة �إىل تبني برامج مل�ساعدة العاملني لتجاوز هذه امل�شكالت  ,بالإ�ضافة �إىل �أنه من ال�ضروري
لإدارة املوارد الب�شرية تبني برامج مالئمة لالت�صاالت داخل التنظيم  ,و�ضمان نقل �آراء ومقرتحات ووجهات نظر
العاملني �إىل اجلهات امل�سئولة داخل التنظيم  ,وبهذا ف�إن �إدارة املوارد الب�شرية ميكنها حتقيق غايتها النهائية
والتي تكمن يف احل�صول على العاملني الأكفاء والذين ميكنهم االنخراط يف ثقافة املنظمة وتتوافر لديهم الرغبة
يف االحتفاظ بوالئهم وانتمائهم للمنظمة.

حتليل البيانات ومناق�شة النتائج :
�أو ًال :خ�صائ�ص عينة الدرا�سة :

التكرار والن�سبة املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س
ذكور
�أناث
املجموع

الن�سبة
71.74%
28.26%
100%

التكرار
66
26
92

ت�شري نتائج اجلدول ال�سابق �أن �أعلى ن�سبة لأفراد عينة الدرا�سة هم من الذكور  ،فقد بلغت ن�سبتهم
(، )71.74%يف حني �أن ن�سبة �أفراد عينة الدرا�سة من الإناث بلغت ن�سبتهن (.)28.26%
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التكرار والن�سبة املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب امل�ؤهل
الن�سبة
التكرار
ثانوية وما يعادلها

24

26.09%

دبلوم عايل
بكالوريو�س
الدرا�سات العليا
املجموع

18
44
6
92

19.57%
47.83%
6.52%
100%

يالحظ من اجلدول �أن �أعلى ن�سبة لأفراد عينة الدرا�سة همم من حملة البكالوريو�س حيث بلغت ن�سبتهم
 ، 47.83%ثم تلتها ن�سبة حملة الثانوية ون�سبتهم  ، 26.9%ثم تلتها ن�سبة حملة الدبلوم العايل  ، 19.57%ثم
�أقل ن�سبة هم من حملة الدرا�سات العليا بلغت ن�سبتهم . 6.52%
التكرار والن�سبة املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب �سنوات اخلربة
1ــ � 5سنة
 6ــ � 10سنة
 11ــ � 15سنة
�أكرث من � 15سنة

التكرار
22
26
32
12

الن�سبة
23.91%
28.26%
34.78%
13.04%

املجموع

92

100%

ت�شري نتائج اجلدول ب�أن �أعلى ن�سبة لأفراد عينة الدرا�سة هم من ذوي اخلرب  11ــ � 15سنة � ،إذ بلغت
ن�سبتهم  ، 34.78%ثم تلتها ن�سبة الأفراد من ذوي اخلربة  6ــ � 10سنوات� ،إذ بلغت ن�سبتهم  ، 28.26%ثم تلتها
ن�سبة الأفراد من ذوي اخلربة 1ــ � 5سنوات �إذ بلغت ن�سبتهم ، 23.91%ثم تلتها ن�سبة الأفراد من ذوي اخلربة 15
ف�أكرث �إذ بلغت ن�سبتهم . 13.04%

التكرار والن�سبة املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب املركز الوظيفي
الن�سبة
التكرار
10.9%
10
�إدارة عليا
32.6%
30
�إدراة و�سطى
56.5%
52
�إدارة تنفيذية
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92

املجموع

100%

يالحظ من اجلدول ب�أن �أعلى ن�سبة لأفراد عينة الدرا�سة من الإدارات التنفيذية حيث بلغت ن�سبتها
 ، 56.5%ثم تلتها ن�سبة �أفراد عينة الدرا�سة من الإدارة الو�سطى حيث بلغت ن�سبتهم  ، 32.6%ثم تلتها ن�سبة
�أفراد عينة الدرا�سة من الإدارة العليا حيث بلغت ن�سبتهم . 10.9%
التكرار والن�سبة املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب العمر
الن�سبة
التكرار
�أقل من � 27سنة
من 27ــ � 35سنة
من  35ــ � 45سنة
�أكرث من � 46سنة
املجموع

10.87%
50%
19.57%
19.57%
100%

10
46
18
18
92

ت�شري نتائج اجلدول �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة يف الفئة العمرية  27ــ � 35أعلى من الن�سب الأخرى
حيث بلغت  ، 50%يف حني �أن الفئة العمرية بني  35ــ  45و  46فما فوق بلغت ن�سبة كل منهما  ، % 19.57ويف
الرتتيب الأخري للفئة العمرية التي �أقل من � 27سنة .

ثاني ًا  :مناق�شة نتائج الدرا�سة:

 الفر�ضية الأوىل :�أوال :)Ho( :يتم تطبيق التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية .

( :)Haال يتم تطبيق التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية .
جدول رقم «»1
الأو�ساط احل�سابية حول تطبيق وممار�سة التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية
الو�سط احل�سابي الو�سط احل�سابي
النظري
الفعلي

الفقرات
 .1تتوفر يف املنظمة خطة ا�سرتاتيجيه وا�ضحة املعامل
والأبعاد.

				
جامعة امللكة �أروى

79

4.33

3

0.61

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شريــــة يف املن�شــــــ�آت اليمنيـــــــــة

.2تتوفر لإدارة املوارد الب�شرية خطة �إ�سرتاتيجية
وا�ضحة املعامل والأبعاد .
.3يتم حتديد واختيار الإ�سرتاتيجية املنا�سبة لتحقيق
0.63
3
4.30
�أهداف �إدارة املوارد الب�شرية.
0.66
3
4.33
.4و�ضوح وثبات �أهداف �إدارة املوارد الب�شرية .
0.57
3
4.43
 .5هناك �إملام وت�صور وا�ضح لر�سالة املنظمة .
.6يتم حتليل ودرا�سة البيئة اخلارجية املحيطة
0.56
3
4.47
للمنظمة .
0.85
3
3.97
 .7يتم حتليل ودرا�سة البيئة الداخلية للمنظمة .
.8هناك ان�سجام بني �إ�سرتاتيجية املنظمة و�إ�سرتاتيجية
0.82
3
4.13
�إدارة املوارد الب�شرية.
0.69
3
4.32
الو�سط احل�سابي العام
جرى ا�ستطالع �آراء عينة الدرا�سة حول تطبيق التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،واجلدول رقم « « 1
يبني الآتي :
4.57

3

0.84

تبني نتائج التحليل الإح�صائي الواردة يف اجلدول رقم “  “ 1ولفقرات الإ�ستبانة اخلا�صة بالفر�ضية
الأوىل حول مدى تطبيق وممار�سة التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،فقد �أظهرت النتائج �إىل �أن اكرب
و�سط ح�سابي بلغ  4.57وبانحراف معياري  0.84عندما �أ�شار �أفراد العينة �إىل عدم توفر خطة �إ�سرتاتيجية
وا�ضحة املعامل والأبعاد لإدارة املوارد الب�شرية  ،وهذا ي�ستدعي زيادة الرتكيز من قبل الإدارة العليا لتو�ضيح مفهوم
التخطيط اال�سرتاتيجي للعاملني  ،يف حني بلغ �أقل و�سط ح�سابي للفقرات الواردة يف اجلدول  3.97وبانحراف
معياري  0.85عندما ر�أت عينة الدرا�سة ب�أنه ال يوجد هناك حتليل ودرا�سة للبيئة الداخلية اخلا�صة باملنظمة
 ،وهذا قد يعود �إىل عدم توفر اخلربات والإمكانات الالزمة لدرا�سة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية لتلك
املنظمات  ،كما وجاءت الأو�ساط احل�سابية لبقية الفقرات مبعدل يزيد عن الو�سط احل�سابي النظري والذي
ي�ساوي  3درجات بحيث �أن غالبيتها جتاوزت  4درجات ،حيث بلغ الو�سط احل�سابي العام وجلميع الفقرات 4.32
وبانحراف معياري  0.69وهذا ي�شري �إىل عدم تطبيق التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية يف تلك املنظمات ،
وهذا يدل على �أن اخلطط املتبعة لتلك املنظمات هي خطط ق�صرية ومتو�سطة الأجل  ،وهذا يت�ضح من نتائج اختبار
 F -Testواملو�ضحة يف اجلدول التايل :
نتائج اختبار  F- testللفر�ضية الأوىل
 Fاملح�سوبة

Fاجلدولية

15.524

3.659
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وكما هو مبني يف اجلدول �أن قيمة  Fاملح�سوبة  15.524وهي �أكرب من قيمة  Fاجلدولية وبالتايل ف�إنه
يتم رف�ض فر�ضية العدم  Hoوالتي تقول « يتم تطبيق وممار�سة التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية «
والقبول بالفر�ضية البديلة  Haالتي ت�ؤكد على عدم تطبيق وممارية التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية
يف تلك املنظمات .

 -ثاني ًا الفر�ضية الثانية :

 : Hoتوجد خطة �إ�سرتاتيجية يتم تطبيقها لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية .
 : Haال توجد خطة �إ�سرتاتيجية يتم تطبيقها لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية .
اجلدول التايل يبني نتائج التحليل الإح�صائي التي مت التو�صل �إليها وهي كالتايل:
جدول رقم « « 2
الأو�ساط احل�سابية حول وجود خطة �إ�سرتاتيجية لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية
الو�سط احل�سابي الو�سط احل�سابي
الفقرات
النظري
الفعلي
 .1توجد يف املنظمة خطة �إ�سرتاتيجية لتدريب وت�أهيل
3
4.13
العاملني
 .2ت�ستهدف اخلطة الإ�سرتاتيجية للتدريب جميع
3
4.43
العاملني .
 .3تو�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية للتدريب بعد حتديد
3
4.27
االحتياجات الفعلية للمنظمة.
 .4تقوم �إدارة املوارد الب�شرية بو�ضع اخلطة
3
4.17
الإ�سرتاتيجية للتدريب .
 .5هناك ان�سجام بني اخلطة الإ�سرتاتيجية للتدريب
3
3.57
و�إ�سرتاتيجية املنظمة .
 .6يتم اال�ستعانة بخرباء لو�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية
3
4.10
للتدريب.
 .7يتم م�شاركة العاملني لو�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية
3
4.03
للتدريب .
3
4.09
الو�سط احل�سابي العام

0.68
0.73
0.82
0.83
1.22
0.84
0.81
0.86

يالحظ من اجلدول رقم “  “ 2ب�أن �آراء العينة ال ت�ؤيد بوجود خطة �إ�سرتاتيجية يتم تطبيقها لتدريب
وت�أهيل وتطوير املوارد الب�شرية  ،حيث تبني �أن �أكرب و�سط ح�سابي بلغ  4.43وبانحراف معياري  0.73حيث
				
جامعة امللكة �أروى

81

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شريــــة يف املن�شــــــ�آت اليمنيـــــــــة

تركزت �إجابات العينة حول “ ال �أوافق “ وهي ت�شري �إىل �أن اخلطة الإ�سرتاتيجية للتدريب ال ت�شمل جميع العاملني
يف املنظمة  ،وميكن �أن يعزى ذلك �إىل عدم توفر الإمكانات املادية والب�شرية الالزمة لو�ضع خطط خا�صة بالتدريب
 ،يف حني تبني �أن �أقل و�سط ح�سابي بلغ  3.57وبانحراف معياري  1.22وهنا اقرتبت �آراء العينة من �أنه ال يوجد
ان�سجام بني اخلطة الإ�سرتاتيجية للتدريب واخلطة الإ�سرتاتيجية للمنظمة ب�شكل عام وذلك لعدم توفر خطط
ا�سرتاتيجية لتلك املنظمات  ،كما وتبني ب�أن الأو�ساط احل�سابية للفقرات الواردة يف اجلدول “  “ 2تزيد عن الو�سط
احل�سابي النظري والذي ي�ساوي  3درجات ,حيث بلغ الو�سط احل�سابي العام  4.09وبانحراف معياري  ,0.86وهذا
يدلل على �أن املنظمات لي�س لديها خطة �إ�سرتاتيجية لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية  ،كما وتبني من نتائج اختبار
 F - Testواملو�ضحة يف اجلدول ما يلي :
نتائج اختبار  F- testللفر�ضية الثانية
) �Sigألفا(
Fاجلدوليه
Fاملح�سوبة
0.001
3.659
9.48

النتيجه
رف�ض

حيث يظهر من اجلدول ب�أن قيمة  Fاملح�سوبة  9.048يف حني �أن قيمة � Fأجلدوليه  ,3.659ويالحظ
�أن قيمة  Fاملح�سوبة �أكرب من قيمة � Fأجلدوليه ،وبالتايل ف�إنه �سيتم رف�ض فر�ضية العدم  Hoالتي تقول “ توجد
خطة �إ�سرتاتيجية يتم تطبيقها لتدريب وت�أهيل العاملني “  ،والقبول بالفر�ضية البديلة  Haالتي تقول ب�أنه “ ال
توجد خطة �إ�سرتاتيجية يتم تطبيقها لتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية “ .

 -ثالث ًا الفر�ضية الثالثة :

 : Hoال توجد معوقات “ حمددات “ تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية .
 : Haتوجد معوقات “ حمددات “ تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية .
اجلدول رقم ( )3يبني النتائج التي مت التو�صل �إليها وهي كالتايل :

جدول رقم «»3
الأو�ساط احل�سابية حول املحددات التي تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية
الفقرات

الو�سط احل�سابي
الفعلي

الو�سط احل�سابي
النظري

االنحراف
املعياري

 .1تتوفر الكوادر املتخ�ص�صة امل�ؤهلة للقيام بالتخطيط
الإ�سرتاتيجي .

4.40

3

0.67

 .2تتوفر الإمكانات املالية و املادية الالزمة للقيام بالتخطيط
الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية.

4.27

3

0.78

.3هناك �إدراك العاملني لأهمية التخطيط الإ�سرتاتيجي
للموارد الب�شرية .

4.10

3

0.92
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.4هل ت�ستغل املوارد املالية واملادية يف التخطيط الإ�سرتاتيجي
للموارد الب�شرية .

3.56

3

1.2

 .5هل تتوفر الأنظمة والت�شريعات املنا�سبة للقيام بالتخطيط
الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية .

4.00

3

0.98

.6هل يتوفر نظام معلومات فعال للقيام بالتخطيط الإ�سرتاتيجي
للموارد الب�شرية .
 .7هل هناك و�ضوح لأهداف التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد
الب�شرية .
الو�سط احل�سابي العام

3.90

3

0.85

4.33

3

0.61

4.09

3

0.72

ت�شري النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول رقم “  “ 3واخلا�صة بفقرات الفر�ضية الثالثة والتي تقول
“ ال توجد معوقات “ حمددات “ تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية “  ،حيث �أظهرت النتائج �إيل
مت التو�صل �إليها ب�أن �أكرب و�سط ح�سابي بلغ  4.40بانحراف معياري  0.67حيث عرب �أفراد العينة �إىل عدم توفر
الكوادر املتخ�ص�صة والتي متتلك اخلربات الالزمة للقيام بعملية التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،وهذا
قد يعود �إىل قلة املوارد املالية �أو قلة اخلربة لدى العاملني فيها  ،كما وبلغ �أقل و�سط ح�سابي  3.56وبانحراف
معياري قدرة  1.2عندما ر�أت العينة ب�أنه ال يتم ا�ستغالل املوارد املالية واملادية ب�صورة �صحيحة ومبا يخدم عملية
التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية وذلك لعدم توفر نظام رقابي فعال  ،وكما و�أظهرت النتائج الإح�صائية
ب�أن الو�سط احل�سابي العام وجلميع الفقرات اخلا�صة بالفر�ضية الثالثة بلغ  4.09بانحراف معياري ، 0.72وهو
يزيد عن الو�سط احل�سابي النظري والذي ي�ساوي” ”3درجات ،وهذا م�ؤ�شر على وجود معوقات وحمددات تواجه
التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،وهذا يتفق مع نتائج اختبار F-Testواملبينة يف اجلدول التايل
نتائج اختبار  F- testللفر�ضية الثالثة
) �Sigألفا(
Fاجلدوليه
Fاملح�سوبة
0.001
3.659
13.32

النتيجة
رف�ض

يظهر من اجلدول �أن قيمة Fاملح�سوبة ت�ساوي13.32وهي �أكرب من قيمة من قيمة  Fاجلدولية
والتي ت�ساوي 3.659وبالتايل ف�إن القرار رف�ض فر�ضية العدم  Hoوالتي تقول “ ال توجد معوقات وحمددات
تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية “ والقبول بالفر�ضية البديلة  Haوالتي تقول” توجد معوقات
وحمددات تواجه التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية “ .
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النتائج والتو�صيات :
�أو ًال  :النتائج :

من خالل حتليل البيانات واختبار الفر�ضيات ميكن ا�ستخال�ص النتائج التالية :
 �أظهرت الدرا�سة �أن تطبيق التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية ال يتم وفق الأ�س�س العلمية ال�سليمة ،حيث تبني عدم وجود خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل والأبعاد لإدارة املوارد الب�شرية  ،وكذلك هو
واقع احلال بالن�سبة للخطة الإ�سرتاتيجية على م�ستوى املنظمة ككل  ،وهذا يتفق مع درا�سة الفرحان عام
 1993بعنوان النهج اال�سرتاتيجي يف التخطيط التنموي الأردين  ،كما تبني وجود ق�صور يف حتليل ودرا�سة
البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة  ،والتي لها ت�أثري مبا�شرعلى املنظمة من حيث املتغريات االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية والب�شرية واملالية .......الخ  ،وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية لقيا�س هذه
املتغريات بني (  4.57ــ . ) 3.97
 وفيما يتعلق باخلطة الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بتدريب وت�أهيل املوارد الب�شرية  ،فقد �أ�شارت النتائج �إىل عدموجود خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة تعتمد على منهجية متكاملة وتخطيط �سليم لتدريب وت�أهيل املوارد
الب�شرية  ،بالإ�ضافة �إىل عدم معرفة حجم العمالة املطلوبة للفرتات الزمنية املقبلة ،وهذا بدوره ينعك�س
وب�شكل مبا�شر على حتديد االحتياجات امل�ستقبلية من املوارد الب�شرية من حيث الكفاءة والنوعية والأعداد
الالزمة ل�شغل الوظائف املختلفة يف املنظمة ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدم م�شاركة العاملني يف �إبداء املقرتحات
والآراء املتعلقة بخطط التدريب اخلا�صة باملوارد الب�شرية للمنظمة  ،وهذا يتفق مع ما تو�صل �إليه اخلوالين
يف عام  2005يف درا�سته بعنوان �أثر التدريب يف تنمية املوارد الب�شرية  ،كما تبني عدم اال�ستعانة واال�ستفادة
ب�آراء ومقرتحات من لديهم اخلربة ال�سابقة يف التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،وقد تراوحت
املتو�سطات لقيا�س هذه املتغريات بني(  4.43ــ . ) 3.57
 وبالن�سبة للمحددات واملعوقات التي تعرت�ض التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،فقد تبني وجودالعديد من العقبات وال�صعوبات والتي حتد من القيام بالتخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية ومن هذه
ال�صعوبات  :عدم توفر الكادر امل�ؤهل و الذي ميتلك اخلربة للقيام بعملية التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد
الب�شرية ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدم توفر املوارد املادية واملالية الالزمة للقيام بعملية التخطيط الإ�سرتاتيجي
للموارد الب�شرية  ،و عدم توفر نظام معلوماتي جيد يتمتع بالدقة والكفاءة يقوم بتوفري البيانات واملعلومات
الالزمة وال�ضرورية للقيام بالتخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية  ،وهذا يتفق مع درا�سة �شعبان التي
�أجراها يف عام  2006بعنوان التحديات املعا�صرة �أمام املوارد الب�شرية العربية و�سبل التغلب عليها  ،بالإ�ضافة
�إىل عدم توفر الأنظمة واللوائح والت�شريعات املنا�سبة والتي تتمتع بقدر من املرونة والقدرة على مواكبة
املتغريات والتطورات ،والتي لها الأثر االيجابي على التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية ومبا يتنا�سب
مع �أهداف املنظمة،ولقد كانت املتو�سطات احل�سابية لهذه املتغريات ترتاوح بني( 4.40ــ . )3.56
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ثاني ًا  :التو�صيات

على �ضوء النتائج و اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها ف�إنه ميكن اقرتاح التو�صيات التالية:
 القيام بو�ضع خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل والأبعاد على م�ستوى املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات �آخذة بعني االعتبارالأ�س�س العلمية ال�سليمة  ،ومن ثم و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل والأبعاد لإدارة املوارد الب�شرية
تن�سجم مع اخلطة الإ�سرتاتيجية لتلك املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات بحيث حتقق الأهداف والغايات التي ت�سعى �إليها
اخلطة الإ�سرتاتيجية ب�شكل عام .
 العمل على حتليل البيئة الداخلية واخلارجية من قبل املنظمات  ،فال بد من درا�ستها وحتليل مفرداتها  ،لأنهات�ؤثر وب�شكل مبا�شر على خطط وبرامج �إدارة املواد الب�شرية ومن نواحي خمتلفة ( اقت�صادية  ،تكنولوجيه
 ،اجتماعية ............ ،الخ ) .
 البد من �إيجاد خطة �إ�سرتاتيجية بعيدة املدى لتدريب وت�أهيل العاملني لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية منالقوى العاملة ومبا يتنا�سب مع �أهداف وخطط تلك املن�ش�آت .
 �إف�ساح املجال للعاملني ويف كافة امل�ستويات للم�شاركة و�إبداء املقرتحات اخلا�صة بالتخطيط للموارد الب�شرية . �ضرورة التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التعليم وخمرجاتها ( جامعات  ،معاهد ) لتطوير وتنمية املوارد الب�شرية بحيثتلبي احتياجات املنظمات من اخلربات والكفاءات للقيام بالتخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�شرية.
 �ضرورة توفري الإمكانات املادية واملالية والب�شرية الالزمة لإدارة املوارد الب�شرية  ،من حيث املخ�ص�صات املاليةاملطلوبة والكوادر امل�ؤهلة التي متتلك اخلربة يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية .
 توفري نظام معلومات فعال يتم من خالله تزويد �إدارة املوارد الب�شرية باملعلومات والبيانات املطلوبة والتي على�أ�سا�سها يتم و�ضع ور�سم ال�سيا�سات اخلا�صة ب�إدارة املوارد الب�شرية.
 العمل على تنمية وتطوير �أ�ساليب �إدارة املوارد الب�شرية يف املنظمات واال�ستفادة من تقنيات الع�صر ملواجهةالتحديات واملتغريات التي تواجهها.
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�أهم امل�صادر:
 �أبو دولة ،جمال داوود� ،صاحليه ،ل�ؤي حممد ،تقييم م�ستوى ممار�سة التخطيط اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية،القاهرة  ،املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،جملد ، 25العدد . 2007، 1
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�آثار وحمددات جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
يف الدول الناميــــة – اجلزائر منوذج –
�أ .خروف منري

كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري–
جامعة08ماي - 1945قاملة

ملخ�ص:

تنامى االهتمام يف الفرتة الأخرية باال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
مع اجتاه اقت�صاديات العامل نحو املزيد من التحرر االقت�صادي واالنفتاح،
وكذا تراجع دور الدولة يف املجال االقت�صادي وزيادة التكتالت االقت�صادية
العمالقة ،وما ترتب عن ذلك من تزايد جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
ك�أحد الآليات الأ�سا�سية لتحقيق الإ�صالح والنمو االقت�صادي والتوظيف
الكامل.
و قد دخلت اجلزائر يف �سباق جلذب اكرب قدر ممكن منه ،وبالتايل
اال�ستفادة من املزايا التي يقدمها وحماولة منها تفادي مثالبه ،وهو ما �أدى بها
�إىل جعل االقت�صاد اجلزائري يالءم بني الوطنية االقت�صادية يف القطاعات
الإ�سرتاتيجية  ،واال�ستثمار اخلا�ص خا�صة الأجنبي يف القطاعات عالية
التقنية واملوجهة للت�صدير .
الكلمات املفتاحية  :اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  ،مناخ اال�ستثمار ،
بيئة الأعمال  ،تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  ،االقت�صاد اجلزائري .
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ABSTRACT

Increased attention in the recent period of direct
foreign investment with the direction of the economies
of the world towards greater economic liberalization
and openness, as well as the decline in the state’s role
in the economic sphere and to increase economic blocs
giant, and the consequential increase in attracting foreign
direct investment as one of the basic mechanisms to
achieve reform, economic growth and full employment.
Algeria had entered in the race to attract as much of it as
possible, and thus benefit from the advantages provided by
the attempt to avoid its disadvantages, which led her to make
the Algerian economy fits between the national economic
development in strategic sectors, private investment
especially in foreign sectors, high-tech and export-oriented.
Key words: foreign direct investment, investment climate,
business environment, foreign direct investment flows, the
Algerian economy.
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مقدمة

�شهد االقت�صاد العاملي يف العقود الأخرية تنامي ظاهرة العوملة وما تقت�ضيه من تفكيك احلواجز بني
الدول ،وزيادة الت�شابك بني االقت�صاديات ،من خالل تعاظم حجم التجارة الدولية ،وات�ساع نطاق التكتالت
الإقليمية والدولية ،واكت�ساح �أن�شطة ال�شركات املتعددة اجلن�سيات للمجاالت الإنتاجية واملالية والت�سويقية،
ف�أ�صبحت العالقات االقت�صادية الدولية تتميز بعاملية الطلب ،عاملية العر�ض ،وعاملية املناف�سة ،و يف ظل هذه
الظروف حتاول الدول النامية التفاعل مع حميطها اخلارجي ،ق�صد التكيف مع متطلبات الو�ضع اجلديد ،عن طريق
اللجوء �إىل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،حيث عرف هذا الأخري منوا كبريا يف الوقت الذي تال�شت فيه �أ�شكال تدفق
ر�أ�س املال الأخرى ،وكذلك امل�ساعدات التي كانت تعترب من �أهم م�صادر التمويل اخلارجية للدول النامية.
�إن تقدير مدى حتقيق الآثار الإيجابية وال�سلبية على الدول امل�ضيفة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،م�س�ألة
مازالت حمل جدل كبري ،فامل�ؤيد لتلك اال�ستثمارات يحبذونها نظرا لدورها يف ا�ستحداث فر�ص عمل وكذا املزيد يف
تدفقات التجارة ،وملهاراتها الإدارية والت�سويقية � ،ضف �إىل ذلك نقل التكنولوجيا ،وهو ما ي�ساعد الدول املتلقية يف
التعجيل بعملية التنمية االقت�صادية ،وكذا ت�سريع عملية االندماج يف الأ�سواق العاملية� ،أما املعار�ضني لهذا النوع
من اال�ستثمارات ،فريون �أن لها �آثار �سلبية على اجلانب االجتماعي ،والذي قد ينتج عنه يف بع�ض الأحيان انزالقات
�أمنية غري منتظرة ،ولتجنب تلك ال�سلبيات حتاول الدول النامية ومنها اجلزائر جاهدة حتديد �سيا�سات خا�صة
بهذه اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة.
من خالل ما تقدم تربز لنا معامل الإ�شكالية التي نوجزها يف الت�سا�ؤل التايل :ما هي املحددات الرئي�سية التي
ت�سطرها البلدان النامية جلذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،و ما هي الآثار املتوقعة لها على اقت�صادياتها ؟.
تهدف هذه الورقة �إىل التعرف على الآثار االيجابية و ال�سلبية املتوقعة من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة على
اقت�صاديات الدول النامية ،و منها اجلزائر؛ مع حماولة لر�سم املحددات الرئي�سية جلذب اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة و تفعيلها لتحريك التنمية يف الدول النامية.

املحور الأول :مفاهيم عامة حول اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

	�إن الو�صول �إىل حقيقة فهم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،يتعني علينا التطرق �إىل �أهم التعاريف الواردة
بخ�صو�صه � ،إ�ضافة �إىل ذلك �إبراز �أهم الأ�شكال التي يتخذها يف الدول امل�ضيفة.

�أوال :تعريف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر:

تعددت واختلفت التوجهات والآراء حول تعريف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،و�سوف ن�أخذ تعريف
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ( )OCDEفقط :
“ اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر هو كل �شخ�ص طبيعي ،كل م�ؤ�س�سة عمومية �أو خا�صة ،كل حكومة ،كل جمموعة
من الأ�شخا�ص الطبيعيني الذين لهم عالقة فيما بينهم ،كل جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي تتمتع بال�شخ�صية املعنوية
املرتبطة فيما بينها ،هي عبارة عن م�ستثمر �أجنبي مبا�شر� ،إذا كان لديه م�ؤ�س�سة لال�ستثمار املبا�شر ويعني �أي�ضا فرع
�أو �شركة فرعية تقوم بعمليات يف بلد �آخر غري الذي يقيم به امل�ستثمر الأجنبي”1.
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ثانيا� :أ�شكال اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

قد يتخذ اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر عدة �صور من �أبرزها :
 -1اال�ستثمار امل�شرتك  :يعترب اال�ستثمار امل�شرتك مبثابة م�شروع ميتلكه �أو ي�شارك فيه طرفان �أو �أكرث ،من دولتني
خمتلفتني ب�صفة دائمة ،و امل�شاركة هنا ال تقت�صر على ح�صة ر�أ�س املال فقط ،بل متتد �أي�ضا �إىل �إدارة امل�شروع2.
 - 2اال�ستثمارات اململوكة بالكامل للم�ستثمر الأجنبي:
يعترب هذا النوع من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �أكرث تف�ضيال من طرف ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،وجتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن �إكت�ساب احليازة ال يتحقق �إال بعد الو�صول �إىل حد حق املراقبة ( بلوغ عتبة امللكية)3 .

املحور الثاين � :آثار اال�ستثمار الأجنبي على الدول النامية:

�أوال  :الآثار االيجابية لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر على الدول امل�ضيفة:
وميكن تلخي�ص �أهم الآثار االيجابية فيما يلي:

 - 1الأثر على النقد الأجنبي :

ي�ساعد اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف زيادة ح�صيلة الدولة امل�ضيفة من النقد الأجنبي ،فال�شركات
الأجنبية مبا لديها من موارد مالية �ضخمة ،وبقدرتها للح�صول على الأموال من �أ�سواق النقد الأجنبي ،ت�ستطيع �سد
الفجوة املوجودة بني احتياجات الدول النامية من النقد الأجنبي وبني مدخراتها  ،ويتوقف زيادة حجم التدفق
من النقد الأجنبي �إىل الدول النامية امل�ضيفة على العوامل الآتية :
 حجم ر�أ�س املال الذي جتلبه ال�شركة يف بداية اال�ستثمار؛ حجم القرو�ض التي حت�صل عليها هذه ال�شركات من البنوك املحلية ؛ حجم الأرباح التي مت �إعادة ر�سملتها مقارنة باحلجم الذي مت حتويله �إىل اخلارج؛ -حجم امل�شروع اال�ستثماري (كبري �أم �صغري)4.

 - 2الأثر على نقل التكنولوجيا

�إن الفجوة التكنولوجية �أو التخلف التكنولوجي املوجود بني الدول النامية والدول املتقدمة  ،يدفعنا �إىل �إثارة
عدد من الق�ضايا الرئي�سية التي متثل حمور اهتمام الدول النامية ومن بني هذه الق�ضايا5:
ال�شروط التي تفر�ضها ال�شركات املتعددة اجلن�سيات على نقل هذه التكنولوجيا  ،وما مدى منا�سبة م�ستوىالتكنولوجيا التي مت نقلها �إىل الدول امل�ضيفة مع خ�صائ�ص ودرجة التقدم ،و�أهداف هذه الدول (ق�ضية
املالئمة)؛
 �إن الدول امل�ضيفة ال ميكنها �أن تتح�صل على التكنولوجيا دون تكلفة �أو حتى بتكلفة منخف�ضة ،فهي لي�ستمبثابة منفعة عامة ميكن لأي فرد �أو �شركة ا�ستخدامها دون مقابل؛
 �إن التنمية التكنولوجية بالدول النامية بدرجة حتقق لها اال�ستقالل وعدم االعتماد على الدول الأجنبية،هو الهدف الذي ميثل �سببا جوهريا وراء �سماحها لل�شركات املتعددة اجلن�سيات بالدخول وممار�سة �أن�شطة
�إنتاجية داخل �أرا�ضيها ،فتحقيق هذا الهدف يتوقف على مدى ا�ستعداد هذه ال�شركات للإ�سهام يف التنمية
التكنولوجية بالدول النامية.
				
جامعة امللكة �أروى

92

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

�آثار وحمددات جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الدول الناميــــة – اجلزائر منوذج –

 - 3الأثر على العمالة والتنمية الإدارية:

�إن فتح الأبواب �أمام اال�ستثمارات الأجنبية ي�ؤدي �إىل خلق فر�ص جديدة ومتزايدة للعمل ،مما يقل�ص من م�شكلة
البطالة يف البلد امل�ضيف ،وتقدر م�صالح الأمم املتحدة �أن عدد الوظائف التي توفرها ال�شركات متعددة اجلن�سيات
بحوايل  73مليون وظيفة منها  60%يف الدول النامية6.
كما ت�ساهم ال�شركات الأجنبية بالن�سبة للإدارة والتنمية الإدارية بالدول النامية يف كثري من املجاالت ،منها :
 تنفيذ برامج للتدريب والتنمية الإدارية يف الداخل ويف الدول الأم. تقدمي �أو �إدخال �أ�ساليب �إدارية حديثة ومتطورة؛ ا�ستفادة ال�شركات الوطنية من نظرياتها الأجنبية بالأ�ساليب الإدارية احلديثة من خالل التقليد واملحاكاة؛ �إثارة حما�س ال�شركات الوطنية يف تنمية املهارات الإدارية بها ،حتى ت�ستطيع الوقوف �أمام مناف�سة ال�شركاتالأجنبية7.

ثانيا :الآثار ال�سلبية لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر على الدول امل�ضيفة

�إن تدفقات ر�ؤو�س الأموال الدولية يعر�ض البلدان النامية امل�ضيفة ملتاعب قد ت�ؤدي �إىل زعزعة اال�ستقرار� ،أو
تخلق م�صاعب يف حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات والقدرة على املناف�سة حتى يف ال�سوق املحلي ،مما ي�ؤثر �سلبا
على ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية وبالتايل على ال�سيادة الوطنية.

 - 1الأثر على ميزان املدفوعات

ي�شري الناقدون واملعار�ضون لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �إىل �أن الآثار املبا�شرة لتلك اال�ستثمارات على
ميزان مدفوعات الدولة امل�ضيفة ،قد تكون �إيجابية وذلك نظرا لزيادة ح�صيلة تلك الدولة من النقد الأجنبي
(ح�ساب العمليات الر�أ�سمالية) ،كما متكن الدولة امل�ضيفة من �إمكانيات �أكرب لغزو �أ�سواق الت�صدير وبالتايل زيادة
ح�صيلة �صادراتها� ،إال �أن تلك الآثار قد تكون �سلبية على ميزان املدفوعات يف الأجلني املتو�سط والطويل نظرا لعدد
من الأ�سباب :
 زيادة ال�شركات الأجنبية امل�ستثمرة من الواردات فيما يخ�ص ال�سلع الو�سيطة واخلدمات؛ هناك املزيد من ال�ضغوط على ميزان مدفوعات الدولة امل�ضيفة ،وذلك نتيجة �سيا�سات ت�سعري ال�صادراتوالواردات التي تتبعها ال�شركات امل�ستثمرة ،خا�صة يف حالة التكامل الر�أ�سي مع فروعها8.

 - 2الأثر على هيكل ال�سوق املحلي:

تتمتع ال�شركات الأجنبية امل�ستثمرة بو�ضع احتكاري �أو �شبه احتكاري يف �أ�سواق الدول امل�ضيفة ،وذلك راجع �إما
النفراد تلك ال�شركات ب�إنتاج �أ�صناف �أو �سلع متميزة ال يتوفر لها بدائل يف تلك الأ�سواق� ،أوان تلك ال�شركات التي
ت�ستحوذ على �شريحة كبرية من طلب ال�سوق لتلك ال�سلع يف الدولة امل�ضيفة التي تكفل لها القيادة ال�سعرية ،ولذلك
يعترب من الآثار ال�سلبية الت�أثري على ال�سوق الوطنية من خالل تعري�ض العديد من ال�شركات املحلية �إىل م�شاكل يف
ت�صريف منتجاتها ،الأمر الذي ي�ستوجب على الدولة امل�ضيفة و�ضع �سيا�سة حمائية لبع�ض ال�صناعات النا�شئة ،من
خالل و�ضع �إطار ت�شريعي وتنظيمي يكفل ا�ستمرار ن�شاط هذه ال�شركات9.
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 - 3الأثر على ال�سيا�سة االقت�صادية ومفهوم ال�سيادة واال�ستقالل:

يثري املعار�ضون لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بع�ض الق�ضايا املتعلقة بت�أثري تلك اال�ستثمارات على
ال�سيا�سة العامة للدولة امل�ضيفة ،وكذا قابليتها للخ�ضوع ل�ضغوط احلكومة الأجنبية ب�شكل غري مبا�شر من خالل
ال�شركات املتعددة اجلن�سيات ،ومن ثم تتعر�ض امل�صالح الوطنية للدولة امل�ضيفة �إىل �ضغوط ،و لذا ف�إن ن�شاط
تلك ال�شركات قد ي�ؤدي �إىل الإنقا�ص من اال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي للدولة النامية ،ولكن بدرجات
متفاوتة10.

املحور الثالث :حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر:

ترتكز �أهم الدرا�سات احلديثة على عوامل دفع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل الداخل ،حيث �أولت
�أهميتها باملزايا الطبيعية التي تتمتع بها الدولة امل�ضيفة ،وكذا �أهمية حجم ال�سوق واحتماالت النمو ،غري �أن هذه
اال�ستثمارات وا�ستمرار تدفقها �إىل الدول النامية يتوقف بالدرجة الأوىل على مدى مالئمة املناخ اال�ستثماري
ال�سائد ،والذي ميكن و�صفه مبجمل الأو�ضاع والظروف املكونة للمحيط اال�ستثماري ،الذي قد ي�ؤثر �سلبا �أو �إيجابا
على فر�ص جناح امل�شروعات .

�أوال  :ال�سيا�سات االقت�صادية:

	�إن وجود بيئة اقت�صادية كلية مرحبة باال�ستثمار وتتمتع باال�ستقرار والثبات ،من العنا�صر الأ�سا�سية
يف ت�شجيع اال�ستثمار ب�صفة عامة واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ب�صفة خا�صة ،كما �أنها تعطي �إ�شارات �سليمة لكل
من امل�ستثمر املحلي والأجنبي ،ف�ضال عن اهتمامها بتحرير االقت�صاد واالنفتاح على العامل اخلارجي ،والتي تعد
متطلبات �أ�سا�سية لتدفق اال�ستثمار ،ويتم الو�صول �إىل هذه البيئة من خالل تطبيق برامج الإ�صالح االقت�صادي
التي تعمل على التحكم يف الت�ضخم وعجز املوازنة العامة وتقليل العجز التجاري  ،وعمليات اخل�صخ�صة التي
�أ�صبحت ت�شكل عامل جذب مهم جدا لل�شركات الأجنبية.
زد على ذلك ،ف�إن قرار توطن اال�ستثمار الأجنبي مرتبط بحجم ال�سوق واحتماالت النمو ،وهذا يتج�سد
من خالل املقايي�س امل�ستخدمة لقيا�س حجم ال�سوق املحلية ،متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،وعدد
ال�سكان11.

ثانيا  :الإطار الت�شريعي والتنظيمي:

ت�ؤثر البيئة التنظيمية وامل�ؤ�س�سية يف الدولة امل�ضيفة ت�أثريها هاما على تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،
نظرا لت�أثريها على تكلفة املعامالت وعلى تقليل �أو زيادة درجة اليقني بالن�سبة للم�ستثمرين املحتملني ،فكلما كان
النظام الإداري القائم على �إدارة اال�ستثمار يتميز ب�سهولة الإجراءات وو�ضوحها وعدم تف�شي البريوقراطية،
وتب�سيط قواعد املوافقة على اال�ستثمار ،من خالل �إن�شاء مراكز اخلطوة الواحدة داخل الدولة� ،أدى ذلك �إىل
جذب اال�ستثمار والعك�س �صحيح ،وكلما كانت املعلومات والبيانات التي يحتاجها امل�ستثمر متوفرة ب�شكل تف�صيلي
ودقيق ويف الوقت املنا�سب �أدى ذلك �إىل زيادة جذب اال�ستثمار12.
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ثالثا :التحفيزات امل�ساعدة جلذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :

يعترب توفر بنية �أ�سا�سية منا�سبة حمددا هاما ورئي�سيا يف جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر� ،إذ �أنها
ت�ساهم يف تخفي�ض تكلفة الأعمال للم�ستثمر ،ومن ثم رفع معدل العائد على اال�ستثمار اخلا�ص ،مثال ذلك خطوط
النقل احلديثة وكل و�سائل االت�صاالت ذات الكفاءة العالية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن توفر العمالة امل�ؤهلة واملدربة
فنيا يعد من العنا�صر الهامة يف جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،كما يعترب اال�ستثمار املحلي املتزايد يف �أن�شطة
البحث والتطوير وتوفر مراكز البحث العلمي ،حمددا �ضروريا التخاذ قرار اال�ستثمار يف دولة معينة� ،إذا يعك�س
توفر هذه العوامل زيادة القدرة على التكيف مع طرق الإنتاج وا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة يف هذه الدولة.
وهناك حوافز �أخرى متنحها الدول النامية للم�ستثمر الأجنبي ،والتي لها دورا حمدودا يف جذب
اال�ستثمار الأجنبي ،ال�سيما عندما متنح هذه احلوافز لتكون عو�ضا عن انعدام املزايا الن�سبية الأخرى يف الدول
امل�ضيفة لال�ستثمار ،وتتمثل هذه احلوافز يف:

 - 1احلوافز املالية والتمويلية:

وتتمثل يف احلوافز ال�ضريبية ب�صفة �أ�سا�سية ،والإعفاءات اجلمركية يف اال�سترياد والت�صدير ،زيادة
على الإعانات احلكومية املبا�شرة واالئتمان احلكومي املدعم.

 - 2حوافز �أخرى

ت�شمل املعاملة التف�ضيلية لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف جماالت ال�صرف الأجنبي ،مثل �ضمان حتويل ر�أ�س
املال والأرباح �إىل اخلارج ،وت�شمل �أي�ضا تزويد امل�ستثمر باخلدمات الأ�سا�سية يف جمال مواد الطاقة واالت�صاالت...
الخ13 .

املحور الرابع  :درا�سة حالة اجلزائر اجتاه اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر:

	�إن اجلزائر على غرار الدول النامية الأخرى ،ت�سعى دائما �إىل االندماج يف االقت�صاد العاملي والتفتح عليه،
وهذا ما يتطلب منها ال�سعي نحو �إ�صالح �سيا�ستها االقت�صادية �أمام كل م�ستثمر �أجنبي مبا فيه املبا�شر ،وجلذب هذا
الأخري ،يتعني على اجلزائر القيام بتنفيذ كافة الإ�صالحات والتحفيزات حتى ميكن لها حت�سني و�ضعها التناف�سي
يف ا�ستقطاب هذا النوع من اال�ستثمار.

�أوال :الواقع االقت�صادي الذي تعي�شه اجلزائر:

مير االقت�صاد اجلزائري بفرتة �إ�صالحات مكثفة م�ست كل امل�ستويات  ،فاجلهود الكبرية التي تقوم بها من �أجل
تكييف اقت�صادها مبا يتما�شى ومتطلبات اقت�صاد ال�سوق ،يظهر جليا من خالل �إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع
اخلا�ص � ،إعادة النظر يف �أ�ساليب و�أمناط الإنتاج ،تعميق �إ�صالحات املنظومة املالية والبنكية وهي �أهم املحاور
لتح�ضري القاعدة والأر�ضية للمتعامل الأجنبي لال�ستثمار يف اجلزائر.
كما �ألقت الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية منذ بدايتها يف  2007ب�أ�سو�أ ظاللها على املنطقة العربية
ككل ،واجلزائر باخل�صو�ص حيث انعك�ست �أعلى درجات ت�أثرياتها ال�سلبية على املنطقة خالل عام  2009فعلى
�صعيد امل�ؤ�شرات االقت�صادية ،عك�ست التقديرات الأولية وفق امل�صادر الدولية تراجع ًا حاد ًا يف معدل النمو
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االقت�صادي للدول العربية جمتمعة للعام  2009ليقت�صر ولأول مرة خالل ال�سنوات الع�شر ال�سابقة ،على % 2.0
فقط مقارنة بنحو % 5.4للعام  ، 2008و�سجلت اجلزائر تراجعا كما نراه يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)01تطورات معدل النمو االقت�صادي  ،ومعدل الت�ضخم يف اجلزائر خالل ()2009 –2008
2009
2008
ال�سنوات
2.3
2.4
معدل لنمو االقت�صادي احلقيقي %
متو�سط معدل الت�ضخم %

5.70

4.46

 Source : www. DRE. DZامل�صدر:
حيث تراجع معدل النمو احلقيقي من � 2.4%إىل  ،2.3%وهو ما يف�سر كذلك ارتفاع معدل الت�ضخم
خالل نف�س الفرتة من � %4.46إىل  % 5.70وذلك راجع �إىل ارتفاع �أ�سعار املواد الأ�سا�سية يف الأ�سواق العاملية ،
وزيادة الإنفاق احلكومي نتيجة الور�شات ال�ضخمة املفتوحة يف اجلزائر ،واعتماد �سيا�سة نقدية تو�سعية.
وعلى �صعيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،ت�شري التقديرات الأولية املتاحة من م�صادر دولية معتمدة وعلى
ر�أ�سها م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )انكتاد( �إىل تراجع تدفقاته املتجهة �إىل الدول العربية مبا ن�سبته
 %30لتبلغ  67مليار دوالر للعام  2009مقارنة بنحو
 96مليار دوالر يف عام  2008ويعزى ذلك �إىل الركود واالنكما�ش احلاد يف الن�شاط االقت�صادي يف
الدول املتقدمة ،التي تعترب �أحد امل�صادر الأ�سا�سية لتدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل الدول العربية يف
ال�سنوات الأخرية واجلدول التايل يبني تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل اجلزائر خالل الفرتة _1999
. 2009
جدول رقم( : )02تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إىل اجلزائر خالل الفرتة 1999-2009

ال�سنة
اجلزائر

1999
292

2000
438

2001
1.196

2003
634

2002
1.065

2004
882

2005
1.081

2006
1.795

2007
1.662

2008
2.646

2009
2.310

امل�صدر :تقرير مناخ اال�ستثمار 2009ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات( بت�صرف). .

نالحظ التزايد امل�ستمر وامل�ضطرد يف بداية العقد  ،ثم الرتاجع يف  2003و 2004ثم االرتفاع حتى �سنة
 2008وانخفا�ض طفيف يف �سنة  2009يف اجلزائر مقارنة ب�أغلبية الدول العربية  ،ومرد ذلك رمبا يرجع �إىل
االحتياطات املعتربة للجزائر والإعالن عن م�شروع تدعيم النمو  2014 – 2010بقيمة تفوق  285مليار دوالر.
جدول رقم( : )03ن�سبة تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من تكوين ر�أ�س املال الثابت

2008
ال�سنة 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
5.58
4.71
6.63
4.68 4.30
3.88
الن�سبة 7.64 9.57 3.87
امل�صدر :تقرير مناخ اال�ستثمار 2009ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات( بت�صرف). .

2009
5.90

وهي ن�سب يف جمملها اقل من جل الدول العربية،
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 - 1اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي

	�إن اال�ستقرار ال�سيا�سي يرتك املجال لال�ستقرار االقت�صادي ،لأنه يق�ضي على التغريات ال�سريعة للقوانني،
مما يطمئن امل�ستثمرين الأجانب على �أموالهم وممتلكاتهم ،فاجلزائر يف الآونة الأخرية عرفت عموما ا�ستقرارا
�سيا�سيا �أثر �إيجابيا على اجلانب االقت�صادي وعلى حت�سن �صورة اجلزائر يف العامل و يف �أعني امل�ستثمرين الأجانب،
حيث بعد اجلهود املبذولة والبناءة يف هذا املجال ،راجعت تلك ال�شركات املتعددة اجلن�سيات نظرتها �إىل املناخ
اال�ستثماري لهذا البلد النامي وما له من حتفيزات.

 - 2حجم الأ�سواق

عند �إ�سقاط هذا العامل على االقت�صاد اجلزائري ،جند �أن القوة ال�شرائية للمواطن اجلزائري �ضعيفة
جدا عند مقارنتها بالقدرة ال�شرائية للبلدان املناف�سة يف جلب ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،وهذا ب�سبب معدل البطالة
املرتفع ،ولهذا تقوم اجلزائر يف ال�سنوات الأخرية ب�إعداد برامج وخطط �إ�سرتاتيجية تهدف �إىل الرفع من م�ستوى
التدريب �سواء كان ذلك يف مراكز التكوين املهني �أو يف املدار�س واجلامعات ،مبا يتطلب والأو�ضاع اجلديدة وحتى
ميكن لهم القيام با�ستثمارات تقلل من البطالة وتخلق طلب �إ�ضايف لزيادة حجم ال�سوق و التفتح على االقت�صاد
العاملي ،واجلدول التايل يبني اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوارد كن�سبة من الناجت املحلي الكلي .
جدول رقم( :)04ن�سبة تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من الناجت املحلي الإجمايل

ال�سنة
االقت�صاد
العاملي
اقت�صاديات
النامية
االقت�صاديات
االنتقالية
االقت�صاديات
املتقدمة
اجلزائر

2000

2001

2002

2003

2008 2007 2006 2005 2004

2009

4.40

2.61

1.89

1.52

1.74

2.17

2.97

3.80

2.91

1.88

3.68

3.12

2.49

2.35

3.21

3.07

3.48

3.82

3.66

2.64

1.78

2.08

2.18

3.11

3.55

2.85

3.92

5.00

5.24

3.87

4.65

2.47

1.72

1.26

1.28

1.86

2.75

3.74

2.47

1.46

0.80

2.17

1.87

0.93

1.03

1.05

1.53

1.24

1.55

2.02

امل�صدر :تقرير مناخ اال�ستثمار 2009ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ( بت�صرف).

من اجلدول رقم ( )04جند �أن ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل الناجت املحلي الكلي متذبذبة على مدى �سنوات
الدرا�سة  ،و�ضعيفة بالن�سبة لالقت�صاديات النامية �أو االنتقالية .

ثانيا  :الإ�صالحات الت�شريعية اخلا�صة بجذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :

تتمثل هذه الإ�صالحات يف جممل الإجراءات القانونية التي و�ضعها امل�شرع اجلزائري ل�صالح امل�ستثمر
الأجنبي لإزالة العراقيل البريوقراطية التي تعاين منها كل االقت�صاديات النامية وبع�ض الدول ،و�أهم القوانني
التي جاءت بها الإ�صالحات يف اجلزائر تلك املتعلقة باجلانب املايل والنقدي خا�صة قانون النقد والقر�ض (– 10
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�آثار وحمددات جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الدول الناميــــة – اجلزائر منوذج –

 )90وقانوين اال�ستثمارات( )12 – 93و ( ، )03 – 01كل املرا�سيم املتعلقة باال�ستثمار.

ثالثا  :التحفيزات املمنوحة من طرف اجلزائر

�إن اجلزائر ككل الدول النامية تعمل على تقدمي حوافز وامتيازات ا�ستثمارية للح�صول على تلك التدفقات
املالية الدولية ،لذلك �سطرت برناجما حت�ضرييا يعتمد �أ�سا�سا على القدرات املادية والب�شرية التي تكت�سبها.
�إن تلك احلوافز واالمتيازات املختلفة من بلد لآخر تدخل حتت نطاق م�شروعية املناف�سة العاملية جلذب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة و من هذه املزايا ما هي ن�سبية و�أخرى تناف�سية

 - 1املزايا الن�سبية للجزائر

يق�صد باملزايا الن�سبية تلك االمتيازات املتعلقة بعامل الندرة االقت�صادية ،والتي ت�ضم جميع املوارد
الطبيعية واملوارد الأولية التي تدخل يف العملية الإنتاجية ،وهذا ما يتج�سد يف بلد مثل اجلزائر التي تزخر
مبواردها مثل املحروقات ،قطاع املناجم ،املوقع اال�سرتاتيجي ،املوارد املائية ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤهالت القطاع
ال�سياحي على امل�ستوى الوطني ،كال�صحراء اجلزائرية ،ال�شريط ال�ساحلي ،ال�سال�سل اجلبلية .احلمامات املعدنية،
وتعترب هذه الإمكانيات ال�سياحية من �أهم قوى اجلذب الفعالة للم�ستثمر الأجنبي عندما يتوفر اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي.

 - 2املزايا التناف�سية للجزائر

تقوم اجلزائر بتطوير قدرتها التناف�سية خللق مناخ ا�ستثماري �أف�ضل من الدول النامية الأخرى ،حيث
�أولت االهتمام بقطاع التكوين املهني لت�أهيل م�ستوى اليد العاملة مبا يتما�شى و�أهداف �صاحب ر�أ�س املال ،وكذلك
تن�صيب �شبكة ات�صاالت ت�ساير املقايي�س الدولية من �أجل حت�سني م�ستوى الأداء االقت�صادي ،اال�ستثمار يف عن�صر
ر�أ�س املال الب�شري مبا يتما�شى ومتطلبات التنمية عموما  ،زيادة على الإجراءات الإدارية والبريوقراطية املتعلقة
ببيئة الأعمال ،واجلدول التايل يبني لنا ترتيب اجلزائر يف ما يخ�ص �إجراءات و�سهولة �أداء الأعمال يف �سنة
.2011
جدول رقم( :)05امل�ؤ�شرات الفرعية الع�شر للم�ؤ�شر املركب «�سهولة �أداء الأعمال »2011
الرتتيب
عربيا

14

الرتتيب عامليا
183دولة
الدول
اجلزائر

ا�ستخراج
بدء
تراخي�ص
امل�شروع
البناء
150

توظيف
العمال

113

احل�صول
دفع
حماية
ت�سجيل
على
امل�ستثمر ال�ضرائب
املمتلكات
االئتمان
165

122

138

74

168

التجارة
عرب
احلدود

�إنفاذ
العقود

�إغالق
امل�شروع

124

127

51

امل�صدر  :التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات  2011بت�صرف

نرى يف كل امل�ؤ�شرات اجلزائر ت�أتي يف املراتب الأخرية �إما عربيا يف املرتبة  14من  19دولة عربية
 ،وفوق املرتبة  100يف كل امل�ؤ�شرات عامليا من  183دولة ما عدى يف م�ؤ�شرين  ،م�ؤ�شر حماية امل�ستهلك املرتبة
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�آثار وحمددات جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الدول الناميــــة – اجلزائر منوذج –

 74وم�ؤ�شر �إغالق امل�شروع املرتبة  ،51وهي كلها ال ت�شجع جذب اال�ستثمارات بل دفعها  ،لأنه لو نحلل �أكرث قيمة
التدفقات من الناحية القطاعية جند �أن �أغلبيتها يف قطاع البرت وكيماويات وبع�ض اخلدمات  ،وهي جماالت غري
�إنتاجية .

اخلامتة العامة

	�إن الدرا�سة التي بني �أيدينا ك�شفت لنا حقيقة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر والتطورات الهائلة التي �شهدها
يف ع�صرنا� ،أمام تدين خمتلف الأ�شكال التقليدية لتدفق ر�ؤو�س الأموال الدولية ،كما بينت لنا مزاياه و مثالبه ،
و�سعي اجلزائر ال�ستقطابه.

النتائج :بعد هذه الدرا�سة انتهينا �إىل النتائج التالية:

� .1إن اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ما هو �إال �شكل من �أ�شكال تدويل عمليات �إنتاج ال�شركات املتعددة اجلن�سيات
ور�سملتها .
� .2إن خا�صية انخفا�ض درجة التقلب التي يتميز بها الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر مقارنة بالتدفقات الأخرى
لر�أ�س املال ،جعلت منه يكون املق�صد املف�ضل من طرف جميع الدول يف بناء �إ�سرتاتيجياتها التنموية على املدى
الطويل.
� .3إن الدول املتقدمة ت�ستحوذ على ح�صة الأ�سد من �إجمايل تدفقات الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر العاملي،
�سواء تعلق الأمر بالتدفقات ال�صادرة �أو الواردة �أو املخزون ،ويرجع ذلك �إىل عمليات الإندماج والتملك عرب
احلدود التي تقوم بها كربيات ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف هذه الدول ،بالإ�ضافة �إىل ما مييز هذه الدول
من ظروف مالئمة للإ�ستثمار,
 .4ميكن للدول النامية �أن حتول الكثري من مزاياها الن�سبية �إىل مزايا تناف�سية تعزز بها القدرة الت�صديرية
ل�صناعاتها ،وهذا من خالل �إنتهاجها للم�سار ال�سليم� ،إنطالقا من حت�سني م�ستوى الأداء ال�صناعي مل�ؤ�س�ساتها
املحلية ،وتهيئة الظروف الالزمة للإندماج يف الأ�سواق الدولية.
 .5يعترب الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر �أحد �أهم الو�سائل التي متكن الدول النامية امل�ضيفة من احل�صول على
التكنولوجيا احلديثة ،وتكييفها ح�سب متطلبات البيئة الإ�ستثمارية بالبلد امل�ضيف ،زيادة على تعزيز
ر�صيدها من النقد الأجنبي.
� .6إ�ضافة �إىل كون �أن الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر يعمل على ترقية املهارات وي�ساهم ب�شكل كبري يف عمليات
التدريب للعمال املحليني ،ف�إن له دورا كبريا يف حت�سني العمل الإداري و�إدخال طرق الت�سيري احلديثة ،وكلها
عوامل ت�ساهم بق�سط كبري يف حت�سني نوعية املنتج وتزيد يف الإنتاجية.
� .7إن اجلزائر رغم التح�سن امللحوظ يف قيمة تدفقات اال�ستثمار �إال انه يبقى بعيدا عن امل�أمول منه  ،وعن م�ستوى
الدول النامية وبع�ض الدول العربية ،بالنظر للإمكانات املتوفرة واحلوافز املقدمة جلذب هذا الأخري.
 .8نرى بو�ضوح اجتاه اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل القطاعات الريعية واخلدماتية فقط  ،ويكاد ينعدم يف
القطاعات الإنتاجية واملدرة لقيمة م�ضافة حقيقية.
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�آثار وحمددات جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الدول الناميــــة – اجلزائر منوذج –

التو�صيات :
بعد عر�ض النتائج التي مت التو�صل �إليها ،ميكن تقدمي بع�ض التو�صيات نراها منا�سبة:
� .1إن بناء اقت�صاد يعتمد على اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة لي�س هو احلل الأمثل لتحقيق التنمية
االقت�صادية على املدى البعيد ،بل يجب على الدول النامية ر�سم �سيا�سات اقت�صاديات �سليمة و ت�شجيع تلك
ال�صناعات النا�شئة وحتفيز امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حتى ت�صبح قادرة على تلبية الطلب املحلي ،و ال
مينع ذلك من ال�شراكة مع الأجانب لفوائدها الأكيدة.
 .2جلذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة و اال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها ،ي�ستوجب على الدول النامية
امل�ست�ضيفة بناء مناخ ا�ستثماري مالئم ،و ر�سم �إطار قانوين وا�ضح و �شفاف.
� .3إن حت�سني املناخ لال�ستثماري اجلزائري يتوقف �أ�سا�سا على اجلهود املبذولة لتحقيق اال�ستقرار الأمني
وال�سيا�سي ،وكذلك �إعطاء خمتلف االمتيازات واحلوافز للم�ستثمر الأجنبي وكذلك التب�سيط من الإجراءات
الإدارية والق�ضاء على البريوقراطية.
� .4إنه البد من تفعيل اال�ستفادة من تواجد اال�ستثمارات الأجنبية و التفاو�ض معهم حول نقل التكنولوجيا
وم�ستواها �إىل الدول امل�ضيفة ،و توجيه ا�ستثماراتهم نحو االحتياجات احلقيقية لالقت�صاد الوطني.
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�آثار وحمددات جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الدول الناميــــة – اجلزائر منوذج –

الهوام�ش:

 - 1تومي عبد الرحمان :واقع و�آفاق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر خالل الإ�صالحات االقت�صادية يف اجلزائر،
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري� ،2000 ،ص.41
 - 2عبد ال�سالم �أبو قحف  :ال�سيا�سات و الأ�شكال املختلفة لال�ستثمارات الأجنبية(،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة  ،م�صر
� ، )1989 ،ص .35-34
 - 3نف�س املرجع �ص .36
 - 4عبد ال�سالم �أبو قحف :نظريات التدويل وجدوى اال�ستثمارات الأجنبية ،مرجع �سبق ذكره� ،ص. 125
 - 5نف�س املرجع �ص .125
 - 6عبد ال�سالم �أبو قحف :اقت�صاديات الأعمال واال�ستثمار الدويل  ،مرجع �سابق � ،ص .385
 - 7نف�س املرجع �ص .386
� - 8إبراهيم ح�سن العي�سوي :مدى واقعة الآمال املعقودة على تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وم�ساهمتها يف
التنمية ،م�ؤمتر التنمية والعالقات االقت�صادية الدولية ،القاهرة( ،بدون ذكر دار الن�شر)� ،1986 ،ص.8
 - 9حممد زيدان :اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف البلدان التي متر مبرحلة �إن�شغال ،نظرة حتليلية للمكاتب
واملخاطر ،جملة اقت�صاديات �شمال �إفريقيا ،اجلزائر( ،بدون دار الن�شر)� ،2004 ،ص.133
 - 10مانويل غيتيان :ت�أثري التدفقات املالية العاملية على ال�سيا�سات االقت�صادية ،فر�صة لإفريقيا ،جملة التمويل
والتنمية� ،صندوق النقد الدويل ،مار�س � ،1999ص.26
� - 11أمرية ح�سب اهلل حممد»: ،حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وغري املبا�شر يف البيئة االقت�صادية العربية»،
الإ�سكندرية ،م�صر ،الدار اجلامعية� ، 2005 ،ص .36
 - 12نف�س املرجع� ،ص .37
 - 13نف�س املرجع � ،ص – �ص .40-39
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واقع اليقظة اال�سرتاتيجية وذكاء الأعمــــال
يف منظمات الأعمال اجلزائرية (درا�سة ميدانية)
د .مليكة زغيب

كلية االقت�صاد وعلوم الت�سيري والعلوم التجارية
جامعة � 20أوت � 1955سكيكدة  -اجلزائر

د .نعيمة غالب

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

ملخ�ص:

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

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

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

�أهمية البحث:

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

م�شكلة البحث:

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

مناهج و�أدوات البحث:

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

 .1مفهوم اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال:

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

 .2مراحل اليقظة الإ�سرتاتيجية:

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

� .3أنواع اليقظة الإ�سرتاتيجية:

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

 - 4درا�سة واقع اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال يف املنظمات اجلزائرية

 1-4واقع اليقظة الإ�سرتاتيجية وذكاء الأعمال� :سجلت اجلزائر ت�أخرا كبريا يف جمال ذكاء الأعمال
مقارنة بدول اجلوار� ،إذ ت�شري الإح�صائيات احلالية لوزارة ال�صناعة ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية
اال�ستثمار �إىل �أن  20%فقط من امل�ؤ�س�سات تتوفر على �أجهزة �إعالم �آيل ناجعة و 15%تتوفر على موقع �إنرتنت
خا�ص بها ،كما �أن  50%تفتقر لنظام حما�سباتي منا�سب.
وبالنظر �إىل الأهمية الكبرية التي يكت�سبها ذكاء الأعمال عامليا� ،شرعت ال�سلطات العمومية ممثلة
يف وزارة ال�صناعة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية اال�ستثمار بالتعاون مع مكاتب اال�ست�شارة الوطنية
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والأجنبية يف �إن�شاء خاليا لليقظة يف بع�ض منظمات الأعمال ،بداية ب�إن�شاء بنك معلومات يو�ضع حتت ت�صرف
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وذلك بالتن�سيق مع جميع القطاعات الوزارية وم�ؤ�س�سات وهيئات الدولة� ،إ�ضافة �إىل توقيع
اتفاقية مع جامعة التكوين املتوا�صل وجامعة باتنة والغرفة الوطنية لل�صناعة والتجارة من �أجل تقدمي تكوين
عايل يف ذكاء الأعمال لإطارات امل�ؤ�س�سات.
وقد مت التوقيع نهاية العام املا�ضي على اتفاقيات بني الوزارة وعدد من امل�ؤ�س�سات العمومية من �أجل
م�ساعدتها على التزود بخاليا يقظة ،ت�سمح لها باجلمع واال�ستغالل العقالين للمعلومة االقت�صادية ،من خالل
م�ساعدة تقنية لتلك امل�ؤ�س�سات بهدف دخول عامل ذكاء الأعمال .وتتمثل هذه امل�ساعدة يف تطوير نظامها اخلا�ص
بجمع وا�ستغالل املعلومات املتعلقة مب�ؤ�شرات الأ�سواق الوطنية والدولية ،ال�سيما ن�شاطات امل�ؤ�س�سات املناف�سة .تقوم
كل واحدة بت�شكيل خلية على م�ستواها مبا ينا�سب خ�صو�صيتها ومتطلباتها ،بحيث تن�شط هذه امل�ؤ�س�سات يف قطاعات
خمتلفة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَ ذكاء الأعمال قد حظي بعناية واهتمام كبريين من طرف ال�سلطات العمومية منذ
فرتة ،خا�صة مع احتدام املناف�سة يف �إطار العوملة وت�أثرياتها املتوقعة ،كما �ش َكل دوره الإ�سرتاتيجي يف تناف�سية
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية مو�ضوع درا�سات وم�ؤمترات كثرية.
ففي �إطار التطوير ال�صناعي َ
مت تعريف هذا الن�شاط يف اجتماع جمل�س احلكومة بتاريخ 2006/12/20
وكذا حتديد �أهدافه ،فقد اعترب ب�أنه الن�شاط الذي يعنى بجمع ،حتليل ومعاجلة ون�شر املعلومة ذات ال�صلة والتي
ت�ساهم يف �إنتاج املعارف ال�ضرورية التخاذ القرار وت�سيري امل�ؤ�س�سات التي تكون الن�سيج ال�صناعي الوطني .كما
تعترب م�سعى للتوقع وت�صور م�شاريع م�ستقبلية تقوم على العالقات التي تربط بني �شبكات امل�ؤ�س�سات واملتعاملني
االقت�صاديني.
وهكذا ينطوي ذكاء الأعمال على جانب هام من الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�صناعية التي ترمي �إىل حتقيق �أربعة
�أهداف هامة تتمثل فيما يلي: 7
 ن�شر ثقافة ذكاء الأعمال التي تطمح �إىل تطوير ال�سلوكات الفردية واجلماعية للفاعلني االقت�صادينيالعموميني واخلوا�ص يف �إطار ر�ؤية جماعية ومتعددة االخت�صا�صات.
 �ضمان تعاون بني القطاع العمومي والقطاع اخلا�ص وتطوير نظرة جديدة لعالقاتهما القائمة على الثقةاملتبادلة ال�ضرورية لتطوير ال�صناعة الوطنية.
 ترقية التنمية و�ضمان �أمن الأمالك التكنولوجية وال�صناعية الوطنية من خالل و�ضع ترتيبات للر�صد قادرةعلى مواجهة رهانات انفتاح ال�سوق الوطنية للمناف�سة واحلد من املمار�سات غري النزيهة للمناف�سني.
 تطوير الوظيفة الإ�ست�شرافية من خالل التن�سيق بني الهيئات العمومية وامل�ؤ�س�سات واجلامعات مراكز البحثوالفاعلني االقت�صاديني من �أجل �ضبط التطور وحتديد الأعمال ،الإ�سرتاتيجية التي يجب القيام بها على
املديني املتو�سط والطويل يف جمال ال�صناعة الوطنية.
	�إن ذكاء الأعمال باعتباره �أداة �إ�سرتاتيجية للتحكم يف املعلومة ومعرفة املحيط اجليواقت�صادي ت�شكل
الإطار املف�ضل لر�صد التطورات امل�سجلة على م�ستوى �سوق التناف�سية وت�سمح للم�ؤ�س�سة واملتعاملني االقت�صاديني
باكت�ساب قدرات على التفاعل والتكيف واتخاذ القرار ملواجهة حتديات املحيط الذي ي�شهد حتوال دائما.
و�ضمن هذا املنظور ف�إن دور الدولة يتمثل يف تنفيذ �سيا�سة وطنية لذكاء الأعمال من �ش�أنها �أن توفر للم�ؤ�س�سة
الو�سائل التي متكنها من التزود ب�أدوات الر�صد الإعالمي �أوال (حتليل وتلخي�ص املعلومات والدرا�سات الإ�ست�شرافية
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والتقنية-العملية )...ثم ب�أدوات ا�ستغالل املعلومات وت�أمني �أنظمة الإعالم و�إن�شاء خاليا �أزمة وا�سرتاتيجيات
النفوذ واللوبيات وغريها من الأدوات.
ومن جهة �أخرى حتتل املوارد الب�شرية مكانة هامة �ضمن �إ�سرتاتيجية التنمية وت�شكل املحور الأ�سا�سي
للنظام الإنتاجي االقت�صادي وال�صناعي ،ذلك ف�إن �ضرورة التكيف مع التحوالت االقت�صادية والتكنولوجية
االجتماعية والثقافية الناجتة عن ظاهرة العوملة هي يف �صميم ان�شغاالت ال�سلطات العمومية �أ�ضاف بيان جمل�س
احلكومة .
يهدف الربنامج �إىل ن�شر ثقافة ذكاء الأعمال ،وهذا يعني �أن هذا الن�شاط جديد يف اجلزائر يتطلب
الكثري من العمل التوعوي ليح َول �إىل عادة ي�شارك فيها جميع الأطراف� ،أ�سا�س هذا العمل هو توفر ر�أ�س مال ب�شري
متخ�ص�ص.
هذا ،وكما �سبق ذكره فقد مت تنظيم عدة م�ؤمترات علمية نذكر منها على �سبيل املثال امللتقى الدويل
حول حكامة امل�ؤ�س�سات والذكاء االقت�صادي الذي نظم بني  14و 16جوان من عام  2008من طرف جامعة التكوين
املتوا�صل والذي كر�س مل�س�ألة حت�سني احلكامة من خالل ذكاء الأعمال.
دائما ويف نف�س ال�سياق ،مت ت�أ�سي�س مديرية للذكاء االقت�صادي بالوزارة �سنة  ،2008عكفت منذ �إن�شائها
على تنظيم عدة ملتقيات وتكوينات �سمحت ملديري امل�ؤ�س�سات با�ستيعاب �أهمية ذكاء الأعمال الذي ي�سمح بتقلي�ص
التكاليف وا�ستباق الأخطار ،وتوا�صل هذه املديرية تنظيم تكوينات �شهرية جمانية بهدف تعميم هذا الن�شاط.
كما قامت وزارة ال�صناعة ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية اال�ستثمار ب�إعداد دليل لذكاء الأعمال
�شاركت يف �إعداده م�ؤ�س�سات عمومية وخا�صة و�ستقوم قريبا بدرا�سات من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطوير تناف�سية
امل�ؤ�س�سات اجلزائرية و�أول هذه الدرا�سات �ستكون حتقيق ميداين حول الطرق امل�ستخدمة من قبل امل�ؤ�س�سات
اجلزائرية جلمع وحتليل وا�ستغالل املعلومات ال�ضرورية التخاذ القرار .كما �أنها ال تزال تقوم بتكوين �شهري
جماين من �أجل ن�شر ذكاء الأعمال.
وبغر�ض الوقوف على واقع ذكاء الأعمال يف منظمات الأعمال اجلزائرية ارت�أينا �إجراء الدرا�سة امليدانية
يف جمموعة من منظمات الأعمال التي توجد بها خاليا اليقظة ومتار�س ذكاء الأعمال .الهدف من هذه الدرا�سة
هو حتديد ممار�سات ذكاء الأعمال واليقظة الإ�سرتاتيجية يف منظمات الأعمال اجلزائرية .فلقد بذلت احلكومة
جمهودات خللق خاليا اليقظة يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ولكن لكل واحدة خ�صو�صياتها ،نقاط قوتها و�ضعفها يف
تطبيق مبادئ ذكاء الأعمال كما ت�سعى كل منظمة �إىل التقرب من الهيكل الأمثل لذكاء الأعمال ولتطوير ممار�سات
�إبداعية �أحيانا.
	ال ت�سعى هذه الدرا�سة �أن تكون ممثلة �إح�صائيا ،هدفها الأ�سا�سي والأويل هو حتليل عمليات ذكاء
الأعمال� ،شملت الدرا�سة جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي بد�أت متار�س ذكاء الأعمال واليقظة الإ�سرتاتيجية ومتتلك
«نظام لليقظة» ،ن�سعى للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت:
 ما هي الأهمية املعطاة لليقظة داخل امل�ؤ�س�سات؟ ما هي مكانة هذا النظام داخل امل�ؤ�س�سة؟ كيف تتم تعبئة املوارد الب�شرية لت�شغيل اليقظة؟ (�إدماج املوارد الب�شرية ،التكوين ،التح�سني)...،؟ كيف تتم هيكلة وتنظيم هذه الوظيفة؟ حتديد الأهداف وموا�ضيع اليقظة؟ كيف يتم ا�ستخراج املعلومة املفيدة من بني كم معترب من املعلومات ال�ضرورية؟ حتديد م�صادر املعلومة امل�ستعملة				
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من طرف امل�ؤ�س�سة؟
 كيف يتم ا�ستغالل وانعكا�س هذه املعلومة املجمعة ب�شكل فعال؟ (و�سائل املعاجلة ،التحليل والتحقق من �صحةاملعلومة)
 كيف يتم تخزين املعلومات املتح�صل عليها؟ كيف يتم تقييم نظام اليقظة داخل امل�ؤ�س�سة؟ 2-4حماور اال�ستمارة :من �أجل الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت وبغية التعرف على واقع ذكاء الأعمال يف منظمات
الأعمال اجلزائرية مت �إعداد ا�ستمارة ب�أربعة حماور:
�أوال :التعرف على امل�ؤ�س�سة و الن�شاط املمار�س بها
ثانيا :تقدمي نظام اليقظة امل�ستعمل يف امل�ؤ�س�سة
 و�صف نظام اليقظة يف امل�ؤ�س�سة. مدى م�ساندة الإدارة لنظام اليقظة. مدى اندماج اليد العاملة يف هذا النظام.ثالثا :تقدمي عملية (�سريورة) اليقظة:
 م�ساندة ال�سلم الهرمي كيفية حتديد االحتياجات. كيفية جتميع املعلومات. كيفية ا�ستعمال النظم اخلبرية يف عملية املعاجلة. كيفية ن�شر املعلومات والهيئات التي تو�صل لها املعلومات. كيفية تخزين املعلومات.رابعا :االرتباط بني «احتياجات اليقظة» و»نظام اليقظة»
 توفر امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شرات تقييم اليقظة. ا�ستجابة اليقظة الحتياجات امل�ؤ�س�سة كما هي مطبقة.ات�صلنا بع�شرين م�ؤ�س�سة متتلك خاليا اليقظة حت�صلنا على �أجوبة من خم�سة منها فقط تن�شط يف القطاع
ال�صناعي �أما البقية فامتنعت نظرا لكونها ال متتلك نظاما مهيكال لليقظة �أو لأ�سباب �سرية ،فتمت مقابلة م�س�ؤويل
هذه امل�ؤ�س�سات للح�صول على �أجوبة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سات التي متت درا�ستها كبرية احلجم تنتمي �إىل ال�صناعة ال�صيدالنية و
االت�صاالت وال�صناعة الكهرومنزلية وال�صناعة البرتوكيماوية والإلكرتونية بالإ�ضافة �إىل املركبات ال�صناعية.

 - 5نتائج الدرا�سة:

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

 - 6التو�صيات:

بعد الدرا�سة امليدانية املنجزة يف املنظمات اخلم�س ،وبناء على النتائج املتو�صل �إليها ،ف�إننا نو�صي مبا

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

االقرتاحات:

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

				
جامعة امللكة �أروى

115

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

واقع اليقظة اال�سرتاتيجية وذكاء الأعمــــال يف منظمات الأعمال اجلزائرية (درا�سة ميدانية)

خامتة:

نحن يف حرب اقت�صادية �إذ يتم �أخذ �إطاراتنا من طرف امل�ؤ�س�سات الأجنبية النا�شطة باجلزائر ،فقد
ك�شفت وزارة ال�صناعة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقية اال�ستثمار عن �إفال�س ما يقارب  1000م�ؤ�س�سة
�صغرية ومتو�سطة �سنويا نتيجة غياب عن�صر التنظيم و�سوء الت�سيري �إىل جانب مناف�سة املنتجات الأجنبية
امل�ستوردة ب�أ�سعار معقولة ،لذلك قامت الوزارة باعتماد  94مكتب درا�سات ملرافقة امل�ؤ�س�سات بغية حماية االقت�صاد
الوطني من تهديدات الأزمة املالية �إذ ال بد من اعتماد ذكاء الأعمال للتحكم يف ال�سيا�سات الت�سويقية.
	�إن الزيادة امل�ضطردة لكمية املعلومات تخلق فر�صا لكنها يف نف�س الوقت تزيد من عدم اليقني (املخاطر)،
فعلى امل�ؤ�س�سة البحث عن و�سائل جديدة ملواجهة حتديات الع�صر الذي يتميز �أ�سا�سا بعدم ا�ستقرار املحيط �أي
احل�صول على املعلومة املنا�سبة يف الوقت املنا�سب ،معاجلتها واال�ستفادة منها ثم ترجمتها يف �شكل قرار من �ش�أنه
زيادة التناف�سية.
يف ظروف املحيط املعقد ،ال ي�ضمن عمل امل�ؤ�س�سة دون معلومة فهي مبثابة الوقود للمحرك ،فامل�ؤ�س�سة
كنظام مفتوح ال بد �أن تكون قادرة على التعرف على ما يحيط بها و�أن تفهم �أي�ضا هذا املحيط قبل �أن تتخذ �أي
قرار ،يف هذا املحيط التناف�سي املتميز بالتقلب ال�شديد واملعقد والذي يجعل من عملية التنب�ؤ عملية �صعبة ومعقدة
ومن عملية املراقبة �أكرث من �ضرورية� .أما عمليات جمع املعلومات ال بد �أن تكون منظمة و�آلية كما �أن عملية
مراقبة املحيط ال بد و�أن تكون م�ستمرة .دون ذكاء الأعمال ميكن �أن تفوت امل�ؤ�س�سة فر�صا �إ�سرتاتيجية كما
ميكن �أن تتعر�ض لأخطار كبرية ،كما �أن املعطيات الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ميكن �أن تت�سرب وخا�صة تلك املتعلقة
بالقرارات الإ�سرتاتيجية.
حاولنا التعرف على مكانة منظمات الأعمال اجلزائرية فيما يتعلق بتطبيق ذكاء الأعمال ،وذلك من
خالل الدرا�سة امليدانية .النتائج املتح�صل عليها تثبت �أن هذه الأخرية مل ت�صل �إىل م�ستوى املتو�سط يف التحكم يف
ذكاء الأعمال ،وهو ما عرب عنه امل�س�ؤولون عن ذكاء الأعمال يف هذه املنظمات عندما �س�ألناهم عن املو�ضوع ،وما ي�ؤكد
عليه امل�ست�شارون ب�ش�أن برامج احلكومة اجلزائرية غري املر�ضية والتي تتطلب مقاربة �أكرث فعالية ،بينت الأجوبة
�أي�ضا اهتماما كبريا بهذا الن�شاط من طرف هذه املنظمات ،و�أن ذكاء الأعمال يهم كل املنظمة ولي�س م�صلحة �أو
مديرية بذاتها.
�سمحت هذه النتائج ب�إظهار قلة فعالية �أغلب مكونات ذكاء الأعمال (ما عدا املعاجلة) خا�صة فيما
يتعلق مبراحل جمع وتخزين املعلومة ،فال�سيا�سات والو�سائل املخ�ص�صة لهذه املهام تبقى تقليدية وتتطلب تطويرا
با�ستخدام التكنولوجيات املتطورة ،وجدنا �أي�ضا �أن كربيات امل�ؤ�س�سات �أكرث فعالية وكفاءة نظرا للو�سائل التي
بحوزتها ،مما يدفعها �إىل و�ضع جهاز ذكاء الأعمال لتح�سني �صورة امل�ؤ�س�سة .ما يثري االنتباه �أن كل املنظمات
املدرو�سة تقر ب�أنها قامت بعملية املراقبة امل�ستمرة وهي نتيجة ن�أخذها بكثري من التحفظ نظرا لكون هذه املنظمات
ال متتلك الو�سائل والإمكانات الالزمة لذلك.
اليقظة الأكرث ا�ستعماال تتعلق بالزبائن والأ�سواق ،ت�أتي بعد ذلك اليقظة التناف�سية ويقظة املوردين ،و�أخريا
اليقظة االجتماعية .هذه املمار�سات مفيدة جدا للمنظمات اجلزائرية التي ال تعطي �أهمية كربى للمورد الب�شري وللطرق
الت�سيريية مثلما تعطيها لبقية العنا�صر مثل الزبائن واملناف�سني� .إذن فمنظمات الأعمال اجلزائرية املدرو�سة تهتم بذكاء
الأعمال ولكن ال تتحكم يف مراحله ما عدا مرحلة جمع املعلومات .من الأجدى �إذن طرح ال�س�ؤال التايل :كيف ميكن مل�ؤ�س�ساتنا
�أخذ القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة و�أن تكون تناف�سية دون �أن تطور مقاربة كاملة وفعالة لذكاء الأعمال؟
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)واقع اليقظة اال�سرتاتيجية وذكاء الأعمــــال يف منظمات الأعمال اجلزائرية (درا�سة ميدانية
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ملخ�ص:

تعد العالمات من �أكرث مظاهر الأ�سواق العاملية  .لذلك ت�سعى امل�ؤ�س�سات
�إىل خلق مكانة مرموقة يف البيئة الت�سويقية والتميز عن املناف�سني ،ولن
يتحقق لها ذلك �إال �إذا كانت متلك عالمات قوية وفعالة� .إذ ميكن القول يف
هذا ال�سياق �أن عالمات امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ال تتمتع بالقوة ذاتها يف ال�سوق،
لذلك ت�سعى امل�ؤ�س�سات �إىل تقييم فعالية عالمتها بهدف تعزيز مكانتها يف
ال�سوق باالعتماد على م�ؤ�شرين �أ�سا�سيني :قوام العالمة من جهة وحيويتها
من جهة �أخرى.
فهذه الورقة البحثية تتناول عر�ض درا�سة ميدانية مت �إجرا�ؤها ب�إحدى
م�ؤ�س�سات العجائن الغذائية «�صابة»  ،من خالل ا�ستمارة مت توزيعها على عينة
من امل�ستهلكني لتقييم �صدى العالمة لديهم  .وقد تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل
جمموعة من النتائج �سن�ستعر�ضها يف هذه الورقة البحثية مع التو�صية ب�أهم
الإجراءات التي نظن �أنها قد ت�سهم يف تعزيز عالمة امل�ؤ�س�سات اجلزائرية .
الكلمات الدالة  :العالمة ،ال�شهرة ،الوفاء ،ال�صورة ،وظائف العالمة .
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Abstract:

Brands are the most common phenomena in world
markets. With this in mind, companies are looking to create a
place in this marketing space to differentiate themselves from
competitors. This would only be possible if they have a strong
and effective label. Indeed, the Algerian brands do not enjoy
the same force in the market.
In this context, companies seek to evaluate the
effectiveness of their brands in order to strengthen their
positions in the market based on two criteria: stature and
vitality of the brand.
In this paper we present the results of a study of the
reliability of the company brand Saba, specializing in the
manufacture of pasta. These results were obtained following
a survey of customers of that company to assess the impact
of the brand product. The study concluded with a number
of results that we will expose in this paper by recommending
the best action, we think important in promoting brands
Algerian.
Keywords: brand, reputation, loyalty, brand image, the
functions of the mark.
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دورعالمة املنتج يف تعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�ســــة اجلزائريـــــة

مقدمـة:

	�إن الهدف الرئي�سي لأي م�ؤ�س�سة هو الربح عن طريق اكت�ساب زبائن �أكرث يف ال�سوق ملنتجاتها �أو خدماتها
 ،و هنا ي�أتي دور العالمة  ،حيث ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سة ك�أداة للمناف�سة بني املنتجات العائدة لها و بني امل�ؤ�س�سات التي
تقدم نف�س املنتجات ؛ وكلما كانت عالمة امل�ؤ�س�سة قوية كلما زادت درجة متييزها عن العالمات الأخرى باعتبارها
�أكرث و�سائل الت�سويق و املناف�سة فعالية يف االقت�صاد احلايل الذي يقوم على كرثة الإنتاج .
 العالمات اجلزائرية ال تتمتع بالقوة ذاتها يف ال�سوق ،لذلك تتوجه امل�ؤ�س�سات �إىل الإ�ستثمار يف تعزيز مكانةعالمة منتجاتها بهدف الرفع من قيمة عر�ضها وك�سب وفاء امل�ستهلكني وفر�ض قوتها على مناف�سيها لزيادة ح�صتها
ال�سوقية .وتعزيز عالمة منتجاتها يتم �أوال مبعرفة املكانة التي حتتلها هذه العالمة لذلك ت�سعى امل�ؤ�س�سات �إىل
تقييم مكانة عالماتها بالدرجة الأوىل لدعم نقاط �ضعفها ،لذلك يتم طرح الت�سا�ؤل الآتي :
ما هي الأ�س�س التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة اجلزائرية لدعم فعالية عالمتها من �أجل تعزيز قدرتها التناف�سية ؟
هذا الت�سا�ؤل اجلوهري ي�ؤدي �إىل طرح جملة من الت�سا�ؤالت الفرعية :
* هـــل تقوم امل�ؤ�س�سة بدعم فعالية عالمتها من خالل العمل على �شهرتها من �أجل خلق �أو زيادة الوفاء �إليها ؟
* هل تقوم امل�ؤ�س�سة بدعم فعالية عالمة منتجاتها على �أ�سا�س الربط بني �صورتها يف ذهن امل�ستهلك من جهة و
الوظائف التي تقدمها له من جهة �أخرى ؟

فر�ضيات الدرا�سة :

يف هذا الإطار ميكن �أن تنطلق الدرا�سة من الفر�ضيات التالية لتف�سري م�شكلة البحث و حماولة الإجابة
على الأ�سئلة املطروحة من خالل �إثبات �أو نفي الفرو�ض التالية :
 هناك عالقة �إيجابية بني �شهرة �صابة و درجة الوفاء �إليها . -هناك عالقة �إيجابية بني �صورة عالمة �صابة و الوظائف التي تقدمها .

�أهداف الدرا�سة :

 حماولة التعرف على مفهوم العالمة و امل�صطلحات املرتبطة بها . حماولة �إزالة الغمو�ض حول م�صطلح فعالية العالمة و كيفية تقييمه تو�ضيح املتغريات املعتمدة لتقييم فعالية عالمة معينة قيا�س فعالية عالمة منتجات جزائرية و معرفة مدى وعي امل�ستهلك اجلزائري بالعالمة و ت�أثره بها . -تقدمي �إر�شادات حول دعم دور العالمة يف تعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سة اجلزائرية.

�أهمية الدرا�سة :

 تكمن الأهمية الأكادميية للدرا�سة يف التطرق لدور عالمة املنتج يف تعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سة اجلزائرية ،التي متثل �أ�صال بالن�سبة للم�ؤ�س�سة و التي ت�ؤدي بدورها �إىل الرفع من قيمتها و متييزها عن املناف�سني .
�أما �أهمية الدرا�سة يف الواقع امليداين  ،فتكمن يف حماولة التعرف على فعالية عالمة امل�ؤ�س�سة حمل الدرا�سة و
تقييمها لتو�ضيح دورها يف تعزيز قدرتها التناف�سية .
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 IIالإطار النظري:يعتمد جناح �أي منتج �سواء كان منتج �أعمال �أو منتج موجه �إىل امل�ستهلك النهائي على قدرة ال�سوق
امل�ستهدف على التمييز بني هذا املنتج و غريه من املنتجات الأخرى املتاحة يف الأ�سواق .ويعترب تعليم املنتج الأداة
الأ�سا�سية التي ميكن للم�سوقني ا�ستخدامها لتمييز منتجاتهم عن غريها من املنتجات املناف�سة.

 - 1تعريف العالمة Brand :

يعرف  Philip Kolter & Bernard Duboisالعالمة �أنها  « :ا�سم ،م�صطلح� ،إ�شارة  ،رمز �أو توليفة
تتكون من كل هذه العنا�صر التي ت�سمح بتعريف �سلع امل�سوقني و وخدماتهم ،و متييزها عن منتجات املناف�سني(.)1
*�أهداف العالمة :تنطوي عملية تعليم املنتجات على جمموعة من الأهداف الرئي�سية (.)2
 - 1التعريف باملنتج و حتديد هويته (: )Product Identificationفتعليم املنتج ي�سمح للم�سوقني بتمييز
منتجاهم عن غريها من املنتجات الأخرى املناف�سة.
 - 2تكرار بيع املنتج :ميكن القول ب�أن هذا الهدف �سوف ي�ؤدي �إىل خلق امل�ستهلكني الرا�ضني على امل�ؤ�س�سة و
منتجاتها لأن العالمة ت�ساعد امل�ستهلكني على حتديد املنتجات التي يتمنوا �شراءها مرة �أخرى ومن هنا يخلق
الوفاء للعالمة.
 - 3ت�سهيل بيع املنتجات اجلديدة:غالبا ما ت�ستفيد امل�ؤ�س�سة من قوة و �سمعة ا�سم العالمة اخلا�ص مبنتجاتها يف
تقدمي �أي منتجات جديدة لها يف الأ�سواق.كما �أنها تلعب دور املغناطي�س جلذب زبائن جدد للم�ؤ�س�سة.
 - 4خلق رابطة عاطفية مع امل�ؤ�س�سة :العالمة تعرف امل�ستهلكني الذين ميلكون رابطة قوية معها .هذه الرابطة
ميكن �أن ت�أخذ عدة �أ�شكال avouée ،معرتف بها ،عابرة ،غري واعية  ، inconscienteمربرة raisonnées
).(3

 - 2فعالية العالمة :

عالمات امل�ؤ�س�سة ال تتمتع بالقوة ذاتها يف ال�سوق  ،لذلك فال تخ�ص�ص لها نف�س درجة الأهمية  ،كما �أن
قوة العالمة و فعاليتها تعطي قيمة م�ضافة ال�سم العالمة وترتجم هذه القيمة على �شكل �أرباح �أو على �شكل ح�ص�ص
�سوقية .
لذلك ت�سعى امل�ؤ�س�سات �إىل تقييم فعالية عالماتها و ذلك باالعتماد على ركيزتني �أ�سا�سيتني :
* قوام العالمة والتي تقا�س بال�شهرة و الوفاء للعالمة .
* حيوية العالمة و التي تقا�س ب�صورة العالمة ووظائفها .

 - 1-2قوام العالمة :

لكي ت�صبح للعالمة قيمة  ،من ال�ضروري �أن يكون امل�ستهلك واعي بوجود هذه العالمة  ،و االت�صال مع الزبائن
احلاليني و املحتملني هو الو�سيلة الأمثل لتموقع العالمة  .لذلك من ال�ضروري بناء املعرفة بوجود العالمة ( �شهرة
العالمة )  ،و بناء تذكري امل�ستهلك بها وال�سعي خللق و زيادة الرابطة العاطفية معه و تقوية اقرتانه و ارتباطه
بالعالمة .
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� 1--1-2شهرة العالمة :
�أ -مفهوم �شهرة العالمة :

يعرف� Aakerشهرة العالمة ب�أنها قدرة الزبون املحتمل على التعرف �أو تذكر عالمة موجودة تن�سب �إىل فئة
منتجات  .فال�شهرة �إذن تعني وجود رابط بني العالمة و فئة منتج)4(.
هناك عدة م�ستويات لل�شهرة ح�سب  ،Aakerتعرف كما يلي )5( :
 درجة ال�صفر من ال�شهرة  :تتعلق بغياب كلي ملعرفة العالمة . ال�شهرة املوجهة ( :)notoriété assistéeتتعلق بالإح�سا�س الب�سيط للم�ستهلك بوجود عالمة معرتف بها  .ويطلب من امل�ستهلك ذكر العالمة التي يعرفها انطالقا من قائمة مت �إعدادها م�سبقا.
 ال�شهرة التلقائية (  :)notoriété spontanéeتتعلق بتلك التي تذكر دائما من طرف امل�ستهلك عندمايطلب منه ن�سب منتج معني �إىل العالمة املعروفة لديه .وهي عالمة تقدم للذهن �إجابة عن ال�س�ؤال « :من بني
جمموعة منتجات مثيلة  ،ما هي العالمات التي �سمعت عنها ؟ «.
 ال�شهرة امل�سماة بـ « � » Top of mindأو ال�شهرة التلقائية يف الرواق الأول  :تتعلق بالعالمات التي تذكر دائمامن طرف امل�ستهلك  ،و بالتايل تتبادر تلقائيا لذهنه لنوع منتج خا�ص.
 كذلك من املمكن تعريف م�ستوى �آخر لل�شهرة �أعلى من �شهرة امل�ستوى الأول  ،و هو يف حالة عدم ذكر ن�سبة كبريةجدا من امل�ستهلكني �إال لعالمة واحدة فقط مثل عالمة ()Adidas, Isis

ب -قيا�س �شهرة العالمة :

ال�شهرة هي ميزة النتقاء العالمات حمل االختبار :ال�شهرة ت�أثر على �سريورة اتخاذ قرار ال�شراء ،لكنها
غري كافية لل�شراء  ،لأن امل�ستهلكني يتذكرون �أي�ضا عالمات ال يحبونها )6(.
ال�شهرة هي ن�سبة االعرتاف بالعالمة و القدرة على ربط عالمة مبجموعة منتجات فال�شهرة جتعل
العالمة معرفة و تخلق روابط قادرة على مقاومة الزمن .
تقا�س ال�شهرة بعدة طرق وتتوقف النتائج على طريقة طرح الأ�سئلة  ،فلن يكون لل�س�ؤالني  « :هل تعرف
العالمة �س؟» و «هل �سبق �أن �سمعت عن العالمة �س؟ « بال�ضرورة نف�س ن�سبة ال�شهرة  .كما تت�أثر ال�شهرة باحلمالت
اال�شهارية  ،لذلك يجب توخي احلذر باختيار الفرتة التي �ستنجز خاللها الدرا�سة )7(.

* م�ستويات ن�سبة ال�شهرة :

 م�ستوى �شهرة موجهة جد �ضعيف ( �أقل من  )% 15يعني �أن العالمة بال�ضرورة متلك �شهرة تلقائية بن�سبةمئوية �ضعيفة و �شهرة « » Top of Mindمعدومة  .و لهذا ال�سبب فامل�ؤ�شر الوحيد الذي يراقب تطور
�شهرة العالمة هو م�ؤ�شر ال�شهرة املوجهة.
 �أما �إذا كانت ال�شهرة املوجهة للعالمات جد قوية �أو قريبة من  ، % 100فامل�ؤ�شر الذي يراقب تطور �شهرة العالمةهو ال�شهرة التلقائية .
 لكن بالن�سبة لعالمة رائدة وجد قوية مثال كوكاكوال  ،فامل�ؤ�شر الذي يراقب تطور ال�شهرة لن يكون غري Top « ..» of Mind

 2--1-2الوفاء للعالمة :

يعطي املنتج املميز �إيحاء معني عن م�ستخدمه  ،فغالبا ما يتبادر �إىل الذهن �أن املقيم يف فندق ماريوت هو
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من �أ�صحاب الدخل املرتفع .و يكمن �إهتمام امل�ؤ�س�سات بعملية التمييز يف �أنها ت�سهم يف تنمية وفاء الزبون للمنتج.

�أ -مفهوم الوفاء للعالمة :

يعرف (( Aaker,1994الوفاء للعالمة :جزء �أ�سا�سي يف ر�أ�س مال العالمة ،هو وفاء الزبائن  ،الوفاء
الذي يدل على ر�ضا امل�ستهلكني ،والعالقة العاطفية بني العالمة وزبائنها)8(.
كما �أن الزبائن الأوفياء يقدمون قيمة كبرية  ،هذا ما ي�سمح بتخفي�ض تكاليف الت�سويق (احلفاظ على
زبون حايل �أ�سهل من ك�سب زبون جديد) .كما �أنهم عن طريق الإ�شهار غري الر�سمي ()le bouche à oreille
ي�ستطيعون تطوير �شهرة و �صور العالمة .يعرب الوفاء للعالمة عن مت�سك امل�شرتي با�سم �أو عالمة جتارية معينة ،
�أما تف�ضيل العالمة في�شري �إىل مت�سك امل�شرتي باال�سم �أو العالمة التجارية يف حالة توفرها )9(.
يف حالة الوفاء لال�سم التجاري لن يقوم ب�شراء تلفزيون �آخر بخالف تلفزيون ، Sonyحيث لن ير�ضى
عنه بديال� ،أما يف حالة تف�ضيل اال�سم التجاري ،فهو �سيف�ضل �شراء  ، Sonyو �إذا مل يجده� ،سيتحول �إىل �شراء
الأ�سماء الأخرى املناف�سة مثل� Toshibaأو. Panasonic

ب -الوفاء للعالمة �أو املحل :
ب -1الوفاء للعالمة:

بعد �إقناع امل�ؤ�س�سة للزبائن ب�إقتناء منتجاتها وحتقيقها حل�صتها ال�سوقية  ،يبقى الهدف الأ�سمى للت�سويق
هو احلفاظ على ه�ؤالء الزبائن  ،هذا اليعني الكف عن البحث عن زبائن جدد  ،بل يعني عدم ال�سعي وراء الزبون
اجلديد وترك الزبون احلايل يت�سرب � ،أي �أن االحتفاظ بالزبون احلايل �أوىل من ك�سب زبون �إ�ضايف )10(.
�إن ت�سيري الزبائن يتطلب االبتعاد عن التعامل معهم ككتلة متجان�سة  ،لأنهم يف احلقيقة لي�سوا كذلك
فعلى امل�ؤ�س�سة �أوال التمييز بني الزبائن الأوفياء من غريهم ثم التعامل مع كل واحد على حدى و يتم ذلك عرب :
معرفة الزبائن الأوفياء  :يعرف الزبون الويف من حيث ال�سلوك بتكراره لعملية ال�شراء و اعتماده ب�شكل
�شبه ح�صري على عالمة معينة  ،ويعرف كذلك من توجهاته نحو العالمة  ،فال�شراء املتكرر لي�س بال�ضرورة �شراء
ويف  ،فيمكن �أن يكون بدافع �أحد املحفزات فقط (ال�سعر مثال) ،و �سيتحول الزبون �إىل مورد �آخر �إذا قدم عر�ضا
�أف�ضل يف املدى الق�صري  ،فالوفاء يعني ارتباط وثقة يف العالمة تتجاوز تكرار ال�شراء)11( .

ب --2الوفاء للمحل :

ميكننا ت�سجيل بع�ض االنتظام يف ال�سلوكات التي يبديها الزبون عند ارتياده للمحالت �أثناء قيامه بعملية
ال�شراء .ما يدفعنا �إىل طرح الت�سا�ؤالت التالية  :ماذا نعني بالوفاء؟ هل هو م�س�ألة الرتدد على املحل؟ هل جنده يف
درجة الإحلاح التي يبديها الزبون يف ال�شراء املحل ما؟ ولقد اهتمت الدرا�سات بهذا املو�ضوع من مقاربتني خمتلفني :
من خالل ال�سلوكات املالحظة( النتائج ) �أومن خالل الرتكيز على ال�سريورة الب�سيكولوجية التي تف�سر هذه النتائج
( التف�ضيالت و التوجهات ) ولقد �أعطت هاتني املقاربتني عدة قيا�سات خمتلفة ،من مقاربات ب�سيطة و�صفية �إىل
مقاربات حتليلية ريا�ضية (.)12

 –1القيا�سات الو�صفية :

 ح�سب م�ستوى الن�شاط املبذول يف الت�سوق  :وميكن تعريف � 3أ�صناف من الوفاء � :أوفياء �إطالقا يعتمدون علىحمل واحد � ،أقل وفاء» يعتمدون من � 2إىل 3حمالت و غري �أوفياء يعتمدون على �أكرث من  3حمالت القتناء
				
جامعة امللكة �أروى

124

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

دورعالمة املنتج يف تعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�ســــة اجلزائريـــــة

احتياجاتهم .
 من خالل م�ؤ�شرات ب�سيطة  :واملتمثلة يف م�ؤ�شر ن�سبة م�شرتيات الزبون من حمل واحد �إىل جمموع م�شرتياتهوم�ؤ�شر مدة الرتدد على نف�س املحل وهما ي�سمحان بتحديد ثبات �سلوك امل�شرتين اجتاه حمل ما .

 - 2القيا�سات التحليلية :

حيث تعترب �أن كل واحدة من القيا�سات الب�سيطة ال�سابقة غري كايف لتعريف درجة الوفاء  ،هناك بع�ض
الباحثني قاموا بتقدمي م�ؤ�شرات مركبة ت�ستطيع �إعطاء نظرة فاح�صة للوفاء �أهمها الذي مت �إعداده على �أ�سا�س
متو�سط كل من ن�سبة الإنفاق يف كل حمل ،م�ؤ�شر  Paul & Enisوعدد املحالت املرتدد عليها و عدد التحوالت من
حمل �إىل �أخر  .كما �أن هناك عدة مقاربات وفق برامج �إح�صائية �أكرث تعقيدا (. )13

 : 2-2حيوية العالمة :

يتطلب بناء �صورة م�ؤ�س�سة ذات نوعية عالية خلق فكرة عند امل�ستهلك تقول ب�أن هذه ال�شركة تنتج دوما
�أح�سن نوعية  ،فهذه الدرا�سات التي تهدف لتقييم امل�ستهلك ت�شري �إىل �أن الوظائف التي تقدمها العالمة من �أهم
عنا�صر قوتها  ،فامل�ستهلك يبحث وراءها عن منتوج جيد ي�ضمن له اجلودة و الأداء الفعال.

� 1--2-2صورة العالمة :
�أ -مفهوم �صور العالمة :

يعرف � kapferer et Thoeningصور العالمة �أنها «جمموع احل�ضور الذهني احل�سي �أكرث من املعريف
لفرد �أو جمموعة �أفراد جتاه عالمة �أو م�ؤ�س�سة «()14
يقول � Aakerأن �صور العالمة تخلق القيمة بطرق مزدوجة  ،مب�ساعدة الزبائن على درا�سة
املعلومات بتمييز العالمة  ،بجمع �أ�سباب �شرائها ،و بخلق �أحا�سي�س جتاهها و بتمويل قاعدة للتو�سعات)15( .
تعرف �صور العالمة ب�أنها تقدمي امل�ؤ�س�سة � ،أو العالمة �إىل اجلمهور ()16
وتخلق هذه ال�صورة من الو�سائل التي ي�ستقبلها وت�ستخل�ص يف ما يلي :
 ال�صورة املق�صودة املختارة (: )Voulueمتعلقة بهدف االت�صال بامل�ؤ�س�سة . ال�صورة املمكنة (( : Possibleمرتبطة باملجال الذي تريد امل�ؤ�س�سة �أن تطوره. ال�صورة امل�سقطة ( :)Projetéeاملتعلقة باالت�صال املا�ضي و احلا�ضر . ال�صورة املتلقاة ( : )Perçueيف الداخل و اخلارج حملية �أو خارجية . لكل بلد يف العامل �صورة ذهنية عند الآخرين ت�صنعها تراكمات و �أحداث و تاريخ و عالقات و منتجاتو �شخ�صيات من ذلك البلد  ...لكن �أهم مكون لهذه ال�صورة ما ي�سمى ب «عالمة الدولة « .
و �إذا كانت العالمة تعني « ت�صور امل�ستهلك عن �سلعة �أو منتجات �شركة معينة « فيمكن تعريف عالمة دولة
ما ب�أنها « ت�صورات �سكان العامل اخلارجي عن دولة معينة حكومة و �شعبا و ثقافة و ما لها من خدمات و منتجات  ،و
كمكان للعي�ش �أو القيام ب�أعمال و ا�ستثمارات»  .و تتم عملية تثبيت عالمة الدولة يف �أذهان العامل اخلارجي  ،كما
هو احلال بالن�سبة لل�سلعة من خالل ما ي�سميه خرباء الت�سويق ب « �إدارة الت�صورات «  ،بدفع اجلمهور امل�ستهدف �أو
امل�ستهلكني �إىل الثقة بالدولة كما يثقون يف �سلع �شركة ما .

ب -مكونات �صورة العالمة :

جنح خمت�صوا الت�سويق يف �إفهامنا كل ما يتعلق بعالمات املنتجات و ب�صورة العالمة فيكفي �أن نتذكر
 MacDonaldsو  Big Mac ،Microsoft ، Windowsلفهم كل ذلك  .لكن و�سط الأعمال يهتم ب�صورة
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العالمة للموظفني بقدر �أقل ،لذلك يجب العمل على تكييف الكفاءات و�سلوكيات القوة العاملة مع �أهداف امل�ؤ�س�سة،
و ذلك عن طريق توظيف وك�سب وفاء املوظفني الذين ي�ساهمون يف قيمة امل�ؤ�س�سة )17(.
�صورة العالمة اخلارجية  :مبنية على ال�سلوك الطبيعي للزبائن نحو ال�شراء � ،إعادة ال�شراء و �إعادة طلب املنتجات
و اخلدمات � .إذن فعلى امل�ؤ�س�سة �أن تعر�ض منتجا باختيارات �أو ت�صبح مورد اختيارات بعر�ض اخل�صائ�ص املف�ضلة
من طرف الزبون .
�صورة العالمة الداخلية � :أو �صورة العالمة للموظف تلعب دور يف ال�سلوك الطبيعي للعمال نحو االهتمام بامل�ؤ�س�سة
 ،و كيفية انتمائه و حتفيزه لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة  .هذا ما يجعله موظف باختيارات ب�إتباع االيجابيات املحبذة
من طرف املوظفني .
كل امل�ؤ�س�سات متلك عالمة خارجية و عالمة داخلية  ،ومنذ �سنوات يرتكز اهتمام امل�ؤ�س�سات ح�صرا على الأوىل لكن
هذه الو�ضعية بد�أت تتغري .
فالدور الأول الذي تلعبه العالمة اخلارجية هي ك�سب وفاء الزبائن � ،أما دور العالمة الداخلية فهو يف مو�ضع تطور
م�ستمر .بالإ�ضافة �إىل �أن الأبحاث تبني ب�أن العالمة الداخلية هي م�ؤ�شر جناح للعالمة اخلارجية .

 2--2-2وظائف العالمة :
�أ -مفهوم العالمة الوظيفية :

ي�شرتي امل�ستهلكون العالمات الوظيفية لتلبية حاجاتهم الوظيفية– لغ�سل ثيابهم  ،لإزالة الأمل
...تتعلق العديد من بدائل امل�ستهلكني بهذه العالمات ،بال�صفات املادية و الوظائف الأ�سا�سية للمنتج .و ترتبط
وظائف العالمات الناجحة ارتباطا وثيقا يف �أذهان امل�شرتين بفئات منتجات معينة ت�شرتك غالبا مع عالمات �أخرى
من الفئة ذاتها بالعديد من البدائل  ،فمثال  Tideيعد مرادفا تقريبا لثياب نظيفة  .و تختلف وظائف العالمة عن
مناف�سيها من العالمات التي تقدم معظم الوظيفة �إن مل يكن كلها  ،بتقدمي �أداء متفوق �أو توفري فائق(. )18

�أ --1الأداء املتفوق :

هو االرتباط القوي لعالمة معينة ب�أدائها املتفوق لوظيفة معينة  ،حيث متثل هذه العالمة �أداء وظيفة
معينة يف ذهن امل�ستهلك بطريقة فعالة  ،بالإ�ضافة �إىل املزيد من الآداءات الأخرى التي ميكن �أن يلحقونها
بالعالمة.
عالمات �شفرات احلالقة  )Gillette (Tracll,Sensor,Atra,MACH3تعد عالمات وظيفية
متفوقة يف فئة احلالقة الرطبة مقارنة باملنتجات املنتمية �إىل تلك الفئة ؛ فعالمات  Gilletteترتبط بتقدمي
حالقة ناعمة مريحة  .و عندما طرحت كل عالمة من العالمات املذكورة مت متييزها بو�صفها ت�ؤدي �أداء متفوقا
على �أداء العالمات ال�سابقة لها(. )19

�أ --2توفري فائق :

ميكن القيام بتمييز لعالمة وظيفية عن �سواها من خالل �أدائها للوظائف الأ�سا�سية املقرتنة بفئة
أداء اقت�صاديا  .و ميكن حتقيق التوفري الفائق بف�ضل توفري الزمن و توفري املال  .فعلى �سبيل املثال ت�شتهر
املنتج � ً
ماكدونالدز يف جميع �أنحاء العامل ب�أنها م�صدر لوجبة �سريعة  ،رخي�صة � ،ساخنة و معروفة م�سبقا  .كما �أن العالمات
الوظيفية ترتبط بامل�ستهلكني عن طريق م�ساعدتهم على حتقيق �أهدافهم املتعلقة باحلاجات املادية  ،كاحلاجة �إىل
الطعام  ،امل�أوى و الأمان  .و ملا كان امل�ستهلكون يختلفون يف تركيزهم على هذه احلاجات  ،و يف مقدرتهم على دفع
�أثمان املنتجات  ،ف�إن العالمات الوظيفية التي تركز على الأداء الفائق  ،و تلك التي تركز على التوفري الفائق ،
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كليهما ميكن �أن ينجحا يف فئة املنتج � .إذ رمبا يحبذ بع�ض امل�ستهلكني ال�شفرة التي توفر حالقة �أكرث نعومة و راحة
من �سواها  ،يف حني يف�ضل �آخرون العالمة التي ت�ؤدي وظيفتها بكفاءة و لكنها �أرخ�ص ثمنا .

ب -قيا�س وظائف العالمة :
ب --1العالمة تخلق القيمة للزبون :

العالمة عبارة عن عقد ي�ضمن �أ�صل املنتج و جودته ب�صفة مدققة  ،كما �أنها تخف�ض من درجة اخلطر ،
و تكون العالمة �أكرث �أهمية �إذا كانت درجة االنخراط يف ال�شراء كبرية كم�شرتيات غذاء الر�ضيع من طرف الأم
� ،أو �إذا كانت هناك �صعوبة يف تقييم �آين للأداء كاملنتجات ذات التقنية العالية  ،كاحلا�سوب مثال  ،و التي تظهر
مت�شابهة عند �أول ا�ستعمال �.إن العالمة تعطي الزبائن قيمة اجتماعية من خالل نقل هويتها حلاملها  ،كما تعطيه
ال�شرعية لأنها تربر االختيار حتى يف الو�سط ال�صناعي(.)20

ب --2العالمة تخلق القيمة للم�ؤ�س�سة (املنتج) :

 العالمة لها قيمة جتارية وهي �أ�صل قابل للتفاو�ض(ميكن للعالمة �أن تكون الأ�صل الأكرث �أهمية ) فيمكنللم�ؤ�س�سة تقدمي �إعفاءات ب�ش�أنها �أو حتى بيعها .
 العالمة لها �أثر قوي على فعالية التكاليف الإ�شهارية و تعترب من الو�سائل املهمة التي ت�ضع املنتجني يف مركزقوة اجتاه املوزعني .
 العالمة القوية ت�سمح بالبيع ب�أكرث �سعر و ي�سمى ال�سعر املرخ�ص من طرف العالمة  ،فامل�ستهلك يقبل �أن يدفع�أكرث من �أجل جودة تتبع العالمة .
 �صورة العالمة تنعك�س على امل�ؤ�س�سة داخليا و خارجيا فالعالمة القوية ت�سمح بتطوير ال�شعور باالنتماء لدىالأفراد داخل امل�ؤ�س�سة ( العمال يفخرون للعمل لعالمة معروفة ) .
 زيادة والء الزبائن احلاليني و انخفا�ض تكاليف االحتفاظ بهم . جذب زبائن جدد . تقبل املنتجات اجلديدة من طرف امل�ستهلكني )21( .�شكل رقم ( : )01م�صادر قيمة العالمة بالن�سبة للمنتج
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Source : www. Iae toulouse-fr , LA MARQUE , Heillrunn B, Encyclopédie de
2010/04/Gestion,14

ب --3العالمة تخلق القيمة للموزع :

 ت�ضمن العالمات ذات امل�صداقية الكبرية م�ستوى معني من املبيعات للموزعني كونها تزيد من �أهمية العالمة و منعدد مرتادي نقاط البيع .
 تكون اجلهود التي يكر�سها املوزع لبيع منتجاته قليلة لأن املنتج يتكفل برواج عالماته مبا فيه الكفاية . من اجلانب االقت�صادي ميكن البيع ب�سعر �أقل من عالمة املنتج  .لأن املوزع ي�شرتي ب�سعر �أقل من عند املنتج  ،كونهذا الأخري يخف�ض الثمن نظرا �إىل تخليه عن جانب كبري من التكاليف ( تكاليف االت�صال) .
ت�سمح عالمة املوزع برفع وفاء الزبائن �إذ يفو�ض امل�ستهلك املوزع مكانه يف مراقبته للجودة و �أ�صلية املنتج ،علما �أن
املوزع ميلك اخلربة و الإمكانيات الالزمة (. )22

تقييم فعالية عالمة م�ؤ�س�سة «�صابة» III–:

بهدف ربط اجلانب النظري باجلانب امليداين ،ونظرا لإ�شتداد املناف�سة يف قطاع املنتجات الإ�ستهالكية و
بالتحديد يف جمال العجائن الغذائية ،قمنا ب�إجراء درا�سة ميدانية لتقييم عالمة منتج جزائري وذلك يف م�ؤ�س�سة
�صابة للعجائن الغذائية عن طريق ا�ستمارة موزعة على امل�ستهلكني والإعتماد على �أ�ساليب التحليل مبتغري واحد
(برنامج( SPSSلتقييم �صدى العالمة لديهم و�إعطاء �إر�شادات لدعم دور العالمة يف تعزيز القدرة التناف�سية
للم�ؤ�س�سة اجلزائرية.

 –1ت�صميم الدرا�سة :
 1--1م�شكلة الدرا�سة :

نظرا ال�شتداد املناف�سة يف قطاع املنتجات اال�ستهالكية و بالتحديد يف جمال العجائن الغذائية ،ف�إن
م�ؤ�س�سة �صابة تواجه عدة مناف�سني ي�سعى كل واحد منهم �إىل ك�سب م�ستهلكني جدد و زيادة ح�صته ال�سوقية على
ح�ساب املناف�سني .
 نظرا لأهمية هذا املو�ضوع ،قمنا بهذه الدرا�سة عن كيفية تقييم فعالية عالمة �صابة و ذلك لتعزيز م�ستوىقدرتها التناف�سية يف �سوق العجائن الغذائية باجلزائر ،حيث قمنا بتلخي�ص م�شكلة الدرا�سة فيما يلي:
* يف ظل املناف�سة ال�شديدة ،هل متلك عالمة �صابة قوة و فعالية ت�سمح لها باحلفاظ على الزبائن احلاليني و
�إمكانية جذب زبائن جدد ؟ .

 2--1حدود الدرا�سة :

 احلدود الزمانية  :امتدت الدرا�سة زمنيا من الفرتة � 2010/04/17إىل � 2010/05/01أي على مدى 15يوما.
 احلدود املكانية :تهتم الدرا�سة بكل امل�ستهلكني يف جمال العجائن الغذائية باجلزائر ،و ن�أخذ كعينة ممثلة لهمبع�ض امل�ستهلكني من مدينة عنابة.

 –2م�صادر احل�صول على املعلومات :

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة طريقة اال�ستق�صاء يف جمع البيانات الأولية نظرا النت�شار تطبيقها و ا�ستعمالها الوا�سع
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يف درا�سات ال�سوق �إ�ضافة �إىل طبيعة املو�ضوع و الذي يفر�ض هذه الطريقة لأنها الو�سيلة الوحيدة املمكنة.
هذا اال�ستق�صاء قمنا بت�صميمه و تق�سيمه �إىل ق�سمني كما يلي:
معلومات خا�صة عن امل�ستهلكني  :تتكون من (� )4أ�سئلة.
 - 2جمموعة من الأ�سئلة موجهة لعينة الدرا�سة :و التي جتيب عن م�شكلة الدرا�سة ،و تتكون من (� )21س�ؤاال
نحاول من خاللها تقييم �شهرة ووفاء امل�ستهلكني لعالمة �صابة بالإ�ضافة �إىل �صورة عالمة �صابة و الوظائف التي
تقدمها هذه العالمة للم�ستهلك...جتمع ا�ستمارة اال�ستق�صاء بني الأ�سئلة املغلقة و املفتوحة ح�سب ما يتطلبه
ال�س�ؤال.

 –3جمتمع الدرا�سة و عينتها:

	�إن جمتمع الدرا�سة هم جميع م�ستهلكي املنتجات الغذائية و بالتحديد جمال العجائن الغذائية عرب
كامل الرتاب الوطني  .و ن�أخذ كعينة مت اختيارها ع�شوائيا م�ستهلكني من مدينة عنابة و ذلك نظرا ملحدودية
الوقت لإعداد الدرا�سة و كذلك الإمكانيات املادية و الب�شرية املتاحة للدرا�سة.
 –4مراحل تطوير �أداة القيا�س :قبل �أن يخرج اال�ستبيان يف �شكله احلايل مر على عدة مراحل حيث مت
�إعداد قائمة الأ�سئلة و بعد ذلك متت مراجعتها و ت�صميمها حتى �أ�صبحت على �شكلها احلايل.
 لقد مت تنفيذ هذا اال�ستبيان انطالقا من املقابالت ال�شخ�صية. كان عدد الأفراد امل�ستق�صى منهم يقدر بـ170فردا  .و بعد مراجعة و فرز اال�ستمارات مت االحتفاظ بـ150ا�ستمارة و �إلغاء  20ا�ستمارة لعدم اكتمال بياناتها �أو لعدم ا�سرتجاعها...الخ.

 –5الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة:

تقوم يف هذا ال�ش�أن با�ستعمال �أ�ساليب التحليل مبتغري واحد ،و ن�ستعني بربنامج  SPSS 08*1يف عملية تفريغ
و كذا العر�ض و التحليل الإح�صائي للبيانات.

 -IVعر�ض نتائج اال�ستمارة و �إختبار الفر�ضيات:
عر�ض نتائج اال�ستمـارة -1:
* ال�شهرة لعالمة �صابة :

بعد جمع الإ�ستمارات و حتليلها حت�صلنا على النتائج التالية:

 -ال�شهرة امل�سماة «  » Top of mindلعالمات العجائن:

	�إن العالمات التي مت ذكرها على نحو تلقائي يف امل�ستوى الأول تقي�س �شهرة العالمة امل�سماة « Top of
 » mindوهو �أعلى م�ستوى لل�شهرة ،و على �ضوء نتائج اال�ستبيان ف�إن �أكرب عالمة ذكرت يف امل�ستوى الأول هي عالمة
حمبوبة بن�سبة  62(41.3%فرد من جمموع  ،)150و بالتايل فهي حتتل املركز الأول يف املركز الثاين عالمة �سيم
بن�سبة �شهرة «  Top of mind » 34.7% (23فرد) و هي ن�سبة ح�سنة لأنها دخلت �سوق العجائن منذ �أ�شهر
فقط� ،أما يف املركز الرابع ت�أتي عالمة �صابة بن�سبة �شهرة «  » Top of mindتقدر بـ 6%فقط (� 9أفراد) و هي
ن�سبة �ضعيفة جدا خا�صة �أنها تتواجد منذ �سنوات يف ال�سوق.

 -قيا�س ال�شهرة التلقائية:

بالن�سبة للعالمات التي ذكرها امل�ستق�صون ب�صفة تلقائية فانح�صرت يف العالمات التالية:
1 * SPSS : Statistical Package For The Social Siences
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حمبوبة� ،سيم� ،صابة ،بن عمر ،ماما ،الوردة البي�ضاء ،ال�سنبلة الذهبية و . Panzani
ح�سب اجلدول نالحظ �أن �أكرب عالمة ذكرت ب�صفة تلقائية هي عالمة حمبوبة حيث �أن ن�سبة
�شهرتها التلقائية ت�ساوي  129( 86%فرد) و هذا ما ي�ؤكد احتاللها املركز الأول يف ال�شهرة امل�سماة « Top of
.» mind
بعدها ت�أتي �سيم بن�سبة �شهرة تلقائية  ، 74%ثم بن عمر بن�سبة  83( 55%فرد) و هي ن�سبة مهمة
لأنها عالمة جديدة يف �سوق العجائن الغذائية ،يف املركز الرابع �صابة بن�سبة  37%و هي ن�سبة متو�سطة فعلى
الرغم من تواجدها منذ �13سنة يف ال�سوق �إال �أنها ذكرت من طرف  56فرد من جمموع  150فرد.
 قيا�س ال�شهرة املوجهة لعالمات العجائن: �إن العالمة امل�صنفة ك�أ�سو�أ العالمات بني حمبوبة� ،سيم� ،صابة و بن عمر هي عالمة �صابة بن�سبة �شهرة موجهةتقدر بــ� 46.7%أي ما يعادل  70فرد من جمموع  . 150وقد �إحتلت عالمة �صابة املركز الرابع نظرا لنق�ص
ابتكاراتها يف جمال العجائن و كذا رداءة جودتها.

* الوفاء لعالمة �صابة :

 نالحظ على �ضوء نتائج الدرا�سة �أن  9.3%من �أفراد العينة يرتددون دائما على �شراء منتجات �صابةو بالتايل ف  14من �أ�صل  150فرد هم م�ستهلكون وفيون ملنتجات �صابة و لكن هذه الن�سبة �ضعيفة ،بالن�سبة
للم�ستهلكني الذين ي�شرتون منتجات �صابة �أحيانا فهم ميثلون �أعلى ن�سبة  55( 36.7%فرد)� ،أما الذين ي�ستهلكونها
نادرا فيمثلون ن�سبة  24.7%من عينة الدرا�سة لذلك على امل�ؤ�س�سة �أن ت�سعى لك�سب وفائهم� ،أما الن�سبة التي ال
ت�شرتي منتجات �صابة فتقدر بـ 29.3%و متثل الزبائن املحتملني التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة جلعلهم زبائن حاليني.
 الوفاء للعالمة �أم للمحل:الحظنا �أن ن�سبة امل�ستق�صون الذين يغريون املحل للبحث عن عالمة �صابة تقدر بـ 20.45%و هم ميثلون امل�ستهلكون
الوفيون للعالمة ،بينما  68.18%منهم يقومون بتغيري هذه العالمة و التحول لعالمة �أخرى� ،أما  11.36%منهم
فال ي�شرتون �أبدا وبالتايل يتحولون ل�شراء منتجات �أخرى.

* �صورة عالمة �صابة :

 ح�سب ن�سب الإجابة املتح�صل عليها نالحظ ما يلي:  18.04%من عينة الدرا�سة ي�ؤكدون �أن منتجات عالمة �صابة رفيعة جدا  38.34%منهم يرى ب�أنها رفيعةفقط ،لكن  43.60%يجمع على �أنها منتجات غري رفيعة باملرة.
بالن�سبة للإ�شهار الأغلبية  52.63%ترى ب�أن �إ�شهار �صابة �ضعيف و بالتايل عليها االهتمام به. بالن�سبة للتوفر ف�إن �أغلبية العينة بني املوافقة متاما و املوافقة على توفر �صابة يف الأ�سواق ،بينما الأقلية 22.55%ترى ب�أن منتجات �صابة غري متوفرة يف الأ�سواق.
 بينما �أجمع معظم �أفراد عينة الدرا�سة � 67.66%أن منتجات �صابة ال تهتم بالبيئة ،لكن هناك من يرى منهمب�أنها تهتم بالبيئة ( )5.26%و ( ،)27.06%رمبا لعدم وعيهم ب�أبعاد امل�صطلح.
 -مالحظة :الإجابة كانت من طرف  133م�ستق�صي من �أ�صل  150لأن  17منهم ال يعرفون العالمة.
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* وظائف عالمة �صابة :

من نتائج الإ�ستمارة الحظنا �أن  36.7%من املجيبني على هذا ال�س�ؤال يرون ب�أن �صابة ذات ذوق جيد و 25.3%
منهم يرون ب�أن منتجاتها ذات ذوق �سيء.
 بالن�سبة للجودة ف�إن  34%من عينة الدرا�سة يرون ب�أن منتجات �صابة رفيعة ،بينما  % 38.7و هي الأغلبيةترى ب�أن منتجاتها رديئة.
 ح�سب  74.7%من عينة الدرا�سة ف�إن �سعر منتجات �صابة منا�سب وهم ميثلون الأغلبية �أما  12.7%منهميرونه �سعر غري منا�سب.

نتائج الدرا�سة :

 نالحظ ب�أن عالمة �صابة معروفة منذ �سنوات عند الأغلبية وذلك لأقدميتها يف �سوق العجائن  ،لكنها حتتلاملرتبة الرابعة بني العالمات املناف�سة وذلك ل�شهرتها ال�سلبية.
 نالحظ ب�أن الزبائن الأوفياء لعالمة �صابة ن�سبتهم �ضعيفة لذلك على م�ؤ�س�سة �صابة �أن تقوم ب�إعداد برنامجلك�سب وفاء زبائنها و حتويل زبائنها املحتملني �إىل زبائن حاليني ،من خالل توفريها لكل ما يطلبه امل�ستهلك من
جودة و �سعر ومنتجات جديدة.
 منتجات �صابة تعك�س الوظائف التي تقدمها هذه العالمة للم�ستهلكني  ،و ح�سب ر�أيهم ف�إن عالمة �صابة ذوقهان�سبيا جيد ،لونها جيد ،جودتها رديئة و�سعرها جد منا�سب.
 بالن�سبة لل�صورة الذهنية عن منتجات �صابة باملقارنة مع املنتجات املناف�سة ،ف�إن �صابة العالمة الأقل جودةوهذه نقطة �ضعف عالمة �صابة� ،أما �أ�سعارها فهي �أقل وبالتايل تعترب ميزة جيدة خا�صة بالن�سبة لأ�صحاب
القدرة ال�شرائية ال�ضعيفة� ،أما توفرها فهو ح�سن ونتطلع دائما لتح�سينه �أكرث.

� - 2إختبار الفر�ضيات :

وبعد التح�صل على النتائج ،تو�صلنا �إىل:
 نفي الفر�ضية الأوىل لأن عالمة �صابة عالمة م�شهورة لكن درجة الوفاء �إليها �ضعيفة ،وبالتايل توجد عالقة�سلبية بني �شهرة العالمة ودرجة الوفاء �إليها ،وذلك يعود ل�شهرتها ال�سلبية ،وبالتايل ال ميكن مل�ؤ�س�سة �صابة
دعم فعالية عالمتها من خالل العمل على �شهرتها لأنها �ست�ؤزم و�ضعيتها.
 ت�أكيد الفر�ضية الثانية لأن هناك عالقة ايجابية بني �صورة عالمة �صابة والوظائف التي تقدمها ،حيث�أن انطباع الزبائن عنها �أن منتجاتها ذات جودة رديئة وذلك لأنها ال توفر لهم م�ستوى اجلودة املطلوب� ،أما
انطباعهم عن �سعرها منا�سب وذلك لأنها تطرح منتجاتها ب�أ�سعار منخف�ضة مقارنة مع �أ�سعار املناف�سني ،وبالتايل
ميكن مل�ؤ�س�سة �صابة �أن تقوم بدعم فعالية عالمتها على �أ�سا�س الربط بني �صورتها يف ذهن امل�ستهلك من جهة
والوظائف التي تقدمها له من جهة �أخرى.
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 -IVالإ�ستنتاجات و التو�صيات :
- 1الإ�ستنتاجات :

تو�صلنا من خالل حتليل النتائج واملعطيات للدرا�سة التي �أجريت على عالمة منتج وطني (�صابة للعجائن الغذائية)
�إىل عدم فعالية عالمة �صابة وذلك لعدة �أ�سباب:
 عالمة �صابة غري حيوية لأنها لي�ست من العالمات املميزة يف ذهن امل�ستهلك ،وعدم التميز راجع �إىل عدماال�ستجابة �إىل تطلعات وحاجات الزبائن.
 عالمة �صابة متلك قواما �ضعيفا لأن درجة الوفاء �إليها �ضعيفة ب�سبب �شهرتها ال�سلبية.وذلك يعود �إىل جملة من الأ�سباب:
 امل�شاكل املالية والإدارية التي تواجهها امل�ؤ�س�سة وعدم امتالكها الإمكانيات لتح�سني جودتها. تدين امل�ستوى التعليمي لأغلبية مدراء ال�شركات �أو احتالل منا�صب بعيدة كل البعد عن التخ�ص�ص.� -سيا�سة تغيري �شعار �صابة التي تقلل من �صورة العالمة يف ذهن امل�ستهلك ودرجة الوفاء �إليها.

- 2التـو�صيات:

 قبل �أن ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل �شهرة عالمتها ،يجب �أن تقوم بتدعيمها بالوظائف التي تفي بتطلعات الزبون وذلكلزيادة درجة الوفاء �إليها.
 ميكن للم�ؤ�س�سة �أن تقوم بدعم فعالية عالمتها على �أ�سا�س الربط بني �صورتها يف ذهن امل�ستهلك والوظائف التيتقدمها له -.يجب على عالمة �صابة �أن تقوم ببناء حيوية عالمتها �أوال وذلك بالرتكيز على اجلودة كوظيفة
بالإ�ضافة �إىل ال�سعر املنا�سب الذي تتبناه لإ�سقاط �صورة جيدة يف ذهن امل�ستهلك.
 بعدما ت�صبح عالمة �صابة حيوية ميكنها �أن تنتقل �إىل العمل على قوامها من خالل الزيادة من �شهرتها من �أجلخلق �أو زيادة درجة الوفاء �إليها.
 ميكن للم�ؤ�س�سة اجلزائرية �أن تقوم بتعزيز القدرة التناف�سية لعالمتها بجعلها عالمة حيوية �أوال وذلك بالرتكيزعلى الوظائف التي تقدمها كاجلودة وذلك لتح�سني �صورتها ،ثم ت�سعى �إىل جعلها م�شهورة ومعروفة من طرف
الزبائن باالعتماد على الإ�شهارات املكثفة وذلك لزيادة درجة الوفاء �إليها واالرتباط بها.
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اخلـاتـمـة :

 تعد العالمات جزءا كلي الوجود يف الأ�سواق احلديثة ،لأنها باخت�صار تقوم مقام اجل�سر بني امل�ؤ�س�سة وزبائنها،لذلك ت�سعى امل�ؤ�س�سات �إىل �إي�صال رموز القيمة التي تبتكرها من خالل العالمة.
لكن يف عاملنا املعا�صر ،ال�سريع التحوالت واملت�شابك العالقات ،جند بان امل�ؤ�س�سة حتاول التميز من خالل بناء
عالمات قوية تعزز من قدرتها التناف�سية وتبقيها �صامدة يف ظل املناف�سة ال�شديدة.
 كذلك العالمات القوية متلك ركيزتني �أ�سا�سيتني ،احليوية والقوام تقوم على �أ�سا�سهما ،فالعالمة ت�صبح حيوية�إذا كانت من العالمات املميزة يف ذهن امل�ستهلك عن العالمات الأخرى وهذا التميز متعلق باال�ستجابة �إىل
حاجات ورغبات الزبائن.
�أما قوام العالمة فمتعلق بدرجة حبها و الوفاء �إليها كذلك ن�سبة �شهرتها يف ال�سوق امل�ستهدف.
قمنا بدرا�سة ميدانية الختبار كيفية تعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سة اجلزائرية من خالل دور العالمة،
وكانت الدرا�سة على م�ؤ�س�سة �صابة للعجائن الغذائية وتو�صلنا من خالل حتليل النتائج واملعطيات �إىل عدم
فعالية عالمة �صابة وذلك لعدة �أ�سباب:
 عالمة �صابة غري حيوية لأنها لي�ست من العالمات املميزة يف ذهن امل�ستهلك ،وعدم التميز راجع �إىل عدماال�ستجابة �إىل تطلعات وحاجات الزبائن.
 عالمة �صابة متلك قواما �ضعيفا لأن درجة الوفاء �إليها �ضعيفة ب�سبب �شهرتها ال�سلبية.*�إذن قبل �أن ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل �شهرة عالمتها ،يجب �أن تقوم بتدعيمها بالوظائف التي تفي بتطلعات الزبون
وذلك لزيادة درجة الوفاء �إليها.
وبالتايل يجب على عالمة �صابة �آن تقوم ببناء حيوية عالمتها �أوال وذلك بالرتكيز على اجلودة كوظيفة بالإ�ضافة
�إىل ال�سعر املنا�سب الذي تتبناه لإ�سقاط �صورة جيدة يف ذهن امل�ستهلك.
 بعدما ت�صبح عالمة �صابة حيوية ميكنها �أن تنتقل �إىل العمل على قواها من خالل الزيادة من �شهرتها من �أجلخلق �أو زيادة درجة الوفاء �إليها.
لذلك تقوم امل�ؤ�س�سات بتعزيز قدرتها التناف�سية من خالل جعلها عالمة حيوية �أوال وذلك بالرتكيز على الوظائف
التي تقدمها كاجلودة وذلك لتح�سني �صورتها ،ثم ت�سعى �إىل جعلها م�شهورة ومعروفة من طرف الزبائن باالعتماد
على الإ�شهارات املكثفة وذلك لزيادة درجة الوفاء �إليها واالرتباط بها.
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واقع ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة باجلزائر
(درا�سة ميدانية لعينة من امل�ؤ�س�سات اجلزائرية)
�أ .فريحة ليندة

جامعة 08ماي 1945-قاملة
كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري

�أ.د �سالميي �أحمد

جامعة باجي خمتار-عنابة
كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري

ملخ�ص:

نظرا للأهمية التي يكت�سيها ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
باجلزائر بالنظر مل�ساهمتهما يف التنمية االقت�صادية و االجتماعية � ،أ�ضحى
البحث عن �آلية منا�سبة وفق اطر ونظم علمية لتنمية و حتفيز امل�ؤ�س�سات
لتمكينها من التفاعل و اقتنا�ص الفر�ص املتاحة �ضرورة �إلزامية  ،فنجاح
مثل هذه امل�ؤ�س�سات يتطلب �إرادة �إدارية ت�شجع على الت�أقلم و التكيف الدائم
و املتعدد الأبعاد الذي ي�ساير الرهانات الإ�سرتاجتية لها ،والذي يقود �إىل
حتديد حماور التنمية على مدى زمني معني بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،خا�صة منها تلك التي تكون مو�ضوع الت�أهيل ،ثم ت�صميم خطة
موجهة لتحقيق احرتافية كل امل�ؤ�س�سات يكون الغر�ض منها حمو الفوارق
التناف�سية بني امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ونظرياتها الأجنبية �أو تقريبها من
حدود االمتياز.
حيث يهدف هذا البحث �إىل �إبراز واقع الت�أهيل و �أهميته يف مواجهة
التحديات وال�صعوبات ،التي تعرت�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة باجلزائر
و�إظهار الأ�ساليب والربامج التي ميكن �أن نعتمد يف هذه امل�ؤ�س�سات عند تطبيقها
للت�أهيل ،هذا الأخري الذي �أ�صبح من العوامل الأ�سا�سية لك�سب التفوق التناف�سي
و رهان ا�سرتاتيجي ل�ضمان ا�ستمرارية هذه امل�ؤ�س�سات.
الكلمات املفتاحة:
الت�أهيل ،امليزة التناف�سية ،الكفاءات ،متطلبات التناف�سية ،التكيف مع
امل�ستجدات البيئية.
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)واقع ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة باجلزائر (درا�سة ميدانية لعينة من امل�ؤ�س�سات اجلزائرية

Abstract:

 	
Given the importance of the rehabilitation of small and
medium enterprises in Algeria, in view of their contribution to
the economic and social development, has become a search for
a mechanism suitable according to the contexts and systems
of scientific development and encouragement of institutions ;
to enable them to interact and seize the opportunities should
be mandatory, the success of such institutions requires the
will of the administrative encouraged to adapt and adjustment
of durable and multi-dimensional, which copes with bets
Strategic them and that they lead to determine the axes of
development over a certain time frame for the small and
medium enterprises, especially those that are the subject of
rehabilitation, and then design a plan addressed to achieve a
professional all the institutions designed to erase differences
competitiveness between institutions Algerian and foreign
counterparts or bring it closer to the limits of the concession.
Where the aim of this research; is to highlight the reality of
rehabilitation and its importance in the face of challenges and
difficulties facing small and medium enterprises in Algeria,
and to show methods and programs that can be adopted in
these institutions when applying for rehabilitation, the latter
which has become a key factor to gain competitive edge and
bet strategically to ensure the continuity of this institutions.
Key words: Rehabilitation, competitive advantage,
competency requirements, competitiveness, adapt to
environmental developments.
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مقدمة:

ي�شهد االقت�صاد اجلزائري يف الآونة الأخرية منطني من التحوالت:
 .1التحول من اقت�صاد مدارا مركزيا �إىل اقت�صاد قائم على �آليات ال�سوق ،والذي رافقه �إنفتاح �إقت�صادي غري
من قواعد املناف�سة ،و فر�ض على امل�ؤ�س�سات منطق املناف�سة بدال من منطق الإحتكار ال�سيما مع فتح املجال �أمام
اال�ستثمار الأجنبي و املنتجات الأجنبية.
 .2التحول من �إقت�صاد امل�ؤ�س�سات ذات احلجم الكبري �إىل م�ؤ�س�سات متو�سطة و �صغرية ،متا�شيا و التحول العاملي يف
هذا الإجتاه ،ف�ضال عن مال الف�شل الذي �آلت �إليه م�ؤ�س�ساتنا “الكبرية“ والذي �إ�ستدعى �إعادة هيكلتها و تفتيت
بع�ضا �إىل م�ؤ�س�سات �صغرية و متو�سطة.
لكن هل م�ؤ�س�ساتنا ال�صغرية واملتو�سطة ترقى �إىل درجة املناف�سة العاملية خا�صة يف ظل االنفتاح
االقت�صادي اجلديد (ال�شراكة االورو -جزائرية واالن�ضمام املرتقب لـ .))OMC
و من اجل ذلك �سعت اجلزائر �إىل ت�أهيل هذا النوع من امل�ؤ�س�سات وذلك لتبنيها لعدة برامج من بينها
برنامج ميدا لت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة والذي جاء يف �إطار ال�شراكة هذا من جهة،ومن جهة �أخرى من
�أجل �إر�ساء قاعدة متينة لهذا القطاع يف اجلزائر عمدت ال�سلطات العمومية �إىل �إتخاذ عدة �إجراءات تنظيمية و
داعمة ،ال�سيما املتعلقة مبتطلبات التناف�سية.
و تتمحور م�شكلة البحث يف كيفية الإجابة نظريا و ميدانيا عن الت�سا�ؤل الآتي:
ما هو واقع برامج الت�أهيل يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية؟وكيف ت�ساهم يف الت�أثري على
تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة؟
و من ثم ي�أتي هذا البحث ليعر�ض و يحلل واقع برامج الت�أهيل و �أثره يف منوامل�ؤ�س�سات التي تتوزع على
م�ستوى بع�ض مناطق الوطن و التي تن�شط يف قطاعات خمتلفة كمجال للدرا�سة بغية الك�شف عن بع�ض العوامل
امل�ؤثرة يف برامج الت�أهيل على م�ستوى العينة مو�ضوع الدرا�سة ،وفقا لإ�ستبيان مت حت�ضريه و توزيعه على امل�ؤ�س�سات
املختارة ،وعن طريق الإت�صاالت املبا�شرة مع م�س�ؤويل هذه امل�ؤ�س�سات ،مكنتنا من جمع معلومات ومعطيات ذات �أهمية
بالغة تقودنا �إىل الإعتماد على املنهج الو�صفي و التحليلي للو�صول �إىل �أهداف هذه الدرا�سة.

 -Iواقع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر:

	�إن التحول الذي عرفته ال�سيا�سة االقت�صادية يف اجلزائر بداية من الع�شرية ال�سابقة� ،أفرزت تغريات
مهمة يف هياكل االقت�صاد الوطني ،بداية ظهور م�ؤ�س�سات خا�صة يف جميع القطاعات ،ووجود مناف�سة هي يف مراحلها
الأوىل والتي ا�شتدت حدتها بعد الدخول يف عقد ال�شراكة مع االحتاد الأوربي حيز التنفيذ منذ � 01سبتمرب
 ، 2005ف�أعطت الدولة �أهمية بالغة لهذه امل�ؤ�س�سات بالنظر ملا حتققه من منو اقت�صادي واجتماعي وحماولة
تدعيمها وترقيتها �إىل م�ستويات جتعلها قادرة على مواجهة االنفتاح الذي تتبناه �سيا�سة الدولة.

 - 1تعريف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة:

ال يوجد تعريف موحد للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وذلك لتعدد معايري الت�صنيف واختالفها.
	�أخذت اجلزائر باملعايري الأوروبية يف حتديد تعريف لهذا النوع من امل�ؤ�س�سات ب�صدور الن�ص الت�شريعي
يف القانون رقم  18/01والذي يرتجم ب�صدق �إرادة الدولة للنهو�ض بهذا القطاع ،وكان هذا من خالل القانون
التوجيهي لرتقية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ال�صادر �سنة 2001.1
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امل�ؤ�س�سة ال�صغرية و املتو�سطة هي التي:
 ت�شغل �أقل من  250عامل رقـم �أعمالها ال يتعدي  2مليار دج جمموع احل�صيلة ال�سنوية ال تتعدى  500مليون دج.وقد �صنفتها الوزارة ح�سب اجلدول التايل2:
اجلدول رقم ) 01 ( :ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ح�سب التعريف اجلزائري
عدد
رقم الأعمال (مليون دج) جمموع احل�صيلة ال�سنوية (مليون دج)
املعيارامل�ؤ�س�سة
العمال(عامل)
01-10
20-10
9-1
م�صغرة
�صغرية

49-10

200-20

2000-200
250-50
متو�سطة
امل�صدر.http://www.pmeart- Dz.org/ar :

100-10
500-100

وبالن�سبة للتطور العددي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر ميكن تو�ضيحه من خالل اجلدول الآتي:
اجلدول رقم ) 02 ( :تطور عدد امل�ؤ�س�سات يف اجلزائر الوحدة)  :م�ؤ�س�سة (1
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
ال�سنوات
عدد امل�ؤ�س�سات
امل�صدر :املرجع ال�سابق
وح�سب اجلدول ال�سابق نالحظ التطور امللحوظ يف عدد امل�ؤ�س�سات وتزايدها امل�ستمر من �سنة �إىل
�أخرى وال �سيما بني  2001و  ، 2002حيث بلغت الزيادة  72.970م�ؤ�س�سة �صغرية ومتو�سطة ،نتيجة اعتماد
التنظيم اجلديد لإن�شاء امل�ؤ�س�سات والقانون التوجيهي لرتقية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وما حتمله من
ت�سهيالت ،يف احل�صول على القرو�ض من البنوك الداعمة لهذه امل�ؤ�س�سات والتي اليتعدى درا�سة ملفاتها  60يو ًما ،يف
حني كانت من قبل ت�صل �إىل اخلم�س �سنوات على الأكرث.

 - 2م�ساهمة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة يف االقت�صاد الوطني:

لقد �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ت�ساهم م�ساهمة فعالة يف االقت�صاد الوطني فقد:
 ت�ضاعف عدد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من � 110آالف م�ؤ�س�سة العام � 2001إىل نحو � 450ألف م�ؤ�س�سةمتوقعة مع نهاية  .2009والهدف الرئي�س الذي تطمح اجلزائر �إىل حتقيقه هو بلوغ � 600ألف م�ؤ�س�سة �صغرية
ومتو�سطة بحلول  2014من خالل اخلطة التي و�ضعتها احلكومة3.
 م�ساهمتها يف االقت�صاد الوطني :للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة دور كبري يف اقت�صاديات الدول ،حيث تقا�س�أهميتها بعدة م�ؤ�شرات من بينها :حجم اليد العاملة امل�شغلة ،ن�سبتها �ضمن العدد الإجمايل للم�ؤ�س�سات ،وكذا
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ح�صتها �ضمن الناجت املحلي الإجمايل4.
 ففي الدول املتقدمة على �سبيل املثال ،ت�شكل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ن�سبة  99%من �إجمايل امل�ؤ�س�ساتاملوجودة يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية� ،أملانيا ،اليابان ،فرن�سا ،بريطانيا و�إيطاليا ،كما �أنها توفر �أكرث
من  69%من منا�صب ال�شغل يف فرن�سا من حجم العمالة املوظفة ،و�أكرث من  % 73من العمالة املوظفة يف
اليابان� ،أما من ناحية م�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل ،جندها ت�ساهم بن�سبة  % 48من الناجت املحلي
الإجمايل يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وبـ  % 62يف فرن�سا ،و % 41يف �إيطاليا ،و % 35يف �أملانيا5.
 �ساهمت يف الرفع من القيمة امل�ضافة حيث و�صلت مثال ن�سبة الزيادة يف قطاع البناء والأ�شغال العمومية(اخلا�ص)ل�سنة � 2005إىل 6.% 14
 �أ�صبحت ت�ساهم نحو  75باملائة من الناجت الداخلي اخلام خارج قطاع املحروقات. ترقية ال�صادرات :لقد �أثبتت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �إمكانيات كبرية يف زيادة ال�صادرات م�ساهمتها يفالت�صدير  2% .10من �إجمايل ال�صادرات تقدر بقيمة  538مليون دوالر ،وتوفري العمالت ال�صعبة وتقليل
العجز يف ميزان املدفوعات� ،أو حتى �إحداث فائ�ض يف ميزان مدفوعات بع�ض الدول ،وذلك من خالل غزو
الأ�سواق الأجنبية ،فعلى �سبيل املثال متثل �صادرات امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف دول �شرق �أ�سيا ن�سبة
 % 40من جمموع ال�صادرات يف هذه الدول ،وهو ما يعادل �ضعف ن�سبة �صادرات هذه امل�ؤ�س�سات يف دول منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية.

 :IIماهية عملية الت�أهيل و �إجراءاته :

عرفت امل�ؤ�س�سة اجلزائرية يف ال�سنوات الأخرية ،حتوالت جذرية من �أجل ت�أقلمها مع املتغريات الواقعة
يف بيئتها ،ال�سيما املتعلقة منها مبتطلبات التناف�سية.

 - 1مفهوم الت�أهيل:

حددت اجلزائر مفهوما م�ضبوطا لعملية الت�أهيل و هذا �ضمن برنامج ميدا  MIDAلت�أهيل امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية و املتو�سطة اجلزائرية � EDPMEسنة .2006
«ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة هو قبل كل �شيء �إجراء م�ستمر للتدريب ،التفكري الإعالم و
التحويل بهدف احل�صول على طرق و �أفكار و �سلوكات جديدة للمقاولني ،وطرق ت�سيري ديناميكية و مبتكرة».

� - 2أهداف ت�أهيل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية:

ميكننا ح�صر �أهم �أهداف ت�أهيل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية فيما يلي:
 حت�سني ت�سيري امل�ؤ�س�سات� :سعى برنامج الت�أهيل �إىل رفع الكفاءة الإنتاجية للم�ؤ�س�سات حتى ت�ستطيع احلفاظعلى ح�صتها يف ال�سوق املحلي يف مرحلة �أوىل و البحث عن �أ�سواق خارجية يف مرحلة موالية ويتم ذلك ب�إدخال
جمموعة من التغريات الهامة على �أ�ساليب و طرق الت�سيري و الإنتاج بغية اال�ستخدام الأمثل للقدرات الإنتاجية
املتاحة ،وتنمية الكفاءات الب�شرية ،و البحث يف الأن�شطة الت�سويقية؛
 حت�سني تناف�سية امل�ؤ�س�سات� :إن هدف الو�صول �إىل حت�سني التناف�سية يعترب من الأهداف الهامة التي ت�سعىامل�ؤ�س�سة �إىل بلوغها حيث يعترب عامل التناف�سية �ضروري لأي م�ؤ�س�سة للحفاظ على مكانتها و تطويرها خا�صة
يف الوقت احلايل وتتم عملية حت�سني التناف�سية من خالل االعتماد على �أحدث الطرق يف جماالت الت�سيري و
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التنظيم وذلك للتحكم يف التكاليف و الإلتزام باملوا�صفات و املقايي�س الدولية املتعلقة بالنوعية ،وحت�سني
القدرة الت�سيريية لدى امل�سريين وذلك بتوفري املحيط املالئم لها و ب�إدخال مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة؛7
 توفري منا�صب ال�شغل� :إن برنامج ت�أهيل امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية يهدف �إىل االحتفاظ بالعمالة وكذلك العملعلى حت�سني مرد وديتها وخلق منا�صب �شغل جديدة للم�ساهمة يف تخفي�ض البطالة و احلد منها.

�- 3إجراءات الت�أهيل:

�إن برنامج الت�أهيل لأي من�شاة البد �أن يحرتم على العموم املراحل التالية:

املرحلة الأوىل:

هي مرحلة الإجناز من طرف مكتب �أو م�ست�شارين خارجيني خمتارين من قبل امل�ؤ�س�سة بحرية ،و ت�سمى
هذه الدرا�سة بالت�شخي�ص الإ�سرتاتيجي الإجمايل و خمطط الت�أهيل ،و هذه الدرا�سة ترافق طلب امل�ساعدة املالية
يف �إطار �صندوق ترقية التناف�سية ال�صناعية مع �إحرتام قواعد الأهلية و الإجراءات املحددة من طرف اللجنة
الوطنية للتناف�سية ال�صناعية لال�ستفادة من املنح؛

املرحلة الثانية:

بعد القبول و التثبيت من طرف اللجنة الوطنية للتناف�سية ال�صناعية تنفذ امل�ساهمات غري املادية �أو
املادية املحدد من قبل برنامج الت�أهيل للإ�ستفادة من امل�ساعدات املالية ،هذه الأخرية �إما �أن تكون على �شكل ثالث
�أق�ساط ،حيث الق�سط الأخري يكون عند نهاية تنفيذ خمطط امل�ساهمة و التي ال تتعدى �سنتني بعد �إ�شعار القبول،
�أو على �شكل ق�سط واحد يف حدود مهلة الإجناز ل�سنتني و ب�صفة �إ�ستثنائية ت�ستطيع اللجنة قبول متديد الأجل
ل�سنة من �أجل حتقيق امل�ساهمات.

-IIIواقع عملية ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة يف اجلزائر:
- 1برامج ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة يف اجلزائر:

لقد قامت اجلزائر بتج�سيد عدة برامج لت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة منها ما يتم بالتعاون بني
وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة و االحتاد الأوروبي و هو ما يعرف بربنامج ميدا ،ومنها ما هو وطني ت�شرف
عليه وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.

 - 1 - 1برنامج ميدا لدعم و ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة:

	�إن �سيا�سة االنفتاح التي تبنتها اجلزائر حتمت عليها حت�سني حميطها االقت�صادي و�إعطاء امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية كافة الو�سائل ال�ضرورية ملواجهة املناف�سة الأجنبية وجعلها يف امل�ستوى املطلوب من خالل تطوير
قدراتها و تنويع ن�شاطاتها ،و يف هذا ال�صدد قامت اجلزائر بعقد اتفاق مع االحتاد الأوروبي بهدف رفع القدرة
التناف�سية للم�ؤ�س�سات اجلزائرية ال�صغرية و املتو�سطة ،و يتمثل هذا االتفاق يف برنامج ميدا لت�أهيل امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية و املتو�سطة التي ت�شغل �أكرث من  20عامل و التي تن�شط يف القطاع ال�صناعي �أو قطاع اخلدمات ال�صناعية
للتمكن من ال�صمود �أمام امل�ؤ�س�سات الأوروبية ،وتقدر امليزانية املخ�ص�صة لتمويل هذا الربنامج مببلغ  62.9مليون
يورو 57 ،مليون يورو ممولة من طرف االحتاد الأوروبي ،و يتميز هذا الربنامج مبا يلي8:
هو برنامج م�شرتك ما بني اللجنة الأوروبية و وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و ال�صناعات التقليدية
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اجلزائرية.
 حتدد مدة هذا الربنامج بـ � 05سنوات بداية من �شهر �سبتمرب � 2002إىل غاية دي�سمرب .2007 تقدر امليزانية املخ�ص�صة لهذا الربنامج بـ  62.9مليون يورو -ي�سري هذا الربنامج من طرف فريق خمتلط من اخلرباء الأوروبيني و اجلزائريني9.

 - 2 - 1برنامج  1GTZلدعم و تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة:

من �أجل دعم حركية �إعادة الهيكلة ،الت�أهيل ،االندماج و منو ال�صناعات يف �إطار حترير و انفتاح ال�سوق
قد مت �صياغة برنامج لدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة يف اجلزائر بالتعاون بني دولة �أملانيا و وزارة امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية و املتو�سطة يف اجلزائر ،و هذا يف �إطار ال�شراكة التقنية اجلزائرية الأملانية10.

 - 3 - 1الربنامج الوطني لت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة:

لتمكني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية من مواكبة التطورات احلا�صلة يف امليدان االقت�صادي،
ولكي ت�صبح مناف�سة لنظرياتها يف العامل� ،أعدت وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة واحلرف برناجما وطنيا
لت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة بقيمة  01مليار دينار �سنويا ميتد �إىل غاية �سنة  ،2013وت�شرف عليه
الوكالة الوطنية لتطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة (Agence National de Développement de
 )la PME )(ANDPMEالتي مت �إن�شائها عن طريق املر�سوم التنفيذي رقم  165-05بتاريخ  3ماي 2005
 11وهو برنامج وطني مي�س كل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بتعريف القانوين اجلزائري.

 - 4 - 1الربنامج الوطني لتطوير التناف�سية ال�صناعية تقوده وزارة ال�صناعة:

و�إ�ضافة �إىل هذا الربنامج الطموح الذي و�ضعته وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية ،هناك
برامج �أخرى و�ضعتها ال�سلطات العمومية اجلزائرية لت�أهيل ودعم امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية عموما.
والذي يهدف �أ�سا�سا �إىل ترقية تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ذات  20عامال ف�أكرث ،ويتميز هذا الربنامج بكونه ال
يجرب امل�ؤ�س�سات على الدخول فيه بل يرتك لها حرية الكاملة يف االلتحاق به من عدمه ،كما يتميز بالدعم املايل
التي تقدمه ال�سلطات العمومية عن طريق ما يعرف ب�صندوق ترقية امل�ؤ�س�سات ال�صناعية12
((((Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle FPCI

- 2عينة الدرا�سة وبع�ض خ�صائ�صها:

حماولة ملعرفة و�ضعية الت�أهيل يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة جاء االعتماد على التقرب من جمموعة
ع�شرين (  ) 20م�ؤ�س�سة ملعرفة واقع الت�أهيل يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة فكانت العينة املختارة وف ًقا لل�سريورة
الآتية والتي متثل طريقة اختيار العينة والدرا�سة املعتمدة كما ي�أتي:
املرحلة الأوىل :مرحلة اختيار العينة حيث مت تبني قطاعات خمتلفة يف اختيار امل�ؤ�س�سات وذلك بهدف
احل�صول على درجة متثيلية بغر�ض معرفة الت�أهيل يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ب�صفة عامة دون تخ�صي�ص
قطاع الن�شاط.
و كان اختيار امل�ؤ�س�سة يف القطاع الذي تن�شط فيه على �أ�سا�س االعتبارات الآتية13:
 -1التعاون التقني الأملاين من �أجل التنمية
Deutche Gesellsachaft furTechnishe Zusammenarbiet
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 م�ؤ�س�سات تتمتع مب�ؤهالت وخ�صو�صيات ترتبط بالأداء االقت�صادي وم�ستويات الت�شغيل؛ م�ؤ�س�سات تعمل على خلق وظائف جديدة وفتح �أ�سواق واعدة ملنتجاتها؛ م�ؤ�س�سات التي متتلك قدرات ت�صديرية عالية ملنتجاتها نحو الأ�سواق اخلارجية؛ امل�ؤ�س�سات التي ت�شغل ع�شرة �أ�شخا�ص فما فوق؛ م�ؤ�س�سات مت ت�أهيلها.املرحلة الثانية :مرحلة توزيع اال�ستبيان( الأ�سئلة اال�ستق�صائية ) والتي مت حت�ضريها وف ًقا ملتطلبات البحث
واملعارف املكت�سبة حول املو�ضوع ،حيث متت الإجابة عنها من قبل  20م�ؤ�س�سة.
املرحلة الثالثة :مرحلة ترجمة الإجابات وف ًقا للطرائق الإح�صائية يف جداول ومنحنيات بيانية ،حيث مت
التو�صل �إىل النتائج التي قمنا بتحليلها والتعليق عليها و املالحظ عن العينة املدرو�سة عدم تركز امل�ؤ�س�سات يف قطاع
معني بحيث توزعت ح�سب القطاعات التالية:
ال�صناعات الغذائية  ،ال�صناعة الكيماوية � ،صناعة البال�ستيك  ،مواد البناء  ،ال�صناعة امليكانيكية ،
حتويل الورق  ،تركيب املربدات  ،حتويل الزجاج .

 - 3الت�أهيل املحقق يف م�ؤ�س�سات العينة:

�إن بروز مناف�سة نوعية وتطور �سلوكيات امل�ستهلك وكذا التغريات امل�ستمرة يف حميط امل�ؤ�س�سات  ،وحماولة
اندماجها �ضمن االقت�صاد الدويل جعل من الت�أهيل حتمية ملواجهتها رغم اعرتاف امل�ؤ�س�سات بان املناف�سة تبقى
متو�سطة يف ال�سوق اجلزائرية يف اغلب القطاعات.
وت�ؤكد جمموعة التاهيالت التي حققتها العينة املدرو�سة  ،ما بني ت�أهيل التطوير اال�سرتاتيجي  ،الت�أهيل
الت�سويقي  ،ت�أهيل الإدارة والتنظيم  ،ت�أهيل املورد الب�شري  ،ت�أهيل الإنتاج ( التحكم يف التكاليف  ،النوعية ،
التنظيم  ،ال�صيانة  ،التموين  ،املخزون )  ،الت�أهيل املايل واملحا�سبي ...... ،

 - 4حمددات الت�أهيل ودوافعه:

تتمثل املحددات يف العوامل التي تدفع بامل�ؤ�س�سة للت�أهيل والتي تختلف بني اعتبار الت�أهيل �ضروريا
ال�ستمرارية امل�ؤ�س�سة وبني �إرادة التطوير الذاتية.
متثل متطلبات العميل �أهم حمددات الت�أهيل بن�سبة  40%من امل�ؤ�س�سات  ،مبعنى �أن اغلب املنتجات التي
تقدمها م�ؤ�س�سات العينة توجد �سوق العميل �أو الزبون فيه هو امللك  ،وهذا يعني �إمكانية ك�سب ح�صة �سوقية اكرب
 ،فيلجا امل�ؤ�س�سات �إىل الت�أهيل لك�سب ثقة الزبون ووالئه  ،وال �سيما يف املرحلة احلالية التي تتميز بدخول كبري
مل�ؤ�س�سات �أجنبية لال�ستثمار يف اجلزائر  ،مما يجرب امل�ؤ�س�سات املحلية اال�ستفادة من الو�ضعية املالية قبل بداية
مناف�سة التي ال ميكن معرفة درجة قوتها وقدرة م�ؤ�س�ساتنا على تفادي مواجهتها خا�صة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وهذا ما جعل ن�سبة  30%من م�ؤ�س�سات العينة تدعيم فكرة �أن املناف�سة حمدد �أ�سا�سي لعملية الت�أهيل.
كما جند �أن  20%من امل�ؤ�س�سات حتقق الت�أهيل بف�ضل �إرادتها الداخلية بالنظر �إىل التهديدات املتتالية
ملنتجاتها ويقظة م�ستمرة القتنا�ص الفر�ص املتاحة يف بيئتها .كما يتحدد الت�أهيل �أي�ضا عن طريق �ضغوط املوردين
بن�سبة  10%من العينة.
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 - 5م�صادر متويل برامج الت�أهيل:

فيما يتعلق بتمويل برامج الت�أهيل فانه يعد من �أهم امل�شاكل التي تواجهها امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
وجند �أن الدولة اجلزائرية ت�ساهم بق�سط وافر يف دعم هذه الربامج طبقا للكيفيات الآتية:
 تخ�صي�ص �إعانة عمومية تغطي ن�سبة  % 80من تكاليف الت�شخي�ص الأويل والت�شخي�ص النهائي املحددة قيمتهمببلغ  03ماليني دج مرفقة بقر�ض بنكي معفى من كافة الفوائد بالن�سبة للح�صة املتبقية من النفقة هذه؛
 عر�ض دعم لال�ستثمار غري املادي املطلوب يف حدود  3ماليني دج؛ دعم اال�ستثمار املادي املطلوب يف حدود نفقات قدرها  15مليون دج؛ م�ساعدات و�إعفاءات جزئية من الفوائد على القرو�ض البنكية من �أجل اجناز اال�ستثمارات املادية ذات الأولويةواال�ستثمارات التكنولوجية والعلمية وتطوير الت�أطري.
لكن رغم هذه امل�ساعدات �إال �أن معظم امل�ؤ�س�سات يف عينة الدرا�سة ت�شتكي من م�شكل التمويل حيث يعتمد
امل�شروع اخلا�ص �أ�سا�سا على التمويل الذاتي ،غري �أن مدخراته ال تكفي لتمويل كل ا�ستثماراته وبالتايل التو�سع يف
امل�شروع ،وعليه ف�إن �أهم ما يواجه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة هو م�شكل التمويل ال�ضروري ل�شراء الأ�صول الثابتة
وت�سيري دورة اال�ستغالل ،خا�صة يف ظل النق�ص الكبري للتمويل البنكي ملثل هذه امل�شاريع ويف ظل غياب الأ�سواق
املالية يف الدول النامية �أي�ضا ،وهذا لعدة �أ�سباب من بينها نظرة البنوك لأ�صحاب امل�شاريع على �أنهم يفتقرون
للخربة التنظيمية والإدارية ،ف�ضال على �أن معظم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ال تتوفر على ال�ضمانات امل�صرفية
املطلوبة ،ناهيك على �أن جل هذه امل�ؤ�س�سات تن�شط يف القطاع غري الر�سمي حيث ال مت�سك �سجالت حما�سبية منتظمة
وال تهتم بت�سجيل عملياتها وتقييد ح�ساباتها يف دفاتر ميكن الرجوع �إليها ،فكل هذا يجعل من ال�صعب التعامل معها،
فتلج�أ �إىل التمويل اخلا�ص غري الر�سمي(الأ�صدقاء والأقارب�،أو املوردين والزبائن ،)....و�أحيانا نتيجة ال�سيا�سة
النقدية املعتمدة من قبل الدولة (�سيا�سة انكما�شية).

 - 6الغاية من الت�أهيل وت�أثرياته:

	�إن الهدف من جلوء امل�ؤ�س�سات يختلف من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ح�سب البيئة التي تعي�ش فيها و ح�سب
ا�سرتاتيجيتها ،ومن هنا فان �أول هدف للت�أهيل يف م�ؤ�س�سات العينة هو من اجل حت�ضريها ملواجهة املناف�سة بن�سبة
 % 25والتي �سوف ت�شتد يف ال�سنوات القليلة القادمة ،و% 20من م�ؤ�س�سات العينة تعتمد الت�أهيل من اجل الرفع
من ح�صتها ال�سوقية وكذا مواجهة التغريات � ،أما يف ما يخ�ص هدف الت�صدير فان  % 15من م�ؤ�س�سات العينة تهدف
�إىل التو�سع خارجيا �أما ن�سبة  10%منها فهي تهدف من خالل الت�أهيل �إىل بناء �صورة امل�ؤ�س�سة التي ت�ضمن لها
اال�ستمرارية وكذا تقلي�ص التكاليف لتحقيق وفورات احلجم.
	�أما عن ت�أثريات الت�أهيل فيت�ضح �أن  90%منها ت�أثريات بالإيجاب يف و�ضعيتها التناف�سية بتقوية وزيادة
يف رقم �أعمالها  ،كما ت�أثرت  70%منها ايجابيا على م�ستوى التنظيم يف امل�ؤ�س�سة  ،كما كان للت�أهيل اثر �سلبي يف
 20%من امل�ؤ�س�سات يف عالقاتها مع املوردين وعلى م�ستوى التكاليف  ،ون�سبة  10%على م�ستوى التنظيم يف امل�ؤ�س�سة
(�إعادة ت�أهيل املورد الب�شري  ،التكوين).
وبالنظر �إىل النتائج املتو�صل �إليها ي�ؤثر الت�أهيل ت�أثريا ايجابيا يف التنظيم املعتمد يف امل�ؤ�س�سة بتح�سينه
 ،جتديده  ،جعله مرنا  ،و�أكرث ت�شاركية للمهام وامل�س�ؤوليات وتقوية العالقة مع املوردين والعمالء ف�ضال عن تخفي�ض
التكاليف مما يرفع من احل�صة ال�سوقية بارتفاع رقم الأعمال وكذا الإنتاجية يف امل�ؤ�س�سة ومنه حت�سني الو�ضعية
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التناف�سية.

- 7ال�صعوبات التي تواجه ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة:

تعرت�ض العينة املدرو�سة �صعوبات كثرية عند جلوئها للت�أهيل � ،أهمها هو م�شكل التمويل ال�ضروري ل�شراء
الأ�صول الثابتة وت�سيري دورة اال�ستغالل بن�سبة  ،25%خا�صة يف ظل النق�ص الكبري للتمويل البنكي ملثل هذه
امل�شاريع ويف ظل غياب الأ�سواق املالية يف الدول النامية �أي�ضا ،وهذا لعدة �أ�سباب من بينها نظرة البنوك لأ�صحاب
امل�شاريع على �أنهم يفتقرون للخربة التنظيمية والإدارية ،ف�ضال على �أن معظم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ال
تتوفر على ال�ضمانات امل�صرفية املطلوبة ،ناهيك على �أن جل هذه امل�ؤ�س�سات تن�شط يف القطاع غري الر�سمي حيث
ال مت�سك �سجالت حما�سبية منتظمة وال تهتم بت�سجيل عملياتها وتقييد ح�ساباتها يف دفاتر ميكن الرجوع �إليها،
فكل هذا يجعل من ال�صعب التعامل معها ،فتلج�أ �إىل التمويل اخلا�ص غري الر�سمي(الأ�صدقاء والأقارب�،أو املوردين
والزبائن ،)....و�أحيانا نتيجة ال�سيا�سة النقدية املعتمدة من قبل الدولة(�سيا�سة انكما�شية) .ف�ضال عن نق�ص
كفاءة املورد الب�شري يف امل�ؤ�س�سة و مواجهة م�شكل الت�أخر يف االنطالق الذي تعانيه ن�سبة  20%من امل�ؤ�س�سات
مو�ضوع الدرا�سة لكل �صعوبة ،كما �أن عدم كفاءة �أنظمة معلوماتها �أو �شبكة املعلوماتية متثل ن�سبة  % 10من
مفردات العينة �أي�ضا ،كما �أن عدم و�ضوح �صورة امل�شروع لدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من العوائق التي
يتلقاها برنامج الت�أهيل ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدم لعب الهياكل االقت�صادية املمثلة والداعمة الدور املنوط بها و
ذلك بن�سبة  % 10من مفردات العينة لكل منهما.
كما ت�شكل مقاومة العمال من تنفيذيني و�إداريني للتغيري حماولة منهم للحفاظ على الو�ضعية احلالية من
ال�صعوبات التي تواجه  5%من امل�ؤ�س�سات مو�ضوع الدرا�سة.

- 8النتائج:

بعد القيام بعر�ض هذا البحث مت التو�صل �إىل جمموعة من النتائج �أهمها ما يلي:
 - 1تزايد االهتمام بتطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وترقيتها ،ويتجلى ذلك من خالل �صدور قانون -01
 18ال�صادر يف  12دي�سمرب  2001واملتعلق بالقانون التوجيهي لرتقية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة؛� - 2أن الإجراءات التي مت اتخاذها خالل ال�سنوات الأخرية تو�ضح معامل امل�سعى االقت�صادي واالجتماعي للبالد
،الذي ي�سعى لال�ستثمار القدرات يف �إطار اقت�صاد حتكمه قواعد ال�سوق والتناف�سية والإنتاجية  ،و�سعيا لإدماج
اجلزائر يف االقت�صاد العاملي؛
 - 3و�ضعت اجلزائر لآلية دعم خا�صة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،تتمثل يف جعله من احلوافز وهي عبارة
عن �إعفاءات �ضريبية وت�سهيالت للح�صول على القرو�ض والأرا�ضي الالزمة لإقامة امل�شاريع وتوفري مناخ
ا�ستثماري مالئم للم�ؤ�س�سات التي تعمل يف املناطق النائية؛
 - 4العينة املدرو�سة تن�شط يف بيئة مهددة بتغريات كبرية خالل ال�سنوات املقبلة التفاق ال�شراكة بني اجلزائر
واالحتاد الأوربي  ،واالن�ضمام املرتقب للمنظمة العاملي للتجارة  ،مما ي�ؤدي �إىل ا�شتداد املناف�سة  ،وتعر�ض
املنتج الوطني ملواجهة مناف�سة ال�شركات املتعددة اجلن�سيات؛
 - 5تتجه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �إىل الت�أهيل ب�إرادة داخلية وبتحفيز من الدولة لتح�سني و�ضعيتها
				
جامعة امللكة �أروى

146

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

واقع ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة باجلزائر (درا�سة ميدانية لعينة من امل�ؤ�س�سات اجلزائرية)

التناف�سية �ضمانا لإمكانية اال�ستمرار والتكيف مع املتغريات البيئية؛
 - 6تقوم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بتبني برامج الت�أهيل من خالل �إجراءات و�إ�صالحات داخلية على امل�ستوى
الكلي واجلزئي مما ي�سمح لها باملناف�سة من ناحية اجلودة ويجعلها كفئة داخليا يف ا�ستخدام مواردها؛
 - 7ت�ؤثر �سيا�سة الدولة ايجابيا يف هذه امل�ؤ�س�سات من خالل فتح الأ�سواق للمناف�سة اخلارجية لكنها �أي�ضا ت�ؤثر
�سلبا بتنظيماتها القانونية املعيقة؛
 - 8يعترب متويل الت�أهيل من امل�شاكل املهمة التي تواجهها م�ؤ�س�سات العينة بالنظر للقوانني املنظمة لها؛
 - 9ي�ؤثر الت�أهيل ت�أثريا ايجابيا يف م�ؤ�شرات النمو يف امل�ؤ�س�سات مو�ضوع الدرا�سة  ،ح�صة ال�سوق  ،التكاليف ،
�إنتاجية  ،رقم الأعمال...؛
 - 10هناك �صعوبات تواجه الت�أهيل يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حتول دون تفعيل برامج الت�أهيل منها
 :عدم كفاءة املوارد الب�شرية  ،عدم فعالية نظام املعلومات  ،عدم �أداء الهياكل االقت�صادية املمثلة والداعمة
الدور املنتظر منها.

 - 9التو�صيات:

بناء على النتائج التي مت التو�صل �إليها من خالل هذا البحث فانه ميكن تقدمي �أهم االقرتاحات
والتو�صيات خللق املناخ املالئم لنجاح برامج الت�أهيل واملتمثلة يف ما يلي:
 - 1مرافقة امل�ؤ�س�سات بعد عملية الت�أهيل من خالل و�ضع قاعدة بيانات ت�سمح مبتابعة تطور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة؛
 - 2احل�صول على ان�ضمام حقيقي لرئي�س امل�ؤ�س�سة وحماولة و�ضعه يف �صورة القتناعها مبغزى برامج
الت�أهيل؛
 - 3حترر �صانعي القرار االقت�صادي من العقلية اال�شرتاكية التي تف�ضل بناء م�ؤ�س�سات و�شركات �صناعية
وخدمية كربى على ح�ساب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية؛
 - 4بناء اقت�صاد متنوع بديل القت�صاد اجلزائر احلايل املعتمد ب�شكل مطلق على املحروقات  ،من خالل ت�شجيع
املبادرات وتطوير املنظومة املعرفية واال�ستثمار يف البحث العلمي  ،ودعم امل�ؤ�س�سات الناجحة وم�ساعدتها على
البقاء؛
 - 5توفري مناخ ا�ستثماري مالئم للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وجعل القوانني والتنظيمات �آلية مدعمة ولي�س
معوقة لها وتوفري حميط �أكرث تناف�سية من اجل ت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة على التطور؛
� - 6إجراء درا�سات ميدانية حول عوامل جناح وف�شل برامج الت�أهيل بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر،
على اعتبار �أن هذا النوع من امل�ؤ�س�سات جنح �إىل حد كبري يف �إبعاد الكثري من الدول عن االنعكا�سات املدمرة
للأزمة املالية العاملية؛
 - 7دعم املنتج الوطني و من خالله دعم امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ملواجهة مناف�سة ال�شركات متعددة اجلن�سيات من
خالل التعجيل ب�إن�شاء املركز الوطني اال�ست�شاري للتعريف باملنتج اجلزائري و دلك على ال�صعيدين الوطني و
الدويل؛
� - 8إن�شاء هياكل متخ�ص�صة لتمويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة و عدم �إدماج م�ؤ�س�سات �أجنبية يف اجناز بع�ض
امل�شاريع املمولة من طرف الدولة و مراجعة قوانني تنظم القطاع؛
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 - 9تقدمي امل�ساعدة التقنية لدعم ا�ستحداث نظم معلوماتية بامل�ؤ�س�سات التي يتم ت�أهيلها و�إقامة نظام وطني
للمعلومات االقت�صادية؛
-10ت�سهيل الإجراءات و الإ�صالحات التي ت�ضمن الكفاءة الداخلية للم�ؤ�س�سات يف ا�ستخدام مواردها و حتقق لها
القدرة على املناف�سة؛
� -11ضرورة تكري�س ثقافة اال�ستثمار املايل وتكييف النظام امل�صريف اجلزائري مع االحتياجات احلالية وانتهاج
�سيا�سة ديناميكية لرتقية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة؛
-12اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري على اعتبار �أن الرهان احلقيقي لأي م�ؤ�س�سة يتمثل يف كفاءاتها  ،ومن �شان
هذه الكفاءات امل�ساهمة يف ت�أهيل امل�ؤ�س�سة وال�سماح لها باكت�ساب ميزات تناف�سية ت�ضعها ومتكنها من مواجهة
التحوالت ومواكبة التغريات والتكيف مع امل�ستجدات البيئية.

الهوام�ش و الإحاالت:

 - 1القانون رقم  -18 01م�ؤرخ يف  27رم�ضان  1422هـ املوافق  12دي�سمرب  ،2001يت�ضمن القانون التوجيهي
لرتقية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،املادة .4
 - 2للمزيد من التفا�صيل انظر :موقع وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية
		 /http://www.pmeart- Dz.org/ar
 - 3نف�س املرجع .
 - 4املجل�س الوطني االقت�صادي واالجتماعي ،من �أجل �سيا�سة لتطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر،
م�شروع تقرير� ،2002 ،ص .110
 - 5يو�سف قري�شي  ،ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة برنامج  :EDPMEمداخلة �ضمن الأيام الدرا�سية
الرابعة حول الروح املقاولتية والتنمية امل�ستدامة /18/17افريل � ،2007ص.2
 - 6عبد الرحمان عنرت ،واقع م�ؤ�س�ساتنا ال�صغرية و املتو�سطة و�آفاقها امل�ستقبلية ،امللتقى الدويل حول ت�أهيل
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية، ،جامعة �سطيف 04 ، 2001 ،
 - 7رحيم ح�سني� ،إدري�س يحي� ،أهمية �إقامة نظام وطني للمعلومات االقت�صادية يف دعم وت�أهيل امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة حالة اجلزائر ،امللتقى الدويل حول متطلبات ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف الدول العربية  ،خمرب العوملة واقت�صاديات �شمال �إفريقيا جامعة ح�سيبة بن بوعلي بال�شلف اجلزائر يوم
/17/17افريل .2006
8 - Accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne (ce que vous
devez savoir), Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,
Algérie, octobre 2005, p 32.
 - 9عبد املجيد بوزيدي ،ت�أهيل امل�ؤ�س�سات جزء من الإ�سرتاتيجية ال�صناعية،جريدة ال�شروق
اليومي18،جانفي 2007العدد � ، 1894ص .16
10 - Accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne op-cit ,p 32.
 - 11املر�سوم التنفيذي رقم  ، 165 05-امل�ؤرخ يف  03ماي .2005
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)واقع ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة باجلزائر (درا�سة ميدانية لعينة من امل�ؤ�س�سات اجلزائرية

12 - Ministère de la petite et moyenne entreprise et l’artisanat. Manuel de
procédures de mise en œuvre du programme national de mise à niveau.
janvier 2010.
13 - Ministère de la petite et moyenne entreprise et l’artisanat. Fonds national
de mise à niveau de PME. janvier 2010.

 ا�ستبيان البحثLe questionnaire
1 - Création de l’entreprise.

Le choix du secteur.
- L’expérience dans le domaine.
- Subvention de l’état.
- La concurrence limite.
- Volonté personnel.
La méthode de financement.
- Financement personnel.
- Avec un associer.
- Crédit bancaire.

2 – Type de produits ou service offerts.
- Industrie chimique.
- Industrie de plastique.
- Matériaux de construction.
- Agro alimentation.
- Industrie mécanique.
- Transformation de papier.
- Montage frigorifique.
- Autres.

3 - Les indications de croissance.
Le nombre des employés.
- Augmentation.
- Diminution.
- Stable.
Chiffre d’affaire annuelle.
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- Augmentation.
- Diminution.
- Stable
Le marché de l’entreprise.
- Au niveau de la wilaya.
- Au niveau régional.
- Au niveau national
- Exportation.

4- Les caractéristiques organisationnelles de l’entreprise.

La nature du gestionnaire.
- Propriétaires_ dirigeant.
- Gestionnaire externe.
- Un associer.
Quelques caractéristiques du dirigeant.
- L’âge.
- Moins de 35 ans
- Plus de 35 ans.
- La durée dans le poste.
- Moins de 05 ans.
- Plus de 05 ans.
La formation du personnel.
- Dans le cas de besoin .
- Mieux le recrutement externe.
- Continue.
- Coûts de plus.
Nombres des niveaux hiérarchiques.
- 02 niveaux.
- 03 niveaux.
- 04 niveaux.
Les relations enter les niveaux.
- Communication directe.
- Organisé.
La base de motivation du personnel.
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- Selon les résultats positifs.
- Selon la volonté du propriétaire.
- Selon un plan spécial à l’entreprise.
- Selon le rendement personnel.
- Continué.
Les profits annuels de l’entreprise.
- Réinvestissez.
- Répartition entre les associer.
- Entre les réinvestissements et le propriétaire.
- Réservez non-repartir.

5 - L’environnement externe de l’entreprise.

La concurrence.
- Degré.
- Forte.
- Faible.
- Moyenne.
- Progresse.
- Pas de concurrence.
- L’influence.
- Positive.
- Négative.
- Pas d’influence.
- Sa nature.
- Prix.
- Qualité.
- Services.
La clientèle.
- La satisfaction minime.
- Cherche le prix minime.
- Exigeant la qualité.
- Exigeant qualité _ prix.
- Changement rapide des besoins.
- Complique.
Les institutions financières.
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- Facilitation des crédits.
- Difficulté d’obtenir un crédit.
- Des intérêts élevé sur les crédits.
- Dossier lourd.
- L’entreprise ne fait pas de crédit.
Les organismes de développement.
- La relation avec les universités et les centres de recherches.
- Marginale.
- Forte.
- Pas de relation.
- Les consultants et spécialistes.
- Coûts élevés.
- Pas d’importance pour l’entreprise.
- Recourir vers eux dans quelque situation.
La politique économique de l’état pour l’entreprise.
- Favorable.
- Défavorable.
- Sans impact.

6- Les objectifs à court terme.
Partenariat.
- Capital social.
- Distribution.
- Savoir-faire.
- Autres.
Autres objectifs.
- Représentation.
- Vente de produits.
- Extension.
- Formation.
- Autres.

7 - La mise à niveau dans l’entreprise.

Les déterminants de la mise à niveau (se sont les facteurs qui poussent l’entreprise
à la mise à niveau).
- La réglementation de l’état.
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- La concurrence.
- Les fournisseurs.
- Volonté interne.
- Exigence de la clientèle.
Le financement de programme de la mise à niveau.
- Subvention de l’état.
- Financement propres.
- Crédit bancaire.
Le Rôle de l’état dans la mise à niveau
- Des aides aux financements.
- Des réglementations favorisent la mise à niveau.
- Des forums pour encourager les entreprises.
- Réduction d’impôt.
Les objectifs de la mise à niveau dans l’entreprise.
- Accroître la part de marché.
- Réduction des coûts.
- Construire l’image de l’entreprise.
- Devancer la concurrence.
- Exportation.
- Anticipé les changements.
L’influence de la mise à niveau produite.
- Sur l’organisation de l’entreprise.
- Positive.
- Négative.
- Néant.
Sur la relation avec les clients.
- Positive.
- Négative.
- Néant.
Sur la concurrence dans le secteur.
- Positive.
- Négative.
- Néant.
Sur la relation avec les fournisseurs.
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- Positive.
- Négative.
- Néant.
Sur les couts de l’entreprise.
- Positive.
- Négative.
- Néant.
Sur la part de marché.
- Positive.
- Négative.
- Néant.
Sur le chiffre d’affaire.
- Positive.
- Négative.
- Néant.
Sur la productivité.
- Positive.
- Négative.
- Néant.
Les difficultés de la mise a niveau.
- Des couts élevés.
- Difficultés financières.
- Difficultés d’obtenir des crédits.
- Compétences faible dans l’entreprise.
- Manque d’information.
- manque de motivation.
- Organisation interne inadapté.
- Résistance de changement par les syndicats.
- Manque dans la structure de l’entreprise.
- Retard dans le démarrage
- Le manque de visibilité du projet aux yeux des chefs de petites et moyennes
entreprises
- Non performance des structures économiques actrice de soutien et le rôle
attendu d’eux
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�أهميــــــــة حتويالت العــــــاملني الأردنيــــــــني
يف اخلارج على االقت�صــــــاد الأردين
د .عبد الر�سول عبد الرزاق املو�سوى
جامعة فيالدلفيا -عمان االردن

ملخ�ص:

تعترب حتويالت العاملني فى اخلارج من امل�صادر املهمه فى الدخل
فى الكثري من دول العامل وباالخ�ص تلك التى لها جاليه كبريه ف�ضلت العمل
واال�ستيطان فى خارج الوطن وهذه الظاهره مالحظه لدى مواطنى الدول
الناميه واالردن احداها.
حيث �ساهمت حتويات العاملني االردنيني ب�شكل كبري فى احلركة
االقت�صاديه ممثلة بالقطاع العقارى وم�ستوى االدخار وتن�شيط اال�ستهالك
فى املوا�سم ال�سياحيه حيث يفد العاملني لزيارة ذويهم.
وقد تو�صل البحث اىل بع�ض التو�صيات منها العمل على توجيه
االدخارات نحو القطاعات االنتاجيه من خالل تكوين م�ؤ�س�سه وطنيه تعمل
على ار�شاد امل�ستثمرين فى خارج وتهيئة الفر�ص الالزمه لهم ا�ضافة اىل ان�شاء
م�ؤ�س�سه خا�صه تعمل على تقدمي اخلدمات التى يحتاجها العاملني فى اخلارج
وحل م�شاكلهم �ضمانا ال�ستمرار هذه املورد احليوى لالقت�صاد الوطنى.
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ABSTRACT:

One of the important element in GDP for
developing countries is a transferred income to
overseas worker. In Jordan , this transferred income
tend towards an increase year after year were
increasing number of workers abroad, and began
to be an important position in Jordanian balance of
payments .
The question in this matter, what the importance of
these
Transferred incomes for Jordanian>s economy and
where it is
Expenditure.
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الف�صل الأول

متهيــــد

 -1مدخل البحث:

تعول الكثري من الدول النامية يف دخولها الوطنية على حتويالت مواطنيها العاملني يف اخلارج .وتزايدت
�أهمية هذه التحويالت يف ال�سنوات االخريه ب�سبب تزايد فر�ص العمل املف�ضلة وذات الدخول املرتفعة يف اخلارج.
والأردن مل يكن ا�ستثناء من ذلك  .فقد �سعى االردنيني �إىل عر�ض خرباتهم يف اخلارج بهدف احل�صول على
دخول منا�سبة وخا�صة يف دول اخلليج وال�سعودية  .و�سنة بعد �أخرى لوحظ ارتفاع مقدار التحويالت و�أ�صبحت
ت�شكل جزء مهما من ميزان املدفوعات االردنى رغم ما طر�أ من ت�أثري عليه عقب الأزمة املالية العاملية .

 - 2هدف البحث :

تهدف هذه الدرا�سة �إىل بيان �أهمية حتويالت العاملني االردنيني يف اخلارج و�أثرها يف منو الناجت املحلى
االجماىل االردنى وجماالت �إنفاق هذه التحويالت.

 - 3م�شكلة البحث:

يتطرق البحث �إىل معاجلة امل�شكالت التي تعرت�ض زيادة حتويالت العاملني يف اخلارج واملجاالت التي
ميكن �أن توظف فيها هذه التحويالت ب�شكل تكون �أكرث نفعا و�أهمية لالقت�صاد االردنى .

 - 4فر�ضية البحث:

ال توجد هناك عالقة بني حتويالت العاملني االردنيني يف اخلارج ومنو الناجت املحلى االجماىل االردنى.

 - 5منهجية البحث:

	�أعتمد املنهج الو�صفي الختبار الفر�ضيات وقد مت جمع البيانات املتعلقة بامل�شكلة من م�صادر جاهزة
وخا�صة من ن�شرات البنك املركزي وبع�ض الدرا�سات ذات العالقة .

 - 6الدرا�سات ال�سابقة :

حمدودة هي الدرا�سات التي تطرقت �إىل هذا املو�ضوع رغم �أهميته وفى فرتات متباعدة  .وعن حجم
التحويالت و�أهميتها يف االقت�صاد االردنى  ,فقد �أ�شار ( ا�سماعيل �سعيد زغلول �ص � 43إىل �أن حجم حتويالت
القوى العاملة االردنيه يف اخلارج يف التزايد �سنة بعد �أخرى ب�شكل ملحوظ  .حيث بلغ اجماىل املبالغ التي وردت
�إىل اململكة عرب اجلهاز امل�صريف خالل الفرتة (  ) 1981 – 1974حوايل (  )1.3مليار دينار �أو مايزيد على اثني
ع�شر �ضعفا للحواالت التي وردت �إىل اململكة طيلة الفرتة املمتدة من عام ( . )1973 1960-وكذلك فاقت هذه
التحويالت ح�صيلة عائدات اململكة من ال�صادرات من الب�ضائع بن�سبة (  ) 47%وغطت ما ن�سبته (  ) 41.3%من
العجز الكبري الذي حققه ميزانها التجاري والذي بلغ ما يزيد عن ثالثة باليني دينار خالل نف�س الفرتة ).
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وعن اثر هذه التحويالت على االقت�صاد االردنى فقد �أ�شار ( د� .أديب حداد �إىل �أن حتويالت االردنيني
العاملني يف اخلارج كان لها العديد من الآثار االقت�صاديه االيجابية التي متثلت يف زيادة معدل منو الدخل القومي
وتعزيز ميزان املدفوعات االردنى ورفع م�ستوى معي�شة الفرد ب�شكل عام  .يف حني كان لها عدد من الآثار ال�سلبية
من �أبرزها تعميق ال�ضغوط الت�ضخمية ون�شر عادة اال�ستهالك الرفاهى الذي �أدى تزايد امل�ستوردات وتفاقم العجز
التجاري يف ميزان املدفوعات ).
فيما �سبق  ,الحظنا النتائج التي ترتبت على حتويالت العاملني يف اخلارج على الفرد واالقت�صاد .
�أما الأ�سباب التي �أدت �إىل هذه الزيادة فقد �أ�شار ( ب�سام ال�ساكت �ص � 4إىل �أن ال�سبب الأول يعود �إىل الطلب
الكبري على القوى العاملة االردنيه يف دول اخلليج واململكة العربية ال�سعودية بعد الزيادة التي ح�صلت يف �أ�سعار
النفط عام  . 1973حيث رغبت هذه الدول الإ�سراع يف تنفيذ خططها االمنائيه ب�سبب االرتفاع الهائل لعائداتها
النفطية منذ ذلك الت�أريخ � .أما ال�سبب الثاين فهو يف قدرة البلدان الغنية يف النفط على دفع �أجور عاليه لاليدى
العاملة من جراء عائداتها النفطية .مما ي�ؤدى بطبيعة احلال �إىل زيادة حجم املداخيل من التحويالت النقدية.
�أما ال�سبب الثالث هو �أن هذه املداخيل من التحويالت النقدية التى كانت ت�ستخدم قبل �سنة  1975لت�أمني ما حتتاج
�إليه اال�سره يف الأردن فقط � .أما بعد  1976فقد اجتهت كميه كبريه من هذه التحويالت لتحقيق بع�ض الأهداف
اال�ستثمارية ) .

الف�صل الثاين

عوامل اجلذب اخلارجي واال�ستقرار املحلى للقوى العاملة
تزايد االهتمام يف ال�سنوات االخريه يف مو�ضوع االيدى العاملة يف اخلارج وحتويالتهم النقدية التي
ت�شكل ن�سبة مهمة يف الإيرادات التي يتح�صل عليها البلد  ,و�أثرت ب�شكل كبري على ميزان املدفوعات يف عدد كبري من
دول العاملوبالأخ�ص النامي منها.
ولذلك  ,ت�سعى هذه الدول �إىل �ضمان تدفق هذه املوارد وزيادة فر�ص العمل ملواطنيها يف اخلارج عرب
اتفاقات ثنائيه تعمل على تنظيم تدفق القوى العاملة وتي�سري �إجراءات االقامه و �أماكن العمل والتحويل
واملعاجلة الطبية وغريها بهدف �أن يحتل ر�أ�س املال الب�شرى امل�صدر هذا دورا �أكرب يف التنمية االقت�صادية .خا�صة
و�أن عملية التحويالت النقدية هذه هي يف الأ�سا�س مكونه من عمله �أجنبيه حتتاج �إليها الدول امل�صدرة لاليدى
العاملة .
هناك عوامل متعددة تعمل على توجيه رغبة االيدى العاملة لل�سفر �إىل اخلارج �أو البقاء داخل البلد :

عوامل اجلذب اخلارجي :

يف هذا ال�ش�أن تت�شكل جمموعه من العوامل ت�ضغط على الباحث عن العمل يف توجيه رغبته نحو اخلارج منها :

�أ – م�ستوى الأجور والأ�سعار :

	�إذا كانت م�ستويات الأجور مرتفعه كبريا باملقارنة مع البلد اال�صلى  ,ف�أن ذلك ي�شكل حافزا قويا للعامل
للتوجه �إىل اخلارج وحتمل تبعات الغربة خالل فرتة �إقامته هناك� .أما بالن�سبة �إىل الأ�سعار ف�إنها البد �أن تعمل
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بال�ضد من الأجور  .فكلما كانت �أ�سعار ال�سلع واخلدمات متدنية  ,فان ذلك �سي�ؤدى �إىل توفري فائ�ض كبري � ,سيتح�صل
بعد اقتطاع جزء اال�ستهالك  ,يتم حتويله �إىل البلد اال�صلى .

ب  -ت�سهيالت حتويل العملة :

تفر�ض بع�ض الدول امل�ستقبلة للعمالة االجنبيه �إجراءات متعددة قد متنع �أو تقلل من ح�صة الفرد يف
عملية حتويل مدخراته �إىل البلد الآم  .والبع�ض الأخر اليفر�ض �أية قيود على عملية التحويل مما ي�شكل حافزا
كبريا يف جذب العاملني �إىل ذلك البلد .

ج – حركة التنمية :

التي تعترب من �أهم العنا�صر التي تفر�ض على الدول امل�ستقبلة ت�سهيل الإجراءات التي من �ش�أنها ا�ستقبال
الأعداد الكبرية من القوى العاملة وخا�صة املاهرة منها ب�سبب نق�ص العر�ض  .والن جماالت التنمية وا�سعة ومتنوعة
�سواء يف املجال االنتاجى �أو اخلدمي  ,ف�أن احلاجة تكون كبريه ومتنوعة وفى تخ�ص�صات خمتلفة .
�إ�ضافة ملا �سبق  ,فان حركة التنمية االقت�صادية يرتافق معها �أو بعدها تكوين �أو تطوير الأ�سواق املالية مما يحفز
الوافد على ا�ستثمار مدخراته وتنميتها يف هذا ال�سوق  .وبالطبع فان هذا اال�ستثمار اليكون عادة يف �صالح البلد
الأم .

- 2عوامل اال�ستقرار املحلي :

هناك عدة عوامل التدع للعامل التفكري بال�سفر �إىل اخلارج بل ت�ضطره �إىل اال�ستقرار داخل البلد �أهمها :

�أ -تنظيم العمل :

عندما تكون هناك قوانني ت�سمح بتنظيم العمل و منح احلقوق للعامل املحلي واتخاذ الإجراءات للحد من العمالة
الأجنبية يف املجاالت غريال�ضروريه �أو التي ي�ستطيع العامل املحلي �إ�شغالها و�ضمن م�ستويات معقولة من الأجور
تقارب ما يح�صل عليه من اخلارج ،فان ذلك �سي�ؤدي حتما �إىل الت�أخر يف اتخاذ قرار ال�سفر �إىل اخلارج وبالتايل
انخفا�ض يف جزء التحويالت اخلارجية.

ب  -اال�ستقرار االقت�صادي و ال�سيا�سي:

يالحظ �أن اجلزء الأعظم من الدول امل�صدرة للأيدي العاملة ت�شكو من عقبات كبرية يف تنمية اقت�صاداتها
�أو �أنها ت�شكو من قلة �أو انعدام مواردها التمويلية املخ�ص�صة للتنمية االقت�صادية �أو �أن البع�ض منها يعاين من تدهور
يف ا�ستقرارها االجتماعي وال�سيا�سي مما يجعل �أو�ضاعها لي�ست جاذبة خلرباتها وكوادرها كي ت�ستقر وت�ستثمر يف
البلد ،مما يدفعها �إىل التفكري يف الهجرة �إىل اخلارج للبحث عن دخول م�ستقرة و م�ضمونة حلا�ضرها و م�ستقبلها
و تكوين مدخراتها بانتظار الفر�صة املواتية ال�ستثمارها يف الوطن ،بعك�س حالة الدول التي تتوفر فيها ظروف
اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي وان كانت الدخول املعطاة ال تقارن مبا هو مدفوع يف اخلارج ،فان القوى العاملة
يف هذه الدول قد ال ت�ستعجل يف البحث عن فر�ص العمل يف اخلارج ،و هذا بالطبع �سي�ؤثر على م�ستوى التحويالت
اخلا�صة للعاملني.
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الف�صل الثالث

�أثر حتويالت العاملني االردنيني يف االقت�صاد االردنى
يف هذا الف�صل من الدرا�سة �سنتعر�ض �إىل نقطتني هما :

 – 1تطور �أعداد القوى العاملة االردنيه يف اخلارج :

تطورت �أعداد القوى العاملة الأردنية يف اخلارج ب�شكل كبري خالل ال�سنوات الثالثني الأخرية 0حيث
ظهر “�أن االردنيني العاملني يف اخلارج ي�شكلون حوايل ( )60%من القوى العاملة الوطنية (غري املهاجرة) وحوايل
(7و )% 37من جمموع القوى العاملة الأردنية الإجمالية (املهاجرة وغري املهاجرة) وحوايل ( )10%جممل
عدد ال�سكان يف اململكة ب�ضفتيها علي قنديل �شحادة �ص 0”412وقد تطورت �أعداد العاملني االردنيني يف اخلارج
بحيث �أنها بلغت حوايل (� )600ألف عامل عام ( 2010جريدة احلياة ) يرتكز اجلزء الأعظم منهم يف دول
اخلليج وبالأخ�ص يف دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية.
	�أن هذا الرقم �إذا ما مت ن�سبته �إىل جمموع القوى العاملة الأردنية البالغة( )1.4مليون (وزارة العمل
الأردنية ) فانه ي�صل �إىل ( ،) 43%وهذه ن�سبة كبرية بالقيا�س �إىل حجم ال�سكان الذي يبلغ ( ) 6مليون ن�سمة،
حيث لوحظ �أن جزء ال با�س به منهم يكونون من العنا�صر املاهرة التي حتتل مراكز مهمة يف الأجهزة الإنتاجية و
اخلدمية واملالية.
� – 2أهمية حتويالت العاملني االردنيني يف اخلارج يف االقت�صاد االردنى كما ا�شرنا �سابقا فان حتويالت االردنيني
العاملني يف اخلارج قد بلغت حوايل ( )1,3مليار دينار خالل الفرتة ( ،)1981-1974لكنها ارتفعت �أكرث من هذا
الرقم بكثري وخا�صة يف ال�سنوات االخرية0اذ بلغ متو�سط الأعوام ( )2009-2007حوايل ( )3.1مليار دوالر
�أو نحو( )15%من الناجت املحلي االجماىل ،با�ستثناء التحويالت عن طريق القنوات غري الر�سمية العينية
ح�سب معلومات �صادرة من البنك املركزي االردنى ،كما �أو�ضحت بيانات البنك �أي�ضا �أن قيمة التحويالت النقدية
للمغرتبني االردنيني خالل الن�صف الأول من العام احلايل � 2010سجلت ارتفاعا مقارنة مب�ستوياتها خالل نف�س
الفرتة من العام املا�ضي .2009
لتبلغ ( )1.8مليار دوالر امريكى بعد �أن كانت ما يعادل ( )1.7مليار دوالر يف العام املا�ضي� .أي ن�سبة زيادة
(.)1.2%
اجلدول التايل يو�ضح �أهمية التحويالت اخلارجية .و على م�ستوى موارد اململكة من العملة الأجنبية ،فاجلدول
( )1يظهر ما يلي:

				
جامعة امللكة �أروى

160

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

�أهميــــــــة حتويالت العــــــاملني الأردنيــــــــني يف اخلارج على االقت�صــــــاد الأردين

جدول ()1
حجم و معدل النمو ال�سنوي لتحويالت العاملني الأردنيني يف اخلارج للفرتة (( )2009-2001مليون دينار)
امل�ساعدات اخلارجية
%ن�سبة التغري ال�صادرات ال�سلعية
حتويالت العاملني
ال�سنة
433.4
1532.3
9.8
1283.3
2001
491.9
1556.7
6.1
1362.3
2002
937.4
1675.0
3.0
1404.5
2003
811.3
2306.6
4.0
1459.6
2004
500.3
2570.2
5.8
1544.8
2005
236.0
2902.7
15.4
1782.7
2006
343.4
4063.6
2.2
1822.9
2007
718.3
5633.0
6.8
1946.7
2008
333.4
4519.6
2.41899.6
2009

امل�صدر 2006-2001 :م�أمون �صيدم حتويالت املعاملني الأردنيني يف اخلارج ال�سنوات  2007،2009الإح�صاءات ال�سنوية
للبنك املركزي الأردين .

يظهر اجلدول �أعاله حجم و معدل النمو ال�سنوي لتحويالت الأردنيني العاملني يف اخلارج التي وردت عن
طريق اجلهاز امل�صريف الأردين و ال�صرافني خالل الفرتة (.)2009-2001
و تظهر البيانات �أعاله �أهمية حتويالت الأردنيني ك�أحد �أهم وارد اململكة من العمالت ال�صعبة .حيث
يالحظ االجتاه ال�صعودي لهذه التحويالت عام ًا بعد �آخر با�ستثناء ال�سنة الأخرية التي ت�أثرت بالأزمة املالية
العاملية .و�إذا ما قدرت مع بقية الوارد الأخرى يالحظ �أنها حتتل املرتبة الثانية بعد ال�صادرات ال�سلعية و قبل
امل�ساعدات اخلارجية.
	�أما على م�ستوى �أهمية هذه التحويالت على م�ستوى االقت�صاد الوطني للملكة ،فاجلدول رقم ( )2يعك�س
تطور هذه املوارد خالل الفرتة ال�سابقة �أهميتها وما متثله و حتتله من ن�صيب يف الناجت املحلي الإجمايل.
جدول ()2
حتويالت العاملني و الناجت املحلي الإجمايل يف الأردن (مليون دينار)
الناجت املحلي الإجمايل
حتويالت العاملني
ال�سنة
6363.7
1283.3
2001
6794.0
1362.3
2002
7228.7
1404.5
2003
8090.7
1459.6
2004
8925.4
1544.8
2005
11092.6
1782.7
2006
12595.7
1822.9
2007
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2008
2009

16108.0
17815.6

1946.7
1899.6

امل�صدر :بالن�سبة �إىل حتويالت العاملني فهي من اجلدول (� )1أما بالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل فهي من �إح�صاءات البنك
املركزي الأردين.

التحليل الإح�صائي

با�ستخدام برنامج ( ) SPSSللبيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )2ح�صلنا على النتائج التالية:

Sig
0.001

F
33.607

Adjusted R
Square
0.891

R Square
0.918

R
0.958

تظهر النتائج �أعاله ما يلي:
*� -أن هناك عالقة قوية و موجبة بني حتويالت العاملني االردنيني يف اخلارج ومنو الناجت املحلي الإجمايل
الأردين .وخا�صة يف نتائج  R، R Squareو كذلك .Adjusted R
*� -أما قيمة ( )Fالبالغ ( )33.607فقد �أو�ضحتها داللة  Sigالبالغة ( )0.001ب�شكل جلي.

 – 4اال�ستنتاجات:

�أ – �أدت هذه الزيادات املتتالية يف حتويالت العاملني �إىل تكوين ادخارات كبريه من العملة االجنبيه لالقت�صاد
االردنى.
ب – �ساهمت االدخارات يف تن�شيط احلركة االقت�صادية وبالأخ�ص دعمها للقطاع العقاري.
ج – ولكن يف املقابل عانى االقت�صاد االردنى من النق�ص يف القوى العاملة الوطنية ب�سبب الهجرة �إىل اخلارج مما
�أدى �إىل االعتماد على االيدى العاملة الوافدة ل�سد النق�ص .
د – �أدى ارتفاع التحويالت للعاملني يف اخلارج �إىل ارتفاع �أ�سعار العقار واملواد اال�ستهالكية وخا�صة عند عودة
العاملني يف ف�صل ال�صيف .
ه -مل ت�ؤثر االزمه املالية واالقت�صادية العاملية كثريا على حتويالت االردنيني العاملني يف اخلارج.

 - 5التو�صيات :

�أ -حماولة توجيه حتويالت العاملني نحو اال�ستثمار يف القطاعات االنتاجيه واخلدمية ذات املردود الكبري
يف التنمية االقت�صادية للأردن وعدم االكتفاء يف اال�ستثمارات العقارية والإنفاق على ال�سلع اال�ستهالكية
املعمرة.
ب -تكوين م�ؤ�س�سه وطنيه تتوىل تهيئة الفر�ص اال�ستثمارية ا�ستنادا لدرا�سات جدوى فنيه واقت�صاديه وترويجها
للأردنيني يف اخلارج لغر�ض ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال الوطنية وكذلك االجنبيه �إىل الأردن.
ج – و�ضع اخلطط والدرا�سات الهادفة �إىل التعرف على �أو�ضاع االيدى العاملة االردنيه يف اخلارج من النواحي
ال�صحية والتعليمية واالجتماعية وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم طيلة فرتة وجودهم خارج الوطن .
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�أهميــــــــة حتويالت العــــــاملني الأردنيــــــــني يف اخلارج على االقت�صــــــاد الأردين

امل�صادر

 – 1د� .أديب حداد :جتربة الأردن يف جذب حاالت االردنيني العاملني يف اخلارج ،عمان. 1984 ،
 – 2ا�سماعيل �سعيد زغلول :حتويالت االردنيني وت�أثريها على االقت�صاد االردنى ،البنك املركزي االردنى ،عمان
. 1984
 – 3د .على قنديل �شحاده :حتويالت االردنيني يف اخلارج  ,بحث مقدم �إىل م�ؤمتر املعهد العربي للتخطيط
للفرتة  7-5الكويت . 1986
 – 4م�أمون �صيدم :حتويالت العاملني يف اخلارج  ,غرفة جتارة عمان . 2007 .
 – 5ب�سام ال�ساكت :تطوير وتنمية التحويالت  ,املجل�س االقت�صادي واالجتماعي لغرب �آ�سيا ،الأمم املتحدة
. 1981،
 – 6البنك املركزي االردنى :الإح�صاءات ال�سنوية لعام  2009عمان .
 – 7موقع وزارة العمل االردنيه.
 – 8موقع العرب نيوز.
 – 9جريدة احلياة :عددها ال�صادر ليوم االثنني � 20أب .2010
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ق�ضايا الثــــــ�أر يف املجتمع اليمنــــي
( درا�سة فقهية على �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية )

د .عبا�س حممد الوجيه

ملخ�ص:

هذا البحث املتوا�ضع ناق�شت فيه ق�ضية الثارات القبلية املوجـودة
يف اليمن والتي �صارت من الق�ضايا امل�ستع�صية منذ ع�شرات ال�سنني وحاولت
�أن �أبني موقف ال�شريعة الإ�سالمية يف حماربتها للع�صبية والطائفية وكل
النعرات اجلاهلية.
و�أن نظرة الإ�سالم �إىل اجلنايات واجلرائم املختلفة هي نظرة
عادلة وحازمة ،فقد جاء الإ�سالم ب�أنواع من املعاجلات للم�شاكل الفردية
واجلماعية ،التي قد ت�ؤدي �إىل �إزهاق الأرواح وهتك الأعرا�ض ونهب الأموال،
وذكرت بع�ض �أ�سباب الثارات القبلية و�أثارها يف حياة الفرد واملجتمع وماهي
املهام والواجبات يف حماربة هذه الثارات اجلاهلية ،والأمرا�ض االجتماعية
اخلطرية ،وبينت اهتمام الإ�سالم باملحافظة على النف�س والعر�ض واملال
وماهي العقوبات الرادعة التي واجه بها اجلناة ،و�أن هذه احلدود ال�شرعية
التي فر�ضها الإ�سالم �إذا طبقت يف حياة النا�س ،ف�سوف يعي�ش الفرد واملجتمع
يف ظالل الأمن وال�سكينة والطم�أنينة.
ويف نهاية البحث ذكرت بع�ض الأ�سباب والنتائج والآثار التي توجد عند
تف�شي ق�ضايا الثارات القبلية والع�صبيات اجلاهلية ،وذكرت �أن بع�ض هذه
الأ�سباب امل�ؤدية �إىل ظهور الثارات ،قد يكون ال�سبب فيها هو الفرد والبيئة
التي يعي�ش فيها.
ً
وقد تكون الأ�سباب �أحيانا م�صدرها احلكومة والت�ساهل املوجود يف بع�ض
م�ؤ�س�ساتها و�أرجو �أن �أكون قد وفقت يف حمتويات هذا البحث ،ويف اختيار
الق�ضية التي ناق�شتها.
واهلل ح�سبنا ونعم الوكيل
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املقدمة:

	�إن ق�ضايا الث�أر املوجودة يف كثري من املناطق اليمنية تعد من �أهم امل�شاكل االجتماعية التي يعاين منها
الفرد واملجتمع والدولة ،فقد جعلت الغالبية يف املجتمع يعي�شون يف حالة قلق وتوتر دائم وخوف وعدم اطمئنان يف
حياتهم املعي�شية ،لأن ق�ضية الثارات ت�ؤثر على �أرزاقهم ودخلهم اليومي فالزراعة ٌت ْه َجر يف بع�ض املناطق والوديان
اخل�صبة نتيجة ل�شبح الثارات واالنتقامات املحتملة يف كل حني ،والأ�سواق الداخلية يف القرى واملدن ينالها ذلك
الت�أثري ال�سيئ فقـد الي�أمن �صاحب البادية من ال�سفر �إىل عا�صمة املحافظة وقد يناله االنتقام من غرمائه ،و�إذا
مت التنقل وال�سفر فال يتم �إال باال�ستعداد الكامل بالأ�سلحة النارية وقد تكون الكارثة املرتقبة لالنتقام يف بع�ض
الطريق قبل الو�صول �إىل املدينة �أو املنطقة التي يريد االنتقال �إليها.

�أ�سباب اختيار املو�ضوع -:

ر�أيت �أن يكون بحثي هذا م�ساهمة علميه كجزء من امل�ساهمات التي تبحث يف نظرة ال�شريعة الإ�سالميـــة
�إىل هذه الق�ضايا ومعرفة الأ�سباب والنتائج املرتتبة عليها والتي يعاين منها اجلميع :حكومة و�شعبا ،و�أن يكون
بحثي تبليغ العامة بواجب من الواجبات الدينية التي حتافظ على الأرواح والأعرا�ض وحتقن دماء امل�سلمني.

�أهمية املو�ضوع -:

تظهر �أهمية املو�ضوع من الآثار والنتائج ال�سيئة والعواقب الوخيمة التي يعانيها املجتمع القبلي يف كثري
من املحافظات اليمنية  ،حيث �أن ق�ضـايا الثارات تعد من �أخطر الق�ضايا التي جعلت املجتمع يعي�ش حياة التناحر
والقلق والفو�ضى ،وكلمة الث�أر م�شتقة من قولهم :ث�أرت القتيل �أي قتلت فاتله ،والث�أر الذي اليبقي على �شيء حتى
يدرك ث�أره ،يقال :ياثارات فالن �أي ياقتلته ()1
وقد جعلت املو�ضوع يف خم�سة مباحث وهي كما ي�أتي -:
املبحث الأول  :نظرة الإ�سالم �إىل الوالء�آت القائمة على الع�صبية ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول  :موقف الإ�سالم من الع�صبية واحلمية اجلاهلية.
املطلب الثاين  :مفهوم بع�ض معاين الآيات الواردة يف رد العدوان.
املطلب الثالث  :الآثار الوخيمة للع�صبية والطائفية والنعرات اجلاهلية.
املبحث الثاين  :نظرة الإ�سالم �إىل ق�ضايا الدماء والأعرا�ض ،وفيه ثالثة مطالب -:
املطلب الأول  :حمافظة الإ�سالم على النف�س والعر�ض واملال.
املطلب الثاين  :العقوبات ال�شرعية والغر�ض منها.
املطلب الثالث  :مزايا م�شروعية الق�صا�ص من اجلاين.
املبحث الثالث  :الوعيد الوارد يف الن�صو�ص ال�شرعية يف ق�ضايا الدماء وفيه مطلبان:
املطلب الأول  :الآيات الواردة يف القر�آن الكرمي.
املطلب الثاين  :الأحاديث النبوية الوردة يف ال�سنة.
املبحث الرابع  :امل�سئولية الفردية للجاين يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وفيه مطلبان -:
املطلب الأول  :اجلاين يتحمل جنايته.
املطلب الثاين  :م�شاركة العاقلة (الع�شرية) اجلاين.
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املبحث اخلام�س � :أ�سباب الثارات القبلية ونتائجها و�أثارها ،وفيه مطلبان -:
املطلب الأول  :الأ�سباب الفردية واالجتماعية.
املطلب الثاين  :الأ�سباب احلكومية.
ناجحة ال�ستئ�صال هذه الثارات اجلاهلية والع�صبيات
و�أرجو �أن يكون هذا البحث م�ساهمة ف َعالة للو�صول �إىل حلول
ٍ
القبلية .وباهلل الهداية والتوفيق والر�شاد
املبحث الأول

نظرة الإ�سالم �إىل الوالء�آت القائمة على الع�صبيـــة
املطلب الأول

موقف الإ�سالم من الع�صبية واحلمية اجلاهلية
حارب الإ�سالم جميع الظواهر التي تعد من خملفات اجلاهليـة ،وتدعو �إىل الع�صبية املذمومة للقبيلة �أو
الطائفة �أو ال�ساللـة  ،وجعل والء امل�سلم هلل ور�سولـــه وامل�ؤمنني قبل كل الوالءات ال�ضيقة ،قال تعاىل �( :إمنا وليكم
اهلل ور�سوله والذين �آمنوا الذين يقيمـون ال�صالة وي�ؤتون الزكاة وهم راكعون ،ومن يتول اهلل ور�سوله والذين �آمنـوا
ف�إن حزب اهلل هم الغالبون ) ()2
ومن معاي الوالء )3( :الت�أييد والن�صرة واملحبة والطاعة واالنقيادهذه املعاين التي كانت �أيام اجلاهلية
من�صبة بكاملها لت�أييد القبيلة �أو الع�شرية يف ال�شر �أواخلري� ،صارت يف ظل الإ�سالم موجهـة للفرد والع�شرية يف طريق
اخلري ،ويف �إطار الوالء هلل ور�سوله وامل�ؤمنني ،وتغريت معاين الن�صرة التي عرفت يف اجلاهلية (�أن�صر �أخاك ظاملا �أو
مظلوما) بت�أييده ون�صره يف ال�شر واخلري حتى و�إن كان ظاملا �إىل معانـي �أخرى � ،أي ترده عن ظلمه وتب�صره بخطئه
وحتجزه عن غيه و�ضاله  ،كما جاء يف احلديث الذي يرويه �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه -عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم� -أنه قال � ( :أن�صر �أخاك ظاملا �أو مظلوما  ،قيل يا ر�سول اهلل ن�صرته مظلوا فكيف �أن�صره ظاملا قال تكفه عن
الظلم  ،فذاك ن�صرك �إياه ) ()4
وقد جعل الإ�سالم التع�صب الأعمى للع�شرية والقبيلة من �سمات اجلاهلية وجعل هذه احلمية التي تن�صر
ال�شر وحتميه كحمية اجلاهلية التي �أ�شار �إليها القر�آن بقوله(�إذ جعل الذين كفروا يف قلوبهم احلمية حمية
اجلاهلية) ()5
وال يجوز مل�سلم �أن يتخلق ب�أخالق اجلاهلية ن�صر ًة للع�شرية والقبيلة وال�ساللة .جاء يف معاين هذه الآية
يف تف�سري البحر املحيط ( )6واحلمية هي الأنفة  ،يقال حميت عن كذا حمية ً� ،إذا �أنفت عنه وداخلك عار و�أنفة
لفعله).
وقال ال�شوكاين يف تف�سريه ملعنى الآية ال�سابقة  :احلمية الأنفة يقال فالن ذو حمية� ،أي ذو �أنفة وغ�ضب،
�أي جعلوها ثابتة را�سخة يف قلوبهم وحمية اجلاهلية بدل من احلمية (�أي اللفظ املكرر يف الآية) قال مقاتل بن
حيان ومقاتل بن �سليمان ،قال �أهل مكة :قد قتلوا �أبناءنا و�إخواننا ويدخلون علينا منازلنا (�أي يوم فتح مكة)
فتتحدث العرب �أنهم قد دخلوا علينا على رغم �أنفنا والالت والعزى اليدخلونها علينا ،فهذه احلمية هي حمية
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اجلاهلية التي دخلت قلوبهم) ()7
وهكذا جند معاين هذه الآية (حمية اجلاهلية) هي التي ت�ؤدي �إىل التع�صب الأعمى للأ�سرة والع�شرية
والطائفة وال�ساللة ،وحتت �شعار حمية اجلاهلية ت�شتعل الثارات القبلية واملعارك احلربية بني �أبناء الدين الواحد
والقبلة الواحدة والوطن الواحد ،ويحدث هذا كله حني اليحتكمون �إىل �شرع اهلل وهديه يف كل ما يحدث بينهم
من خالف �أو �شقاق ،بل يح ِكمون النف�س والهوى وال�شيطان الذي يقودهم �إىل الهاوية عن طريق الأخذ بالث�أر وحمو
العار ،ورد ال�صاع �صاعني والقتل والعو�ض عن الفرد الواحد جمموعة من �أفراد القبيلة املعاديـة وهذا مايحدث يف
بلد الإميان واحلكمة ،وذلك نتيجة ً للجهل بالدين وبتعاليم �سيد املر�سلني �صلى اهلل عليه و�سلم القائل( :لي�س منا
من دعا �إىل ع�صبية ،ولي�س منا من قاتل على ع�صبية ،ولي�س منا من غ�ضب على ع�صبية) ()8
ويف حديث �آخر( :من قاتل حتت راية عمية يغ�ضب لع�صبية �أو يدعو �إىل ع�صبية �أو ين�صر ع�صبية،
فقتل فقتلته جاهلية)( ،)9وقال �صلى اهلل عليه و�سلم :وقد �سمع الأن�صار يقولون يالالن�صار واملهاجرين يقولون
ياللمهاجرين (دعوها ف�إنها منتنه) ثم قال �أال مابال دعوى �أهل اجلاهلية� ،أال مابال دعوى �أهل اجلاهلية)(، )10
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم (من دعا بدعوى اجلاهلية فهو من جثي جهنم :قالوا يار�سول اهلل و�إن �صام و�صلى قال:
و�إن �صام و�صلى وزعم �أنه م�سلم )()11
املطلب الثاين

مفهوم بع�ض معاين الآيات الواردة يف رد العدوان
من الآيات التي يفهمها البع�ض خط ًا ويجعلونها حجة ً يف الأخذ بالث�أر واالنتقام من الظامل �أو الرد على
املعتدي ما ي�أتي :
	�أوال -:قول اهلل تعاىل (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه �سلطانا فال ي�سرف يف القتل �إنه كان من�صورا)
( ،)12جاء يف تف�سري روح املعاين )13( :فال ي�سرف �أي الويل يف القتل ،فال يتجاوز احلد امل�شروع فيه ب�أن يقتل
اثنني مثال والقاتل واحد كعادة اجلاهلية ،ف�إنهم كانوا �إذا قتل منهم واحد ،قتلوا قاتله وقتلوا معه غريه ،وقد �أخرج
البيهقي يف �سننه عن زيد بن �أ�سلم� :أن النا�س يف اجلاهلية �إذا قتل من لي�س �شريف ًا مل يقتلوه به ،وقتلوا �شريفا من
قومه ،فنهي عن ذلك) ،و�أخرج ابن جرير وغريه عن طلق بن حبيب �أنه قال  :اليقتل غري قاتله ،والميثل به  ،وقيل
ب�أن يقتل القاتل وامل�شروع عليه الدية) ،وقال  :ن�ص علما�ؤنا �أن من عله الق�صا�ص �إذا قتله غري من له الق�صا�ص
يقت�ص له منه  ،واليفيده قول الويل �أنا �أمرته بذلك ) ،وجاء يف ظالل القر�آن  )14( :والإ�سراف يف القتل يكون
بتجاوز القاتل �إىل �سواه ممن الذنب لهم  ،كما يقع يف الث�أر اجلاهلي الذي ي�ؤخذ فيه الأباء والأخوة والأبناء
والأقارب بغري ذنب � ،إال �إنهم من �أ�سرة القاتل) ،وجاء يف زاد امل�سري � )15( :أن املراد بالإ�سراف يف الآية خمة
�أقوال- :
�أحدها � :أن يقتل غري القاتل ،قاله :ابن عبا�س واحل�سن 0
والثاين � :أن يقتل اثنني بواحد ،قاله� :سعيد بن جبري.
والثالث � :أن يقتل �أ�شرف من الذي قتل  ،قاله  :ابن زيد.
والرابع � :أن ميثل  ،قاله :قتادة.
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واخلام�س � :أن يتوىل هو قتل القاتل دون ال�سلطان  ،ذكره الزجاج.
وقد ذكر ال�شوكاين يف فتح القدير(� )16أن �سبب نزول هذه الآية :فيما �أخرجه ابن جرير وابن املنذر ،عن
ال�ضحاك� :أنها نزلت مبكة ونبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بها ،وهو �أول �شيء نزل من القر�آن يف �ش�أن القتل  ،كان
امل�شركون من �أ هل مكة يغتالون �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فقال اهلل  :من قتلكم من امل�شركني  ،فال
يحملنكم قتله �إياكم على �أن تقتلوا له �أبا �أو �أخ َا �أو واحدا من ع�شريته و�إن كانوا م�شركني  ،فال تقتلوا �إال قاتلكم،
وهذا قبل �أن تنزل بر�آة ،وقبل �أن ي�ؤمر بقتال امل�شركني ،فذلك قوله (فال ي�سرف يف القتل �إنه كان من�صورا) �أي
التقتل غري قاتلك ،وهي اليوم على ذلك املو�ضع من امل�سلمني  ،اليحل لهم �أن يقتلوا �إال قاتلهم ) ،و�إذا تتبعنا كثريا من
�أقوال علماء التف�سري والفقه  ،جندهم يجعلون الق�صا�ص حقا لويل املقتول  ،ولكن الميكن ا�ستيفاءه �إال عن طريق
الق�ضاء ال�شرعي و�سلطان الدولة � ،إال �إن مل يكن هناك ق�ضاء وال�سلطان للدولة على �إقامة احلدود وتنفيذها وذلك
جتنبا لزيادة ال�شقاق واخل�صام والقتال بني الأطراف املتنازعة التي تريد تنفيذ ماتراه وتهواه لالنتقام والث�أر من
�أعدائهم.
وكذلك يخطئ البع�ض يف فهم الآية  (:فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم) �أنها على
ظاهرها يف كل �أنواع االعتداء  ،وين�سى مهمة الدولة وال�سلطان والق�ضاء ال�شرعي وحكمة وجودها من رد املظامل
و�إقامة احلدود و�إرجاع احلقوق �إىل �أ�صحابها  ،و�إال لكان حياة النا�س فو�ضى و�صراع ًا وقتا ًال لتحقيق امل�صالح
والأهواء و�إ�شباع ال�شهوات والرغبات.
ذكر الإمام الطربي � :أن من معاين هذه الآية � ،ضرورة الرجوع يف املظامل �إىل احلاكم وال�سلطان  ،و�أن
الي�أخذ النا�س حقوقهم ب�أيديهم ويعتدي بع�ضهم عى بع�ض كما كان �أهل اجلاهلية.
وروي عن ابن عبا�س يف تف�سري الآية (فمن اعتدى عليكم) قال  :هذا ونحوه نزل مبكة وامل�سلمون يومئـذ
قليل ولي�س لهم �سلطان يقهر امل�شركني ،وكان امل�شركون يتعاطونهم بال�شتم والأذى ،ف�أمر اهلل امل�سلمني من يجازي
منهم �أن يجازي مبثل ما �أوتي �إليه �أو ي�صرب �أو يعفو فهو �أمثل ،فلما هاجر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
املدينة و�أعز اهلل �سلطانه � ،أمر امل�سلمني �أن ينتهوا يف مظاملهم �إىل �سلطانهم و�أن اليعدُ وا بع�ضهم على بع�ض ك�أهل
اجلاهلية()17
وجاء يف التف�سري املنري  )18( :ثم �أبان اهلل تعاىل حكم ًا دائم ًا و�سنة ً م�ستقرة ً ،وهو �أن العدوان يقابل مبثله ،وما
كان على �سبيل الق�صا�ص (املعاملة باملثل) فهو م�أذون فيه ولكن مقابلة العدوان مقيدة مببادىء الف�ضيلة والتقوى
واملدنية والإن�سانية ،فاتقوا اهلل وال تظلموا ،و�أحذ روا �أن تعتدوا ،والتزموا حدود العدل ودفع ال�ضرر و�إحقاق احلق
والبقاء على املدنيات ومنافع النا�س والرتفع عن االنت�صار للأهواء وال�شهوات وحظوظ النف�س ،التي قد تتمادى يف
الغي واحلقد والتوتر والطي�ش).

				
جامعة امللكة �أروى

169

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

ق�ضايا الثــــــ�أر يف املجتمع اليمنــــي ( درا�سة فقهية على �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية )

املطلب الثالث

الآثار الوخيمة للع�صبية والطائفية و النعـرات اجلاهلية
هناك �آثار �سلبية متعددة تظهر عند ما ت�سود الع�صبية القبلية واالنتماء�آ ت ال�ساللية والنعرات الطائفية
يف حياة النا�س �أفرا ًدا وجماعات ،ومن هذه النتائج والآثار ال�سيئة ما ي�أتي- :
 - 1االنق�سام الداخلي بني �أفراد املجتمع الواحد الذي ينتمي �إىل عقيدة التوحيد التي ت�أمر بالإحتاد وجمع
الكلمة  ،واالعت�صام بحبل اهلل جميعا قال تعاىل(واعت�صموا بحبل اهلل جميعا والتفرقوا ،واذكروا نعمة اهلل
عليكم �إذ كنتم �أعداء ف�ألف بني قلوبكم ف�أ�صبحتم بنعمته �إخوانا) ( ،)19فتعود �أوا�صر اجلاهلية القائمة على
احلمية والتع�صب املذموم هي املح َك َمة يف حياة النا�س ،وهي املوجهة لت�صرفات الأفراد واجلماعات ،فمن �أجل
الع�صبية والطائفية والعن�صرية يحيون ومن �أجلها ينا�ضلون ويقاتلون وعليها ميوتون.
�سواء يف �إطار الأ�سرة والع�شرية� ،أو الطوائف القائمة على املذهبية
 - 2كرثة الوالء�آت واالنتماءات املتعددة،
ً
�أو ال�ساللية والعن�صرية �أو الوالء�آت احلزبية ال�ضيقة ،التي قد يعتنق بع�ضها النهج العلماين داخل املجتمع
امل�سلم ،وبهذه الوالء�آت املتعددة ،يفقد النا�س الوالء العام الذي ينطوي حتته جميع �أفراد املجتمع امل�سلم قال
اهلل تعاىل (�إمنا وليكم اهلل ور�سوله والذين �آمنوا الذين يقيمون ال�صالة وي�ؤتون الزكاة وهم راكعون) (،)20
وت�ضيع ال�سمة الهامة التي و�صف بها امل�ؤمنون يف قول اهلل تعاىل ( وامل�ؤمنون وامل�ؤمنات بع�ضهم �أولياء بع�ض )
()21
 - 3ظهور الأحقاد والبغ�ضاء وكرثة ال�شقاق واخلالف  ،في�ص ير النا�س يعي�ش ون يف جمتمع الكراهية ،حتاول كل
طائف ة �أوقبيل ة �أو جماع ة �أن تن ال من الطائفة الأخرى  ،تن�سب �إليه ا �أنواع االتها ات والأقاويل والأكاذيب
الباطة وحتاك عليها �أنواع امل�ؤامرات نتيجة لدافع احلقد والبغ�ضاء واحل�سد الذي ميلأ قلوب كل طائفة �ضد
الأخرى.
 - 4انت�شار الثارات واالنتقامات ال�سريعة ملجرد وجود �أب�سط خالف بني هذه الع�شائر �أو الطوائف ،لأن القلوب يف
حالة غليان م�ستمر لع�شرات من ال�سنني ظهرت فيها املهاترات الكالمية واالتهامات من كل طائفة �ضد الأخرى،
وبهذا ت�سيل الدماء وتهتك الأعرا�ض وتنهب الأموال ،ويحدث ما اليحمد عقباه من املحن وامل�آ�سي وال�شرور
والفنت ،وت�صري حياة النا�س التطاق ،ويظهر كل هذا خا�صة حيـن غياب �سلطان الدولة والق�ضاء العادل ،الذي
ي�ؤدي �إىل كرثة الق�ضايا واملنازعات ،دون وجود حلول عادلة.
 - 5تطور هذه الثارات �أحيانا �إىل تطهري عرقي وطائفي بني هــذه اجلماعات القائمة على اخلالفات املذهبية
والع�صبية القبلية واالنتماءات ال�ضيقة ،فتحل الكارثة يف املجتمع وت�سيل الدماء وتتناثر الأ�شالء هنا وهناك،
وكل هذا نتيجة لتقدمي الوالء الع�شائري �أو املذهبي والطائفي ،ون�سيان الوالء الرباين الديني الذي يوحد
النا�س ويجمعهم ،ويزيل اخلالف وال�شقاق بينهم.
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املبحث الثاين

نظرة الإ�سالم �إىل ق�ضايا الدماء والأعرا�ض والأموال
املطلب الأول

حمافظة الإ�سالم على النف�س والعر�ض واملال
جعل الإ�سالم هذه الأ�شياء من الكليات اخلـم�س �أو ال�ضـروريـات اخلم�س يف حياة الإن�سان  ،وهي املحافظة
على الدين والنف�س والعقل واملال والعر�ض والن�سل وفر�ض عقوبات للحفاظ عليها ( ،)22فللمحافظة على نف�س
الإن�سان �شرع �أحكام ًا حتمي هذه النف�س وترعاها من كل �أذى يف مراحل حياتها املختلفة  ،فجعل �أحكام ًا للجروح
التي يجنى عليها نتيجة لأي اعتداء خارجي  ،وجعل يف �أنواع منها الق�صا�ص من اجلاين و�أنواع �أخرى التعوي�ض
املايل (الدية �أو الأر�ش) (.)23
وجعل �أحكاما ً للقتل اخلط�أ والعمد و�شبه العمد ،مف�صلة ًب�أدق تف�صيل يف كتب الفقه الإ�سالمي ،وفر�ض
عقوبات ل�سائر احلدود ال�شرعية ،فمنها ما يكون حقا ً هلل تعاىل ،ومنها ما يكون حق ًا للفرد واجلماعة ،فما كان حق ًا
هلل :فال يقبل الإ�سقاط والعفو من الأفراد والغر�ض من هذه العقوبات رفع الف�ساد عن النا�س وحتقيق ال�سالمة
وال�صيانة لهم.
ومتتاز العقوبات املقررة جلرائم احلدود بثالث ميزات  ،وهي ما ي�أتي - :
ا� -إن هذه العقوبات و�ضعت لت�أديب اجلاين وزجره عن اجلرمية  ،ولي�س فيها جمال لو�ضع �شخ�صية اجلاين
مو�ضع االعتبار عند توقيع العقوبة.
ب� -إن هذه العقوبات تعد ذات حد واحد ،و�إن كان فيها ماهو بطبيعته ذو حدين ،لأنها عقوبات مقدرة معينة،
ولأنها عقوبات الزمة فال ي�ستطيع القا�ضي �أن ينق�ص منها �أو يزيد فيها ،كما �أنه الي�ستطيع �أن ي�ستبدل بها
غريها.
ج� -إن هذه العقوبات جميعا و�ضعت على �أ�سا�س حماربة الدوافع التي تدعو للجرمية  ،بالدوافع التي ت�صرف
عنها� ،أي �أن هذه العقوبات و�ضعت على �أ�سا�س متني من علم النف�س)24( .
وللمحافظة على عر�ض الإن�سان ون�سله ،فر�ض الإ�سالم �آد�آب ًا و�أحكام ًا ،يف كل ما يت�صل بنزاهة عر�ض
الإن�سان وطهارة ن�سله من كل ال�شكوك والتهم التي تنال عر�ض الإن�سان و�شرفه �أو ت�شوه ن�سبه القريب �أو البعيد
للآباء �أو الأبناء ،فجعل حد القذف وحد الزاين املح�صن وغري املح�صن  ،وغريها من التعزيرات التي ت�ضمن احلفاظ
على عر�ض الإن�سان ون�سله ،وهكذا يف احلفاظ على مال الإن�سان جعل حد ال�سرقة وحد احلرابة وقطع الطريق
و�أحكام الغ�صب والنهب وغريها من اجلرائم التي تعبث باملال اخلا�ص والعام ،ومادام �أن الإ�سالم قد حافظ على
نف�س الإن�سان وعر�ضه وماله  ،فال حاجة �إىل قيام الثارات واالنتقامات ال�سريعة املتهورة  ،يف حالة حدوث انتقا�ص
يف مال الإن�سان �أو عر�ضه و�شخ�صـه ،بل يجب االحتكام �إىل ال�شرع العادل.
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املطلب الثاين

العقوبات ال�شرعية والغر�ض منها
العقوبة :هي اجلزاء املقرر مل�صلحة اجلاعة على ع�صيان �أمر ال�شارع ) ( )25وا�سم العقوبة م�شتق من
العقاب ،واليكون العاب عقاب ًا �إذا كان مو�سوم ًا بالرخاوة وال�ضعف ،والعقاب الناجح هو ذلك الذي ينت�صر على
اجلرمية ،ولي�س ذلك الذي تنت�صر عليه اجلرمية ،والعربة بالعقوبة املنا�سبة والف َعالة يف مقاومة اجلرمية،)26(.
والغر�ض من العقوبات ال�شرعية ،هو �إ�صالح حال الب�شر وحمايتهم من ال�شرور واملفا�سد ،و�إنقاذهم من اجلهالة
وال�ضالل ،وكفهم عن املعا�صي والآثام ،ودفعهم �إىل الطاعات والقربات ،وملا كان الغر�ض من العقوبة هو �إ�صالح
الأفراد وحماية اجلماعة و�صيانة نظامها ،فقد وجب �أن تقوم العقوبة على اُ�صول حتقق هذا الغر�ض ،ومنها ما
ي�أتي- :
� - 1أن تكون العقوبة متنع الكافة عن اجلرمية قبل وقوعها ف�إذا ما وقعت اجلرمية كانت العقوبة ،بحيث
ت�ؤدب اجلاين على جنايته ،وتزجر غريه عن الت�شبه به ،و�سلوك طريقه.
� - 2إن حد العقوبة هو حاجة اجلماعة وم�صلحتها ،ف�إذا اقت�ضت م�صلحة اجلماعة الت�شديد� ،شددت العقوبة،
و�إذا اقت�ضت م�صلحة اجلماعة التخفيف خففت العقوبة ،فال ي�صح �أن تزيد العقوبة �أو تقل عن حاجة
اجلماعة.
� - 3إذا اقت�ضت حماية اجلماعة من �شر املجرم ا�ستئ�صاله من اجلماعة �أو حب�س �شره عنها ،وجب �أن تكون
العقوبة هي قتل املجرم �أو حب�سه عن اجلماعة حتى ميوت ،ما مل يتب �أو ي�صلح حاله ،وي�ؤمن �شره.
� - 4إن كل عقوبة ت�ؤدي ل�صالح الأفراد وحماية اجلماعة هي عقوبة م�شروعة  ،فال ينبغي االقت�صار على
عقوبات معينه دون غريها.
� - 5إن ت�أديب املجرم لي�س معناه االنتقام منه ،و�إمنا ا�ست�صالحه والعقوبات على اختالف �أنواعها تتفق كما
يقول بع�ض الفقهاء يف �أنها ت�أديب وزجر يختلف بح�سب اختالف الذنب)27(.
ثالثة التتجاوزها وهي كما ي�أتي-:
حدود
ويجب �أن تكون العقوبة غري خارجة عن دائرة الإ�سالم ،و�أن تكون يف
ٍ
ٍ
ا� -أن تكون متنا�سبة مع اجلرم ما �أمكن ،و�أن تكون ب�شكل عام رادعة و�أ ًال تكون متجاوزة حد االعتدال ،فال
يعاقب على اجلرم ال�صغري بالعقاب الكبري ،و�أن تكون العقوبـة يف �أ�ضيق دائرة ؛ لأن العقوبة يف الإ�صالح
االجتماعي ،كالدواء الي�ؤخذ منه �إال بقدر.
ب� -أال يكون ال�سبيل �إىل حتقيق العقوبة ن�شر التج�س�س بني النا�س ف�إذا ا�سترتت اجلرمية التي الت�ضر �أمن
الدولة ،اليحاول الك�شف عنها� ،إال �إذا ترتب على �إخفائها �ضياع حق الإن�سان ،لأن م�ضرة التج�س�س �أ�شد من
م�ضرة اجلرمية نف�سها ،وي�ؤدي �إىل �ضرر خطري يف اجلماعة فت�ضعف الثقة بني النا�س ويفتح فيه باب الكيد
والكذب.
ج� -أن تكون العقوبة على املعا�صي ب�أقل قدر يدفع الف�ساد ،لأن العقوبة يف ذاتها �أذى نزل باجلاين ،و�ضرر يلحقه،
والإ�سالم �أر�شد �أن يدفع ال�ضرر الأكرب بال�ضرر �ألأ�صغر)28(.
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املطلب الثالث

مزايا م�شروعية الق�صا�ص من اجلاين
�سواء كان الق�صا�ص يف النف�س �أو اجلراح ،ومن هذه
للق�صا�ص مزايا عديدة التوجد يف غريه من العقوبات،
ً
املزايا ما ي�أتي:
جزاء وفاق ًا للجرمية ،فاجلرمية اعتداء متعمد على النف�س ،فتكون العدالة �أن ي�ؤخذ مبثل
 - 1يعد الق�صا�ص
ً
فعله ،واليعاقب املجرم غليظ القلب مبا الي�ساوي جرميته ،ولي�س من املعقول �أن نفكريف الرحمة باجلاين
والنفكر يف �أمل املجني عليه �أووليه.
� - 2إن الق�صا�ص يلقي يف نف�س اجلاين عند همه ارتكاب اجلرمية خوفا من اجلزاء الذي ينتظره ،و�أن ذلك
الإح�سا�س �إذا قوي قد يزجره من اجلرمية و�إذا ارتكبها ونزل به الق�صا�ص الي�ستطيع �أن يقول �أن ذلك ظلم
لأنه حكم اهلل وهو �أعدل احلاكمني)29(.
� - 3إن الق�صا�ص ي�شفي غيظ املجني عليه ،والي�شفيه �سجن مهما يكن مقداره ،بل ي�شفيه �أن يتمكن من �أن ي�صنع
باجلاين مثل ما�صنع به �أو وليه ،و�شفاء غيظ املجني عليه �أمر البد منه)30( .
 - 4يف الق�صا�ص حياة للأفراد واجلماعة والإن�سانية جمعاء ،واليعي هذا الق�صد احلكيم �إال ذو الألباب
والب�صائر املتفكرين يف معاين الآية (ولكم يف الق�صا�ص حياة يا�أويل الألباب))31( .
 - 5الق�صا�ص جاء يف الأديان جميعا قبل الإ�سالم ،لأن فيه العدالة التي الميكن �أن يت�صور العقل �أمثل منها،
وفيه مزايا كثرية التوجد يف عقوبة احلب�س �أو نحوه من العقوبات.
 - 6لوال الق�صا�ص لأهلك النا�س بع�ضهم بع�ضا ،فكان الق�صا�ص دفع ًا ملف�سدة التعدي على الدماء باجلناية
واال�ستيفاء بقتل غري القاتل ،وقد قالت العرب يف جاهليتها (القتل �أنفى للقتل ،وب�سفك الدماء حتقن الدماء)
وت�شف للمظلوم وعدل بني القاتل واملقتول ،وم�ساوا ًة بني
والق�صا�ص ُطهرة للمقتول وحياة للنوع الإن�ساين،
ٍ
العقوبة واجلرمية)32(.
قال ف�ضيلة :ال�شيخ /حممود �شلتوت ( مل تكن ال�شريعة الإ�سالمية فيما و�ضعت من عقوبات� ،إال كطبيب
حاذق ،ر�أى بعد بذل غاية وا�سعة يف العالج� ،أن �سالمة املري�ض و�إنقاذه ت�ستدعي برت الأع�ضاء في�سلم املري�ض،
كربان ماهر ،ر�أى �أن �إنقاذ ال�سفينة من الغرق ي�ستدعي �إلقاء بع�ض الأمتعة يف البحـر فتنجو ال�سفينة ومن
�أو ُ
فيها(.)33
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املبحث الثالث

الوعيد الوارد يف الن�صو�ص ال�شرعية يف ق�ضايا الدماء
املطلب الأول

الآيات الواردة يف القر�آن الكرمي
قال اهلل تعاىل ( :ومن يقتل م�ؤما متعمدا فجزا�ؤه جهنم خالدا فيها وغ�ضب اهلل عليه ولعنه و�أعد له
عذابا عظيما ) ( ،)34وقال تعاىل  ( :من �أجل ذلك كتبا على بني �إ�سرائيل �أنه من قتل نف�سا بغري نف�س �أو ف�ساد يف
الأر�ض فك�أمنا قتل النا�س جميعا ) ()35
قال ابن كثري رحمه اهلل يف قول اهلل تعاىل (ومن يقتل م�ؤمنا متعمدا) هذا تهديد �شديد ووعيد �أكيد ملن
تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بال�شرك باهلل يف �أكرث من �آية ،و�أن هذه الآية هي �آخر مانزل يف �أحكام
القتل فلم ين�سخها �شيء.
وكان ابن عبا�س يرى �أنه التوبة لقاتل امل�ؤمن عمدا ،وروي عنه �أنه ُ�سئل عن قول اهلل تعاىل (ومن يقتل
م�ؤمنا متعمدا) فقال� :إن الرجل �إذا عرف الإ�سالم و�شرائع الإ�سالم ،ثم قتل م�ؤمنا متعمدا ،فجزا�ؤه جهنم والتوبة
له) ،وممن ذهب �إىل �أنه التوبة له من ال�سلف :زيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن عمر ،و�أبو �أ�سامة بن عبد الرحمن،
وعبيد بن عمري واحل�سـن وقتادة وال�ضحاك بن مزاحم ()36
وجاء يف �صفوة التفا�سري )37( :يف معنى الآية ال�سابقة� :أي ومن يقدم على قتل م�ؤمن عاملا ب�إميانه
متعمد ًا لقتله  ،فجزا�ؤه جهنم خملد ًا فيها على الدوام ،وهذا حممول عند اجلمهور على من �إ�ستحل قتل امل�ؤمن ،كما
قال ابن عبا�س ،لأنه با�ستحالل القتل ي�صبح كافرا ( وغ�ضب اهلل عليه ولعنه و�أعد له عذاب ًا عظيما) �أي ويناله
ال�سخط ال�شديد من اهلل والطرد من رحمته ،والعذاب ال�شديد يف الآخـرة ،وذكر �أن القتل العمد من �أعظم اجلرائم
يف نظر الإ�سالم ،ولهذا كانت عاقبته يف غاية التغليظ والت�شديد)،وجاء يف �أي�سر التفا�سري )38( :قال :ذكر تعاىل
يف الآية الأوىل� :أنه ال ينبغي مل�ؤمن �أن يقتل م�ؤمنا �إال يف حال اخلطاء� ،أما يف حال العمد فال يكون ذلك منه ،وال
يت�أتى له وهو م�ؤمن ،لأن الإميان نور يك�شف عن مدى قبح جرمية قتل امل�ؤمن وما وراءها من غ�ضب اهلل تعاىل
وعذابه) ،وذكر �أن الكفارة التغني عن قاتل العمد �شيئا ،ملا ق�ضى اهلل تعاىل باللعن واخللود يف جهنم ،وجاء يف
الأ�سا�س يف التف�سري ( )39( :وخال�صة احلق يف هذا املو�ضوع (�أي القتل العمد) �أن من قتل م�ؤمنا قا�صدا لأنه م�ؤمن
� ،أو قتل م�ؤمنا م�ستحال قتله بال �شبهة معتربة �شرع ًا ،فهو كافر وجزا�ؤه اخللود الأبدي يف النار �أما من قتل م�ؤمنا
عمد ًا غري م�ستحل فهو م�ؤمن وي�ستحق املقام الطويل يف جهنم �إال �أن يعفو اهلل عنه).
املطلب الثاين

الأحاديث النبوية الواردة يف ال�سنة
وردت �أحاديث عديدة عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -تو�ضح حرمة دم امل�سلم وعر�ضه وماله ،و
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منها املتعلقة بالدماء وحرمتها ،وهي  :على النحو الآتي-:
 - 1قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( من �أعان على قتل م�سلم م�ؤمن ب�شطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه
�آي�س من رحمة اهلل) ()40
 - 2وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( لزوال الدنيا �أهون على اهلل من قتل رجل م�ؤمن ) ()41
 - 3وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( �أول ما يق�ضى بني النا�س يوم القيامة يف الدماء ) ()42
 - 4وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( لو اجتمع �أهل ال�سموات والأر�ض على قتل رجل م�سلم لأكبهم اهلل يف النار)
()43
 - 5وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( كل ذنب ع�سى اهلل �أن يغفره� ،إال الرجل ميوت كافرا� ،أو الرجل يقتل م�ؤمنا
متعمدا) ()44
 - 6وقال �صلى اهلل عليه و�سلم (اجتنبوا ال�سبع املوبقات ،قيل  :يا ر�سول اهلل وماهن ؟ قال ال�شرك باهلل
وال�سحر وقتل النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق) ()45
 - 7وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( لن يزال امل�ؤمن يف ف�سحة من دينه ما مل ي�صب دما حراما) ()46
 - 8وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( قتل امل�ؤمن �أعظم عند اهلل من زوال الدنيا ) ()47
 - 9روى عبد اهلل ابن عمر قال :ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يطو ف بالكعبة ،ويقول ما�أطيبك وما
�أطيب ريحك ما �أعظمك وما �أعظم حرمتك والذي نف�سي بيده ،حلرمة امل�ؤمن عند اهلل �أعظم من حرمتك:
ماله ودمه) ()48
 – 10وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� :أنه �س�أله �سائل ،فقال يا �أبا العبا�س :هل للقاتل من توبة ؟ فقال
ابن عبا�س كا ملعجب من �ش�أنه ،ماذا تقول :ف�أعاد عليه م�س�ألته ،فقال ماذا تقول مرتني �أو ثالثا ،قال ابن
عبا�س� :سمعت نبيكم �صلى اهلل عليه و�سلم يقول( :ي�أتي املقتول متعلقا ر�أ�سه ب�إحدى يديه ،متلببا قاتله
باليد الأخرى ت�شخب �أوداجه دم ًا حتى ي�أتي به العر�ش ،فيقول املقتول لرب العاملني :هذا قتلني ،فيقول اهلل
عزوجل للقاتل :تع�ست ،ويذهب به �إىل النار) ()49
املبحث الرابع

امل�سئولية الفردية للجناة يف ال�شريعة الإ�سالمية
املطلب الأول

اجلاين يتحمل جنايته
وردت �آيات متعددة يف القر�آن الكرمي تو�ضح امل�سئولية الفردية لل�شخ�ص يف كل جرائمه و�أوزاره ،وكل
ما يكت�سبه من �أعمال والنتائج املرتتبة على هذه الأعمال �سيئها وح�سنها ،ف�إذا �أح�سن الإن�سان فلنف�سه ،و�إذا �أ�ساء
فعليها  ،وال تتحمل �أي نف�س وزر الأخرى ال يف الدنيا وال يف الآخرة ،مهما كانت درجة القرابة بينهما ،ومن هذه
الآيات الكثرية ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ما ي�أتي -:
 - 1قال اهلل تعاىل  (:والتك�سب كل نف�س �إال عليها  ،والتزر وازرة وزر �أخرى)()50
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 - 2وقال اهلل تعاىل  (:وال تزر  ،وازرة  ،وزر � ،أخرى ) ()51
 - 3وقال اهلل تعاىل  ( :كل �إمرىء  ،مبا ك�سب رهني ) ()52
 - 4وقال اهلل تعاىل ( لها ماك�سبت  ،وعليها ما�أكت�سبت ) ()53
 - 5وقال اهلل تعاىل ( كل نف�س مبا ك�سبت رهينة ) ()54
 - 6وقال اهلل تعاىل ( ومن يك�سب �إثما  ،ف�إمنا يك�سبه على نف�سه ) ()55
جاء يف �أحكام القر�آن :للج�صا�ص  )56( :عن معنى الآية ( والتزر وازرة وزر �أخرى)� ،أن للوزر معنيني:
�أحدهما :الثقل ،وهو املراد هنا ،يقال :وزره يزره �:إذا حمل ثقله ،والثاين :الذنب ،وهو املراد هنا ،)57(.واملعنى ال
تتحمل نف�س مذنبة عقوبة الأخرى ،و�إمنا ت�ؤخذ كل نف�س بجريرتها التي اكت�سبتها ،كما قال تعاىل (لها ماك�سبت
وعليها مااكت�سبت) ،وقد وفد �أبو رمثة ،رفاعة بن يرثبي التميمي مع ابنه ،على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال(
�أما �إنه اليجني عليك وال جتني عليه)()58
وهذا �إمنا بينه لهم ر ًدا على اعتقادهم يف اجلاهلية من م�ؤاخذة الرجل ب�إبنه وب�أبيه وبجريرة حليفه،
وهذا حكم من اهلل تعاىل نافذ يف الدنيا والآخرة ،وهو �أال ي�ؤاخذ �أحد بجرم �أحد) ،وجاء يف �أحكام القر�آن:
للج�صا�ص )59( :يف قول اهلل تعاىل(لها ماك�سبت وعليها مااكت�سبت) �سورة البقرة  286/قال :هو مثل قوله
تعاىل (والتك�سب كل نف�س �إال عليها) �سورة الأنعام 164/وقوله ( و�أن لي�س للإن�سان �إال ما�سعى و�أن �سعيه �سوف
يرى)� ،سورة النجم 40/
وفيه الداللة على �أن كل �أحد من املكلفني� :أفعاله متعلقة به دون غريه ،و�إن �أحدا اليجوز ت�صرفه على
غريه ،وال ي�ؤاخذ بجريرة �سواه ،وكذلك قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :لأبي رمثة :حني ر�آه مع ابنه ،فقال (هذا
ابنك ،قال نعم ،قال� :إنك الجتني عليه واليجني عليك) ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( الي�ؤ�آخذ �أحد بجريرة �أبيه
وال بجريرة �أخيه)( )60فهذا هو العدل الذي اليجوز يف العقول غريه.
املطلب الثاين

م�شاركة العاقلة (الع�شرية) اجلاين
ج�آءت �أحكام خا�صة يف ال�شريعة الإ�سالمية جتعل (العاقلة) وهم الع�صبة الذكور من جهة �ألأب ،م�شاركة
يف الغرامة التي يتحملها اجلاين خط�أ العمد ًا وذلك تخفيف ًا عن احلمل الذي وقع على اجلاين ب�سبب خطئه يف
اجلناية على النف�س �أو ما دونها ،كاجلراحات املختلفة.
وكذلك ت�أديب ًا للجماعة يف تق�صريها عن ت�أديب ال�سفهاء واجلهال يف موطنها الذي تعي�ش فيه ،وعدم
�أمرهم باملعروف ونهيهـم عن املنكر ،وخا�صة ًالأقربني من الأهل والأولياء من الأرحام وقد و�ضحه حديث النبي
�صلى اهلل عليه و�سلـم( :مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم �إ�ستهموا على �سفينة ف�صار بع�ضهم �أعالها
وبع�ضهم �أ�سفلها ،فكان الذين يف �أ�سفلها �إذا ا�ستقوا من املاء مروا على من فوقهم ،فقالوا لو �أنا خرقنا يف ن�صيبنا خرقا
ومل ن�ؤذ من فوقنا ف�إن تركوهم وما �أرادوا هلكوا جميعا و�إن �أخذوا على �أيديهم جنوا وجنوا جميعا(.)61
قال الفقهاء ال�شافعية يف تخفيف الدية للقتل اخلط�أ وجعلها على العاقلة (�أن القتل اخلط�أ وقع بغري
ق�صد ،ومل يكن مرا ًدا للقاتل ،فلذلك نا�سب �أن تخفف الدية فيه ،وال يكلف املخطىء مايكلفه املتعدي الذي با�شر
القتل عمد ًا وعدوان ًاوكان من احلكمة يف القتل اخلط�أ �أن يوا�سي اجلاين الأقربون من ع�صبته الذين ي�سمون
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بالعاقلة ويحملون عنه هذا الغرم املوجع ،ويكفيه هو مايحمله من الكفارة ،وهي عتق رقبة م�ؤمنة �أو ي�صوم �شهرين
متتابعني()62
جزء من الدية مع العاقلة لأنه هو املطالب �أ�صالة بجريرة فعله،
و يف الفقه الإ�سالمي و�أدلته ( :يتحمل القاتل ً
ودور العاقلة تابع ،فهو مطالب بحفظ نف�سه من ارتكاب اجلرائم وعاقلته مطالبة �أي�ضا بحفظه من اجلرمية ف�إذا
مل يحفظوا فرطوا ،والتفريط منهم ذنب ،والقاتل يعتمد علـى منا�صرة عاقلته وحمايتها له ،فت�شاركه يف حتمل
تبعة امل�سئولية ،ال �أنها ت�ستقل بتحملها عنه)()63
ونظام العاقلة م�ستثنى من القاعدة العامة يف حتمل كل خمط�أ وزر نف�سه ،وال�سبب يف هذا اال�ستثناء،
هو موا�ساة القاتل ومنا�صرته و�إعانته والتخفيف عنه ودعم �أوا�صر املحبة والألفة والإ�صالح بني �أفراد الأ�سرة
والع�شرية ،واحلفاظ على حقوق املجني عليه ،حتى ال تذهب اجلناية عليه هدر ًا �إذا كان القاتل فقريا ،فكان يف
ذلك النظام عدالة وم�ساواة يف املجتمع ،حتى اليحرم �أحد من التعوي�ض ب�سبب فقر اجلاين ،ثم �إن هذا النظام
فيه تقدير للباعث الذي ي�شاهد عند القاتل� ،إذ لوال ا�ستن�صاره ب�أ�سرته واعتماده على قوتهم ،ملا �صدرت منه هذه
الأفعال املتهوره ،ولذا اعترب الفقه الإ�سالمي �أن اجلناية الواقعة من�سوبة ً ِ �ضمنا �إىل كل فرد من �أفراد العاقلة،
ف�أوجبت الدية عليهم جميع ًا)64(.
املبحث اخلام�س

�أ�سباب الثارات القبلية ونتائجها و�أثارها
املطلب الأول

الأ�سباب الفرديـة واالجتماعية
 - 1اجلهل املخيم على الفرد الذي يعي�ش يف بيئة قبلية متع�صبة التهتم بالتعليم والتنوير للعقول من ظالم
اجلهل ،وكثري من املناطق القبلية التي تكرث فيهـــا م�شاكل الث�أر وقطع الطريق يغلب على �أفرادهـا الأمية،
في�سود فيهم قانون الغاب ،والغلبة فيه للأقوى حمية ً وع�صبية ً وكرثة ً وغلبة ً قبلية ً ،وكل هذا من �أ�سباب
اجلهل والأمية.
 - 2قلة الوازع الديني� ،أي تقوى اهلل وخ�شيته وعدم اليقني بالوقوف بني يديه واملحا�سبة على ما قدم الإن�سان
و�أخر  ،و�أعلن و�أ�سر  ،وذلك نتيجــــة للجهل بالدين عقيدة ً وعبادة ً ،وخلق ًا و�شريعة ً.
 - 3البيئة التي تطغى عليها الأنفة واحلمية اجلاهلية ،وحب االنتقام والث�أر ،يف �أدنى مظلمة ينالها الفرد يف
ج�سمه �أو عر�ضه �أو ماله ،فتثور احلمية والع�صبية كالنار يف اله�شيم ،وتغلي يف الر�ؤو�س كغلي احلميم ملجرد
�أي خالف بني �شخ�صني.
 - 4حمل ال�سالح ب�صورة م�ستمرة� ،سواء ال�سالح الأبي�ض �أو الناري وجعل حمله �شارة ً وميزة ً ،تدل على الرجولة
وال ُعجب واخليالء ،ف�صار ال�سالح يرافق الفرد يف ليله ونهاره ويف �سلمه وحربه ،فحني حدوث �أي خالف ي�شهر
ال�سالح الأبي�ض يف ملح الب�صر ،ويتبعه ال�سالح الناري بالأثر ،فتكون الكارثة يف �أب�شع ال�صور.
حت�سن الدخل املادي واحلالة املعي�شية لدى بع�ض الأفراد جتعلهم يندرجون حتت قول اهلل تعاىل( :كال
ُ -5
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�إن الإن�سان ليطغى �أن ر�آه ا�ستغنى) ( )65فبوجود الد خل املادي ،من زراعة �أو ثروة حيوانيه �أو ما يتح�صل
بع�ض �أفراد القبيلة من �أموال ير�سلها �أفرادها املغرتبون ،كل هذه الأ�سباب جتعل الفرد ي�ستهويه ال�شيطان
والهوى ،فيقبل على �شراء �أنواع الأ�سلحة والذخائر ،ملواجهة امل�شاكل القبلية الناجتة عن الثارات مع القبائل
املجاورة� ،أو�إثارة ق�ضية حدود �أو م�صالح جتمعهما.
� - 6إهمال واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف �أو�ساط هذه القبائل ،فقد تبد�أ امل�شكلة ب�سيطة ،وميكن ردع
املعتدي فيها ،وقد تكون بني �شخ�صني ،فيطول ال�شر حتى ينال الأ�سرتني وكل هذا راجع �إىل �إهمال الواجب
ال�شرعي الذي �أر�شد �إليه القر�آن الكرمي( :ولتكن منكم �أمة يدعون �إىل اخلري وي�أمرون باملعروف وينهون عن
املنكر واُولئك هم املفلحون) ()66
� - 7إهمال مبد�أ الت�صالح الذي �أ�شار �إليه القر�آن الكرمي بقوله (و�إن طائفتان من امل�ؤمنني �إقتتلوا ف�أ�صلحوا
بينهما) ( )67وعدم وجود مبادرات من رجال العلم و�أهل احلل والعقد من �شيوخ الع�شائر ب�إحتواء امل�شكلة
يف بدايتهـا قبل �أن يتفاقم الأمر والتو�صل �إىل حل عادل بني الطرفني �أو �إجبارهم لطرح الق�ضية �أمام
املحكمة.
 - 8تراكم ق�ضايا الث�أر وجذورها التاريخية يزيدها �ضراوة ً وتعقيدً ا فقد يكون القتل لفرد بني قبيلتني قبل
�أكرث من مائة وخم�سني عام ًا ويتدرج ال�شر خالل تلك ال�سنون الطوال� ،إىل �أن يبلغ القتل من كل قبيلة �سبعني
�أو ثمانني فر ًدا  ،وتريد القبيلة التي لها نق�ص يف عدد الأفراد الوفاء من القبيلة الأخرى ولكن عن طريق
الث�أر القبلي واحلمية اجلاهلية.
وهكذا يظل اجلميع يف حياة التوتر والقلق واخلوف الدائم واال�ستعداد لالنتقام من العدو املرتقب يف ليل �أو نهار.
املطلب الثاين

الأ�سباب احلكومية
 - 1تق�صري ا لدولة يف ن�شر الوعي الديني القائم على تقوى اهلل وخ�شيته واخلوف من عقابه يف الدنيا والآخرة،
وخا�صة يف ق�ضايا الدماء وهتك الأعر�ض وقطع الطريق و�إتالف الغرو�س والثمار ،وال�سعي يف الأر�ض ب�أنواع
الف�ساد ،وما �أكرث مايحدث هذا يف كثري من املناطق وخا�صة امل�شهورة باجلهل بالدين والتي ينت�شر فيها حمل
دائمة.
ب�صورة
ال�سالح
ٍ
ٍ
 - 2الإهمال يف �إقامة احلدود ال�شرعية ب�صورة عامه ،لأن كل حد �شرعه اهلل  ،له �آثار على احلدود والعقوبات
الأخرى ،ف�إذا مل ينفذ احلد لقطع يد ال�سارق ،فقد تتطور الق�ضايا يف حياة النا�س ،في�ضطر املجني عليه �إىل
قتل هذا ال�سارق ،مادام �أنه يعلم يقين ًا �أن لن ينفذ فيه احلد ،ولن يناله العقاب �إذا رفع ق�ضيته �إىل الدولة،
حياء من هيئات حقوق الإن�سان
التي ُتبقي هذا ال�سارق يف ال�سجن فرتة من الزمن والتنفذ فيه حكم ال�شرع،
ً
الغربية التي تعترب عقوبة قطع يد ال�سارق من العقوبات الب�شعة ،وبعد فرتة من الزمن قديخرج من ال�سجن
ب�أ�ساليب متعددة� ،أو بعفو عام يف �أحد الأعياد الدينية �أوالوطنية ،ولو يعلم كل قاتل �أنه الي�ستطيع الفرار
من وجه العدالة و�أنه البد �أن ينفذ فيه الق�صا�ص ال�شرعي ملا �أقدم على جرميته ،وبهذا تتحقق احلكمة من
ت�شريع الق�صا�ص (ولكم يف الق�صا�ص حياة يا�أويل الألباب) ()68
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 - 3عدم تنفيذ مبد�أ الت�صالح بني الأطراف املتنازعة ،الذي �أ�شار �إليه القر�آن الكرمي بقوله (:و�إن طائفتان من
امل�ؤمنني �إقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما ف�إن بغت �إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء �إىل �أمر اهلل،
ف�إن فاءت ف�أ�صلحوا بينهما بالعدل و�أق�سطوا �إن اهلل يحب املق�سطني) ( ،)69ولو رفعت الدولة هذا ال�شعار
الوا�ضح من الآية ونفذته بحذافريه و�سخرت �سائر اجلهود للدولة لتحقيقه يف حياة املجتمع ف�سوف حتل
كثري من الق�ضايا امل�ستع�صية الناجتة عن الثارات القبلية.
 - 4عدم �إلزام �أطراف اخل�صومات فـي بع�ض القبائل برفع ق�ضاياهم �إىل املحكة املخت�صة وترك احلبل
على الغارب لبع�ض وجهاء و�شيوخ القبائل للت�صدي لهذه اخل�صومات و�إ�صدار �أحكام عرفيه فيها ،المتت �إىل
ال�شريعة الإ�سالمية ب�صله ،بل هي �إىل �أحكام الطاغوت �أقرب ،لأن هذه الأحكام يقتب�سونها من ن�صو�ص
عرفيه تن�سب �إىل بع�ض الوجهاء الغابرين ،وهكذا �سارت بع�ض القبائل على �أعرافها اجلاهلية جيال بعد
جيل يف العهد امللكي واجلمهوري ،دون �أي نكري على ذلك ،وهذا ماجعل ق�ضـايا الثار يف ازدياد م�ستمر.
 - 5التالعب املوجود يف بع�ض املحاكم وتطويل الق�ضايا وانت�شار الر�شوة ،تعترب من امل�سببات الرئي�سية ال�ستمرار
ق�ضايا الثارات القبلية ،فيظن �أطراف النزاع �أحيانا �أن الق�ضية �إذا رفعت �إىل املحكمة �سوف ت�ضيع احلقوق
التي ي�ستحقونها من اجلناة عليهم ،وهذا مايدعوهم �إىل �أخذ احلق ب�أيديهم واالنتقام من اجلناة ب�أي �إ�سلوب
كان �شرعي �أو غري �شرعي.
 - 6رغبة بع�ض احلكومات التي ا�ستولت على ال�سلطة ،قبل الثورة وبعدها يف �إيجاد �أنواع من الفرقة والتمزق
يف �أو�ساط بع�ض القبائل �أخذ ًا ب�سيا�سة (فرق ت�سد) فحين ًا تقوم بالدعم والت�شجيع املادي واملعنوي لهذه
القبيلة على الأخرى ،لغر�ض �إيجاد �أهداف وغايات �سيا�سيه يف بع�ض املناطق وتنفيذ خمططات طويلة املدى،
و�أخريا قد ينقلب ال�سحر على ال�ساحر ،في�صري ال�صديق بالأم�س هو عدو اليوم وعدو الأم�س �صديق اليوم،
�أوتتحد الأطراف املتنازعة يف ما بينها �ضد ال�سيا�سة التي ت�سعى �إىل التفرق والتمزق وال�شتات داخل ال�شعب
الواحد.
 - 7ف�ساد ال�سلطة الق�ضائية ،وعدم �إن�صاف املظلوم ورد اجلاين عن غيه و�ضالله وب�صالح الق�ضاء وا�ستقالله
واالحتكام �إىل ال�شرع الإ�سالمي كل خري و�صالح.
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اخلامته- :
حاولت يف هذا البحث املتوا�ضع �أن �أناق�ش ق�ضية الثارات القبلية املوجودة يف بلدنا احلبيب ،والتي �صارت
من الق�ضايا امل�ستع�صية لدى املواطنني والدولة منذ ع�شرات ال�سنني ،وبينت موقف ال�شريعة الإ�سالمية يف حماربتها
للع�صبية والطائفية وكل النعرات اجلاهلية ،و�أن نظرة الإ�سالم �إىل اجلنايات واجلرائم املختلفة هي نظرة عادلة
وحازمة ،فقد جاء يف الإ�سالم ال�شيء الكثري من �أنواع املعاجلات للم�شاكل الفردية واجلماعية التي قد ت�ؤدي �إىل
�إزهاق الأرواح وهتك الأعرا�ض و�سلب الأموال ،و�أن اخلط�أ يتحمله اجلاين ال�أ�سرته وع�شريته ،و�أنه التزر وازرة وزر
�أخرى  ،والتك�سب كل نف�س �إالعليها من خري �أو�شر  ،فال يجوز االنتقام من �أقرباء اجلاين �أو قبيلته �أخذا بالثارات
اجلاهلية التي حاربها الإ�سالم.
وذكرت بع�ض �أ�سباب الثارات القبلية و�أثارها يف حياة الفرد واملجتمع وماهي املهام والواجبات يف حماربة
هذه الثارات اجلاهلية ،والأمرا�ض االجتماعية اخلطرية على الفرد واملجتمع ،وبينت اهتمام الإ�سالم الكبري
باملحافظة على النف�س والعر�ض واملال وماهي العقوبات الرادعة التي واجه بها كل امل�ستهرتين من اجلناة على
ال�ضروريات اخلم�س يف حياة الإن�سان ،و�أن هذه احلدود ال�شرعية التي فر�ضها الإ�سالم �إذا طبقت يف حياة النا�س،
ف�سيعي�ش الفرد واملجتمع يف ظالل الأمن والإميان وال�سالمة والإ�سالم ،والفوز بنعيم الدنيا والأخرى .ويف نهاية
البحث ذكرت بع�ض الأ�سباب والنتائج والآثار التي توجد عند تف�شي ق�ضايا الثارات القبلية والع�صبيات اجلاهلية،
وذكرت �أن بع�ض هذه الأ�سباب امل�ؤدية �إىل ظهور هذه الثارات ،قد يكون ال�سبب فيها هو الفرد والبيئة التي يعي�ش
فيهـا واملجتمع ب�شكل عام ،وقد تكون الأ�سباب �أحيان ًا  ،م�صدرها احلكومة وبع�ض م�ؤ�س�ساتها املهملة للواجب و�أ�س�أل
اهلل الكرمي �أن ي�أخذ ب�أيدينا جميعا ملعرفة تق�صرينا وعيوبنا.
�إنه نعم املوىل والهادي والن�صري
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هوام�ش البحث - :

 - 1الث�أر :من قولهم ث�أرت بالقتيل �أي قتلته  ،يقال ياثارات فالن �أي ياقتلته /ل�سان العرب /ابن منظور/ج/4
�ص 97وال�صحاح للجوهري/ج�/2ص603
� - 2سورة املائدة /الآية56-55/
 - 3ل�سان العرب/ج�/15ص401وال�صحاح للجوهري/ج�/6ص2530
ُ
 - 4البخاري مع الفتح/برقم( )2443ج�/5ص/387قال ا بن حجر:احلديث �أخرجه بن عدي و�أبو نعيم يف
امل�ستخرج من الوجه الذي خرجه البخاري بهذا اللفظ ،و�أخرجه �أحمد عن ه�شيم ،و�أخرجه الإ�سماعيلي من
طرق عنه كذلك  ،قلت :ورواه الرتمذي /برقم0 )2370
� - 5سورة الفتح/الآية26
 - 6البحر املحيط/ج�/8ص98
 - 7فتح القدير/ال�شوكاين/ج�/5ص59
 - 8رواه �أبو داود من حديث جبري بن مطعم /ج�/14ص/22كتاب الأدب/باب يف الع�صبية 0
� - 9أخرجه م�سلم �ص/33كتاب الإمارة/باب وجوب مالزمة اجلماعة ،و�أخرجه الن�س�آئي�/ص/37كتاب
التحرمي/باب التغليظ يف من قاتل حتت راية عمية /برقم ،34125/ورواه ابن ماجه/ج�/2ص/1302/
كتاب الفنت /باب الع�صبية
 - 10م�سلم ب�شرح النووي/ج�/8ص/138باب حترمي الظلم
 - 11رواه �أحمد/ج�/4ص130
� - 12سورة الإ�سراءم33
 - 13روح املعاين يف تف�سري القران العظيم وال�سبع املثاين/ج�/9ص99
 - 14يف �ضالل القر�آن /ج�/4ص2225
 - 15زاد امل�سري يف علم التف�سري  /ج�/5ص33
 - 16فتح القدير/ج�/3ص243
 - 17جامع البيان /ج�/2ص272
 - 18التف�سري املنري/وهبة الزحيلي/ج�/1ص181
� - 19سورة �آل عمران103/
� - 20سورة املائدة55/
� - 21سورة التوبة71/
 - 22احلدود والتعزيرات � /ص8
 - 23راجع معجم لغة الفقهاء /للفرق بينهما� /ص188
 - 24الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي/ج�/1ص635
 - 25امل�صدر ال�سابق/ج�/1ص609
 - 26الفقه الإ�سالمي و�أدلته/ج�/6ص16
 - 27الت�شريع اجلنائي/ج�/1ص610
 - 28اجلرمية والعقوبة �/ص226
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 - 29تف�سري الفخر الرازي/ج�/3ص 391وفل�سفة العقوبة�ص172
 - 30املرجع ال�سابق�/ص172
� - 31سورة البقرة179/
 - 32املقا�صد العامة لل�شريعة الإ�سالميه �/ص308
 - 33الإ�سالم عقيدة و�شريعة�/ص �/شلتوت
� - 34سورة الن�ساء93/
� - 35سورة املائدة32/
 - 36تف�سريالقر�آن العظيم /ابن كثري/ج�/1ص907
� - 37صفوة التفا�سري/ج�/1ص296
� - 38أي�سر التفا�سري/ج�/1ص440
 - 39الأ�سا�س يف التف�سري/ج�/2ص1147
 - 40رواه بن ماجه/برقم/2620ج�/2ص /874قال ال�شوكانـي:احلديث رواه �أبو هريرة و�أخرجه البيهقي،
ويف �إ�سناده يزيد بن �أبي زيادوهو �ضعيف  ،وقد روي عن الزهري مر�سال ،ورواه الطربانـــــــي من حديث بن
عبا�س نحوه  /نيل الأوطار �/ص/1430كتاب الدماء  /باب الت�شديد يف القتل 0
 - 41حتفة الأحوذي�/شرح �سنن الرتمذي/ج�/4ص/546كتاب الديات /باب الت�شديد يف قتل امل�ؤمن/
برقم( ) 1395و�صححه الألباين وقال للحديث �سند �آخر نحوه ومل يرفعه �/صحيح �سنن الرتمذي/
الألباين/ج�/2ص0/56
 - 42البخاري مع الفتح/ج�/12ص/232كتاب الديات /باب (ومن يقتل م�ؤمنا متعمدا)
 - 43حتفة الأحوذي�/شرح الرتمذي/ج�/4ص/548كتاب الديات/باب الت�شديد يف قتل امل�ؤمن/قال الرتمذي
ح�سن غريب  /قال ال�شارح �أحد رواته هو �أبو احلاكم البجلي /هو عبد الرحمن بن �أبي ُنعم الكويف 0وك�أنه
�سبب الغرابة التي ذكرها الرتمذي0
 - 44رواه الإمام �أحمد  /ج�/4ص/99ورواه �أبو داود/ج�/11ص/247برقم( )4264كتــاب الفنت/باب
تعظيم قتل امل�ؤمن/قال ال�شوكانــي فـــي نيل الأوطــار:رجاله ثقات/ج�/7ص50
 - 45م�سلم ب�شرح النووي/ج�/1ص /83باب الكبائر 0
 - 46البخاري مع الفتح/ج�/12ص/231كتاب الديات/باب (ومن يقتل م�ؤمنا متعمدا)
 - 47رواه الن�س�آئي/ج�/7ص /82كتاب حترمي الدم 0
 - 48رواه بن ماجه برقم()3932ج�/2ص1297
 - 49رواه الرتمذي وح�سنه  ،ورواه الن�س�آئي�/ص/698كتاب الق�سامة/باب ماجاء يف الق�صا�ص بلفظ متقارب
مع رواية الرتمذي0
� - 50سورة الأنعام164/
� - 51سورة الإ�سراء15/
� - 52سورة الطور21/
� - 53سورة البقرة286/
� - 54سورة املدثر38/
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� - 55سورة الن�ساء111/
� - 56أحكام القر�آن/ج�/2ص773
 - 57املعجم الو�سيط/ج�/2ص1071
 - 58رواه �أبو داود /ج/2كتاب الديات  ،قال الألباين :حديث �صحيح� /صحيح �سنن �أبي داود ب�إخت�صار ال�سند
 /نا�صر الدين الألباين/ج�/3ص851
� - 59أحكام القر�آن/اجل�صا�ص
 - 60رواه الن�س�آئي/بلفظ جناية بدل جريرة /ج�/1ص /539قال ال�شوكاين يف نيل الأوطار�/ص/1457
احلديث �أخرجه البزار ورجاله رجال ال�صحيح 0
 - 61رواه البخاري/ج�/5ص216
 - 62الفقه املنهجي/ج�/8ص21
 - 63الفقه الإ�سالمي و�أدلته/ج�/6ص318
 - 64اجلرمية والعقوبة�/ص423
� - 65سورة العلق5/
� - 66سورة �آل عمران104/
� - 67سورة احلجرات 9 /
� - 68سورة البقرة179/
� - 69سورة احلجرات9/
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النظــــــام القانوين التفــــــاق اخللع
يف القــــانون اليمنــــــي
د .حممد عبد امللك حم�سن املحب�شي

�أ�ستاذ م�ساعد مبركز الدرا�سات واال�ست�شارات القانونية-
جامعة �صنعاء

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه،
وبعد:
تعترب الإرادة املتعددة املمثلة يف �إرادة �أطراف العمل القانوين من اتفاق وعقد
�أهم �سبب من �أ�سباب وجود العالقات القانونية وانتها�ؤها� .أي ًا كان مو�ضوع تلك
العالقة ـ مالية كانت �أم �شخ�صيةـ لأن �أطراف تلك االتفاقات يكونون على
علم تام وا�ستعداد بتنفيذ االلتزامات النا�شئة عنها؛ لأنهم الذين ي�ضعون تلك
االلتزامات( ،)1ولقد اهتم امل�شرع اليمني بالإرادة ك�سبب �أو م�صدر للعالقات
القانونية ال�شخ�صية من حيث الوجود �أو الإنهاء .ونظمتها قواعد قانونية
م�أخوذة من فقه ال�شريعة الإ�سالمية( ،)2ونظّ م تلك القواعد قانون الأحوال
ال�شخ�صية ال�صادر برقم ( )21ل�سنة 1992م وتعديالته( .)3حيث اهتم
هذا القانون ب�ضرورة توفر كمال الإرادة املعتربة �شرع ًا وقانون ًا من �أطراف
الزواج (زوج-زوجة-ويل الزوجة) واعتربت عقد الزواج من دونه منعدم ًا
(كال عقد) ،و�شددت يف تلك الإرادة حتى ولو كان �أحد الزوجني ناق�ص �أهلية
�أو فاقدها ،ب�سبب ال�صغر �أو اجلنون واعتربت العقد موقوف ًا جماز ًا ويجوز ملن
وعرف
اكتملت �أهليته �إنهاء عقد الزواج ب�إرادته املنفردة زوج ًا كانت �أم زوجة ُ
هذا الإنهاء بف�سخ البلوغ وف�سخ الإفاقة .فعقد الزواج هو عقد خا�ص �شخ�صي
حمله احلياة الزوجية ولي�س املال ،فلذلك مل يكن املهر ركن ًا يف عقد الزواج،
فيجوز فيه اجلهالة ونحوه .وملا كان عقد الزواج حمله احلياة الزوجية وهي
من الأمور الل�صيقة ب�شخ�ص الإن�سان ،ويت�ضرر �أطرافه �ضررا كبريا �إذا مل
تتوفر يف عقد الزواج مقوماته ال�شرعية والقانونية والدينية والأخالقية،
ف�إن القانون اليمني قد �أجاز �إنهاء ذلك العقد و�إنهاء العالقة الزوجية النا�شئة
عنها ،م�ستمد ًا �أحكام ذلك الإنهاء من فقه ال�شريعة الإ�سالمية الغراء ،والتي
راعت ظروف واقع حياة النا�س و�أجازته لل�ضرورة واعتربته كمبد�أ عام �أمر
غري مرغوب فيه ديني ًا و�أخالقي ًا ،و�إمنا هو ا�ستثناء لل�ضرورة؛ ونظر ًا خلطورته
رتبت �أحكام ما بعد �إنهاء الزواج فيما يتعلق بحقوق �أطراف عقد الزواج من
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نفقة للزوجة وحقوق للأوالد ( نفقة ور�ضاع وح�ضانة ونحوها) ،كما �أنها رتبت �أحكام �إعادة العالقة الزوجية
(الرجعة) ،ورتبت �أحكام انتظار املر�أة قبل الزواج ب�آخر (العدة) وطولت فيها لإمكانية الرجوع بني الزوجني.
ونظّ م القانون اليمني �أحكام �إنهاء عقد الزواج يف الكتاب الثاين منه بعنوان (انحالل الزواج و�أحكامه) .ومت تنظيمه
يف بابني ،تناول الباب الأول الأ�سباب غري الإرادية وغالب ًا ما يكون عن طريق الق�ضاء النحالل الزواج ،وهو �إما �أن
يكون ب�سبب خلل يف �أركان عقد الزواج كتخلف ركن الإرادة �أو وجود مانع من موانع الزواج ،وهذا يعرف باالنف�ساخ.
و�إما �أن يكون ب�سبب خلل يف تنفيذ عقد الزواج بالإخالل بحقوق الزوجية .كما نظّ م الباب الثاين �أحكام انحالل
الزواج ب�أ�سباب �إرادية ،وهي �إما �أن تكون ب�سبب �إرادة منفردة لأحد الأطراف وهو الزواج فيما يعرف بالطالق ،وقد
يكون �إنهاء الزواج باتفاق الطرفني الزوج والزوجة فيما يعرف باخللع ،م�ستمدة ذلك �أي�ض ًا من �أحكام فقه ال�شريعة
الإ�سالمية ،والذي مت تنظيمه يف الف�صل الثاين (اخللع و�أحكامه) من الباب الثاين الطالق واخللع من الكتاب الثاين
انحالل الزواج و�أحكامه .ومت تنظيم �أحكام اخللع يف املواد من ( ،)74-72ذاكرة فيه تعريفه و�شروطه و�آثاره.
ونظر ًا لأهمية هذا املو�ضوع من الناحية العملية ،وكونه الطريقة املثلى لإنهاء عقد الزواج حيث ال يت�ضرر غالب ًا �أي
طرف من ذلك الإنهاء؛ كونه غالب ًا يتوقع �آثاره ويرتب االلتزامات وامل�شاكل الناجتة عنها واحللول املنا�سبة.
و�سوف نتناول درا�سة هذا املو�ضوع يف مبحث متهيدي وف�صلني كالآتي:
املبحث التمهيدي :التعريف باتفاق اخللع.
 الف�صل الأول� :أركان اتفاق اخللع. -الف�صل الثاين� :آثار اتفاق اخللع.

املبحث التمهيدي

التعريف باخللع
و�سنتناول يف هذا املبحث التعرف على مفهوم اخللع وم�شروعيته ومتيزه عن غريه وتكييفه القانوين يف املطلبني
التاليني.
املطلب الأول :مفهوم اخللع.
املطلب الثاين :م�شروعية اخللع (وتكييفه القانوين «طبيعته»).

املطلب الأول :مفهوم اخللع
ُتعدّ كلمة خلع من امل�صطلحات ال�شائعة لدى فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية وفقهاء قانون الأحوال ال�شخ�صية.
ولهذه الكلمة مدلوالت لغوية وا�صطالحية م�شابهة لها و�إطالقات خمالفة لها �سنبينها كما يلي:

�أ) املدلول اللغوي للخلع:

اخللع يف اللغة هو النزع والإزالةُ ،يقال خلع الثوب �أو �أ�سنانه �أي نزعها ،واخللع ا�سم م�صدر مبعنى النزع
املعنوي ب�إزالة الزوجية ،و�أُطلق عليه ُخلع ًا لأن ك ً
ال من الرجل واملر�أة خلع نف�سه من لبا�س الآخر)4( .
ب) املدلول اال�صطالحي للخلع :اخللع والفدية وال�صلح واملبار�أة كلها مبعنى واحد وهي بذل املر�أة العو�ض على
طالقها)5( .
				
جامعة امللكة �أروى

186

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

النظــــــام القانوين التفــــــاق اخللع يف القــــانون اليمنــــــي

عرف القانون الكويتي
عرف القانون اليمني :اخللع ب�أنه « فرقة بني الزوجني مقابل عو�ض» )6(.كما ّ
ّ
اخللع ب�أنه :طالق الزوج نظري عو�ض ترا�ضيا عليه بلفظ اخللع �أو الطالق �أو املبار�أة .وعرف القانون الإمارات اخللع
وعرف القانون
ب�أنه «عقد بني الزوجني يرتا�ضيان فيه على �إنهاء عقد الزواج بعو�ض تدفعه الزوجة �أو غريها ّ
القطري اخللع ب�أنه «حل عقد الزواج برتا�ضي الزوجني بلفظ اخللع �أو ما يف معناه )7(.وقد �أخذ القانون اليمني
بتعريف جمهور الفقه الإ�سالمي والذي عرف اخللع ب�أنه« :فرقة بني الزوجني بعو�ض بلفظ طالق �أو خلع»)8(.
عرف اخللع
�أما القانون الفطري وما عليه الفقه القانون امل�صري فقد �أخذوا يف تعريف اخللع بالفقه احلنفي والذي ّ
ب�أنه «�إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ اخللع»)9(.

ج) متيز اخللع عن غريه من امل�صطلحات:

 )1اخللع والطالق املطلق :يتفقان يف �أنهما ال يقعان �إال من الزوج� ،إال �أنه لوجوب العو�ض يف اخللع ي�شرتط ر�ضا
الزوجة ،والطالق عدته ثالث حي�ض ويجوز فيه الرجعة للزوج يف الطلقتني الأوىل والثانية �أما اخللع فعدته
حي�ضه واحدة وال يحق للزوج فيه (بائن بينونة �صغرى) ،ويحرم الطالق يف احلي�ض (طالق البدعى) ويجوز
اخللع يف احلي�ض ،والطالق ال ُي�سقط حقوق الزوجة بينما اخللع ُي�سقطه ،والطالق ينق�ص من عدد الطلقات،
�أما اخللع فال ينق�ص منه عند من يقول �أنه ف�سخ)10( .
ق�ضاء ،دون �أن يكون هناك عيب
 )2اخللع والف�سخ للكراهية مع التعوي�ض :الف�سخ للكراهية هو طلب املر�أة للطالق
ً
بالزوج ،و�أوجب القانون اليمني على القا�ضي �أن يتحرى ال�سبب ف�إن ثبت له عينّ حكم ًا من �أهل الزوج وحكم ًا
من �أهلها للإ�صالح بينهما ،ف�إن تعذر ذلك �أمر الزوج بالطالق ف�إن امتنع حكم بالف�سخ وعلى الزوجة �إرجاع
املهر( )11وهو ما �أكده الق�ضاء اليمني حيث جاء من قواعد ومبائ املحكمة العليا «�إذا مل ميكن رجوع الزوجة
بوجه من وجوه الإ�صالح فعلى الزوجة تعوي�ض الزوج عما دفع مهر ًا �أو ن�صف ال�شرط املدفوع»( .)12وللقا�ضي
�سلطة تقديرية يف تقدير احلكم بالف�سخ للكراهية ،وهو ما �أخذ به الفقه املالكي واعترب القانون امل�صري هذا
النوع من الطالق خلع ًا(.)13
 )3اخللع والطالق على مال :مل يفرق القانون اليمني -على مذهب جمهور الفقهاء -بني اخللع والطالق على
مال( ،)14بينما فرقت بينهما بع�ض القوانني العربية(القانون القطري)( )15وذلك على مذهب احلنفية،
حيث يفرتقان يف �أن اخللع بلفظ اخللع وما يقوم مقامه من الفدية واملبار�أة �أما الطالق على مال فهو بلفظ
الطالق ولو معلق على �شرط ،و�إذا بطل العو�ض يف اخللع كان بائن ًا ويف الطالق على مال يكون رجعي ًا ،ويف اخللع
ت�سقط كافة حقوق الزوجة بعك�س الطالق على مال فال ي�سقط �إال ما ن�ص عليه الزوجان ،والعدة يف اخللع
حي�ضه بينما الطالق على مال ثالث حي�ض(.)16
 )4اخللع وعقد الزواج :الزواج هو ارتباط بني زوجني بعقد �شرعي حتل به املر�أة للرجل �شرع ًا ،و�أطرافه هم
الزوج وويل الزوجة بعد ر�ضاها ،وحمله �إن�شاء العالقة الزوجية ،ويتفق الزواج مع اخللع يف كون ملعقود عليهما
(النهر وعو�ض اخللع) يجوز فيهما اجلهالة ،ويختلف الزواج عن اخللع يف �أنه يربمه الويل بينما اخللع يربمه
الزوجة بينهما ،و�أن حملهما هو العالقة الزوجية �إال �أنها يختلفان ففي الزواج �إن�شا�ؤها ويف اخللع �إنها�ؤها
(.)17
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املطلب الثاين

م�شروعية اخللع وتكييفه القانوين (طبيعته)
�أ) �أدلة م�شروعية اخللع:

جاء تنظيم اخللع يف القانون اليمني من الفقه الإ�سالمي ،وكذا يف كافة الت�شريعات العربية وهذا يدل
على �إجماع الفقه الإ�سالمي على م�شروعيته يف ال�شريعة الإ�سالمية بدليل الكتاب وال�سنة واملعقول(.)18
� )1أما الكتاب :فقوله تعاىل(:ال جناح عليهما فيما افتدت به)[البقرة ،]229:وقوله تعاىل(:ف�إن طنب
لكم عن �شيء منه نف�س ًا فكلوه هنيئ ًا مريئ ًا)[الن�ساء ،]4:وقوله تعاىل( :فال جناح عليهما �أن ي�صلحا
بينهما �صلح ًا)[الن�ساء.]128:
 )2ومن ال�سنة :حديث ابن عبا�س «�أن امر�أة ثابت بن قي�س جاءت �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
فقالت يا ر�سول اهلل �إين ما �أعيب عليه يف خلق وال دين ،ولكن �أكره الكفر يف الإ�سالم ،فقال ر�سول �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �أتردين عليه حديقته ،قالت نعم ،فقال �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :اقبل احلديقة وطلقها
تطليقه(.)19
 )3ومن املعقول� :أنه فيه م�صلحة كبرية للمر�أة ،حيث �أن العالقة الزوجية قد يح�صل فيها ن�شوز من �أحد
الأطراف ،مما يخل بجانب املودة والرحمة �أ�سا�س قيام تلك العالقة .ف�إذا كان الن�شوز من جانب الرجل كان
للزوج حق الطالق� ،أما �إذا كان الن�شوز من قبل الزوجة كان من العدالة طلب املر�أة الطالق ،وملا كان �سبب
الن�شوز ال يرجع للزوج ف�إنه �سيت�ضرر من ذلك الطالق كونه �سي�ضطر للزواج ب�أخرى ويدفع لها مهراً ،فكان من
العدل �أن تعو�ضه الزوج مبال ي�ستطيع به �أن يتزوج مرة �أخرى .وقد كان اخللع معموال به يف اجلاهلية ،حيث
ورد �أن �أول خلع يف اجلاهلية وقع من عامر بن ال�ضرب ملا زوج ابنته من ابن �أخيه ،فنفرت من زوجها ف�شكاها �إىل
�أبيها ،فقال :ال �أجمع عليك فراق �أهلك ومالك فقد خلعتها منك مبا �أعطيتها(.)20

ب) �صفة م�شروعية اخللع:

ونق�صد به هنا �صفته من حيث الديانة �أما الق�ضاء فهو واقع ،ولقد فرق الفقهاء �صفة اخللع من حيث
ق�ضاء احل�صول على
الديانة ح�سب احلاجة �إليه فيكون واجب ًا �إذا كان الزوج غري م�ستقيم يف الدين ومل ت�ستطع
ً
الف�سخ ،فاخللع هنا واجب .و�إذا مل يكن بالزوج عيب يف دينه و�إمنا عيب يف خلقته وتخ�شى على نف�سها �أال ت�ؤدى
حقوقه فيكون اخللع هنا جائز� .أما �إذا مل يكن به ب�أ�س يف دين وال دنيا وال تخ�شى على نف�سها الفنت ف�إنه يكون
مكروه ًا �أو حمرم ًا .ومن اخللع املحرم ع�ضل الرجل زوجته من �أجل �إجبارها على رد املهر واملخالعة منه( .)21قال
تعاىل( :ال يحل لكم �أن ترثوا الن�ساء كره ًا وال تع�ضلوهن لتذهبوا ببع�ض ما �آتيتموهن)[الن�ساء.]19:

ج) التكييف القانوين للخلع (طبيعته):

 ُيعترب اخللع يف القانون اليمني عقدا؛ كونه يتم ب�إرادتني �إرادة الزوج والزوجة.� )1أما تكييف اخللع من حيث ت�صرف الزوج :ف ُيعد طالقا بائنا حيث ن�صت املادة ( )74من قانون الأحوال
ال�شخ�صية اليمني على �أنه« :يعترب اخللع طالق ًا بائن ًا بينونة �صغرى ما مل يكن مكم ًال للثالث فبائن ًا بينونة
كربى .»...وبهذا الن�ص القانوين جند �أن القانون اليمني قد �أخذ مبذهب اجلمهور يف تكييفه للخلع ب�أنه
طالق بائن بينونة �صغرى ،وبالتايل فهو يح�سب من عدد الطالق( ،)22ووافقه القانون الكويتي يف ذلك
التكييف(� .)23أما القانون القطري فقد �أخذ بتكييف اجلانب الآخر من الفقه الإ�سالمي(احلنابلة وال�شافعي
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يف القدمي وابن عبا�س) يف كون اخللع ف�سخ ًا ال ينق�ص من عدد الطلقات(.)24
� )2أما تكييف اخللع من ناحية ت�صرف الزوجة :فهو ت�صرف مايل �أ�شبه بالتربع؛ لأنها تلتزم بدفع العو�ض
من دون مقابل مايل كون انتهاء العالقة الزوجية ال تق ّوم مبال( ،)25وهو �أقرب ما يكون عبارة عن هبة
بعو�ض والعو�ض هنا هو غر�ض وهو الطالق� .أما �إذا كان الت�صرف باخللع وبذل العو�ض من الأجنبي فيكون
هذا الت�صرف ا�شرتاط مل�صلحة الغري(.)26
الف�صل الأول

�أركان اتفاق اخللع
ن�صت املادة ( )73من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني على �أنه« :يتم اخللع بالر�ضا بني الزوجني �أو ما
يدل عليه عقد ًا كان �أو �شرط ًا »...ومن خالل الن�ص ال�سابق جند �أن القانون اليمني يعترب اخللع عقد ًا يتم بالرتا�ضي
بني �أطرافه .وملا كان اخللع اتفاقا ،ف�إنه بالرجوع �إىل القواعد العامة للعقد يف القانون املدين جند �أن املادة ()146
من القانون املدين تن�ص على �أن�« :أركان العقد ثالثة هي1- :الرتا�ضي� 2- .أطرف العقد3- .املعقود عليه (حمل
العقد)» و�سنتناول �أركان اخللع الثالثة يف املباحث الآتية:
 املبحث الأول :الرتا�ضي يف اخللع. املبحث الثاين� :أطراف اخللع. املبحث الثالث :حمل اخللع. املبحث الأول� :صيغة اخللع (الرتا�ضي)الرتا�ضي يف �أي عقد :هو توافق �إرادتني على �إحداث �أثر قانون معني( .)27ويعرب الفقه الإ�سالمي عن
الرتا�ضي مب�صطلح ال�صيغة .وهي ما يتحقق به العقد من �إيجاب وقبول؛ كونهما يدالن على الرتا�ضي( .)28وقد ذكر
القانون اليمني للر�ضا وال�صيغة يف اخللع �صورتني �صورة العقد و�صورة ال�شرط «يتم اخللع بني الر�ضا بني الزوجني
�أو ما يدل عليه عقد ًا كان �أو �شرط ًا.»...
و�سوف نذكر الرتا�ضي يف �صورتيه ال�سابقتني وكذا التعبري عن الرتا�ضي يف اخللع يف املطلبني التاليني:
 املطلب الأول� :صور الرتا�ضي يف اخللع. املطلب الثاين :التعبري عن الرتا�ضي يف اخللع.املطلب الأول

�صيغة اخللع يف �صورة العقد
�أ) اخللع يف �صورة العقد:

مل يبني القانون اليمني املق�صود بالرتا�ضي يف اخللع يف �صورة العقد ،وبالرجوع �إىل امل�صدر التاريخي
واملادي للأحكام القانونية ،والتي هي م�أخوذة من الفقه الزيدي ،جند �أن اخللع ب�صورة العقد يق�صد به يف الفقه
الزيدي� :أنه ما �أتى به ب�أحد حروف «علي» ك�أن يقول الزوج لزوجته :خالعتك على �ألف �أو لألف �أو ب�ألف وال يقع
اخللع هنا �إال بقبول الزوجة)29( .
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ب) اخللع يف �صورة ال�شرط:

ويق�صد به هنا ،وهو ما �أتى به ب�أحد �أدوات ال�شرط �أو ما يدل عليها عرف ًا كقول الزوج �إذا �أبر�أتني من
مهرك ف�أنت طالق� ،أو طلقتك مقابل �إبرائك من املهر� .أو �إن �سلمت يل كذا.
و�صورة ال�شرط يف اخللع ،هي الطالق املعلق على �شرط� ،إال �أن ال�شرط هنا هو عو�ض اخللع فمتى حتقق
ال�شرط وقع اخللع( ،)30وقد �أجاز القانون اليمني تعليق وقوع الطالق على ال�شرط مطلق ًا ،حيث ن�صت املادة
( )65قانون الأحوال ال�شخ�صية على �أن« :الطالق املعلق على فعل �شيء �أو تركه يقع بوقوع �شرطه الذي ُعلق به».
والتعليق هنا مطلق فيجوز �أن يدخل فيه التعليق على �شرط مقابل مال (عو�ض اخللع).

ج) الفرق بني �صورة اخللع:

تختلف �صورتي اخللع بالعقد �أو بال�شرط يف الآتي:
 من حيث الإيجاب :فالإيجاب يف �صورة العقد قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة ،ك�أن تقول هي ،طلقنيعلى كذا ،ويقبل الزوج� .أما يف �صورة ال�شرط فال يكون الإيجاب �إال من الزوج؛ لأنه طالق معلق ب�شرط دفع
العو�ض ،وتعليق الطالق ال يكون �إال حق ًا للزوج فقط.
 من حيث القبول ،فالقبول يف �صورة العقد يكون من الزوجة �أو من الزوج ح�سب املوجب ،ويجب هنا �أن يكونالقبول فور ًا يف جمل�س العقد� .أما القبول يف �صورة ال�شرط فال يكون �إال من الزوجة ،وال ي�شرتط يف القبول
�أن يكون فور ًا يف جمل�س العقد ،فيمكن �أن يرتاخى؛ لأن القول هنا هو حتقق ال�شرط بالإبراء من حق �أو ببذل
عو�ض)31( .

د) املقارنة بني القانون اليمني وغريه:

مما �سبق يف تف�صيل �أحكام �صورتي اخللع يف القانون اليمني ،جند �أن القانون اليمني قد �أخذ باملعنى
العام للخلع ،والذي يدخل فيه الطالق على مال ،وهو ما عبرّ عنه �صراحة يف �صورة ال�شرط ،وهو ر�أي جمهور الفقه
الإ�سالمي( ،)32ور�أى غالبية القوانني العربية(� .)33أما مذهب احلنفية وبع�ض القوانني العربية فقد فرقت بني
اخللع والطالق على مال وبالتايل ف�إن اخللع ب�صورة ال�شرط ال جتوز عندهم ،وتكون له �أحكام خا�صة تندرج حتت
ما ي�سمى عندهم بالطالق على مال)34( .
املطلب الثاين

التعبري عن الرتا�ضي يف اخللع
التعبري عن الرتا�ضي يكون بت�صرفني �شرعيني وقانونيني ناجتني عن �إرادة �أطراف التعاقد ،وهما الإيجاب والقبول،
كما يلي:

�أ) الإيجاب يف اخللع:

الإيجاب :هو التعبري البات عن �إرادة �شخ�ص يعر�ض فيه على �آخر �أن يتعاقد معه( ،)35وقد بينت املادة( )149من القانون املدين اليمني �أن ما ي�صدر عن �أحد املتعاقدين يعرب عن �إرادته �أو ًال هو الإيجاب مطلق ًا،
دون �أن تفرق بني من له احلق يف التمليك .وبتطبيق ذلك على اخللع جند �أنه يجوز �أن يكون الإيجاب من
الزوج وهو الغالب ،وقد يكون من الزوجة ك�أن تقول خالعني على كذا� .أما ال�شرط فال يكون الإيجاب �إال من
الزوج(.)36
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و�صيغة الإيجاب يف اخللع يجب �أن تكون باتة وبالتايل ال ي�صح اخللع ب�صيغة الوعد ك�أن يقول الزوج �أبرئيني مناملهر و�أنا �أطلقك� ،أو قالت له طلقني و�أنا �أبرئك من املال( .)37بل يجب هنا �أن يكون الإيجاب بات ًا وذلك ب�أن
يكون ب�صيغة دالة على اجلزم منه ك�صيغة املا�ضي نحو خالعتك على� ،أو امل�ضارع ب�صيغة احلال مع نية الإيجاب،
نحو �أخالعك على ،...ويجوز ب�صيغة الأمر قيا�س ًا على جوازه يف عقد النكاح نحو خالعني على كذا� ،...أو ب�صيغة
اجلملة اال�سمية ،تخالعيني على كذا...؛ لأن عقد النكاح مما ال يجري فيه املماك�سة .ولأن اخللع ي�شبه النكاح
يف كون حملهما �إقامة عالقة زوجية �أو �إنها�ؤها واملهر وعو�ض اخللع مما يجوز فيهما اجلهالة(.)38
ويجوز �إيجاب اخللع ب�أي لفظ يدل عليه كاخللع واملبار�أة والفدية( .)39وملا كان اخللع ي�شرتط فيه ما ي�شرتطيف الطالق يف القانون اليمني( ،)40ف�إنه ي�صح بكل لفظ يدل على الطالق كطلقتك �أو فارقتك �أو ف�سختك �أو
�سواء كان ب�صورة عقد �أو �شرط معلق .ويجوز اللفظ ب�أي لغة �أخرى ب�شرط �أن يكون
�أحللتك من ذمتي(.)41
ً
املتعاقدين على علم بها(.)42
وكما يجوز اخللع باللفظ ف�إنه يجوز بغري اللفظ كالكتابة ب�شرط �أن تكون م�ستبينة على الورق كالطالق ،كمايجوز اخللع بالإ�شارة املفهمة كالطالق �أي�ض ًا ،وي�شرتط يف جواز اخللع بغري اللفظ عدم القدرة على النطق()43
وبالتايل فال يجوز اخللع بالفعل كالتعاطي ونحوه ممن يقدر على النطق و�إن كان يدل ذلك على اخللع �أو الطالق
عرف ًا .وذلك ك�أن �أغ�ضب الرجل زوجته فخلعت �أ�سورتها و�أعطتها �إياه فقبلها وخرجت من منزله فلم مينعها.
ف�إن ذلك ال يكون خلع ًا ،وهذا بخالف املالكية الذين �أجازوا اخللع باملعاطاة ( ،)44ويجوز للزوج تعليق �إيجابه
على �أمر من الأمور ،بعك�س الزوجة فال يجوز لها ذلك لأنه متليك وال يجوز لها تعليقه على �شيء( .)45وي�سقط
الإيجاب يف اخللع برجوع املوجب عن اخللع قبل القبول� ،أو بانف�ضا�ض جمل�س العقد قبل القبول� ،أو مبوت
املوجب قبل القبول(.)46

ب) القبول يف اخللع:

 القبول يف اخللع هو التعبري البات عن �إرادة الطرف الذي وجه �إليه الإيجاب باخللع( ،)47وقد يكون منالزوجة وهو الغالب ،وقد يكون من الزوج �إذا كانت الزوجة هي التي �أ�صدرت الإيجاب� .أما يف �صورة ال�شرط
فال يكون �إال من قبل الزوجة لأن املوجب الزوج.
ويكون القبول يف اخللع �إما باللفظ �أو بالكتابة �أو بالإ�شارة املفهمة ،وقد يكون بالفعل كاالمتثال واملعاطاة ،ك�أنيقول الزوج خالعتك على �ألف ف�سلمت له الألف ،حيث �أن هذا الفعل دلّ على القبول .ويدخل يف القبول بالفعل
يف �صورة ال�شرط �إذا قال الزوج �أنت طالق �إذا �سلمتي يل كذا ،فقامت ف�سلمت له املبلغ(.)48
وي�شرتط يف القبول كي يكون �صحيح ًا وينتج �أثره �أن يكون الإيجاب مازال قائم ًا و�أن يكون مطابق ًا للإيجابمطابقة تامة يف جميع امل�سائل التي تناولها الإيجاب ،و�أن يكون يف جمل�س الإيجاب يف التعاقد بني حا�ضرين،
�أما بني غائبني فيكون يف جمل�س بلوغ خرب الإيجاب لدى القابل(.)49
وي�سقط القبول ب�سقوط الإيجاب �أو مبوت القابل قبل القبول .وال يدخل اخليار اخللع ال خيار املجل�س وال خيارال�شرط(.)50

ج) املقارنة بني القانون اليمني وغريه:

ما ذكر من الأحكام يف �صيغة العقد يف القانون اليمني هو على �أ�سا�س عدم التفرقة بني اخللع والطالق على
مال وهو مذهب جمهور الفقه الإ�سالمي و�أخذته به بع�ض القوانني العربية(كويتي� -أماراتي�-سوري) ، ،وبالتايل
فهم ال يفرقون يف ال�صيغة بينهما� .أما مذهب احلنفية وبع�ض القوانني العربية(قطري) ،فيفرقون بني اخللع
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والطالق على مال يف ال�صيغة ،فيجعلون ال�صيغة يف اخللع بلفظ اخللع �أو ما ا�شتق منه �أو بلفظ ي�ؤدي معنى اخللع
كاملبار�أة واملفاداة� .أما الطالق على مال ف�إنه عندهم يكون بلفظ الطالق .والقانون اليمني ت�أثر بر�أي اجلمهور
والفقه الزيدي ب�شكل خا�ص ،و�أجاز اخللع ب�أي �صيغة تدل على املفارقة مقابل عو�ض(.)51
املبحث الثاين

�أطراف اخللع
ن�صت املادة ( )72من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمنية على تعريف اخللع بقولها« :اخللع فرقة بني
الزوجني يف مقابل عو�ض من الزوجة �أو من غريها »...ومن خالل الن�ص ال�سابق جند �أن للخلع طرفني ،طرف الزوج
الذي يوقع الفرقة ،وطرف �آخر يدفع العو�ض وهو الزوجة ،وميكن �أن يكون ملتزم العو�ض غري الزوجة .و�سنبني
�أطراف اخللع يف املطلبني التاليني:
 املطلب الأول :الزوج. املطلب الثاين :الزوجة-غري الزوجة.املطلب الأول

الـــــزوج

�أ) �أهلية الزوج لإبرام اتفاق اخللع:

الأهلية عموم ًا :هي �صالحية الإن�سان �أو ال�شخ�ص لوجوب احلقوق له �أو عليه ،و�صالحيته ل�صدور
الت�صرفات منه .و�أهلية �صدور الت�صرفات تعرف ب�أهلية الأداء ،وهي �أهلية مبقت�ضاها يبا�شر الإن�سان حقوقه
املدنية .وتعرف هذه الأهلية �أي�ض ًا ب�أهلية التعاقد« :وهي �صالحية ال�شخ�ص ل�صدور الت�صرفات القانونية على
وجه يعتد بها �شرع ًا(.)52
وملا كان القانون اليمني ي�شرتط يف اخللع ما ي�شرتط يف الطالق ،ف�إنه ي�شرتط يف �أهلية الزوج لإبرام اتفاق
�أهلية اخللع نف�س �شروط �أهلية الزوج لإيقاع الطالق .وبالرجوع �إىل �أهلية �إيقاع الطالق جند �أن امل�شرع اليمني
ي�شرتط �أهلية الأداء الكاملة وهو التكليف ،وهذه الأهلية تثبت لل�شخ�ص ببلوغه �سن الر�شد (خم�س ع�شر �سنة)
مع العقل( .)53وهو ال�شخ�ص كامل الأهلية (املكلف) ( .)54ف�إذا كان الزوج عدمي الأهلية �أو ناق�صها كاملجنون
وال�صبي غري املميز وال�صبي املميز فال ي�صح خلعه لعدم �صحة طالقه( ،)55ويدخل يف حكم التكليف االختيار يف
�إيقاع اخللع وبالتايل ال ي�صح خلع من فقد اختياره كاملكره ،وكذا ال�سكران الذي فقد �إدراكه ومل يبق له �أي متييز،
وذلك لعدم �صحة الطالق يف احلاالت ال�سابقة(.)56

ب) والية الزوج لإبرام اتفاق اخللع:

والوالية �شرط يف �إجراء �أي ت�صرف قانوين ،وهي تعني �سلطة �شرعية يف النف�س واملال يرتتب عليها نفاذ
الت�صرف فيها �شرع ًا ،فال ينفذ العقد �إال �إذا كان املتعاقد ذا والية يف الت�صرف يف حمل العقد( .)57ويف جمال اتفاق
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اخللع جند �أنه متى ما كان الزوج له �أهلية �إيقاع الطالق فله �أهلية ووالية يف �إبرام اخللع .ويرتتب على ذلك �أنه ال
ي�ستطيع �أن يربم غري الزوج اتفاق اخللع ،فالوالية يف �إبرام اتفاق اخللع للزوج(� .)58إال �أنه قد ينوب عنه غريه.
وقد تكون هذه الإنابة يف �إبرام اخللع بر�ضا الزوج؛ وذلك باتفاقه مع الزوج ،ويكون هذا االتفاق بتوكيل من الزوج
للغري لإبرام اخللع وتعترب نيابة اتفاقية على النائب (الوكيل) ب�إبرام اخللع يف حدود الوكالة له من الزوج وذلك
جلواز الطالق من وكيل الزوج(.)59
كما جتوز النيابة من الغري يف �إبرام اخللع عن الزوج يف حالة فقدان الزوج لأهليته �أو نق�صانها يف حالة املجنونوال�صبي .وهنا يربم عنهما اخللع وليهما القانوين ،ويكون ذلك بنف�س �ضوابط �إيقاع الطالق عنهما ،والذي
ا�شرتط القانون فيه �أن يكون ب�إذن املحكمة ،والتي ال ت�أذن بذلك �إال �إذا وجدت �سبب ًا يدعو لذلك وحتققت
امل�صلحة للمجنون وبنف�س هذه ال�ضوابط يجوز لويل املجنون �إبرام اتفاق اخللع بالنيابة عنه(.)60
وهكذا جند �أنه ال والية لغري الزوج لإبرام اتفاق اخللع �إال بالنيابة �إما اتفاقية (وكالة) �أو قانونية (ويلاملجنون وال�صبي) .و�إذا �أبرم �شخ�ص اتفاق اخللع عن الزوج من دون والية اتفاقية وال قانونية ،و�سمي هذا
خلع الف�ضويل ف�إن القانون اليمني مل يبني حكم هذا الت�صرف ،وبالرجوع �إىل �أحكام طالق الف�ضويل جند
�أن امل�شرع اليمني مل ين�ص �أي�ض ًا على حكم طالق الف�ضويل .ولكن القانون اليمني ن�ص �صراحة يف عدم جواز
�إبرام عقد زواج الف�ضويل واعتربه عقد ًا منعدم ًا ،ومل يعترب بالإجازة الالحقة من �صاحب الوالية(،)61
وملا كان حمل كل من الزواج والطالق واخللع هو العالقة الزوجية من حيث �إن�شا�ؤها و�إنها�ؤها ،ف�إننا ن�ستطيع
قيا�س حالة طالق الف�ضويل وخلعه على زواجه فيعترب طالق الف�ضويل وخلعه منعدم ،وال تلحقه الإجازة من
الزواج .وهذا بعك�س الفقه الزيدي (امل�صدر التاريخي للقانون اليمني) ،والذي �أجاز خلع الف�ضويل وجعله
موقوف ًا على �إجازة الزوج ،ولكنه فرق بني �صورتي العقد وال�شرط ،ف�أجاز �إجازة الزوج خللع الف�ضويل يف �صورة
العقد� ،أما ب�صورة ال�شرط فلم يجزه ،ك�أن يقول الف�ضويل �أنت طالق �إذا �سلمتني مبلغ كذا ف�إنه يف هذه احلالة
ال يجوز خلع الف�ضويل كونه جاء ب�صورة ال�شرط(.)62

ج) مقارنة القانون اليمني بغريه:

وافق القانون اليمني يف تقريره ل�شرط �أهلية الزوج لإيقاع اخللع مذهب جمهور الفقه الإ�سالمي ،يف
وجوب �أن يكون الزوج له �أهلية �إيقاع الطالق فمن �صح طالقه �صح خلعه( ،)63وبهذا �صرحت بع�ض القوانني
العربية(كويتي�-أماراتي-عماين�-سوري-قطري)(.)64
ويف �شرط الوالية وافق القانون اليمني يف خلع الوكيل مذهب جمهور الفقه( ،)65وهو ما �صرح به
القانون الكويتي(� .)66أما يف خلع الويل عن املجنون وال�صبي وافق القانون جمهور الفقه الإ�سالمي الذي يجيز ذلك
ب�إذن القا�ضي ،بينما البع�ض الآخر(�أبو حنيفة وال�شافعي يف القدمي) مل يجزه مطلق ًا( ،)67ومل ت�صرح القوانني
العربية يف جواز خلع ويل املجنون وال�صبي من عدمه .و�أما خلع الف�ضويل فقد وافق بع�ض الفقه الإ�سالمي(ال�شافعية
واملالكية) املانع من خلع الف�ضويل وطالقه( ،)68وهو ما يفهم من بع�ض القوانني العربية(القانون الكويتي) التي
ت�صرح ب�أن اخللع ال يكون �إال من الزوجني �أو من يوكالنه(.)69
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املطلب الثاين

الزوجة -غري الزوجة
�أ) الزوجة تربم اتفاق اخللع:

ي�شرتط يف �أهلية الزوجة لإبرام اتفاق اخللع� ،أهلية التربع ،وهي �أهلية الأداء الكاملة ب�أن تكون عاقلةبالغة؛ وذلك لأنها �سوف تلتزم بدفع العو�ض ،وهذا العو�ض لي�س له مقابل مايل ف�أ�شبه التربع؛ لأن العالقة
الزوجية ال ٌتق ّوم مبال( ،)70وينتج عن كون ت�صرف الزوجة باخللع تربع ًا �أن خلع املري�ضة يف مر�ض املوت،
وهو املر�ض املخوف املت�صل بالوفاة ب�أخذ حكم الو�صية كالتربع يف مر�ض املوت وبالتايل ف�إنه ال ينفذ �إال يف
حدود ثلث الرتكة( ،)71وي�شرتط �أن تكون الزوجة خمتارة ال مكرهة على �إبرام اخللع .والذي منه ع�ضل
الزوجة والإ�ضرار بها كي تفتدي نف�سها ،قال تعاىل( :وال تع�ضلوهن لتذهبوا ببع�ض ما �آتيتموهن)...
[الن�ساء.)72( ]19:
وكما يجوز �أن تربم الزوجة اتفاق اخللع بنف�سها ف�إنه يجوز لها �أن توكل من ت�شاء لإبرام اتفاق اخللع ولو كانغري الويل .ويجوز للويل �إبرام اتفاق اخللع عن الزوجة �إذا كانت جمنونة �أو �صغرية.
وال يجوز للويل �إبرام اتفاق اخللع عن الزوجة كاملة الأهلية دون موافقتها و�إال كان ف�ضولي ًا .يكون ت�صرفهموقوف ًا على �إجازة الزوجة ،وهكذا يف كل خلع يربمه الغري عن الزوجة دون �إذنها فيكون موقوف ًا على �إجازتها،
مبعنى �أنها ال تلتزم ب�آثار اخللع من دفع عو�ض اخللع �إال بعد �إجازتها؛ وذلك جلواز ت�صرف الف�ضويل يف
الت�صرفات املالية( .)73كما يجب �أن تكون للزوجة والية على حمل العو�ض �أي �أن تكون مالكة له فال ي�صح
اخللع يف ملك الغري(.)74

ب) غري الزوجة (الأجنبي) يربم اتفاق اخللع عن نف�سه:

ويق�صد بالأجنبي هنا هو غري الزوجة التي هي طرف يف اتفاق اخللع ،ونق�صد به هنا الذي يربم اتفاق
اخللع لي�س عن الزوجة ،و�إمنا عن نف�سه مبعنى �أنه يلتزم هو نف�سه بدفع عو�ض اخللع ال الزوجة ،ف�إذا �أبرمه عن
الزوجة من غري ر�ضاها كان ف�ضولي ًا .ويدخل يف الأجنبي و ّ
يل الزوجة فلي�س له يف اخللع �أي مركز قانوين كما هو
يف عقد الزواج .الذي يكون الويل طرف ًا فيه مع الزوجة� ،أما يف اخللع فهو �أجنبي ال يحق له �إبرام اتفاق اخللع
عن الزوجة من غري ر�ضاها ،ولكن له �إبرام اخللع عن نف�سه ويكون هو امللتزم بدفع العو�ض ال الزوجة؛ لأن اخللع
طالق من قبل الزوج فله �إيقاعه ب�إرادة منفردة( ،)75وقد �صرح القانون اليمني بجواز اخللع من الأجنبي ،يف ن�ص
املادة(»:)72اخللع هو فرقة بني الزوجني يف مقابل عو�ض من الزوجة �أو من غريها»)76(.

ج) مقارنة القانون اليمني بغريه:

والقانون اليمني قد وافق جمهور الفقه الإ�سالمي يف ا�شرتاط �أهلية الزوجة ،وهي عندهم �أي�ض ًا �أهلية
التربع ،كون قبول الزوجة باخللع هو معاو�ضة �أ�شبه بالتربع( .)77وهو ما �صرحت به كثري من القوانني العربية
من �شرط توفر �أهلية الزوجني ل�صحة اخللع( ،)78كما وافق القانون اليمني الفقه احلنفي والزيدي يف كون خلع
املري�ضة مر�ض املوت يف حدود ثلث الرتكة ما مل يجز الورثة �إال �أن احلنفية جعلوا لها الأقل من بدل العو�ض �أو
الرتكة �إن ماتت يف العدة ( ،)79وهو ما �صرح به القانون الكويتي(، )80والعمل عليه يف املحاكم امل�صرية بعد
�صدور قانون الو�صية �سنة 1846م .ووافق القانون اليمني جمهور الفقه الإ�سالمي يف عدم جواز خلع املكرهة وعدم
التزامها بدفع عو�ض اخللع( ، )81وهو ما �صرح به القانونان املغربي والكويتي يف �أن للزوجة ا�سرتجاع ما خالعت به
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�إذا �أثبتت �أن خلعها نتيجة �إكراه �أو �إ�ضرار الزوج بها( ،)82كما وافق القانون اليمني جمهور الفقه الإ�سالمي يف عدم
�صحة خلع الف�ضويل �إال ب�إجازة الزوجة( .)83و�أخري ًا ف�إن القانون اليمني قد خالف املذهب الزيدي وبع�ض الفقه
الإ�سالمي(املالكية والأوزاعي وعطاء واحل�سن وابن عبا�س) الذين ا�شرتطوا ل�صحة اخللع �أن تكون الزوجة نا�شزة
�أي غري مانعة عن الزوج حقوقه من وطء وح�سن ع�شرة ونحوه ،والقانون اليمني مل ي�شرتط ذلك و�أجاز اخللع ولو
كانت الزوجة غري نا�شزة(.)84
املبحث الثالث

حمل اخللع
ن�صت املادة ( )184من القانون اليمني على �أنه «يلزم لكل عقد حمل معقود عليه ي�ضاف �إليه »...وبالرجوع
�إىل قانون الأحوال ال�شخ�صية جند �أن املادة ( )72عرفت اخللع ب�أنه «فرقة بني الزوجني يف مقابل عو�ض» ومن
خالل هذا التعريف جند �أن حمل اخللع الذي تعاقد عليه الزوجان هو �إنهاء العالقة الزوجية وهي الفرقة بني
الزوجني ويوقعه الزوج ،والثاين هو العو�ض الذي تدفعه الزوجة .و�سنتناول هذين املحلني يف املطلبني التاليني.
 املطلب الأول� :إنهاء العالقة الزوجية (الفرقة). املطلب الثاين :عو�ض اخللع.املطلب الأول

انهاء العالقة الزوجية (الفرقة)
�أ) يف القانون اليمني:

يدخل اخللع يف القانون اليمني �ضمن �أ�سباب انحالل عقد الزواج ،وبالتايل يعترب اخللع �سببا من �أ�سباب منالفرقة بني الزوجني ،وهو ما �صرح به القانون اليمني ،يف تعريفه للخلع بكونه فرقة بني الزوجني يف مقابل
عو�ض .وملا كان القانون اليمني قد ا�شرتط يف فرقة اخللع نف�س �شروط فرقة الطالق ف�إننا نرجع يف ذلك �إىل
�شروط وقوع فرقة الطالق .وملا كان �إيقاع الفرقة حم ًال التفاق اخللع ،ف�إننا نرجع �أي�ض ًا �إىل القواعد العامة
يف �شروط �أي حمل من قابليته حلكم ال�شرع وحتقق وجوده وكونه معلوم ًا ومقدور ًا على ت�سليمه .والذي يرتتب
على عدم حتققها بطالن املحل وبالتايل بطالن العقد الوارد عليه(.)85
وبتطبيق حمل اخللع ،وهي �إنهاء العالقة الزوجية بني الزوجني ،ف�إن �شرط امل�شروعية يتمثل يف جواز �إنهاءتلك العالقة الزوجية ،و القانون اليمني مل يجعل �أي قيد يتعلق ب�إيقاع الفرقة بالطالق و�أجاز �إيقاع الطالق
مطلق ًا ولو كان الطالق بدعي ًا وهو �أن يطلقها يف حي�ض �أو يف طهر قد م�سها فيه( ،)86كما �أن القانون اليمني
مل ي�شرتط يف وقوع الفرقة �شرط ن�شوز الزوجة حيث �سكت عنه ولو كان �شرط ًا ل�صرح به ،كما �أنه مل ي�شرتط
�أن يكون للفرقة هذه �أي �سبب من كراهية للزوج �أو نحوه.
�أما �شرط وجود املحل ف�إنه يفرت�ض هنا لإيقاع الفرقة و�إنهاء العالقة الزوجية بني الزوجني �أن تكون العالقةالزوجية مازالت موجودة ،هذا بتحقق بوجود عقد �صحيح بني الزوجني ولو قبل دخول ،فال ي�صح اخللع على
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�إنهاء عالقة زوجية هي غري موجودة �أ�سا�س ًا ،وذلك ب�أن يخلع خمطوبته قبل العقد بها� ،أو خمالعة ورثة
زوجته املتوفية� ،أو �أن يخالع يف عالقة زوجية قد انتهت بطالق ولو رجعي ما مل يراجعها؛ لأن اخللع طالق
والطالق يف القانون اليمني ال يتبع الطالق ما مل تتخلله رجعة قولية �أو فعلية �أي قبل الرجعة� ،أو يخالع
يف عالقة زوجية حكم القا�ضي فيها بالف�سخ �أو قرر القا�ضي انف�ساخ تلك العالقة ويجوز املخالعة يف عالقة
زوجية قابلة للف�سخ وقبل حكم القا�ضي بالف�سخ وذلك كالزواج من غري ر�ضا الويل �أو الزوجة �أو كونها �صغرية
ثم بلغت �أو جمنونة ثم �أفاقت �أو ب�سبب عيب �أو كفاءة �أو امل�سجون �أو املتمرد على النفقة...الخ ،فكل تلك
احلاالت يحق للزوجة طلب الف�سخ ق�ضاء ،ف�إذا اختارت طريق اخللع فهو جائز �أي�ض ًا� .أما �إذا كانت العالقة
الزوجية قابلة لالنف�ساخ ب�سبب بطالن العقد ووجود مانع �شرعي ك�إ�سالم �أحد الزوجني ف�إن اخللع هنا ال
ي�صح وذلك النعدام العالقة الزوجية وكون عقد الزواج ينف�سخ بحكم ال�شرع ولو دون حكم قا�ض ،وبالتايل
ف�إن �إيقاع الفرقة هنا �سيكون على عالقة زوجية غري موجودة �أ�سا�س ًا(.)87
�أما �شرط معلومية حمل اخللع (الفرقة) :وذلك ب�أن تكون العالقة الزوجية التي �سيقوم املخالع ب�إنهائهامعلومة ،وهذا يف حالة �إذا كان للزوج �أكرث من زوجة فعليه هنا �أن يحدد �أي زوجة �سينهي معها تلك العالقة
الزوجية ،وينتج عنه بطالن اخللع �إذا مل يعني �أو غلط يف زوجة �أراد املخالعة معها ،ك�أن يخالعه الأجنبي مث ًال
على زوجة يق�صدها هو ،وق�صد الزوج زوجة �أخرى ،فيبطل اخللع هنا(.)88

ب) مقارنة القانون اليمني بغريه:

مبقارنة القانون اليمني بغريه من القوانني العربية جند �أنه وافق كافة القوانني العربية يف تقرير �أن
حمل اخللع هو الفرقة بني الزوجني ،كما وافقهم يف عدم ا�شرتاط وجود مقت�ض للخلع يف الزوج �أو يف الزوجة
كالن�شوز( ،)89وهذا ال�شرط هو ما �أخذ به جمهور الفقه الإ�سالمي ومنهم الزيدية ،حيث ا�شرتطوا جلواز اخللع
�أن يكون هناك �سبب يقت�ضيه ك�أن يكون الرجل معيب ًا يف خلقه �أو �سيئ ًا يف خلقه ،وال ي�ؤدي للزوجة حقها و�أن تخاف
املر�أة �أال ٌتقيم حدود اهلل ،مما يجب عليها من ح�سن ال�صحبة وجميل املعا�شرة لقوله تعاىل« :ف�إن خفتم �أال يقيما
حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به[»...البقرة ،]229:كما ا�شرتطوا �أي�ض ًا ل�صحة اخللع ا�شرتاط
ن�شوز الزوجة ب�إخاللها بواجباتها الزوجية �أو �إتيانها بفاح�شة� ،سواء ح�صل الن�شوز الكامل �أو يف حالة التخوف
من حدوثه للآية ال�سابقة التي عربت عن الن�شوز من اخلوف بعدم �إقامة حدود اهلل وهي حقوق الزوجني .ولعل
القانون اليمني قد جعل هذا ال�شرط من الواجبات ديانة ال ق�ضاء فمخالفتها ت�ؤدي �إىل الإثم فقط مبعنى �أن اخللع
ينفذ ق�ضاء مع الإثم(.)90
املطلب الثاين

عو�ض اخللع
وهو املقابل والذي تدفعه الزوجة �أو الأجنبي للزوج مقابل �إيقاع فرقة الزواج .وهو ركن اتفاق اخللع
من ناحية �ضرورة الن�ص على وجود خلع وعدم الت�صريح بخلوه ،ف�إذا قال الرجل لزوجته خالعتك �أو طلقتك من
غري عو�ض ،فهذا لي�س خلع ًا بل هو طالق رجعي وهو ما �صرحت به بع�ض القوانني العربية(�سوري�-أردين)(،)91
�أخذ ًا من بع�ض الفقه الإ�سالمي(� .)92أما ما يتعلق ب�شروطه من كونه موجود ًا ومعلوم ًا وممكن ًا ف�إنه ال ي�شرتط ذلك
ويجوز فيه اجلهالة وهو ما ن�ص عليه القانون اليمني بقوله ...»:ولو كان جمهو ًال»( .)93وهو ما �أخذ به� -أي�ضا-
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جمهور الفقه الإ�سالمي(.)94
و�أما من حيث م�شروعية عو�ض اخللع فقد ا�شرتط القانون اليمني �أن يكون ما ًال وما يف حكمه �أي منافع
تقوم مبال ،واملال هنا هو كل �شيء ٌيتم ّول به وميكن االحتفاظ به لوقت احلاجة ب�شرط �أن يكون التعامل فيه مباح ًا
�شرع ًا وميكن حيازته �سواء كان منقو ًال �أو عقار ًا قيم ّي ًا �أو مثلي ًا� ،أو منفعة تقوم مبال ،كمنفعة دار �أو �سيارة �أو �شخ�ص،
فكل ما �صح االلتزام به �صح اخللع به( ،)95وهو ما �صرحت به القوانني العربية(كويتي�-أماراتي�-سوري�-أردين-
مغربي)( ،)96والفقه الإ�سالمي .ويدخل يف حكم املال �إ�سقاط احلقوق املالية والإبراء منها كاملهر �أو دين �أو نفقة
للزوجة ،ولو كانت حقوق ًا م�ستقبلية للأوالد كنفقة ال�صغار �أو �أجرة الر�ضاع ،فتلك احلقوق ملا كانت حقوق ًا مالية
ُتق ّوم مبال جاز �أن تكون عو�ض ًا للخلع( .)97وهو ما �صرحت به بع�ض القوانني العربية(كويتي�-سوري�-أردين)
( ،)98و�أجازه بع�ض الفقه الإ�سالمي(حنفية-مالكية)( .)99ومل يحدد القانون اليمني عو�ض اخللع و�أجاز �أن
يكون ب�أكرث من احلقوق التي للزوجة من مهر �أو نفقة( .)100وهذا بخالف جمهور الفقه الإ�سالمي الذين منعوا
الزيادة على ما لها من حقوق وقرروا �أنه ال يحل للزوجة �أخذ �أكرث مما لزم بالعقد للزوجة �أو لأوالدها(.)101
وينتج عن ا�شرتاط كون عو�ض اخللع ماال �أنه ال ي�صح �أن يكون عو�ض اخللع حق ًا غري مايل ،وهي :احلقوق التي ال
يجوز التنازل عنها مبال ،كحق احل�ضانة ف�إنه ال يجوز �أن يكون عو�ض اخللع مقابل �أن تتنازل الزوجة عن ح�ضانة
ال�صغري( ،)102وهو ما �صرحت به بع�ض القوانني العربية(كويتي�-سوري-قطري�-أردين)( ،)103وجمهور الفقه
الإ�سالمي( ،)104بل ذهبت بع�ض القوانني العربية(�أمارتي-عماين-مغربي) �إىل تو�سيع املنع يف �أن يكون عو�ض
اخللع كل ما ي�ضر مب�صالح وحقوق الأطفال(.)105
الف�صل الثاين

�آثار اتفاق اخللع

بعد �أن فرغنا من الف�صل الأول من الكالم عن �أركان اخللع ،والذي بتوافر تلك الأركان يكون اخللع موجود ًا
�صحيح ًا ترتتب عليه �آثاره ،ويف هذا الف�صل �سنتناول �آثار وجود اخللع من حيث تنفيذه و�أثر الإخالل به واخل�صومة
فيه يف املبحثني التاليني.
 املبحث الأول :تنفيذ اتفاق اخللع. املبحث الثاين :اخل�صومة يف اخللع.املبحث الأول

تنفيذ اتفاق اخللع.
ك�أي ن�ص قانوين ينتج عن اخللع التزامات على عاتق �أطرافه ،حيث يلتزم الزوج ب�إيقاع الفرقة وتلتزم
الزوجة �أو الأجنبي بدفع عو�ض اخللع وهذا ما �سنبينه يف املطلبني التاليني.
 املطلب الأول :تنفيذ التزام الزوج ب�إيقاع الفرقة. -املطلب الثاين :تنفيذ الزوجة بدفع عو�ض اخللع.
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املطلب الأول

تنفيذ التزام الزوج ب�إيقاع الفرقة
وقوع الفرقة باخللع:

�أورد قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني �أحكام اخللع يف الكتاب الثاين انحالل الزوج ،وجعل اخللع�ضمن ال�صورة الإرادية النحالل الزواج بجانب الطالق .كما عرفت املادة ( )72اخللع ب�أنه “فرقة بني الزوجني”.
وبالتايل ف�إن اخللع نوع من فرق الزواج ،يرتتب عليه �إنهاء العالقة الزوجية بني الزوجني .وينتج عن ذلك �أنه بتمام
وقوع اخللع �صحيح ًا ف�إن الفرقة بني الزوجني تقع تلقائي ًا ،ولي�س هناك التزام على الزوج ب�إيقاع الفرقة ،حيث
تنتهي العالقة الزوجية حكم ًا مبجرد وقوع اخللع ( :)106ب�صورتيه العقد وال�شرط� ،إال �أنه يف �صورة ال�شرط ال
يقع اخللع �إال بح�صول ال�شرط وهو هنا ت�سليم املال �أو الإبراء من الزوجة .فبمجرد ح�صول ال�شرط يقع الطالق
مبا�شرة؛ لأنه طالق معلق على �شيء ال يقع �إال بوقوع ذلك ال�شيء ( ،)107وال تقع الفرقة هنا �إال بتحقيق �صيغة
اخللع ال�سابقة� ،أما �إذا كان اخللع بطريق الوعد ك�أن يقول �إذا بر�أتني ف�سوق �أطلقك ف�إن الطالق هنا ال يقع .حتى ولو
�سلمت عو�ض اخللع وامتنع عن الطالق ( ،)108وال يحق له رفع دعوى مطالبة بالطالق ا�ستناد ًا �إىل �إخالل الزوج
بوعده لها بالطالق .فالقا�ضي ال ي�ستطيع �إجبار الزوج على الطالق �أو �إيقاع الطالق عنه �إال بالأ�سباب املحددة
قانون ًا ومنها طلب الطالق للكراهية ( .)109ووقوع الفرقة بتمام اخللع مبا�شرة هو ما �أخذت به معظم القوانني
العربية ( ،)110با�ستثناء القانون املغربي الذي ا�شرتط لإيقاع الفرقة باخللع هو تقدمي طلب للقا�ضي م�صحوب ًا
باتفاق اخللع للإذن بتوثيقه و�إيقاعه وال ت�أذن املحكمة بذلك �إال بعد تعذر حماولة الإ�صالح بينهما( .)111كما
�أن القانون امل�صري �أجاز للزوجة طلب اخللع �إما بالر�ضا من الزوج ف�إن �أبى الزوج جاز طلبه من املحكمة والتي
حتاول �أو ًال ال�صلح بني الزوجني عن طريق ندب حكمني خالل ثالثة �أ�شهر .و�إال حكمت باخللع بعد �إقرار الزوجة
�صراحة �أنها تبغ�ض احلياة مع زوجها( .)112ووقوع الفرقة مبجرد وقوع اخللع بالإيجاب والقبول من غري حاجة
�إىل حكم قا�ض بها ،هو مذهب جمهور الفقهاء( ،)113خالف ًا للح�سن الب�صري وابن �سريين حيث ذهبا �إىل �أن اخللع
ال يجوز �إال عند ال�سلطان؛ لأن اخلطاب لل�سلطان يف قوله تعاىل“ :ف�إن خفتم �أال يقيما حدود اهلل�[ ”...سورة
البقرة.)114( ]229:

ب) الآثار غري املالية لوقوع الفرقة باخللع:

 - 1عدم جواز الرجعة� :سبق �أن ذكرنا يف طبيعة اخللع يف القانون اليمني ب�أنه طالق بائن بينونة �صغرى ما مل يكن
مكم ًال للثالث فبائن ًا بينونة كربى .وينتج عن ذلك �أنه ال يحق للزوج الرجوع للزوجة املختلعة ب�إرادة املنفردة
يف عدة زوجته فيما يعرف بالرجعة؛ لأن هذا احلق ال يكون �إال يف الطالق الرجعي وهو طالق الزوجة من غري
مال يف الطلقتني الأوىل والثانية فقط( .)115ولكن يجوز للزوج الرجوع �إىل زوجته يف عدتها ب�شرطني الأول
ر�ضا الزوجة ويكون ذلك ب�إبرام عقد زواج جديد بر�ضا �أطرافه ومهر جديد ،وال�شرط الثاين� :أال ي�سبق هذا
اخللع طلقتني �سابقتني و�إال كان هذا الطالق بائن بينونة كربى ،والذي ي�شرتط فيه لإعادة العالقة الزوجية
زواج املر�أة برجل �آخر مع الدخول احلقيقي( .)116وهو ما �أخذ به جمهور الفقه الإ�سالمي( ،)117وبع�ض
القوانني العربية(�سوري-كويتي)( ،)118با�ستثناء بع�ض الفقه الإ�سالمي(احلنابلة وال�شافعي يف القدمي)
( ،)119وبع�ض القوانني العربية(القانون القطري)( ،)120الذين جعلوا طبيعة اخللع ب�أنه ف�سخ ،فعندهم
�أن اخللع ال يعد طالق ًا وبالتايل ف�إنه يجوز الرجوع بعقد جديد ولو كان �سبقه طلقتني من قبل.
				
جامعة امللكة �أروى

198

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

النظــــــام القانوين التفــــــاق اخللع يف القــــانون اليمنــــــي

 - 2عدة املختلعة :وبانتهاء العالقة الزوجية باخللع ف�إنه يحق للزوجة الزواج ب�آخر �إال �أنه ي�شرتط هنا �أن
تنتظر فرتة معينة للت�أكد من براءة الرحم من وجود ولد .وهذا ال يتم �إال مبرور فرتة العدة .وقد ن�ص القانون
اليمني �أن املخالعة تعتد بحي�ضة �إن كانت من ذوي احلي�ض و�إال بثالثة �أ�شهر ،وذلك ما مل تكن حام ًال فهنا
ال تنتهي العدة �إال بو�ضع احلمل( .)121وقد وافق اليمني يف عدة املختلعة مذهب بع�ض الفقه الإ�سالمي(
وهو مذهب الزيدية وعثمان وابن عبا�س واحمد ابن حنبل وابن تيمية)  ،بخالف جمهور الفقه الإ�سالمي ،
حيث جعلوا عدة املختلعة كعدة املطلقة ثالث حي�ض( .)122والقانون اليمني و�إن كان قد ك ّيف اخللع ب�أنه
فرق بينهما يف العدة حيث عدة الطالق ثالث حي�ض ،وعدة الف�سخ حي�ضة؛ ويرجع ذلك ال�ستدال
طالق �إال �أنه ّ
الفقه الإ�سالمي الذي �أخذ عنه القانون اليمني ،بحديث� »:أعتدي بحي�ضة»( ،)123ولأن العدة يف الطالق �إمنا
جعلت ثالث حي�ض؛ وذلك لرتك فر�صة طويلة للزوج يف ا�ستخدام حقه يف �إرجاع زوجته� .أما يف اخللع ف�إن هذا
احلق (الرجعة) ال يوجد للزوجة فال داعي هنا من تطويل العدة.

ج) �أثر اخللع على احلقوق املالية للزوجة:

	�أما عن �أثر اخللع بالن�سبة للحقوق املالية من مهر ونفقة ،فلم ين�ص القانون اليمني على �سقوطها ويكون
حكمها حكم �أثر الطالق عليها والطالق ال ي�سقط تلك احلقوق .ما مل تكن تلك احلقوق عو�ض ًا للخلع؛ وذلك ب�أن
يكون عو�ض اخللع الإبراء من املهر والنفقة �صراحة وبالتايل ت�سقط تلك احلقوق� ،أو مل يذكر عو�ض اخللع �أو كان
جمهو ًال ف�إنه ت�سقط تلك احلقوق وهو ما �أخذ به جمهور الفقه الإ�سالمي( ،)124وبع�ض القوانني العربية(كويتي-
�أمارتي)( ،)125بخالف احلنفية( ،)126وبع�ض القوانني العربية(�سوري�-أردين)( ،)127الذين فرقوا بني
اخللع والطالق على مال ،فال ت�سقط تلك احلقوق باخللع وت�سقط بالطالق على مال .وينتج عما �سبق �أن حقوق
الزوجية من مهر ونفقة ال ت�سقط باخللع �إذا مل ين�ص اخللع على �سقوطها �صراحة .وبالتايل ف�إن املر�أة ت�ستحق
ي�سم لهامهر ًا �أو ن�صف املهر �أو نفقة املتعة �إذا كان
مهرها كام ًال �إذا كانت مل ت�ستلمه �أو امل�ؤجل منه �أو مهر املثل �إذا مل ّ
اخللع قبل الدخول( .)128كما ت�ستحق نفقة العدة �إذا كانت املخالعة حام ًال وت�ستحق �أي�ض ًا ما عجل لها الزوج
�سواء كان التعجيل بر�ضا الزوج �أو بحكم القا�ضي لأن تعجيل النفقة هو متليك للزوجة ال دين ًا
من نفقة معجلة
ً
عليها(.)129

د)�أثر اخللع على احلقوق املالية للغري (الأوالد):

وهي حقوق الأوالد املالية من نفقة و�أجرة ح�ضانة و�أجرة ر�ضاعة .والأ�صل �أن هذه احلقوق ال ت�سقط ما
مل تكن حم ًال للخلع ،بخالف احلقوق غري املالية من ح�ضانة ووالية ور�ضاعة ف�إنها ال ت�سقط مطلق ًا ،و�إن ن�ص على
�أنها حم ًال للخلع في�صح اخللع ويبطل ال�شرط .،و�إذا التزمت الزوجة بحقوق الطفل املالية كعو�ض اخللع ثم �أع�سرت
بذلك �أو ماتت ،ف�إن الزوج يلتزم بتلك احلقوق؛ كونه هو امللزم به �أو ًال ،حيث ال ت�سقط تلك احلقوق �إال �إذا �أوفت بها
الزوجة �سواء كانت مطلقة �أو مقيدة مبدة معينة .وهذا ما �أخذ به جمهور الفقه الإ�سالمي( ،)130وبع�ض القوانني
العربية(م�102سوري-م�110،109أردين) ،وبع�ض القوانني العربية(م 119مغربي) حيث منعوا �أن تكون حقوق
الطفل مالية �أو غري مالية حم ًال للخلع ف�إنه ال ي�سقط تلك احلقوق و�إن ن�صوا عليها �صراحة
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املطلب الثاين

تنفيذ االلتزام بدفع عو�ض اخللع
عو�ض اخللع :هو حمل اخللع الذي ب�سببه �أوقع الزوج الفرقة .وقد �سبق �أن ذكرنا �أن القانون قد ت�سامح
فيه كثري ًا على اعتبار �أنه لي�س غر�ض ًا �أ�سا�سي ًا يف اخللع فالغر�ض هو �إيقاع الفرقة؛ ولذا جاز فيه اجلهالة .والدائن
بعو�ض اخللع هو الزوج ويجوز �أن ي�شرتطه الزوج لغريه ح�سب القواعد العامة لال�شرتاط مل�صلحة الغري(.)131
واملدين بعو�ض اخللع هي الزوجة و كذا الأجنبي ،واللذان ال يثبت يف ذمتهما �إال �إذا كانا بالغني عاقلني �أو �إذا �أجاز
الويل ذلك .وقد �أوجب القانون اليمني االلتزام بالوفاء بالبدل .حيث ن�ص املادة ( )74على �أنه «...ويجب يف
اخللع الوفاء بالبدل» مما يدل على �أنه التزام مايل ي�أخذ كافة �أحكام االلتزام املايل :من حيث تنفيذه عين ًا �أو
مبقابل ،اختيارا �أو جربا ،و�إذا كان عين ًا ف�إنه يلحقه االلتزام ب�ضمان العيب و�ضمان اال�ستحقاق ،و�إذا كان دين ًا
ف�إنه يجوز �أن ي�ؤ ّمن عليه الزوج بت�أمني �شخ�صي (كفالة) �أو عيني (رهن) .ويجوز �أن تلحقه و�صف من �شرط و�أجل،
ويجوز �أن يتعدد به املدينون �إذا كانت الزوجة والأجنبي ،وكذا الدائنون الزوج وغريه وميكن انتقاله باحلوالة ،كما
�أنه ينق�ضي بالوفاء �أو الإبراء( .)132و�إذا كان عو�ض اخللع هو �إ�سقاط و�إبراء من احلقوق ف�إنه يف هذه احلالة
ت�سقط كل تلك احلقوق .و�إذا كان عو�ض اخللع غري مذكور فيجب له املهر املفرو�ض لها ولو كانت قد ت�سلمته ،وكذا
ما يتعبه من حقوق وما �أخذه الأولياء( .)133و�إن كانت اجلهالة بني �أعيان فريجع فيه �إىل الأو�سط .وهو ما حكم
به الق�ضاء اليمني(.)134

املبحث الثاين

اخل�صومة يف اخللع
�سنتناول هنا اخل�صومة يف اخللع من حيث �أ�سبابها و�أحكامها ،يف املطلبني التاليني:
 املطلب الأول� :أ�سباب خ�صومة اخللع. املطلب الثاين� :أحكام خ�صومة اخللع.املطلب الأول

�أ�سباب خ�صومة اخللع
وهذا الإخالل �إما �أن يكون يف وجوده �أو يف تنفيذه ،و�سنتناولها يف يلي:

�أ) الإخالل بوجود اخللع:

يرتتب على الإخالل بوجود �أي اتفاق بطالن ذلك االتفاق ،ويرجع بطالن �أي اتفاق ب�سبب خلل يف �أركانه،
وبالرجوع �إىل �أركان اتفاق اخللع من �صيغة (�إيجاب وقبول) و�أطراف (زوج وزوجة) وحمل (الفرقة والعو�ض) جند
�أن اخللل يف ركن ال�صيغة بعدم وجود الإيجاب والقبول ي�ؤدي �إىل عدم انعقاد اخللع ومنه �أي�ض ًا بطالن اخللع عند
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بطالن القبول ب�سبب انق�ضاء جمل�س العقد ،كما ال يقع اخللع �إذا كان الزوجان عدميي �أهلية �أو ناق�صيها كاملجنون
وال�صبي املميز وغري املميز ،وكذا �إذا كان الزوج مكره ًا على اخللع ،وقد يكون بطالن اخللع ب�سبب خلل يف حمل اخللع
ب�أن يكون حمل اخللع (�إنهاء العالقة الزوجية) باطل ب�سبب عدم وجود عالقة زوجية �أ�ص ًال(.)135
وكل ما �سبق من �أ�سباب بطالن اخللع ينتج عنه بطالن �آثار اخللع من وقوع الفرقة ووجوب عو�ض اخللع
فال حت�صل فرقة �أ�ص ًال وال تنتهي العالقة الزوجية ،وال يجب على الزوجة عو�ض اخللع ولها ا�سرتجاعه �إن كانت
قد �سلمته� .أما �إذا كان بطالن اخللع يرجع �إىل الزوجة ب�أن كانت مكرهة� ،أو عدمية �أهلية �أو ناق�صها ف�إن بطالن
اخللع يكون �أثره على بطالن االلتزام بالعو�ض فقط� .أما الفرقة فتقع على �أنها طالق رجعي ب�سبب اختالل ركن
العو�ض في�صري طالق ًا من غري عو�ض �أي طالق رجعي(� .)136أما ركن املحل املتمثل يف عو�ض اخللع ف�إنه ال يبطل
بتخلف �شروطه من م�شروعية ووجود وعلم و�إمكان ،حيث يبطل عو�ض اخللع فقط وال يبطل اخللع وتقع الفرقة
ويجب بدل عو�ض اخللع الباطل .وال ي�ؤثر بطالن عو�ض اخللع على اخللع �إال يف حالة الت�صريح بعدم وجود عو�ض
اخللع فهنا يبطل اخللع وتنتهي �آثاره وال يجب عو�ض اخللع على الزوجة ،وتتحول الفرقة �إىل طالق رجعي لأنه
طالق من غري عو�ض ،حيث �أن كل ما ي�ؤدي �إىل براءة ذمة الزوجة من عو�ض اخللع �أو بدله ي�ؤدي �إىل �أن يكون
الفرقة طالق ًا رجعي ًا( ،)137ويلتزم الزوج برد ما ت�سلمه من عو�ض اخللع �إذا طالب به ملتزم العو�ض (الزوجة-
الأجنبي) وتكون �أ�سا�س املطالبة على �أ�سا�س الرجوع يف الهبة التربعية لغر�ض ،وتكون من تطبيقات االلتزام برد
غري امل�ستحق(.)138
�أما �إذا كان اخللع ب�صورة ال�شرط وهو تعليق الطالق على �شرط ت�سليم العو�ض ف�إنه ال يبطل �إال ببطالنحتقيق ال�شرط ،ومنه �إذا علقه على ر�ضاها وهي ناق�صة �أهلية �أو عدمية لأن ر�ضاها غري معترب وكذا �إذا كانت
مكرهة ،وينتج عنه عدم وقوع الطالق �أ�ص ًال..

ب) الإخالل بتنفيذ عو�ض اخللع:

ويتم الإخالل بتنفيذ اخللع بعدم تنفيذ االلتزامات النا�شئة عنه ،وال يت�صور �إخالل الزوج ب�إيقاع
الفرقة لأنها تقع مبا�شرة حكم ًا مبجرد وقوع اخللع �صحيح ًا� .أما يف االلتزام بعو�ض اخللع ف�إن الإخالل به يتمثل يف
عدم تنفيذه وعدم تعيينه �أو تنفيذه معيب ًا �أو جزئي ًا �أو با�ستحقاقه �أو بالتغرير فيه .ف�إذا ح�صل الإخالل بت�سليم
عو�ض اخللع يف ال�صور ال�سابقة ف�إننا نطبق قواعد امل�سئولية العقدية من تنفيذ عيني �أو مبقابل مع التعوي�ض .وال
يحق للزوج هنا املطالبة بف�سخ اتفاق اخللع ،فعو�ض اخللع لي�س مقاب ًال لإيقاع الفرقة فكل التزام م�ستقل عن الآخر
باملعنى الفني الدقيق كالثمن مقابل املبيع .و�إمنا يكون هنا مثل املهر يف مقابل االنتفاع بالزوجة ،فلو بطل املهر ال
يبطل الزواج ،و�إمنا يجب مهر املثل ،وباملثل هنا كل �إخالل بالعو�ض بالبطالن �أو عدم التنفيذ يجب به مقابل له وهو
املهر .وي�ستثنى من ذلك اخللع يف �صورة ال�شرط ك�أن يقول طلقتك على �أن متلكيني هذه ال�سيارة مث ًال ،ف�إذا ا�ستحقت
ال�سيارة وظهر �أنه غري ملك الزوجة ف�إن اخللع هنا ال يقع لأن ال�شرط مل يقع وهو التمليك ،ففي هذه ال�صورة يتم
تعليق وقوع اخللع على وقوع عو�ض اخللع وبالتايل فال يقع اخللع �أ�ص ًال وال تقع الفرقة(.)139
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املطلب الثاين

�أحكام خ�صومة اخللع

وخ�صومة اخللع هي عالقة قانونية بني �أطراف اتفاق اخللع �سببها الإخالل ب�أحكام اخللع .وتنعقد هذه اخل�صومةبرفع دعوى ق�ضائية من �أحد الزوجني �إىل الق�سم ال�شخ�صي باملحكمة املخت�صة وهي حمكمة موطن املدعى عليه،
وي�شرتط يف رافع الدعوى امل�صلحة ب�أن تكون له فائدة ومنفعة من احلكم له ق�ضائي ًا بطلباته( .)140وللزوجة
م�صلحة يف رفع دعوى �إذا حكم له ببطالن اخللع وما يرتتب عليها من الفرقة �إذا كان اخللع �صدر منه وهو مكره
�أو �صبي �أو جمنون ،كما للزوج م�صلحة يف رفع دعوى �إذا كان مو�ضوعها احلكم له بثبوت العو�ض يف ذمة الزوجة
�أو احلكم له بالتعوي�ض ب�سبب الإخالل بالعو�ض ،كما يكون للزوجة رفع دعوى �إذا كان حملها احلكم ببطالن
العو�ض �أو با�سرتداده وكذا يكون لها م�صلحة �إذا حكم لها ب�صحة اخللع وثبوت الفرقة على �أ�سا�س اخللع.
وي�صدر القا�ضي حكمه بقبول الدعوى �أو رف�ضها �إذا �أثبتها �أو عجز عن �إثباتها من يجب عليه عبء �إثباتها .وهذاالعبء يقع على من يدعي خالف الأ�صل ،و�إال كان القول قول من معه الأ�صل مع ميينه ،فالقول قول مدعى عدم
وقوع اخللع؛ لأن الأ�صل بقاء الزوجية ،و�إذا ادعت الزوجة ب�أن الفرقة من غري عو�ض وادعى الزوج �أنها بعو�ض،
فالقول هنا يف نفي العو�ض للزوجة لأن الأ�صل �أن الفرقة بغري عو�ض� .إال �أن القا�ضي هنا يحكم ببطالن العو�ض
عن الزوجة ،وبحكم بوقوع الطالق البائن بينونة �صغرى كون الزوج �أقر به .كما �أن عبء الإثبات يكون على
مدعى عدم ت�سمية العو�ض �أو عدم تعيينه �أو عدم قب�ضه؛ لأن الأ�صل هو ت�سمية عو�ض اخللع وتعيينه وقب�ضه،
وعلى مدعى الإخالل بتنفيذ عو�ض اخللع �إثبات ذلك ،ومثله �أي�ض ًا مدعى �أن املهر املكتوب �صوري �أو �أنه م�ؤجل
�أو بوجود مهر �سري(.)141
وب�إثبات الدعوى ي�صدر حكم القا�ضي ببطالن اخللع �أو �صحته ويكون حكمه هنا كا�شف ًا لوجود اخللع �أو عدمهال من�شئ ًا له وبالتايل فتنفذ �آثاره من تاريخ وقوعه ال من تاريخ احلكم به� ،أما �إذا حكم بالتعوي�ض يف حالة
امل�سئولية عن تنفيذ عو�ض اخللع فيكون من�شئ ًا له من تاريخ �صدور احلكم(.)142
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اخلامتة

ويف ختام هذا البحث نذكر �أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها كما يلي:
� - 1أن اخللع يف القانون هو :فرقة بني الزوجني يف مقابل عو�ض .وهو يختلف عن الزواج يف كون حمله �إنهاء
العالقة الزوجية� ،أما حمل الزواج �إن�شا�ؤه لها .كما يختلف عن الطالق يف كونه مقابل عو�ض والطالق من غري
مقابل ،كما يختلف عن الف�سخ للكراهية يف كونه يح�صل بر�ضا الزوج� ،أما الف�سخ فهو بحكم القا�ضي مع تعوي�ض
الزوج.
� - 2أن امل�صدر التاريخي لأحكام اخللع هو ال�شريعة الإ�سالمية وفقهها ،حيث �أن اخللع م�شروع بن�صو�ص الكتاب
وال�سنة و�إجماع الأمة والعقل.
� - 3أن التكييف القانوين وال�شرعي للخلع �أنه عبارة عن جمموع ت�صرفني من قبل الزوج ومن قبل الزوجة،
فت�صرف الزوج يكون طالق ًا بائنا بينونة �صغرى ،وت�صرف الزوجة عبارة عن معاو�ضة �شبه بالتربع ،كالهبة
بعو�ض الغر�ض وامل�صلحة.
� - 4أن للخلع يف القانون �صورتني ،الأوىل �صورة العقد ب�إيجاب وقبول ،والثانية �صورة ال�شرط وهو طالق معلق على
�شرط دفع العو�ض �أو الإبراء من املهر واحلقوق.
ً
� - 5أن اخللع يتم ب�أي �صيغة يف القانون اليمني تدل عليه عرفا مثل خالعتك �أبر�أتك فديتك طلقتك .وقد تكون
تلك ال�صيغة باللفظ �أو الكتابة �أو الإ�شارة املفهمة� ،أو بالفعل كت�سليم العو�ض.
� - 6أن �أطراف اخللع يف القانون اليمني هو الزوج الذي يوقع الفرقة والزوجة التي تدفع العو�ض وكذا الأجنبي.
وي�شرتط يف الأطراف �أهلية التعاقد ووالية على حمل العقد وهي �أن �صحة ت�صرف الزوج يف �إيقاع الطالق،
و�صحة ت�صرف الزوجة يف عو�ض اخللع.
� - 7أن حمل اخللع يف القانون اليمني هو �إنهاء العالقة الزوجية وعو�ض اخللع .وي�شرتط يف �إنهاء العالقة
الزوجية وجود العالقة الزوجية من قبل .ويف حمل اخللع عدم الت�صريح بعدم وجوده ،وي�صح يف حمل اخللع
�أن يكون جمهو ًال وي�شرتط فيه �أن يكون م�شروع ًا.
� - 8أن من �آثار اخللع يف القانون اليمني هو وقوع الفرقة بني الزوجني و�إنهاء العالقة الزوجية .وتقع هذه
الفرقة تلقائي ًا مبجرد متام الإيجاب والقبول .وينتج عنه كافة ما ينتج عن الطالق البائن بينونة �صغرى ،منها
عدم جواز الرجعة �إال بعقد جديد ،ما مل تكن الطلقة الثالثة و�إال كان بائن بينونة كربى ،وجتب فيها العدة،
وهي حي�ضة واحدة �أو ثالثة �أ�شهر �أو بو�ضع احلمل .وال ي�ؤثر على حقوق املر�أة من م�ؤجل مهر �أو نفقة ما�ضية
�أو نفقة عدة احلامل ،ما مل يتفق الزوجان على �إ�سقاطها كعو�ض للخلع.
� - 9أن اخللع يف القانون اليمني ال ي�ؤثر على حقوق الأوالد غري املالية من ر�ضاعة وح�ضانة ووالية ،والتي ال
يجوز �أن تكون حم ًال للخلع ويبطل ذلك ال�شرط وي�صح اخللع� .أما حقوق الأوالد املالية من نفقة و�أجرة ر�ضاعة
و�أجرة ح�ضانة فالأ�صل �أنها ال ت�سقط �إال �إذا كانت حم ًال للخلع� ،إال �إذا ماتت الزوجة �أو �أع�سرت ،ف�إن الزوج هو
الذي يتحمل بتلك احلقوق.
� - 10أن تنفيذ عو�ض اخللع يتم بنف�س القواعد العامة لتنفيذ االلتزامات املالية �إذا كانت دين ًا .و�إذا كانت عيناً
ف�إنه يلحقه �ضمان العيب واال�ستحقاق .و�إذا كانت �إبراء �أو �إ�سقاط ًا من حقوق الزوجة ،فت�سقط مبجرد �إمتام
الإيجاب والقبول.
� - 11أن �سبب خ�صومة اخللع هو الإخالل ب�أحكام اخللع .ويتمثل الإخالل بوجوده يف تخلف �شرط من �شروط
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وجود تلك الأركان ك�شرط الر�ضا بتطبيق ال�صيغة الإيجاب والقبول و�شرط وجود الأطراف كالأهلية ،و�شرط
وجود حمل اخللع كعدم وجود عالقة زوجية �أ�ص ًال .وينتج عن خلل �أركان اخللع عدم وجود اخللع �أ�ص ًال.
وبالتايل تنعدم �آثاره وتبطل كااللتزام بالعو�ض ووقوع الفرقة ما مل يكن الت�صرف بوقوع الفرقة تنطبق عليه
�شروط الطالق من غري عو�ض فيكون طالق ًا رجعي ًا.
� - 12أن من �أ�سباب خ�صومة اخللع هو الإخالل بتنفيذ �آثار اخللع .وهذا الإخالل ال يت�صور �إال يف الإخالل
بتنفيذ عو�ض اخللع والذي من �صوره بطالن حمله وجهالته فيلزم هنا مهر املثل .و يكون الإخالل ح�سب قواعد
امل�سئولية العقدية بالتنفيذ املعيب �أو اجلزئي �أو املت�أخر لعو�ض اخللع .وهنا ن�ستخدم قواعد جزاء امل�سئولية
العقدية (التعوي�ض) مع التنفيذ العيني دون قواعد الف�سخ ،فجزاء الف�سخ هنا ال يكون وذلك لوقوع الفرقة
وا�ستحالة عودتها.
� - 13أن خ�صومة اخللع تنعقد قانون ًا يف تقدمي �أحد �أطرافه دعوى يف حمكمة موطن الطرف الآخر ،ب�شرط
�أن تكون للمدعى م�صلحة يف تلك الدعوى وهي منفعة عائدة له يف حالة احلكم له بطلباته .ويحكم القا�ضي
برف�ض الدعوى �أو قبولها يف حالة �إثبات الدعوى على من عليه عبء �إثباتها .وهذا العبء يكون على مدعى
خالف الأ�صل فالأ�صل عدم وقوع اخللع و�أن الفرقة ال تكون �إال مبال ،فيكون القول قول املنكر مع ميينه.

				
جامعة امللكة �أروى

204

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

النظــــــام القانوين التفــــــاق اخللع يف القــــانون اليمنــــــي

الهوام�ش

 - 1د .ح�سام الدين كامل الأهواين ،النظرية العامة لاللتزام( ،امل�صادر الإرادية لاللتزام) ،ط2000 ،2م،
�ص.39
 - 2تعترب ال�شريعة الإ�سالمية وفقهها الغزير بكافة مدار�سها االجتهادية (املذاهب الفقهية) م�صدر ًا تاريخياً
ومادي ًا رئي�س ًا لكافة الت�شريعات اليمنية من �أحوال �شخ�صية ومدنية جنائية وغريها ،وهي �أي�ض ًا م�صدر قانوين
يجب على القا�ضي وامل�شرع �أو الفقيه الرجوع �إليه عند عدم وجود ن�ص قانوين .انظر د .حممد ح�سني ال�شامي،
النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين اليمني ،اجلزء الأول (م�صادر االلتزام) ،مكتبة اجليل اجلديد،
�صنعاء ،ط1422 ،6هـ2002 ،م� ،ص.1
 - 3كان تنظيم العالقات القانونية ال�شخ�صية من زواج وطالق ونحوها يف اليمن تنظمها قواعد الفقه الإ�سالمي
مبذهبيها الزيدي يف املناطق اخلا�ضعة للأئمة واملذهب احلنفي وال�شافعي يف املناطق اخلا�ضعة للدولة العثمانية،
وبخروج العثمانيني من اليمن و�سيطرة الأئمة طبقت قواعد املذهب الزيدي ،وعند �صدور �أول قانون ينظم
تلك القواعد وهو قانون الأ�سرة رقم ( )33ل�سنة 1978م ،مت تقنني نف�س تلك القواعد يف ن�صو�ص قانونية
مع تطعيمها بفقه املذاهب الأخرى ،وبعد قيام الوحدة �ألغي ذلك القانون بقانون الأحوال ال�شخ�صية والذي
عدلت بع�ض مواده بالقانون رقم ( )27ل�سنة 1998م ،وبالقانون رقم ( )24ل�سنة 1999م ،والقانون رقم
( )34ل�سنة 2003م.
� - 4أحمد بن حممد الفيومي ،امل�صباح املنري ،املكتبة الع�صرية ،بريوت ،لبنان ،ط418 ،2هـ-1997م� ،ص،94
املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية ،القاهرة� ،ص.273
� - 5سعدى �أبو حبيب ،القامو�س الفقهي لغة وا�صطالح ًا ،دار الفكر ،دم�شق�-سورية ،ط1402 ،1هـ1982،م،
�ص.120
 - 6راجع املادة ( )72من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني.
 - 7انظر املادة ( )111من قانون الأحوال ال�شخ�صية الكويتي ،م ( )1/110قانون الأحوال ال�شخ�صية لدولة
الإمارات ،م ( )124من قانون الأحوال ال�شخ�صية القطري.
 - 8علي �أحمد القلي�صي� ،أحكام الأ�سرة يف ال�شريعة الإ�سالمية،مكتبة اجليل اجلديد� ،صنعاء ،ط،1
"1413هـ-1992م ،ط.149 ،2
التاج املذهب اجلامع لأحكام املذهب ،للقا�ضي العالمة �أحمد بن قا�سم العن�سي ،طبعة دار الكتب العربية
.193/21
 - 9حممد �أبو زهرة ،الأحوال ال�شخ�صية ،دار الفكر العربي ،القاهرة� ،ص ،329عبد الرحمن حممد عو�ض
اجلزيري ،الفقه على املذاهب الأربعة ،دار بن الهيثم ،القاهرة� ،ص.1023
 - 10د .يو�سف قا�سم ،حقوق الأ�سرة يف الفقه الإ�سالمي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1418 ،هـ-1998م،
�ص.362
 - 11راجع املادة ( )54من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني ،د .عبد امل�ؤمن �شجاع الدين ،ف�سخ عقد الزواج،
مكتبة خالد بن الوليد� ،صنعاء1418 ،هـ-2007م� ،ص.345
 - 12طعن رقم ( )350ل�سنة 1420هـ (�شخ�صي).
 - 13بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،ابن ر�شد احلفيد ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،دار �إحياء الرتاث العربي،
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بريوت ،لبنان ،ط� ،2ص.98
ن�ص املادة  20من القانون رقم ( )1ل�سنة 2000م ب�ش�أن تنظيم تنظيم بع�ض �أو�ضاع و�إجراءات التقا�ضي يف
م�سائل الأحوال ال�شخ�صية ،دز حممد علي حمجوب ،الأ�سرة يف ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني التي حتكمها يف
م�صر�،ص. 273
 - 14د .علي �أحمد القلي�صي ،املرجع ال�سابق ،ط� ،2ص.169
ق�سم يف الباب الثاين منه التفريق بني ب�إرادة الزوجني �إىل ف�صلني الأول يف اخللع
 - 15كالقانون القطري الذي ّ
(م24ا )127،والثاين يف الطالق على مال (م.)129 ،128
 - 16د .عبد امل�ؤمن �شجاع ،املرجع ال�سابق� ،ص.398
 - 17د .يو�سف قا�سم ،حقوق الأ�سرة يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق�،ص.48
 - 18بداية املجتهد .82/2
 - 19رواه البخاري والن�سائي .انظر نيل الأوطار ،حممد بن علي ال�شوكاين ،دار امل�ستقبل ،دار الإمام مالك،
اجلزائر ،ط1426 ،1هـ-2005م ،د� ،6ص.289
 - 20حممد علي مطهر� ،أحكام الأحوال ال�شخ�صية يف فقه ال�شريعة الإ�سالمية ،دار النور والأمل ،القاهرة ،ط،1
1407هـ-1986م ،د� ،2ص ،265د .يو�سف قا�سم ،املرجع ال�سابق� ،ص.360
 - 21د .وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،دار الفكر ،دم�شق ،ط1425 ،4هـ-2004م ،ج ،7009 ،9د.
علي القلي�صي� ،أحكام الأ�سرة ،مرجع �سابق� ،ص.152
 - 22حممد علي ال�سا�س ،عبد اللطيف ال�سكي ،حممد �إبراهيم كر�سون ،تف�سري �آيات الأحكام ،دار ابن كثري ،دار
القارئ ،دم�شق ،بريوت ،ط1420 ،2هـ-1999م� ،ص ،267عبد اهلل بن حممد ال�سرحي ،قا�سم بن �إبراهيم علي
بن عبد اهلل الآن�سي ،تي�سري املرام يف م�سائل الأحكام للباحثني واحلكام [علي املذهب الزيدي] ،مكتبة
خالد بن الوليد ،ج1427 ،1هـ-2006م� ،ص ،25بداية املجتهد البن ر�شد ،مرجع �سابق.85/20 ،
 - 23م�/11أ قانون الأحوال ال�شخ�صية الكويتي.
 - 24م 125قانون الأحوال ال�شخ�صية القطري.
 - 25عبد العزيز رم�ضان �سمك ،الفرق بني الزوجني يف الفقه الإ�سالمي والقانون امل�صري ،دار الثقافة العربية،
القاهرة1414 ,هـ-1993م� ،ص ،136عبد امل�ؤمن �شجاع الدين ،ف�سخ عقد الزواج ،مرجع �سابق.392 ،
 - 26حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق�،ص330
 - 27د .حممد ح�سني ال�شامي ،النظرية العامة لاللتزام ،م�صادر االلتزام ،مرجع �سابق� ،ص.330
 - 28د .عبد احلميد حممود البعلي� ،ضوابط العقود ،درا�سة مقارنة يف الفقه الإ�سالمي وموازنة بالقانون
الو�ضعي وفقهه ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1989 ،1م� ،ص.87
� - 29شرح الأزهار� ،أبو احل�سن عبد اهلل بن مفتاح ،مكتبة اليمن الكربى� ،صنعاء1357 ،هـ ،ج� ،2ص ،433التاج
املذهب لأحكام املذهب للعن�سي ،مرجع �سابق� ،ص.174
 - 30املراجع ال�سابقة.
 - 31تي�سري املرام ،مرجع �سابق� ،ص.24
 - 32حممد �أبو زهرة ،الأحوال ال�شخ�صية ،مرجع �سابق.329 ،
 - 33كالقانون الكويتي والإماراتي وال�سوري وامل�صري.
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 - 34حممد زيد الإبياين� ،شرح الأحكام ال�شرعية يف الأحوال ال�شخ�صية ملحمد قدري با�شا ،دار ال�سالم ،القاهرة،
ط1430 ،2هـ-2009م ،ج� ،2ص .677وانظر قانون الأحوال ال�شخ�صية القطري.
 - 35د .حممد يحيى املطري ،حما�ضرات يف النظرية لاللتزام ،م�صادر االلتزام ،مطابع اليمن احلديثة،
2009م� ،ص.45
 - 36د .عبد العزيز رم�ضان �سمك ،املرجع ال�سابق� ،ص.130
 - 37تي�سري املرام ،مرجع �سابق� ،ص.24
 - 38حممد يحيى مطهر� ،أحكام الأحوال ال�شخ�صية ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص ،269د .عبد الكرمي زيدان ،املدخل
لدرا�سة ال�شريعة الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1417 ،13هـ-1996م� ،ص.247
 - 39الفقه على املذاهب الأربعة ،عبد الرحمن اجلزيري ،مرجع �سابق� ،ص .1040عبد العزيز حممد عزام ،د.
عبد الوهاب ال�سيد حوا�س ،الأ�سرة و�أحكامها يف الت�شريع الإ�سالمي1999 ،م-2000م� ،ص.321
 - 40املادة ( )73من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،وتن�ص على “...وي�شرتط يف اخللع ما ي�شرتط يف
الطالق.”...
 - 41حممد يحيى مطهر ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.111
 - 42تي�سري املرام ،مرجع �سابق� ،ص.21
 - 43انظر املواد (م،58م )8من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،د .علي القلي�صي� ،أحكام الأ�سرة ،مرجع �سابق ،ج� ،1ص.67

 - 44انظر الفقه على املذاهب الأربعة ،املرجع ال�سابق� ،ص.1040
 - 45حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص.331
 - 46حممد جواد مغنية ،الفقه على املذاهب اخلم�سة ،مكتبة ال�شروط الدولية ،القاهرة ،ط1429 ،2هـ-
2008م� ،ص .356الفقه على املذاهب الأربعة للجزيري ،مرجع �سابق� ،ص .1041كما �أجاز الرجوع عن
الإيجاب يف اخللع قبل القبول بع�ض القوانني العربية انظر (م )113من قانون الأحوال ال�شخ�صية الكويتي،
م 96من قانون الأحوال ال�شخ�صية العماين ،م 96من قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�سوري.
 - 47د .حممد يحيى املطري ،املرجع ال�سابق� ،ص.52
� - 48شرح الأزهار ،مرجع �سابق.437/2 ،
 - 49التاج املذهب ،مرجع �سابق.178/2 ،
 - 50و�أجاز �أبو حنيفة دخول خيار ال�شرط ،انظر حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص.331
 - 51د .عبد امل�ؤمن �شجاع الدين ،ف�سخ عقد الزواج ،مرجع �سابق� ،ص.389
 - 52د .حممد يحيى املطري ،املرجع ال�سابق� ،ص ،108د .عبد احلميد حممود البعلي ،املرجع ال�سابق� ،ص.159

 - 53انظر املادة  60من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني.
 - 54د .حممد ح�سني ال�شامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.166
 - 55انظر املادة  60من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
 - 56انظر املواد  61 ،60من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
 - 57د .عبد الكرمي زيدان ،املرجع ال�سابق� ،ص ،279د .حممد يحيى املطري ،املرجع ال�سابق� ،ص.97
 - 58انظر املادة ( )73من قانون الأحوال ال�شخ�صية التي جتعل اخللع بالر�ضا بني الزوجني ،ون�ص املادة 59
من ذات القانون والتي جتعل �إيقاع الفرقة (الطالق) حق للزوج فقط.
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 - 59انظر املادة  60من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
 - 60انظر املادة  60من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
 - 61انظر املادة ( )22من قانون الأحوال ال�شخ�صية حيث ن�صت على �أنه “من �أجرى عقد زواج دون والية �أو
وكالة فهو ف�ضويل وعقد الزواج من الف�ضويل يعترب كال عقد”.
 - 62تي�سري املرام ،مرجع �سابق� ،ص.24
 - 63الفقه على املذاهب الأربعة للجزيري ،مرجع �سابق� ،ص.1023
 - 64انظر م 112من القانون الكويتي ،م 111من القانون الإماراتي  ،م 95من القانون العماين ،م 95من القانون
ال�سوري ،م 126من القانون القطري.
 - 65حممد جواد مغنية ،الفقه على املذاهب اخلم�سة ،مرجع �سابق� ،ص.356
 - 66انظر (م )7/11من قانون الأحوال ال�شخ�صية الكويتي.
 - 67د .وهبة الزحيلي ،املرجع ال�سابق ،ج� ،9ص.7019
 - 68حممد يحيى مطهر� ،أحكام الأحوال ال�شخ�صية ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.301
 - 69انظر (م )7/11من قانون الأحوال ال�شخ�صية الكويتي.
 - 70حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص.330
 - 71انظر املادة  185من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني.
 - 72انظر تف�سري �آيات الأحكام لل�ساي�س ،مرجع �سابق ،ج� ،1ص.411
 - 73د .حممد ح�سني ال�شامي ،املرجع ال�ساق� ،ص.130
 - 74انظر املادة ( )73من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني والتي تن�ص على �أن تكون الزوجة جائزة الت�صرف
بالن�سبة للعو�ض.
 - 75د .عبد امل�ؤمن �شجاع ،املرجع ال�سابق� ،ص.401
 - 76د .علي القلي�صي ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.169
 - 77الفقه على املذاهب الأربعة للجزيري ،مرجع �سابق� ،ص.1029
 - 78انظر القانون الكويتي م ،112والقانون الإماراتي م ،111والقانون العماين م ،95والقانون ال�سوري م90
والقانون القطري م ،126ومدونة الأ�سرة املغربية م.116
 - 79الفقه على املذاهب الأربعة للجزيري ،مرجع �سابق� ،ص.1030
 - 80انظر املادة  119من قانون الأحوال ال�شخ�صية الكويتي.
 - 81حممد �أبو زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص.338
 - 82انظر املادة  117من مدونة الأ�سرة املغربية ،واملادة ( )116من القانون الكويتي.
 - 83حممد يحيى مطهر ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.301
 - 84املرجع ال�سابق� ،ص.271
 - 85د .حممد ح�سني ال�شامي ،املرجع ال�سابق� ،ص ،221د .عبد الكرمي زيدان ،املرجع ال�سابق� ،ص.257
 - 86انظر املادة ( )62من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،د .علي القلي�صي� ،أحكام الأ�سرة ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.94

 - 87حممد �أبو زهرة ،الأحوال ال�شخ�صية ،مرجع �سابق� ،ص.147
 - 88حممد يحيى مطهر� ،أحكام الأحوال ال�شخ�صية من فقه ال�شريعة الإ�سالمية ،دار الكتب الإ�سالمية ،دار
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الكتاب امل�صري ،القاهرة ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط1405 ،1هـ-1985م ،ج� ،1ص.359
 - 89انظر قوانني الأحوال ال�شخ�صية الكويتي والإماراتي والعماين وال�سوري والقطري واملغربي ،حيث مل
ن�صرح ب�شرط الن�شوز ووجود مقت�ضى.
 - 90انظر �شرح الأزهار البن مفتاح ،مرجع �سابق� ،ص ،436د .وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق،
ج� ،9ص.7027
 - 91قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�سوري (م� 100أحوال ال�شخ�صية) ،والقانون الأردين (م� 107أحوال
ال�شخ�صية).
 - 92حممد زيد الألباين ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.688
 - 93انظر م 72من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
 - 94انظر د .وهبة الزحيلي ،املرجع ال�سابق ،ج� ،9ص ،7023تي�سري املرام ،مرجع �سابق� ،ص.24
 - 95د .عبد اهلل حممد املخاليف ،املدخل لدرا�سة القانون ،مطابع دار ال�شوكاين� ،صنعاء1419 ،هـ-1998م.
 - 96كالقانون الكويتي (م� 114أحوال ال�شخ�صية) ،والقانون الإماراتي (م� 2111أحوال ال�شخ�صية)،
والقانون ال�سوري (م� 97أحوال ال�شخ�صية) ،والقانون الأردين (م� 104أحوال ال�شخ�صية) ،والقانون املغربي
(م 118مدونة الأ�سرة املغربية).
 - 97د� .سهيل الفتالوي ،املدخل لدرا�سة القانون اليمني ،من�شورات جامعة �صنعاء1993-1992 ،م� ،ص.128
 - 98كالقانون الكويتي (م�/117أ �أحوال ال�شخ�صية) ،والقانون ال�سوري (م� 102أحوال ال�شخ�صية) ،والقانون
الأردين (م� 108أحوال ال�شخ�صية).
 - 99الفقه على املذاهب اخلم�سة ،مرجع �سابق� ،ص.353
 - 100وهو ما ن�صت عليه املادة ( )72قبل تعديلها مبوجب القانون رقم ( )27ل�سنة 1998م ،وحذفها هنا ال
يدل على عدم جوازها و�إمنا حتى ال يرتك املجال للأزواج لإكراه الزوجة على الزيادة احتاج ًا بهذا الن�ص.
 - 101حممد يحيى مطهر ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.275
 - 102د .علي القلي�صي ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.253
 - 103كالقانون الكويتي (م� 118أحوال ال�شخ�صية) ،القانون ال�سوري (م� 103أحوال ال�شخ�صية) ،القانون
القطري (م� 127أحوال ال�شخ�صية) ،القانون الأردين (م� 116أحوال ال�شخ�صية).
 - 104الفقه على املذاهب الأربعة ،مرجع �سابق� ،ص.1034
 - 105كالقانون الإماراتي (م� 2/110أحوال ال�شخ�صية) ،القانون العماين (م� 96أحوال ال�شخ�صية) ،القانون
املغربي (م 119 ،114من مدونة لأ�سرة املغرب).
 - 106د .عبد امل�ؤمن �شجاع ،املرجع ال�سابق� ،ص.399
 - 107تي�سري املرام ،مرجع �سابق� ،ص.23
� - 108شرح الأزهار ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.241
 - 109د .علي القلي�صي� ،أحكام الأ�سرة ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.120
 - 110انظر على �سبيل املثال القانون الكويتي (م�/11أ) والقانون الإماراتي (م )1/110والقانون القطري (م.)124

 - 111انظر املادة ( )114من مدونة القانون املغربي.
 - 112انظر املادة ( )20من القانون رقم ( )1ل�سنة 2000م ب�ش�أن تنظيم بع�ض �أو�ضاع و�إجراءات التقا�ضي
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يف م�سائل الأحوال ال�شخ�صية.
 - 113بداية املجتهد البن ر�شد ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.85
 - 114تف�سري �آيات الأحكام لل�ساي�س ،مرجع �سابق ،ج� ،1ص.286 ،267
 - 115حممد �أبو زهرة ،الأحوال ال�شخ�صية ،مرجع �سابق� ،ص.235
 - 116انظر املادة ( )74من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني.
 - 117د .وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق ،ج� ،9ص.
 - 118انظر:م 1/95من القانون ال�سوري و م11من القانون الكويتي.
 - 119زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن قيم اجلوزية ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،ج� ،5ص.99
 - 120راجع م 125من القانون القطري.
 - 121انظر املادة ( )83من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
 - 122د .عبد امل�ؤمن �شجاع ،املرجع ال�سابق� ،ص.398
 - 123رواه الرتمذي و�أبو داود .انظر نيل الأوطار لل�شوكاين ،ج� ،6ص.289
 - 124د .عبد امل�ؤمن �شجاع ،املرجع ال�سابق� ،ص.395
 - 125انظر املادة ( )83من القانون الكويتي ،و املادة 110من القانون الإماراتي.
 - 126د .عبد امل�ؤمن �شجاع ،املرجع ال�سابق� ،ص.396
 - 127انظر م99من القانون ال�سوري ،وم 106من القانون الأردين.
 - 128د .علي القلي�صي ،املرجع ال�سابق.118/1 ،
 - 129املرجع ال�سابق.163/1 ،
 - 130د .وهبة الزحيلي ،املرجع ال�سابق.7029/9 ،
 - 131د .حممد يحيى املطري ،املرجع ال�سابق� ،ص.161
 - 132د .حممد ح�سني ال�شامي ،النظرية العامة لاللتزامات ،اجلزء الثاين (�أحكام االلتزام) ،مكتبة اجليل
اجلديد� ،صنعاء ،ط1429 ،8هـ-2008م� ،ص.21
 - 133حممد يحيى مطهر ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.285
 - 134طعن رقم ( )350ل�سنة 1420هـ �شخ�صي.
 - 135التاج املذهب ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.193
� - 136شرح الأزهار ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.451
 - 137تي�سري املرام ،مرجع �سابق� ،ص.25
 - 138انظر م  196من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني ،د .حممد ح�سني ال�شامي ،م�صادر االلتزام ،مرجع
�سابق�،ص. 449
 - 139حممد يحيى مطهر� ،أحكام الأحوال ال�شخ�صية ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.286
 - 140د� .سعيد خالد علي جباري ،املوجز يف �أ�صول قانون الق�ضاء املدين ،مكتبة ال�صادق� ،صنعاء ،ط-2004 ،3
2005م� ،ص.134
 - 141د .وهبة الزحيلي ،املرجع ال�سابق ،ج� ،9ص.7038
 - 142د� .سعيد ال�شرعي ،املرجع ال�سابق� ،ص.547
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ا�ستخــــدام الأ�ساليب الكميــــة يف ظل �إدارة
املخاطـــــــرة يف م�ؤ�س�سة اقت�صاديـــــة
�أ .د.هوام جمعة

�أ�ستاذ التعليم العايل  -كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري -
جامعة عنابة

�أ .نعمون مراد

�أ�ستاذ م�ساعد كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري -
جامعة �سكيكدة

ملخ�ص:

	�إن تكنولوجيا املعلومات املتمثلة يف عملية توظيف و ت�شغيل و نقل
و ا�ستيداع يف �صورة الكرتونية و من الأهمية مبكان �أن عملية القيام بت�سيري
التكنولوجيا ت تعترب من اخل�صائ�ص التفاعلية ملختلف ال�شبكات املعرفية و
من هذا املنحى ونظرا لتفاقم الأدوات التقنية كاالنرتنت و االك�سرتانت و
دورها يف الت�أثري على وظيفة االت�صال املعريف و ن�شر املعلومة التي تعد الع�صب
ال�سائد يف املجتمعات امل�ؤ�س�سية و قد �ساهمت يف جناح تطور �إدارة املعرفة
ك�شكل كن �أ�شكال النمو و التو�سع اال�ستثماري املن�شود و مبثابة الورق الرابحة
للم�ؤ�س�سة و بتوافر هذين العن�صرين بال�شكل املطلوب البد و �أن حتقق نتائج
مهمة خا�صة مع البيئة التناف�سية و ت�شتت الأعمال التي �أ�صبحت ج�سرا
لتنمية ثقافة التغيري يف امل�ؤ�س�سات و متكينها من احلد من حاالت عدم الت�أكد
و �ضمان العمل يف مواقع ت�ضمن لها اجلودة و الفاعلية من جهة نوع القيادة و
�إ�سرتاتيجية �إدارة املعرفة.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا االت�صال ،املعرفة،البيئة التناف�سية،
ثقافة التغيري،ا�سرتاتيجية .

				
جامعة امللكة �أروى

211

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

ا�ستخــــدام الأ�ساليب الكميــــة يف ظل �إدارة املخاطـــــــرة يف م�ؤ�س�سة اقت�صاديـــــة

Abstract:

The information technology of recruitment process
and run and move and Storage in electronic form and it is
important that the process of doing the conduct technology
T is one of the interactive features of the various networks
of knowledge and of this trend and because of worsening
technical tools such as the internet and extranet and their
role in influencing the function Contact cognitive and
dissemination of information, which is nerve prevailing in
communities institutional and may have contributed to the
success of the development of knowledge management as a
be forms of growth and expansion investment objective and
a paper winner of the institution and the availability of these
elements in the form required to be and to achieve significant
results, especially with the competitive environment and the
dispersion of the business that has become a bridge for the
development of a culture of change in the institutions and
enable them to reduce uncertainties and ensure work sites to
ensure its quality and effectiveness of the kind of leadership
and knowledge management strategy.
Key words : Technology of Communication, Know
How, Competitive Environment,Culture of Change, Strategy.
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�أوال -مدخل الدرا�سة-:

مل يعد مبقدور امل�ؤ�س�سة يف ع�صر تنامت فيه التكنولوجيا نوعا و كما ،و مع ازدياد املعارف و اخلربات
يف جمال التخ�ص�ص امل�ؤ�س�سي .لذا ف�إن عملية اتخاذ القرار �أ�ضحت العامل الأ�سا�سي يف احلر�ص على ا�ستمرارية
امل�ؤ�س�سة خا�صة يف �إطار الرهانات و التحديات اجلديدة لال�ستثمار و االت�صال و نظم املعلومات التي متكن من حتديد
البدائل والأحداث املناظرة لكل بديل ويف ظل عدم الت�أكد وارتفاع درجة املخاطرة يف الظروف املحيطة على متخذ
القرار �أن يكون م�ستعد ًا ملواجهة املوقف الذي يحيط بعملية اتخاذ القرار و حتديد نقاطها الأ�سا�سية للخروج من
الأزمة �أو امل�شكلة كمجال حلل م�شكالت �إدارة العمليات.
وتنق�سم القرارات ح�سب ظروف اتخاذها �إىل قرارات تتخذ يف ظل الت�أكد حيث هناك يقني يف املعلومات
وان متخذ القرار على معرفة تامة بالنتائج املتوقعة اخلا�صة بكل بديل من البدائل املتاحة �أمامه التخاذ القرار
وان القرارات التي يتم اتخاذها يف ظل الت�أكد نادرة احلدوث وعلى متخذ القرار املقارنة بني البدائل واختيار
الأف�ضل وفق الإمكانيات املتاحة .
وقرارات تتخذ يف ظل املخاطرة وفيها تكون النتائج املتوقعة غري وا�ضحة وهدا هو مو�ضوع درا�ستنا
ولكن تتوفر لذا متخذ القرار املعلومات الكافية لتقييم النتائج وي�ستطيع �أن يح�سب �إح�صائيا االحتماالت لتحقيق
النتائج املالزمة لكل بديل من البدائل املتاحة وجند �أن معظم القرارات الإدارية تتخذ يف ظل املخاطرة وفقا
للظروف البيئية املحيطة بامل�ؤ�س�سات وان تقدير االحتماالت يعترب �أمر ًا حيويا للعديد من القرارات ويعتمد على
التقديرات ال�شخ�صية واخلربة ال�سابقة ملتخذ القرار الذي يحدد البديل الأمثل.
و من االجتاهات احلديثة كذلك هوا ل�سيطرة القيادية على نقاط ال�ضعف يف ظل عوامل التما�شي
مع البيئة املنا�سبة و ا�ستخدام الأ�ساليب الكمية املتاحة لتنمية القدرات التكوينية خا�صة يف جمال التكوين و
التدريب و اال�ستثمار الفكري من منظور �إنتاجي و ت�سويقي .و ت�صحيح ما ميكن ت�صحيحه الن الغاية يف الأخري هو
الو�صول بامل�ؤ�س�سة �إىل» بر الأمان».
و ميكن بالتايل طرح الإ�شكالية التالية-:
ما مدى جناعة الأ�ساليب الكمية الإدارية يف الت�سيري و عالقتها بدرجة فهم واقع البيئة و حت�سب املواقفامل�شكلية و حلها بطريقة ت�سمح مبزاولة الأن�شطة و تطويرها؟
و من هنا ميكن اال�ستدالل بالفر�ضيات النظرية التالية-:
ميكن التغلب على نوعية امل�شاكل با�ستخدام الذكاء املهاري و قوة اجلماعة يف تفكيك و متابعة حلها.الر�شد الإداري و عن�صر اتخاذ القرار عن�صران مهمان يف ت�شخي�ص و تقييم حدة امل�شكلة.الأ�ساليب الكمية و�سيلة �إ�سرتاتيجية لإحداث بيئة التغيري و �إدخال حت�سينات �سلوكية ملتغريات البيئة وتخفي�ض .م�ؤثراته �ضمن �إمكانات املوارد الإن�سانية املادية وحتى النف�سية للعامل .

ثانيا -الأ�ساليب الكمية-:

 -/1مفهوم الأ�ساليب الكمية وتطورها التاريخي.
-/1-1مفهوم الأ�سلوب الكمي-:

تعترب بحوث العمليات Operation Researchمن العلوم التطبيقية احلديثة التي حققت تطبيقاتها
جناحا وا�سعا يف خمتلف جماالت احلياة� .إذ �إن �صناعة القرارات وتطبيقاتها يف �أي جمال من املجاالت يتطلب
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اللجوء �إىل الأ�ساليب العلمية التي متكن �صانعي القرارات والقائمني على تنفيذها من الو�صول �إىل الغايات املرجوة
يف ظل الإمكانيات املتاحة)( .
اختلفت وجهات النظر وتباينت الآراء يف �إيجاد تعريف حمدد لبحوث العمليات ,لقد حاول بع�ض الكتاب
تعريف بحوث العمليات و ,ونورد هنا �أكرث هذه التعريفات �شيوعا.

-تعريف (واجرن):

بحوث العمليات هي مدخل العلم امل�ستخدم يف حل امل�شكالت التي ت�صادف الإدارة العليا للم�شروعات وال
يعطي هذا التعريف مفهوما وا�ضحا لبحوث العمليات فهو يقيدها بحل امل�شكالت  ,كما يحدد نطاقها بالإدارة العليا
للم�شروعات وبحوث العمليات يت�سع نطاقها عن هذا التعريف  ,فهي تتعلق باتخاذ القرارات �سواء على نطاق الإدارة
التنفيذية �أو الإدارة العليا للم�شروع .

-تعريف (مور�س -وكومبال) :

فقد عرفا بحوث العمليات بها تطبيق الطريقة العلمية بتوفري الأ�سا�س الكمي الذي ميكن الإدارة من
اتخاذ القرارات هذا التعريف يحدد العنا�صر الرئي�سية لبحوث العمليات وهي ا�ستخدام الطريقة العلمية وتوفري
الأ�سا�س الكمي يف اتخاذ القرارات الإدارية �إال �أن التعريف ميكن �أن يكون تعريفا منا�سبا لأ�ساليب الإدارة الأخرى
التي ترتكز على الأ�سا�س الكمي مثل حما�سبة التكاليف .
و بالإ�ضافة �إىل ابرز التعريفات التي يعتمد عليها معظم االخت�صا�صيني يف بحوث العمليات التعريف
الذي اعتمدته جمعية بحوث العمليات الربيطانية فعرفته على انه « :ا�ستخدام الأ�ساليب العلمية حلل امل�شاكل
املعقدة يف �إدارة الأنظمة الكبرية من املعدات  ,مواد �أولية  ,القوى العاملة  ,الأموال  ,والأمور اخلدمية الأخرى يف
امل�ؤ�س�سات وامل�صانع الع�سكرية واملدنية» (.)2
	�أما جمعية بحوث العمليات الأمريكية فقد عرفت بحوث العمليات على �أنها  »:تهتم باتخاذ القرارات
العلمية لت�صميم وو�ضع �أنظمة املعدات والقوى العاملة وفقا ل�شروط معينة تتطلب تخ�صي�ص املوارد املحدودة ب�شكل
امثل» )3(.
و هناك من عرف بحوث العمليات على �أنها :علم وفن يهتم بالبحث عن �أف�ضل احللول الواجب �إقرارها
حلل م�شكلة معينة وحتت ظروف معينة وذلك با�ستخدام طرق ريا�ضية ٬ملعاجلة العوامل امل�ؤثرة على احلل وحتليلها
من اجل �إعطاء الفر�صة للمخت�صني التخاذ القرار املنا�سب.
وتعترب بحوث العمليات علما ملا متتلكه من �أ�ساليب ريا�ضية وفنا العتماد جناح احلل على دقة ال�شخ�ص
وقدراته على ا�ستخدام الأ�سلوب الأمثل يف احلل والتحليل التخاذ القرار املنا�سب )4( .
وعلى الرغم من التباين يف تعريف بحوث العمليات �إال �أنها تق�سم بخم�س خ�صائ�ص تعترب ركائز �أ�سا�سية لها
وهي-:
ا�ستخدام الطريقة العلمية يف البحث . ا�ستخدام املدخل ال�شمويل و التنظيمي. ا�ستخدام خربات وتخ�ص�صات متنوعة. ا�ستخدام النماذج الريا�ضية. -ا�ستخدام تقنية املعلومات.
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-/2-1التطور التاريخي للأ�ساليب الكمية وجماالت ا�ستخدامها -:
-/1-2-1ملحة تاريخية موجزة لتطور الأ�ساليب الكمية -:

	�إن بحوث العمليات من املوا�ضيع اجلديدة وال�شيقة حيث �أنها من العلوم التطبيقية التي �أحرزت تقدم كبري
و مت�سارع خالل اخلم�سني �سنة �سابقة .
ن�ش�أت بحوث العمليات خالل احلرب العاملية الثانية حيث عهدت الإدارة الع�سكرية يف بريطانيا �إىل فريق من
العلماء والباحثني مهمة درا�سة امل�شاكل الإ�سرتاتيجية والتكتيكية اخلا�صة بالدفاع الربي واجلوي عن الدولة .
ولقد كان هدف الفريق هو حتديد �أف�ضل ا�ستخدام ممكن للموارد احلربية املحدودة بالإ�ضافة �إىل درا�سة
طريقة ا�ستخدام الرادار الذي كان قد اكت�شف حديثا يف ذلك الوقت وكذالك درا�سة فاعلية الأنواع اجلديدة من
قاذفات القنابل .... .
مطلع عام  , 1941ات�سع تطبيق بحوث العمليات لي�شمل جميع قوات احللفاء ذلك ب�سبب النجاح الذي
�أحرزته الإدارة الع�سكرية الربيطانية يف �إنزال �أق�صى ال�ضربات بالقوات املعادية .
	�إن النتائج امل�شجعة التي تو�صل �إليها فريق العمل الإجنليزي �أدت وبعد فرتة ق�صرية من الزمن �إىل قيام
ال�سلطات الع�سكرية الأمريكية بتكوين فريق مماثل بهدف معاجلة امل�شاكل املعقدة بنقل املعدات وامل�ؤن والذخائر
احلربية للقوات الأمريكية والتي انت�شرت �أثناء احلرب العاملية الثانية يف �إرجاء متعددة من العامل .
كما وقامت احلكومة الكندية بتكوين فريق مماثل للفريق الأمريكي �أثناء احلرب العاملية الثانية مهمته
�إنتاج بع�ض املعدات الع�سكرية وذلك من خالل اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة .
يرجع ال�سبب يف تكوين « فريق بحوث العمليات» بدال من االعتماد على الفرد �إىل �إن كثري من امل�شاكل
الإ�سرتاتيجية والتكتيكية املرتبطة بالنواحي الع�سكرية معقدة جدا لدرجة يتعذر معها على الفرد الواحد
الو�صول �إىل حلول فر�ضية  ,ولذلك كان يتم ت�شكيل فريق لبحوث العمليات يتكون من عدد من العلماء ذو ت�أهيل
علمي متنوع .
رمبا يرجع جناح فريق بحوث العمليات يف ذلك الوقت �إىل ت�شكيل تلك الفريق من �أفراد موهوبني ذوي
اخت�صا�صات خمتلفة بالإ�ضافة �إىل �ضغوط فرتة احلرب وا�ستخدام �أ�ساليب خمتلفة.
وبعد احلرب اجته كثري من العلماء الذين كانوا يعملون يف فريق بحوث العمليات ـ والتي كانت مهمتهم
بالنواحي الع�سكرية ـ �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب بحوث العمليات يف الأغرا�ض املدنية  ,فقد عاد بع�ضهم �إىل اجلامعات
وركزوا جهودهم من اجل ت�أ�صيل الأ�ساليب التي �سبق اكت�شافها  ,من حني ركز البع�ض الآخر على اكت�شاف �أ�ساليب
جديدة  .كما ركز �آخرون على تطبيق �أ�ساليب بحوث العمليات يف قطاعات وجماالت اقت�صادية خمتلفة

/2--2-1جماالت ا�ستخدام بحوث العمليات- :

	�إن بحوث العمليات ت�ستخدم الآن يف جماالت عديدة بالإ�ضافة �إىل املجال ال�صناعي والع�سكري  ,فقد
ات�سع ا�ستخدامها لي�شمل جماالت �أخرى)5(.
ومن �أهم جماالت ا�ستخدامها ميكن �إبراز ما يلي )6( -:
ـ يف املجاالت الإدارية حيث يوفر هذا العلم املعلومات الالزمة التخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب.
ـ يف جمال الإنتاج والت�صنيع وب�أقل تكلفة و�أعلى ربح .
ـ يف جمال التوزيع والنقل وب�أقل تكلفة .
ـ يف جمال التعيني وذلك باختيار ال�شخ�ص املنا�سب للوظيفة املالئمة .
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ـ يف جماالت التخطيط من خالل متابعة امل�شاريع و�إعداد اخلطط الزمنية الالزمة لتنفيذ امل�شاريع املختلفة

� -/3-1أ�ساليب بحوث العمليات وجمال ا�ستخدامها يف حاالت الت�أكد �أو املخاطرة-:

تت�ضمن بحوث العمليات العديد من الأ�ساليب الريا�ضية وفيما يلي �أهم الأ�ساليب املعروفة يف الواقع العملي-:
• الربجمة اخلطية.
• الربجمة العددية.
• جدول امل�شاريع وحتليل ال�شبكات.
• املحاكاة.
• نظرية �صفوف االنتظار.
• حتليل القرارات.
• الربجمة الديناميكية(احلركية)
• الربجمة غري اخلطية.
• �أ�سلوب التحليل الهرمي.
• �أ�سلوب التحليل ال�شبكي.
• �أ�سلوب حتليل مغلف البيانات.
• �أ�ساليب التوقع.
• منوذج �سال�سل ماركوف.
وتعترب �أ�ساليب الربجمة اخلطية والربجمة العددية وحتليل ال�شبكات واملحاكاة هي الأكرث ا�ستخدام ًا يف الواقع
العملي .

ثالثا� -إدارة املخاطر(املفهوم و اال�سرتاتيجيات)-:
�-/1إدارة املخاطر-:

هي عملية قيا�س و تقييم للمخاطر وتطوير �إ�سرتاتيجيات لإدارتها .تت�ضمن هذه الإ�سرتاتيجيات نقل
املخاطر �إىل جهة �أخرى وجتنبها وتقليل �آثارها ال�سلبية وقبول بع�ض �أو كل تبعاتها.
كما ميكن تعريفها ب�أنها الن�شاط الإداري الذي يهدف �إىل التحكم باملخاطر وتخفي�ضها �إىل م�ستويات
مقبولة .وب�شكل �أدق هي عملية حتديد وقيا�س وال�سيطرة وتخفي�ض املخاطر التي تواجه ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة.
	�إن �إدارة املخاطر التقليدية تركز على املخاطر الناجتة عن �أ�سباب مادية �أو قانونية (مثال :الكوارث
الطبيعية �أو احلرائق ,احلوادث ,املوت والدعاوى الق�ضائية) ومن جهة �أخرى ف�إن �إدارة املخاطر املالية تركز على
تلك املخاطر التي ميكن �إدارتها با�ستخدام �أدوات املقاي�ضة املالية .بغ�ض النظر عن نوع �إدارة املخاطر ,ف�إن جميع
ال�شركات الكربى وكذلك املجموعات وال�شركات ال�صغرى لديها فريق خمت�ص ب�إدارة املخاطر.
يف حالة �إدارة املخاطر املثالية ,تتبع عملية �إعطاء الأولويات ,بحيث �أن املخاطر ذات اخل�سائر الكبرية
واحتمالية حدوث عالية تعالج �أوال بينما املخاطر ذات اخل�سائر الأقل واحتمالية حدوث �أقل تعالج فيما بعد.
عمليا قد تكون هذه العملية �صعبة جدا ,كما �أن املوازنة ما بني املخاطر ذات االحتمالية العالية واخل�سائر القليلة
مقابل املخاطر ذات االحتمالية القليلة واخل�سائر العالية قد يتم توليها ب�شكل �سيء� .إدارة املخاطر غري امللمو�سة
تعرف نوع جديد من املخاطر وهي تلك التي تكون احتمالية حدوثها  100%ولكن يتم جتاهلها من قبل امل�ؤ�س�سة
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وذلك ب�سبب االفتقار ملقدرة التعرف عليها .ومثال على ذلك ,خماطر املعرفة والتي حتدث عند تطبيق معرفة
ناق�صة .و كذلك خماطر العالقات وحتدث عند وجود تعاون غري فعال� .إن هذه املخاطر جميعها تقلل ب�شكل مبا�شر
�إنتاجية العاملني يف املعرفة وتقلل فعالية الإنفاق والربح واخلدمة والنوعية وال�سمعة ونوعية املكا�سب .كذلك
تواجه �إدارة املخاطر �صعوبات يف تخ�صي�ص وتوزيع امل�صادر وهذا يو�ضح فكرة تكلفة الفر�صة حيث �أن بع�ض امل�صادر
التي تنفق على �إدارة املخاطر كان من املمكن �أن ت�ستغل يف ن�شاطات �أكرث ربحا .و مرة �أخرى ف�إن عملية �إدارة املخاطر
املثالية تقلل الإنفاق يف الوقت الذي تقلل فيه النتائج ال�سلبية للمخاطر �إىل �أق�صى حد ممكن� .إن �إدارة املخاطر
يجب �أن تتكامل مع ثقافة امل�ؤ�س�سة ومع ال�سيا�سة والربامج الفعالة للإدارة العليا .يجب �أن ترتجم �إدارة املخاطر
الإ�سرتاتيجيات �إىل �أهداف عملية وتكتيكية وان حتدد امل�س�ؤوليات خالل امل�ؤ�س�سة لكل مدير وموظف م�سئول عن
�إدارة املخاطر كجزء من و�صفه الوظيفي.

-/2خطوات عملية �إدارة املخاطر-:
-/1-2التح�ضري(التهئ)-:

و يت�ضمن التخطيط للعملية ور�سم خريطة نطاق العمل والأ�سا�س الذي �سيعتمد يف تقييم املخاطر وكذلك
تعريف �إطار للعملية و�أجندة للتحليل كما هو مبني يف ال�شكل �أدناه.

/2-2حتديد املخاطر(حدتها)-:

يف هذه املرحلة يتم التعرف على املخاطر ذات الأهمية .املخاطر هي عبارة عن �أحداث عند ح�صولها
ت�ؤدي �إىل م�شاكل وعليه ميكن �أن يبد�أ التعرف �إىل املخاطر من م�صدر امل�شاكل �أو امل�شكلة بحد ذاتها .عندما تعرف
امل�شكلة �أو م�صدرها ف�إن احلوادث التي تنتج عن هذا امل�صدر �أو تلك التي قد تقود �إىل م�شكلة ميكن البحث فيها.

-/3-2التعرف على املخاطر(عنا�صرها)-:
ويتم ذلك عن طريق-:

1--3-2التحديد املعتمد على الأهداف-:

�إن املنظمات والفرق العاملة على م�شروع ما جميعها لديها �أهداف ,ف�أي حدث يعر�ض حتقيق هذه الأهداف
�إىل خطر �سواء جزئيا �أو كليا يعترب خطورة.

2--3-2التحديد املعتمد على ال�سيناريو-:

يف عملية حتليل ال�سيناريو يتم خلق �سيناريوهات خمتلفة قد تكون طرق بديلة لتحقيق هدف ما �أو
حتليل للتفاعل بني القوى يف �سوق �أو معركة ,لذا ف�إن �أي حدث يولد �سيناريو خمتلف عن الذي مت ت�صوره وغري
مرغوب به ,يعرف على �أنه خطورة.

3--3-2التحديد املعتمد على الت�صنيف-:

وهو عبارة عن تف�صيل جميع امل�صادر املحتملة للمخاطر.

4--3-2مراجعة املخاطر ال�شائعة-:

يف العديد من امل�ؤ�س�سات هناك قوائم باملخاطر املحتملة.
التقييم العام وممار�سة الإجراءات التنظيمية يف ت�سيريها و عدم الت�سرع يف اتخاذ القرارات

-/3التعامل مع املخاطر-:

بعد �أن تتم عملية التعرف على املخاطر وتقييمها ف�إن جميع التقنيات امل�ستخدمة للتعامل معها تقع �ضمن
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واحدة �أو �أكرث من �أربع جمموعات رئي�سية

�أ -النقل-:

وهي و�سائل ت�ساعد على قبول اخلطر من قبل طرف �آخر وعادة ما تكون عن طريق العقود �أو الوقاية
املالية .الت�أمني هو مثال على نقل اخلطر عن طريق العقود .وقد يت�ضمن العقد �صيغة ت�ضمن نقل اخلطر �إىل جهة
�أخرى دون االلتزام بدفع �أق�ساط الت�أمني.

ب -التجنب-:

وتعني حماولة جتنب الن�شاطات التي ت�ؤدي �إىل حدوث خطر ما .ومثال على ذلك عدم �شراء ملكية ما �أو
الدخول يف عمل ما.

-/1-3و�ضع اخلطة(ال�شروع يف تنفيذها من قبل الإدارة الإ�سرتاتيجية)-:

و تت�ضمن �أخذ قرارات تتعلق باختيار جمموعة الطرق التي �ستتبع للتعامل مع املخاطر ,وكل قرار يجب
�أن ي�سجل ويوافق عليه من قبل امل�ستوى الإداري املنا�سب .على اخلطة �أن تقرتح و�سائل حتكم �أمنية تكون منطقية
وقابلة للتطبيق من اجل �إدارة املخاطر .وكمثال على ذلك ميكن تخفيف خماطر الفريو�سات التي تتعر�ض لها
الكمبيوترات من خالل ا�ستخدام برامج م�ضادة للفريو�سات.

-/2-3التنفيذ(توزيع املهام)-:

و يتم يف هذه املرحلة �إتباع الطرق املخطط ان ت�ستخدم يف التخفيف من �أثار املخاطر .يجب ا�ستخدام
الت�أمني يف حالة املخاطر التي ميكن نقلها �إىل �شركة ت�أمني .وكذلك يتم جتنب املخاطر التي ميكن جتنبها دون
الت�ضحية ب�أهداف ال�سلطة كما ويتم التقليل من املخاطر الأخرى والباقي يتم االحتفاظ به.

-/3-3مراجعة وتقييم اخلطة(حالة االنحراف �أو الزيغ )-:

تعد اخلطط املبدئية لإدارة املخاطر لي�ست كاملة فمن خالل املمار�سة واخلربة واخل�سائر التي تظهر على
�أر�ض الواقع تظهر احلاجة �إىل �إحداث تعديالت على اخلطط وا�ستخدام املعرفة املتوفرة التخاذ قرارات خمتلفة.
يجب حتديث نتائج عملية حتليل املخاطر وكذلك خطط �إدارتها ب�شكل دوري ,وذلك يعود للأ�سباب التالية:
من اجل تقييم و�سائل التحكم الأمنية امل�ستخدمة �سابقا� .إذا ما زالت قابلة للتطبيق وفعالة.
من اجل تقييم م�ستوى التغيريات املحتملة للمخاطر يف بيئة العمل ,فمثال تعترب املخاطر املعلوماتية مثاال جيدا
على بيئة عمل �سريعة التغيري.

-/4-3املحددات( -املعوقات)-:

	�إذا مت تقييم املخاطر �أو ترتيبها ح�سب الأولوية ب�شكل غري منا�سب ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إىل ت�ضييع الوقت
يف التعامل مع املخاطر

-/4جماالت تطبيق �إدارة املخاطر-:

عندما تطبق �إدارة املخاطر يف الأمور املالية لل�سلطة ف�إنها تعترب تقنية لقيا�س ومراقبة والتحكم يف
املخاطر املالية والت�شغيلية كما تظهر يف �إعداد موازنة ال�سلطة كذلك ،جماالت الت�سويق �أملعلوماتي،امل�ؤ�س�سات
الأمنية،ارتفاع �أو انخفا�ض �أ�سعار العملة.....الخ.

�-/5إدارة املخاطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سي-:

تعرف �إدارة املخاطر يف هذا املجال على �أنها حدث �أو ظرف حمتمل ميكن �أن يكون له ت�أثريات �سلبية
على امل�ؤ�س�سة املعنية من حيث وجودها ،م�صادرها (�سواء موظفني �أو ر�أ�س مال) ,املنتجات �أو اخلدمات� ,أو زبائن
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ال�سلطة ,كما وقد يكون هناك ت�أثري على املجتمع والبيئة املحيطة .و كذلك لكل خطر حمتمل ميكن �أن يكون هناك
خطة م�صاغة م�سبقا للتعامل مع نتائجه املمكنة (و ذلك لت�أكيد حالة الطوارئ يف حال �أ�صبح اخلطر م�س�ؤولية
قانونية).ن�شاطات �إدارة املخاطر كما تطبق على �إدارة امل�شاريع يف حالة حتديد التدفقات النقدية للم�شروع
العوائد و اخل�سائر ،القابلية يف الو�سط االجتماعي ،درا�سة اجلدوى.و بالتايل ف�إن �إدارة املخاطر تت�ضمن الن�شاطات
التالية-:
التخطيط لكيفية ا�ستخدام �إدارة املخاطر يف امل�شروع املعني .يجب �أن تت�ضمن اخلطة املهمات وامل�س�ؤولياتوالن�شاطات وكذلك امليزانية.
تعيني مدير املخاطر – وهو �شخ�ص يختلف عن مدير امل�شروع مهمته التنب�ؤ بامل�شاكل التي ميكن �أن تواجه امل�شروع– �أهم �صفاته يجب �أن تكون الريبية ال�صحية.
االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التي يواجها امل�شروع �أول ب�أول .وهذه البيانات ت�شمل :تاريخ البداية,العنوان ,و�صف خمت�صر ,االحتمالية و�أخريا الأهمية.
�إيجاد قناة لإر�سال التقارير ميكن من خاللها لأع�ضاء الفريق العاملني يف �إدارة املخاطر �إر�سال تقارير تت�ضمنتنب�ؤاتهم ب�أي خماطر حمتملة.
�إعداد خطط للتخفيف من حدة املخاطر التي اختريت لتعالج بهذه الطريقة .الهدف من هذه اخلطط هو و�صفكيفية التعامل مع هذه املخاطر وحتديد ماذا ومتى ومبن وكيف �سيتم جتنب �أو تقلي�ص نتائجها يف حال �أ�صبحت
م�س�ؤولية قانونية.
�إعداد ملخ�ص عن املخاطر التي متت مواجهتها وتلك املخطط ملواجهتها وفعالية ن�شاطات التخفيف واجلهداملبذول يف �إدارة املخاطر.

�-/6إدارة املخاطر وا�ستمرارية العمل-:

	�إن �إدارة املخاطر ما هي �إال ممار�سة لعملية اختيار نظامية لطرق ذات تكلفة فعالة من �أجل التقليل من
�أثر تهديد معني على املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة .كل املخاطر ال ميكن جتنبها �أو تقلي�ص حدتها ب�شكل كامل وذلك بب�ساطة
يعود لوجود عوائق عملية ومالية .لذلك على كل امل�ؤ�س�سات �أن تتقبل م�ستوى معني من اخل�سائر (خماطر متبقية).
بينما ت�ستخدم �إدارة املخاطر لتفادي اخل�سائر قدر الإمكان ف�إن التخطيط اال�ستمرارية العمل وجدت لتعالج نتائج
ما يتبقى من خماطر .وتكمن �أهميتها يف �أن بع�ض احلوادث التي لي�س من املحتمل �أن حتدث قد حتدث فعال �إن كان
هناك وقت كاف حلدوثها� .إن �إدارة املخاطر والتخطيط ال�ستمرارية العمل هما عمليتني مربوطتني مع بع�ضيهما
وال يجوز ف�صليهما .فعملية �إدارة املخاطر توفر الكثري من املدخالت لعملية التخطيط ال�ستمرارية العمل مثل:
(املوجودات ,تقييم الأثر ,التكلفة املقدرة...الخ) وعليه ف�إن �إدارة املخاطر تغطي م�ساحات وا�سعة مهمة لعملية
التخطيط ال�ستمرارية العمل والتي تذهب يف معاجلتها للمخاطر �أبعد من عملية �إدارة املخاطر� .إدارة املخاطر هي
ذلك الفرع من علوم االقت�صاد الذي يتعلق بالآتي -:
 -)1املحافظة على الأ�صول املوجودة حلماية م�صالح املودعني ،و الدائنني وامل�ستثمرين.
� -)2إحكام الرقابة وال�سيطرة على املخاطر يف الأن�شطة �أو الأعمال التي ترتبط �أ�صولها بها .كالقرو�ض وال�سندات
والت�سهيالت االئتمانية وغريها من �أدوات اال�ستثمار.
 -)3حتديد العالج النوعي لكل نوع من �أنواع املخاطر وعلى جميع م�ستوياتها ،وتقوم �إدارة املن�ش�آت ،والعمليات التي
تقوم بها يوما بيوم.
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-)4العمل على احلد من اخل�سائر وتعليلها �إىل �أدنى حد ممكن وت�أمينها من خالل الرقابة الفورية �أو من خالل
حتويلها �إىل جهات خارجية �إذا ما انتهت �إىل ذلك �إدارة املن�ش�أة ،ومدير �إدارة املخاطر.
 -)5حتديد الت�صرفات والإجراءات التي يتعني القيام بها فيما يتعلق مبخاطر معينة للرقابة على الأحداث
وال�سيطرة على اخل�سائر.
� -)6إعداد الدرا�سات قبل اخل�سائر �أو بعد حدوثها وذلك بغر�ض منع �أو تقليل اخل�سائر املحتملة ،مع حماولة
حتديد �أية خماطر يتعني ال�سيطرة عليها وا�ستخدام الأدوات التي تعود �إىل دفع حدوثها� ،أو تكرار مثل هذه
املخاطر.
 -)7حماية �صورة املن�ش�أة بتوفري الثقة املنا�سبة لدى املودعني ،والدائنني ،وامل�ستثمرين ،بحماية قدراتها الدائمة
على توليد الأرباح رغم �أي خ�سائر عار�ضة والتي قد ت�ؤدي �إىل تقل�ص الأرباح �أو عدم حتقيقها.

�-/7أ�ساليب التعامل مع املخاطر-:

عندئذ �أن نتعامل معها بالطريقة
	�إذا عرفنا بوجود املخاطر ،وتوفرت لدينا طرق دقيقة لقيا�سها �أمكننا
ٍ
املنا�سبة� ،أن كل نوع وكل م�ستوى من املخاطر يقابله طرق للعالج والتعامل مع تلك املخاطر .هناك ثالث �أ�ساليب -:

جتنب املخاطر

تقليل املخاطر

نقل وتوزيع
املخاطر

�شكل رقم (: )1يو�ضح م�ستويات اخلطر(من �إعداد الباحثني).
ويتم جتنب املخاطر �إذا كان تف�ضيل امل�ستثمر تتجه �إىل ذلك وهو ممن يف�ضل الأمان منها ،ومن ذلك
الإقبال عليها �إذا كان للم�ستثمر «�شهية» للخطر و هذا يتوقف على التمويل و طبيعة امل�شروع خا�صة يف جمال
امل�ؤ�س�سات املناف�سة.
جتنب البنوك خماطر االئتمان باالمتناع عن منح القرو�ض مرتفعة املخاطر.-جتنب خماطر �أ�سعار الفائدة بعد اال�ستثمار يف �أوراق مالية طويلة الأجل.

تقليل املخاطر

ومن طرق التعامل مع اخلطر ،تقليله وذلك بتخفي�ض حجم اال�ستثمارات التي تواجه خطر ًا بعينه ال
يحب امل�ستثمر حتمله مثل تقليل حجم ا�ستثماراته طويلة الأجل �أو بعملة معينة ،كما ميكن التعامل مع املخاطر
باال�شرتاك مع الآخرين يف حتملها .وهذا هو �أحد البواعث على ا�ستثمار النا�س يف �صناديق اال�ستثمار لأنها متكن
من تفتيت املخاطر و�إتاحة الفر�صة للفرد لي�شرتك مع عدد كبري من �أمثاله وهم امل�ساهمون يف ال�صندوق يف حتمل
املخاطر فيكون ن�صيب كل واحد منهم من املكروه �إذا وقع قلي ًال غري م�ؤثر(Haut du formulaire.)7
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رابعا-نظرية بايز يف حتليل اخلطر-:

تعترب( نظرية بايز) �أحد �أهم الأ�ساليب امل�ستخدمة يف اتخاذ القرار و هو الأ�سلوب التي متزج فيه
امل�صادر املختلفة للمعلومات و التي تعتمد �أ�سا�سا على م�صدرين هما:خربة متخذ القرار و املعاينة الإح�صائية ,كما
تعتمد هده النظرية على القيمة املتوقعة ملجموعة البدائل املتاحة �أمام متخذ القرار ,و ما يقابلها من حاالت
طبيعية ,بحيث يتم اتخاذ القرار الذي يقابل القيمة املتوقعة املثلى من بني جمموعة القيم املتوقعة بالإ�ضافة �إىل
دلك ف�إنها ت�ستخدم لتعديل االحتماالت املتوقعة عندما يت�ضح ملتخذ القرار معلومات جديدة تتعلق باالختيار �أو
التجربة التي ترتبط بها احلوادث و احتماالت وقوعها.

 -/1النموذج البايزي الب�سيط-:

ي�ستخدم هدا النموذج يف حتديد النموذج الأمثل على �ضوء املعلومات الأولية للم�شكلة ,باالعتماد على
التوقع الريا�ضي ,و دون اللجوء �إىل االختبارات الع�شوائية �أو املعاينة ,و يتم دلك بتخ�صي�ص كل بديل بقيمة
معينة تدعى املقيا�س البايزي ,و املقيا�س البايزي لبديل ما يت�ضمن كل املعلومات التي ميلكها متخذ القرار ب�شكل
م�سبق بداللة الت�أثريات التي ميكن �أن متار�سها حاالت الطبيعة على مناذج هدا البديل  ,و باعتبار حاالت الطبيعة
متغريات ع�شوائية �أي ال ميكن ملتخذ القرار التحكم فيها ,فان نتيجة كل بديل هي �أي�ضا متغري ع�شوائي و على هدا
الأ�سا�س فان القيا�س البايزي لبديل ما هو-:
التوقع الريا�ضي �أو ما ي�سمى كذلك القيمة النقدية املتوقعة (  ) EMNلذلك البديل  ,و يعرب عن ذلك ريا�ضيا
بالعالقة التالية:
)[EMU]=Es=[V(di,sj)]=E[di]=∑V(di,sjp(sj
هذا يف حالة ما �إذا كانت حاالت الطبيعة متغريات ع�شوائية متقطعة.
و عندما تكون حاالت الطبيعية متغريات ع�شوائية م�ستمرة فان العالقة ال�سابقة يعرب عنها كما يلي-:
[EMU]=Es=[V(di,sj)]=E[di]=∫V(di,sj)F(si)ds0
حيث-:
 : )V(di ,sjدالة العائد املرتبطة ببديل iو حالة من حاالت الطبيعة .
 : )P(sjقانون احتمال حتقق حاالت الطبيعة ( )sjمتقطعة.
 : )F(sjدالة الكثافة االحتمالية حالة الطبيعة (  ) sjامل�ستمرة.

 -/2القيمة املتوقعة للمعلومات الإ�ضافية التامة والنموذج البايزي املركب-:

	�إن خربة متخذ القرار و جتاربه ال تكون دائما كافية لأخذ القرار ال�سليم و لدلك فانه يلج�أ �إىل احل�صول
على معلومات �إ�ضافية و دلك عن طريق الو�سائل املمكنة مثل درا�سة ال�سوق �أو املعاينة �أو اال�ستق�صاء الإح�صائي و
غريها ,احل�صول على هده املعلومات ال يكون جماين و �إمنا يتطلب �أمواال تنفق على و�سائل جمع املعلومات  ,لدلك
ال بد من التعرف على قيمة املعلومات ب�شكل م�سبق حتى ي�ستطيع متخذ القرار القيام بدرا�سات �إ�ضافية بخ�صو�ص
امل�شكلة و حت�سب القيمة املتوقعة للمعلومات الإ�ضافية عن طريق ح�ساب القيمة املتوقعة خل�سارة الفر�صة ال�ضائعة
لكل بديل و من ثم اختيار القيمة املتوقعة ال�صغرى و دلك كما يلي-:

-/1-2حتديد م�صفوفة الندم ( الفر�صة ال�ضائعة)-:
م�صفوفة الندم هي بالتعريف بني العائد الأمثل:
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�آخر هي كمية العائد املفقودة بعد اختيار البديل الذي ي�ؤدي �إىل �أكرب عائد ريا�ضي.

-/2-2ح�ساب القيمة املتوقعة لكل بديل-:

)E(di)= ∑I(di,sj)P(sj
حتديد القيمة املتوقعة للمعلومات الإ�ضافية التامة:
يتم حتديد القيمة املتوقعة للمعلومات التامة  EVPI-كما يلي:
)EVPI=minE(di

 -/3النموذج البايزي املركب-:

من خالل هدا النموذج يتم حتديد البديل الأمثل باالعتماد عل م�صدرين للمعلومات هما-:

�أ-امل�صدر الذاتي-:

�أي املعلومات الأولية املت�ضمنة من قانون االحتمال الذاتي حلاالت الطبيعة.

ب-امل�صدر املو�ضوعي-:

�أي املعلومات التجريبية التي نح�صل عليها الختبار �أو التجربة الع�شوائية �أو البحث �أو اال�ستق�صاء.
[و ذلك تبعا لنوع اخلطر و م�ستوياته و من منطلق التحديد و الت�صميم الإداري لأبعاد اخلطر وفق �أ�س�س علمية و
ريا�ضية و حتديد متغريات امل�شكلة حمل اخلطر ق�صد تخفي�ضها �أو �إزالتها كان ت�صبح من الأخطار امل�ألوفة بالن�سبة
للم�ؤ�س�سة].
	�إن دمج املعلومات التجريبية باالحتماالت الأولية نح�صل على ما ي�سمى باالحتماالت الالحقة �أو
املعدلة و املقابلة ملختلف حاالت الطبيعة و التي حت�سب با�ستخدام قانون بايز لالحتماالت ,و بعد ح�صولنا على
االحتماالت املعدلة نقوم بتحديد البديل الأمثل و تدعى خطوات الو�صول �إىل البديل (القرار) لأمثل جدوى
للمعلومات التجريبية بالتحليل الالحق.
يتم �إجراء التحليل الالحق عرب اخلطوات الأ�سا�سية التالية-:

اخلطوة الأوىل-:

يتم تفريق نتيجة احلادث املت�ضمن نتيجة البحث �أو املعاينة ثم نقوم ب�إيجاد احتماالته املو�ضوعية و
امل�شروطة بتحقق حاالت الطبيعة.
	�أي جند  -oi/sjو نح�سب االحتماالت ح�سب طبيعة احلالة املدرو�سة �إما باالعتماد على التوازيع
االحتمالية النظرية قبل» توزيع بوا�سون «�أو «التوزيع ذي احلدين «و غريهما� ,أو االعتماد على البحوث و الدرا�سات
ال�سابقة امل�شابهة .

اخلطوة الثانية-:

و فيها يتم دمج املعلومات املو�ضوعية الإ�ضافية املح�صل عليها يف اخلطوة الأوىل مع املعلومات الأولية من
�أجل حت�سني االحتماالت الداتية و تعديلها لنح�صل على ما ي�سمى باالحتماالت الالحقة �أو املعدلة
*اخلطوة الثالثة :ح�ساب العائد املتوقع للبديل املثلي بعد �إجراء البحث �أو املعاينة ,ثم تكاليف دلك و يرمز
له بالرمز MEPI :و هو يعطى بال�صيغة التالية -:
MEPI= ∑ P(oi)MEPI(oi)-CS
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حيث  : CS :تكاليف املعاينة و البحث.

اخلطوة الرابعة-:
EVSI=EVPI-EOLI
حتليل النتائج ال�سابقة من خالل مقارنة  MEPمع  MEPIفادا كان  - MEP<MEPI / :فان من م�صلحة
متخذ القرار �إجراء املعاينة �أو البحث من �أجل اتخاذ القرار ,و منه فان القيمة املتوقعة ملعلومات البحث �أو املعاينة
 EVSIيعطى بال�صيغة التايل(.)8

خام�سا -نظرية االحتماالت-:

متثل هذه النظرية �إحدى الأ�ساليب امل�ستخدمة التخاذ القرار ،وب�صفة خا�صة يف ظل ظروف املخاطرة
(حالة املخاطرة)� ،أي املواقف التي يكون فيها متخذ القرار غري مت�أكد متاما من النتيجة التي �ستحقق من ا�ستخدام
بديل معني(.)8
وتعتمد نظرية االحتماالت على جملة من املفاهيم ( امل�صطلحات الأ�سا�سية)�-أهمها-:

-/1االحتمال-:

وهو فر�صة وقوع �شيء �أو حدث ما.

-/2التجربة الع�شوائية-:

وهي التجربة التي ميكن �أن نتنب�أ بجميع نتائجها قبل البدء فيها ،مثال ذلك نتيجة طالب يف امتحان ما،
فهذه النتيجة �إما �أن تكون جناح �أو تكون ر�سوب ،والتي تكون معروفة م�سبقا قبل �أن يبد�أ الطالب يف الإجابة عن
�أ�سئلة االمتحان.

 - 3فراغ العينة-:

وهي عبارة عن جميع النتائج املمكن احل�صول عليها من �إجراء جتربة ع�شوائية ،ويرمز لها بالرمز ( ،)Sوبالتايل
ف�إن فراغ العينة للتجربة الع�شوائية ال�سابقة هي (جناح ،ر�سوب).

 - 4احلدث-:

وهو فئة جزئية من فراغ العينة ،لذلك ف�إن احلدث �أنواع ،ميكن �إدراجها فيما يلي-:
حدث ب�سيط :تتكون فئته اجلزئية من عن�صر واحد فقط.
حدث مركب :تتكون فئته اجلزئية من �أكرث من عن�صر.
حدث م�ستحيل:وهو احلدث الذي ال حتتوي فئته اجلزئية على �أية عن�صر.
حدث م�ؤكد :وهو الذي يحتوي على جميع عنا�صر فراغ العينة.
احلدث املكمل :تلك العنا�صر التي تنتمي �إىل فراغ العينة ،وال تنتمي �إىل احلدث الأ�صلي.
ف�إذا كان احلدث الأ�صلي( ،)Aواحلدث املكمل له( )-Aف�إن-:
A- U A = S
A- ∩ A = φ
حيث تعني ( :)Sاحلدث امل�ؤكد.
وتعني  :φاحلدث امل�ستحيل.

-الأحداث امل�ستقلة-:

وهي الأحداث التي ال ي�ؤثر وقوع بع�ضها من عدمه على وقوع �أو عدم وقوع بع�ضها الآخر.
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-الأحداث غري امل�ستقلة-:

وهي الأحداث التي ي�ؤثر وقوع بع�ضها من عدمه على وقوع �أو عدم وقوع بع�ضها الآخر.

-دالة االحتمال-:

يرمز لدالة االحتمال بالرمز ( ،)Pوتعرف كالأتي:
�إذا كان ( )Aحدثا ما ،ف�إن احتمال وقوع احلدث هو ( ، A)Pوتكون لـ ( A)Pاخلا�صية التالية-:
0 ≥ P (A ≥ 1
ف�أ�صغر قيمة ي�صل �إليها احتمال وقوع احلدث ( )Aهي ال�صفر( ،)0وهذا يحدث �إذا كان ( )Aحدثا م�ستحيال،
و�أعلى قيمة ي�صل �إليها هي الواحد ( ،)1وهذا �إذا كان احلدث ( )Aحدثا م�ؤكدا.
ف�إذا احتوى احلدث ( )Aعلى ( )mمن العنا�صر ،وكان فراغ العينة ( )Sيحتوي على ( )nمن العنا�صر ف�إن احتمال
عدد عنا�صر احلدث A
وقوع
( )Aهو:

m
n

عدد عنا�صر فراغ العينة S

= (A)P

وبالطبع ف�إن عنا�صر احلدث ( )Aدائما �أقل من عنا�صر فراغ العينة� ،إال �إذا كان احلدث ( )Aحدثا م�ؤكدا ،وبالتايل
يكون عنا�صر احلدث ( )Aم�ساويا لعدد عنا�صر فراغ العينة (�،)Sأي �أن ( ،)m=nويكون احتمال وقوع احلدث
( )Aهو-:

m
A)P(=1 n

�أما �إذا كان احلدث م�ستحيال ف�إن عدد عنا�صر احلدث ()Aي�ساوي ال�صفر ،وتكون ( ،)=0mواحتمال وقوع احلدث
( )Aهو:
� A) P(=0 0أي �أن0 ≥ P (A ≥ 1 :

n

�ساد�سا -ال�سال�سل الزمنية و بناء التوقعات امل�ستقبلية-:

ال�سل�سلة الزمنية تعني �سل�سلة من الأرقام �أو القيم امل�سجلة ح�سب الزمن كال�سنني �أو الف�صول �أو الأ�شهر �أو
الأيام �أو �أية وحدة زمنية  .فهي بدلك عبارة عن �سجل تاريخي متتايل يتم اعتماده لبناء التوقعات (�أو التنب�ؤات)
امل�ستقبلية و هده ال�سال�سل تت�أثر عرب الزمن بالعوامل االقت�صادية و االجتماعية والبيئية .لدا فان �شكل االنت�شار
لقيم هده ال�سل�سلة و اخلط البياين املمثل لها يختلف باختالف درجة ت�أثره بهده العوامل و ب�شكل عام تخ�ضع
ال�سل�سلة الزمنية لت�أثري �أربعة عوامل ت�سمى عنا�صر ال�سل�سلة الزمنية و هي- :

- 1الأ�ساليب الكمية امل�ستخدمة لبناء التوقعات امل�ستقبلية-:

هناك عدة طرق و �أ�ساليب كمية ميكن �أن ت�ستخدم يف درا�سة ال�سال�سل الزمنية و تقدير التوقعات امل�ستقبلية
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ملتغرياتها تبعا ل�شكل االنت�شار و اخلط البياين (الدالة ) املمثلة ملتغريات هده ال�سال�سل الزمنية و �أهم هذه
الطرق:
 طريقة املتو�سطات املتحركة. طريقة املربعات ال�صغرى . -طرق حتليل االنحدار.

1--1طرق املتو�سطات املتحركة-:

و يوجد نوعني �أو �أ�سلوبني لبناء التوقعات امل�ستقبلية عن طريق املتو�سطات املتحركة.

 -/1-1-1املتو�سط املتحرك الب�سيط- :

وي�ستخدم هدا النوع من املتو�سطات مع املتغريات ذات التقلبات احلالة خالل فرتة زمنية معينة و يتميز
ب�أنه دو تعديل م�ستمر خالل مرور الزمن و دلك عن طريق تغيري الأرقام التي يح�سب على �أ�سا�سها حيث يح�سب كل
مرة لعدد معني ثابت من الفرتات الزمنية (الوحدات الزمنية) و لكن بعد حذف فرتة و �إ�ضافة فرتة جديدة .
و يح�سب من خالل القانون التايل -:
Dt-1+Dt-2+...+Dt-n = SMAt
حيث-:
:Nالقيمة املتوقعة للفرتة اSMAt.
الفرتة الزمنيةT : .
الطلب الفعلي للفرتة (�أي ال�سابقة مبا�شرة ل Dt-1: .)...
الطلب الفعلي للفرتةDt-n: ...
 n :عدد الفرتات التي يح�سب على �أ�سا�سها املتو�سط املتحرك الب�سيط و تعطي ..قيم ا�صغر كلما زادت التقلبات,
فان كانت
التقلبات ف�صلية كل ثالثة �أ�شهر يف�ضل �أن تكون  ..n.ثالث و هكذا.

-/2-1-1طريقة املتو�سط املتحرك املوزون- :

و يقوم هدا الأ�سلوب على �إعطاء �أوزان ن�سبية للقيم امل�ستخدمة يف ح�ساب املتو�سط ح�سب الأهمية
للفرتات الزمنية  ,و غالبا ما تعطى �أهمية اكرب (�أوزان اكرب) للفرتات الأخرية (الأحدث) و قانونه
WMAt = ΣWt-1.Dt-1+DT-1+...+Wt-n .Dt-n
حيث-:
 WAMt:القيمة املتوقعة للفرتة t
 Wt :الوزن الن�سبي حيث=w≥1 ∑wt≤0 1
Dt :الطلب الفعلي.
 N :عدد الفرتات الزمنية التي يح�سب على �أ�سا�سها املتو�سط املتحرك املوزون

-/2-1طريقة املربعات ال�صغرى -:

و تعتمد هده الطريقة على فكرة تقليل جمموع مربعات الفروق بني القيم احلقيقية
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و القيمة املحت�سبة و تعتمد على العالقة اخلطية الب�سيطة التالية يف ح�ساب القيم التقديرية
Ŷ=A+BX
حيث-:
=Ŷالقيمة املقدرة للفرتة
 a :احلد الأدنى ثابت
 :bمتتا ميل اخلط املمثل للبيانات
x:ترتيب الفرتة الزمنية:

-/3-1طــــــــرق تـحلـيل االنـحـــدار -:

و ميكن با�ستخدام �أ�سلوب حتليل االنحدار درا�سة العالقة بني متغريين �أو �أكرث غري الزمن و �إما تتم
الدرا�سة بني متغريين فقط و ي�سمى التحليل عندها بتحليل االنحدار الب�سيط �أو بني متغري تابع و عدة متغريات
م�ستقلة و عندها ي�سمى بتحليل االنحدار املتعدد و كال النوعني قد يكون خطي يعتمد على عالقة خطية بني
املتغريات مع بع�ضها بعالقات بربيعية �أو تكعيبية �أو �آ�سية.......الخ.
كما ندر�س من خالل حتليل االنحدار قوة العالقة بني املتغريات التابعة و امل�ستقلة.

-/1-3-1حتليل االنحدار اخلطي-:

فهو التحليل الذي يعتمد على فر�ضية �أن العالقة التي تربط بني املتغريات عالقة خطية و قد يكون
االرتباط اخلطي ب�سيط �أو متعدد.

2--3-1االنحدار اخلطي الب�سيط-:

و له نف�س عالقات و �صيغ طريقة املربعات ال�صغرى و لكن لي�س بال�ضرورة �أن تكون العالقة بني الزمن و
متغري تابع بل ي�ستخدم لدرا�سة العالقة بني �أي متغري م�ستقل و املتغري التابع و �صيغه:
Ŷ=A+BX
متغري م�ستقلX :
	�أما قوة االرتباط بني املتغريين التابع و امل�ستقل يعرب عنها مبعامل االرتباط  Rالذي ترتاوح قيمته بني
1و-1
و يف�سر هدا املعامل العالقة بني املتغري التابع و املتغري امل�ستقل حيت تكون العالقة قوية كلما اقرتبت من الواحد
بالقيمة املطلقة �أما الإ�شارة فان كانت �سالبة فهي تعني �أن العالقة عك�سية و �إن كانت موجبة فان العالقة
طردية.

 - 3-3-1االنحدار اخلطي املتعدد-:

يبنى على �أ�سا�س �أن هناك عوامل عديدة ت�ؤثر على املتغري التابع (الطلب -الإنتاج -املبيعات-
امل�صروفات.......الخ)
و غالبا ي�ستخدم احلا�سوب لدرا�سته حيت ي�صعب القيام بالعمليات احل�سابية يدويا.

 -/4-3-1حتليل االنحدار غري اخلطي -:

هناك نوعني – االنحدار غري اخلطي الب�سيط و االنحدار غري اخلطي املتعدد
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 - 5-3-1االنحدار غري اخلطي الب�سيط-:

وهنا العالقة غرب خطية لكنها تربط بني متغري م�ستقل واحد و متغري تابع و من �أهم �أ�شكالها:

- 6-3-1معادالت االنحدار �ألرتبيعي-:

�صيغتها تكتب بال�صورة التالية-:
و توجد ثوابتها من خالل احلل امل�شرتك جلملة املعادالت التاليةY=A+B X+C ²X :
²X ΣC+XΣB+A N=YΣ
³XΣC+2XΣB+XΣA=YXΣ
XΣC+XΣB+²XΣA=Y²XΣ
حيث يحت�سب جماهيل هده املعادالت من خالل جداول �إح�صائية مالئمة ثم يتم ح�ساب الثوابت .D,C,B,A

- 4-1املعـــادالت الآ�سية-:
تكتب وفق املعادلة التالية-:

Y=abc

 Log y = log a+log bو ي�أخذ لوغاريتم الطرفني ت�صبح
و مبا �أن  a,bلوغاريتمهما هو ثابت وبالتايل �إذا كانت  aglo=C ,logb=D←D+Cعن طريق ال�شكل
الب�سيط ثم حت�سب قيم  a,bاحلقيقية و تعو�ض يف ال�شكل العام لبناء التوقعات وفق املعادلة الآ�سية Ec=A,
,Ed=Bحيث  :eالثابت الإح�صائي املعروف .
و هناك �أ�شكال �أخرى عديدة تدر�س يف املجاالت االح�صاءية تعتمد نف�س الأ�سلوب حيث �أن هناك �شكل
عام ملعادلة  ,توجد ثوابها بالطريقة الإح�صائية املالئمة ثم ت�ستخدم لبناء التوقعات امل�ستقبلية.

 - 5-1االنـــحدار غـــــــــري خطـــي املتعــــدد:

و تعتمد يف بناء عالقاتها على وجود �أكرث من متغري م�ستقل ,كما �أن هده املتغريات املتعددة ترتبط مع املتغري
التابع بعالقاتها غري خطية و ح�ساب مثل هده العالقات معقد جدا بالطريقة اليدوية و ال ت�ستخدم هده الطريقة
�إال مع وجود حا�سبات تقوم بح�ساب عالقاتها و ثوابتها)9( ..

�سابعا-خامتة الدرا�سة-:

�إن حتليل بيئة العمل يف امل�ؤ�س�سة تعد املحور �ألت�سيريي يف تخطيط و ح�سن تنظيم العمليات بطريقة ت�سمح مبزاولة
العمل على امل�ستوى الفردي �أو التكنولوجي و لذلك فان من ابرز اال�ستخدامات املوجبة للحفاظ على ا�ستقرارية
امل�ؤ�س�سة و جتنب امل�شاكل خا�صة املفاجئة ت�ستدعي القدرة على مواجهتها و عقلنه حلها يف ظل جمموعة من املعايري
الكمية و الإح�صائية و هذا بالنظر �إىل �إ�سرتاتيجية الإدارة املوقفية و �أ�ساليب حل امل�شكالت خا�صة يف حاالت
اخلطر و كذلك الدور الفعال للقائد يف حتكيم الكفة و توزينها وفق حمدودية خطة العمل و التوائم مع ال�سوق و
بيئة الن�شاط و لذا ان�صب اهتمام الإدارة حول تقنيات �إبراز الدور الإبداعي يف حتديد عنا�صر امل�شكلة و تقييمها
و ا�ستخدام عن�صر التفكري اال�سرتاتيجي و من مت تقننه هذه املوارد الب�شرية يف �صورة معطيات افرتا�ضية رقمية
لتحليل النتائج و �إدراك الأخطاء و حماولة البعد عنها من خالل معرفة م�سببات امل�شكلة .و يف هذا ال�صدد ميكن
ا�ستخال�ص �شكال بيانيا كالتايل:
				
جامعة امللكة �أروى

227

العدد العا�شر -يناير  -يونيو 2013

ا�ستخــــدام الأ�ساليب الكميــــة يف ظل �إدارة املخاطـــــــرة يف م�ؤ�س�سة اقت�صاديـــــة

ا�ستخدام بحوث العملياتمع وجود م�شكلة معينة
تطبيقات تكنولوجيااملعلومات لإدارة املوارد
الب�شرية
حتديد امل�شكلة و تقييمالبدائل
التحكم يف املتغرياتدور العملية القيادية يفبرجمة و تعديل �أو ترميم
امل�شكل قيد الدرا�سة

نوع اخلطرم�سببات اخلطرتقبل اخلطرمعاجلة اخلطرحتديد بيئة اخلطرمدي التطابق التكنولوجيو �أملعلوماتي للخطر
حتديد نتائجه و من متحماولة �إف�شاله �أو �إ�سقاطه
بف�ضل اخلربة و نوعية
الفرد يف القدرة على
حتطيمه.

الفر�ص املتاحة للحد من تغريات اجتاه اخلطر �أو حله
و االنتهاء منه
�شكل رقم ( )2عملية التوجه نو تب�سيط �إدارة املخاطر با�ستخدام تكنولوجيا بحوث العمليات و املعلومات

�سابعا-هوام�ش الدرا�سة-:

()1ـ دالل �صادق اجلواد  ,حميد نا�صر الفتال  “ ,بحوث العمليات “ دار اليازوري العلمية للن�شر والتوزيع  ،عمان
،الأردن �. 2008 ,ص.15
( -)2فتحي خليل حمدان  ,ر�شيق رفيق مرعي « ,مقدمة يف بحوث العمليات « ,دار وائل للن�شر ,الطبعة الثانية
1999م� .ص15
( -)3ح�سن على م�شرقي  ,زياد عبد الكرمي القا�ضي « ,بحوث العمليات  ,حتليل كمي يف الإدارة «  ،دار امل�سرية للن�شر
والتوزيع والطباعة  ,عمان  ,الطبعة االوىل 1997 ,م ـ 1417هـ �ص 16
( -)4ح�سني بلعجوز »،نظرية القرار-مدخل كمي و�إداري» ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية ،الإ�سكندرية2008،
�،ص137اىل15
 دور املعلومات يف عملية اتخاذ القرارات الإداريةwww. Nauss.edu.sa(5) 5- .(-)6عبد احلميد عبد املجيد البلداوي  ،جنم عبد اهلل �أحلميدي“ ،الأ�ساليب الكمية التطبيقية يف �إدارة
الأعمال”دار وائل للن�شر والتوزيع،عمان�،2007 ،ص( 227اىل.)238
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( -)7من ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة -تعديل لهذه ال�صفحة يف ،22:34ن�شرت بتاريخ 21 -يوليو 2012
الن�صو�ص من�شورة برخ�صة امل�شاع الإبداعي :الن�سبة-الرتخي�ص باملثل  .3.0قد تنطبق مواد �أخرى .طالع� /شروط
اال�ستخدام .للتفا�ص
 .دور املعلومات يف عملية اتخاذ القرارات الإدارية-)www. Nauss.edu.sa(8 ،
(-)9عبد احلميد عبد املجيد البلداوي  ،جنم عبد اهلل احلميدي –مرجع �سبق ذكره �.ص(.)238-227
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ال�صفة امل�ش َّبهة

(حقيقة �أبنيتها ال�صرف ِّية يف �ضوء القراءات القر�آنية)
د .حمود نا�صر علي ن�صار

ملخ�ص:

م�صطلح ال�صفة امل�ش َّبهةAdjective made like the :
present participle
بدءا من �سيبويه ،وذلك حينما عر�ضوا
ٌ
م�صطلح �ص َّرح به القدماء ً
يف م�ؤلفاتهم �إىل عمل ال�صفة امل�ش َّبهة ،وحاالت معمولها ب�شكلٍ منف�صلٍ عن
الأو�صاف الأخرى �إ َّ
ال �أنًّ �أغلبهم مل يتناولوا �أبنية ال�صفة امل�ش َّبهة ب�شكلٍ
م�ست ِق ٍّل ،ومل يحدِّ دوها حتديدً ا دقي ًقا� ،إذ جندها متداخلة مع الأو�صاف
الأخرى ،وال�س َّيما مع �أبنية ا�سم الفاعل ،و�إن كان ابن ال�س َّراج �أ َّول من حاول
�أن ي�ضع ح ًّال لبع�ض تلك الأبنية ،وتبعه الزخم�شري والزبيدي �إىل �أن جاء
ابن احلاجب ،وبحث تلك الأبنية بح ًثا َّ
منظ ًما ا�ستطاع �أن يجمعها .وي�ضع لها
أ�س�سا مع َّينة ،وعلى منهجه �سار �أغلب املحدثني� ،إذ حاولوا �أن ي�ضعوا
قواعد و� ً
لهذه الأو�صاف مميزاته ،كال َت َ�ضام �إىل ال�س َب ِبي والرتبة املحفوظة ،والدًّ اللة
على الثبوت والدوام ،وربطها بالفعل الالزم ،وعدم جواز العطف على املجرور
ً
إ�ضافة غري حقيقية.
بعدها ،وجواز �إ�ضافتها �إىل الفاعل �
الرغم من ذلك ك ِّله ،فتعدَّ د �أبنيتها ال�صرفية جعلها �صاحلة
وعلى ُّ
للتداخل والتعاقب مع �أبنية الأو�صاف الأخرى� ،إذ جند من تلك الأبنية ما
يتوافق مع �أبنية الأو�صاف الأخرى ،فداللة الثبوت والدَّ وام لي�ست مطلقة،
و�شرط اللزوم لي�س مطل ًقا � ً
أي�ضا ،فاال�ستعمال اللغوي ،والن�ص القر�آين،
ال�صفة
والقراءات املتواترة تدلُّ على وجود تداخل وتعاقب بني �أبنية ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة و�أبنية امل�صادر،
امل�ش َّبهة والأو�صاف الأخرى ،وبني �أبنية ِّ
وال�سياق فقط هو ما مييزها عن غريها.
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Abstract:

The Nomen Agentis Adjective term is a term, stated by
the filologists starting from Sibaweih, wherever they mentioned
the Nomen Agentis action, modes of usages, separately from
other adjectives, in their works, however, most of them have not
dealt with it independently nor determined it accurately. Thus,
we find it interrelated with other adjectives, especially with the
Nomen Agentis structure. Ibnus-Sarraj has been the first one
to try to lay out a solution for those structures, followed by azZubaidi and az-Zamakhshari, throughout till IbnulHajeb, who
discussed those structures systematically and could collect
them and lay out certain grammars and rules. Most modern
philologists have followed his steps, where they tried to lay out
the features of this description, predicated on causality and
the preserved rank and the connotation to invariablity and
durability, in addition to relating it to the transitive verb and
the impossibility of its addition to the prepositional phrase
and possibility of its unreal addition to the subject.
Despite that, its multi-structures have made it suitable
for interrelation and succession with the structures of the other
adjectives, for we find some of those structures have concord
with other adjectives’ structures. Thus, the invariablity and
durability connotation is not absolute and the necessity
condition is not absolute either. The linguistic usage, the
Quranic Passage and the successive readings indicate the
existence of interrelation and succession between the Nomen
Agentis adjective and the other adjectives and between the
ifinitive or the sequence, only what distnguishes it from other
adjectives.
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املقدمة:

ً
متداخلة مع الأو�صاف الأخرى،
ال�صفة امل�ش َّبهة ،وهو ما يجعلها
ي�شري الواقع ال�صريف �إىل تعدُّ ٍد �أبنية ِّ
ول» نحو«ممدوح
اعلٍ » نحو«طاهر القلب» يجعلها يف مو�ضع لب�س مع ا�سم الفاعل ،وعلى وزن « َم ْف ُع ٍ
فورودها على وزن « َف ِ
ال�سرية» يلب�سها مع ا�سم املفعول ،وعلى وزن« َفعِلٍ » يلب�سها مع �صيغ املبالغة ،وعلى وزن«�أ ْف َعل» يلب�سها مع ا�سم التف�ضيل،
ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة على
وكذا قد يجعلها يف مو�ضع لب�س مع �أبنية امل�صادر ،واملعنى فقط هو الذي مي ِّيزها عن غريها ،فداللة ِّ
الن�ص القر�آين واال�ستعمال
الثُّبوت واللزوم ،واال�ستمرار ،وا�شتقاقها من الفعل الالزم من �أ�شهر مم ِّيزاتها ،غري �أنَّ يف ِّ
اللُّغوي ما يدلُّ على �أنَّ الثُّبوت واال�ستمرار لي�سا مطلقني فقد تكون داللتهما ن�سب َّية ،وربمَّ ا ال جند تلك الدَّ اللة �أبدً ا،
ال�صفة امل�ش َّبهة مع الأو�صاف الأخرى ،ومع امل�صادر � ً
أي�ضا ،فما حقيقة ذلك
والقراءات املتواترة ت�ؤكد تداخل �أبنية ِّ
التَّداخل؟وما حقيقة تلك الأبنية؟ وما موقف ال�صرفيني ،والق َّراء ،واملف�سرين من ذلك؟ وهل ذلك التداخل يقت�ضي
ال�صفة امل�ش َّبهة مع ا�سم الفاعل يف م�صطلح واحد؟
جمع ِّ
َّ
و�ضوحا من خالل املطالب الآتية:
لعل الإجابة على تلك الت�سا�ؤالت وغريها تكون �أكرث
ً
ال�صفة امل�ش َّبهة( حقيقتها� -أبنيتها).
�أِّ -
ال�صفة امل�ش َّبهة مع �أبنية ا�سم الفاعل.
ب -تعاقب �أبنية ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة مع �أبنية امل�صادر.
ﺠ -تعاقب �أبنية ِّ

ال�صفة امل�ش َّبهة حقيقتها � -أبنيتها:
�أِّ -

الزم على معنى الثُّبوت واال�ستمرار( ،)1وهي بهذا تفرتق عن ا�سم
ال�صفة امل�ش َّبهة ٌ
ا�سم م�شتقٌّ من فعلٍ ٍ
ِّ
الفاعل الذي يدلُّ على التجدُّ د غالب ًا ،وعلى احلدوث واالنقطاع ،و�صفتا اللُّزوم واال�ستمرار لي�ستا مطلقتني يف كلِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة ال يحكم لها بالثُّبوت واال�ستمرار عمو ًما ،و�إنمَّ ا منها ما يفيد
الأزمنة( ،)2لذا ذكر بع�ض املحدثني �أن ِّ
يدلُّ
نمّ
على الثُّبوت �أبدً ا ،و�إ ا هو ثبوت
وجه قريب من ذلك ،ومنها ما ال
الثُّبوت واال�ستمرار �أبدً ا ،ومنها ما يدلُّ على ٍ
ن�سبي ،نحو«ظم�آن» و«غ�ضبان»(.)3
ٌّ
ً
تجُ
َّ
َّ
مع ذلك فهي ت�شبه ا�سم الفاعل من حيث كونها �صفة حتتمل ال�ضمري ،وتذكر وت�ؤنَّث ،وتثنَّى و مع(،)4
اخللق» ،قال �سيبويه ( :والإ�ضافة فيه �أح�سن و�أكرث؛ لأنَّه
جر فاعلها ،نحو«حممدٌ َح َ�سنُ
ِ
ومن عالماتها ا�ستح�سان ِّ
لي�س كما جرى جمرى الفعل ويف معناه ،فكان �أح�سن عنده �أن يتباعد منه يف اللفظ ،كما �أنَّه لي�س مثله يف املعنى،
ويف ق َّوته يف الأ�شياء)( ،)5وقال الأ�شموين�(:إنَّ العلم با�ستح�سان الإ�ضافة موقوف على املعنى)( ،)6كما �أنْ
ال�صفة امل�ش َّبهة تقبل التنوين �إنْ مل ت�ضف( ،)7وذلك يعني �أنَّ الإ�ضافة ال تخرجها من التنكري ،وال تك�سبها تعري ًفا،
ِّ
فكان ترك التنوين �أو �إحلاقه مت�ساويني.
والظاهر �أنْ داللتها الزمنية كانت مو�ضع اختالف بني علماء العربية:
 )1ينظر� :شرح جمل الزجاجي ،587/1:و�شرح اللمحة البدرية.118/2 ،
 )2ينظر� :شرح كافية ابن احلاجب.500/3:
 )3ينظر :معاين الأبنية يف العربية ،76 74-:واملنهج ال�صوتي للبنية العربية.118:
 )4ينظر� :شرح جمل الزجاجي ،578/1:و�شرح الأ�شموين246/2:
 )5كتاب �سيبويه.194/1:
�)6شرح الأ�شموين.246/2:
 )7ينظر :كتاب �سيبويه.195 194-/1:
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ال�صفة امل�ش َّبهة تفيد ثبوت معناها ملن و�صف بها يف الزمن املا�ضي امل�ستمر حتى زمن
فذهب �أغلبهم �إىل �أنَّ ِّ
التَّكلُّم ،ال تكون �إال للحال ،قال ابن يعي�ش�(:إ َّ
م�ستقر ٌ
ثابت ،متَّ�صل بحالِ الإخبار� ،أال
أمر
ٌّ
ال �أنَّ املعنى الذي د َّلت عليه � ٌّ
ترى �أنَّ الحْ ُ ْ�سنَ  ،وال َك َر َم معنيان ثابتان ،ومعنى احلال �أنْ يكون موجو ًدا يف زمن الإخبار)( ،)8وقال ابن ه�شام�(:إنَّها
ال تكون �إ َّ
ال للحال ،و�أعني بها املا�ضي امل�ستمر �إىل زمن احلال)( ،)9وذلك يعني �أنَّه ال ي�أتي منها زمن اال�ستقبال؛ لأنّها
لي�ست جارية على الفعل ،ولأنها ت�صحب مو�صوفها ،فال تكون مبعنى املا�ضي ،وال مبعنى امل�ستقبل ،فتفيد معنى الثُّبوت
دون التجدُّ د ،فهي لي�ست بحادث متجدِّ د ،بل تدلُّ على اال�ستقرار والدوام ملو�صوفها ،وهذا املعنى كان قد ب َّينه عبد
ال�صفات توجد عاملة ،واملعنى فيها �أنَّها كانت ،وانقطعت ،فهي مفقودة يف
القاهر اجلرجاين بقوله(:لو كانت هذه ِّ
َ
احلال ،نحو �أنْ تقول مث ًال«:زيدٌ َح َ�سنٌ �أَ ُب ْو ُه �أَ ْم ِ�س َق ِب ْي ٌح اليو َم» وذلك ال يقوله �أحدٌ ،و�إنمَّ ا يقال« :زيدٌ َكانَ َح َ�س ًنا �أ ُب ْو ُه»
فيدخل كان ل ُي َن ِّب ُئ �أنّ قولهَ « :ز ْيدٌ َح َ�سنٌ �أَ ُب ْو ُه» الدَّ ال على احلالٌ ،
حال حمك َّية ولي�ست بحا�ضرة)(.)10
ال�صفة امل�ش َّبهة على امل�ضي،فال�صفة ال يجوز ت�شبيهها �إ ّال �إذا �ساغ �أن يبنى
وذهب بع�ضهم �إىل القول بداللة ِّ
منها«قد َف َع َل» فزمنها امل�ضي ملا توفرت عليه من قرائن تخل�صها لذلك(.)11
ال�صفة امل�ش َّبهة كما �أنَّها لي�ست
وذهب بع�ضهم �إىل القول بداللتها على الأزمنة الثالثة ،فذكروا �أنَّ ِّ
مو�ضوعة للحدوث يف زمان ،لي�ست �أي�ض ًا مو�ضوعة لال�ستمرار يف جميع الأزمنة؛ لأنَّ احلدوث واال�ستمرار قيدان يف
معنى«ح َ�سنٌ »يف الو�ضع �إ َّ
�سواء كان يف بع�ض الأزمنة �أو جميع يف
ال«ذو ُح ْ�س ٍن»
ال�صفة ،وال دليل فيها عليهما ،ولي�س
َ
ً
ِّ
ٌ
حقيقة يف القدر امل�شرتك بينهما ،وهو االتِّ�صاف ُ
الأزمنة ،وال دليل يف اللفظ على �أحد القيدين ،فهو
باحل ْ�سن(.)12
ال�صفة امل�ش َّبهة جم َّر ٌ
دة من الزمن يف لفظها ،والزمن ال ي�أتيها �إ ّال من اال�ستعمال
والذي يبدو �أنَّ �صيغ ِّ
اللغوي،كما �أنَّ تلك ال�صيغ قد توقع يف اللب�س مع امل�شتقات الأخرى واملعنى هو الذي يحدِّ د وظيفتها(.)13
ال�صفة امل�ش َّبهة ال ُت ْ�ش َتقُّ �إ ّال من الفعل الالزم،
	�أ َّما من حيث ا�شتقاقها فقد �أ َّتفق ال�صرفيون على �أنَّ �صيغ ِّ
�سماعي،نحو«رحيم» و«عليم» عند من
�شيء من ذلك فهو
وقيل من م�صدر الفعل الالزم،فال ت�صاغ من املتعدَّ ي ،و�إن ورد ٌ
ٌّ
ربد وابن ال�س َّراج والطربي والزخم�شري وغريهم(،)14وهذا خمالف لر�أي �سيبويه
ال�صفات امل�ش َّبهة ،كامل ِّ
عدَّ ذلك من ِّ
ال�سكَّاكي �أنَّها ال ُت َ�صا ُغ �إ ّال من الثُّالثي املج َّرد(،)16
الذي يرى �أنَّها من �صيغ املبالغة جلريانها جمرى �أفعالها( ،)15وذكر َّ
يف حني �أجاز بع�ضهم �صياغتها من غري الثُّالثي� ،إذ يجب موازنتها للم�ضارع ،نحو« ُمن َْط ِلقُ ال ِّل َ�سان»(.)17
ال�سماع ،وهو ما ذهب
والظاهر �أنَّ �صوغ ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة من الفعل املتعدِّ ي ال يقا�س عليه ،فهو مق�صو ٌر على َّ
�إليه معظم اللغويني �إ َّبان عر�ضهم لل�صفة امل�ش َّبهة ،وما ت�ؤكده ال�شواهد القر�آنية ،والقراءات املتواترة ،وقد جاءت
ال�صفة امل�ش َّبهة على وفق �صيغ �صرفية متعدَّ دة �أ�شهرها:
�أو�صاف ِّ
� )8شرح املف�صل.83/6 :
� )9شرح �شذوذ الذهب.405:
 )10املقت�صد يف �شرح الإي�ضاح.535 534-/1:
 )11جمال�س ثعلب .173 172-:
� )12شرح كافية ابن احلاجب.503/3:
 )13ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها،100 99-:و�أق�سا الكالم العربي من حيث ال�شكل والوظيفة:522:
 )14ينظر :املقت�ضب ،115 114-/2:والأ�صول يف النحو ،130/1:وتف�سري الطربي ،55/1:وروح املعاين.102/1:
 )15ينظر :كتاب �سيبويه.110/1:
 )16ينظر :مفتاح العلوم.425:
 )17ينظر� :شرح ابن عقيل.110/3:
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َف ِع ٌل:

ال�صفة امل�ش َّبهة من الفعل الثالثي الالزم من باب« ّف ِع َل َي ْف َع ُل» وذلك للدَّ لة
بفتح الفاء وك�سر العني ت�أتي ِّ
و«ع ِ�س ٌر» �أو الهيجانات
على الأدواء الباطنة نحو«الوجع،واللَّوي» وما ينا�سب ذلك من الأدواء الباطنة ،نحو« َن ِكدٌ » َ
َ
ال�س ِّي َئ ُ
واخلفَّة،
ات َعن ِّي �إِنَّهُ َل َف ِر ٌح َف ُخور
نحو«ق ِل ٌق» و«�أَ ِ�ش ٌر» و« َب ِط ٌر»( ،)18ونحو« َف ِرحلإ» يف قوله تعاىلَ :ل َيقُو َلنَّ َذهَ َب َّ
 - ìهود ،)10قال �أبو حيان� ( :إنَّه ل َف ِر ٌح �أَ ِ�ش ٌر َب ِط ٌر ،وهذا الفرح ُمطْ َل ٌق ،فذلك ذ ُّم املتَّ�صف به ،ومل ي�أت يف القر�آن
للمدح �إ َّ
ال مق َّيدً ا مبا فيه من خري)( ،)19و�أعتقد �أنَّ داللة هذا الو�صف على الدَّ وام واال�ستمرار ن�سب َّية ،لأنَّها داللة
وقت َّية.

�أ ْف َع ُل:

«حم َِر» وم�ؤنّثه «حمراء»،
ال�صفات امل�ش َّبهة على وزن«�أ ْف َعل» الذي م�ؤنَّثه« َف ْع َالء» نخو«�أحمر» من َ
وت�أتي ِّ
وذلك للدَّ اللة على الألوان والعيوب الظاهرة وما هو مبنزلتها( ،)20ومنه« الأبي�ض» و«الأ�سود» يف قوله تعاىل:
�ض مِنَ ا َ
ا�شر ُبو ْا َحتَّى َي َت َبينَّ َ َل ُك ُم ا َ
خل ُ
جر-البقرة ،)187فالو�صفان «�أ ْب َي ُ
يط الأَب َي ُ
�ض»
خل ِ
يط الأَ�س َو ِد مِنَ ال َف ِ
( َو ُك ُلو ْا َو َ
ال�صفات امل�ش َّبهة؛ لأنَّ م�ؤنّث ٍّ
داء» وقد �صحت فيهما العني ،ومل تقلب �ألف ًا ل�سكون
اء» َ
و«�س ْو ُ
كل منهما« َب ْي َ�ض ُ
و«� ْأ�س َو ُد» من ِّ
ا!ء �أَح َوى 5 - 4الأعلى) ومعناه� :أنَّهُ �أخ�ضر ي�ضرب �إىل
ما قبلهما( ،)21ومنه «� ْأح َوى» يف قوله تعاىلَ (:ف َج َع َلهُ ُغ َث ً
وح ُ�سنَ ت�أخري �أحوى لأجل الفوا�صل(،)22
ا�س َو َّد و َت َعفَّنَ َ ،
َّ
ال�سواد ،وقيلْ � :أ�س َود؛ لأنَّ ال ُغثاء �إذا َقدُ َم و�أ�صابته الأمطار ْ
ومنه ما ورد يف قول ال�شاعر:
وَفيِ ْ الحْ َ ِّي �أَ ْح َوى َي ْن ُف ُ
�ض المْ ُ ْر َد َ�شا ِدنٌ
ج ِد()23
		
َف َظ ِ
اه ُر ِ�س ْم ِطي ُل�ؤْ ُل ِ�ؤ و َز َب ْر َ
ال�صفات التي جاءت على وفق هذه ال�صيغة تدلُّ على الثُّبوت والدَّ وام واال�ستمرار ،قال احلمالوي:
والظاهر �أنَّ �أغلب ِّ
(منها ما هو مو�ضو ٌع على البقاء ،والثبوت ،وهو دائر بني الألوان  ،والعيوب كاحلمرة ،وال�سمرة ،واحلمق)( ،)24ويبدو
واوي ،وال�صرفيون يرون �أنَّ الواو �إذا تطرفت ووقعت رابعة
�أنَّ الو�صف قد �أٌ ِع َّل ب�إبدال حرف ال ِعلَّة �أل ًفا؛ لأنّ �أ�صله ٌّ
ياء ،ولتحريك الياء وانفتاح ما قبلها �أُ ْب ِد َلت �ألف ًا(.)25
�أُ ْب ِد َلتْ ً

َف ْع َالنٌ :

ال�صفة امل�ش َّبهة ي�أتي على وزن « َف ْع َالن» ،و�أ�شرتطوا �أن يكون م�ؤنَّثه على وزن
وذكر ال�صرفيون �أنَّ و�صف ِّ
وفعله«ع ِط َ�ش» وذلك �إذا َّ
دل على
ؤنثه«عطْ َ�شى»
نحو«عطْ َ�شان» وم�
« َف ْع َلى» ،و�أن يكون فعله املا�ضي مك�سور العني،
َ
َ
َ
َ
َ
ُخ ُل ٍّو� ،أو �إمتالءٍ � ،أو حرارة الباطن،
ومنه«غ ْ�ض َبان» يف قوله تعاىلَ (:ف َر َج َع
و«�ص ْد َيان» (،)26
نحو«�ش ْب َعان» و« َر َّيان» َ

 )18ينظر :كتاب �سيبويه،20/4:و�شرح �شافية ابن احلاجب.144 143-/1:
 )19البحر املحيط.128/6:
 )20ينظر :كتاب �سيبويه ،26/4:واملخ�ص�ص.145/14:
 )21ينظر�:شرح الت�صريح.394/2
 )22ينظر� :إعراب القر�آن للنحا�س ،.204/5:والبيان يف غريب �إعراب القر�آن.427/5:
 )23البيت من �شواهد البحر املحيط.455/10:
� )24شذى العرف.77:
)25ينظر� :شرح املف�صل ،98/10:واملمتع ،559/2:و�شرح �شافية ابن احلاجب.166 157-/3:
)26ينظر :ال�صاحبي يف فقه اللغة  ،224:و�شرح �شافية ابن احلاجب.144/1:
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و�سى �إِلىَ َقو ِم ِه َغ�ض َبـانَ َ�أ ِ�سف ًا– طه ،)86قال �سيبويه(:وقالواَ :غ ْ�ضبان وغ�ضبى ،وقالواَ :غ ِ�ض َب َيغ َْ�ض ُب ،جعلوه
ُم َ
َك َع ِط َ�ش ي ْع َط ُ�ش َع ِط ً�شا وهو َعطْ َ�شان ،لأنَّ الغ�ضب يكون يف جوفه كما يكون العط�ش)( ،)27ومنه «حريان» يف قوله
تعاىلَ (:و ُن َر ُّد َع َلى �أَع َقا ِب َنا َبعدَ �إِذ هَ دَ َنا ُ
اهلل َكا َّل ِذي ا�س َته َوتهُ َّ
دعو َنهُ - ,
ـــاط ُ
ال�ش َي ِ
ني فيِ الأَ ِ
أ�صح ٌ
ريانَ َلهُ َ � ,
ـاب َي ُ
ر�ض َح َ
الأنعام ،)71فالو�صف «حريان» م�
ؤنثه«حيرْ َ ى»( )28وهو مطابق ل�شروط ال�صرفيني.
َ
�صفة طارئة؛ �أي :غري ثابتة يف �صاحبها ،بل �إنَّها تزول بزوال امل�ؤ ِّثر،
والظاهر �أنَّ هذه ال�صيغة تدلُّ على ٍ
ال�صفات العار�ضة التي ال تالزم �صاحبها دائم ًا ،لذا فداللتها على الثبات ن�سبية.
فالغ�ضب واحلرية من ِّ

َف ِع ْي ٌل:

ال�صفات امل�ش َّبهة ،وهي �إ ّما مرتبطة بالأفعال الثالثية الالزمة التي جاءت
وعلى وفق هذه ال�صيغة ت�أتي ِّ
قيا�س َّ
ب�ضم العني ،وهو
ال�صفة على الأو�صاف الخْ َ ْل ِق َّية والغرائز(،)29
ٌ
على وزن« َف ُع َل» ِّ
مطرد عند ال�صرفيني ،لداللة ِّ
و�أ َّما مرتبطة بالأفعال الثالثية املك�سورة العني �أو املفتوحة ،قال ابن ال�سراج (:هذا الباب يكون يف اخل�صال
املحمودة ،واملذمومة ،يجيء هذا على« َف ُع َل» �إ َّ
ال يف امل�ضاعف ،وهو ثالثة �أ�ضرب الأول:ما كان ُح ْ�س ًنا �أو ُق ْب ًحا،
ال�ض ْع ُف ُ
ال�صغر وال ِكبرَ  ،والثالثُّ :
ريا،
واجلنب وال�شجاعة ،ومنه ما يختلط منه« َف ُع َل» ﺒ« َف ِع َل» كث ً
والثاين :ما كان يف ِّ
وهو ال َّرفعة َّ
وال�ض َّمة؛ لأنَّ « َف ُع َل» �أخت « َف ِع َل»)(.)30
مما هو خلقة،
ال�صفات امل�ش َّبهة ت�أتي على وفق هذه ال�صيغة للداللة على الثُّبوت َّ
ويرى بع�ض املحدثني �أنَّ ِّ
�أو مكت�سب(.)31
ً
مرتبطا بالفعل الثالثي
�سواء �أكان الو�صف
ومن الوا�ضح �أنَّ �شواهد هذه ال�صيغة كثرية يف القر�آن الكرمي،
ً
يه ُقل ِق َت ٌ
هر ا َ
امل�ضموم العني ،نحو«كبري» ،يف قوله تعاىلَ (:ي�س َئ ُلو َن َك َع ِن َّ
ري  -البقرة،)217
ال ِف ِ
ال ِف ِ
حل َرا ِم ِق َت ٍ
ال�ش ِ
يه َك ِب ٌ
َ
َ
ً
نحو«بغي» يف قوله تعاىلَ (:قا َلت �أ َنّى َي ُكونُ ليِ ُغلاَ ٌم َولمَ يمَ َ�س�س ِني َب َ�ش ٌر َولمَ �أ ُك
مرتبطا بالأبواب الأخرى،
�أم كان
ٍّ
َب ِغي ًّا  -مرمي ،)20غري �أنَّ هذا الو�صف خمتلف يف وزنه ،فذكر بع�ضهم ومنهم الأخف�ش �أنَّ « َب ِغ َّيا» على وزن « َف ِع ْيلٍ »� ،إذ
ال�صفات �أملخت�صة بالإناث ،نحو«حائ�ض» �أو
�أُدغمت فيه الياء ال�ساكنة بالياء املتحركة ومل تلحقه ت� ٌأء ؛ لأنَّه من ِّ
لأنَّه للمبالغة� ،أو لأنَّه على الن�سب .وذكر �آخرون ،ومنهم ،املازين وابن ع�صفور �أنَّه على وزن« َف ُع ْو ٍل» ،و�أ�صله« َب ُغ ْويٌ »،
ياء ،و�أُدغمت ،وك�سرت العني �إثبا ًتا ،ولذلك مل تلحقه تاء الت�أنيث()32
فل َّما اجتمعت الواو والياء قلبت الواو ً

َف ْع ٌل:

ال�صفات امل�ش َّبهة على وفق هذه ال�صيغة مرتبطة بالبابني« َف ِع َل َي ْف َع ُل» بك�سر عني املا�ضي وفتحها يف
وت�أتي ِّ
امل�ضارع ،و« َف ُع َل َي ْف ُع ُل» ب�ضم العني يف املا�ضي وامل�ضارع ،وذلك للدَّ اللة على الثُّبوت واال�ستمرار لأنَّ �أغلب داللتها هي
ٌ
مو�صوفها،نحو«�س ْبط» يف قول ال�شاعر:
�صفات ثابتة يف
َ

 )27كتاب �سيبويه.24/4:
 )28ينظر� :إعراب القر�آن للنحا�س ،74/2:والبيان يف غريب �إعراب القر�آن.275/1:
 )29ينظر :ال�صاحبي يف فقه اللغة.192 191-:
 )30الأ�صول يف النحو.97/3:
 )31ينظر :معاين الأبنية.95:
 )32ينظر :معاين القر�آن للأخف�ش ،402/2:والتبيان يف �إعراب القر�آن ،121/2:واملمتع.549/2:
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الر َجالِ
َف َج َ
اءتْ ِب ِه َ�س ْب ُط ال ِع َظا ِم ك�أنمَّ َ ا ِع َما َمتُهُ بَينْ َ ِّ
غر ُقونَ  -الدخان ،)24وذلك للدَّ اللة على ال�سكون
حر َرهو ًا �إِ َّن ُهم ُجندٌ ُّم َ
اتر ِك ال َب َ
ونحو «ره ٍو» يف قوله تعاىلَ ( :و ُ
والهدوء(.)34
اء()33
ِل َو ُ

َف َع ٌل:

ً
مرتبطا بباب« َف ُع َل َي ْف ُعل» ب�ضم العني ،لأنَّ �أغلب
ال�صفات امل�ش َّبهة ما ي�أتي بفتح الفاء والعني ،ويكون
ومن ِّ
وال�صفات اخللقية ،التي هي يف الغالب تدل على الثُّبوت ،ومنه
�أفعال هذا الباب تدل على الطبائع ،والغرائزِّ ،
«ح َ�سنٌ » فبنوه
الو�صف«ح َ�سنٌ » يف قوله تعاىلَ (:ف َت َق َّب َل َها َر ُّب َها ِب َق ُب ٍ
ول َح َ�س ٍن� -آل عمران ،)37قال �سيبويه ( :وقالواَ :
َ
َ
و«رج ٌل َقدَ ٌم ،وا ْم َر�أ ٌة َقدَ َم ٌة»)(.)35
على« َف َعلٍ » كما قالواَ « :ب َط ٌل» ُ

ُف َع ٌ
ال:

ُ
ال�صفات امل�ش َّبهة التي ت�أتي على وفق هذه ال�صيغة على َّ
نحو«�ش َجا ٍع» ونحو
ال�شدَّ ة والقوة(،)36
وتدلُّ ِّ
ُ
ذب ُف َر ٌ
ات َوهَ َ
ين هَ َ
اج -الفرقان.)53
« ُف َر ٍ
ـــذا َع ٌ
حر ِ
ـــذا ِم ٌلح �أ َج ٌ
اج» يف قوله تعاىلَ (:وهُ َو ا َّل ِذي َم َر َج ال َب َ
ات» و«�أُ َج ٍ

َف ْي ِع ٌل:

د»و«�ض ِّيق» َ
َ
و«ط ِّيب» و« َلينِّ » و« َم ِّيت» و«هَ ينِّ »،
ب»و«�س ِّي
ال�صفات امل�ش َّبهة على وفق هذه ال�صيغة ،نحو« َث ِّي
َ
وترد ِّ
والظاهر �أنّ جميء هذه الأو�صاف على على وفق هذه ال�صيغة كان مو�ضع اختالف بني ال�صرفيني:
فذهب الب�صريون �إىل القول بوزن تلك الأو�صاف على« َف ْيعِلٍ » ،فاجتمعت الياء والواو؛ لأنَّ �أ�صلها« َث ْي ِوب»
ياء ،و�أدغمت الياء يف الياء لغر�ض اخلفَّة.
َ
و«�س ْيود» و« َم ْي ِوت» و«هَ ْي ِون» ،فل َّما كانت الياء �ساكنة �أبدلت الواو ً
وذهب الكوفيون �إىل القول بوزنها على« َف ْعيِلٍ » ،واحتجوا ب�أنَّ لهذه الأو�صاف نظائرها من ال�صحيح(،)37
و�أغلب الظن �أنَّ ما ذهب �إليه الب�صريون هو الأرجح ل�سالمته من التكَّلف وقربه من ظاهر اللفظ ،وال غرابة �أن
يخت�ص املعتل مبا ال يعرف يف ال�صحيح.
و�إذا كان اختالف ال�صرفيني يتجلَّى يف ال�صيغة ال�صرفية لتلك الأو�صاف ف�إنَّ الق َّراء الع�شرة قد اختلفوا
� ً
أي�ضا يف قراءة بع�ض الأو�صاف وكان التخفيف والت�شديد �سب ًبا يف اختالفهم ،ومن ذلك اختالفهم يف قراءة
خر ُج املَ ِيتَ مِنَ ا َ
خر ُج ا َ
حل ِّي� -آل عمران .)27
حل َّي مِنَ املَ ِي ِت َو ُت ِ
الو�صف«م ِّيت» يف قوله تعاىلَ (:و ُت ِ
فقر�أه ابن كثري و�أبو عمرو وابن عامر وعا�صم-برواية ور�ش -ب�سكون الياء ،وقر�أه الباقون بت�شديدها(.)38
وحجة من قر�أ بتخفيف الياء و�سكونها �أنَّ �أ�صل الو�صف الت�شديد ،وحذف الياء الثانية املبدلة من الواو �إنمّ ا هو
لأجل التخفّيف ،لذا كان حذفها �أوىل.
العرب�«153/6:س َب ْط».
 )33من �شواهد ل�سان
َ
 )34ينظر :املفردات«212:رهو».
 )35كتاب �سيبويه.28/4:
)36ينظر :كتاب �سيبويه.31/4:
 )37ينظر :كتاب �سيبويه ،643-642/3:والأ�صول يف النحو ،262/3:واملن�صف ،216/2:و�شرح املف�صل،94/10:والإن�صاف يف م�سائل اخلالف.795/2:
 38ينظر :التذكرة،217:والن�شر.179/2:
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وحجة من قر�أ بالت�شدِّ يد �أنَّ الو�صف على وزن« َف ْيعِلٍ » وهو الأ�صل؛ لأنَّ �أ�صله« َم ْيوت»( ،)39فل َّما اجتمعت الياء
ياء ،و�أُ ْد ِغ َمت الياء يف الياء ،وهو مذهب الب�صريني (� ،)40أ ّما الكوفيون فالو�صف
ال�ساكنة ،والواو� ،أبدلت الواو ً
عندهم على وزن« َف ْعيِلٍ » ،وذكر �أبو من�صور الأزهري �أنَّ القراءتني مبعنى واحد( ،)41ومنه ما ورد يف قول ال�شاعر:
َل ْي ٍ�س َم ْن َم َ
		
اح مب ْيـ ٍت �إِنمَّ َ ا امل ْيتُ َم ِّيتُ الأَ ْح َياءِ (.)42
ا�سترَ َ َ
ات َف ْ

ال�صفة امل�ش َّبهة و�أبنية ا�سم الفاعل:
ب -التعاقب بني �أبنية ِّ

ً
ارتباطا وثي ًقا على �أ�سا�س تقاربهما
ال�صفة امل�ش َّبهة مرتبط مب�صطلح ا�سم الفاعل
ذكرت �ساب ًقا �أنَّ م�صطلح ِّ
يف الداللة ،وهو التقارب الذي جعل �أغلب علماء العربية ال ي�ضعون حدً ا فا�ص ًال بني �أبنية ٍّ
كل من امل�صطلحنيَّ ،
ولعل
ال�صفة امل�ش َّبهة عند ما عر�ض لإعرابها و�إعراب معمولها� ،إ َّ
خا�صا
ال �أنّه مل يفرد با ًبا ً
�سيبويه �أول من �أطلق م�صطلح ِّ
لأبنيتها ،بل َّ
ربد ،والزجاجي،وابن جني ،واجلرجاين ،وابن
ظل يعر�ض لها مع �أبنية ا�سم الفاعل( ،)43وكذا عمل امل ِّ
ال�صفة املت�شبهة و�إنمّ ا عملوا على �ضمها �إىل �صيغ ا�سم
ع�صفور ،وابن مالك ،وغريهم(� ،)44إذ مل يحدِّ دوا معامل �صيغ ِّ
الفاعل.
وجند � ً
أي�ضا �أنَّ الف َّراء ،مل ي�شر �إىل هذا امل�صطلح ،غري �أنه كان يفرق بينهما من اجلانب الداليل(.)45
ال�صفة امل�ش َّبهة وا�سم الفاعل( ،)46وتبعه الزبيدي
ال�سراج �أول من �ص َّرح بالف�صل بني ِّ
والظاهر �أنّ ابن ّ
ال�صفة
الذي �أفرد با ًبا ً
خا�صا� ،أطلق عليه ا�سم (باب ال�ضفة امل�ش َّبهة با�سم الفاعل)( ،)47و�إن مل يعر�ض لأبنية ِّ
امل�ش َّبهة جميعهاَّ ،
و�ضوحا� ،إذ كانت له ر�ؤية خا�صة ،حينما ذكر �صي ًغا خا�صة با�سم الفاعل،
ولعل الزخم�شري كان �أكرث
ً
يفرق بني داللة امل�صطلحني( ،)48وذلك ال يعني �أنَّ الزخم�شري قد حدَّ د �أبنية
و�أخرى لل�صفة امل�ش َّبهة ،وكذا �أخذ ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة و�أ�س�سها ،وبحثها بح ًثا منظ ًما(.)49
ال�صفة امل�ش َّبهة جميعها ،لأنَّ ابن احلاجب هو من و�ضع قواعد ِّ
ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة ،و�أبنية ا�سم الفاعل ،ف�أغلب الظن
و�إذا كان �أغلب علماء العربية قد خلطوا بني �أبنية ِّ
�أنَّهم �إنمَّ ا فعلوا ذلك من باب التو�سع ،لتقاربها يف الدَّ اللة ،مع وجود خ�صو�صية ٍّ
لكل منهما ،فال�صفة امل�ش َّبهة تدل على
الثُّبوت ،وترتبط بالفعل الالزم ،وا�سم الفاعل يدُّ ل على احلدوث والتجدُّ د ،ويرتبط بالفعل الالزم واملتعدِّ ي.
املف�سرون ،وعلماء القراءات ،غري �أنَّ كتب القراءات ت�شري �إىل تعاقب بني �أبنية
وعلى وفق مذهب ال�صرفيني �سار ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة و�أبنية ا�سم الفاعل:
ِّ
 )39ينظر :الك�شف ،340 339-/1:واملو�ضح.366/1:
 )40ينظر :كتاب �سيبويه.366 365-/4:
 )41ينظر :معاين القراءات.98:
 )42البيت من �شواهد جماز القر�آن ،148/1:واملو�ضح.366/1:
 )43ينظر :كتاب �سيبويه.31 30-/4 ،194/1:
 )44ينظر :املقت�ضب،114/2:واجلمل يف النحو للزجاجي ،300:واخل�صائ�ص،333/1:ويف الت�صريف ،304:واملقرب ،499 498-:والت�سهيل.196:
 )45ينظر :معاين القر�آن للف َّراء.232/2:
 )46ينظر :الأ�صول يف النحو 93/3:وما بعدها.
 )47ينظر :الوا�ضح يف علم العربية.187:
 )48ينظر :املف�صل.275 274-:
 )49ينظر� :شرح �شافية ابن احلاجب 143/1:وما بعدها.
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اع ٌل:
َف ِع ٌل و َف ِ

غر َب
وذلك كاختالف الق َّراء يف قراءة بع�ض الأو�صاف،
نحو«ح ِم َئة» يف قوله تعاىلَ (:حتَّى �إِ َذا َب َل َغ َم ِ
َ
َّ
ني َح ِم َئ ٍة -الكهف .)86فقر�أه ابن عامر ،وحمزة ،والك�سائي،و�أبو جعفر،وخلف ،بزيادة
ال�ش ِ
غر ُب فيِ َع ٍ
م�س َو َجدَ هَ ا َت ُ
�ألف بعد احلاء ،ويا بعد امليم ،وقر�أه الباقون بغري �ألف ،وهمزة مفتوحة بعد امليم(.)50
وحجة من قر�أ بزيادة �ألف �أنَّ الو�صف ا�سم فاعل ومعناه ع ٌ
وفعله«حم َِي َي ْح َمى» ،ويجوز �أن يكون
ني حا َّرة،
َ
معناه :ذات َح ْم�أَ ٍةُ ،
ياء.
فخ ِّف َفت الهمزة ب�إبدالها ً
فة م�ش ِّب ٌ
وحجة من قر�أ بغري �ألف �أنّ الو�صف ِ�ص ٌ
هة ،ومعناه :ذات َح ْم�أة ،وهو الطني الأ�سود املننت( ،)51ومنه ما ورد
يف قول ال�شاعر:
			تجَ ِ ئ َْك بمِ َ ْل ِئ َها َط ْو ًرا َ
وط ْو ًرا	تجَ ِ ئ َ
ْك ِب َح ْم� ٍأة َو َق ِل ْيلِ َماءِ ()52
قال ال�سمني احللبي (:وال تناق�ض بني القراءتني ،لأنَّ العني جامعة بني الو�صفني احلرارة ،وكونها من
طني)(.)53
جل َبالِ ُب ُيوت ًا َفــا ِر ِه َ
ني  -ال�شعراء.)149
ومنه اختالفهم يف قراءة «فارهني» يف قوله تعاىلَ (:و َت ِ
نح ُتونَ مِنَ ا ِ
فقر�أه ابن عامر وعا�صم وحمزة والك�سائي وخلف بزيادة �ألف ،وقر�أه الباقون بغري �ألف(.)54
نحو«طا ِم ٍعَ ،
َ
وط ِم ِع» ،وقيل�:إنّ «فارهً ا» مبعنى حاذق� ،أو ناعم،
وحجتهم �أنَّ القراءتني لغتان مبعنى واحد،
�أو قادر ،و�إنَّ « َف ِرهً ا» مبعنى :بطر� ،أو � َأ�سر� ،أو َف ِرح( ،)55ومنه ما ورد يف قول ال�شاعر:
ري َفا ِر َه َّ
الط َل ِب(.)56
	ال �أَ ْ�س َتكِينْ ُ �إَ َذا َما �أَ ْز َم ٌة َ�أ َز َمتْ
َو َل ْن َت َرانيِ ِب َخ ٍ
ــاب ا َ
جلن َِّة ال َيو َم فيِ ُ�ش ُغلٍ َفــا ِك ُهونَ  -ي�س .)55
�صح َ
واختلفوا يف قراءة الو�صف«فاكهني» يف قوله تعاىل� (:إِنَّ �أَ َ
فقر�أه �أبو جعفر بغري �ألف ،هنا ويف كل مو�ضع ورد فيه ،وقر�أه الباقون بزيادة �ألف(.)57
وحجة من قر�أ بغري �ألف� ،أنَّ املعنى :طربون فرحون ،م� ٌ
أخوذ من الفُ َكاهَ ِة ،وهي املزحة ،وال َف ِكهُ هو:
الط ِّيب النف�س ،ال�ضحوك ،وحجة من قر�أ بزيادة �ألف �أنَّ املعنى:ذو فاكهة،وقيل� :إنَّ املعنى :ناعمون( ،)58وذكر
بع�ض املف�سرين �أنَّ القراءتني لغتان مبعنى واحد ،لأنَّ ال ُف َكاهَ َة وال َفا ِك َه َة مما َي َت َل َّذ ُذ به الإن�سان وينعم(.)59
أي�ضا يف قراءة الو�صف«البثني»يف قوله تعاىل :اَ
واختلفوا � ً
(ل ِب ِث َ
ني ِفي َها �أَح َقاب ًا -النب�أ .)23فقر�أه ،حمزة
،ويعقوب ـ برواية روح ـ بغري �ألف،وقر�أه الباقون بزيادة �ألف بعد الالم(.)60وحجتهم �أنَّ القراءتني مبعنى واحد،

 )50ينظر :ال�سبعة،398:واملب�سوط،282:والإحتاف.224/2:
 )51ينظر :معاين القر�آن للف َّراء،158/2:وجماز القر�آن،413/1:ومعاين القراءات،274:واملو�ضح.797/2:
 )52البيت لأبي الأ�سود يف ديوانه،69:من �شواهد �إعراب القراءات ال�سبع وعللها.414/1:
 )53الدر امل�صون.542/7:
 )54ينظر :التب�صرة ،617:والن�شر.252/2:
 )55ينظر :معاين القر�آن للف َّراء ،282/2و�إعراب القر�آن للنحا�س ،188 187-/3:ومفاتيح الأغاين يف القراءات واملعاين.307:
 )56من �شواهد ل�سان العرب.254/10:
 )57ينظر :املب�سوط ،371:والإحتاف.402/2:
 )58ينظر :معاين القراءات ،403:والتبيان يف �إعراب القر�آن.298/2:
 )59ينظر :تف�سري الطربي،19/23:والدر امل�صون.277/9:
 )60ينظر :التب�صرة،718:والن�شر.297/2:
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نحو«طم ٍِع َ
َ
وطا ِم ٍع»()61
�إذ جعلوه

اعل»� ،أي :عدُّ ٍّ
كل منها ا�سم فاعل
والظاهر �أنَّ من قر�أ تلك الأو�صاف ،بزيادة �ألف  ،فقد قر�أها على وزن « َف ِ
�صفات م�ش ِّبهة ،على وزن« َفعِلٍ »وداللتها واحدة ،مع وجود فرق
من الثالثي املج َّرد ،ومن قر�أها بغري �ألف فقد عدَّ ها
ٍ
ن�سبي،ويدل ا�سم الفاعل على احلدوث والتجدد تارة ،والثبوت
ال�صفة امل�ش َّبهة بثبوت
لطيف يف الدَّ اللة� ،إذ توحي ِّ
ِّ
تارة �أخرى،لأنَّ ا�سم الفاعل قد ي�أتي دا ًال على الثُّبوت ،وهو ما �أجازه بع�ض املف�سرين واللغويني( ،)62وكذا ذهب �إليه
بع�ض املحدثني(.)63

ال�صفة امل�ش َّبهة وامل�صدر:
ﺠ ـ بني ِّ

ال�صفة امل�ش َّبهة تدل على الثُّبوت يف الأزمنة الثالثة ،و�إن كان ثبو ًتا ن�سب ًّيا يف
املعروف عند اللغويني �أنَّ ِّ
ال�صفات ،لأنَّها داللة جم َّردة
بع�ض الأحيان( ،)64يف حني �أنَّ داللة امل�صدر حدث َّية ،وهي داللة ال جتعله من ِّ
من الزمان واملكان و�إن كان الزمان من �ضرورياته ومالزمته(� ،)65إ َّ
ال �أنَّ كتب القراءات املتواترة ت�شري �إىل وجود
تعاقب بني الو�صف وامل�صدر:
ٍ

َ - 1ف َع ٌل و ُف ْع ٌل:

َّا�س ُح�سن ًا-البقرة.)83فقر�أه حمزة،
وذلك نحو اختالفهم يف قراءة«الحْ ُ ْ�س ِن» يف قوله تعاىلَ (:و ُقو ُلو ْا ِللن ِ
والك�سائي ،ويعقوب ،وخلف ،بفتح احلاء وال�سني،وقر�أه الباقون ب�ضم احلاء و�سكون ال�سني(.)66
وحجة من قر�أ بفتح احلاء وال�سني� ،أنَّ الو�صف �صفة م�ش َّب ٌ
هة ،وتقديرهَ (:و ُقو ُلو ْا ِللنَّا�س قو ًال َح َ�س ًنا)
دروعا �سابغات،
ـات�-سب�أ�،)11أي:
ال�صفة ،فهو �شبيهٌ بقول تعاىل� (:أَنِ اع َمل َ�سـا ِب َغ ٍ
ً
فحذف املو�صوف ،واقت�صر على ِّ
ح�س ٍن ،ور�أيتُ َح َ�س ًنا» ،وقلَّما
ال�صفة ـ �أعني َح َ�س ًناـ يكرث حذف مو�صوفها� ،إذ يجوز القول« :هذا َح َ�سنٌ ومررت ِب َ
وهذه ِّ
يذكر املو�صوف.
�أ َّما حجة من قر�أ ب�ضم احلاء و�سكون ال�سني ،فاللفظ حممول على وجهني:
�أنَّ الحْ ُ ْ�سنَ م�صدرُّ ،
كال�شكْر ،وال ُكفْر ،فيكون على حذف امل�ضاف ،وتقديره (:قولوا للنا�س قو ًال ذا ُح ْ�س ٍن)� ،أو يجعل
القول هو احل�سن نف�سه ،وذلك على االتِّ�ساع.
احل ْ�سنَ �صفة م�ش َّب ٌ
احل ْ�سن ،وا َ
واملر ،وقد جاء ُ
هةُ ،
�أنَّ ُ
حل َ�سن ،مبعنى واحد ،والواقع اللَّغوي يجيز جميء « َف َعل»
كاحل ْل ِوِّ ،
والر�شْ د وال َّر َ�شد»(.)67
و« ُف ْعل» مبعنى واحد ،نحو«ال ُبخْ ل وال َب َخلُّ ،

َ - 2ف ِع ٌل و َف َع ٌل:
 )61ينظر :معاين القر�آن للف َّراء،228/3:و�إعراب القراءات ال�سبع وعللها،431/2:وك�شف امل�شكالت.404/2:
 )62ينظر :تف�سري الطربي،9/30وتهذيب اللغة«26/6:فكه»،ول�سان العرب«310/10:فكِ ة»
 )63ينظر :ر�سالة يف ا�سم الفاعل مقدمة املحقق.29:
 )64ينظر� :شرح �شافية ابن احلاجب.205/2:
 )65ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها.95:
 )66ينظر :التذكرة ،190:والن�شر.164/2:
 )67ينظر :معاين القر�آن للأخف�ش،134/1:ومعاين القر�آن و�إعرابه للزجاج ،164 163-/1:وم�شكل �إعراب القر�آن ،102/1:و�إعراب القر�آن
للنحا�س،192/1:واحلجة للق َّراء ال�سبعة،127/2:والك�شف،250/1:واملو�ضح،287 286-/1:وك�شف امل�شكالت.207/1:
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قراءة«حرج» يف قوله تعاىلَ (:و َمن ُي ِرد �أَن ُي ِ�ضلَّهُ َ ,يج َعل َ�صد َر ُه�َ ,ض ِّيق ًا َح َرج ًا  -الأنعام)1
وذلك نحو اختالفهم يف
َ
فقر�أه نافع،وعا�صم ،ـ برواية �أبي بكر ـ و�أبو جعفر بك�سر ال َّراء ،وقراه الباقون بفتح ال َّراء(.)68
�صفة م�ش َّب ٌ
وحجة من ك�سر ال َّراء �أنَّ الو�صف ٌ
ال�ضيق ،وحجة من فتح ال َّراء �أنَّ ا َ
هة ،مثل« َد ِن ٍف»و« َف ِر ٍق» ،ومعناه ِّ
حل َرج
«ح ِر َج َي ْح َرج َح َر ًجا» �إذا �ضاق وخاف(،)69وذكر يون�س و�أبو من�صور الأزهري،وغريهما �أنَّ
م�صد ٌر ،والعرب تقولَ :
القراءتني لغتان مبعنى واحد وهو ِّ
ال�ضيق( ،)70لذا فالقراءتان متداخلتان،فمن فتح ال َّراء جعل اللَّفظ م�صد ًرا،
جمعي ،على وزن« َف َعلٍ » ،ومن ك�سر ال َّراء جعل اللفظ �صفة م�ش َّبهة ،على وزن« َفعِلٍ » ومعناهما
وقيل :هو ا�سم جن�س
ٍّ
متقارب.

ال و ُف َع ٌ
َ - 3ف َع ٌ
ال:

راء» يف قوله تعاىلَ (:و�إِذ َق َ
ب�ضم
يم ِ أ
لَ ِب ِ
بر ِ
اه ُ
يه َو َقو ِم ِه �إِ َّن ِني َب َر� ٌآء – الزخرف.)26فقر�أه �أبو جعفر ِّ
نحو « َب ً
ال �إِ َ
الباء ،وقر�أه الباقون بفتحها(.)71
وحجة من قر�أ بفتح الباء �أنَّ اللَّفظ م�صد ٌر و�صف به ،ي�ستعمل للواحد ،واملثنى،واجلمع ،واملذكر ،وامل�ؤنث ،بلفظ
ب�ضم ال َّراء �أنَّ اللفظ ٌ
�صفة
واحد ،والعرب تقول :نحن منك البرَ َ اء ،واخلالء ،واملعنى :ذو َب َراءٍ  .وحجة من قر�أ ِّ
م�ش َّب ٌ
اب ،وقيل :هو جمع َبريء( ،)72ومنه ما ورد يف قول ال�شاعر:
وع َج ٌ
هة ،فهو �شبيه بقول العربَ :ع ِج ْي ٌب ُ
َ
َر�أ ْيتُ الحْ َ ْر َب َي ْج ُن ُب َها ِر َج ٌ
اء()73
ال َو َي ْ�ص َلى َح َّرهَ ا ٌ
قوم ُب َر ُ

َ - 4ف ْي ِع ٌل و َف ْع ٌل:

َ
ومنه«�ض ِّيق»يف قوله تعاىلَ ( :و َمن ُي ِرد �أَن ُي ِ�ضلَّهُ َ ,يج َعل َ�صد َر ُه�َ ,ض ِّيق ًا َح َرج ًا َك�أَنمَّ َ ا َي َّ�ص َّعدُ  -الأنعام  ،)125فقر�أه ابن
كثري ب�سكون الياء،وقر�أه الباقون بك�سرها م�شدَّ دة(.)74
�صفة م�ش َّب ً
ً
هة حذفت فيه �إحدى
�ضيق ،ويجوز �أن يكون
وحجة من قر�أ ب�سكون الياء �أنَّ اللفظ م�صدر ،ومعناه :ذو ٍ
الياءين كما حذفوا يف نحو« �س ِّيد»و«هينِّ »و«وم ِّيت» ،فقالوا�َ :س ْيدٌ  ،وهَ ينْ ٌ،و َم ْي ٌت.
�صفة م�ش َّب ٌ
وحجة من قر�أ بت�شديد الياء �أنَّ اللفظ ٌ
هة ،وهو الأ�صل ،والياءان فيه �أ�صليتان ،وقد ُج ِع َلتْ الياء مثل الواو
يف احلذف(.)75

َ - 5ف ْي ِع ٌل و ِف َع ٌل:

َ
وذلك
يم َح ِنيف ًا َو َما َكانَ
بر ِ
نحو«ق ِّيم» يف قوله تعاىلُ ( :قل �إِ َّن ِني هَ دَ انيِ َر ّب ِّي �إِلىَ ِ�ص َر ٍ
اه َ
يم ِدين ًا ِق َيم ًا ِّملَّهَ �إِ َ
اط ُّم�س َت ِق ٍ

 )68ينظر :التب�صرة ،503:واملب�سوط.202:
 )69ينظر :الك�شف ،450/1:ومفاتيح الأغاين يف القراءات واملعاين .171
 )70ينظر :معاين القراءات ،168:وحجة القراءات.271:
 )71روح املعاين.127/25:
 )72ينظر :تف�سري القرطبي،76/16:ول�سان العرب«355/1:بر�أ».
 )73من �شواهد البحر املحيط،12/8:ول�سان العرب«356/1:براء».
 )74ينظر :ال�سبعة ،286:والن�شر.197/2:
 )75ينظر :جماز القر�آن ،369/1:و�إعراب القر�آن للنحا�س،579/1:وك�شف امل�شكالت ،452/1:والبيان يف غريب �إعراب القر�آن،285/1:والتبيان يف �إعراب
القر�آن.418/1:
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�شر ِك َ
ني  -الأنعام .)161
الـم ِ
مِنَ ُ
فقر�أه نافع ،و�أبو عمرو ،وابن كثري ،و�أبو جعفر ،ويعقوب بفتح القاف وت�شدِّ يد الياء مك�سورة ،وقر�أه الباقون بك�سر
القاف ،وتخفيف الياء مفتوحة(.)76
َ
�صفة م�ش ّب ٌ
وحجة من قر�أ بت�شدِّ د الياء �أنَّ اللفظ ٌ
أ�صله«ق ْيوم» �أبدلت فيه الواو
هة ،ومعناه :الزموا دي ًنا م�ستقي ًما و�
ياء ،و�أدغمت الياء يف الياء.
ً
وحجة من قر�أ بتخفيف الياء �أنَّ اللفظ م�صدرِّ ،
وال�ص َغر ،وال ِكبرَ  ،ومعناه :دين ذو ا�ستقامة ،وقيل :،هو جمع
كال�ش َبعِّ ،
�ض» �إ َّ
ال �أنه
«ق َو ًم
ا»نحو«ح َو ٍل» ِ
ِ
ِق ْي َم ٍة( ،)77قال �أبو الربكات الأنباري(:وكان القيا�س �أنْ ي�أتي بالواو ،فيقولِ :
و«ع َو ٍ
مة� -أي :ذا قيمة -مل يكن
خارجا عن القيا�س)(.)78
جاء �شا ًذا عن القيا�س ،ومن جعله جمع ِق ْي ٍ
ً
والظاهر �أنَّ من �شدَّ د الياء ،فقد عدّ اللَّفظ �صفة م�شبهة على وزن« َفي ِعل» على وفق مذهب الب�صريني ،وعلى
وزن« َف ْعيِلٍ » عند الكوفيني ،ومن خف َ
َّف الياء فقد جعل اللفظ م�صد ًرا على وزن« ِف َعلٍ » وهو م�صدر �سماعي ،ويجوز �أن
جمع«ق ْيمة».
يكون
ِ

اخلامتة :

ونخل�ص من ذلك كله �إىل ما ي�أتي:
ال�صفة امل�ش َّبهة ذات �صيغ متعدِّ دة ،وهو ما يجعلها ملتب�سة من حيث املبنى مع �أبنية الأو�صاف الأخرى ،ومع �أبنية
�أنَّ ِّ
امل�صادر� ،إ َّ
ال�صفة امل�ش َّبهة على الثُّبوت والدَّ وام ُتعدُّ من �أهم �سماتها ،وربمَّ ا يكون فيها الثُّبوت ن�سب ًيا.
ال �أنَّ داللة ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة هو ا�شتقاقها من الفعل الالزم ،وما �أ�شتُقَّ من املتعدّ ي فيعدُّ �سماع ًيا.
�أنَّ القيا�س يف ِّ
ال�سياق ،فهو وظيفتها يف ال�سياق ،ولي�س زم ًنا �صرف ًيا من وظائف ال�صيغة.
الزَّمن فيها زمنٌ نحويٌ م�ستفادٌ من ِّ
ال�صفة امل�ش َّبهة ب�شكلٍ ُم ٍّ
�ستقل ،بل بحثوها �ضمن �صيغ ا�سم الفاعل ،و�إن كانوا قد
�أنَّ �أغلب القدماء مل يبحثوا �أبنية ِّ
ال�سراج �أول من عر�ض لبع�ض هذه الأبنية ،وابن احلاجب ر َّتبها ترتي ًبا
�أفردوا لها با ًبا يف اجلانب النحوي ،ويعدَّ ابن َّ
منطق ًّيا ،وو�ضع داللة كل �صيغة على حدة.
ال�صفة امل�ش َّبهة مع �أبنية الأو�صاف الأخرى ،ومع �أبنية امل�صادر
اختالف القراء َيدُ لُّ على تعاقب وتداخل �أبنية ِّ
� ً
أي�ضا ،وذلك �إ ّما لتقارب �ألأبنية يف الداللة ،و�إ َّما الختالف اللهجاتَّ ،
ولعل ال�سياق هو الذي يحدِّ د تلك الدالالت.

 )76ينظر :ال�سبعة ،274:والن�شر.200/ 2:
 )77ينظر :معاين القر�آن للأخف�ش 318/1:ومعاين القر�آن و�إعرابه للزجاج ،311 310-/2:ومعاين القراءات،175:واملو�ضح.517/1:
 )78البيان يف غريب �إعراب القر�آن.297/1:
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قائمة امل�صادر واملراجع:
 �إحتاف ف�ضالء الب�شر بالقراءات الأربعة ع�شر ،للبناء الدمياطي .حتقيق� :شعبان حممد ا�سماعيل ،عامل الكتب،مكتبة الكليات الأزهرية1987 -م.
 الأ�صول يف النّحو ،البن ال�سراج( �أبي بكر حممد بن �سهيل 316ﻫ) .حتقيق :عبد احل�سني الفتلي  -م�ؤ�س�سةالر�سالة -ط - 3بريوت 1989 -م.
 �إعراب القراءات ال�سبع وعللها ،البن خالوية( �أبي عبد اهلل احل�سني بن �أحمد بن خالوية الهمداين النحويال�شافعي_ت370ﻫ)_ حتقيق:عبد الرحمن بن �سليمان العثيمني_ مكتبة اخلاجني_ القاهرة_ ومطبعة
املدين _ ط1413_1ﻫ_ 1992م.
 �إعراب القر�آن ،للنحا�س( �أبي جعفر �أحمد بن حممد بن ا�سماعيل_ت 338ﻫ) .حتقيق :زهري غازي زاهد_عامل الكتب ،مكتبة النه�ضة العربية_ ط11985 _1405_2م.
 �أق�سام الكالم العربي من حيث َّال�شكل والوظيفة_ فا�ضل م�صطفى ال�ساقي_ مكتبة اخلاجني_ القاهرة
_ط1397_1ﻫ_1977م.
 الإن�صاف يف م�سائل اخلالف ،لالنباري( كمال الدين �أبي الربكات عبد الرحمن بن حممد ت577ﻫ)حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد_ دار �إحياء الرتاث الإ�سالمي_ م�صر_1965م.
 البحر املحيط ،لأبي حيان الأندل�سي (�أثري الدين عبد اهلل بن حممد بن يو�سف_ ت745ﻫ) ،مراجعة� :صدقيحممد جميل_ درا الفكر_ ط1412 _1ﻫ_1992م
 البيان يف غريب �إعراب القر�آن ،للأنباري(�أبي الربكات عبد الرحمن بن الأنباري_ت577ﻫ)_ حتقيق:بركاتيو�سف هبود_ �شركة الأرقم بن الأرقم_ بريوت _2003م.
 التب�صرة يف القراءات ال�سبع ،ﻠ(مكي بن �أبي طالب_ت437ﻫ) .حتقيق:حممد غوث الندوي_ الدَّ ار ال�سلفية_الهند_ط1402_2ﻫ_1982م.
 التبيان يف �إعراب القر�آن ،للعكربي (�أبي البقاء عبد اهلل بن احل�سني _ ت616ﻫ) _ حتقيق :حممد ح�سني�شم�س الدين _ دار الكتب العلمية_ بريوت_ ط1419_1ﻫ_ 1998م.
 التذكرة يف القراءات،البن غلبون( �أبي احل�سن طاهر بن عبد املنعم_ت399ﻫ).حتقيق� :سعيد �صالح زعيمة_دار ابن خلدون_ اال�سكندرية_ دار الكتب العلمية_ بريوت_ط1422_1ﻫ_2001م.
 ت�سهيل الفوائد وتكميل املقا�صد_ البن مالك( جمال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي احل َّياينالأندل�سي_ ت 672ﻫ) حتقيق :حممد كامل بركات_ دار الكتاب العربي_ 1378ﻫ_ 1967م.
 تهذيب اللغة ،للأزهري( �أبي من�صور حممد بن �أحمد _ت370ﻫ).حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي ،وحممودفرج العقدة_ مطابع �سيل العرب_ بال تاريخ.
 جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن«تف�سري الطربي» ،للطربي( �أبي جعفر حممد بن جرير الطربي_ت310ﻫ)_دار الفكر_ 1408ﻫ_ 1988م.
 اجلامع لأحكام القر�آن«تف�سري القرطبي» ،للقرطبي( �أبي عبد اهلل حممد بن �أحمدالأن�صاري_ت761ﻫ) .قدمله:خليل جمي الدين  ،و�آخرون _دار الفكر_ بريوت_1415ﻫ_1995م.
 اجلمل يف النحو ،للزجاجي( �أبي القا�سم عبد الرحمن بن �إ�سحاق_ ت340ﻫ)_ حتقيق :علي توفيق احلمد_				
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ط _1م�ؤ�س�سة الر�سالة_بريوت_ 1404ﻫ_1984م.
 حجة القراءات ،البن رجنلة( �أبي زرعة عبد الرحمن بن حممد) .حتقيق�:أ�سعد الأفغاين_ م�ؤ�س�سةالر�سالة_ط1422_5ﻫ_ 2001م.
ِّ
 احلجة للقراء ال�سبعة ،للفار�سي(�أبي علي احل�سن بن عبد الغفار_ت377ﻫ) .حتقيق :بدر الدين قهوجي_دار امل�أمون_ط1404_1ﻫ_1984م
النجار _دار ال�ش�ؤون
 اخل�صائ�ص ،البن جني(�أبي الفتح عثمان بن جني_ ت392ﻫ)_ حتقيق:حممد علي َّالثقافية العامة_ط _4بغداد_1990م.
 الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،لل�سمني احللبي(�أحمد بن يو�سف_ت756ﻫ) .حتقيق� :أحمد حممداخل َّراط_ دار القلم _ دم�شق_ط1408_1ﻫ_.1987
 ديوان �أبي الأ�سود الدُّ ُ�ؤيل_ �صنعه� :أبو �سعيد احل�سن ال�سكري _ حتقيق:حممد ح�سن �آل يا�سني_ م�ؤ�س�سة�أين للطباعة والت�صوير_ط1402_1ﻫ_1982م.
 ر�سالة يف ا�سم الفاعل املراد به اال�ستمرار يف جميع الأزمنة ،للعبادي(�أحمد بن قا�سم_ ت994ﻫ)_ حتقيق:حممد ح�سن ع َّواد_ دار الفرقان_ط1403_1ﻫ.
 روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين ،للألو�سي(�أبي الف�ضل �شهاب الدين ال�س َّيد حممود الألو�سيالبغدادي_ت1270ﻫ)،دار الفكر_ بريوت_ط1414_1ﻫ_1994م.
 �شذا العرف يف فنَّ ال�صرف ،للحمالوي(�أحمد_ت1435ﻫ) دار القلم_ بريوت. �شرح الأ�شموين على �ألفية ابن مالك(لأبي احل�سن نور الدين علي بن علي بن عي�سى_ت_-929ﻫ).حتقيق:ح�سن حمد_ط_1دار الكتب العلمية_ 1419ﻫ_1998م.
 �شرح الت�صريح على التو�ضيح ،للأزهرة(خالد بن عبد اهلل_ ت905ﻫ) دار الفكر_ بريوت_ بال تاريخ. �شرح الت�صريف ،للثمانيني(عمر بن ثابت الثمانيني-ت242ﻫ) .حتقيق� :إبراهيم بن �سليمان البعيمي_ط_1مكتبة الر�شد_ الريا�ض_1419ﻫ_1999م.
 �شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية ،البن ه�شام الأن�صاري( عبد اهلل بن يو�سف بن عبد اهلل_ت716ﻫ).حتقيق :هادي نهر_ مطبعة جامعة بغداد_ط1397_1ﻫ_1977م.
 �شرح املف�صل ،البن يعي�ش( موفق الدين يعي�ش بن علي بن يعي�ش_ت643ﻫ)_ مكتبة املتنبي _القاهرة. �شرح جمل الزجاجي ،البن ع�صفور( علي بن م�ؤمن بن علي_ت 669ﻫ).حتقيق� :صاحب �أبو جناح_ عاملالكتب_ط_1بريوت_1419ﻫ_ 1999م.
 �شرح �شافية ابن احلاجب ،للر�ضي( ر�ضي الدين حممد بن احل�سن اال�شرتابادي ـ686ﻫ).حتقيق :حممدنور احل�سن ،وحممد الز ّفزاف ،وحممد حمي الدين عبد احلميد_ دار الكتب العلمية_ بريوت_
ط1395_1ﻫ_1975م.
 �شرح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،البن ه�شام(�أبي حممد عبد اهلل جمال الدين_ت761ﻫ).حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد_ املكتبة الع�صرية_ط_1بريوت_1416ﻫ_1995م.
 �شرح كافية ابن احلاجب ،للر�ضي(ر�ضي الدين حممد بن احل�سن اال�ستربابادي_ت686ﻫ).حتقيق� :أميل بديعيعقوب_ ط_1دار الكتب العلمية_ بريوت_1419ﻫ_1998م.
 ال�صاحبي يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها ،البن فار�س(�أبي احل�سني �أحمد بن فار�س_ت395ﻫ) .حتقيق:				
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م�صطفى ال�شوميي_ م�ؤ�س�سة بدران _ بريوت_1985م.
 يف الت�صريف ،للجرجاين(عبد القاهر_ت471ﻫ).حتقي :حم�سن �سامل العمريي_ مكتبة الرتاث_ ط_1مكة املكرمة_ 1408ﻫ_1988م.
 كتاب ال�سبعة يف القراءات( ،البن جماهد_ت324ﻫ).حتقيق�:شوقي �ضيف_ط_2دار املعارف_ بالتاريخ.
 كتاب �سيبويه ﻠ(�أبي ب�شر عمر بن عثمان بن قنرب_ ت180ﻫ) .حتقيق:عبد ال�سالم هارون_ط _3عاملالكتب_ بريوت_ 1403ﻫ_1983م.
 ك�شف امل�شكالت و�إي�ضاح املع�ضالت يف �إعراب القر�آن وعلل القراءات ،للباقويل( �أبي احل�سن علي بن احل�سنيالباقويل ،امللقَّب بجامع العلوم النحوي_ ت543ﻫ) .حتقيق :عبد القادر عبد الرحمن ال�سعدي_ دار
عمار_ط1421_1ﻫ_2001م.
 ك�شف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها وحججها ،للقي�سي( �أبي حممد مكي بن �أبي طالب_ت437ﻫ).حتقيق:حميي الدين رم�ضان_ط1404_3ﻫ_1984م.
 ل�سان العرب ،البن منظور(ت711ﻫ) .ت�صحيح�:أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد ال�صادق العبيدي ،دار �إحياءالرتاث العربي_ بريوت_ط1716_1ﻫ_1996م.
 اللغة العربية معناها ومبناها_ متام ح�سان_ط _1دار الثقافة _ املغرب_1994م. مب�سوط يف القراءات الع�شر ،للأ�صبهاين(�أبي بكر �أحمد بن احل�سني بن مهران_ت381ﻫ) .حتقيق�:سبيعحمزة حاكمي_ مطبوعات جممع اللغة العربية_ دم�شق_1407ﻫ_1986م.
 جمال�س ثعلب ،لثعلب( �أبي العبا�س �أحمد بن يحيى_ت291ﻫ) .حتقيق :عبد ال�سالم هارون_ دار املعارف_م�صر_ ط _2بال تاريخ.
 املخ�ص�ص ،البن �سيدة( �أبي احل�سن علي بن ا�سماعيل النحوي_ ت458ﻫ)_ دار الفكر_ ط_1بريوت_1398ﻫ_1978م.
ال�س َّوا�س_
 م�شكل �إعراب القر�آن ،للقي�سي( �أبي حممد مكي بن ابي طالب_ ت437ﻫ).حتقيق:يا�سني حممد َّط _2دار اليمامة_1421ﻫ_2000م.
 معاين الأبنية يف العربية_ فا�ضل �صالح ال�سام َّرائي_ جامعة بغداد_ط1401_1ﻫ_1981م. معاين القراءات ،للأزهري( �أبي من�صور حممد بن �أحمد_ت370ﻫ) .حتقيق� :أحمد فريد املزيدي_ دارالكتب العلمية_ بريوت_ط1420_1ﻫ_1999م.
 معاين القر�آن للف َّراء( يحي بن زياد_207ﻫ).حتقيق:حممد علي النجار ،و�أحمد يو�سف جناتي_ط1983_3م.
ال�سري_ ت311ﻫ) .حتقيق :عبد اجلليل عبده �شلبي_
 معاين القر�آن و�إعرابه،للزجاج( �أبي ا�سحاق �إبراهيم ِّدار احلديث_ القاهرة_ط1418_2ﻫ_1998م.
 معاين القر�آن ،للأخف�ش(�أبي احل�سن �سعيد بن م�سعدة الأخف�ش الأو�سط_ت215ﻫ) .حتقيق:هدى حممودقراعة_ مكتبة اخلاجني_ مطبعة املدعي_ط1411 _1ﻫ_1990م.
 مفاتيح الأغاين يف القراءات واملعاين_(لأبي عالء الكرماين_ت563ﻫ) .حتقيق :عبد الكرمي م�صطفىمدلج_ دار ابن حزم_ بريوت_ط1422_1ﻫ_2001م.
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 املفردات يف غريب القر�آن ،للأ�صفهاين( �أبي القا�سم احل�سني بن حممد_ت502ﻫ)� .ضبط :هيثم طعيمي_دار �إحياء الرثات العربي_ بريوت_ط_1م�صر_1423ﻫ_2002م
 املف�صل يف �صنعة الإعراب ،للزخم�شري(حممود بن عمر_ ت538ﻫ).حتقيق :حممد عز الدين ال�سعدي_ دار�إحياء العلوم بريوت_ط1410_1ﻫ_1990م.
 املقت�صد يف �شرح الإي�ضاح ،للجرجاين(عبد القاهر �أبي بركات عبد الرحمن بن حممد_ت471ﻫ) .حتقيق:كاظم بحر املرجان_ دار الر�شيد_بغداد_1982م.
ربد( �أبي العبا�س_ت285ﻫ) .حتقيق :حممد عبد اخلالق ع�ضيمة_ دار الفكر بريوت.
 املقت�ضب ،للم ِّاملقرب ،البن ع�صفور(علي بن م�ؤمن_ت669ﻫ).حتقيق� :أحمد عبد ال�ستار اجلواري ،وعبد اهلل اجلبوري_
 ِّمطبعة العاين ط_1بغداد_1986م.
 املمتع يف الت�صريف،البن ع�صفور .حتقيق:فخر الدين قباوة_ الدار العربية للكتاب _ط1403_5ﻫ_1983م.
 املن�صف ،البن جني( �أبي الفتح عثمان بن جني_ت392ﻫ) .حتقيق� :إبراهيم م�صطفى ،وعبد اهلل �أمني_مطبعة م�صطفى البابي احللبي_ط_1م�صر_1954_1373م.
 املو�ضح يف وجوه القراءات وعللها ،البن �أبي مرمي( ن�صر بن على بن حممد �أبي عبد اهلل ال�شريازي الفار�سيالن�سوي النحوي_ ت بعد565ﻫ).حتقيق:عمر حمدان الكبي�سي_ اجلماعة اخلريية لتحفيظ القر�آن
الكرمي_ جدة_ط1414_1ﻫ_1993م.
 الن�شر يف القراءات الع�شر،البن اجلزري( �أبي اخلري حممد بن حممد الدم�شقي_ت833ﻫ) .قدَّ م له :عليخرج �آياته :زكريا عمريات_ دار الكتب العلمية_ بريوت_ط1423 2-ﻫ_2002م.
حممد ال�ضباع_ ّ
 الوا�ضح يف علم العربية ،للزبيدي( ابي بكر حممد بن احل�سن) .حتقيق� :أمني علي ال�سيد_ القاهرة_داراملعارف _ ط1975_1م.
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جرائم تلوث املياه يف القانون اجلزائري
د .طالبي حليمة

دكتوراة الدولة يف القانون اجلنائي باري�س 2
�أ�ستاذة بجامعة عنابة -كلية احلقوق اجلزائر

املقدمة:

تت�سم حماية البيئة بت�شعب عنا�صرها و ظهرت اهتماماتها على
امل�ستويني الوطني و الدويل :جت�سدت اجلهود الدولية ،يف االتفاقيات و
امل�ؤمترات يف تكري�س احلق يف حماية البيئة ( .)1و على ال�صعيد الوطني،
تدهورت �أو�ضاع البيئة و تعر�ضت �إىل االعتداءات يف خمتلف مكوناتها و هذا
ما �أدى بامل�شرع اجلزائري �إىل تبني ت�شريع يكر�س للبيئة حماية قانونية
موحدة يف قانون حماية البيئة و حماية قطاعية تتناول �شتى جماالتها مثل
حماية املياه ،اجلو ،الهواء ... ،و تندرج احلماية اجلنائية �ضمن هذه احلماية
لكونها تعد حتمية عندما يتعلق الأمر بحماية القيم الأ�سا�سية للمجتمع و
هي �أ�سمى �أ�شكال احلماية القانونية .و تدخل حماية البيئة املائية من �أفعال
تلوثها يف �إطار هذه احلماية اجلنائية و لها بعد �إن�ساين لأن الإ�ضرار بالو�سط
املائي الذي يتفاعل معه الإن�سان ينعك�س على هذا الأخري و تعترب جرائم
تلوث املياه من �أخطر اجلرائم البيئية على كيان املجتمع و �صحة �أفراده.
	�أ�ضاف امل�شرع اجلزائري احلماية اجلنائية على املياه من �أفعال
تلوثها بناء على قانونني �أ�سا�سيني و مرا�سيمهم التنظيمية و التنفيذية:
قانون حماية البيئة :رقم  03/83ال�صادر بتاريخ  1983/02/5وامللغي بالقانون رقم  10/03وامل�ؤرخ يف  2003/07/19و املت�ضمن
حماية البيئة يف �إطار التنمية امل�ستدامة.
قانون املياه :رقم  17/83امل�ؤرخ يف  1983/07/16و امللغي بالقانونرقم  12/05و ال�صادر بتاريخ  2005/9/4املتعلق باملياه و الذي يرمي
�إىل حماية املياه يف �إطار التنمية امل�ستدامة.
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بناء على ذلك ،طرحنا الإ�شكالية التالية:
ما هي فعالية هذه القوانني يف �إر�ساء حماية جنائية للمياه من �أفعال تلوثها و هل تتفق مع املبادئ العامة
للقانون اجلنائي �أم تفر�ض خ�صو�صيتها؟
و للإجابة على الإ�شكالية ،اتبعنا املنهج التحليلي يف تناولنا للن�صو�ص القانونية التي حتكم مو�ضوع
البحث من �أجل متح�صها و �ضبط عنا�صر جرائم تلوث املياه و �أنواعها و �أو�صافها و التعمق يف درا�ستها و اعتمدنا على
املنهج الو�صفي ب�ش�أن حتيد مفهوم البيئة املائية و مفهوم تلوث املياه و �صوره.
و خ�ص�صنا خلطة البحث ثالثة مطالب وهم:
املطلب الأول

طبيعة جرائم تلوث املياه
االعتداء على املياه ب�أفعال تلوثها يخ�ضع لطبيعة اجلرائم البيئية التي يف جترميها تتعار�ض مع مقت�ضيات
مبد�أ ال�شرعية اجلنائية .و لذلك �أخذ امل�شرع اجلزائري يف جترمي �أفعال تلوث املياه �أ�سلوبا يتنا�سب مع امل�صلحة
البيئية املائية املراد حمايتها جنائيا .ما هي خا�صية هذه امل�صلحة و ما هو �أ�سلوب جترميها؟

الفرع الأول :خا�صية امل�صلحة املائية حمل احلماية اجلنائية

للو�سط املائي قيمة اجتماعية و هي من �أهم العنا�صر التي تت�ضمنها البيئة ال�ستمرار احلياة الب�شرية و
الكائنات احلية الأخرى .و بتلوث املياه ،ينعك�س االعتداء على البيئة و عليه يجب حتديد مفهوم قيمة امل�صلحة
املائية للبيئة و �أ�شكال االعتداء عليها.

اوال :مفهوم قيمة امل�صلحة املائية

عدم احرتام الطاقة املائية من �أفراد املجتمع �أو من امل�ؤ�س�سات و الن�شاطات ال�صناعية ب�صب امللوثات يف
الأو�ساط املائية و الأنظمة البيئية كان من �ش�أنه عجز البيئة املائية ب�أن ت�ؤدي الوظيفة الطبيعية التي وجدت من
�أجلها يف الكون .و �ضرورة حماية هذه امل�صلحة جنائيا يعود �إىل خ�صية قيمتها يف:
 م�صلحة فردية و جماعية ( ي�ستهلكها الإن�سان دون التمييز بني اال�ستعمال الفردي �أو اجلماعي �أو الزمني �أواملكاين
 م�صلحة ت�ضامنية ( ت�ضمن لكل الكائنات احلية تواجدهم يف احلياة باعتبارها �ضمة م�شرتكة لكل الأجيال). و هي بيئة مائية و هذا ما �أكده قانون املياه يف املادة  43عندما �أوجب « حماية الأو�ساط املائية و الأنظمةالبيئية املائية من كل �أنواع التلوث التي من �ش�أنها �أن مت�س بنوعية املياه و ت�ضر مبختلف ا�ستعماالتها» .
و �أي�ضا قانون حماية البيئة يف املادة  8/4ب�أن تلوث املياه ي�سئ �إىل �صحة الإن�سان و احليوان و النبات و
ينعك�س على جميع املكونات الأخرى للبيئة مثل اجلو و الهواء..
و بهذا املفهوم ,ال ميكن ت�صور منو اقت�صادي ،اجتماعي ... ،دون مياه �سليمة و نظيفة يف املحيط البيئي و
القيم البيئية الأخرى مثل الهواء و اجلو ي�ستمد منها �صحتها �أو �أثارها ال�ضارة و ميتد مفعولها على الكائنات احلية
الأخرى و ال يقت�صر على �إقليم واحد)2(...
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ثانيا� :أ�شكال االعتداء على امل�صلحة املائية

تتنوع االعتداءات على امل�صلحة املائية للبيئة بتنوع املواد امللوثة للمياه و بح�سب م�صادر التلوث و تتعدد
�أ�شكالها و هي:
التلوث احل�ضري و يتمثل �أ�سا�سا يف �صرف القدرات املتخلفة عن ا�ستهالك الإن�سان واملخالفات الآدمية وم�ستح�ضرات التنظيف...
التلوث ال�صناعي و يختلف باختالف �أنواع الن�شاط ال�صناعي و طبيعة املواد امل�ستخدمة و نوعية الإفرازاتالناجتة عن خملفاته...
تلوث النفايات ال�سائلة و هي من �أ�شكال التلوث ال�صناعي و التي بت�صريفها يف املجاري املائية و دون تطهريها �أوت�صفيتها ت�ؤدي �إىل تلوث املياه و الأو�ساط الأخرى للبيئة.
 و مبا �أن للبيئة �صور خمتلفة :طبيعية ،اجتماعية ،اقت�صادية ،قد ت�ستمد منها �أ�شكال االعتداء �أ�سباب تفاعلهامثل التفاعل مع مواردها الطبيعية و غريها و كذا الأماكن ,املناظر ،املعامل ...
و�إذا كان للم�صلحة املائية خ�صية يف حتديد مفهوم قيمتها و �أ�شكال االعتداء عليها ،ما هو الأ�سلوب الذي اعتمده
امل�شرع اجلزائري يف جترمي �أفعال التلوث للمياه؟

الفرع الثاين :الأ�سلوب املعتمد عليه يف جترمي �أفعال تلوث املياه

طبيعة امل�صلحة املائية امل�شمولة باحلماية اجلنائية جعلت امل�شرع يدرج يف جترمي �أفعال تلوث املياه
�أ�سلوب خا�ص.
ما هي هذه الطريقة و هل تتفق مع مقت�ضيات مبد�أ ال�شرعية اجلنائية؟

اوال :طريقة التجرمي ب�أ�سلوب خا�ص

عند �صياغة الأحكام اجلنائية ا�ستند امل�شرع اجلزائري يف بع�ض ن�صو�صه على طرقتني يف �إعداد ن�صو�ص التجرمي:
الن�صو�ص على بيا�ض و الن�صو�ص املرنة.

(�)Normes en blancأ :الن�صو�ص على بيا�ض

يق�صد بالن�صو�ص على بيا�ض االعتماد على الإحالة من الن�ص الذي يحدد العقوبة يف الإطار العام
للجرمية و يتطلب الرجوع �إىل ن�صو�ص �أخرى من �أجل حتديد عنا�صرها التف�صيلية و �شروط بيانها ()3
مثل املادة  166و ما يليها ق.م التي حتدد العقوبة و حتيل �إىل ن�صو�ص القانون ذاته يف حتديد عنا�صر اجلرمية.
�أو مثل ن�ص املادة  100ق.ح.ب الذي يكتفي بذاته يف التجرمي و العقاب و يتطلب االطالع على �أحكام غري جنائية
تفيد بيان الأفعال ال�ضارة بنوعية املياه ال�سطحية �أو الباطنية �أو ال�ساحلية و الوارد حتديدها يف املادة  04من
ق.م.

( )Clauses ouvertesب :الن�صو�ص املرنة

�صياغة الأحكام الواردة يف قانون املياه املتعلق بالوقاية و احلماية من تلوث املياه تفر�ض على امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية و غريها واجبات عامة ي�صنف على �ضوئها �أنواع جرائم تلوث املياه و تتمثل يف �أفعال مل ت�ضبط عنا�صرها
بدقة و و�ضوح مثل مادة غازية �أو �سائلة �أو �صلبة ( املادة  120ق.م) �أو �سلوك رمي �أو تفريغ �أو �إيداع ( املادة 44
ق.م) خا�صة و �أن عباراتها وا�سعة بالن�سبة لرجل القانون ( )4وال تفيده يف حتديد العنا�صر املكونة جلرائم تلوث
املياه وفقا ملبد�أ ال�شرعية اجلنائية.
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ثانيا :مبد�أ ال�شرعية اجلنائية يف جترمي تلوث املياه

يت�ضمن ن�ص التجرمي النموذج القانوين للفعل املجرم و مبوجبه ي�سبغ الو�صف الإجرامي على ن�شاط
اجلاين و يعر�ضه للعقوبة اجلزائية وفقا ملبد�أ ال�شرعية اجلنائية ( املادة الأوىل ق.ع).و تدخل احلماية اجلنائية
يف مواجهة �أفعال تلوث املياه يتطلب �أي�ضا منوذج قانوين الذي على �أ�سا�سه تقوم اجلرمية .هل م�سلك التجرمي يف
تلوث املياه يتفق مع مقت�ضيات مبد�أ ال�شرعية اجلنائية �أم جلرائم تلوث املياه مربرات لل�شرعية اخلا�صة.

�أ :مقت�ضيات مبد�أ ال�شرعية اجلنائية

	�إذا كان ن�ص التجرمي يف تلوث املياه يحيل �إىل ن�صو�ص قانونية يت�ضمنها القانون ذاته �أو قانون �آخر فيعد
م�صدرا للتجرمي والعقاب وفقا ملبد�أ ال�شرعية اجلنائية بتحديد الأفعال التي تعر�ض مرتكبها للعقوبة املقررة.
�أما التجرمي بن�صو�ص مرنة ف�إنه يهدر مقت�ضيات مبد�أ ال�شرعية اجلنائية لأنه ال يقيد القا�ضي اجلنائي بدقة يف
نطاق دائرة التجرمي و العقاب و ي�سمح له اخلروج من �إدارة امل�شرع بالتف�سري الوا�سع �أو ال�ضيق للن�ص.

ب :مربرات ال�شرعية اجلنائية اخلا�صة

من املربرات ميكن ذكر ما يلي:
�أن تنوع االعتداءات التي �أ�صبحت البيئة املائية تتعر�ض �إليها ب�سبب �صور تلوثها املختلفة و مواردها ال�سامة وامتداد �آثارها ال�ضارة على م�شتمل مكوناتها هو الذي مل ميكن امل�شرع البيئي ب�إتباع مقت�ضيات مبد�أ ال�شرعية
ملواجهة كل الأفعال ،بل كان اال�ستناد على �أ�ساليب التجرمي بالإحالة و بالن�صو�ص املرنة هو الطريقة التي
ت�سمح له معاقبة مرتكبي هذه الأفعال �إىل حني �أن يت�سنى له مكافحتها بن�صو�ص جنائية تتفق مع مبادئ
ال�شرعية اجلنائية.
�أن �آثار املواد امللوثة على املياه ي�شرتط درا�سة فنية ،فيزيائية ،كيميائية ،بيولوجية... ،و لذلك مل تدرج جرائم تلوث املياه يف قانون العقوبات بل �شرعت بن�صو�ص خا�صة ت�ستند على قرارات
و مرا�سيم ال�سلطة التنفيذية .و يف هذا الإطار ي�أخذ مبد�أ ال�شرعية اجلنائية مفهوم جديد يفرت�ض فيه �أن تكون
احلماية العادلة للبيئة املائية هي �أ�سا�س التجرمي و العقاب.
املطلب الثاين

�أركان جرائم تلوث املياه
جرم امل�شرع اجلزائري �أفعال تلوث املياه بن�صو�ص قانون املياه و قانون حماية البيئة و لإقامتها يجب
توافر الركن املادي و املعنوي .ما هي عنا�صرها املادية و ما هي �صور الركن املعنوي؟

الفرع الأول :العنا�صر املادية يف جرائم تلوث املياه

يعاقب امل�شرع اجلزائري على ال�شروع يف جرائم تلوث املياه و على اجلرمية التامة .ما هي العنا�صر املادية
للجرمية ؟

اوال :ال�سلوك الإجرامي

يتمثل ال�سلوك الإجرامي يف فعل التلوث .ما هو حتديده و ما هي طبيعته القانونية؟
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�أ :حتديد فعل التلوث:

عرف امل�شرع اجلزائري فعل التلوث املياه على �أنه كل تغيري مبا�شر م�ضر مبميزات املياه لال�ستهالك �أو قد
يحدث �إ�ضرار بال�صحة و �سالمة الإن�سان و النبات و احليوان و الهواء واجلو ( ...الفقرة  8و 9للمادة  4من ق.ح.ب)
()5
و بهذا التحديد الوا�سع ،يدرج امل�شرع كل �أنواع االعتداء و الذي قد ي�ؤدي �إىل الإخالل بطبيعة املياه �أو
ي�ؤثر �سلبا على �أداء وظائفها املتعددة و ما يعيب يف هده التحديد �أنه ال يفرق بني الن�شاط املبا�شر و غري املبا�شر و ال
يف الطريقة امل�ستخدمة يف �إ�ضفاء املواد امللوثة .و ال يح�صر املواد امللوثة و قد تكون �سائلة� ،صلبة �أو غازية ( املادة
 120ق.م) و قد تكون مياه �سطحية �أو جوفية �أو مياه البحر ( املادة  50ق.م) و بالتايل فعل تلوث املياه ي�شرتط
لقيامه �أي و�سط مائي و �أية مادة ملوثة و �أي �ضرر ناجت عنها.

ب :الطبيعة القانونية لفعل تلوث املياه

يختلف فعل تلوث املياه بتنوع االعتداءات التي تقع على املياه نتيجة �إدخال املواد امللوثة عليها.
ما هي الطبيعة القانونية لهذا الفعل املجرم؟
ت�أخذ اجلرمية �صورة الفعل االيجابي عندما يعاقب اجلاين على» �إفراغ �أو �إيداع مواد ملوثة ( »...املادة  46ق.م)�أو �صورة االمتناع عندما يعاقب على عدم اتخاذ احلذر الالزم برتك ت�سريب املياه و باالمتناع يت�سبب يف �إحلاق
ال�ضرر (املادة  100ق.ح.ب).

ثانيا :النتيجة الإجرامية و العالقة ال�سببية يف جرائم تلوث املياه:
�أ :النتيجة بني جرائم ال�ضرر و اخلطر

يف جرائم تلوث املياه التي يعاقب عليها بناءا على ال�ضرر ،تتمثل نتيجتها يف العدوان الذي ي�صيب امل�صلحة
املائية و يلحق بها �إ�ضرار و هو الأثر اخلارجي للجرمية املادية و جت�سدا لذلك ،ال تقوم اجلرمية املن�صو�ص عليها
يف املادة  100ق.ح.ب �إال �إذا ت�سببت الإفرازات امللوثة �إ�ضرار ب�صحة الإن�سان و احليوان ...و ب�سبب ت�سرب املواد
امللوثة يف املياه و تنقلها من مكان �إىل �آخر قد ال يكت�شف �آثار اجلرمية يف مكان وقوعها �أو يف زمن ارتكابها.
 و يعاقب �أي�ضا قانون املياه على جرائم تلوث املياه و ا�شرتط ال�ضرر �أو اكتفى باخلطر الفعلي �أو املحتمل الذييهدد امل�صلحة املائية امل�شمولة باحلماية اجلنائية ( .املادة  46ق.م)
 -و جرم قانون حماية البيئة بع�ض الأفعال ،لي�س ملواجهة ال�ضرر �أو اخلطر بل ملقا�صد وقائية ( املادة )103

ب :العالقة ال�سببية يف جرائم تلوث املياه

تعد العالقة ال�سببية عن�صرا من العنا�صر املكونة جلرائم ال�ضرر و مبوجبها يرتبط فعل تلوث املياه
بنتائجه ال�ضارة.و قد تتعدد عوامله و �أ�سبابه و قد ال تتحد النتيجة مع ال�سلوك الإجرامي يف زمان ومكان وقوعه
مما يجعل ربط فعل تلوث املياه بنتائجه �أمر معقد و �أن تطبيق نظرية ال�سبب املالئم املعتد بها لي�س �أمر �سهال وفقا
للنمط القانوين الذي ي�س�أل فيه اجلاين عن النتيجة املحتملة و امل�ألوفة ل�سلوكه ح�سب املجر العادي للأمور.

الفرع الثاين� :صور الركن املعنوي يف جرائم تلوث املياه

ما هي الرابطة النف�سية التي يتطلبها الركن املعنوي يف جرائم تلوث املياه؟ هل هي تتخذ �صورة الق�صد
اجلنائي �أم �صور الإهمال و اخلط�أ �أو ي�ضفي عليها الطابع املادي للجرمية؟
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اوال :الق�صد اجلنائي يف جرائم تلوث املياه

�أغفل امل�شرع حتديد �صور الق�صد اجلنائي يف جرائم تلوث املياه �إال �أن عنا�صر الق�صد فيها تتمثل يف ما يلي:

�أ :العلم

	�أن يكون اجلاين على علم بامل�صلحة حمل احلماية اجلنائية ،و�سط مائي حمدد و باملواد ملوثة و ب�إ�ضفائها
يف املياه ي�ضعها يف خطر �أو يت�سبب لها ب�ضرر يف نوعية املياه �أو ب�صحة الإن�سان و  ( ...املواد  100من ق.ح.ب و 46
من ق.م)
غري �أن افرتا�ض العلم يف اجلاين بجميع عنا�صر جرمية تلوث املياه يجد �صعوبة يف تطبيقه لأن ت�شتت
قوانني حماية املياه و تنوع املواد امللوثة و ا�صطالحاتها الفنية للعلوم املختلفة...يغري املنطق الذي يقوم عليه
االفرتا�ض و بدال من العلم بها يفرت�ض يف اجلاين جهلها و العد ربه.

ب :الإرادة

يف جرائم تلوث املياه ال�شكلية يجب �أن تكون �إدارة اجلاين موجهة �إىل خمالفة ن�ص التجرمي بق�صد
�إحداث �سلوكه �أما اجلرائم املادية ،ال تكتفي باجتاه الإرادة �إىل ال�سلوك املجرم بل ت�شرتط �أي�ضا الإرادة املوجهة
�إىل حتقيق النتيجة الإجرامية (املواد  100من ق.ح.ب و  46ق.م)

ثانيا� :صور اخلط�أ �أو �إ�ضفاء الطابع املادي على اجلرمية

يف قانون حماية البيئة تن�ص املادة  97على معاقبة كل من ت�سبب « ب�سوء ت�صرفه �أو رعونته �أو �إغفاله
�أو �إخالله بالقوانني و الأنظمة يف وقوع حادث  ...و جنم عنه تدفق مواد تلوث املياه اخلا�ضعة للق�ضاء اجلزائري»
و هذه العنا�صر التي يتطلبها ن�ص التجرمي متثل �صور اخلط�أ غري �ألعمدي و بالتايل يعاقب اجلاين عن �إهماله و ما
يرتتب عنه من نتائج �ضارة باملياه لعدم �أخد احلذر و احليطة الالزمة ملنع وقوع التلوث ال�ضار .و يف جرائم تلوث
املياه ،نتائج الإهمال و اخلط�أ تت�سبب عادة يف �أ�ضرار تفوق بالكثري تلك التي تخلفها اجلرائم العمدية مثل ما هو يف
خمالفات الأن�شطة ال�صناعية .
وعندها تطرح جرائم تلوث املياه �صعوبة يف �إثبات دليل �إقامة الركن املعنوي وفقا للقواعد العامة للقانوناجلنائي� ،أ�ضيف عليها �صورة الطابع املادي بغر�ض حماية امل�صلحة البيئية و م�س�ألة املخل بقيمها
و يف هذه ال�صورة� ،إقامة امل�س�ؤولية اجلزائية ال تتطلب رابطة نف�سية بني اجلاين و فعل تلوث املياه و بالتايل
تتعار�ض مع مبد�أ ال�شرعية اجلنائية الذي مينع افرتا�ض �إقامة امل�س�ؤولية اجلنائية يف حق اجلاين دون �إقامة دليل
الركن املعنوي و �أي�ضا تهدر مبد�أ قرينة الرباءة خا�صة و �أن اجلرائم اجلنحية مثل معظم جرائم املياه تتطلب
�صورة من �صور الركن املعنوي لإ�سنادها �إىل اجلاين على خالف املخالفات التي بطبيعتها هي مادية ()6
ما هي �أو�صاف جرائم تلوث املياه و ما هي العقوبة امل�صنفة لها؟
املطلب الثالث

�أو�صاف جرائم تلوث املياه و ت�صنيف عقوبتها
لقد ح�صر امل�شرع اجلزائري جمموعة من اجلرائم التي تقع على البيئة املائية بفعل تلوثها و �أقر لها
عقوبات جزائية .ما هي �أنواع هده اجلرائم و ما هي العقوبة اجلزائية امل�صنفة لها؟
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الفرع الأول� :أنواع جرائم تلوث املياه

ال�سلوكات التي يرتتب عنها �ضررا للبيئة املائية ب�سبب تلوثها �أو التي تلحق بها خطرا ,هي متنوعة
ب�أ�شكال االعتداءات املجرمة يف قانون حماية البيئة وقانون املياه.

اوال :اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون حماية البيئة:

جرم امل�شرع اجلزائري نوعا من جرائم تلوث املياه و ترد بن�ص املادة  100فقرة �أوىل و ثانية و املادة  97ق.ح.ب.
ما هي عنا�صرها؟

�أ :عنا�صر اجلرمية للمادة :100
الفقرة الأوىل :جاءت هذه الفقرة مت�سعة يف حتديد عنا�صر اجلرمية و تقوم هذه اجلرمية بـ:

�أفعال متعددة« :رمي �أو �إفراغ �أو ترك ت�سريبا »...يتم ن�شاطها ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة. و ب�أي مادة ملوثة �صلبة �أو �سائلة ،يت�سبب مفعولها �أو تفاعلها يف �أ�ضرار و لو م�ؤقتة و قد مت�س ب�صحة الإن�سان �أو احليوان �أو النبات �أو تقل�ص من ا�ستعمال مناطق ال�سباحة.و ي�شمل االعتداء املياه ال�سطحية �أو اجلوفية �أو مياه البحر اخلا�ضعة للق�ضاء اجلزائري ()7و �إذا امتد �آثارها خارج اخت�صا�ص الق�ضاء اجلزائري ،فاللجوء �إىل قوانني الدول املعنية و االتفاقيات
الدولية ي�صبح وجوب حلل النزاع ()8
و �إذا كانت عملية ال�صب مرخ�صة بقرار �إداري طبقا للتنظيم املعمول به ( مثل املر�سوم التنفيذي رقم 160/93
الذي ينظم النفايات ال�صناعية ال�سائلة) فتباح �أفعالها و يفرت�ض فيها �أنها ال تعر�ض للخطر �أو ال�ضرر املعاقب عليه
( املادة  100الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية :اجلرمية املعنية بهذه الفقرة يف فعل الرمي �أو الرتك للنفايات بكمية هامة .و قد تكون النفايات
منزلية �أو �صناعية �أو غريها و ال يق�صد بها النفايات اخلا�صة اخلطرية لأن مكونتها يحتمل فيه �إ�ضرار بال�صحة
العامة و ال �أي�ضا مبياه ال�صرف ال�صناعي لأن ت�صريفها مقيد قانونا بن�سبة معينة و ال ي�شرتط �أن تكون بكمية هامة
باعتبارها تخ�ضع للو�صف املجرم يف الفقرة الأوىل للمادة  100ق.ح.ب.
و تعد النفايات و كميتها الهامة عن�صرا للجرمية لأن من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار بامل�صلحة املائية و ما يرتتبعنها من نتائج �سلبية على �صحة الإن�سان و احليوان...

ثانيا :اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون حماية املياه
و تتفرع �إىل نوعني:

�أ :اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة  172ق.م

تتعلق هذه اجلرمية مبخالفة �أحكام املادة  46عن القانون ذاته و يتمثل الفعل الإ�ضايف املعاقب عليه يف ال�صور
التالية:
 تفريغ مياه قذرة� ,أو و�ضعها يف الآبار �أو �أماكن ال�شرب العمومية ...مهما كانت طبيعة هذه املياه.و�ضع مواد غري �صحية او طمرها وكان من �ش�أن ذلك تلوث املياه اجلوفية بالت�سرب الطبيعي �أو التمويناال�صطناعي و �أي�ضا يف حالة �إدخالها يف الهياكل و املن�ش�آت املخ�ص�صة للتزويد باملياه.
ما يالحظ يف هذه اجلرمية �أنها تقوم على عدة �صور من �ش�أنها �أن ت�شكل �ضررا �أو �أن تت�سبب يف خماطر على
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�صحة الإن�سان و احليوان( �أنظر املادة  4فقرة  7و  8ق.ح.ب)

ب :اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة  173ق.م

تعاقب هذه املادة على خمالفة �أحكام املادة  47من القانون ذاته و هي خمالفة الواجبات التي تقع على
املن�ش�آت امل�صنفة و التي يعترب تفريغها ملوثا.

الفرع الثاين :ت�صنيف العقوبة املقررة يف جرائم تلوث املياه

يعاقب امل�شرع اجلزائري جرائم تلوث املياه بالعقوبة اجلزائية للدور الردعي الذي يحققه اجلزاء
اجلزائي و ت�صنف بعقوبة اجلنح و املخالفات دون الإخالل بن�صو�ص قانون العقوبات عندما تخ�ضع هذه اجلرائم
�إىل الو�صف املقرر مبوجبها.

اوال :عقوبة اجلنح و املخالفات

تتمثل عقوبة اجلنح و املخالفات يف عقوبة احلب�س و الغرامة .و يف جرائم تلوث املياه يجب �أن ترتاوح
عقوبة احلب�س مع ج�سامة اجلرمية و خطورة مرتكبها و �أن تتما�شى الغرامة مع مقدار ال�ضرر الذي يرتتب عن تلوث
املياه و �أي�ضا الفوائد التي يحققها اجلاين �أو يريد حتقيقها .و يف جرائم تلوث املياه ,لقد ت�أتي الغرامة منفردة �أو
يجمع امل�شرع بني احلب�س و الغرامة .ما هي عقوبة احلب�س و الغرامة املقررة قانونا؟

�أ :بالن�سبة للعقوبات املقررة يف قانون حماية البيئة

تن�ص املادة  100يف الفقرة الأوىل و الرابعة على عقوبة احلب�س ملدة �سنتني و غرامة قدرها 500,000
دج و ميكن للقا�ضي �أن يحكم بتدابري �إ�صالح الو�سط املائي ( املادة  100فقرة .)3
املادة  97من نف�س القانون تفر�ض عقوبة مالية دون عقوبة احلب�س و تقدر بـ � 100,000إىل  1.000,000دج.

ب :بالن�سبة للعقوبة املقررة يف قانون املياه

تعاقب املادة  172على خمالفة �أحكام املادة  46لنف�س القانون بعقوبة احلب�س من �سنة �إىل خم�سة
�سنوات و غرامة من � 50,000إىل  1.000,000دج و تعاقب املادة  173على خمالفة �أحكام املادة  47لنف�س
القانون بغرامة من � 100,000إىل  1.000,000دج .و ت�ضاعف هذه العقوبات يف حالة العود.
ما يالحظ �أن عقوبة الغرامة ال توظف مبا يتنا�سب خطورة الأ�ضرار التي حتدثها جرائم تلوث املياه يف حق الإن�سان
و احليوان و النبات للأجيال احلا�ضرة و امل�ستقبلية و ال تكلف مرتكبي اجلرائم بالكثري مقارنة مع تكاليف اتخاذ
االحتياطات ملطابقة الن�شاطات ال�صناعية مع ما تقت�ضي به التنظيمات .و بالتايل توقيع التدابري الأمنية مثل غلق
�أو منع ن�شاطات �إىل حني �إزالة م�صدر التلوث ميكن �أن ي�ؤدي بدوره الوقائي �إىل منع جرائم تلوث املياه غري �أن اجلهة
الإدارية تف�ضل الت�سوية الإدارية على متابعة املخالف البيئي جزائيا خ�شية من متاطل الإجراءات اجلزائية و
عدم متكني الق�ضاء اجلزائري من الطابع الفني و التقني للجرائم تلوث املياه مما ينتهي بحفظ امللف على م�ستوى
وكيل اجلمهورية �أو حكم الرباءة �أمام ق�ضاة احلكم.

ثانيا :الو�صف الذي يخ�ضع لقانون العقوبات

و تطبق العقوبات اجلنائية على جرائم تلوث املياه عندما يرتتب عليها وفاة �إن�سان �أو �إ�صابته بعاهة
م�ستدمية عمال بالأحكام العامة املقررة يف قانون العقوبات.
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و عندما ت�أخذ جرائم تلوث املياه الو�صف الإرهابي �أو ترتبط به ,ما هو م�صريها؟

�أ :و�صف الفعل املجرم

اجلرائم املا�سة بالبيئة وب�سبب خطورتها� ,صنفها امل�شرع �ضمن اجلرائم املو�صوفة ب�أفعال �إرهابية و
تخريبية عندما ت�ستهدف �أمن الدولة و ال�سالمة الرتابية عن طريق االعتداء على املحيط البيئي �أو �إدخال مادة
�أو ت�سربها يف املياه مبا فيها املياه الإقليمية عندما تكون هذه املادة من �ش�أنها �أن ت�ضع �صحة الإن�سان �أو احليوان �أو
البيئة الطبيعية يف خطر ( املادة  87مكرر فقرة  5ق.ع).
و بهذه العنا�صر التف�صيلية تدخل جرمية تلوث املياه يف �سياق هذا الن�ص عندما ت�ستدق اجلرمية
الإرهابية و ميكن �أن تكون عابرة للحدود الوطنية و تخ�ضع للو�صف الأ�شد للإجرام املنظم.

ب :العقوبة املقررة

يعاقب امل�شرع الأفعال الإرهابية �أو التخريبية بعقوبة اجلنايات و �أقر لها �أق�صى عقوبات و قد ت�صل �إىل
حد الإعدام و ال�سجن امل�ؤبد ( املادة  87مكرر  1ق.ع) و تكون العقوبة �ضعف العقوبة املن�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات �أو يف الن�صو�ص اخلا�صة الأخرى غري املدرجة يف قانون العقوبات بالن�سبة للأفعال التي ال تخ�ضع لأ�صناف
اجلرمية الإرهابية و لكن تكون مرتبطة بها ( املادة  87مكرر 2ق.ع).
و يف هذه الأو�ضاع ,،كلما كانت جرائم تلوث املياه ترتبط باجلرمية الإرهابية ف�إنها تخ�ضع للعقوبة الأ�شد
املقررة لهذه الأو�صاف الإجرامية.

اخلـــــامتـة:

لقد ر�سم امل�شرع اجلزائري �سيا�سة جنائية ملواجهة تلوث املياه من �أجل �إقامة امل�س�ؤولية اجلزائية �ضد مرتكبها
غري انه ي�ؤخذ على �أ�سلوبه يف هذا ال�صدد� ,إغفاله حتديد �صور الركن املعنوي ,وعدم تنا�سب اجلزاء اجلزائي مع
خطورة اجلرائم واال�ضرار املرتتبة عنها� .ضف اىل ذلك بطء �إجراءات املتابعة والت�ساهل يف الق�ضايا املتعلقة بهذه
اجلرائم وما يعك�سه يف الواقع من �أحكام ق�ضائية غري رادعة .و عليه تقدم االقرتاحات التالية:
 :1تعزيز الإطار القانوين للحماية اجلنائية بتفعيل ن�صو�ص التجرمي مبا يتما�شى و خطورة الأفعال امللوثة
للمياه مع �صياغة الن�صو�ص بدقة و و�ضوح يف حتديد عنا�صر اجلرمية و �إدراج �أخطر اجلرائم يف قانون
العقوبات كما هو الأمر يف اجلرمية الإرهابية البيئية (  87مكرر فقرة .)5
 :2تقرير عقوبات جزائية حتقق الردع العام ( �أ�صلية �أو تكميلية) مع االعتماد ببدائل العقوبة املواكبة
لل�سيا�سة العقابية امل�ستحدثة ( عمل لل�صالح العام,ت�أجيل النطق باحلكم �إىل حني �إزالة �سبب التلوث)...
:3تعزيز التكوين الق�ضائي بالتقنيات القانونية اجلنائية املنا�سبة لطبيعة جرائم تلوث املياه بفنياتها يف
�إثباتها.
:4تكري�س اللجوء �إىل التعاون الق�ضائي يف جرائم تلوث املياه التي تعرب احلدود الوطنية بامتداد �سلوكها �أو
�آثارها ال�ضارة.
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c- Supporting schools with the useful modern facilities will definitely
contribute in improving the process of learning English.
d- The Ministry of Education should conduct some training programs to
improve the teachers’ abilities.
e- Building a modern and systematic policy that is based on the social,
psychological and educational principles is a step that has to be made
by qualified Yemeni educators to improve the process of education and
learning English.
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will badly affect the psychology of the low-level students.
f- Translation is a very helpful way especially in this stage .Beginners cannot
understand if the teacher keeps speaking English all the time, they will
feel frustrated.
g- Teacher has to attach himself directly or indirectly to the students’
educational and personal issues, because only then the student will love
and trust his teacher and then will receive all the information properly.
h- Teacher has to take care of his outlook, which will create a sort of respect
inside the students.
3- Regarding Environment and facilities, they are considered to be the third
difficulty facing the students; thus it is recommended that:a- Using modern facilities that go along with the current technology can
motivate the learners as they enjoy learning EL. For example, using the
language laboratory “suitably equipped with computer assisted language
learning” “CALL” should be looked upon only as an aid to the mastery of
certain specific language skills.
b- EL should be learned through different media instruments.
c- Specialized institutions should participate in improving EL by giving free
courses for the needy students under the supervision of the school itself.
4- As for the psychology of the students, this can be regarded as the lowest
difficulty that affects the students, so it is recommended that:a- the families should encourage their children to learn EL a long with the
teacher and other available sources.
b- Verbal and non- verbal encouragement always push the student to improve
and double his efforts to acquire the language.
c- The teacher should be flexible in correcting the students errors.
5.3- Suggestions:Further studies are suggested in the field that is touching a very sensitive area
in the system of learning ELT in Yemen. It is suggested that:a- The solutions suggested in this research have to be taken seriously into
account.
b- Designing a new modern curriculum that go along with this digital
world.
2013  يونيو-  يناير-العدد العا�شر

260

				
جامعة امللكة �أروى

English Language Learning in Elementary Schools: Difficulties & Solutions

2-Teacher effect
3-Enviroment and facilities
4-Psychology of the students.
The Recommendations and Suggested Solutions:In the light of the findings and the analysis of the data of the research,
the following recommendations and solutions are suggested, hoping that these
points will be taken seriously into account by the concerned authorities:1- Curriculum represents the main difficulty facing students in elementary
schools, so it is recommended that:a- Curriculum should be re-designed and updated and syllabuses should
concern with attitude and response as well as the content.
b- Curriculum should be interesting .
c - Curriculum should be in harmony with students’ ages.
d - Curriculum should go along with the Yemeni culture and traditions.
e - The technique of using the stories should be used more than it is used
now.
f – The grammatical rules should not be given in a dry way; it can be conveyed
through some games, puzzles and stories.
g – Generally, a course material which is used in Yemeni society must be
designed by Yemeni specialists .
2- Teachers’ effect represents the second high difficulty facing the students of
elementary school and this effect can be changed from negativity to positivity
through :a- Teacher should update his style and pedagogical methods and approaches
.For example, he can give clear and comprehensible input and
instruction………..etc.
b- Teacher should join some training programs to update his knowledge and
to improve his style.
c- Using activities is very important, because the fun element creates a desire
to communicate and partly because games can create unpredictability.
d- Motivation is an important factor in improving and developing the learners’
communicative ability.
e- While dealing with the students in the class, teachers should equalize
clever students and non-clever ones, because if they do not do that, they
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The instructors agreed upon the following points:1-Teachers are supervised one time a month.
2-There is about 20%-qualified teachers in Hajjah city.
3-Ability of explanation, well management of class, using of games, activities
and puzzles in class are the main points of evaluating in a teacher.
4-Some times, there are signs of improvement in the supervised teachers each
time they are visited by the instructors.
5-Students have talent if so if good teachers teach them, they will acquire EL
properly.
6-There are some factors affect EL learning such as traditional methods, lack of
motivation and ambition.
7-Curriculum needs to be updated to suit the current needs of the students and
their society.
8-It is believed that EL can be learnt away earlier than 7th class, may be at 4th
grade
9- The main reasons behind the general hatred of EL are:A-Teachers’ misunderstanding of methodology and carelessness.
B- The Lack of encouragement and support from the family.
C-The false strategy followed to build the learners capacity of EL knowledge.
10- The suggested solutions to overcome such problems:*1-Moderating the style of teachers.
*2-Updating Facilities by using labs, computers and useful libraries.
11-Government does not abound with modern facilities because of the financial
problems and the general carelessness of the responsible authorities.
*The future of EL cannot be predicted but can be planned well only if the
income (the teacher, Facilities, enviroment) is accurate, the outcome “students’
language” will satisfy the aimed objectives.
The Conclusion
This study examined the difficulties facing the students in elementary
schools in learning English as a foreign language .Data was collected from
three elementary schools in Hajjah city, also it was collected from academic
teachers in Hajjah College. The findings show that there are four main factors
that cause such difficulties, which are1-Curriculum
2013  يونيو-  يناير-العدد العا�شر

262

				
جامعة امللكة �أروى

English Language Learning in Elementary Schools: Difficulties & Solutions

ALL DEG.

23

32

25

26

28

25

6

26.50

53.00

From table (6), the percentage of the items which are agreed upon by most
of the teachers is 50% higher. This indicates that all the items are agreed upon
except the fourth and the tenth ones. The general percentage is ( 53.00).
4.5 An open questionnaire for the Instructors

N

sex
male

female

N

percent

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

1

1

2

100

8

1

1

2

100

9

1

1

2

100

10

1

1

2

100

11

1

1

2

100

1
2

3

4
5
6
7
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-Language teachers in the old-fashioned teaching ways used to
use chalk, talk, black board, and pictures. Influenced by the
principles of CLT, teachers have adopted more sophisticated
Hi- Tech techniques in their classrooms. (TE in Oman as a FL,
ALjadidi Husna,2009 ).
-Environment and family background play vital role in success
of learning process. For example,. the income of majority of
the families may not be adequate. Hence, the parents are not
interested in giving good education background or educational
promotion to their children. In some cases, they are willing to
engage the children in some jobs in order to earn money. This
is the very basic reason and the affecting factor in teaching.
(learning difficulties in English: Diagnosis and pedagogy in
Saudi Arabia, Khan,2011).
-Pre-service training that integrates academic subject studies
with pedagogical studies and teaching practice is considered
one of the most successful aspects of foreign language education
in several countries (Pufahl, Rhodes & Christian, 2000).
4.4 An open questionnaire for teachers in elementary schools about the
curriculum
NO.

1

2

3

4

5

6

N

1

4

4

2

4

4

4

6

3.67

91.67

2

3

4

1

2

3

3

6

2.67

66.67

3

1

3

4

2

4

2

6

2.67

66.67

4

3

2

1

1

2

2

6

1.83

45.83

5

1

4

1

4

3

1

6

2.33

58.33

6

4

3

3

3

4

4

6

3.50

87.50

7

4

4

4

3

3

4

6

3.67

91.67

8

1

4

3

3

1

2

6

2.33

58.33

9

1

2

3

2

2

2

6

2.00

50.00

10

1

2

3

2

2

1

6

1.83

45.83
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9

10

Lacking labs, modern facilities is a
major problem

4

3

75

Also Classical curriculum

4

3

75

Government should pay attention
to English needs

4

2

50

Updating facilities

4

1

25

Qualifying T is a solution

4

1

25

4

4

100

4

2

50

4

2

50

4

2

50

4

1

25

There is a bright future of E in
Yemen if/
****E teachers are to be welltrained
Computers are to be in use
Ss families establish positive
attitude ,sufficient motivation
toward E
Curriculum is to focus on
unconscious methods

From table(1), the percentage of the items that are agreed upon by the
academic teachers and which are significant, the percentage is 75% or higher.
- Some teachers are required to work very closely to a given syllables.
Some more or less have to create their own programmes within
rough guidelines. Other have to create the whole programme for
themselves. Whatever our circumstances, that is to say, however
much external guidance or control there is of what we teach, we
always have to make choices at some level about what happens
in the classroom. Having identified our priorities and practical
implications in Part I, we are now in a better position to make
consistent and effective choices rather than haphazard decision.
( TE in the Primary Classroom, Halliwell Susan,1992,p112 ).
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There is a change in curriculum
Recent Curriculum does not serve
the recent needs
Curriculum must be related to Ss
life
4

5

6

7

8

Curriculum must be attached to
different aspects of Ss

4

3

75

4

2

50

4

2

50

4

2

50

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

25
25
25
25
25

4

4

100

4

2

50

4

1

25

4

4

100

4

3

75

4

2

50

4

2

50

It has to be designed by specialists
Updating methods
Task-based textbooks
Picture, print are of high quality
It is well-organized
Not all the graduators are qualified
enough
They do not get benefits from
college study
Some are qualified
Social, economical, political
factors reduce learning
***Poverty is a main factor
Unawareness of families,
divorcing
War, unstability
There are psychological factors
affect Ss
Student/family/school relations

4

3

75

4

2

50

School atmosphere

4

2

50

4

1

25

4

2

50

4

1

25

Shiness, hesitation, lacking
motivation
50% of school graduators cannot
use English
They join ED mostly to get a job
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Table (5) reveals the items upon which the academic teachers agreed all
regarding the question they have been asked by the researchers.

ITEM

1

2

3

*We need well qualified T
We need Using new methods
7 grade is an important stage
7grade the is first impression
Ss show great enthusiasm
**Traditional methods used as
lecturing, translation.
Teacher-centered approach
Translation was used
There is a change now
Also learner-centered approach is
used
A change in teaching tools
As colored boards
Depends on the T style
In the past T was classical
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AGREE

PRECENTAGE

4
4
4
4
4

3
3
3
2
1

75
75
75
50
25

4

4

100

4
4
4

2
2
2

50
50
50

4

1

25

4
4
4
4

4
3
2
1

100
75
50
25
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curriculum

Pearson
Correlation

0.241

.502**

0.016

Sig. (2tailed)

0.063

0.000

0.904

N
Pearson
Correlation
Teacher

.332**

.692**

0.000

0.010

0.000

60.000

60.000

60.000

60.000

0.034

.365** .611**

.601**

1.000

.799**

0.149

0.797

0.004

0.000

0.000

0.000

0.255

60.000 60.000 60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

0.041

0.089

.819**

.332**

.799**

1.000

0.170

0.754

0.501

0.000

0.010

0.000

60.000 60.000 60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

0.233

.475**

.653**

.692**

0.149

0.170

1.000

0.074

0.000

0.000

0.000

0.255

0.195

N
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).

60.000

Sig. (2tailed)

Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation

all

.601**

60.000 60.000 60.000

N
Pearson
Correlation
Environment

1.000

Sig. (2tailed)

0.195

60.000

Table No. (4) Shows that there is correlation at the level of significance
(0.01) in all questionnaires and the value of the correlation coefficient between
psychology and curriculum is (692-653) while there is no correlation between
teacher and the environment as the value of the correlation coefficient is (0.170.149)
There is correlation between the environment and : 1/ psychology as the value of correlation coefficient is .819
2/curriculum as the value of correlation coefficient is ( 0.332 ).
Krashen’s theories imply that lessons should be conducted primarily
in English, should be communication rich environments and provide
comprehensible input in order to enhance acquisition(Krashen,
1982)
3 /teacher as the value of correlation coefficient is(0.799)
Also there is correlation between the teacher and both of : 1 / psychology as the value of correlation coefficient is (0.611)
2 / curriculum as the value of correlation coefficient is (0.601)
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all
questionnaires

Between Groups

640.000

2

320.000

Within Groups
Total

2197.000
2837.000

57
59

38.544

8.302

0.001

Table No. (3) shows that there are significant differences at the level of
significance (0,05) in the difficulties as a whole as the value of (f)is (8,302) and the
level of significance (0,001) and statistically significant differences at the level
of significance (0,05) in the axial curriculum and teacher as the value of(f) in the
curriculum is (10,099) and the level of significance (0,000) and teacher(4,666)
and the level of significance (0,013). as seen from the table that there was no
difference for the psychology and the environment and the facilities and the
value of (f), respectively (0,443-0,350 ).The level of significance (,644 -,706)
The fourth question :- Is there a correlation between the difficulties faced
by students in studying English language in general and for the axes in
particular?
Table (4) show the correlation between the difficulties faced by students
Correlations
sex

school

1.000

.408**

0.153

0.241

0.034

0.041

0.233

Sig. (2tailed)

0.001

0.243

0.063

0.797

0.754

0.074

N
Pearson
Correlation

60.000 60.000 60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

1.000

0.121

.502**

.365**

0.089

.475**

0.357

0.000

0.004

0.501

0.000

60.000 60.000 60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

0.153

0.121

0.016

.611**

.819**

.653**

0.243

0.357

0.904

0.000

0.000

0.000

60.000 60.000 60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Pearson
Correlation
sex

school

Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation

psychology

Sig. (2tailed)
N
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Table No. (2) Shows that there is a difference in the difficulties attributed to
sex in a very little rate. (T-test) has been used that shows that these differences
and resulted in that there are no sex differences in this language as the value (t)
is (1.82) and the level of significance is (0.07) in general and for the axes there
are no differences at the level of significance (0.05) as the value of(t) of axes
(psychological - the curriculum - teacher- Environment)in the following pattern
(1.18-1.89-.26-.31)
The third question is: Are there any differences attributable to schools?
It has been used One way ANOVA to calculate the difference according to
school
Table (3) shows differences attributable to schools.
ANOVA
Sum of
Mean
Axes
df
F
Sig.
Squares
Square
psychology

curriculum

Teacher

Environment

Between Groups

68.033

2

34.017

Within Groups
Total

4376.950
4444.983

57
59

76.789

Between Groups

67.433

2

33.717

Within Groups
Total

190.300
257.733

57
59

3.339

Between Groups

51.100

2

25.550

Within Groups
Total

312.150
363.250

57
59

5.476

Between Groups

7.600

2

3.800

Within Groups

618.000

57

10.842

Total

625.600

59
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The second question / Are there any differences attributed to sex?
Axes
psychology
curriculum
Teacher
Environment
all questionnaires

sex

N

Mean

male
female
male
female
male
female
male
female
male
female

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

34.50
31.87
24.77
17.17
17.33
15.67
15.93
92.10
88.90

Std.
Deviation
8.54
8.76
1.76
2.30
2.10
2.84
3.30
3.26
5.87
7.62

t

df

Sig.
(2-tailed)

1.18

58.00

0.24

1.89

58.00

0.06

0.26

58.00

0.80

0.31

58.00

0.75

1.82

58.00

0.07

Table (2) shows differences attributed to sex.
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3/ The increase in the number of students per class makes students ignore the
lesson so that they will not pay attention to the teacher.
4/ Some teachers do not encourage their students, especially those of low
level.
Most children arrive at school with their confidence. They do not
expect to be able to do everything immediately, but they assume they
can do anything eventually. In other word, for children mist akes and
failures are frustrating rather than humiliating. They are a normal
part of learning to do something. After all, nearly everything they
do takes a long time and even then is frequently still not quite right.
(TE in the Primary Classroom, Halliwell Susan,1992,p13).
5 / Perception difficulty of this language represents a psychological barrier
that prevents the student from acquiring this language.
Std.
Mean
N
percentage
sub.
Deviation
psychology

33.18

60

8.68

55.31

curriculum

24.27

60

2.09

67.41

Teacher

17.25

60

2.48

66.35

Environment

15.80

60

3.26

65.83

90.50

60

6.93

61.99

all questionnaires
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supplied by the teacher; and plenty of opportunities for linguistic
interaction in the target language. This is the most direct way
that teachers can promote language acquisition in the classroom.
(Krashen, 1982).
That is why games are so useful and so important. It is not just because
they are fun. It is partly because the fun element create a desire to
communicate and partly because game can create unpredictability.
(TE in the Primary Classroom, Halliwell Susan,1992,p5)
The reasons behind the impact of the environment:1 / Prevailing economic situation does not represent a helping factor for
learning English, especially as the level of the income of most Yemeni
families does not encourage the students to improve their language by
joining some specialized institutes and qualifying courses.
2 / Most of the illiterate parents have zero English language and this
is a hindrance in student learning and highly affects the motivation of
learning.
The reasons behind the impact of the facilities:1 / Yemen in general and Hajjah in particular, totally lack the modern facilities
currently used to help learning and using the language and its application,
as computer-.Viewer-.labs-., useful libraries with modern references.
School buildings, class rooms, labs, etc. may not be quite adequate.
(learning difficulties in English: Diagnosis and pedagogy in Saudi
Arabia,khan,2011)
The reasons behind the impact of the psychological state:1 / Family problems affect the psychology of the student in school.
The income of majority of the families may not be adequate. Hence,
the parents are not interested in giving good education background
or educational promotion to their children (learning difficulties in
English: Diagnosis and pedagogy in Saudi Arabia, Khan,2011).
2/ Some illiterate parents neglect following-up students (their children) in the
school regularly and continuously.
Environment and family background play vital role in success of
learning process. (learning difficulties in English: Diagnosis and
pedagogy in Saudi Arabia, Khan,2011).
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The reasons behind the impact of the teacher are1 / Teachers are still using traditional methods and old teaching in spite of the
wild use of modern methods at the rest of the world.
CLT not only encourages the above activities but also emphasizes
the use of visual aids, cue cards and power-point displays. Language
teachers in the old-fashioned teaching ways used to use chalk, talk,
black board, and pictures. Influenced by the principles of CLT,
teachers have adopted more sophisticated Hi- Tech techniques in
their classrooms (TE in Oman as a FL, ALjadidi Husna,2009p56).
It is usually believed that the poor result in English is mainly
due to the traditional approach to teaching of English right from
the school level. (learning difficulties in English: Diagnosis and
pedagogy in Saudi Arabia,khan,2011).
2 / After graduating from the university, a large proportion of English
language teachers are not able to teach this material an appropriate and
required way.
3 / English Language teachers are not included in specialized training
programs to catch up the scientific revolution taking place recently.
Senior English teachers and supervisors in Basic Education meet
periodically throughout the year with the trainer to discuss issues
pertaining to their role in supporting teaching and learning in
their schools’ curriculum support seminars (TE in Oman as a FL,
ALjadidi Husna,2009 ).
The Teacher Training Institute offered courses in different majors
of specialty, such as Arabic, Islamic, Social Science Studies, and
English Language. to develop competence in a second language is
by language learning. Learning refers to conscious knowledge of
a second language and being aware of language rules (Krashen,
1982, p. 10)
4 / Some teachers neglect material development and modernization of their
ways and methods of teaching and this is may be because of the lack of
motivation from the authorities.
5/ Teachers do not vary the activities and games used in the class.
Input is given by means of meaningful and communicative activities
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In table No. ( 1 ) it has been Shown that there are difficulties facing the
students in studying English, where the ratio of the difficulties in general is(
61.99 ) and the arithmetic mean is ( 90.95 ) and standard deviation is ( 6.93 )
. for the difficulties at the level of each axis separately the proportion of the
difficulties is in the following order (the psychological state - curriculum –
teacher - Environment) as ( 55.31-67.41-66.35-65.83 ). It is clear from the
results that Curriculum is a difficulty of the highest impact, followed by the
teacher, which is confirmed by Khan when he points out:There are varieties of factors that affect the learning of English. The
issues which are directly related to pedagogy are of more importance
than any other factors Among others, teacher factor is always
considered as very important as he is the one who is considered as
the instrument of change(learning difficulties in English: Diagnosis
and pedagogy in Saudi Arabia,khan,2011),
The impact of the environment and the psychological state has the
lowest rate.
Reasons Behind Such Results:This result can be attributed to several reasons:
1/ the curriculum does not serve the recent needs of the students and the
community.
2/ The curriculum is designed to study the positions in an ideal environment,
not in the environment of Yemen. There are some lessons that do not suit
the nature and environment of the Yemeni students.
The students were invited to give their views on whether the cultural
content of their English lessons was appropriate to the Muslim
context (TE in Oman as a FL, ALjadidi Husna,2009p128 )
3- The curriculum taught by teachers who lack basic skills and they are not
adequately trained.
4- There are some items that should be facilitated to suit the students’
intellectual and developmental level.
5- There are some lessons that are not built to achieve the goal of student’
learning and therefore they should be deleted or updated.
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Table (1) shows the relationship between the axes of the questionnaire and the
questionnaire as a whole.

2013  يونيو-  يناير-العدد العا�شر

277

				
جامعة امللكة �أروى

English Language Learning in Elementary Schools: Difficulties & Solutions

to the students of elementary schools and their teachers.
2- An open-ended questionnaire was developed (CF-Appendix 2) and
distributed to the staff of English department and instructors from the office
of Education.
The first questionnaire is for the student of the elementary schools, male and
female and it is a close-ended one. Another close –ended questionnaire is for the
teachers of those schools.
The close-ended questionnaire is designed for gaining more opinions and
suggestions and for result analysis. It is also designed to find out the difficulties
faced by the students .The questionnaire of the teachers aimed at evaluating
the curriculum and their roles as teachers of foreign language. Another type
of questionnaire is the open-ended one that is distributed on the staff of the
department of English and instructors.
The closed-ended questionnaire is testing four sections (Curriculum, Teacher,
Psychological state of the students and Environment and Facilities). Each of
these sections has certain items according to its criteria sections. The open -ended
questionnaire given to the academic teachers consists of ten questions and the
one which is given to the instructors consists of eleven different questions, each
group of questions were given according to the specialization of each sample.
Data Analysis and Findings
Results were analyzed using the statistical packages in the social sciences and
humanities SPSS)) with the use of means, standard deviations and percentages
to know all the difficulties in general and for each axis separately as well as the
coefficient T-test was used. T-test to test the differences according to the gender,
as well as the use of one way ANOVA)) analysis of variance test for coefficient
differences between the two variables and more and they are:
Variable of the following schools /
1 / Alkhadem Alwajeeh
2 / Anahdhah
3 / Anser
It was also used Pearson correlation coefficient (Pearson correlation) to test
the relationship between the axes of the questionnaire and the questionnaire as
a whole table ( 1 ).
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for social as well as technological development. Therefore, English language
teaching in this country in particular catches attention of many researchers.
Teaching of English in Saudi starts at the school level. Despite good overall
planning, purposive curriculum, integrated textbooks, qualified teachers,
achievement is below the expectations’. Moreover, Khan adds:‘Teaching of English as a foreign language is always difficult. When it comes
to the places where English serves a very limited purpose, it becomes more
crucial and painstaking to teach and learn. English teaching is taught at the
school levels, but it does not enjoy as much important part in the curriculum as
in many other developing countries. Another related study is Teaching English
in primary classroom by Susan Halliwell published in 1992 confirms that:Teaching English in the primary classrooms where children sometimes
misbehave and where teachers are sometimes too overworked to spend hours
preparing lessons or are anxious about their own knowledge of English. The book
gives a valuable insight into how children learn language and how to achieve a
positive and uninhibited attitude to language learning in your classroom.
One of the shared views between these studies is that learning English as a
foreign language is not an easy task and the teacher is an important element in
this process.
Research Methodology
This research is a field research that mainly depends on questionnaires as a
means of data collection. The sample of this research is elementary schools
students, both males and females as shown in the following table:The number and gender of students selected for the questionnaire
School

Number of females

Number of males

1\Alkadem
2\Annahdha
3\Annasr

10
20
-

10
20

Research Instruments and Procedures
1-A close-ended questionnaire was developed (CF-Appendix 1) and distributed
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4- Psychology of the students
Limitation of the Research:The research is limited to focus on the difficulties facing the seventh
class students while studying English language in the elementary schools.
The sample of this research will be limited to 60 students, both males and
females from the following schools in Hajjah city:a) Al khadem Al wajeeh.
b) Annahdha.
c) Annasr.
Review of Related Literature
A PhD thesis entitled ‘ Teaching English as a Foreign Language in Oman:
“An Exploration of English Language Teaching Pedagogy in Tertiary
Education
by Husna Suleiman Al-Jadidi in July 2009 deals with a similar issue and
focuses on the need for a systematic program of professional development
for teachers who teach English as a foreign language.
This thesis reports on research conducted between 2004 and 2007 into
the teaching of English as a Foreign Language (EFL) in tertiary education
institutions in Oman. The research was an exploration of English language
teaching pedagogy with a particular focus on bilingual (English and Arabic)
versus monolingual (English only) teaching and the role of first language
(Arabic) usage in the classroom. According to this thesis, there is a need for a
systematic program of professional development for both groups of teachers in
theories of language acquisition, communicative competence and more recent
theories of constructivist pedagogy in language education. In addition, an
opportunity exists for professional development programs that aim to involve
local and expatriate teachers in cross-cultural awareness and in teaching and
learning from each other.
Another research was entitled’ Learning Difficulties in English: Diagnosis and
pedagogy in Saudi Arabia” by Intakhab Alam Khan, July, 2011 states :‘Teaching of English as a Foreign Language is always a challenging task.
English in Saudi Arabia serves a very limited purpose. Yet, it is very important
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The Significance of the Research:English is the ‘Lingua Franca’ of the world. With the technological revolution
and learning system, English Language has emerged as one of the world’s most
important tools of formal communication in the present cyber and digital age.
The Yemeni students face many difficulties while studying and learning English.
This research is significant because it deals with an important area of study
which is the difficulties that elementary schools’ students face while studying
English and it will suggest some solutions and recommendations to overcome
those problems. If those who are concerned with the process of teaching English
take the outcomes and recommendations into consideration, no doubt that the
level of the students will improve. Thus, this research and its findings will be an
important contribution to the field of knowledge and education.
The Objectives of the Research
This research paper attempts to achieve the following objectives :
1- To find out the main difficulties facing students in learning English
language.
2- To investigate the reasons behind such difficulties.
3- To discover whether there are statistically significant differences between
male and female students in one hand and schools on the other hand.
4- To examine if there is a correlation between the axes of the research.
5- To suggest some solutions to overcome such difficulties.
Research Hypothesis:The hypothesis of this research is based on three assumptions:
Firstly, the curriculum represents the biggest difficulty facing the student in
elementary schools; secondly, there is a difference between male and female
students in learning English language; thirdly, each axe in this research has
an effect to some extent on the other axes. Based on these assumptions, this
research hypothesizes the following: There are four main difficulties students
face during their learning process, which are1-The Difficulty of the Curriculum
2- Teacher’s effect
3- Environment and the lack of facilities
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FL / Foreign language.
SPSS / Statistical Package in the Social Sciences
ANOVA / One-Way Analysis of Variance
L2/ Second Language
EL/English Language
Introduction
Yemen is a monolingual country with Arabic as the mother tongue of
nationals. English is a foreign language in Yemen, which is taught for three
years in the preparatory schools (classes7-9) and for three years more at the
secondary stage (classes 10-12) in government schools.
Like learners in many other countries where English is taught as a foreign
language, Yemeni learners of English are exposed to English in the classroom,
but communicate in their own language outside. Therefore, they cannot
communicate well in English either inside or outside the classroom sometimes
even after completing the tertiary stage of education.
One common problem to both the situations is that teachers of English teach
in a traditional way, i.e., they just focus on teaching grammatical items in a
graded manner. The learners receive knowledge alone of English usage, thus
they fail to communicate/ speak fluently in English outside the classroom. This
research focuses on the difficulties and problems that face students of elementary
schools while studying English Language and will suggest some solutions and
recommendations to overcome these difficulties.
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Term Definitions
Curriculum is the totality of learning experiences provided to students so
that they can attain general skills and knowledge at a variety of learning
sites.
Educational psychology concentrates on those aspects of the psychic
activity that have to do with learning.
Environment is the sum total of all surroundings of a living
organism,
including natural
forces and
other
living
things,
which provide conditions for development and growth as well as
of danger and damage.
Facilities something that permits the easier performance of an action,
course of conduct, etc.: to provide someone with every facility for
accomplishing a task.
SPSS: A statistical examination of two population me Statistical Package
for the Social Sciences) A proprietary set of integrated computer programs
oriented toward general and survey analysis. SPSS provides over 50
statistical processes, including regression analysis, correlation and analysis
of variance, and is used extensively in the marketing research fielders.
T-TEST: A two-sample t-test examines whether two samples are different
and is commonly used when the variances of two normal distributions are
unknown and when an experiment uses a small sample size.
One-Way Analysis of Variance: is a way to test the equality of three or
more means at one time by using variances.
Pedagogy has been defined as ‘the study of methods and styles of teaching
and the principles, practice or profession of teaching’ (Hedge & Whitney,
1996, p. 121).
Abbreviations
EFL / (English as a foreign language).
ELT / (English Language Teaching).
CALT/ (Communicative Approach to Language Teaching).
CLT / Communicative Language Teaching.
TE / Teaching English.
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Abstract

This study examined whether there are difficulties
facing the students in elementary schools in learning
English as a foreign language. Data was collected
from three elementary schools in Hajjah city; also
it was collected from academic teachers in Hajjah
college. The findings show that there are four main
factors that cause such difficulties, which are:1- Curriculum
2- Teacher effect
3- Environment and facilities
4- Psychology of the students.
The research runs in five chapters. Chapter one gives
an introductory remarks about the research theoretical
background, research significance; it also outlines the
research hypothesis and objectives. Chapter two was
mainly allocated for the previous related researches
and studies. Chapter three shows methodology and
design. Chapter four discusses the data analysis and
results. Finally, in chapter five, the researchers talked
about the research recommendations and suggestions
for further studies.
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