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االفتتاحيــــة
يطالعنا هذا العدد من املجلة اجلامعة “جملة جامعة امللكة �أروى” ،كما جرت العادة ،مبجموعة
متنوعة من الأبحاث العلمية ،التي غطت م�ساحة وا�سعة من جماالت احلياة االقت�صادية ،والإدارية،
والقانونية ،والأدبية ،والفقهية .ومعظم هذه الأبحاث يعطي م�ؤ�شر ًا جيد ًا لكيفية اال�ستفادة من
املتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية مل�ساعدة املجتمع اليمني ودفعه لل�سري يف طريق النماء.
ولفت انتباهي ،يف هذا العدد ،املو�ضوع ،الذي يحمل العنوان”:دور القيادة الإدارية يف �إدارة
التغيري واحلد من مقاومته” ،ودفعني لتخ�صي�ص هذه االفتتاحية للحديث حول التغري يف املجتمع
اليمني .هناك كلمتان ،يف عنوان البحث� ،شدتا انتباهي ،وهما :التغيري ،ومقاومة التغيري ،ويالحظ
القارئ العزيز �أين ا�ستخدمت كلمة (التغري) ،ومل ا�ستخدم كلمة (التغيري) ،التي وردت يف عنوان البحث،
وال�سبب يف ذلك ب�سيط للغاية ،وهو �أن التغري فعل طبيعي ال ي�ستدعي تدخل الإرادة الإن�سانية ،يف حني
ي�ستدعي الأخري الفعل الإن�ساين ،املتمثل يف جهود املجتمع لإحداثه ،وهو ما ال ينطبق على املجتمع
اليمني.
وينبغي ،يف بداية احلديث ،الإ�شارة �إىل �أن مو�ضوع التغري االجتماعي لي�س بجديد ،و�إنه �شغل
كثري من العلماء� ،أمثال :ابن خلدون ،ومارك�س ،وفيرب ،ودوركهامي ،و�آخرين غريهم .كما ينبغي لفت
االنتباه �إىل حقيقة هامة ،يف مو�ضوع التغري ،وهي �أن عملية التغري كي حتدث ،وينتقل املجتمع مبوجبها
من و�ضع �إىل �آخر� ،أو من حالة �إىل �أخرى ،البد من توفر �أمرين الأول ،تزامن م�سار عامال التغري (الرتاكم
املادي والن�ضج الثقايف) ،بحيث ال يت�سارع الرتاكم املادي ويتجاوز الن�ضج الثقايف ،لأن حدوث ذلك ينتج،
الإعاقة ،عدم االتزان� ،أو ما يطلق عليه بالفجوة الثقافية .الثاين� ،أن ي�سري املجتمع �سري ًا طبيعي ًا يخلو
من �أية م�شكالت �إن�سانية ،نزاعات وحروب �أهلية� ...إلخ .وباملقابل ،ف�إن الثورات واالنتفا�ضات ال�شعبية
كثري ًا ما تكون عامل ت�سريع لعملية التغري ،و�أحيان ًا ما تكون عامل �إعاقة.
و�شهد املجتمع اليمني ،على مدى قرن من الزمان ،حالتني من التغري .احلالة الأوىل ،كانت يف
الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،حيث �سار التغري يف املجتمع �سري ًا طبيعي ًا هادئ ًا ورتيب ًا .احلالة الثانية،
كانت يف الن�صف الثاين من القرن ذاته ،خرج التغري عن م�ساره الطبيعي الرتيب ،بفعل ثورة � 26سبتمرب
1962م ،و�سار بوترية مت�سارعة ،مدفوعة برغبة �شعبية �أ�صيلة تواقة للتغيري .مع ذلك ،وعلى الرغم
من الثورة وما �أحدثته ،وعلى الرغم من الرغبة ال�شعبية يف التغيري ،ف�إن ما �شهده املجتمع من تغري مل
يكن متوازن ًا ،فقد ت�سارع التغري يف اجلانب املادي ،وحتقق منه وبه ال�شيء الكثري ،وبقي اجلانب الثقايف
على حاله راكد ًا و�ساكن ًا ،و�إن حتقق فيه �شيء من التغري ،فقد ق�ضت عليه �أحداث املناطق الو�سطى.
وبناء على ما تقدم ،ف�إن التغري املادي يف املجتمع اليمني قد حقق ت�سارع ًا زمني ًا كبري ًا على
ً
اجلانب الثقايف ،يقدر مبا ال يقل عن �أربعة �أجيال� ،أي ما ال يقل عن مئة وع�شرين عام ًا .وهذا ال يعني
�سوى �أمر واحد ،وهو �أن على املواطن �أال ينتظر �أي تغيري يذكر ،خالل الفرتة املذكورة .مع العلم �أن هذه
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الفرتة التقديرية ميكن �أن تزيد �أو تقل ،وما يحدد زيادتها ونق�صانها هو عامل اال�ستقرار من ناحية،
وتفاين �أبناء املجتمع من ناحية ثانية.
و�شهد املجتمع اليمني عام  2011ثورة �شبابية �شعبية ،مفعمة ،هي الأخرى ،ب�آمال وطموحات
ورغبة �أكيدة يف التغيري ،ولكن الفعل الثوري هذا مل يدم كثري ًا ،وانتهى بانتهاء رواده .وما ي�شهده املجتمع
اليمني اليوم من �أزمات ومواجهات م�سلحة ،وتكالب على ال�سلطة ،وتواري �أو اختفاء الرغبة ال�صادقة
املخل�صة يف الأخذ بيد هذا الوطن املتهالك املنهار ،والو�صول به �إىل بداية الطريق ال�صحيح .وهذا يعني
�أن فرتة الأربعة �أجيال غري دقيقة ،فاملجتمع ،وهذا حاله ،يحتاج �إىل فرتة �أكرث من ذلك بكثري حتى
ي�شهد تغري يف حالته الأوىل املبكرة ،وما ن�شهده اليوم من فعاليات وم�ؤمترات وندوات ولقاءات حملية
ودولية لي�ست �أكرث من �أنوار ليلة العر�س ،التي تختفي اليوم التايل ،وك�أن �شيئ ًا مل يكن.
و�أرجو �أال يت�سرع قارئ هذه ال�سطور ،ويحكم ب�أن ما قيل لي�س �أكرث من حالة ي�أ�س �أو �إحباط،
بل �إنها قراءة مو�ضوعية وت�شخي�ص دقيق للواقع املعا�ش ،و�ستك�شف الأيام دقة ما ت�ضمنته هذه
االفتتاحية.

�أخري ًا�( ،أوجه الدعوة للإخوة الباحثني للكتابة حول الإقليمية وكيفية �إدارة
الإقاليم ،لأن �إدارة املجلة قد خ�ص�صت العدد القادم لها يف هذا املو�ضوع).

رئا�سة التحرير
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قراءة يف مكا�سب ال�صني من الإ�صالح الإقت�صادي
والإن�ضمام �إىل املنظمة العاملية للتجارة
د .ولد �أحمدو الطالب �أحمد
باحث اقت�صادي

امللخ�ص

تقدم هذه الورقة ملحة عن مراحل الإ�صالح الإقت�صادي يف ال�صني
الذي بد�أته �سنة  ،1978وانتهاجها للطريق الثالث حتت م�سمى �إقت�صاد
ال�سوق الإ�شرتاكي عام  ،1992و�إدراجها لبع�ض من عنا�صر الإقت�صاد
اللربايل ،ومدى املكا�سب من هذا الإ�صالح والإنفتاح الإقت�صادي ،والذي
مهد لدخولها يف املنظمة العاملية للتجارة ومن خالله �إ�ستطاعت �إقتحام
الأ�سواق العاملية ،وجعل منتجاتها تدخل كل بيت يف هذا العامل.

Résumé :

Cette note donne une présentation des étapes
des reformes économiques en chine initié 1978 et le
choix d’une troisième voie connue sous l’appellation
économie de marché socialiste entamée depuis
1992 et l’introduction de quelques éléments de
l’économiques ; celles-ci ont constitué un prélude à
l’entrée de la chine à l’OMC, bénéficiant ainsi d’un
fort envahissement des marchés par ses produits.
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قراءة يف مكا�سب ال�صني من الإ�صالح الإقت�صادي والإن�ضمام �إىل املنظمة العاملية للتجارة

مقدمة:

عندما تويف الزعيم ال�صيني ماوت�سي توجن �سنة  ،1976وبعد �سنتني من ال�صراع على ال�سلطة
و�صلت �إىل احلكم �سنة  1978قيادة متتلك ر�ؤية جديدة تختلف عن الر�ؤية املاوية بزعامة دنغ �شياو
بنغ ،و�أدركت �أن النهو�ض بال�صني يتطلب النهو�ض بالإقت�صاد و�إ�صالح ما �أف�سدته الثورة الثقافية.
وقد متثلت هذه املرحلة يف �سيا�سة الإ�صالح يف الداخل والإنفتاح على اخلارج ،وتلخ�صت
الفل�سفة التي �إعتمدت عليها القيادة يف هذا الإ�صالح على املقولة امل�شهورة “لي�س املهم لون القط �إذا
كان رماديا �أو �أ�سودا ،املهم �أن ي�صطاد الفئران” و�أن املهم لي�س الإيديولوجيا بل زيادة الإنتاج وحتقيق
م�ستويات من الرفاهية للمواطن ال�صيني.
وقد مت االعتماد على التخطيط املركزي الدميقراطي للإقت�صاد لإنهاء املركزية يف �صنع
القرار الإقت�صادي ،وت�شجيع دخول الإ�ستثمارات الأجنبية و�إ�سترياد التكنولوجيا ب�إعتبارها مفتاحا
للتحديث وكذلك �إ�سترياد التجارب الإدارية وتو�سيع قاعدة التعاون اخلارجي.
ومن �أجل تنفيذ هذه ال�سيا�سات �أ�ستخدمت بع�ض الآليات للو�صول �إىل حتقيق �أهداف الإ�صالح
الإقت�صادي ،ومن �أهم هذه الآليات:
• املناطق الإقت�صادية املفتوحة للت�صدير
• الإ�ستثمارات وال�شركات الأجنبية
• ال�سعي للإن�ضمام �إىل الهيئات املالية والتجارية الدولية
وقد مرت هذه الإ�صالحات بثالث مراحل ،بد�أت بالريف ال�صيني مرورا بالإ�صالح يف املدن و�صوال
�سنة � 1992إىل مرحلة كانت منعرجا يف تاريخ الإ�صالح الإقت�صادي يف ال�صني ،حيث انتهجت فيها
اقت�صاد ال�سوق الإ�شرتاكي ،و�إدخال �أمناط من الر�أ�سمالية وجعل الإقت�صاد ال�صيني �أكرث قدرة على
التكيف مع التغريات الهيكلية التي عرفها الإقت�صاد العاملي ،مبا يف ذلك �سعيها الدائم للإن�ضمام �إىل
املنظمة العاملية للتجارة وقبولها بقواعد التجارة متعددة الأطراف.
ولتحقيق م�سعى هذ املقال ارت�أينا تق�سيمه �إىل ثالثة حماور:
املحور الأول :يتناول مراحل الإ�صالح الإقت�صادي يف ال�صني.
املحور الثاين :يعرج على مراحل حترير التجارة اخلارجية ونتائج الإ�صالحات الإقت�صادية.
املحور الثالث :ي�ستعر�ض مكا�سب ال�صني من �إن�ضمامها �إىل املنظمة العاملية للتجارة.

�أوال  :مراحل الإ�صالح الإقت�صادي يف ال�صني:

لقد مرت �سيا�سة الإ�صالح والإنفتاح بثالث مراحل رئي�سية وبتدرج مرحلي وجتريبي ،بعيدا
عن �إمالءات �صندوق النقد والبنك الدوليني وبجهد ذاتي وهذه املراحل هي:
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1ـ املرحلة الأوىل للإ�صالح (1978ـ :)1984

لقد متخ�ضت يف هذه الفرتة جمموعة هامة من الإجنازات متثلت يف الآتي:1
 �إ�ستهلت ال�صني �سيا�ستها بتبني قانون ي�سمح بدخول الأجانب يف �شكل م�شاريع م�شرتكة مع امل�ستثمريناملحليني ،ومت �إن�شاء املدن واملناطق الإقت�صادية ال�ساحلية كنوافذ على الإقت�صاد العاملي.
 التحول من املركزية �إىل الالمركزية يف القرار االقت�صادي بني العا�صمة واملقاطعات. ظهور �أنواع متعددة من امللكية للأرا�ضي الزراعية ،والتحول من الزراعة التقليدية �إىل الزراعةالإقت�صادية ،وت�شجيع الفالحني على التخ�ص�ص يف كافة جماالت الإنتاج الزراعي وال�صناعي
الريفي.
 رفع �أ�سعار املنتجات الزراعية التي يوردها الفالح ال�صيني ال�سماح ب�إدخال التكنولوجيا الزراعية وال�صناعية �إىل الريف ال�صيني ظهور م�صانع املزارع والتي ميكن من خاللها حتويل املنتجات الزراعية �إىل منتجات �صناعيةغذائية ،و�إدخال نظام احلوافز املادية.
 �إلغاء نظام امللكية اجلماعية (الكوميونات) والتي كانت متثل �أحد الأ�شكال الرئي�سية للملكيةالعامة واخلا�ضعة جلهاز تخطيط الدولة املركزية ،والعمل على حتويل اجلزء الأكرب من �أن�شطتها
االقت�صادية لتعمل وفق �آليات ال�سوق.2

 -2املرحلة الثانية للإ�صالح(:)1984-1991

�إن النجاح الذي حتقق عن طريق الإ�صالحات الريفية يف الفرتة الأوىل(� ،)1978-1984أعطى
مزيدا من الثقة للإنتقال بالإ�صالح للمدن و املناطق احل�ضرية ،و يف �سنة � 1984أجازت الدورة الكاملة
الثالثة للجنة املركزية الثانية ع�شر للحزب ال�شيوعي ال�صيني” قرارا ب�إ�صالح النظام الإقت�صادي”
و هكذا مت نقل ق�ضية الإ�صالح و الإنفتاح من الأرياف �إىل املدن ،و�إتخذت ال�سلطات التدابري التالية:
 و �سعت ال�صني من نطاق احلريات الالمركزية املمنوحة للمن�ش�آت اململوكة للدولة و احلكوماتاملحلية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي احلوافز املمنوحة لت�شجيع القطاع اخلا�ص.
 تبنت الدولة �سنة � 1985سيا�سة �إ�صالح الأ�سعار ،ومت �ضبطها و تق�سيمها �إىل عدة جمموعات:3•الأ�سعار املخططة و املحددة من قبل الدولة و هي الأ�سعار الإلزامية و اجلربية.
•الأ�سعار التفاو�ضية و التي تطبق على ال�سلع الثانوية و حتدد وفقا ملثيالتها من منتجات
الدولة.
•الأ�سعار التي يحددها املنتجون وتطبق على ال�سلع اخلفيفة التي ال تخ�ضع ل�سيطرة الدولة.
•الأ�سعار التجارية “ احلرة “ وهي التي حتدد وفقا لقوى ال�سوق.
 يف نهاية  1985عملت احلكومة ال�صينية على حت�سني م�ستوى الأجور للعاملني ،فطبقت يف هيئات			
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الدولة و امل�ؤ�س�سات غري االقت�صادية نظام الأجر الرتكيبي باعتبار �أن �أجور املنا�صب تعد �أ�سا�سا
لربط الأجر باملن�صب و امل�ستوى.
 التقليل من الدور الذي كانت تلعبه قيادات احلزب ال�شيوعي على م�ستوى م�ؤ�س�سات الدولةاالقت�صادية ،و االعتماد على املدير املهني املتخ�ص�ص و �إعطائه امل�س�ؤولية الكاملة لإدارة
امل�شروعات ،مما �أتاح للحكومة التفرغ ل�ضبط االقت�صاد الكلي و فتح الأ�سواق و تطويرها.4
 �إ�صالح ال�صناعة يف املدن و حتفيز امل�ؤ�س�سات و اعتمادها على التمويل عن طريق البنوك بدلاعتمادها على الدولة ،و �إدخال ال�ضريبة على امل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة.5
 �سمحت احلكومة بالتو�سع يف �إن�شاء املناطق الإقت�صادية املفتوحة حتى و�صل عدد املدن و املناطقاالقت�صادية اخلا�صة �إىل  64مدينة مفتوحة على العامل اخلارجي �سنة .1987
 �إن�شاء البور�صة ال�صينية يف �شنغهاي �سنة .1990 تخفيف القيود على املبادالت و الإ�ستثمارات الأجنبية ب�شكل تدريجي ،وجذب التكنولوجياالغربية �إىل ال�صني �شرط التوافق مع اخل�صو�صية ال�صينية.
لقد متيزت هذه املرحلة ب�أنها حلقة و�صل بني املرحلة الأوىل و التي حتقق فيها جناح ملحوظ
يف الريف ال�صيني و املرحلة الثالثة و التي تهدف �إىل التكيف مع �آليات ال�سوق من خالل اقت�صاد ال�سوق
الإ�شرتاكي.

 -3املرحلة الثالثة �إبتداء من �سنة:1992

يف �سنة � 1992أعلنت احلكومة ال�صينية عن �إ�سرتاتيجية يف الإ�صالح تقر ب�أن اقت�صاد ال�سوق
اال�شرتاكي هو حجر الزاوية الأ�سا�سي يف البناء االقت�صادي اجلديد ،و قد �أكدت خطة “ جياجن زميني”
الأمني العام للحزب ال�شيوعي يف افتتاح امل�ؤمتر الرابع ع�شر للحزب ال�شيوعي يف  12/01/1992على
�أن الإ�صالح الذي تطرحه قيادة احلزب حتت �شعار اقت�صاد ال�سوق الإ�شرتاكي هو الو�سيلة الوحيدة
لتحديث اقت�صاد ال�صني واملحرك الأ�سا�سي للتنمية .
�إن القيادة ال�صينية قد در�ست التجربة ال�سوفيتية و جتربة دول �أوروبا ال�شرقية و التي
جنم عنها �إنتهاءا �سيا�سيا و اقت�صاديا ،ولهذا ف�ضلت هذه القيادة �أن تكون عمليات الإ�صالح االقت�صادي
من داخل و حتت مظلة احلزب ال�شيوعي ال�صيني و لي�س عن طريق انقالب من فئات �سيا�سية خارجة
عنه كما حدث يف �أوروبا ال�شرقية ،لقد ف�ضلت هذه القيادة �أن تكون الأولوية للإ�صالح االقت�صادي قبل
ال�سيا�سي ،و �أن التقدم االقت�صادي يف نظرها �أهم من الإيديولوجيا ،و يت�ضح من ذلك �أن القيادة ال�صينية
كانت �أكرث براجماتية و �أقل دمياغوجية من نظريتها الرو�سية.
و بدال من ال�سري يف طريق التغيري الفوري و ما ينجم عنه من انهيار لنظام احلكم و �أجهزته و
الق�ضاء على الدولة ككيان متما�سك ،ف�إن ال�سلطات ال�صينية �آثرت �أن تتبع �سيا�سة مرنة نحو احلريات
الفردية و نحو التعامل مع الأنظمة التي تتبع نظام االقت�صاد احلر ،و يف هذا ال�صدد اتخذت ال�سلطات
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جمموعة من الإجراءات جت�سدت فيما يلي:
 على م�ستوى الأقاليم :6و�ضعت خطة �شاملة �سنة 1993تهدف �إىل خلق توازنات تنموية بنيالأقاليم ال�شمالية و الغربية من جهة و الأقاليم اجلنوبية و ال�شرقية من جهة �أخرى ،من �أجل
�إعادة التوازن بينهما� ،إذ مل يعد من املقبول �أن يرتكز الن�شاط االقت�صادي يف منطقة ال يتجاوز
عدد �سكانها عن  % 30من جممل عدد �سكان ال�صني ،و مت االعتماد على �سيا�سة اقت�صادية داخلية
تدعى �سيا�سة الن�سخ� ،copyأي �أن امل�شروع الناجح يعمم على الأرا�ضي ال�صينية و املثال على ذلك
مدينة «�شنغهاي»التي تعد الآن من �أكرب التجمعات الإ�ستثمارية يف العامل.
 على م�ستوى الإ�صالح املايل :طرحت الدولة يف عام � 1993أهدافا لإ�صالح النظام املايل ،و�سنت له قوانني خا�صة بتكوين و عمل �شركات حيازة الأ�سهم و تداولها يف البور�صة .و �أ�صبحت
البنوك يف عام  1995م�ستقلة يف اتخاذ قراراتها بالإ�ضافة �إىل الإجراءات التي و�ضعت لتحرير
العملة»�أ�سعار ال�صرف»و هذا ما جعلها قابلة للتحويل جزئيا يف �أواخر .1996
 على م�ستوى اخلو�ص�صة :متت �إعادة هيكلة ال�شركات الكبرية اململوكة للدولة مبا ين�سجم معاقت�صاد ال�سوق اال�شرتاكي ،ومل تطلق ال�صني برنامج خو�ص�صة وا�سعا ي�سمح بتغلب القطاع اخلا�ص
يف �أغلب ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سات الكبرية اململوكة للدولة ،بالرغم من وجود جهات كاملة يف االقت�صاد
ال�صيني مل تعد ملكا للدولة عن طريق اخلو�ص�صة ،7مما �أدى �إىل انخفا�ض م�ساهمة الوحدات
اململوكة للدولة يف ال�صناعات التحويلية من � % 53سنة � 1991إىل � % 34سنة  ،1994و ارتفاع
م�ساهمة الوحدات الفردية من � 6%إىل 13,5%لنف�س الفرتة.
و قد جنح»جياجن زميني» يف احل�صول على موافقة امل�ؤمتر اخلام�س ع�شر للحزب ال�شيوعي
يف �سبتمرب  1997لربناجمه القا�ضي ببيع ن�سبة كبرية من الوحدات ال�صناعية اململوكة للدولة ،و
مت �إدخال نظام امل�ساهمة �إىل �أكرث من % 50من امل�ؤ�س�سات الإنتاجية احلكومية و �إجراء الإ�صالح يف
امللكية يف �أكرث من 90%من امل�ؤ�س�سات الإنتاجية ال�صغرية و املتو�سطة.
 على م�ستوى حترير الأ�سعار :8لقد بد�أ هذا التحرير يف قطاع الزراعة ثم امتد �إىل ال�سلع الو�سيطة،حتى �أ�صبحت يف �سنة � 1990أكرث من  70%من �أ�سعار التجزئة و 85%من �أ�سعار منتجات
امل�ؤ�س�سات اململوكة ملكية جماعية ،حرة حتددها حركة ال�سوق ،و يف �سنة  1993حررت ال�صني
�أ�سعار احلبوب يف  200مدينة و مقاطعة متثل  80%من �إجمايل املدن و املقاطعات ال�صينية.
 على م�ستوى الإ�ستثمار :ركزت ال�صني على زيادة معدالت اال�ستثمار الداخلي وجذب الإ�ستثماراتاخلارجية و توجيهها ب�شكل يتنا�سب مع املوارد االقت�صادية والأهداف التنموية �سواءا من حيث
اال�ستخدام الكثيف لر�أ�س املال �أو العمل  ،و�إ�ستطاعت توجيه جالياتها يف اخلارج �إىل اال�ستثمار
يف وطنها ال�صني ،9ومتكنت باخلروج باقت�صادها من �إقت�صاد ريعي �إىل اقت�صاد �صناعي.
ـ على م�ستوى البنية التحتية :قامت ال�صني برفع م�ستوى البنية التحتية ،فتم تنفيذ �سل�سلة
من امل�شاريع ال�ضخمة ،ومن بينها م�شروع امل�ضائق الثالثة املركزي للري الذي مت تنفيذه عام
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 ،1992ويعترب من �أكرب م�شاريع الري يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء املرافق ال�سياحية وال�سكك
احلديدية واملوانئ والطرقات ،وكذلك �أجرت �إ�صالحات يف نظام ال�سكن يف املدن لتطويره وموا�صلة
خ�صخ�صة م�ساكن ال�شعب ،وبف�ضل ذلك حت�سن و�ضع ال�سكن لدى �أبناء املدن ب�صورة ملحوظة و�صار
قطاع الإن�شاءات والعقارات من ركائز الإقت�صاد الوطني.

ثانيا :مراحل حترير التجارة اخلارجية ونتائج الإ�صالحات الإقت�صادية:
1ـ مراحل حترير التجارة اخلارجية:

كانت التجارة قبل بدء عملية الإ�صالح تت�سم مبركزية التخطيط ،حيث �أن وزارة التجارة هي
التي حتدد حجم ال�صادرات والواردات ،ومنذ  1978تغريت ال�سيا�سة التي حتكم التجارة اخلارجية
ال�صينية ،وعرف حتريرها �أ�سلوبا تدريجيا ،فبدال من �أخذ �أ�سلوب ال�صدمة املفاجئة الذي يفتح �أبواب
الإقت�صاد بغتة للمناف�سة الدولية والأ�سعار العاملية� ،أقيمت مناطق �إقت�صادية خا�صة لتخرج عن نطاق
�إحتكارات التجارة التقليدية للدولة كجواجندونغ وفوجيان ،و�أ�صبح ب�إمكان امل�صدرين الإحتفاظ بكل
�إيراداتهم من العملة ال�صعبة ،مع �إمكانية ح�صولهم على املواد امل�ستوردة ب�سهولة �أكرب وعلى ر�أ�س املال
الأجنبي �أو اخلدمات التجارية.
01
وقد مرت الإ�صالحات التي نفذتها ال�صني على م�ستوى التجارة اخلارجية ب�أربع مراحل :

ـ مرحلة �إنتقالية للتخلي عن ال�سلطات (:)1979-1987

يف هذه املرحلة �سمح ملعظم املقاطعات وامل�ؤ�س�سات بالإحتفاظ بن�سبة معينة من العملة
ال�صعبة ،وكذلك �سمح ملجموعة من �شركات التجارة اخلارجية بالإ�سترياد من دون �أن حت�صل على
موافقة من الهيئات العامة للإقت�صاد والتجارة ،ومت تطبيق نظام الوكالة للتجارة اخلارجية ،و�ألغي
الإحتكار الذي مار�سته ال�شركات العامة الوطنية للتجارة اخلارجية.

ـ مرحلة التطبيق ال�شامل لنظام م�س�ؤولية املقاولة للتجارة اخلارجية (:)1988-1990

طبقت ال�صني نظام م�س�ؤولية املقاولة للتجارة اخلارجية �سنة  1988يف جميع م�ؤ�س�سات
التجارة اخلارجية ،وت�شمل مو�ضوعاته الرئي�سية على قيام جميع املقاطعات والبلديات وال�شركات
العامة للتجارة اخلارجية مبقاولة ح�ص�ص من �إيرادات النقد الأجنبي الناجتة من ال�صادرات وح�ص�ص
للدعم ،بالإ�ضافة �إىل التعامل مبرونة على كيفية �إ�ستخدام النقد الأجنبي وفتح �أ�سواق له.

ـ مرحلة تغيري �آلية �إدارة �شركات التجارة اخلارجية (:)1991-1993

بد�أت هذه املرحلة من  1991و�أتبعت فيها ال�صني نظاما جديدا للتجارة اخلارجية يجمع بني
الإقت�صاد املخطط والإنفتاح الإقت�صادي ومن بني الإجراءات التي متت يف هذا الإطار ما يلي:
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 تخفي�ض الر�سوم اجلمركية �إىل امل�ستوى الذي �أقرته جولة �أورجواي. توحيد الإجراءات الفنية بالن�سبة للإ�سرتاد لتتما�شى مع النظام التجاري العاملي. تنظيم |لإ�سيرتاد واحلد من الإغراق وحماية ال�صناعات ال�صينية النا�شئة. �إلغاء الدعم بالن�سبة مل�ؤ�س�سات التجارة اخلارجية ،والرتكيز على جودة ال�صادرات ،وترك �شركاتالتجارة اخلارجية تتحمل م�س�ؤولية الربح واخل�سارة وفقا للممار�سات الدولية.

ـ مرحلة �إ�صالح نظام التجارة اخلارجية (:)1994-2001

�أ�صدرت ال�صني يف �سنة  1994جمموعة من القوانني والت�شريعات املتعلقة بالتجارة ور�ؤو�س
الأموال الأجنبية ،امللكية الفكرية ،مكافحة الإغراق....
وقد نفذت احلكومة جملة من الإ�صالحات متثلت يف توحيد �سعر ال�صرف ،و�إقامة خم�س
مناطق �إقت�صادية خا�صة (�شنت�شن ،ت�شوهاي� ،شانتو� ،شيامن ،هاينان) كنقاط جتريبية ،ومت �إن�شاء
جمموعة من ال�شركات التجارية ال�شاملة التي ترتبط فيها �أعمال التجارة وال�صناعة والتكنولوجيا،
و�سمح لل�شركات متعددة اجلن�سية ب�أن تتخذ من هذه امل�ؤ�س�سات نواتا لها ،ومتت �إعادة تنظيم م�ؤ�س�سات
التجارة اخلارجية ال�صغرية و�أدرج فيها نظام امل�ساهمة.
وقد �ساهم هذا الإ�صالح يف تطوير ال�صادرات ودخول �أ�سواق جديدة ،حيث كانت ال�صني تعد
يف مرتبة متدنية على م�ستوى التجارة اخلارجية� ،إذ كان حجم �صادراتها قبل ٌالإ�صالح يقدر بـ20.64
مليار دوالر ،وبعد هذه ال�سل�سلة من الإ�صالحات قفزت �أرقام التجارة اخلارجية ،و�صارت ت�شكل ن�سبة
مرتفعة من الناجت املحلي الإجمايل يف حدود .% 45

2ـ نتائج الإ�صالحات الإقت�صادية يف ال�صني:

متكنت ال�صني من حتقيق حتولني حيويني خالل ربع قرن ،التحول من جمتمع منعزل �إىل
جمتمع منفتح ،والتحول من الإقت�صاد املخطط �إىل �إقت�صاد ال�سوق الإ�شرتاكي بخطوات تدريجية
ومدرو�سة ،ورغم هذا التحول والإنفتاح �إال �أن دور الدولة ووجودها ظل قويا وم�ؤثرا يف حتديد وتنفيذ
�سيا�سة التنمية الإقت�صادية ،وحققت �إجنازات كبرية ،و�إنتقلت من الإقت�صاد القائم على الزراعة �إىل
الإقت�صاد القائم على الت�صنيع والت�صدير ،والذي حقق لها �صعودا �إقليميا وعامليا ،ولنا �أن ن�ستدل على
هذا النجاح يف �إ�صالحاتها من خالل معدالت النمو الإقت�صادي العالية والتي �أنعك�ست ب�شكل �إيجابي يف
�إرتفاع الناجت املحلي الإجمايل ،مما �أدى �إىل حت�سن ملحوظ يف م�ستوى دخول الأفراد.
 على م�ستوى متو�سط دخل الفرد ومعدل النمو :فقد ارتفع دخل الفرد لي�صل �سنة � 1984إىل 72دوالر ثم �إىل  421دوالر �سنة  1992و�إىل  582دوالر �سنة  1996لي�صل  610دوالر �سنة
 1998وجتاوز  800دوالر �سنة  ،112000كما حققت متو�سط منو للفرتة ( )1981-1988بلغ
 9.9%ويف �سنة  1993و�صل هذا النمو �إىل  13.4%ويف �سنة  1997بلغ . 12 11.5%
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 على م�ستوى الناجت املحلي :فقد �شهد �إرتفاعا ملحوظا ،فبينما كان يف �سنة  1983يف حدود 253مليار دوالر و�صل �إىل  663مليار دوالر �سنة  ،311997وجتاوز واحد تريليون دوالر يف مطلع
الألفية الثالثة.
 على م�ستوى التجارة اخلارجية :فقد �إرتفع معدل منوها من  9.7%عام � 1978إىل � 38.9%سنة ،1998وو�صل الفائ�ض التجاري ال�صيني مع �أمريكا �سنة  1997حوايل  39.5مليار دوالر ،وبلغ
حجم جتارتها اخلارجية  445مليار دوالر �سنة .2000
 على م�ستوى الهيكل الإقت�صادي :فقد تغري حيث �أ�صبحت �سنة  2000متثل م�ساهمة الزراعة يفالناجت املحلي الإجمايل  17.2%وال�صناعة  49.3%واخلدمات  ،33.5%وخالل هذه الفرتة بلغ
معدل منو ال�صناعة � % 12سنويا ،وارتفع عدد العاملني يف ال�شركات ال�صناعية واخلدمية من 30
مليون �سنة � 1979إىل  169مليون عامل �سنة  2000بزيادة جتاوزت خم�سة �أ�ضعاف.41
 على م�ستوى الإ�ستثمار :لقد ظل متو�سط الإ�ستثمار املحقق خالل الفرتة (1983ـ  )1992يفحدود  3.4مليار دوالر �أمريكي �سنويا� ،51إال �أنه بعد �إنتهاج �إقت�صاد ال�سوق الإ�شرتاكي �سنة
� ،1992أ�صبحت ال�صني قبلة للإ�ستثمارات الأجنبية وتدفقت عليها وبلغت الإ�ستثمارات الكلية
الأجنبية  451مليار دوالر �سنة  ،2000ومت �إن�شاء  12000م�شروع بر�أ�س مال �أجنبي.61
بف�ضل هذا الإ�صالح قطعت ال�صني �شوطا كبريا يف جمال التنمية الإقت�صادية ،فقد تقل�ص
عدد ال�سكان الذين يعي�شون حتت خط الفقر يف الأرياف بـ  300مليون ن�سمة بعد عملية الإ�صالح،
وح�صل حت�سن على م�ستوى املعي�شة كما وكيفا للمواطنني من الغذاء وال�سكن واملوا�صالت ،وحتى على
م�ستوى اخلدمات الثقافية والتعليمية وال�صحية.71
لكن هذا الإ�صالح ال يخلو من ال�سلبيات ،حيث �إنت�شر الف�ساد وزاد معدالت الت�ضخم ،وو�صلت
�إىل � 13%سنة  ،811994وزادت ن�سبة التفاوت الإقت�صادي بني الأفراد ،بالإ�ضافة �إىل م�شاكل تدهور
البيئة الناجتة عن التو�سع ال�صناعي .

ثالثا :مكا�سب ال�صني من �إن�ضمامها �إىل املنظمة العاملية للتجارة:

�سعت ال�صني �إىل الدخول يف �إتفاقية اجلات للح�صول على املزيد من الفر�ص وللظفر بالو�صول
�إىل بع�ض الأ�سواق ،وتقدمت بطلب للإن�ضمام �إىل اجلات يف  10جويلية  ،1986لكن املفاو�ضات ت�أخرت
ب�سبب م�أ�ساة �ساحة � tiananmenسنة  ،1989وتزامن ذلك مع جولة الأوروجواي ،وقد تطلب من
ال�صني مبوجب الإتفاقيات اجلديدة لهذه اجلولة� ،أن تعزز من �إ�صالحاتها الإقت�صادية فيما يخ�ص
بالإلتزامات �إىل النفاذ للأ�سواق ومراعاة حقوق امللكية الفكرية  ...مقابل الإن�ضمام.

1ـ �إلتزامات ال�صني مع الإن�ضمام:

قامت ال�صني بتعديل بع�ض قوانينها ولوائحها و�أحكامها التي تتعلق بالعديد من املجاالت
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كالإ�ستثمار الأجنبي واجلمارك وحماية حقوق امللكية الفكرية والتجارة اخلارجية والنقد الأجنبي
لتتالئم مع �شروط منظمة التجارة العاملية على النحو التايل:91
 �أجرت احلكومة ال�صينية تعديالت على 173قانونا ومر�سوما و�ألغت 448قانونا ،وت�ضمن ذلكمراجعة الن�صو�ص القانونية التي تهتم ب�إجراءات املعاملة التمييزية للم�ؤ�س�سات الأجنبية
امل�ستثمرة لت�ساير مبد�أ املعاملة الوطنية ،و�إلغاء الإجراءات ال�سيا�سية ذات امليزة الإقطاعية �أو
اجلهوية التي ال تتنا�سب و�أ�س�س املنظمة.
 مت تخفي�ض الر�سوم اجلمركية على م�ستوى قطاع الزراعة وجعلها يف متو�سط من 31.5%�إىل 17.4%وكذلك تخفي�ض الدعم املقدم لل�صادرات ،وعلى م�ستوى ال�سلع ال�صناعية �ألغيت
القيود الكمية على بع�ضها ،وخف�ض متو�سط الر�سوم اجلمركية من � 24.6%إىل � 9.4%سنة
.2005
 مت تعديل قانون امل�شاريع امل�شرتكة امل�ساهمة وقانون امل�شاريع امل�شرتكة التعاونية وقانون امل�ؤ�س�ساتذات امللكية الأجنبية الكاملة ،و�ألغيت البنود املتعلقة مبنح الأولوية للم�شرتيات يف ال�صني
والن�سب املطلوبة لل�صادرات واملبيعات املحلية.
 وعلى م�ستوى اخلدمات وعدت بفتح �سوق الإت�صاالت ،وفتحت �سوق اخلدمات املالية والتوزيع ب�شكلجزئي.
 �أ�صدرت عددا من التنظيمات واللوائح مبا يتما�شي مع املعايري التي تفر�ضها �إتفاقية تريب�س.TRIPS

2ـ مكا�سب ال�صني من الإن�ضمام �إىل املنظمة العاملية للتجارة:

بالرغم من �أن ال�صني مل تكن ع�ضوا يف �إتفاقية اجلات �إال �أنها �إحتلت املرتبة الثانية من حيث
الكا�سبون من جولة الأوروغواي ،حيث قدرت مكا�سبها بـ  37مليار دوالر �سنويا.02
لقد وفر ان�ضمام ال�صني �إىل املنظمة العاملية للتجارة لها �أن منحت معاملة الدولة الأوىل
بالرعاية من الأع�ضاء ومن بينهم الواليات املتحدة الأمريكية والإحتاد الأوروبي .و�إ�ستفادت من �إلغاء
القيود الكمية على منتجاتها وتخفي�ض الر�سوم اجلمركية ،مما مكنها من دخول هذه الأ�سواق ب�شكل
مو�سع ،حيث �إرتفعت جتارتها اخلارجية بنحو � % 30سنويا منذ �إن�ضمامها ملنظمة التجارة العاملية �سنة
 ،122001واندفعت �إىل تفعيل التجارة الإلكرتونية ومن ثم جل�أت �إىل تطوير جتارة التكنولوجيا،
وحتولت ال�صني �إىل م�صنع كبري للعامل وملأت قاراته مبنتجاتها.
فارتفعت ح�صة ال�صني يف �سوق املالب�س العاملية من � 17%إىل  % 35وحازت على  25%من
�سوق الأقم�شة العاملية نتيجة دخولها منظمة التجارة العاملية ،22و�صدرت تكنولوجيا لأمريكا بـ 29
مليار دوالر و�أجهزة مكتبية �إىل كل من �أمريكا و�أوروبا بـ  23مليار دوالر ومعدات كهربائية بـ 16.6
مليار دوالر و�أحذية بـ  11.1مليار دوالر �سنة  ،2003لقد �أنتجت ال�صني  % 70من الألعاب والدمى يف
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العامل بالإ�ضافة �إىل  50%من �إنتاج الأحذية و % 33.3من احلقائب و 33.1%من �إنتاج التلفزيونات
و 33%من �إنتاج مكيفات الهواء و 25%من الغ�ساالت و 20%من الثالجات ،32ولهذا ا�ستحوذت على 8%
من التجارة العاملية �سنة  ،422007ومل تكتف ال�صني بهذه ال�صناعات التي ترتكز على العمالة الكثيفة
و�إمنا �إجتهت �إىل �صناعة الهواتف اخللوية والرقائق اخلا�صة بالكمبيوتر والإت�صاالت و�صناعة
الطائرات التجارية وال�سيارات ،حيث تعد ال�صني �سنة  2003رابع �أكرب دولة منتجة لل�سيارات ب�إنتاج
بلغ  4مليون �سيارة لريتفع �إنتاجها �إىل  5.7مليون �سيارة �سنة .522006
�إن �صعود االقت�صاد ال�صيني قد عزز من منو الإقت�صاد والتجارة العامليني ،فقد �إرتفعت ال�صادرات
الأمريكية �إىل ال�صني بن�سبة  190%منذ �إن�ضمامها �إىل املنظمة العاملية للتجارة ،حيث تعد ال�صني �سنة
 2007ثالث �أكرب �سوق جتارية لل�صادرات الأمريكية ،ف�أ�صبح الإقت�صاد الأمريكي مرتبطا بحبل �سري
مع البنك املركزي ال�صيني ي�ضخ فيه يوميا �أكرث من مليار دوالر من خالل م�شرتيات ال�صني لأذون اخلزانة
الأمريكية والتي ت�صدرها الواليات املتحدة الأمريكية لتمويل العجز املتفاقم يف ميزانيتها العامة،62
وكذلك احلال بالن�سبة للإحتاد الأوروبي حيث تزايد الطلب على منتجاته بف�ضل تزايد منو الإقت�صاد
ال�صيني فبلغ حجم التبادل التجاري ال�صيني معه  16.3%من جمموع حجم التبادل التجاري لل�صني
مع العامل.
وحققت اليابان مكا�سب جتارية من زيادة الطلب ال�صيني على �سلعها ،و�أنت�شلتها من الركود
الإقت�صادي الذي كانت تعانيه ،ب�سبب الأزمة الأ�سيوية ،و�أ�صبحت امل�ستفيد الأول من تنامي الإقت�صاد
ال�صيني ،كما �أن الطلب ال�صيني على املواد الأولية �أدى �إىل رفع �أ�سعارها مما �ساعد �أ�سرتاليا والربازيل
وعدد من الدول املنتجة للمواد الأولية �أن تنمو ب�سرعة ،72ومل يقت�صر دور ال�صني على هذا فقط ،فقد
تو�سع حجم التجارة بني ال�صني ودول منظمة الأ�سيان وقد بلغ  130مليار دوالر �سنة  ، 2007بالإ�ضافة
�إىل حجم التجارة الثنائية بينها والعامل العربي والذي جتاوز  86مليار دوالر يف العام نف�سه.
تعترب ال�صادرات ال�صينية هي املحفز للتنمية ،و�إتخذت من قيمة الإيوان الرخي�ص �سيا�سة
هجومية على خمتلف دول العامل لزيادة �صادراتها ،82بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض تكاليف اليد العاملة
كل هذا حقق لها و�ضع تناف�سي مريح ورجح كفة امليزان التجاري ل�صاحلها على ح�ساب كل من الواليات
املتحدة الأمريكية والإحتاد الأوروبي واليابان ،وتبو�أت بذلك موقعا متميزا على امل�ستوى العاملي من
حيث معدالت النمو املرتفعة وزيادة الإ�ستثمارات الأجنبية وكذلك الزيادة على م�ستوى الناجت املحلي
الإجمايل والإحتياط من النقد الأجنبي واجلدول التايل يو�ضح م�سار تطور �أداء الإقت�صاد ال�صيني
طيلة ع�شر �سنوات منذ ان�ضمامها للمنظمة العاملية للتجارة: 92
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اجلدول1
تطور �أداء الإقت�صاد منذ ان�ضمام ال�صني �إىل املنظمة العاملية للتجارة (الأرقام باملليار دوالر با�ستثناء
متو�سط الدخل فهو بالدوالر ومعدل النمو بالن�سبة املئوية)
ال�سنوات
متو�سط الدخل بالدوالر
الإنتاج الداخلي اخلامPIB
معدل النمو
جمموع ال�صادرات
جمموع الواردات
�صادرات ال�صني �إىل �أمريكا
�صادرات ال�صني �إىل �إ.الأوروبي
واردات ال�صني من �أمريكا
واردات ال�صني من �إ.الأوروبي
اال�ستثمار الأجنبي يف ال�صني

2002
1332
1454
9.1
325.6
295.2
69.9
48.2
27.2
38.6
49.3

2004
1486
1932
10.1
593.3
561.2
124.9
104.6
44.7
69.2
54.9

2006
2064
2713
12.7
969
791.5
203.4
181.9
59.2
90.4
78.1

2007
2646
3496
11
1218.6
956
232.7
245.2
69.4
111
138.4

2008
3405
4522
9.6
1428.5
1133.1
252.3
251.2
81.4
113
147.8

2009
3678
4909
8.7
1201.7
1005.6
220.8
251.4
77.4
114.9
78.2

Source : service économique régionale, Ambassade de France en chine, Revue
bulletin économique chine, chine, N° 27 juillet - août, 2010, P: 16.

من خالل �إلقاء نظرة على اجلدول �أعاله يالحظ �أن �أداء الإقت�صاد ال�صيني قد ت�ضاعف
�أربع مرات ،وقد لعبت ال�صادرات الدور الأ�سا�سي يف املحافظة على معدالت النمو املرتفعة والزيادة يف
متو�سط الدخل والإنتاج وعلى ت�شجيع تدفق الإ�ستثمارات الأجنبية �إىل ال�صني ،وقد ترتب عن هذا
النمو والتو�سع يف ال�صادرات �إرتفاع فائ�ض امليزان التجاري ،رغم التزايد يف الواردات ،ويعود جزء كبري
من الزيادة فيها �إىل �إرتفاع الطلب على البرتول الذي حتتاجه ال�صناعات ال�صينية وقد جعل من ال�صني
امل�ستهلك الثاين عامليا بعد الواليات املتحدة الأمريكية.
لقد خرج الإقت�صاد ال�صيني ب�أقل اخل�سائر من الأزمة املالية ،و�إن كان معدل النمو تراجع لكن
ب�شكل طفيف ،لكن الأزمة مل تثن هذا الإقت�صاد عن ال�صعود ،حيث �إحتل املرتبة الثانية بعد �أن �أزاح
اليابان ومبعدل منو يف حدود  10%وبناجت حملي يقدر بـ  5.879تريليون دوالر وباحتياط و�صل �إىل
 2648.3مليار دوالر �سنة .2010
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اخلامتة:

يت�ضح من خالل العر�ض ال�سابق� ،أن الإ�صالحات التي قامت بها ال�صني خالل العقود الثالثة
املا�ضية مكنتها من حتقيق معدالت مرتفعة من النمو الإقت�صادي ،والتي تعد من �أكرب معدالت النمو
على امل�ستوى العاملي ،حيث و�صل النمو فيها �إىل  13%وتزايد متو�سط الدخل وارتفع م�ستوى املعي�شة
بف�ضل الإنفتاح الإقت�صادي و�إتاحة الفر�صة للقطاع اخلا�ص ،والدور الذي قاده قطاع ال�صناعة عن
طريق املناطق الإقت�صادية املفتوحة وحركة ال�صادرات .وبان�ضمام ال�صني �إىل املنظمة العاملية للتجارة
 ،ت�ضاعف �أداء �إقت�صادها و�شهد نقلة ،حيث �أ�صبحت م�ساهمة جتارتها اخلارجية ت�شكل  10%من
التجارة العاملية ،و�إنتاجها املحلي يف حدود 10%من الإنتاج العاملي ،وبذلك �أحتل حجم �إقت�صادها
املرتبة الثانية عامليا.
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الهوام�ش:
�1 .1إبراهيم الأخر�س� ،أ�سرار تقدم ال�صني درا�سة يف مالمح القوة و�أ�سباب ال�صعود� ،إيرتاك للطباعة
والن�شر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة الأوىل � ،2008ص �ص .39-41
 2 .2عبد اهلل �ساقور ،االقت�صاد ال�سيا�سي ،دار العلوم للن�شر والتوزيع ،عنابة� ،2004 ،ص77.
� 3 .3إبراهيم الأخر�س ،التجربة ال�صينية احلديثة يف النمو هل ميكن الإقتداء بها� ،إيرتاك للطباعة
والن�شر والتوزيع ،القاهرة� ،2005 ،ص.192
 4 .نف�س املرجع ال�سابق� ،ص.187
5 .5كبري �سمية� ،سيا�سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ�صالحات االقت�صادية مع الإ�شارة �إىل حالة
اجلزائر� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة اجلزائر� ،2008 ،ص.158
�6 .6إبراهيم الأخر�س ،التجربة ال�صينية احلديثة يف النمو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.212
7 .7كبري �سمية� ،سيا�سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ�صالحات االقت�صادية ،مرجع �سبق ذكره ،
�ص.160
�8 .8إبراهيم الأخر�س ،التجربة ال�صينية احلديثة يف النمو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.159
9 .9عبد اهلل �ساقور ،االقت�صاد ال�سيا�سي ،مرجع �سبق ذكره � ،ص.78
1010كبري �سمية� ،سيا�سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ�صالحات االقت�صادية ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.163-164
1111مات�شن قانغ ،العرب وال�صني �آفاق جديدة يف االقت�صاد وال�سيا�سة ،منتدى الفكر العربي ،عمان،
� ،2007ص.26
�1212إبراهيم الأخر�س ،التجربة ال�صينية احلديثة يف النمو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.339
1313نف�س املرجع ال�سابق� ،ص.277
�1414إبراهيم الأخر�س� ،أ�سرار تقدم ال�صني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.302
1515ليلى �شيخة ،اتفاقية حقوق امللكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية و�إ�شكالية نقل
التكنولوجيا �إىل الدول النامية درا�سة حالة ال�صني ،مذكرة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة باتنة،
� ،2007ص.102
�1616إبراهيم الأخر�س� ،أ�سرار تقدم ال�صني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.142
1717مات�شن قانغ ،العرب وال�صني �آفاق جديدة يف االقت�صاد وال�سيا�سة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.26
1818حممد طاقة ،م�أزق العوملة ،دار امل�سرية ،عمان� ،2007 ،ص.95
�1919سهيل ح�سن الفتالوي ،منظمة التجارة العاملية ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان،2006 ،
�ص.235
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2020م�صطفى عبد اهلل الكفري ،عوملة االقت�صاد والتحول �إىل اقت�صاد ال�سوق يف الدول العربية،
من�شورات �إحتاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،2008 ،ص.123
2121مغاوري �شلبي علي ،ال�صني والتجارة الدولية من التناف�س �إىل االعتماد املتبادل ،جملة ال�سيا�سة
الدولية ،القاهرة ،العدد  ،173املجلد، 43يوليو � ،2008ص.86
�2222إبراهيم الأخر�س� ،أ�سرار تقدم ال�صني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.120
2323نف�س املرجع ال�سابق� ،ص.48
2424مغاوري �شلبي علي ،ال�صني والتجارة الدولية من التناف�س �إىل االعتماد املتبادل ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.87
�2525إبراهيم الأخر�س� ،أ�سرار تقدم ال�صني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.149
2626مغاوري �شلبي علي ،ال�صني والتجارة الدولية من التناف�س �إىل االعتماد املتبادل ،مرجع �سبق ذكره،
�ص.90
2727مور خاي كريانني ،تعريب حممد �إبراهيم من�صور ،االقت�صاد الدويل مدخل ال�سيا�سات ،دار املريخ
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2828حم�سن �أحمد اخل�ضريي ،االقت�صاد العاملي والدوالر ،هالل للن�شر والتوزيع ،اجليزة،2008 ،
�ص.138
2929service économique régionale, Ambassade de France en chine, Revue
bulletin économique chine, chine, N° 27 juillet - août, 2010, P : 16.-
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دور القيـــــادة الإدارية يف �إدارة التغيــــري
واحلد من مقاومتـــــه
د .فريد لعور

جامعة � 20أوث � 1955سكيكدة ،اجلزائر

مقدمة:

ت�شهد بيئة الأعمال املعا�صرة جملة من التغريات والتطورات
التكنولوجية ،وزحفا كبريا للعوملة ،وتزايد حدة املناف�سة ،وتغري يف �أذواق
ومطالب الزبائن ،وكذلك تقادم بع�ض املفاهيم والأ�ساليب الإدارية ،مما
�أفرز الكثري من اال�ضطرابات والتعقيدات ملنظمات الأعمال.
باعتبار امل�ؤ�س�سة نظاما مفتوحا ،ف�إن ذلك يجعل احلاجة �شديدة
للتك ّيف مع هذه البيئة ،واال�ستفادة مما بها من فر�ص ومزايا ،وجتنب
املخاطر والتهديدات ،وذلك ب�إدخال بع�ض التعديالت على ا�سرتاتيجيتها
وهيكلها التنظيمي ،وحتى ثقافتها ل�ضمان البقاء واال�ستمرارية ،والقدرة
على املناف�سة من خالل تنفيذ برامج التغيري و�إدارتها بنجاح.
	�إن تنفيذ عملية التغيري بنجاح يتطلب وجود قادة �أكفاء
ي�ستطيعون توجيه جهود الأفراد نحو فهم التغيري والتكيف معه ،وم�ساعدة
الأفراد لتحقيق الأهداف املرجوة منه .وهذا ال يكون �إال بوجود قيادة
�إدارية فعالة قادرة على الإ�ضطالع مبهام �إدارة التغيري ل�ضمان ح�سن
معاجلة جميع امل�شاكل خالل مراحل عملية التغيري بامل�ؤ�س�سة ،والتعامل مع
العاملني بال�شكل الذي من �ش�أنه �أن يحقق طموحاتهم وحتفيزهم لإجناح
برامج التغيري املختلفة.
	�إال �أنه غالبا ما يتجه الأفراد واملجموعات داخل امل�ؤ�س�سة �إىل
مقاومة التغيري ،وذلك لغياب الثقة بني �أفراد امل�ؤ�س�سة ،وعدم تقبلهم لفكرة
�أن التغيري �سيكون ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،فينظرون �إليه وك�أنه انتقال من حالة
ا�ستقرار وتوازن �إىل حالة �أخرى م�ضطربة ،لذا يجب على القادة معرفة
�أهم الأ�سباب امل�ؤدية ملقاومة التغيري والأ�شكال التي ت�أخذها وحتديدها
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بدقة لي�سهل التعامل معها.
ومن هنا تربز احلاجة امللحة �أمام القادة الإداريني لتطوير �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات قيادية
وا�ضحة املعامل وقادرة على توجيه جهود التغيري نحو حتقيق الأهداف املرجوة ،ومع �أنه ال �أحد ينكر
�أهمية التغيري �إال �أنه يقاوم من بع�ض العاملني يف العديد من امل�ستويات التنظيمية ،وكل ذلك يكلفها
كثريا من اجلهد والوقت واملال .لذلك تت�ضح �أهمية التعرف على �أ�سباب هذه املقاومة للحد منها.
	�إنطالقا مما تقدم ف�إننان�سعى من خالل هذه الدرا�سة الإجابة على الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل:
ما دور القيادة الإدارية يف �إدارة التغيري واحلد من مقاومته يف منظمات ا لأعمال؟
للإجابة على هذه الإ�شكالية مت تق�سيم بحثنا �إىل ثالثة حماور رئي�سية كما يلي:
�أوال :مدخل �إىل القيادة الإدارية
ثانيا :مدخل �إىل �إدارة التغيري
ثالثا :القيادة الإدارية وعالقتها ب�إدارة التغيري

�أوال :مدخل �إىل القيادة الإدارية

لقد �أ�صبحت احلاجة �إىل قيادات �إدارية فاعلة مطلبا �ضروريا لنجاح منظمات الأعمال ،لذا فقد
حظي هذا املو�ضوع ب�أهمية بالغة من الباحثني واملخت�صني ب�سبب القوة الكبرية التي متتكها يف توجيه
ال�سلوك الإن�ساين والت�أثري على �أفراد التنظيم.

 -1مفهوم القيادة الإدارية

تعددت تعريفات القيادة ومن �أهم تلك التعريفات مايلي:
يعرفها Contz and O’donnelب�أنها“ :القدرة على �إحداث ت�أثرين يف الأ�شخا�ص عن
طريق االت�صال بهم وتوجيههم نحو حتقيق الأهداف”.1
ويقول �Szilagy and Wallaceإن“ :القيادة هي الطريق التي يحاول بها �أحد الأفراد
الت�أثري مبوجبها على الآخرين لتحقيق �أهداف معينة”.2
كما يعرفها Hemphill and Coonsب�أن“ :القيادة هي �سلوك ل�شخ�ص ما يوجه �أن�شطة
الأفراد جتاه حتقيق �أهداف م�شرتكة”.3
	�أما Peter Druckerفيقول�“ :إنها لي�ست �صنع جدول الأعمال ،والت�أثري بالأفرا مثل رجال
البيع ،و�إمنا القيادة هي الإرتقاء بر�ؤية الفرد �إىل م�ستويات �أعلى ورفع �أداء الفرد �إىل معايري �أعلى
وبناء �شخ�صية الفرد �إىل ما بعد حدودها االعتيادية”.4
ويعرف  Newmanالقيادة “ب�أنها القدرة على توجيه �سلوك اجلماعة والت�أثري فيها ب�شكل
يدفعها �إىل التعاون عن ر�ضا واقتناع لتحقيق الأهداف”.5
ن�ستنج من التعريفات ال�سابقة �أن القيادة هي القدرة على الت�أثري يف �سلوك الآخرين وتوجيههم
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لتحقيق �أهداف املنظمة.

 -2عنا�صر القيادة

نالحظ �أن هناك �شبه �إجماع على �أن القياد ت�شمل العنا�صر التالية:
-وجود جماعة من الأفراد.-وجود قائد له القدرة على الت�أثري يف �أفراد اجلماعة وتوجيههم.--وجود هدف م�شرك ت�سعى اجلماعة لتحقيقه.

� -3أهمية القيادة

حتتل القيادة �أهمية بالغة يف علم الإدارة ،فنجاح منظمات الأعمال وكفاءتها يتوقف ب�صورة
�أ�سا�سية على جودة وكفاءة الأفراد الدين يقودنها ،فالتحديد الوا�ضح والدقيق لأهداف املنظمة
و�إيجاد طرق التوجيه املنا�سبة هو املفتاح ال�ستمرار املنظمة وبقائها ،ف�أهمية القيادة تكمن يف:6
�-إنها حلقة الو�صل بني العاملني وبني خطط امل�ؤ�س�سة.�-إنها اليوتقة التي تن�صهر بداخلها طاقة املفاهيم وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات.�-إنها قيادة امل�ؤ�س�سة من �أجل حتقيق الأهداف املر�سومة.-تعميم القوى الإيجابية يف امل�ؤ�س�سة وتقلي�ص اجلوانب ال�سلبية بقدر الإمكان.-ال�سيطرة على م�شكالت العمل ور�سم اخلطط الالزمة لعملها.-تنمية وتدريب ورعاية الأفراد� ،إذ �أنهم الر�أ�سمال الأهم واملورد الأعلى.--مواكبة التغريات املحيطة وتوظيفها خلدمة امل�ؤ�س�سة.

 -4الفرق بني القيادة والإدارة

هناك جدل م�ستمر بني كتاب الإدارة حول الفرق بني مفهوم القيادة ومفهوم الإدارة ،فالإدارة
تعني �إدارة الأ�شياء ولي�س �إدارة الأفراد ،فنحن ندير ال�شيء وال نقوده ،والقيادة تعني قيادة الأفراد
ولي�س قيادة الأ�شياء ،فنحن نقود الأفراد ولي�س الأ�شياء.7وميكن تو�ضيح �أهم الفروقات بني القيادة
والإدارة من خالل اجلدول التايل:
اجلدول رقم (:)1
املقارنة بني القيادة والإدارة

الإدارة
-الرتكيز على الكفاءة-االهتمام بالطريقة)(How			
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-تغيري االفرتا�ضات واملعتقدات وقواعد العمل-الروح واحلد�س-التوجيه العام :الت�أثري بالر�ؤية و�إلهامهاللعاملني
-مكانة �شخ�صية ،ت�أثري غري ر�سمي.-القائد م�سمى من اجلماعة-وظائفه� :إثارة �إهتمام وحتفيز الأفراد لإجنازالأهداف
-يتعامل مع مهام �إن�سانية ،عالقات �شخ�صية-القائد يركز على الت�أثري بالعاملني-كل مدير لي�س بال�ضرورة قائد.-جمال التعامل :العوامل الناعمة (امل�شاعرواخلربات والقيم املتقا�سمة)
-املوقف من التغيري� :إبتكارية وامليل للتغيرياجلدري (امليل للإبتكار)

-تغيري الإجراءات والأدوات-الرتكيز :العقل والر�شد-التوجه العام :الت�أثري بال�سيا�سةواجتاهاتها
-مركز �إداري� ،صالحية ر�سمية.-املدير م�سمى من ال�شركة.-وظائفه :التخطيط ،التنظيم والرقابةلتحقيق �أهداف ال�شركة.
-يتعامل مه مهام �إدارية-املدير ي�ؤكد على طاعة العاملني-كل قائد ميكن �أن يكون مديرا.-جمال التعامل :العوامل ال�صلبة(العناوين واملراكز الإدارية)
-املوقف من التغيري :حمافظة وامليل�إىل التغيري التدريجي (امليل للحالة
القائمة)
-نطاق الت�أثري :حمدود يف العمل-القيم ر�سمية مت�أتية من اللوائحوالأنظمة
-امليزة� :أولوية العمل-قوى ت�أثري الإدارة هي :قوة الثوابوالقوة الق�سرية (م�صادر خارجية)

-نطاق الت�أثري :وا�سع ويغطي القيم وال�سلوكيات-القيم متنوعة امل�صادر مبا فيهااملواقف
-امليزة� :أولوية الأفراد ومن ثم املهام-قوى ت�أثري القيادة هي :قوة الر�ؤية ،اخلربة،القوة املرجعية والقدوة الأخالقية (م�صادر
خارجية)
-القدوة يف الإلتزام باملبادئالأخالقية

-القدوة يف الإلتزام باللوائح الإداريةامل�صدر :جنم عبود جنم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .36

ثانيا :مدخل �إىل �إدارة التغيري

�إن التغيري �شيء حتمي ،لأنه مدفوع بتزايد املعرفة والتكنولوجيا ،لهذا فهو يتزايد ب�سرعة
غري م�سبوقة� .إن مهمة �أي منظمة هي التحكم يف التغيري بدال من �أن تكون �ضحية له ،فبدون �إدارة
ناجحة للتغيري تكون املنظمة عر�ضة للتهديدات التي يفرزها املحيط ،فهو يعترب ظاهرة �إيجابية
ت�ساعد املنظمة يف التخل�ص من العادات واملمار�سات ال�سلبية ،وا�ستخدام قدراتها بكفاءة وفعالية
لتحقيق النمو والتقدم عن مناف�سيها.
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 -1تعريف �إدارة التغيري

يعد التغيري التنظيمي والذي �أ�صبح مع مرور الزمن مرادفا لإدارة التغيري ،من املوا�ضيع التي
حظيت باالهتمام الكبري من طرف الكتاب والباحثني يف جمال �إدارة الأعمال ،وقدموا له تعاريف
متعددة وخمتلفة ،نورد فيما يلي بع�ضا منها:
عرفها علي ال�سلمي ب�أنها�« :إحداث تعديالت يف �أهداف و�سيا�سات الإدارة �أو يف �أي عن�صر من
عنا�صر العمل التنظيمي م�ستهدفة �أحد الأمرين هما :مالءمة �أو�ضاع التنظيم� ،أو ا�ستحداث �أو�ضاع
تنظيمية و�أ�ساليب �إدارية و�أوجه ن�شاط جديدة حتقق للمنظمة �سبقا عن غريها».9
�أما دانا جاين�س روبن�سون وجيم�س روبن�سون فقد عرفاه كما يلي « :التغيري يف �أب�سط �صورة،
يعني التحرك من الو�ضع احلايل �إىل و�ضع م�ستقبلي �أكرث كفاءة وفعالية ،وبالتايل فالتغيري هو تلك
العملية التي نتعلم فيها ونكت�شف الأمور ب�صورة م�ستمرة».10
وميكن �أن تعرف �إدارة التغيري ب�أنها «حترك الإدارة ملواجهة الأو�ضاع اجلديدة و�إعادة ترتيب
الأمور بحيث ت�ستفيد من عوامل التغيري الإيجابي ،وجتنب �أو تقليل عوامل التغيري ال�سلبي� ،أي �أنها تعرب
عن كيفية ا�ستخدام �أف�ضل الطرائق اقت�صادا وفعالية لإحداث التغيري خلدمة الأهداف املن�شودة».11
كما تعرف �إدارة التغيري ب�أنها« :فل�سفة �إدارة امل�ؤ�س�سة تت�ضمن التدخل املخطط يف �أحد �أو بع�ض
جوانب امل�ؤ�س�سة لتغيريها بهدف زيادة فعاليتها وحتقيق التوافق املرغوب مع مربرات هذا التغيري».12
ويت�ضح من تعريف �إدارة التغيري ما يلي:13
 �إن �إدارة التغيري هو �أ�سلوب عمل �أو فل�سفة يف �إدارة �أعمال امل�ؤ�س�سة ولي�ست جمرد ردود �أفعال غريحم�سوبة.
 يت�ضمن التغيري التنظيمي �إحداث تعديالت خمططة خالل حياة امل�ؤ�س�سة ملواجهة ظروف �أومواقف معينة �أو نتيجة التو�صيف ال�سلبي جلوانب معينة يتطلب الأمر تغيريها ،و�أن هذا التغيري
يتم وفق برنامج عمل متكامل ي�شتمل على ت�شخي�ص لو�ضع امل�ؤ�س�سة وحتديد جماالت التغيري بها،
و�إمتام عملية التغيري و الت�أكد من فعاليتها.
 ي�ستهدف التغيري زيادة فعالية املنظمة وحتديد املواءمة املرغوبة مع بيئة امل�ؤ�س�سة ،مبا يجعلامل�ؤ�س�سة قادرة على التعامل الفعال مع الفر�ص والقيود التي تواجهها.
 �إن الإدارة الفعالة للتغيري التنظيمي ت�ستلزم وجود جهاز لر�صد كافة التغريات التي حتدث يفالبيئة اخلارجية �أو الداخلية للم�ؤ�س�سة ،وحتديد البدائل املنا�سبة للتعامل مع هذه التغريات.
 تت�صف عملية التغيري بالتكامل وتعتمد على مدخل النظم يف تخطيطها ،حيث ال تقت�صر عمليةالتغيري التنظيمي على جانب واحد �أو جزئية حمدودة يف امل�ؤ�س�سة و�إمنا متتد عادة �إىل كافة
عنا�صر امل�ؤ�س�سة ككيان واحد متكامل ي�صعب تغيري جزء فيه مبعزل عن بقية الأجزاء الأخرى
يف النظام كل.
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 ال تقت�صر م�س�ؤولية التغيري التنظيمي على الإدارة العليا فقط ،و�إمنا متتد لت�شمل كافة امل�ستوياتالإدارية والوحدات التنظيمية بامل�ؤ�س�سة ،ويتوقف جناح عملية التغيري على كفاءة توزيع املهام
و امل�س�ؤوليات على كل من الإدارة العليا من جانب وجميع العاملني بامل�ؤ�س�سة من ناحية �أخرى.

البدائل املنا�سبة للتعامل مع هذه التغريات

وجود جهاز لر�صد كافة التغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية �أو الداخلية للم�ؤ�س�سة،
وحتديد لذلك ف�إدارة التغيري ،بب�ساطة ،هي عملية حت�سني وتطوير خمططة تطر�أ على املنظمة،
لزيادة فعاليتها و�ضمان القدرة على مواجهة حتديات املحيط وحتقيق �أهدافها.

� -2أ�سباب التغيري

	�إن التغيري يكون مدفوعا بجملة من الأ�سباب ،وحتديدها يكون بطرح الت�سا�ؤل التايل :ملاذا
التغيري؟ حيث يرى � Octave Gélinierأن �أ�سباب التغيري ميكن ح�صرها يف النقاط التالية:14
	-طلبات الزبائن و�ضغوطات حول الأ�سعار.
	-تغريات يف الأداءات املالية.
	-تزايد حدة املناف�سة.
	-عوملة الأ�سواق وتطور التكنولوجيا.
	-االندماجات ،االكت�سابات والتحالفات.
	-تطور الت�شريعات.
	�-إدارة عامة جديدة �أو �إدارة الر�ؤية ). (direction de vision
�أما دانا جاين�س وجيم�س روبن�سون فيعتقدان �أن هناك �أربعة �أ�سباب تفر�ض وتدفع �إىل
التغيري:15
	-الأزمة (:)crisisمبعنى �إدراك �أن الأمور يجب �أن تتحرك من مكانها وتتغري.
	-الر�ؤية ( :)visionال�صورة الوا�ضحة للم�ستقبل املمكن الو�صول �إليه.
	-الفر�صة ( :)opportunityمبعنى التنب�ؤ �أن التغيري �سيكون �إىل الأف�ضل وبالتايل ال يجب
ترك هذه الفر�صة من �أيدينا.
	-التهديد (� :)threatأي التنب�ؤ بحدوث �شيء يف امل�ستقبل �سي�ؤثر �سلبا على املن�ش�أة
وا�ستمراريتها.
فالأ�سباب عموما التي تدفع امل�ؤ�س�سة للتغيري ميكن ت�صنيفها يف جمموعتني رئي�سيتني هما:
	�-أ�سباب داخلية :ميكن التعرف عليها من خالل حتليل مواطن القوة وال�ضعف يف امل�ؤ�س�سة.
	�-أ�سباب خارجية :ميكن التعرف عليها من خالل حتليل البيئة اخلارجية ومعرفة الفر�ص
والتهديدات.
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 -3املحاور الأ�سا�سية للتغيري

�إن الت�صنيف اجليد والدقيق ملحاور/جماالت التغري من �ش�أنه �أن ي�ساعد على فهم عملية
التغيري وتو�ضيح حقيقتها ،فهي ت�شري �إىل �أهم النقاط وامل�ستويات التي يدور حولها التغيري ،كما �أن لها
ت�أثريا كبريا على الأفراد فيما يخ�ص معارفهم� ،أ�ساليب عملهم� ،سلوكاتهم وقيمهم.
وللتغيري عدة جماالت �أهمها :تغيريات تكنولوجية ،تغيريات �إن�سانية ،تغيريات تنظيمية
وتغيريات يف العمل ،بالإ�ضافة �إىل تغيريات يف الأهداف واال�سرتاتيجية.
�أ -التغيري التكنولوجي�:إن التغيري والتطوير التكنولوجي له انعكا�سات وت�أثري كبري على فعالية
امل�ؤ�س�سة ،فمن �ش�أنه �أن ي�ؤثر على مهارات الأفراد و�أ�ساليب عملهم ،كما ي�ؤثر �أي�ضا على �صيغ
االت�صال بني �أجزاء التنظيم ،مما ي�ستوجب على امل�ؤ�س�سة ا�ستخدام التكنولوجيا يف �أداء الأعمال
والبحت عن �أ�ساليب تواكب هذه التطورات.
ب -التغيريات التنظيمية (الهيكلية) :وهذا ين�صب على �إجراء تعديالت يف الهيكل التنظيمي
للم�ؤ�س�سة ،وحتديد العالقات الوظيفية وخطوط ال�سلطة ،فامل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سة ي�سعون �إىل
حتقيق الفعالية من خالل التغيري يف الهيكل ،وت�صميمه بالطريقة املثلى ،وتفعيل عملية الرقابة
والتن�سيق بني خمتلف امل�ستويات ل�ضمان جناح العملية الإدارية .لذا البد �أن تتبنى امل�ؤ�س�سات
الهياكل التي تت�صف باملرونة حتى ت�ستطيع الت�أقلم والتكيف مع املتغريات التي حتيط بها ،وحتقيق
التوافق واالن�سجام مع هذا املحيط.
ج -تغيريات �إن�سانية :يكون التغيري يف هذه احلالة مرتبطا بالأفراد �أنف�سهم ،ويتم ذلك من خالل
�إدخال بع�ض التعديالت على �أفكارهم واجتاهاتهم ودوافعهم وعاداتهم و�سلوكياتهم ،و�إيجاد قيم
و�سلوكيات جديدة تتالءم مع هذه التحوالت امل�ستمرة .فالقيام مبثل هذا النوع من التغيريات ال يعد
�أمرا �سهال لأنه مي�س الفرد يف حد ذاته.
د -تغيريات يف العمل :يتطلب ا�ستخدام �أ�ساليب عمل جديدة تغيريات يف الواجبات الوظيفية من
الناحية الكمية �أو النوعية �أو كليهما وهذا يتطلب �إجراء درا�سات حتليلية لأ�ساليب العمل احلالية
للتعرف على كميات العمل وطبيعته وجماالته ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ت�سهيل �إحالل �أ�ساليب
ّ
العمل اجلديدة.
هـ -الأهداف واال�سرتاتيجيات :تقوم بع�ض امل�ؤ�س�سات ب�إجراء تعديالت يف �أهدافها واال�سرتاتيجيات
املطبقة لتحقيق تلك الأهداف ا�ستجابة للتغريات البيئية ،فمثال التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات
اخلا�صة �أو ا�ستحداث نظام التعلم عن بعد يتطلب من اجلامعات احلكومية تعديل �أهدافها
وا�سرتاتيجياتها من �أجل مواكبة تلك التغريات.
باعتبار �أن امل�ؤ�س�سة نظام مفتوح يت�شكل من �أنظمة فرعية تتفاعل فيما بينها ،يجب الأخذ
بعني االعتبار االرتباطات املوجودة واملحتملة بني هذه الأنظمة الفرعية ،لذا ف�إن التغيري على �أي
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حمور/جمال من املحاور ال�سابقة �سينتج عنه تغيري يف املحاور الأخرى ،وال�شكل التايل يو�ضح تداخل
جماالت التغيري:
ال�شكل رقم (:) 01
الأجزاء املتداخلة للتغيريجع �سابق املناف�سة،املالية ،على كفاءة توزيع املهام و امل�س�ؤوليات على كل من
الإدارة العليا من جانب وجميع العاملني بامل�ؤ�س�سة من ناحي
الهيكـل
التكنولوجيا

الأفــــــراد

الأنظمة

اال�سرتاتيجية
امل�صدر� :أندرو �سيزالقي و م .واال�س،ال�سلوك التنظيمي والأداء ،ترجمة :جعفر �أبو القا�سم �أحمد ،معهد الإدارة
العامة للبحوث ،اململكة العربية ال�سعودية� ،1991 ،ص.545

 -4مراحل �إدارة التغيري

يرى � Kurt Lewinأن التغيري عملية خمططة متر باملراحل التالية:
�أ -الإذابة ) :(unfreezingوتت�ضمن هذه املرحلة �إثارة انتباه الأفراد ،و�إدراكهم ملدى احلاجة
للتغيري ،وتظهر هذه احلاجة ب�سبب العادات واملمار�سات ال�سلبية التي تعيق تقدم املنظمة ،لذا البد
من التفكري الإيجابي واالبتكاري للق�ضاء عليها من خالل �إيجاد �أفكار وممار�سات جديدة.
ب-التغيري )  :(changingوتعترب هذه املرحلة مرحلة تعلم ،حيث يكت�سب الأفراد طرق وممار�سات
و�سلوكات جديدة ت�ساعدهم يف حل م�شاكلهم وتنفيذ التغيري على �أح�سن وجه ،وتهتم هذه املرحلة
بتحديد الأ�شياء املطلوب تغيريها� ،أي حتديد �أهداف التغيري .ويحذر  Lewinمن الت�سرع يف هذه
املرحلة ،لأن ذلك قد ي�ؤدي �إىل مقاومة التغيري ،خا�صة �إذا مل يتم �إذابة اجلليد ب�شكل �سليم يف
املرحلة الأوىل.
ج� -إعادة التجميد ):(refreezingيف هذه املرحلة يتم تثبيت املزايا املحققة من التغيري واحلفاظ
عليها ،وذلك بدمج الأفكار واملمار�سات وال�سلوكات التي تعلّمها الأفراد يف �أ�ساليب عملهم .وال�شكل
املوايل يو�ضح لنا مراحل عملية التغيري ح�سب :Lewin
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ال�شكل رقم (:)02
املراحل الثالثة لعملية التغيري
املرحلة الأوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

�إذابة اجلليد

التغيري

�إعادة التجميد

�-إيجاد �شعور باحلاجة للتغيري

-تغيري النا�س

-تعزيز النتائج

-تقلي�ص املقاومة للتغيري

-تغيري الأعمال

-تقييم النتائج

-تغيري البناء التنظيمي

�-إجراء تعديالت بناءة

امل�صدر:ح�سني حرمي ،ال�سلوك التنظيمي ،دار احلامد للن�شر والتوزيع ،عمان� ،2004 ،ص .370

 -5مقاومة التغيري

غالبا ما يتجه الأفراد واملجموعات داخل امل�ؤ�س�سة �إىل مقاومة التغيري ،وذلك لغياب الثقة
بني �أفراد امل�ؤ�س�سة ،وعدم تقبلهم لفكرة �أن التغيري �سيكون ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،فينظرون �إليه وك�أنه انتقال
من حالة ا�ستقرار وتوازن �إىل حالة �أخرى م�ضطربة ،لذا يجب على امل�س�ؤولني معرفة �أهم هذه العوائق
وامل�شاكل ،وحتديدها بدقة لي�سهل التعامل معها �إذا ما �أرادوا حتقيق الأهداف املرجوة من التغيري.

�أ� -أ�سباب مقاومة التغيري

يقاوم الأفراد التغيري لأ�سباب عديدة ،بع�ضها ين�ش�أ عن الفرد ذاته ،وبع�ضها ين�ش�أ عن جماعات
العمل ،والبع�ض الآخر يكون نتيجة لل�صراعات التي تظهر عند امل�ستويات املختلفة للم�ؤ�س�سة كالوظائف
والأق�سام .وفيما يلي ميكن التعر�ض �إىل �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل مقاومة التغيري:16
 اخلوف من التغيري ،لأنه يف بع�ض الأحيان قد ينطوي على عدم الت�أكد مما ي�ؤدي �إىل اخلوف مناملجهول.
 ال�شعور بعدم الأمان والإح�سا�س باخلطر. احلفاظ على بع�ض امل�صالح اخلا�صة واملكا�سب الثانوية. الربجمة ال�سابقة والتعود على مهارات وممار�سات والتي �أ�صبحت غري �صاحلة يف بيئة التناف�ساجلديدة.
 عدم وجود ر�ؤية وا�ضحة للتغيريوت�ضارب التف�سريات حولها وتباينها. عدم �إ�شراك الأفراد يف التغيري و�ضعف االت�صال بني الأطراف املعنيني بالتغيري.			
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 التوقيت ال�سيئ ،وذلك قد ي�صيب الأفراد باملفاج�أة ،مما يتطلب تهيئة الأفراد و�إعدادهم للتغيري. -افتقار امل�ؤ�س�سة للموارد الالزمة للتغيري.

ب� -أ�شكال مقاومة التغيري

ميكن �أن ت�أخذ مقاومة التغيري �أ�شكاال و�صورا عديدة ،ترتاوح من كونها جمرد م�شادات كالمية
�إىل الإحجام عن العمل وعدم التعاون (الإ�ضراب) .ومن الأ�شكال ال�شائعة يف مقاومة التغيري:17
 قيام الفرد بالتهجم على فكرة �أو ر�أي جديد. توجيه العديد من الأ�سئلة من قبل الفرد ،بع�ضها لي�س له �صلة بالتغيري. يلعب الفرد دور ال�صامت وال يتفوه ب�شيء. يظهر الفرد �أنه منزعج وغري قادر على اتخاذ القرار ب�ش�أن التغيري املقرتح. يقوم الفرد ب�سرعة �إىل حتويل املناق�شة �إىل مناظرة فكرية ويحاول حتليل ملاذا يعتقد ب�أن الأ�سلوباحلايل هو الأف�ضل.
 ي�صر الفرد على �أن التغيري لي�س عادال. يثري الفرد نتائج �سلبية للمقرتحات املقدّ مة ،حتى و�إن كانت هذه النتائج لي�ست لها �صلة بالتغيري؛ يقلل الفرد من احلاجة �إىل التغيري. يظهر الفرد موافقته ال�شديدة ولكنه يعرب عن نقد معذور ك�أن يقول« :يا لها من فكرة...ولكن». -يقرتح الفرد حال �سريعا ال ي�شكل يف حقيقة الأمر �أي تغيري.

ثالثا :دور القيادة الإدارية يف �إدارة التغيري واحلد من مقاومته

�إن مقاومة التغيري ظاهرة عادية وطبيعية ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية التغيري وهي تعيق جهود
امل�س�ؤولني يف بلوغ الأهداف املرجوة ،لذا كان من ال�ضروري على القادة احلد والتقليل من هذه املقاومة،
وذلك باختيار الأ�سلوب القيادي املنا�سب للموقف وطبيعة املقاومة والتعاون مع العاملني بالطريقة من
�ش�أنها �أن تنجح هذه العملية.

 -1قيادة مقاومة التغيري

�إن القيادة التي تبادر بالتغيري عليها �أن تدرك ب�أنها ال بد �أن تواجه مقاومة ،وكقاعدة �أن
كل م�شروع تغيري تقابله مواقف كثرية من املقاومة ،وما دام �أن كل تغيري يحمل مقاومته لذا ف�إن
قيادة التغيري هي �أي�ضا قيادة مقاومة التغيري ،ونرى فيما ي�أتي مبادرات و�إجراءات القيادة للحد
من مقاومة التغيري:18
�أ -التعامل الإيجابي مع مقاومة التغيري :على اعتبار �أن مقاومة التغيري هي مبثابة ر�ؤية مل�شروع التغيري
بعد�سات �أخرى ومن زوايا �أخرى .مما يعني �أن هذه املقاومة ميكن �أن تقدم فر�صة لك�شف امل�شكالت
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والنواق�ص يف م�شروع التغيري والت�صدي لها قبل �أن تقوم هذه امل�شكالت ب�إف�شال امل�شروع كله .وميكن
للقيادة �أن توظف هذا املوقف الإيجابي لتعزيز عالقات الثقة مع العاملني التي تبدد اخلاوف
لديهم.
ب -دعم امل�ؤيدين� :إن التغيري عادة ما يكون لديه جمموعة من امل�ؤيدين الذين ي�شعرون باحلاجة له
ويتذمرون من احلالة القائمة وطرقها و�إجراءاتها يف العمل ،وه�ؤالء هم قوى حمركة يف ال�شركة
من �أجل دفع م�شروع التغيري وجناحه ،لذا يكون من ال�ضروري توفري املعلومات الوافية عن م�شروع
التغيري لكي يقوموا بدورهم يف دعم امل�شروع.
ج -عر�ض التجارب الناجحة يف جمال التغيري :وهذا الإجراء مفيد يف ت�سويق التغيري بو�صفه عملية
تعتمدها ال�شركات من �أجل معاجلة امل�شكالت �أو حتديث طرق التنظيم ،وكلما كانت التجارب عن
�شركات معروفة كلما كان ذلك حمفزا من �أجل تعاون العاملني �أكرب مع م�شروع التغيري.
هـ -ك�سب معار�ضني� :إن بع�ض املعار�ضني ميكن �أن يكونوا كذلك ب�سبب نق�ص املعلومات مما ي�ؤدي �إىل
خماوف جراء ذلك ،وه�ؤالء ي�سهل ك�سبهم عند توفري معلومات مقرونة بالتطمني ب�أن التغيري هو
مل�صلحة ال�شركة وجميع العاملني� ،أما البع�ض الآخر الذين لديهم اجتاه �سلبية �ضد كل تغيري فمن
ال�ضروري التلويح �ضمنا �أو ت�صريحا بالقوة الآمرة الق�سرية.
د� -إجراءات التعزيز من �أجل التغيري� :إن مقاومة التغيري ميكن احلد منها من خالل �إجراءات الت
وتعزيز للتغيري مثل :ال�شفافية العالية يف كل ما يتعلق مب�شروع التغيري وتوفري املعلومات ب�شكل
متوا�صل عنه ،م�شاركة العاملني يف مراحل التغيري املختلفة ،تقدمي مناذج �إيجابية عن �إمكانية
�إجراء تعديالت عن م�شروع التغيري عند ظهور م�شكالت ت�ؤثر �سلبا على العاملني ،الإ�صغاء لل�شكاوي
واملطالب� ،إعطاء التعهدات من �أجل النتائج الإيجابية للتغيري على العاملني.

� -2أ�ساليب قيادة التغيري

قيادة التغيري هي وظيفة قيادة امل�ؤ�س�سة خالل م�سارها � ،أما قادة التغيري فهم كل امل�س�ؤولني
عن ت�صميم عملية هذا امل�سار والإ�شراف عليها .وتتجلى م�س�ؤوليات قيادة التغيري كعملية ت�صميم
وعملية ت�سهيل .19ميكن التمييز بني ثالثة �أ�ساليب �أ�سا�سية لقادة التغيري:20
ال�سيطرة Controlling change leadersالت�سهيل Facilitative change leadersالتنظيم الذاتي Self-organizing change leadersوفيما يلي �شرح لهذه الأ�ساليب الثالثة:
�أ� -أ�سلوب قائد التغيري امل�سيطر :مييل القادة �إىل ا�ستعمال �أدوات �إدارة امل�شروع لت�صميم عملية التغيري
طبقا ملنهجية مت�سل�سلة ،ثم تنفيذ اخلطة بدون �أي اختالف �أو مع اختالف طفيف .ولنجاح هذا
الأ�سلوب ال بد من توفر النقاط التالية� )1( :أن يكون القائد كاريزماتيا جدا؛ (� )2أن تكون
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املنظمة يف �أزمة (� )3أن يفهم عدد كبري من الأفراد حالة الإ�ضطرار؛ (� )4أن ي�أمتن الأفراد القائد
لإتباع �أوامره.
ب� -أ�سلوب قائد التغيري املت�ساهل :القادة ي�ستعملون عملية تغيري �شاملة ت�صمم مقدما ،و�أثناء
عملية الت�سهيل هم ينفذون �شعوريا ت�صميمهم لعملية التغيري كحالة ديناميكية �صاعدة .لذا ف�إن
ت�صميمهم لهذه العملية البد �أن يكون وا�ضحا ومعد م�سبقا مع �ضرورة املرونة يف التنفيذ� .إن قادة
التغيري املت�ساهل ي�ستمعون جيدا للمعلومات القادمة من النا�س ،املنظمة �أو الأ�سواق والتي من �ش�أنها
�أن ت�سهل عملية التحول ،لهذا ال�سبب فهم ي�شجعون تبادل املعلومات وم�ستوى امل�شاركة العايل،
ويعاجلون كل احلقائق الداخلية واخلارجية.
ج� -أ�سلوب التنظيم الذاتي :القادة هنا ال ي�ستعملون منهجية منظمة ،بل ي�سمحون لعملية التغيري �أن
تنظم نف�سها وال يحاولون ال�سيطرة �أو الت�أثري عليها ب�شدة� ،أما بالن�سبة لعملية الت�صميم الأويل
والت�سهيل فهي تظهر مبا�شرة من املنظمة .كما ي�ستخدم القادة �أدوات متعددة لت�أ�سي�س الظروف
املنا�سبة يف منظماتهم كتقا�سم ر�ؤية حول املنظمة ،وبناء فهم م�شرتك حلالة التغيري ،و�إزالة كل
احلواجز املتعلقة بجمع وتبادل املعلومات.

 -4تطوير مهارات قيادة التغيري الفعالة

	�إن تعليم وتطوير املدراء يحتاج �إىل تطوير مهارات قياداتهم من �أجل قيادة عمليات التغيري
بنجاح ،ولإجناز ذلك يتطلب على القادة مايلي:21
-تو�ضيح خمتلف مراحل مبادرة التغيري.-تو�ضيح �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم يف كل مرحلة من مراحل عملية التغيري.-معرفة الت�أثري ال�شخ�صي للتغيري على الأفراد.-التغذية العك�سية ملهارات قيادة التغيري.-التطوير امل�ستمر لقيادة التغيري ومهاراتهم ال�شخ�صية.تعرتف العديد من املنظمات ب�أن قيادة التغيري هي القدرة املحورية يف القادة �أنف�سهم ،وتطوير
برامج تدريب ملواجهة هذا التحدي بالن�سبة للقادة� .إن الهدف من هذه املقاربة هو رفع درجة الوعي
وكفاءة القادة يف �أغلب الأحيان.
�إن هذا يتطلب ت�صميم ور�شات العمل منا�سبة ملو�ضوع التغيري ،خ�صو�صا �إذا كانت ال�شركة يف حالة
اندماج �أو اكت�ساب� ،إ�ضافة �إىل ذلك �إذا ف�شلت يف رحلة التغيري يتطلب هذا ال�سرعة الكافية
لإ�شراك قوة العمل .وهذه م�س�ؤولية القادة الكبار جتاه منظماتهم وتعترب قيادة التغيري �إحدى
املوا�ضيع الهامة بالن�سبة لهم.
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-5اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف القيادة لإجناح التغيري

حتى تنجح عملية التغيري ال بد من توافر خ�صائ�ص معينة يف القيادة ،نوجزها يف ما يلي:22
-القدرة على حتديد الأهداف وحتديد ال�سيا�سات والإجراءات� :إن جناح عملية التغيري يتوقفعلى قدرة الإدارة واملنفذين يف حتديد الأهداف بو�ضوح ،ودرا�ستها درا�سة جيدة تعتمد على
التحليل واملقارنة حتى تكون �أهدافا قابلة للتحقيق ،دون �أن يرتتب عليها ا�ستنزاف القدرات
والطاقات املحلية يف جماالت عدمية الفائدة ،فو�ضوح الأهداف ي�ساعد على توجيه اجلمهور
والطاقات والإمكانيات املتوفرة.
-القدرة على احلركة واملباد�أة واالبتكار :يجب �أن تتوافر املهارات والقدرات والدافعية للإبداعواالبتار لدى الأفراد القائمني على تنفيذ التغيري.
-القدرة على مواجهة املواقف املتغري :وهذا يتطلب مهارات عالية لدى الأفراد العاملني ،خا�صةيف الإدارة العليا للعمل بقوة وحزم مبا يتما�شى مع التغيريات التنظيمية �أو التكنولوجية �أو
الب�شرية وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات.
-القدرة على �إحداث التغيري :يجب �أن يتوافر لدى القيادة القدرة والرغبةعلى �إحداثالتغيري.
-القدرة على اتخاذ القرارات املو�ضوعية :وذلك من خالل انتهاج املعرفة العلمية يف اتخاذالقرارات ،واالبتعاد عن الالمو�ضوعية والع�شوائية ،فالقرار الر�شيد قادر على و�صف واقع
احلال ،والعمل يف حدود قدرات التنظيم الب�شرية والتنظيمية واملادية
-القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية� :إن الإدارة العليا يجب �أن يتوافر لديها القدرة واملهارةعلى بلورة ال�سيا�سات وحتديد الأهداف �ضمن القدرات املتوفرة ،الأمر الذي ي�سهل على الإدارة
العليا القيام برتجمة هذه ال�سيا�سات �إىل واقع عملي ،ثم ح�شد كل الطاقات والقدرات لها ،مما
ي�سهل الو�صول �إىل الأهداف املطلوبة.
-القدرة على املتابعة والتقييم الذاتي :وهنا يجب �أن يتوفر �أنظمة تقييم م�ؤ�س�سية وفردية،حتى يتم حتديد �أو تعديل الأهداف �أو ت�صحيح الأخطاء واالنحرافات ،فتوفر الأنظمة
مع الأفراد �أ�صحاب املهارات العالية ب�ؤدي �إىل االرتقاء بالتنظيم �إىل و�ضعية �أف�ضل و�أداء
�أح�سن.
-القدرة على االبداع والتنظيم والتفوي�ض :يجب �أن يتمتع التنظيم الناجح بدرجة عالية مناملرونة ،وهذا يعتمد على قناعة وفل�سفة الإدارة العليا ،فال�سعي لإجناح التغيري يتطلب توافر
قواعد تنظيمية جيدة وعمليات تنظيمية ،كما �أن تفوي�ض ال�صالحيات يلعب دورا بارزا يف
�إجناح التغيري نتيجة ملحدودية قدرات الإن�سان.
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خامتة

	�أمام التغيرّ ات التي ي�شهدها حميط املنظمة ،تكون هذه الأخرية جمربة على مواجهة هذه
التغيرّ ات ،والتك ّيف معها بجعلها تتما�شى مع �أهدافها ،واال�ستفادة قدر امل�ستطاع من الفر�ص واملزايا التي
يوفرها هذا املحيط� .إن التغيري ،بالن�سبة للمنظمة ،يعترب مو�ضوعا هاما و�صعبا يف نف�س الوقت� ،إذ
يحدد بقاءها �أو زوالها ،وتربز هذه ال�صعوبة يف حماولة املنظمة االنتقال من و�ضعها احلايل �إىل و�ضع
م�ستقبلي �أكرث كفاءة ،حيث �أن هذه املحاولة قد ي�سودها بع�ض اخلطر� ،أو يعرتيها الف�شل �أحيانا وتكلّفها
�أعباء وخ�سائر �أكرث من الالزم ،لذا فلي�ست كل عملية تغيري تكلل بالنجاح وتتحقق الأهداف املرجوة
منها.
لذا ف�إنه يجب على قادة التغيري العمل على توجيه جهودهم وكل مهاراتهم لإدارة التغيري
بنجاح ،عن طريق تدريب العمال على التغريات احلا�صلة وحتفيزهم لقبول نتائج التغيري ولو مل تكن يف
�صاحلهم ،على اعتبار �أن الهدف الرئي�سي هو جناح املنظمة وا�ستمرار ن�شاطها ،وكل ذلك يرتبط بالهيكل
التنظيمي اجليد ،والثقافة التي تتقبل التغيري وتتبناه.
	-ي�ستح�سن �أن حتدد املنظمة ر�ؤيته اال�سرتاتيجية وتعمل على �إي�ضاحها ،حتى تتمكن من
اال�ستجابة للتغريات احلا�صلة.
	�-ضرورة و�ضع نظام ملراجعة ن�شاط املنظمة لك�شف جميع االنحرافات من �أجل ت�صحيحها �أو
الوقاية منها.
	-مراعاة تطبيق التغيري وفق منهجية علمية وا�ضحة ،خا�صة و�أنه هناك العديد من النماذج
املقدمة لإدارة وتنفيذ التغيري.
	-حماولة التخفيف من مقاومة التغيري ،وذلك بتحديد �أ�سباب املقاومة والأ�ساليب املالئمة لعالجها
واحلد منها.
	-الرتكيز على البعد الإداري ،وذلك لأن املحرك الرئي�سي للتغيري هو القيادة ،باعتبار �أن قيادة
التغيري هي امل�س�ؤولة عن متابعة وتنفيذ التغيري ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ال بد من االهتمام بتدريب
الأفراد وحتفيزهم لدعم و�إجناح عملية التغيري.
	-يفرت�ض على القادة �إ�شراك العاملني يف عملية التغيري لتعزيز انتمائهم للمنظمة ،والتزامهم
لتحقيق �أهداف التغيري.
	�-ضرورة تطبيق ا�سرتاتيجيات حديثة للتغيري ،من �ش�أنها �إحداث طفرات نوعية يف واقع املنظمة.
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جامعة باجي خمتار-عنابة-جلزائر

�أ� .شافية �شاوي
جامعة باجي خمتار-عنابة-اجلزائر

امللخ�ص:

�أ�صبحت البيئة يف �أيامنا هذه مركز االهتمام وامل�صدر اجلديد للميزة
التناف�سية يف الأ�سواق احلالية وامل�ستقبلية لل�شركات. ,و�إذا كانت الفرتة
املا�ضية منذ الثورة ال�صناعية هي فرتة الإعمال �أوال  ,فان الفرتة احلالية مع
العقد القادم هي فرتة �إعادة التوازن بني الإعمال والبيئة بل هي فرتة البيئة.
ولعل االهتمام بالبيئية يعود �إىل �أن الأعمال قد ا�ستنفذت الكثري من موارد
البيئة غري املتجددة ,و�أدت �إىل ظهور امل�شكالت البيئية وتفاقمها بطريقة
�أ�صبحت تهدد الأنظمة البيئية الكلية والطبيعية ,بحيواناتها ونباتاتها
وتركيبتها غري احلية  .وان تهديد البيئة هو تهديد للحياة الإن�سانية.
�إن الإطار املجايل الذي نهتم به هو �إطار البحر املتو�سط الغربي؛ حيث
نعي�ش حاليا �إطارا اقت�صاديا يدعو �إىل االنفتاح على العامل و�إىل التعاون
الأورو  -متو�سطي.
ويعد قطاع ال�صناعة حموري يف االقت�صاد الع�صري لبلدان البحر
املتو�سط .فال�صناعة �صارت تنتج مواد متنوعة ،وت�ساهم بق�سط وافر يف
املنتوج الوطني اخلام وت�ستقبل ا�ستثمارات هائلة ،ويواكبها جمهود �ضخم يف
البحث التكنولوجي�.أما فيما يخ�ص عالقات ال�صناعة والبيئة ،فيمكن القول
ب�أن ال�صناعة هي القطاع الذي ينتج �أكرب كمية من امللوثات وعلى م�ستويات
عدة  .لذلك قامت كثري من الدول بالبحث عن مناهج �صناعية ت�سمح
بت�صور ا�ستمرارية املوارد مع تقلي�ص مقدار التلويث .وتخ�ص هذه الأبحاث
التكنولوجية ميدان الطاقة ,وب�إعادة ا�ستعمال النفايات ق�صد تقلي�ص
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تراكمها بل اال�ستفادة منها � ،إال �أن نفقات هذه التكنولوجية باه�ضة وقابلة ب�أن جتعل تكلفة املنتج
عالية باملقارنة مع م�ستوى عي�ش ال�سكان .كما يطرح ب�إحلاح م�شكل التمكن من هذه التكنولوجيات يف
بلدان ت�ستوردها ومازالت مل تتمكن من �إنتاجها.
ولذا ف�إن التعاون �شمال – جنوب ميكنه �أن ميثل حظا بالن�سبة لبلدان اجلنوب ،ملا قد يحتمه من
معايري اجلودة تخ�ص يف نف�س الوقت املنتوج وموقع الإنتاج.
واجلزائر كواحدة من دول اجلنوب املتو�سطي ت�سعى �إىل حتقيق تنمية �صناعية م�ستدامة يف
�إطار ال�شراكة الأورومتو�سطية ،وحماولة لفهم هذه الإ�شكالية فقد مت تق�سيم الدرا�سة �إىل النقاط
التالية:
• اخللفية التاريخية التفاق ال�شراكة.
• برنامج “�سماب” كم�شروع تعاون للتنمية البيئية يف املتو�سط.
• مراحل تطور القطاع ال�صناعي اجلزائري.
• اجلزائر /االحتاد الأوربي.
• ال�صناعة و�آثارها البيئية على �ضفتي املتو�سط .

 -1اخللفية التاريخية التفاق ال�شراكة

()1

يعود تاريخ العالقات الأورومتو�سطية �إيل عام  1995عندما �أطلق االحتاد الأوروبي برنامج
ال�شراكة الأورومتو�سطية يف م�ؤمتر بر�شلونة .و ُيطلق علي ال�شراكة �أي�ضا عملية بر�شلونة ،وت�شمل
العالقات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية الثانية ومتعددة الأطراف بني االحتاد الأوروبي و12
دولة من دول البحر املتو�سط.
وتعترب عملية بر�شلونة مبادرة فريدة حيث و�ضعت �أ�س�س عالقات �إقليمية جديدة ومت
حتديد �أهداف العالقات مبقت�ضي �إعالن بر�شلونة كما يلي:
• • خلق م�ساحة م�شرتكة من ال�سالم واال�ستقرار من خالل تعزيز احلوار ال�سيا�سي والأمني
(الف�صل ال�سيا�سي والأمني).
•خلق م�ساحة م�شرتكة من خالل �إقامة �شراكة اقت�صادية ومالية والت�أ�سي�س تدريجيا لإقامة
منطقة جتارة حرة (الف�صل االقت�صادي واملايل).
•التقارب بني ال�شعوب من خالل ال�شراكة االجتماعية والثقافية والإن�سانية والتي تهدف �إيل
ت�شجيع التفاهم بني الثقافات و�إيجاد تبادل ثقايف بني املجتمعات املدنية (الق�سم االجتماعي
والثقايف والإن�ساين).
وتتمثل ال�شراكة االقت�صادية واملالية ح�سب ما جاء به م�ؤمتر بر�شلونة يف النقاط الآتية:
حت�سني �شروط وظروف معي�شة ال�سكان برفع م�ستوى الت�شغيل وتخفي�ض الفوارق التنموية
بني الدول الأوروبية من جهة وجنوب املتو�سط من جهة �أخرى.
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 ت�شجيع التعاون الإقليمي والتكامل االقت�صادي بني دول املنطقة .
 التعاون املايل وذلك برفع امل�ساعدات املالية الأوروبية املمنوحة لل�شركاء املتو�سطني ب�صفة
ملمو�سة
دعم االقت�صاد احلر وتطويره وو�ضع الإطار القانوين والتنظيمي املالئم القت�صاد ال�سوق ,مع
�إعطاء الأولية للقطاع اخلا�ص .
اعتماد �إجراءات فيما يخ�ص �شهادة املن�ش�أ (قواعد املن�ش�أ) و�شهادة الأ�صل وحماية امللكية.
دعم التنمية االقت�صادية وحت�سني �شروطها من خالل ت�شجيع االدخار املحلي واال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر ,مع الت�أكيد على ال�شروط التي ت�ساعد على اال�ستثمار و�إزالة احلواجز
والعراقيل التي تعيقه وبالتايل نقل التكنولوجيا ورفع م�ستويات الت�صدير.
بالإ�ضافة �إىل هذا فقد ت�ضمن البيان ( �إعالن بر�شلونة) �إ�شارات �أخرى يف اجلانب االقت�صادي �أهمها:
•التوفيق بني التنمية االقت�صادية وحماية البيئة.
• �أهمية احلفاظ علي الرثوة ال�سمكية.
• الدور احليوي لقطاع الطاقة يف ال�شراكة الأورو -متو�سطية.
• م�س�ألة املياه ,تنظيمها و�إدارتها وتنمية املوارد املائية .
• التعاون من �أجل ع�صرنة وحتديث القطاع الفالحي والعمل علي تطوير البنى التحتية .

 - 2برنامج «�سماب» كم�شروع تعاون للتنمية البيئية يف املتو�سط

مت تنظيم اجتماع وزراء البيئة للدول الأورومتو�سطية مرتان فى دول �أوروبية �شمال املتو�سط
من قبل ،بعد توقيع اتفاقية ال�شراكة الأورومتو�سطية (عملية بر�شلونة) عام  ،1995حيث عقد
امل�ؤمتر الأول فى مدينة هل�سنكى الفنلندية عام  1997وذلك لإطالق الربنامج الإقليمي الأورومتو�سطى
للبيئة (�سماب) ) (SMAPواملرة الثانية عام  2002مبدينة �أثينا اليونانية لإطالق �إ�سرتاتيجية
�أورومتو�سطية لإدراج البعد البيئي يف التعاون الإقليمي مع القطاعات الأخرى .يعد املو�ضوع الأ�سا�سي
لالجتماع الوزاري هو “مبادرة �أفاق عام  ”2020لتنظيف البحر املتو�سط من م�صادر التلوث الأ�سا�سية،
والتي قد �أتفق عليها ر�ؤ�ساء احلكومات الدول الأورومتو�سطية �أثناء االحتفال مبرور ع�شر �سنوات على
توقيع اتفاقية ال�شراكة ،على �أنها متثل ن�سبة  80%من م�صادر التلوث الأ�سا�سية يف البحر املتو�سط
وهى الإنبعاثات ال�صناعية واملخلفات البلدية ومياه ال�صرف ال�صحي يف املناطق احل�ضرية .ويعد الهدف
من هذه املبادرة الطموحة التي �أطلقها االحتاد الأوروبي مع دول جنوب املتو�سط هو جتميع اجلهود
وامل�ساعدات الثنائية والإقليمية والدولية يف منطقة املتو�سط يف جمال البيئة لتفادى االزدواجية
وتركيز اجلهود حتى يتم تقليل ن�سبة التلوث يف البحر املتو�سط بحلول عام 2020.
كما عقد يوم  20نوفمرب  2006بالقاهرة االجتماع االورومتو�سطى الوزاري الثالث للبيئة،
�أين �أكد على �أهمية �إيجاد اال�ستثمارات الالزمة يف جمال البيئة من خالل االحتاد الأوربي �أو
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اجلهات املانحة الأخرى ،وت�أ�سي�س تعاون بيئي قوى يف منطقة املتو�سط حيث يهدف �إىل حتقيق
التعاون امل�ستقبلي يف الق�ضايا البيئية الهامة الأخرى ومنها تغري املناخ الذي يعد تهديدا للعامل ب�أ�سره
واحلفاظ على التنوع البيولوجي واحلفاظ على نوعية املياه .و ت�سعى املفو�ضية الأوربية �إىل دعم
القيادة ال�سيا�سية للت�شارك فى جمال حت�سني البيئة يف منطقة املتو�سط م�شريا �إىل العمل الذي مت
اجنازه يف منطقة املتو�سط من خالل العديد من ال�شركاء يف هذا املجال مثل خطة عمل البحر املتو�سط
 ،ومراكز الأن�شطة الإقليمية يف اطار اتفاقيه بر�شلونة  ،وبنك اال�ستثمار الأوروبي وتو�سيع �شبكة الـ
) (FEMIPاملالية ،والبنك الدويل يف �إطار برنامج امل�ساعدة التقنية البيئية للبحر الأبي�ض املتو�سط
 ،و�شبكات املنظمات غري احلكومية املتو�سطية مثل املكتب الإعالمي املتو�سطي و ال�شبكة العربية للبيئة
والتنمية ،وال�صندوق العاملي للحياة الربية والتكنولوجيا وجمعية �أ�صدقاء الأر�ض  -ال�شرق الأو�سط
وغريها( ،)2يت�ضمن �إعالن بر�شلونة مقاربة �إقليمية للتعاون يف جمال حماية البيئة .لهذا ال�سبب� ،أن�شئ
منذ �سنوات برنامج عمل يدعى (�سماب) هدفه حتديد الأولويات املتو�سطة والبعيدة املدى.
�إن هذا الربنامج الذي حتدث عليه التقرير يعترب مهما يف حد ذاته� ،إال انه مل ي�صل بعد �إىل
تقدمي مقرتحات جيدة للحد من امل�شاكل البيئية التي تعانيها منطقة املتو�سط .فاملطلوب هو تدعيم
مقرتح �إن�شاء مفو�ضيات وطنية لأنه بها ميكن �أن يت�سع جمال االهتمام بالبيئة ،كما �أقرتح �إن�شاء
مر�صد �أورومتو�سطي خا�ص بالبيئة تكون جميع الدول التي لها �شراكة �أو عالقات جوار متميزة مع
�أوروبا� ،أع�ضاء فيها �إىل جانب الإحتاد الأوروبي .وعمل هذا املر�صد لن يكلل بالنجاح �إال بدعم وا�ضح
من ال�سيا�سيني �سواء يف هذه الدول �أو يف الإحتاد الأوروبي .ويف انتظار ت�أ�سي�س هذا املر�صد  ،البد من
الإحتاد الأوروبي �أن يهتم باملنظمات غري احلكومية املهتمة بالبيئة وزيادة املخ�ص�صات املالية التي
تر�صد لدعم هذه اجلمعيات وزيادة التوعية والتعريف باملخاطر البيئية التي تعاين منها منطقة
املتو�سط حتى تتظافر جميع اجلهود من �أجل احلد منها �أو التقليل من تداعياتها على الأقل(.)3

 -3مراحل تطور القطاع ال�صناعي اجلزائري :مر مبرحلتني مهمتني
 1-3القطاع ال�صناعي اجلزائري قبل التعديالت الهيكلية(:)4

مبا �أن ال�صناعة تعد وجهة هامة للدولة التي تود تنمية اقت�صادها ،و م�صدرا يدر بالأرباح
والعوائد املعتربة ،ونظرا لوجود حلقة وعالقة تكاملية بني خمتلف القطاعات االقت�صادية ،عمدت
اجلزائر بعد اال�ستقالل �إىل تبني �إ�سرتاتيجية الت�صنيع.
فعملت على �إقامة الهياكل ال�صناعية ال�ضخمة وجتهيزها بالو�سائل الالزمة� ،إال �أن ذلك مل يكن
له الأثر الكبري يف دفع عجلة النمو والنهو�ض باالقت�صاد اجلزائري� ،إذ مت ت�صفية العديد من تلك
امل�شاريع وت�سريح عمالها نتيجة عقمها و�إخفاقها واعتمادها على دعم الدولة.
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�أ -مرحلة :)5( 1967 - 1963
فبالإ�ضافة �إىل ت�أميم ال�صناعات املوروثة عن اال�ستعمار متيزت هذه الفرتة بظهور نظامني
لت�سيري الوحدات االقت�صادية هما:
 اعتماد مبد�أ الت�سيري الذاتي( مار�س.)1963 �إن�شاء جملة من ال�شركات و الدواوين الوطنية ( من خالل �إقامة �صناعة �إ�سرتاتيجية و �شبكة مناملن�ش�آت القاعدية لت�صدير املواد املنجمية) باعتبارها �أدوات �أ�سا�سية يف �إ�سرتاتيجية التنمية خالل
تلك الفرتة ك�شركة)(SONATRACH ;SNS ;SONITEX ;SAA ;SONACOME
و ذلك �سعيا لبناء اقت�صاد وطني يقوم على قواعد �سليمة ،تهدف فيه ال�صناعة اجلزائرية �إىل امت�صا�ص
البطالة وحت�سني القدرة ال�شرائية لل�سكان ورفع م�ستوى املعي�شة باالعتماد على قطاع املحروقات و
الزراعة �آنذاك لتوفري الو�سائل املالية.
ب  -مرحلة (:)1969 - 1967
وهي مرحلة املخطط الثالثي يف �إطار �إ�سرتاتيجية التخطيط املركزي املعتمد من طرف الدولة،
حيث مت و�ضع برنامج ا�ستثماري عمومي يهتم مبختلف قطاعات الن�شاط االقت�صادي ،و خ�صو�صا
ال�صناعات القاعدية و الأن�شطة املتعلقة باملحروقات .لقد خ�ص�ص مبلغ 5,4مليار دينار(ما ن�سبته
 59,6باملائة من �إجمايل اال�ستثمارات) ،خالل هذه الفرتة لإن�شاء قاعدة �صناعية تقوم من جهة
بتحويل املواد الأولية املحلية ،ومن جهة �أخرى تغطية م�ستلزمات فروع الإنتاج وخمتلف القطاعات
االقت�صادية واالجتماعية خللق ال�شروط املالئمة للتكامل االقت�صادي.
ج  -مرحلة (:)1973 - 1970
و هي مرحلة املخطط الرباعي الأول ،حيث ا�ستمرت خالل تلك الفرتة عملية الت�أميم و حتديدا
يف قطاع املحروقات  ،و بذلك مت زيادة املبالغ املوجهة لتمويل اال�ستثمار ثالث مرات عن �سابقه ب�سبب
ارتفاع مداخيل البرتول ،وحتديدا لال�ستثمارات ال�صناعية التي ا�ستفادت بن�سبة  44,7باملائة من
الإجمايل ،كما �أعطيت الأولوية خالل تلك الفرتة لال�ستثمار يف ال�صناعات الثقيلة باعتبارها البنية
القاعدية للتنمية االقت�صادية يف النظام اال�شرتاكي مع �إن�شاء حوايل � 19شركة وطنية مثلت القاعدة
ال�صناعية للدولة.
د  -مرحلة (:)1977 - 1974
وهي مرحلة املخطط الرباعي الثاين ،وخالل تلك الفرتة وا�صلت الدولة �سيا�ستها اال�ستثمارية،
وذلك با�ستكمال امل�شاريع املت�أخرة يف املخطط ال�سابق ،مع القيام مب�شاريع تنموية جديدة ،من �شانها
تو�سيع القاعدة ال�صناعية ب�إعطاء اهتمام جديد ال�ستغالل املوارد الطبيعية و حتويلها �صناعيا ،مع
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خلق �صناعات حمققة للتكامل بني الداخل و خمتلف القطاعات االقت�صادية ،و�إقرار برنامج وا�سع
لبعث ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة ،حيث و�صل جممل ال�شركات الوطنية �إىل ما يزيد عن � 66شركة
وطنية ،ولقد �أتاح ارتفاع �أ�سعار البرتول �سنة 1973فر�صة للجزائر جلني موارد مالية معتربة وجهت
لتمويل القطاع ال�صناعي حتديدا.
ه  -مرحلة (:)1984 - 1980
ويف مرحلة املخطط اخلما�سي الأول ،حيث ترتب عن �سيا�سة تقومي املحروقات فجوة مالية
حتملت من خاللها اجلزائر ثقل املديونية اخلارجية لذلك �أعيد النظر يف التوزيع القطاعي لال�ستثمارات
و �أعطيت الأولوية لبقية الأن�شطة االقت�صادية ،من خالل التوجه لتلبية االحتياجات االجتماعية،
كما متيزت هذه املرحلة ب�إعادة هيكلة ال�شركات الوطنية التي كانت االنطالقة الفعلية لها بداية من
عام ( )1983لأن �ضخامتها ت�سببت يف العجز عن ت�سيريها.
و  -مرحلة (:)1987 - 1985
ويف تلك الفرتة بد�أت ال�شركات الوطنية تعرف النك�سات اثر تدين �أ�سعار النفط �سنة ()1986
مما حرم امل�ؤ�س�سات من التزود باملداخيل ال�ضرورية لتدعيم و ترقية العملية الإنتاجية  ،مع الغياب
احلتمي لتدعيم الدولة لتبد�أ معانات امل�ؤ�س�سات التي �أ�صبحت بحاجة ما�سة �إىل �إعادة الهيكلة.
ي  -مرحلة (:)1993 - 1988
اعتمد خالل تلك الفرتة املر�سوم رقم  01/88حيث حافظت يف �إطاره  22م�ؤ�س�سة على قانونها
اخلا�ص مع �إقامة حوايل  350م�ؤ�س�سة اقت�صادية عمومية .

 2 - 3القطاع ال�صناعي فرتة التعديالت الهيكلية:

�إن تفاقم م�شكل املديونية اخلارجية �أدى �إىل �ضعف الأداء االقت�صادي لقطاع العام بالإ�ضافة �إىل
الإفرازات ال�سلبية للأزمة النفطية �سنة� ،1986إىل �إعادة النظر يف خمتلف القطاعات االقت�صادية �إذ
�أ�ضحت عقيمة يف �إطار النظام امل�سري ،هذا ما دعا �إىل حتمية التغيري و اللجوء �إىل تعديل هيكلي ينجي
القطاع من االنحطاط ،فتوالت القوانني الواحد تلوى الآخر النقاد الو�ضع ،و كان �أولها قانون النقد
و القر�ض  ،10/90قانون توجيه اال�ستثمارات  12-93امل�ؤرخ يف ،1993-10-05فحرير التجارة
اخلارجية و املناف�سة عام ...1994
ت�أتي عملية �إعادة الهيكلة ال�صناعية ا�ستجابة للتطورات والتغريات احلا�صلة على امل�ستوى
العاملي �أو على امل�ستوى املحلي لتحقيق �أكرب قدر من الفائدة �أو لتفادي الوقوع يف �أزمات اقت�صادية يف
حالة مت الو�ضع على ما هو عليه ،لأنه من امل�ؤكد �أن التغري يف الهيكل ال�صناعي والنمو ال�صناعي ال�سريع
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هما عن�صران متداخالن و �إن كال منهما يقوي الآخر ويدعمه(.)6
لذلك �أخذت اجلزائر �إتباع خطوات جذرية لإعادة هيكلة اقت�صادها الوطني ب�صفة عامة
و�إعادة هيكلة �صناعاتها ب�صفة خا�صة ،بهدف حتقيق املزيد من الكفاءة يف العمل ،والأخذ بنظام
ال�سوق ،والتخل�ص من حتديد الأ�سعار واملركزية يف اتخاذ القرارات واالنفتاح نحو مزيد من االندماج مع
االقت�صاد العاملي ،فالهدف هنا يتلخ�ص يف اال�ستقالل الكامل للموارد االقت�صادية ،و حتقيق منو �صناعي
يقوم على �أ�سا�س الكفاءة وذلك عن طريق التعاون مع دول �أخرى( كاالحتاد الأوربي) ،وكذلك املناف�سة
فيما بني �صناعاتها املختلفة.
�إن ت�أهيل ال�صناعة اجلزائرية و�إعادة هيكلتها ملواجهة التحديات امل�ستقبلية واال�ستعداد
لالندماج يف ال�سوق العاملية بفاعلية واال�ستفادة من الفر�ص التي يتيحها لها ال�سوق �أ�صبح مطلبا �أ�سا�سيا
تفر�ضه ال�ضرورات  ،لعل �أهمها التغريات والتحوالت يف الطلب ،والتح�ضري لبيئة منا�سبة لالنتقال �إىل
هيكل �صناعي متقدم قادر على الدخول بعامل تناف�سي جديد  ،والرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على ال�صناعات
التي متتلك فيها ميزة ن�سبية ميكن �أن تتحول �إىل ميزة تناف�سية بخا�صة ال�صناعات التي تت�ضمن قيمة
م�ضافة عالية وتتمتع بطلب مرن� ،ضعف و تدهور القطاع ال�صناعي يف خمتلف جوانبه� ،ضرورة االنتقال
من �صناعة متجهة نحو الداخل �إىل �سيا�سة �صناعية متجهة نحو الداخل و اخلارج ،االندماج بال�سوق
العاملية و التحديات التي تواجهها ال�صناعة الوطنية خا�صة باالن�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة
،واتفاقية ال�شراكة الأوروبية ال�شيء الذي ي�ضع ال�صناعة اجلزائرية بهياكلها ذات الطابع التقليدي
وما تت�سم به من تخلف �أمام حتديات كبرية غري م�ؤهلة بو�ضعها الراهن ملواجهتها والوفاء با�ستحقاقات
االندماج ب�شكل فاعل يف االقت�صاد العاملي الذي �أ�صبح حقيقة واقعة ال حمال.
بالرغم من �أن برنامج الت�صحيح االقت�صادي �سمح بالرقي ببع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية للدولة
�إال �أن م�ساهمته بالقدر املرجو يف الناجت الداخلي اخلام لي�ست باملعتربة� ،ضف �إىل ذلك حتقيقه ملعدل
منو ايجابي بالقطاع ،حيث حققت بع�ض القطاعات ال�صناعية معدالت منو �سلبية ،و قد يعود ذلك �إىل
اهتالك و تقادم التجهيزات مما رفع من كلفة املنتجات ال�صناعية و انخفا�ض جودتها ،اال�ستخدام
الناق�ص و اجلزئي للطاقة الإنتاجية  ،االعتماد املفرط على اال�سترياد يف مدخالت العملية الإنتاجية
ال�صناعية� ،ضعف القدرات و املهارات الت�سويقية و و�سائل التوزيع و التنظيم الإداري ،تف�شي ظاهرتي
البريوقراطية و الف�ساد االقت�صادي و الإداري اللذان يحوالن دون القدرة على املناف�سة و �إتباع اخلطط
امل�سطرة .
�إن واقع احلال ي�شري �إىل �أنه ورغم اجلهود املكثفة على تعزيز التنمية ال�صناعية  ،يف �إطار
تنويع البنيان الإنتاجي املحلي  ،ف�إن ن�صيب قطاع ال�صناعات التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل ظل
�ضئيل بالرغم من حجم املوارد التي وجهت �إىل القطاع ال�صناعي خالل املرحلة ال�سابقة ،مل يحقق
معدالت منو تفوق معدالت منو القطاعات الأخرى ،زيادة على ذلك �أن �إنتاجية عوامل الإنتاج يف القطاع
ال�صناعي ظلت تتخلف وراء معدالت منو الإنتاجية يف القطاعات الأخرى .
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ومها كانت الأ�سباب وراء �ضعف �أداء القطاع ال�صناعي ومع �صعوبة اال�ستمرار يف منط التنمية
الذي تبنته اجلزائر خالل ال�سنوات ال�سابقة ،فقد �أ�ضحى من ال�ضروري �أن تتجه اجلهود خالل املرحلة
القادمة �إىل تعزيز دور القطاع ال�صناعي يف تنويع البنيان الإنتاجي املحلي ومن ثم يف تنمية االقت�صاد
اجلزائري ،وذلك وفق �إ�سرتاتيجية تقوم على تو�ضيح ال�صورة امل�ستهدفة للقطاع ال�صناعي وحتديد
م�سارات احلركة املتاحة لتقريب ال�صورة وال�سيا�سات والإجراءات الالزم تبنيها .
لقد وجدت امل�ؤ�س�سة ال�صناعية اجلزائرية نف�سها يف عامل متغري ،متعدد الأبعاد و املعايري مما
جعل بقائها مربوطا بقدرتها على التجاوب و التكيف مع ال�سيناريو اجلديد و حتديات البيئة التناف�سية
الدولية التي ت�ضعها يف اختبار لإمكانية تبني ا�سرتاتيجيات جديدة للتال�ؤم و الو�ضع الراهن مع الأخذ
بعني االعتبار قدراتها و ميزاتها التناف�سية.

 - 4اجلزائر/االحتاد الأوربي

لقد �أدخل الإحتاد الأوروبي مفهوم ال�شراكة يف تعامله مع الدول املتو�سطية بدل مفهوم التعاون
الذي كان �سائد ًا يف �سنوات ال�سبعينات, هذه ال�شراكة بلورها م�ؤمتر بر�شلونة الذي �أنعقد �سنة 1995, و
الذي يهدف �إىل �إن�شاء منطقة تبادل حر, العمل على تنمية اقت�صاديات الدول املتو�سطية…�إلخ.
ومبا �أن اجلزائر تعترب �أحد الدول املتو�سطية فقد �شاركت يف م�ؤمتر بر�شلونة كمالحظ لكن
بدخول الألفية الثالثة وقعت على �إتفاق ال�شراكة بالأحرف الأوىل بعد �أن �أنظمت �إليها تون�س و
املغرب و العديد من الدول العربية املتو�سطة
�أ  -اتفاق التعاون بني اجلزائر و الإحتاد الأوروبي()1976-4-26
حتتل اجلزائر مركزا خ�صو�صيا �إزاء املجموعة الأوروبية منذ بداية الت�سعينات حيث �أنه يف
بداية ظهور اجلماعة الأوروبية كانت اجلزائر ت�ستفيد من كل التف�ضيالت اجلمركية, لكن بعد هذه
الفرتة قررت بع�ض الدول الأوروبية الع�ضوة وخا�صة �إيطاليا ب�شكل فردي رف�ض متابعة منح �أف�ضليات
املجموعة للمواد اجلزائرية الزراعية, و هذا ما جعل اجلزائر تقرر انطالقا من �سنة  1972فتح
مفاو�ضات مع املجموعة الأوروبية ق�صد الو�صول �إىل اتفاق الطرفني يف �إطار ال�سيا�سة املتو�سطية
للمجموعة و جت�سدت املفاو�ضات يف الو�صول �إىل اتفاق نهائي يف �26أفريل .1976
ب  -مفاو�ضات ال�شراكة بني اجلزائر و الإحتاد الأوروبي
لقد عربت اجلزائر عن نيتها يف التوقيع على اتفاق ال�شراكة مع الإحتاد الأوروبي حيث حظيت
بكر�سي املالحظ جت�سيد ًا لنيتها يف التوقيع على الإتفاق, حيث مرت املفاو�ضات مع الإحتاد مبراحل
�صعبة متيزت بالفتور �أحيان ًا و بالإنقطاع �أحيان ًا �أخرى, و يعود ذلك �إىل �أن اجلزائر حتاول كل مرة �أن
يتفهم الإحتاد خ�صو�صيات اقت�صادها على عك�س جريانها مثل املغرب, تون�س, اللتان تو�صلتا �إىل اتفاق
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معه.
ففي اجلوالت ال�سابقة ركزت اجلزائر على �ضرورة �أخذ الطرف الأوروبي بعني االعتبار
خ�صو�صيات االقت�صاد اجلزائري و بنية جتارتها اخلارجية املعتمدة على املحروقات ب�أكرث من٪90
� إطار املفاو�ضات ،وبعد ا�ستكمال جوالت املفاو�ضات مت التوقيع بالأحرف الأوىل على �إتفاق
ال�شراكة مع الإحتاد الأوروبي يوم (19-12-2001) مبقر اللجنة الأوروبية بربوك�سل بعد
مرور �4سنوات على بدء املفاو�ضات(.)7
ج  -اتفاق ال�شراكة الأورو جزائرية يف القطاع ال�صناعي:
دخلت اجلزائر مرحلة جديدة من خالل التوقيع على اتفاق ال�شراكة مع االحتاد الأوربي بعد
�أربع �سنوات من املفاو�ضات ق�سمت اىل 17جولة ،وانتهت بالتوقيع النهائي يف � 22أفريل .2002
ج -1التعاون يف املجال ال�صناعي(:)8
ميكن تلخي�ص م�ضمون االتفاق فيما يخ�ص �أهداف التعاون يف املجال ال�صناعي فيما يلي:
 م�ساندة الن�شاطات الهادفة حلماية اال�ستثمار املبا�شر و ال�شراكة ال�صناعية. ت�شجيع التعاون املبا�شر بني املتعاملني االقت�صاديني لكل الأطراف ،مبا فيه دخول املتعاملنياجلزائريني يف �إطار �شبكات م�شرتكة للتقارب بني امل�ؤ�س�سات �أو بني �شبكات التعاون الالمركزية.
 تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة عن طريق ت�أهيل املوارد الب�شرية و القوى ال�صناعية للجزائرعرب اال�ستغالل الأمثل لل�سيا�سات الإبداع و البحث و التطوير و التطوير التكنولوجي وم�ساعدة
برنامج �إعادة هيكلة القطاع ال�صناعي و امل�ساهمة يف تطوير ت�صدير املنتجات امل�صنعة اجلزائرية.
كما يهدف التعاون �إىل خلق جو مالئم لتدفق اال�ستثمارات و يتحقق ذلك عن طريق �إن�شاء
�إجراءات متنا�سقة و مب�سطة لال�ستثمار امل�شرتك ،و �إجراءات التعريف و الإعالم حول فر�ص اال�ستثمار،
و�إن�شاء �إطار قانوين مالئم لال�ستثمار والو�صول �إىل �إبرام اتفاقيات حول اال�ستثمار ،واالتفاقات
املخ�ص�صة لتجنب االلتزام املزدوج ،و كذا امل�ساندة التقنية لأعمال الرتقية و �ضمان اال�ستثمارات
الأجنبية و الوطنية.
ج -2م�ضمون اتفاق ال�شراكة فيما يخ�ص املنتجات ال�صناعية(:)9
ويتعلق الأمر باملنتجات الأ�صلية للطرفني املتعاقدين ،و خا�صة بالف�صول � 25إىل  97من
املدونة املن�سقة لالحتاد الأوربي والتعريفة اجلمركية با�ستثناء املنتجات الواردة يف امللحق رقم
( .)1فاملنتجات ال�صناعية اجلزائرية امل�ستوردة من طرف االحتاد الأوربي تعفى من جميع احلقوق
اجلمركية ومن الر�سوم التي لها �أثر مكافئ و كذا من كل قيد كمي �أو �أي �إجراء له �أثر مكافئ.
وبالن�سبة للمنتجات ال�صناعية التي ت�ستوردها اجلزائر من االحتاد الأوربي فقد �صنفت �إىل
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ثالثة �أ�صناف:
 ال�صنف الأول من املنتجات (القائمة الواردة يف امللحق رقم ،)2فان احلقوق اجلمركية و الر�سوم ذاتالأثر املكافئ املطبقة تلغى عند بدء �سريان االتفاق.
 ال�صنف الثاين من املنتجات (القائمة الواردة يف امللحق رقم،)3تلغى تدريجيا تبعا للرزنامة التالية:•ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  80باملائة من احلقوق الأ�سا�سية بعد �سنتني من بدء
�سريان االتفاق.
•ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  70باملائة من احلقوق الأ�سا�سية بعد ثالث �سنوات من
بدء �سريان االتفاق.
•ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  60باملائة من احلقوق الأ�سا�سية بعد �أربع �سنوات من
بدء �سريان االتفاق.
•ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  40باملائة من احلقوق الأ�سا�سية بعد خم�س �سنوات من
بدء �سريان االتفاق.
•ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  20باملائة من احلقوق الأ�سا�سية بعد �ست �سنوات من بدء
�سريان االتفاق.
•بعد �سبع �سنوات من بدء �سريان االتفاق تلغى احلقوق املتبقية.
()10
 ال�صنف الثالث وي�شمل املنتجات الغري واردة يف امللحقني  2و، 3تلغى تدريجيا تبعا للرزنامة التالية :•�سنتان بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  90باملائة.
•� 3سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  80باملائة.
•� 4سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  70باملائة.
•� 5سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  60باملائة.
•� 6سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  50باملائة.
•� 7سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  40باملائة.
•� 8سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  30باملائة.
•� 9سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  20باملائة.
•� 10سنوات بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  10باملائة.
•�11سنة بعد �سريان االتفاق ت�صبح احلقوق اجلمركية و الر�سوم  5باملائة.
•� 12سنة بعد �سريان االتفاق تلغى احلقوق اجلمركية و الر�سوم.
بالن�سبة لل�صنفني الثاين والثالث فان التخفي�ضات املرتقبة ينبغي �أن تتم على �أ�سا�س املعدل
الفعلي املطبق �إزاء اجلماعة يف  1جانفي (2002املادة 18من االتفاق).
ميكن مراجعة الرزنامة اخلا�صة بال�صنفني الثاين والثالث بالن�سبة ملنتج معني �إذا تعر�ض
ل�صعوبة خطرية ،وهذا بطلب من اجلزائر على �أال يتجاوز التمديد املدة الق�صوى للفرتة االنتقالية.
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و�ضع اجلزائر لإطار قانوين حمفز لال�ستثمار و كذا �إقامة �إجراءات منا�سبة و تب�سيط
�آليات اال�ستثمار امل�شرتك ال�سيما بني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة ،بغية �إيجاد مناخ مالئم لتدفق
اال�ستثمارات.
التعاون العلمي و الفني و التكنولوجي من خالل:
 تدعيم طاقة البحث لدى اجلزائر ،و اال�ستغالل الأف�ضل ل�سيا�سات البحث و الإبداع و التطويرالتكنولوجي ،من �أجل تثمني القدرة ال�صناعية اجلزائرية الكامنة.
 تثمني املوارد الب�شرية. ترقية اال�ستثمار املبا�شر و ال�شراكة ال�صناعية. �إعطاء الأولوية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة. ت�شجيع و تهيئة حميط مالئم للمبادرة الفردية بغية حث و تنويع الإنتاج املوجه لل�سوقني الوطنيو الدويل.
 مرافقة �إعادة الهيكلة للقطاع ال�صناعي و برامج �إعادة الت�أهيل ،بغية حت�سني القدرة التناف�سيةللمنتجات اجلزائرية.
ج� - 3آثار ال�شراكة الأورومتو�سطية على امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اجلزائرية:
�إن البيئة االقت�صادية اجلديدة التي تعمل يف �إطارها امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اجلزائرية لي�ست
بالأمر الهني ،فاالن�ضمام �إىل املنظمة العاملية للتجارة و العمل ب�آليات التحرير التجاري ثنائي الأطراف،
و بالنظر �إىل �إمكانيات و الو�ضع الراهن لالقت�صاد اجلزائري و امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اجلزائرية ب�صفة
خا�صة� ،سوف يكون له  ،ودون �أي �شك �آثارا على خمتلف الأ�صعدة  ،منها ما هو ايجابي و منها ال�سلبي ،
و مبا �أن االندماج باالقت�صاد العاملي و م�سايرة و تطبيق النظم التي يفر�ضها باتت ال حمالة �ضرورة ال
مفر منها يبقى الهدف �إذا هو حماولة التقليل و التخفيف �إىل �أكرب حد ممكن للجانب ال�سلبي ،وحماولة
اال�ستفادة على قدر الإمكان من جانبه االيجابي.
وعليه �سنقدم يف التايل بع�ض الآثار االيجابية التفاق ال�شراكة على ال�صناعة اجلزائرية:
 �إن التخفي�ض يف القيود اجلمركية من �شانه �أن ي�ساعد على ا�سترياد التجهيزات ال�صناعية  ،و املوادن�صف امل�صنعة الأمر الذي يقل�ص من فاتورة الواردات و يزيد من القدرة الإنتاجية و اجلانب
النوعي للم�ؤ�س�سات ال�صناعية الوطنية ،الأمر الذي يعمل على حت�سني قدرة املنتج التناف�سية.
 �أن توقيع اجلزائر عقد ال�شراكة مع متعامل اقت�صادي �ضخم كاالحتاد الأوربي �،سيح�سن �صورتها�أمام باقي املتعاملني االقت�صاديني ،و يزيد من الأمن و اال�ستقرار الوطنيني ،و بالتايل زيادة تدفقات
اال�ستثمارات الأجنبية يف املديني املتو�سط و الطويل،و التي تعد حمركا من حمركات عجلة التنمية.
 ا�ستفادت اجلزائر من امل�ساعدات املالية و الفنية التي قدمها لها االحتاد الأوربي يف �إطار برنامج			
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(ميدا) ،والذي �شارك بدرجة كبرية يف ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية املحلية.
 االنفتاح على االقت�صاد العاملي للم�ؤ�س�سات ال�صناعية اجلزائرية �سوف ي�ساعد ،و يف ظل املناف�سةالدولية ،على حت�سني �أداءها ،والعمل على ح�صولها على �شهادة املطابقة للموا�صفات (ايزو) ،و
حثها على تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة .زيادة على م�شاركتها لل�شريك الأجنبي الذي ي�ستفاد منه
يف خمتلف املجاالت الت�سيريية و التكنولوجية و الت�سويقية.
 تثمني املوارد الب�شرية وجعلها العامل احلا�سم يف خلق املزايا التناف�سية ،بالإ�ضافة �إىل خلق منا�صب�شغل جديدة ،و تنمية و ترقية املهارات ،مما يزيد من مردودية العامل و جودة املنتج.
 �إن انخفا�ض اجلباية على الواردات �سيخف�ض من الأ�سعار يف ال�سوق املحلية ،و بالتايل ارتفاعاال�ستهالك ،و يتزامن ذلك مع انخفا�ض �أ�سعار املكونات ال�صناعية امل�ستوردة ،مما ي�ساهم يف حتقيق
التناف�سية بال�سعر للمنتج املحلي يف ال�سوق املحلية و الدولية  ،و ما يرتتب عنه زيادة الإيرادات
اجلبائية ب�سبب الزيادة احلا�صلة يف �أرباح و مداخيل امل�ستثمرين املحليني.
 ا�ستفادة بع�ض املنتجات ال�صناعية اجلزائرية من نظم و قواعد اجلات التي تبقى �سارية املفعولبالن�سبة لالحتاد الأوربي ،خا�صة تلك املتعلقة بالإغراق ،مكافحة الدعم� ،إجراءات الوقاية من
الواردات ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل فر�صة للمناف�سة الوطنية و الدولية للمنتج.

�أما عن الآثار ال�سلبية املحتملة فيمكن تلخي�صها يف:

 �إن اتفاق ال�شراكة املوقع بني االحتاد الأوربي و اجلزائر ،ي�شمل طرفني خمتلفني متاما من كل النواحي،كم�ستوى دخل الفرد ،حجم ال�سوق ،نوعية وكمية الإنتاج ،م�ستوى التكنولوجيا و البحث و التطوير،
كفاءة اليد العاملة و مهاراتها،و اخلربات الفنية و التقنية ،م�ستوى املوارد املتاحة ...الخ .ذلك من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�صورة وا�ضحة على القدرة التناف�سية للمنتج ال�صناعي اجلزائري� ،سواء يف ال�سوق
املحلي �أو الدويل.فال ح�صيلة املناف�سة االقت�صادية يف منطقة التبادل احلر حم�سومة للطرف
الأوربي  ،و يلزم امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إتباع الإجراءات الت�أهيلية ال�ضرورية لإمكانية ال�صمود �أمام
املناف�سة  ،فالفرتة االنتقالية لتنفيذ بنود االتفاقية تعد غري كافية لإمكانية الظفر مبكانة يف
�ساحة املناف�سة الدولية.
 تقل�ص الطلب على املنتجات اجلزائرية ي�ؤدي �إىل ان�سحاب العديد من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية املحليةال�سيما ال�صغرية و املتو�سطة منها ،و بالتايل تف�شي البطالة و الآفات االجتماعية.
 رفع القيود اجلمركية �سيعمل على زيادة الواردات الأوربية ذات اجلودة العالية و القدرة التناف�سيةمقارنة بنظريتها اجلزائرية هذا من جهة ،كما �أنه �صحيح �ستدخل ال�صادرات اجلزائرية ال�سوق
الأوربية � ،إال �أنه ال يجب جتاهل قدرة و تناف�سية دول �أوربا الو�سطى و ال�شرقية التي ان�ضمت هي
كذلك لالتفاق و قبل اجلزائر ،وعليه �سينجر عن ذلك �ضعف القدرة للمنتج الوطني على جمابهة
ذلك الأوربي ،و انخفا�ض �إيرادات معتربة للدولة كانت ت�ستعمل يف تنمية خمتلف القطاعات.
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 رغم جملة الإ�صالحات االقت�صادية املتخذة من طرف الدولة على كافة الأ�صعدة �إال �أن اجلزائر ملحتظى مبكانة يف م�ؤ�شر التناف�سية العاملية ،على خالف االحتاد الأوربي الذي تبو�أت معظم دوله
ال�صدارة يف ذات امل�ؤ�شر� ،سواء على ال�صعيد امل�ؤ�س�ساتي ،القطاعي �،أو الدويل.
 ال�ضغط املمار�س على امليزان التجاري ب�سبب زيادة الواردات من املنتجات امل�صنعة نتيجة رفع القيوداجلمركية مبعدالت تفوق منو ال�صادرات يف املدى الق�صري� ،إال �أن مت تخ�صي�ص جزء من اال�ستثمارات
الأوربية نحو الفروع ال�صناعية الوطنية احليوية ،مبا ي�سمح بالتقليل من اجلانب ال�سلبي املرتتب
عن عملية التحرير.

 _5ال�صناعة و�آثارها البيئية على �ضفتي املتو�سط :

معروف �أن حالة البيئة حمددة �أ�سا�سا بنوعية الأن�شطة االقت�صادية واملن�ش�آت الب�شرية .ذلك
�أن الت�أثري يبلغ من العمق ما يجعل الن�شاط احلايل لل�صناعة يحول جذريا كيمياء ودينامية الغالف
اجلوي وبالتايل ي�ؤدي �إىل تغريات �شاملة قد تكون لها نتائج غري متوقعة .وبالن�سبة لنوعية الأو�ساط
البيئية والنظم الإحيائية ميكن �أن يقال ب�أن التحوالت اال�صطناعية �صارت منذ الآن جد متقدمة وهي
يف امل�ستقبل ت�ؤذن بالو�صول �إىل حالة تدهور ،كما �ستخلق تطورات مت�س جوهر الإن�سان على الأر�ض.
ولذا ف�إن حماولة ترقب التطورات البيئية يلزمنا ب�أن نتمعن االختيارات االقت�صادية والتكنولوجية
وا�سرتاتيجيات التنمية يف البلدان املتو�سطة .وابتداء من هنا حماولة تخيل النزاعات البيئية فيما
يخ�ص توفر املوارد و�إطار العي�ش وجودة املحيط البيئي .والإطار املجايل الذي نهتم به هو �إطار البحر
املتو�سط الغربي؛ ذاك البحر امل�شرتك بني الدول املطلة عليه والتي تتميز ببيئة طبيعية مبنية على
تواتر �أحيائي مت�شابه رغم �أهمية الفروق واالختالفات اجلزئية .كما ت�شرتك يف تاريخها القدمي
واملعا�صر.
�إن قطاع ال�صناعة حموري يف االقت�صاد الع�صري لبلدان البحر املتو�سط .فال�صناعة �صارت
تنتج مواد متنوعة ،وت�ساهم بق�سط وافر يف املنتوج الوطني اخلام وت�ستقبل ا�ستثمارات هائلة ،ويواكبها
جمهود �ضخم يف البحث التكنولوجي .و�أح�سن مثال على التطور ال�صناعي ال�سريع ،مثال ا�سبانيا التي
عرفت تطورات عميقة يف بع�ض عقود جعلتها متر من و�ضعية الدولة املتخلفة �إىل و�ضعية دولة عرفت
منوا مطردا.
�أما فيما يخ�ص عالقات ال�صناعة والبيئة ،فيمكن القول ب�أن ال�صناعة هي القطاع الذي ينتج
�أكرب كمية من امللوثات وعلى م�ستويات عدة (تلويث الغالف اجلوي ،واملياه القارية ،ومياه البحر .)...
ولذا قامت كثري من الدول بالبحث عن مناهج �صناعية ت�سمح بت�صور ا�ستمرارية املوارد مع تقلي�ص
مقدار التلويث .وتخ�ص هذه الأبحاث التكنولوجية ميدان الطاقة (اقت�صاد يف الطاقة  -بحث عن
موارد طاقة �أقل �إ�ضرارا باجلو) وب�إعادة ا�ستعمال النفايات ق�صد تقلي�ص تراكمها بل اال�ستفادة
منها .ويت�ضح ب�أن هذه الأبحاث متثل هدفا حيويا ملا ثمتله الغازات والنفايات من �أ�ضرار على التوازن
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املناخي للكرة الأر�ضية ،وملا ينتج عنها من �آثار �سلبية على �صحة ال�سكان وخا�صة يف التجمعات
احل�ضرية ،تلك النتائج التي تقدر تكلفتها االقت�صادية ب�أموال طائلة� .إال �أنه مازال يالحظ تفاوت
وا�ضح ما بني �شمال وجنوب البحر املتو�سط ،ذلك �أن فرن�سا و�إيطاليا وا�سبانيا متثل لوحدها ما
ي�ساوي  85%من املنتوج ال�صناعي للحو�ض املتو�سطي ،بينما منتوج اجلنوب مازال يف م�ستوى مت�أخر.
و�إذا قمنا مبقارنة ما بني نزعة التطور ال�صناعي و�آثاره يف ال�شمال واجلنوب ف�إننا نالحظ التايل :
 -1يف ال�شمال  :يعرف قطاع ال�صناعة املعهودة (قطاع ال�صناعة الثقيلة مثال) تراجعا وا�ضحا يف
عدد الوحدات واليد العاملة التي ت�شتغل بها ال�شيء الذي يت�سبب يف ت�ضا�ؤل التلويث الناجم عنها.
على عك�س ذلك تنمو ب�سرعة ،قطاعات �صناعية حديثة تتميز بالتكنولوجية العالية والدقيقة وهي
�صناعات �ضعيفة التلويث يف الظروف العادية لأنها حماطة بوقاية كبرية .وكمثال عليها �إنتاج الطاقة
النووية� .إال �أن الأخطار الناجمة عن حوادث غري منتظرة تهدد البيئة و�صحة ال�سكان ،بكارثة
حقيقية قد تكون لها عواقب على الأمد الطويل.
وتنمو كذلك يف الوقت الراهن ،ال�صناعات القائمة على التكنولوجيات احليوية ،ولها دور
�أ�سا�سي يف تقلي�ص التلوث ،بل ت�ساهم هذه ال�صناعات يف ت�صفية الأو�ساط املختلفة واملائية خا�صة.
�إال �أنه على امل�ستوى املجايل مازالت تعرف ال�صناعة الأوروبية نزعة نحو الرتكز خا�صة على خط
ال�ساحل وذلك الرتباطها بالت�سويق اخلارجي .ويف هذا الرتكز �آثار �سلبية على البيئة من جهة ب�سبب
تناف�س ال�صناعة مع �أن�شطة �أخرى مثل التمدن وال�سياحة ،وثانيا ب�سبب تركز النفايات ال�صناعية يف
هذا املجال احليوي.
 -2يف دول اجلنوب  :تعرف ال�صناعة يف �شمال افريقيا تطورا كذلك ،وذلك ب�سبب النمو ال�سريع الذي
بعرفه ال�سوق الداخلي لهذه البلدان وكذلك ب�سبب �ضعف تكلفة الإنتاج وبالتايل �سهولة �إمكانية الت�صدير.
�إال �أن عدة عوائق داخلية وخارجية تقف يف وجه الت�صنع� ،أولها ا�شتداد املناف�سة الأجنبية ،وثانيا
جمود م�ستوى الدخل وبالتايل جمود اال�ستهالك الوطني ،ولذا وب�سبب تفاقم هذه العوائق ميكن اعتبار
�أن التكلفة الإكولوجية الرامية �إىل تقلي�ص التلوث والنفايات متثل عائقا ي�صعب جتاوزه.
فا�ستعمال التكنولوجية املتقدمة مثال رهني ب�أن يحد من التهديد البيئي الذي ميثله التلوث� ،إال �أن
نفقات هذه التكنولوجية باه�ضة وقابلة ب�أن جتعل تكلفة املنتوج عالية باملقارنة مع م�ستوى عي�ش ال�سكان.
كما يطرح ب�إحلاح م�شكل التمكن من هذه التكنولوجيات يف بلدان ت�ستوردها ومازالت مل تتمكن من �إنتاجها.
على امل�ستوى املجايل يالحظ تركز ال�صناعات يف املنطقة ال�ساحلية مثلما يقع يف بلدان ال�شمال.
ال�شيء الذي حتد من النفايات .ولذا ف�إن التعاون �شمال – جنوب ميكنه �أن ميثل حظا بالن�سبة لبلدان
اجلنوب ،ملا قد يحتمه من معايري اجلودة تخ�ص يف نف�س الوقت املنتوج وموقع الإنتاج .وهذا التعاون
يجب �أن يوجه نحو م�ساعدة دول اجلنوب من �أجل الو�صول �إىل تنمية �صناعية م�ستدمية وذلك عن
طريق املزيد من امل�ساعدات املالية والتكنولوجية.
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 -6ال�صناعة اجلزائرية وو�ضعها البيئي :

اقرتحت وزارة ال�صناعة باجلزائر �أن ت�سن �سيا�سة للت�صنيع ،ت�سعى �إىل التنمية يف �إطار �إيكولوجي
م�ستدمي.وهذايعنيتنميةالأدواتوالو�سائلمن�أجلمناءمعقولاملقدار،دونانتكونلهنتائجوخيمةعلى
البيئة .وللو�صول �إىل هذه الغاية تقرتح وزارة ال�صناعة ا�ستغالل املوارد الفعالة واملنتجة والأقل تلويثا.
تنبني ال�صناعة اجلزائرية �أوال على اللربالية والتفتح على اخلارج� ،إال �أن االنفتاح املفرط قد تكون
له بع�ض النتائج ال�سلبية :
فهو يعني �أوال �أن كل املوارد قابلة للتناف�سية مع املوارد الأجنبية� ،ست�صبح حمكوما عليها
بتوقف الت�شغيل واال�ستعمال ،وذلك بهدف تركيز النماء على القطاعات امل�صدرة ،بينما القطاعات
املنتجة لل�سوق الداخلية لن تعرف نف�س التطور.والقطاع اخلا�ص هو املحرك الأ�سا�سي لهذا النجاح.
وهذا يعني تناف�سية داخلية قد يذهب بع�ض ال�صناع �ضحيتها .يف حني تت�ضمن هذه التناف�سية عدة
جوانب �إيجابية منها الت�سارع من �أجل الرفع من املردود ،ولزوم �إعادة ت�شكيل اجلهاز ال�صناعي.
من اجلوانب ال�سالبة للت�صنيع يف �إطار االنفتاح املفرط كذلك تركز الن�شاط ال�صناعي كله يف املحور
ال�شمايل للبالد يف وقت تعرف فيه املناطق الأخرى ت�أزما لقطاعاتها ال�صناعية .وي�ستدعي هذا الرتكيز
يف املنطقة ال�شمالية  ،ع�صرنة املوانئ واملطارات املوجودة فيها ،وحت�سني التجهيز الأ�سا�سي والتجهيزات
امل�ساعدة مثل حت�ضري املناطق ال�صناعية وطرق املوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية من هاتف و�أنرتنيت.
�أما اختيار الت�صنيع الذي يراعي البيئة ،وينبني على املوارد الوطنية ،والهادف �إىل التنمية
م�ستدمية ف�إن �إيجابيته �أكرث من �سلبياته .فهو يدعو �إىل ا�ستعمال �أف�ضل للموارد الوطنية ،و�إىل ا�ستثمار
الرثوات املحلية .وهو يدعو كذلك �إىل التوازن بني خمتلف القطاعات حيث ي�سمح بتنمية قطاع ع�صري
فائق التقدم يتعاي�ش �إىل جانبه قطاع �آخر ي�ستجيب حلاجيات ال�سكان ،ينبني على ع�صرنة احلرف
التقليدية ،وعلى عقلنه جهاز الت�صنيع با�ستعمال تكنولوجيات متكيفة.
يدعو هذا االختيار كذلك �إىل ا�ستمرار الدور الذي تلعبه ال�سلطات العمومية على م�ستوى
�سن �سيا�سة للتهيئة املجالية ،وعلى م�ستوى التنمية املحلية ،و�أخريا على م�ستوى ت�شجيع القطاعات
ال�صناعية املت�أزمة .وهكذا نح�صل على توازن جمايل بني خمتلف مناطق الوطن .وتعرف املناطق
الداخلية واجلنوبية جتهيزات ال تقل عن تلك التي تتلقاها �أقاليم ال�شمال  ،يف وقت يتم فيه احلد من
التلويث الذي قد ينجم عن الرتكز املفرط.
�إن واقع البيئة يف اجلزائر ال يزال يعاين من النقائ�ص التي ال تكتمل وتنتهي يف غ�ضون عام �أو
عامني بل على مر ال�سنوات والأعوام وهذا بت�ضافر كل اجلهود املعنية بداء من احلكومة �إىل املواطن
الذي يعد النواة الأ�سا�سية يف احلفاظ على البيئة حتى تكون اجلزائر رائدة يف هذا املجال خا�صة وان
املخت�صني يف القطاع البيئي والطاقات املتجددة من خرباء ومهتمني �أكدوا على �أن اجلزائر بلد زاخر
ومتنوع يف القطاع البيئي والبيولوجي مما جعلها بح�سب �شهادة اخلرباء واملخت�صني من اكرب بلدان العام
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 2010زخرا وامتالكا للطاقة ال�شم�سية مما ي�ؤهلها لتكون يف م�صاف البلدان املتقدمة يف امتالك اكرب
حمطة للطاقة ال�شم�سية والطاقات املتجددة والتي تعنى به اجلزائر اهتماما كبريا انطالقا من �أوامر
و�إر�شادات وتنفيذ ال�سلطات املعنية يف القطاع �،أين لعبت اجلزائر يف قمة كانكون امل�سكيكة الأخرية دورا
هاما وو�صلت �إىل نتائج كبرية ومر�ضية بف�ضل املحادثات التي قامت بها احلكومة اجلزائرية هناك.
وكانت البداية باجتماع م�صغرا لتقييم قطاع تهيئة الإقليم و البيئة وكانت فيه دعوة الدولة
�إىل حتمية موا�صلة اجلهود املبذولة خالل املخطط اخلما�سي ( ،)2010-2014والعمل على
تناغم البيئة مع التنمية امل�ستدامة ،عرب �إر�ساء دعائم التنوع البيئي وال�سهر على مكافحة الت�صحر
وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على م�ستوى ال�سواحل واجلبال وال�سهوب والواحات واعتماد
منحى ا�ستباقي بغية تطبيق خمطط تكيف مع املناخ و موا�صلة اجلهود املبذولة بهذه الور�شات
امل�ستقبلية بالنظر النعكا�ساتها على التنمية امل�ستدامة للبالد .حيث ا�ستفاد قطاع تهيئة الإقليم
و البيئة من حوايل  500مليار دوالر موجهة خ�صو�صا اىل ( �سيدي عبد اهلل و بوينان و بوغزول و
املنيعة ) با�ستثناء حا�سي م�سعود التابعة لقطاع النفط .و�سيتم �إطالق يف � 2010-2014إجناز
م�صنعني ملعاجلة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات ال�صناعية اخلطرية ،باملقابل ،ويف
�إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن الربنامج الوطني للق�ضاء على املواد املفقرة لطبقة الأوزون
من تزويد  156م�ؤ�س�سة ب 349جهاز حتويل ور�سكلة وا�سرتجاع عرب كامل الرتاب الوطني.
واالنطالقة كانت م�صفاة ال�شلف ومفتاح ك�أكرب اجناز يف بيئة  , 2010الذي �سيزيل عناء ال�سكان من
ا�ستن�شاق الغبار والرتبة املت�صاعدة من م�صانع اال�سمنت وامت�صا�ص املواد ال�سامة بطرق تقنية حديثة
وذلك با�ستبدال �آالت الت�صفية القدمية ب�آالت متطورة لت�صفية الغازات املنبعثة من امل�صنع وامت�صا�ص
املواد ال�سامة بطرق تقنية حديثة .وفائدة هذا النظام الت�صفية اجلديد هو احلد من انبعاث الغازات
والأتربة وامللوثات من امل�صنع وت�صفيتها من ال�شوائب التي ت�ؤدي بال�ضرر على البيئة وعلى ال�صحة
العمومية للأفراد مما �سيخل�ص املواطنني من الغبار والأتربة املندفعة من امل�صنع التي ت�سببت يف الأمرا�ض
التنف�سية وهالك املحا�صيل الزراعية ،وبعد معاناة دامت �سنوات مع امل�صفاة القدمية � .إىل جانب فوائد
اقت�صادية و�أخرى �صحية خا�صة يف اجلانب الزراعي باعتبار املنطقة منطقة زراعية وفالحية.
ولل�شراكة اجلزائرية الأملانية البيئية �ش�أن �أخر �أين مت خالل  2010افتتاح الطبعة الثانية
لل�صالون الدويل اجلزائري الأملاين حول البيئة ب�إ�شراف وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والذي
كان ناجحا بكل املقايي�س �أين �أبدى امل�شاركون الأملان رغبتهم يف اال�ستثمار يف اجلزائر يف املجال
البيئي والطاقات املتجددة التي تعول اجلزائر عليها كثريا واعترب احلكومة � ،أن ال�صالون الدويل
اجلزائري الأملاين للبيئة الذي عرف م�شاركة  35م�ؤ�س�سة جزائرية و 30م�ؤ�س�سة �أملانية يعد
فر�صة للتعريف باملنتوج اجلزائري والأملاين وكذا خلق ج�سور لتبادل التجارب بني املبتكرين
اجلزائريني والأجانب ومتكني امل�ؤ�س�سات اجلزائرية من اال�ستفادة من اخلربة والتكنولوجيا
الأملانية يف ميدان البيئة وت�شجيع كل هذه االبتكارات� .إ�ضافة �إىل هذا كان م�ؤمتر كانكون حدث
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عاملي بارز يف � 2010أعطى جرعة حياة للم�ساعي الدولية يف مواجهة حتديات تغيرّ املناخ ،وهذه
املرة كان العرب م�شاركني �إيجابيني يف �صياغة القرار ال�صائب ،وغاب كلي ًا كالم الت�شكيك والتعطيل.
وبوغزول مدينة بيئية مبوا�صفات عاملية خري ختام ل  ، 2010حيث مت باجلزائر التوقيع على
اتفاق �شراكة بني اجلزائر و ال�صندوق العاملي للبيئة و الذي ين�ص ب�شكل خا�ص على متويل يف �شكل
هبة بقيمة  8,2مليون دوالر من ال�صندوق العاملي للبيئة مع م�ساهمة ب 12مليون دوالر من اجلزائر
و ذلك من اجل دعم الإ�سرتاتيجية اجلديدة الواجب تبنيها من اجل �إجناز هذه املدينة اجلديدة و
نقل التكنولوجيات النظيفة .حيث يرمي امل�شروع �إىل اغتنام فر�صة ت�صميم و تهيئة املدينة اجلديدة
ببوغزول من اجل الأخذ بعني االعتبار بجانب حماية و تطوير الطاقات املتجددة و اقت�صاد الطاقة.
و �أ�شارت الدولة �إىل �أن النتائج و الدرو�س امل�ستخل�صة من هذا امل�شروع �ستدمج يف اجناز املدن الأخرى
املربجمة يف �إطار املخطط الوطني لتهيئة الإقليم (املخطط )2030-و �ستعمم تدريجيا �إىل املدن
اجلزائرية الأخرى .من جهة �أخرى �أو�ضح احلكومة �أنه يف �آفاق �سنة � 2030سي�ضاف حوايل  14مليون
�ساكن جديد لل�سكان احلاليني باملدن اجلزائرية مما يتطلب “منطا معي�شيا جديدا مع انتهاج حكامة
جيدة” و انه “من ال�ضروري �إدماج عامل املناخ يف املدن امل�ستقبلية حيث يجب �أخذ الأمن اجلماعي يف
احل�سبان نظرا للتغريات املناخية”(.)11
اخلامتة:
تنتج بلدان ال�شمال املتو�سطي ملوثات مبقادير عالية لها ت�أثري �شمويل على النظام الأر�ضي ،بينما
ا�ستطاعت على امل�ستوى املحلي التحكم يف البيئة ف�أنتجت حميط عي�ش �سليم من مظاهره املجهودات
الكبرية من اجل ت�صفية اجلو ،وجمع النفايات وحت�سني �إطار العي�ش .هذا ال مينع من وجود العديد من
املعطيات املجهولة �أو اخلفية والتي هي من نتاج الأ�ضرار البيئية مثال الأمرا�ض اخلطرية التي يت�سبب
فيها التلوث وبع�ض مظاهر النماء غري حمكم.
�أما دول اجلنوب املتو�سطي ف�إنتاجها حمدود جدا على امل�ستوى ال�شمويل وال ت�أثري لها
يف الوقت الراهن على الأنظمة الكربى ،بينما حميط العي�ش على امل�ستوى املحلي يتميز
بالتلوث وعدم ال�صالحية وبخالف بلدان ال�شمال ،هذا التلوث وا�ضح للعيان حم�سو�س ب�صفة
مبا�شرة وله �آثار �آنية مثل �أمرا�ض املياه ،وهي �أ�ضرار وقع التغلب عليها منذ القدمي يف �أوربا.
و�أفق انفتاح بلدان اجلنوب ال يعني �أبدا التوجه نحو نظام عي�ش موحد .فمجتمع بلدان اجلنوب يجب
�أن ي�شجع ا�ستمرارية طرق تدبري املجال و�أ�ساليب العي�ش التي حتمل �شحنة ثقافية وظاهرة التنوع ،لأن
هذه الأ�ساليب ت�ضم تقنيات وقاية وتهيئة متكيفة مع موارد املجال .تلك النوادر التي يح�سن الإن�سان
باالنتماء �إليها وبتملكها ،واحلفاظ على هذا التنوع �سوف ينتج عنه ا�سمرار حلياة البوادي وللمناطق
الهام�شية حاليا ،و�سوف يحد من �أخطار الرتاكم الب�شري يف املدن املفقرة وامللوثة.
تدبري البيئة ال ميكن �أن يكون حمكما يف �إطار ال�سيا�سة اللربالية املطلقة ،وبدون تدخالت مهمة
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للدولة واجلماعات املحلية عن طريق الت�شجيعات التي ميكن �أن تقدمها للقطاعات املهم�شة وعن طريق
اال�ستثمار العمومي ،مثال للوقاية �ضد الفقر واالحتياج ،ومن �أجل تنمية اجتماعية حقيقية ،عن طريق
�سن قوانني متكيفة ،و�أخريا عن طريق التعليم والتح�سي�س والتوعية و�ست�سعى �إىل تعميم �أ�ساليب �إنتاج
وا�ستهالك معقولة.
ويف دول اجلنوب املتو�سطي ذات الو�سائل املادية املحدودة تعني التنمية امل�ستدمية :
 �أوال �إعطاء الأولوية للو�صفات البدائل التي تقرتح حلوال �ضعيفة التكلفة على ح�ساب امل�شاريع ثقيلةالتمويل ويف هذا الإطار تدخل عملية بحث وتطوير التقنيات والتقليدية لتدبري املجال القروي.
 ثانيا �إعطاء الأولوية للمورد الب�شري كعن�صر حمرك يف عملية ا�ستنباط الو�سائل على ح�سابالتكنولوجية امل�ستوردة غري املتحكم فيها.
�أما التعاون �شمال  -جنوب فهو رهني ب�ضمان نتائج �إيجابية ،ذلك لأن بلدان اجلنوب املتو�سطي وبدون
امل�ساعدات املادية الإ�ضافية تبقى غري قادرة على و�ضع البيئة يف املرتبة الأوىل من بني اهتماماتها .كما
�أنها بدون م�ساعدة تكنولوجية وم�ساعدة على نقل التحكم فيها ،تبقى البيئة مهملة وبالتايل �ستتقل�ص
�آفاق ال�شراكة املبنية على تبادل املنتوجات وخا�صة منها الغذائية بني �ضفتي البحر املتو�سط .
قائمة املراجع:
( )1عمورة جمال« ،منطقة التبادل احلر يف ظل ال�شراكة الأورو -متو�سطية» ،مقال من�شور يف (جملة
علوم �إن�سانية) ،ال�سنة الثالثة ،العدد  ،26جانفي.6 200
وللمزيد من التفا�صيل يتم االطالع على املوقع ال�شبكي:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.
htm.
( )2وزارة الدولة ل�شئون البيئة ،االدارة املركزية لالعالم والتوعية البيئية  »،تقرير حول االجتماع
الوزاري الثالث للبيئة» ،القاهرة.2006-11-20،
( )3مقال على املوقع ال�شبكي:
http://www.eurojar.org/ar/cahiers-euromed
()4ملزيد من التفا�صيل راجع يف ذلك.
Abdelhamid brahimi , «  Stratégies de développement pour L’Algerie ;défis
et enjeux », édition economica, paris, 1991,p90.
()5من�صور حممد ال�شريف�« ،أ�سباب اللجوء �إىل برنامج الت�صحيح الهيكلي» ،يف(امللتقى الدويل
حول برنامج الت�صحيح الهيكلي و �أثاره على قطاعي التعليم و ال�صحة) ،جامعة باتنة22_20 ،
نوفمرب� ،2000ص �ص .16_10
()6العلي �إبراهيم  »،اال�ستثمار احلكومي يف قطاع ال�صناعة ودوره يف تنمية ال�صادرات يف �سوريا» ،ر�سالة
			
جامعة امللكة �أروى

54

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

ال�شراكة الأوروجزائرية ك�سبيل لتحقيق التنمية ال�صناعية امل�ستدمية

ماج�ستري غري من�شورة  ،جامعة دم�شق كلية االقت�صاد� ،2002 ،ص.80
( )7مقال على املوقع ال�شبكي:
: www .somame.maktoobblog.com/about/
( )8نوري منري�»،أثر ال�شراكة الأوروجزائرية على ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة» ،يف( امللتقى
الدويل حول متطلبات ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة يف الدول العربية) ،جامعة ال�شلف-17 ،
� 18أفريل � ،2006ص .870
( )9زعباط عبد احلميد“ ،ال�شراكة الأورومتو�سطية و �أثرها على االقت�صاد اجلزائري” ،يف( جملة
اقت�صاد �أفريقيا ،العدد الأول ،جامعة ال�شلف � ،2004،ص.57
(10) Accord Euro-Méditerranéen entre la république Algérienne
démocratique et populaire d’une part et, communauté Européenne et
ses états membres, d’autre part, art:9 paragraphe 2 et paragraphe 3 .
( )11نوال �س  2010»،عام التحديات واالجنازات البيئية» ،امل�سار العربي ،مقال من�شور بتاريخ -29
 2010-12على /www.djazairess.com
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اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ومتويل التنمية
ولد حام الطالب م�صطفى

طالب دكتوراه – كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري
جامعة باجي خمتار -عنابه

امللخ�ص:

�إن ق�صور امل�صادر املحلية عن تلبية متطلبات الإ�ستثمار الالزم لدفع
عجلة التنمية يف البلدان النامية ،جعل هذه البلدان تلج�أ �إىل م�صادر التمويل
اخلارجية .وقد �أدت �أزمة املديونية يف الثمانينات من القرن الع�شرين �إىل
ت�ضا�ؤل فر�ص البلدان النامية يف احل�صول على املنح الر�سمية �أو القرو�ض.
ولهذا اجتهت نحو الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر كم�صدر بديل لتمويل براجمها
التنموية.
هذا التحول يف اجتاهات البلدان النامية �إزاء الإ�ستثمار الأجنبي
املبا�شر واكبه منو متعاظم يف حجمه ،وتغري وا�ضح يف منط توزيع حركة
ر�ؤو�س الأموال الدولية الوافدة �إىل هذه البلدان ل�صالح تدفقاته .حيث غدا
�أهم عن�صر يف تدفقات ر�أ�س املال اخلا�ص �إىل البلدان النامية ،وبالتايل �أهم
رافد لتمويل تنميتها.
تناق�ش هذه الورقة الأ�سباب الكامنة وراء حتول الإ�ستثمار الأجنبي
املبا�شر �إىل �أهم م�صدر لتمويل التنمية يف البلدان النامية.
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Summary

The lack of local resources to meet the investment requirements
needed to promote development, pushed developing countries to resort
to external financial resources.
Indeed, the debt crisis in the 80s of the 20th century has resulted in
the reduction of official or public aid which was replaced by foreign direct
investment as an alternative source of funding for development programs.
This change of behavior in developing countries vis-à-vis foreign
direct investment has been accompanied by a pronounced growth
and an apparent change in the mode of distribution of international
capital flows to these countries. In this context, these flows have
become the most important source of private capital in developing
countries, and thereafter, the main source of financing for development.
This paper discusses the reasons behind the transformation of foreign
direct investment into the main source of financing in developing
countries.
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اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ومتويل التنمية

مقدمة:

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية نالت �أغلب الدول النامية ا�ستقاللها ال�سيا�سي .ونظرا �إىل
�أن هذه البلدان ورثت عن الإ�ستعمار اقت�صادات متخلفة �إىل �أق�صى احلدود ،فقد ا�ستهدفت حتقيق
م�ستويات معي�شة �أف�ضل ملواطنيها .ولهذا احتلت التنمية مكان ال�صدارة يف اهتمامات هذه البلدان ،كما
ا�ست�أثر احل�صول على التمويل الالزم لعملية التنمية باجلانب الأكرب من تلك الإهتمامات.
وقد قام منوذج التنمية الذي تبنته �أغلب البلدان النامية على حتقيق الرتاكم الر�أ�سمايل
من خالل املغاالة يف الدور الذي ي�ضطلع به اال�ستثمار يف زيادة النمو .بيد �أن ق�صور امل�صادر املحلية
عن تلبية متطلبات الإ�ستثمار الالزم لدفع عجلة التنمية جعل هذه البلدان ت�ضطر للجوء اىل م�صادر
التمويل اخلارجي.
ونظرا لعدم كفاية املنح والإعانات كم�صدر خارجي للتمويل ،فقد جل�أت هذه البلدان للإ�ستعانة
بالقرو�ض اخلارجية� .إال �أن الإفراط يف هذه الأخرية �أدى بدوره اىل انفجار م�شكلة املديونية اخلارجية
�سنة  .1982ويف م�سعى منها للح�صول على م�صدر بديل لتمويل برامج التنمية اجتهت غالبية البلدان
النامية �إىل ت�شجيع الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،عرب توفري املناخ املنا�سب له ،ال�شيء الذي �شكل حتوال
جوهريا يف مواقف هذه البلدان.
هذا التحول يف اجتاهات البلدان النامية �إزاء الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر واكبه منو متعاظم
يف حجمه وتغري وا�ضح يف منط توزيع حركة ر�ؤو�س الأموال الدولية الوافدة �إىل هذه البلدان ل�صالح
تدفقاته .حيث غدا �أهم عن�صر يف تدفقات ر�أ�س املال اخلا�ص �إىل هذه الدول وبالتايل �أهم رافد لتمويل
تنميتها.
تناق�ش هذه الورقة الأ�سباب الكامنة وراء حتول الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل �أهم م�صدر لتمويل
التنمية يف البلدان النامية.

�أوال :مفاهيم �أ�سا�سية:

تعترب امل�صطلحات التالية �أ�سا�سية لأنها كلمات مفتاحية لهذه الورقة:
1 .1التمويل الدويل :يعرف ب�أنه ذلك اجلانب من العالقات الإقت�صادية الدولية املرتبط بتوفري
وانتقال ر�ؤو�س الأموال دوليا )1(.وبالتايل ف�إنه يت�ضمن كافة انتقاالت وحتركات ر�ؤو�س الأموال
بني الدول �سواء من �أجل احل�صول على عائد �أو امتالك �أ�صول (عينية �أو نقدية) )2(.و�أهم و�سائل
التمويل الأجنبي ثالثة هي )3(:املنح والإعانات ،القرو�ض اخلارجية واال�ستثمارات الأجنبية
(الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر والإ�ستثمار يف املحفظة).
2 .2الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر :هو �شكل من �أ�شكال الإ�ستثمار الدويل يقوم به كيان مقيم يف اقت�صاد
ما (م�ستثمر مبا�شر) بهدف احل�صول على م�صلحة دائمة يف م�ؤ�س�سة مقيمة يف اقت�صاد �آخر غري
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اقت�صاد امل�ستثمر (م�ؤ�س�سة الإ�ستثمار املبا�شر) .وينطوي مفهوم «امل�صلحة الدائمة» على عالقة
()4
طويلة الأجل بني امل�ستثمر املبا�شر وامل�ؤ�س�سة ،وكذلك وجود ت�أثري معترب له يف ت�سيريها.
3 .3الإ�ستثمار يف املحفظة :ويق�صد به امل�شاركة الأجنبية يف ا�ستثمارات ال يكون فيها �أي نوع من �أنواع
الرقابة على الن�شاط الإ�ستثماري من قبل امل�ستثمر الأجنبي� .أي �أن هذا النوع من الإ�ستثمار
ينطوى على متلك الأفراد �أو الهيئات وال�شركات لبع�ض الأوراق املالية دون ممار�سة �أي نوع من
الرقابة �أو امل�شاركة يف تنظيم و�إدارة امل�شروع اال�ستثماري.
4 .4القرو�ض اخلارجية :وهي متثل التزامات خارجية على البلد امل�ستفيد منها .وتتج�سد هذه
الإلتزامات يف حتمية �سدادها (�أو ما ي�سمى بخدمة الدين) �ضمن �آجال يحددها الطرفان
()5
املتعاقدان على القر�ض.

ثانيا :جهود التنمية واحلاجة للتمويل اخلارجي:

عندما بد�أت حكومات البلدان النامية تواجه ق�ضايا التخلف وت�سعى لتحقيق طموحات
التنمية .ا�صطدمت مب�شكل ق�صور حجم املدخرات الوطنية عن تلبية حاجات الإ�ستثمار املطلوبة
لتحقيق معدالت النمو امل�ستهدفة ومن هنا ن�ش�أت احلاجة للتمويل اخلارجي.
1 .1احلاجة للتمويل اخلارجي :تن�ش�أ احلاجة للتمويل اخلارجي ب�سبب وجود:
 .أفجوة املوارد املحلية :وهي الفجوة القائمة بني معدل الإدخار املحلي وبني معدل الإ�ستثمار
املطلوب حتقيقه للو�صول �إىل معدل النمو امل�ستهدف.
 .بفجوة املوارد اخلارجية �أو ما ي�سمى “بفجوة ال�صرف الأجنبي” :وتنجم عن ق�صور املوارد
اخلارجية ،ب�سبب عجز ح�صيلة ال�صادرات عن تلبية متطلبات الإ�سترياد الذي يحتاج للنقد
الأجنبي.
وحني تكون املوارد املحلية املتاحة �شحيحة بحيث ال تفي بتحقيق معدل الإ�ستثمار املطلوب ف�إن
()6
حل هذا التعار�ض يجعل البلد �أمام ثالث خيارات:
 .أالر�ضا مبعدالت منو �ضعيفة يف حدود ما ت�سمح به موارده املحلية.
 .ب�أن يعمل على تعبئة فائ�ضه الإقت�صادي الكامن يف خمتلف قطاعات الإقت�صاد ليت�سنى له زيادة
معدل الإدخار املحلي.
 .ت�أن يلج�أ �إىل م�صادر التمويل اخلارجي �أو الدويل.
وقد ف�ضلت البلدان النامية اخليار الثالث (�أي التمويل اخلارجي) ،كونه ميكن �أن ي�سهم يف توفري
احتياجات عملية التطور يف هذه البلدان من خالل توفري التمويل الالزم لإقامة امل�شاريع الإمنائية.
ومبا ميكنها من حتقيق معدالت عالية للنمو دون احلاجة �إىل اتخاذ �سيا�سات انكما�شية .وقد ع�ضد من
هذا التوجه بع�ض الأطروحات النظرية التي حاولت تقدمي تف�سري للحاجة �إىل التمويل اخلارجي.
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2 .2االطار النظري لتف�سري احلاجة �إىل التمويل اخلارجي:
لقد �أكدت �أدبيات اقت�صادية متعددة على �أن التمويل اخلارجي هو املحرك الأ�سا�س لعملية
التنمية يف البلدان النامية .وقدم العديد من الإقت�صاديني مناذج تنموية لتف�سري م�شكلة حاجة
البلدان النامية �إىل التمويل اخلارجي ومنها منوذج هارود – دومار الذي يعد من �أكرث التحليالت �أهمية
يف �إبراز الدور احليوي لر�أ�س املال الأجنبي يف عملية التنمية االقت�صادية .وقد �أو�ضح هذا النموذج
مدى الرتابط الوثيق بني الناجت القومي ومعدالت ا�ستثمار ر�أ�س املال والتي �أطلق عليها فجوة االدخار �أو
فجوة املوارد املحلية .هذه الفجوة ت�ساوي حجم ر�أ�س املال الأجنبي الالزم توفريه حتقيقا ملعدل النمو
املطلوب� .أي �أن ر�أ�س املال الأجنبي ي�ستخدم �إىل جانب الإدخارات املحلية لتغطية م�ستوى الإ�ستثمار
املرغوب.
كذلك يرى �ساميل�سون (� )Samuelsonأنه طاملا هناك معوقات كثرية �أمام التكوين الر�أ�سمايل
()7
يف البلدان النامية فال بد من الإعتماد على امل�صادر اخلارجية.
من جانبه يرى روزان�شتاين رودان �أن التنمية تقوم على �أ�سا�س الت�صنيع و�أن هذا الأخري �ضرورة
البد منها لكل البلدان املتخلفة� ،إذ هو ال�سبيل لرفع م�ستويات الدخول .واعترب �أن الت�صنيع ميكن �أن
يتم من خالل الإعتماد كلية على املوارد االقت�صادية املحلية وذلك بهدف الإكتفاء الذاتي� ،أو �أن يتم
من خالل االعتماد على تدفق ر�ؤو�س الأموال مبقادير �ضخمة من البلدان املتقدمة �سواء عن طريق
()8
الإقرتا�ض �أو اال�ستثمار املبا�شر.

ثالثا :م�سار تطور الإعتماد على م�صادر التمويل اخلارجي:

أ�سي�سا على الأطروحات النظرية ال�سابقة وغريها فقد قام منوذج التنمية الذي تبنته العديد
ت� ً
من الدول النامية على حتقيق الرتاكم الر�أ�سمايل من خالل املغاالة يف الدور الذي ي�ضطلع به الإ�ستثمار
يف زيادة النمو يف الناجت املحلي .ون�شطت هذه البلدان بالتايل يف ال�سعي للح�صول على ر�ؤو�س الأموال
الأجنبية لزيادة الإ�ستثمار بغية متويل م�شاريع عمالقة وذلك بغر�ض حتقيق النمو يف الناجت املحلي
الإجمايل.
ونظرا لعدم كفاية املنح والإعانات كم�صدر متويلي ملتطلبات التنمية الإقت�صادية يف الدول
النامية ،واجتاهها اىل التناق�ص منذ �أوائل ال�ستينات )9(،ولأ�سباب كذلك تتعلق بالإ�ستقالل االقت�صادي
ف�إن الإندفاع نحو حتقيق التنمية االقت�صادية �أدى بكثري من هذه البلدان �إىل الإعتماد على القرو�ض
اخلارجية لتمويل تنميتها املن�شودة على اعتبار �أن تكلفتها �ستكون �أقل بكثري من الأرباح التي �سيح�صل
عليها امل�ستثمرون الأجانب لو قاموا با�ستثمار مبا�شر.
1 .1التمويل من خالل الإ�ستدانة اخلارجية :منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وحتى �أزمة الديون
يف بداية الثمانينات اعتمدت البلدان النامية يف متويل تنميتها على الإقرتا�ض من اخلارج �سواء
من احلكومات �أو املنظمات الدولية �أو البنوك اخلا�صة .ترى ملاذا ف�ضلت هذه البلدان القرو�ض
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اخلارجية على غريها؟
نظرا لق�صور التمويل املحلي يف البلدان النامية عن تلبية متطلبات الإ�ستثمار يف اخلطط
االمنائية كما �أ�سلفنا .ونظرا كذلك لتزايد حاجة هذه البلدان اىل ر�ؤو�س �أموال تكفي لتمويل م�شاريعها
الإمنائية ،ومواجهة العجز يف موازين مدفوعاتها ،فقد ف�ضلت العديد من هذه الدول الإعتماد على
القرو�ض اخلارجية على ح�ساب اال�ستثمارات الأجنبية لأ�سباب نذكر منها:
 .أت�أكيد اال�ستقالل من خالل �شعار التنمية امل�ستقلة :نظرا �إىل �أن البلدان النامية حديثة العهد
بالإ�ستقالل ،فقد كانت ت�سعى �إىل تدعيم وا�ستكمال ا�ستقاللها ال�سيا�سي .لذلك كانت تنظر �إىل
الإ�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بعني الريبة والقلق لإرتباطها التاريخي الوثيق بال�شركات متعددة
اجلن�سيات .وذلك بالنظر �إىل جتارب ال�سيطرة ال�سيا�سية التي �صاحبت �أن�شطة هذه ال�شركات
خالل الفرتة اال�ستعمارية .وملا متتلكه كذلك من قوة اقت�صادية و�سيا�سية كبرية )10(.من ناحية
�أخرى ف�إن �صناع القرار وقتها قد ت�أثروا بنظرية التبعية التي ف�سرت التخلف من خالل التبعية
للغرب الر�أ�سمايل .وكانت ترى �أن وجود ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف البلدان النامية ال ي�ؤدي
�إىل منو هذه البلدان .حيث تقوم هذه ال�شركات بتحويل �أغلب �أرباحها �إىل مراكزها الرئي�سية يف
()11
البلدان املتقدمة ،وال ت�ستثمر يف البلدان النامية �إال ن�سبة �ضئيلة من الأرباح التي جتني.
ومن هذا املنطلق ر�أت معظم احلكومات يف هذه البلدان �أن تكلفة الإ�ستثمار الأجنبي تفوق
منافعه ،وهو ما جعلها بالتايل تعزف عن ت�شجيعه .ال�شيء الذي جت�سد يف اتخاذ مواقف راف�ضة
ال�ستقباله متثلت يف و�ضع العديد من القيود وال�ضوابط للحد من دخوله )12(.بل و�أكرث من ذلك تعر�ض
ما هو موجود من الإ�ستثمارات الأجنبية لعمليات الت�أميم( )13وعلى �سبيل املثال فقد �شهد عقد ال�ستينات
من القرن املن�صرم وحده  455حالة ت�أميم يف خمتلف القطاعات على م�ستوى العامل النامي ،بينما و�صل
()14
العدد اىل  930حالة تاميم خالل عقد ال�سبعينات.
وقد �أدت جتربة الت�أميم هذه يف عدد كبري من البلدان املتخلفة �إىل تثبيط الإ�ستثمارات
اخلا�صة و�إعاقتها عن التدفق بحرية �إىل هذه البلدان .وحتى عندما ال يوجد ت�أميم ف�إن ر�أ�س املال
امل�ستثمر يف البلدان النامية غالبا ما يعاين من «الرقابة على النقد» التي مينع مبوجبها �إعادة حتويل
الأرباح والفوائد �إىل البلد الأم ،بل وحتى ر�أ�س املال الأ�صلي يف بع�ض الأحيان .وكان طبيعيا �أن ي�ؤدي
()15
هذا الو�ضع �إىل �إعاقة تدفق الإ�ستثمارات اخلا�صة �إىل هذه البلدان.
 .بهيمنة القطاع العام على ال�سيا�سات الإقت�صادية والتنموية :بعد احلرب العاملية الثانية تبنت
معظم الدول النامية �أ�سلوب تخطيط التنمية .وكان الفكر التنموي ال�سائد وقتئذ م�ؤيدا لتزايد
دور الدولة يف الإقت�صاد .لهذا فقد كان دور القطاع العام مهما يف جتارب غالبية البلدان النامية
على اختالف نظمها الإقت�صادية والإجتماعية ،وذلك يف جمال �صياغة �سيا�سات الإقت�صاد الكلي
وخمتلف خطط وبرامج التنمية .وكذلك يف تعبئة الأموال واملوارد الب�شرية الالزمة.
ونتيجة للإعتماد على �أن�شطة القطاع العام كمحرك للتنمية الإقت�صادية فقد حتملت الدولة
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توفري الإ�ستثمارات الالزمة للتنمية الإقت�صادية .وقد �أدى ا�ست�أثار القطاع العام بال�ش�أن الإقت�صادي
�إىل تو�سيع الدور الإقت�صادي للدولة لي�شمل ق�ضايا الإنتاج والتوزيع ومراقبة الأ�سعار ،بينما تراجع
القطاع اخلا�ص �إىل حد كبري ،بل كاد ينعدم خالل فرتات معينة .هذا الدور الثانوي واملحدود للقطاع
اخلا�ص جعل البلدان النامية جتد �صعوبة كبرية يف جذب اال�ستثمارات اخلا�صة يف تلك املرحلة من
تنميتها.
 .توفرة الإمتانات امل�صرفية و�سهولة احل�صول على القرو�ض� :إن عدم كفاية القرو�ض املمنوحة من
م�صادر ر�سمية يف ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،جعل البلدان النامية ذات العجز تلج�أ �إىل م�صادر
التمويل اخلا�صة وحتديدا �إىل البنوك التجارية .هذه الأخرية كانت متنح قرو�ضها ب�أ�سعار فائدة
عالية ولأجل حمدود مقارنة بامل�صادر الر�سمية التي متنح القرو�ض لآجال طويلة وب�أ�سعار فائدة
منخف�ضة )16(.وقد �ساعدت وفرة الإئتمانات امل�صرفية على �سهولة احل�صول على القرو�ض من
البنوك الدولية اخلا�صة .حيث كانت �إمكانات االقرتا�ض من هذه البنوك متوفرة .لأن الأ�سواق
النقدية العاملية خا�صة ق�صرية الأجل كانت ت�سمح بتلبية حاجة هذه البلدان من القرو�ض.
وقد �ساعد الو�ضع الدويل على ذلك حيث كان الطلب على هذه الأموال �ضعيفا من قبل الدول
الر�أ�سمالية ب�سبب �أحوال الك�ساد فيها .وكان هناك �أي�ضا فائ�ض يف ال�سيولة الدولية خا�صة بعد تدوير
الفوائ�ض النفطية والنمو الكبري الذي حدث يف �أ�سواق اليورو دوالر )17(.فقد قفزت ودائع فوائ�ض
البرتول من  7مليار دوالر عام  1973اىل  68مليار دوالر عام  1974ثم �إىل نحو  115مليار دوالر عام
()18
.1980
وعموما ف�إن موجة العداء للإ�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة و�سهولة احل�صول على القرو�ض يف
تلك الفرتة جعلت العديد من البلدان النامية تف�ضل القرو�ض اخلارجية وتتو�سع يف اللجوء �إىل م�صادر
الإقرا�ض اخلارجية عموما كالقرو�ض احلكومية ومتعددة الأطراف وكذلك القرو�ض اخلا�صة.
بيد �أن �إفراط هذه البلدان يف الإ�ستدانة �أدى �إىل ارتفاع مديونيتها اخلارجية .لذلك وجدت
هذه البلدان نف�سها ابتداء من الثمانينات حما�صرة بعد �أن ظهرت م�شكلة ديونها اخلارجية و�أ�صبحت
غري قادرة على �إمكانية املواءمة بني الإ�ستمرار يف متويل وارداتها ال�ضرورية والوفاء بالتزامات ديونها
اخلارجية ،وذلك بعد �أن مت ا�ستنزاف احتياطاتها النقدية بفعل تزايد �أعباء هذه الديون )19(.و�أخريا
انفجرت �أزمة الديون اخلارجية حينما توقفت املك�سيك عن دفع �أعباء ديونها يف خريف عام 1982
وطلبت �إعادة جدولة ديونها يف �ضوء �شروط نادي باري�س ولندن.
بعد ف�شل جتارب التنمية التي اعتمدت على الإقرتا�ض اخلارجي بات من الوا�ضح �أهمية البحث
عن البديل املالئم لتمويل برامج التنمية .لهذا �سارعت العديد من البلدان النامية حتت ال�ضغط
ال�شديد لأعباء ديونها وتناق�ص فر�ص الإقرتا�ض اخلارجي ،و�أي�ضا بقوة دفع من م�ؤ�س�سات بريتون
وودز� ،سارعت �إذا �إىل ت�شجيع ان�سياب الإ�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة من خالل توفري املناخ املنا�سب
والظروف املالئمة لن�شاط ر�أ�س املال اخلا�ص الأجنبي .هذا التوجه نحو الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر
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مثل حتوال هاما يف �سيا�سة التمويل اخلارجي.
2 .2من املديونية �إىل الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر:
مع تراجع الإقرتا�ض امل�صريف يف الثمانينات و�إخفاق ال�سيا�سات التنموية التي اعتمدت على
الإقرتا�ض اخلارجي ويف ظل ا�شتداد �أزمة املديونية اخلارجية ،بد�أ الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر يكت�سب
مزيدا من الأهمية كم�صدر للتمويل ،نظرا ملا ميكن �أن يوفره من موارد ا�ضافية يتعذر احل�صول عليها
ب�أية و�سيلة �أخرى مثل التكنولوجيا واملعارف الإدارية و�إمكانيات الو�صول �إىل �أ�سواق الت�صدير وهي
�أمور مت�س احلاجة �إليها يف البلدان النامية.
ومن هذا املنطلق اجتهت غالبية البلدان النامية �إىل الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر كم�صدر بديل
لتمويل براجمها التنموية .ومن �أجل ذلك قامت باتباع �سيا�سات انفتاحية جتاهه ،جتلت يف تهيئة
بيئتها الإ�ستثمارية لتكون جاذبة .وميكن �إجمال �أ�سباب حتول البلدان النامية نحو الإ�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة كم�صدر للتمويل يف الأمور التالية:
 .أانخفا�ض حجم املعونات :ظلت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية متثل العمود الفقري للتمويل
اخلارجي يف ال�ستينات من القرن املن�صرم ،حيث كانت متثل �أكرث من  ،60%لكنها انح�سرت يف
ال�سبعينات عندما عمدت الدول املانحة للمعونات الإمنائية �إىل تقلي�ص املوارد التي كانت تخ�ص�صها
للدول النامية وذلك بعد الإ�ضطرابات النقدية التي عانى منها الإقت�صاد الر�أ�سمايل العاملي وما
�صاحبها من ت�ضخم عاملي وركود اقت�صادي وبطالة متزايدة )20(.كما �شهد عقد الثمانينات �أي�ضا
انخفا�ضات حادا يف حجم امل�ساعدات الر�سمية للتنمية للدول املتخلفة من قبل البلدان املتقدمة
ب�سبب تنفيذ هذه الأخرية ل�سيا�سة الإنكما�ش املايل التي �أدت اىل تقييد الإنفاق يف هذه الدول مبا
يف ذلك الإنفاق على امل�ساعدات اخلارجية.
 .بتراجع القرو�ض امل�صرفية التجارية :لقد �أدت �أزمة املديونية يف الثمانينات وما �صاحبها من تعرث
يف عملية �سداد القرو�ض �إىل �إ�ضعاف اجلدارة الإئتمانية للبلدان النامية املدينة لدى �أ�سواق
الإقرتا�ض الدويل .ونتج عن ذلك ت�شدد الدائنني يف �شروط الإقرتا�ض اجلديدة وهو ما جت�سد
يف زيادة �أ�سعار الفائدة واملطالبة ب�ضمانات متنوعة .وكان من �ش�أن كل ذلك ح�صول هبوط �شديد
يف �سرعة منو القرو�ض امل�صرفية التجارية يف الأعوام التالية بعد �أن قامت البنوك مبراجعة
()21
�سيا�ساتها الإئتمانية.
 .تتنفيذ برامج الإ�صالح االقت�صادي :منذ منت�صف الثمانينات انتهجت الدول النامية ذات الفجوة يف
التمويل مزيدا من �سيا�سات التحرير واخل�صخ�صة .كما قامت بتنفيذ دائرة وا�سعة من ال�سيا�سات
الإقت�صادية بناء على تو�صيات م�ؤ�س�سات بريتون وودز ومطالب الدائنني عرفت با�سم برامج
الإ�صالح الإقت�صادي .وقد �أ�سفر تطبيق هذه الربامج يف البلدان النامية عن حدوث تغري تدريجي
يف العالقة بني الدولة والقطاع اخلا�ص .وهو ما جت�سد يف انتهاج هذه البلدان ل�سيا�سات اقت�صادية
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ت�شجع على تو�سيع دور القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي يف الإقت�صاد ،ومنحه دورا حموريا
يف ممار�سة الن�شاطات الإقت�صادية .كما عملت �أي�ضا على حترير �أ�سواقها من القيود التي كانت
تعوق تدفق الإ�ستثمارات اخلا�صة الأجنبية .وذلك من خالل اتخاذ �سيا�سات ليربالية مرحبة
بالإ�ستثمارات.
 .ثدعم املنظمات الدولية :حظيت الإ�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بدعم كبري ومباركة من لدن
املنظمات الدولية خا�صة �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اللذين ر�أيا �أن ت�شجيع ان�سياب
ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة الأجنبية ميكن �أن يخفف من �أزمة املديونية اخلارجية .ويف هذا ال�صدد
جند �أن �صندوق النقد الدويل يو�صي الدول التي تطلب م�ساعدته بتهيئة الظروف املنا�سبة
()22
والداعمة لن�شاط الإ�ستثمار الأجنبي والتي من �ضمنها:
�−إعفاء ر�أ�س املال الأجنبي من كل �أنواع ال�ضرائب والر�سوم �إما جزئيا �أو كليا.
�−إعطاء دينامكية جديدة حلرية ر�ؤو�س الأموال .ومنها حتويل الأرباح للخارج.
�−إجراء تعديالت يف املجال الت�شريعي مبا يت�ضمن تطبيق قواعد و�آليات اقت�صاد ال�سوق.
ويف نف�س ال�سياق �أي�ضا �ساهمت قرو�ض التكيف الهيكلي التي قدمها البنك الدويل بدور مهم يف
خلق البيئة املالئمة لن�شاط القطاع اخلا�ص ب�صفة عامة .كما عملت الوكالة املتعددة الأطراف ل�ضمان
اال�ستثمار �أي�ضا على تن�شيط ان�سياب ر�أ�س املال الأجنبي اخلا�ص من خالل توفري احلماية وال�ضمانات
()23
الالزمة له وكذلك توفري املناخ املالئم للإ�ستثمار.
 .جالتحول يف مواقف الدول النامية �إزاء اال�ستثمارات الأجنبية:
لقد �أدى تبني برامج الإ�صالح الإقت�صادي من قبل الغالبية العظمى من الدول النامية ،وما
ت�ضمنته تلك الربامج من اعتماد �آلية ال�سوق والعمل بربامج اخل�صخ�صة ،وكذلك احتدام املناف�سة بني
البلدان املتقدمة والنامية على حد �سواء الجتذاب ر�ؤو�س الأموال والذي جتلى يف تزايد عدد الدول
التي �شرعت يف مراجعة قوانينها الإ�ستثمارية لتتما�شى مع متطلبات امل�ستثمرين .كل ذلك �أدى �إىل
ح�صول حتول جوهري يف مواقف البلدان النامية جتاه الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر بعد �أن كانت حتد
من تدفقاته يف ال�سابق .و�أعطى بالتايل م�ؤ�شرا قويا على ت�ضا�ؤل الأ�صوات املعادية له �إذ �أ�صبح ينظر
�إليه باعتباره ميثل جزء من حل م�شكلة النمو والتنمية.
هذا التحول من قبل غالبية البلدان النامية نحو الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر �صاحبه منو تعاظم
يف حجمه وتغري وا�ضح يف منط توزيع حركة ر�ؤو�س الأموال الدولية اخلا�صة الوافدة �إىل هذه البلدان
ل�صالح هيمنة تدفقاته.

رابعا :التطور الكمي لتدفق الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر و�أهميته الن�سبية

منذ منت�صف الثمانينات من القرن الع�شرين ح�صل تو�سع كبري يف تدفق الإ�ستثمار الأجنبي
املبا�شر الوارد �إىل البلدان النامية .و�صل �سنة  2011م�ستوى قيا�سيا بلغ  684مليار دوالر )24(.هذا
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الإرتفاع يف حجم الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوافد �إىل البلدان النامية يعود يف جزء كبري منه �إىل:
−حترير نظم الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر من قبل غالبية البلدان النامية التي كانت يف ال�سابق تعمل
على احلد من تدفقاته.
�−إتباع �سيا�سات جاذبة للإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،متثلت على وجه اخل�صو�ص يف تب�سيط الإجراءات
وتعزيز احلوافز وخف�ض ال�ضرائب ،وزيادة الإنفتاح والإ�ستمرار يف �سيا�سة التحرير واخل�صخ�صة.
وقد انعك�س هذا التزايد املتعاظم يف حجم الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر جليا على منط توزيع
حركة ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة املتدفقة �إىل البلدان النامية .حيث ت�شري البيانات وب�شكل وا�ضح �إىل
�أنه منذ نهاية الثمانينات وبداية الت�سعينات �أ�ضحى تدفق الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر يفوق يف الأهمية
م�صادر التمويل اخلارجية الأخرى.
جدول ()1
يبني تدفقات خمتارة من ر�ؤو�س الأموال �إىل البلدان النامية
(مليون دينار)
الإ�سثمار الأجنبي املبا�شر
ال�صايف
اال�ستثمار يف الأوراق املالية
االقرا�ض ال�صايف من
البنوك التجارية
تدفقات املنح والقرو�ض
الر�سمية
االجمايل

ال�ستينات ال�سبعينات الثمانينات

1991

1992

1993

304

3024

12988

34475

44868

63999

13

423

3353

17505

24250

86569

384

9839

11791

1892

14541

5482

1466

9854

34366

59301

47383

52236

2167

23140

62498

208386 131042 113173

امل�صدر :جويل بريغ�سمان وزيا وقانغ �شني مرجع �سبق ذكره� ،ص .07

مالحظة :متثل �أرقام ال�ستينات وال�سبعينات والثمانينات املتو�سطات ال�سنوية لتلك العقود.
ت�شري بيانات اجلدول (� )1إىل تراجع حركة القرو�ض امل�صرفية الواردة �إىل البلدان النامية
ابتداء من الثمانينات� ،إىل �أن اختفت عمليا يف الت�سعينات .فبعد �أن كانت متثل م�صدرا رئي�سيا لتدفقات
ر�أ�س املال يف ال�سبعينات وبن�سبة تتجاوز  .40%و�صلت ن�سبتها من تدفقات ر�ؤو�س الأموال الواردة �سنة
 1993حوايل  .2.6%وعلى خالف القرو�ض امل�صرفية ف�إن معطيات اجلدول ال�سابق تبني ح�صول
زيادة يف الإ�ستثمارات الأجنبية ب�شقيها املبا�شر واملحفظي (الإ�ستثمار يف الأوراق املالية).
ففيما يتعلق بالإ�ستثمار يف الأوراق املالية ف�إن اجلدول ( )1يظهر �أنه ظل متوا�ضعا حتى بداية
عقد الت�سعينات حيث �شهد ارتفاعا مذهال وزيادة غري م�سبوقة يف تدفقاته بلغت �أوجها عام 1993
حينما و�صلت ح�صته من جمموعة التدفقات �إىل ما يربو على  .40%هذا النمو احلاد يف تدفقات
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الإ�ستثمار املحفظي ف�سر على �أنه ناجم عن قوة جذب الفر�ص الإ�ستثمارية يف الأ�سواق النا�شئة( )25والتي
ا�ستطاعت �أن جتذب انتباه امل�ستثمرين .غري �أن الإ�ستثمار يف الأوراق املالية يت�سم بعدم الإ�ستقرار على
نحو ما ات�ضح الحقا من �أزمة املك�سيك  ،1994وكذلك الأزمة الآ�سيوية  .1998-1997وهو ما متكن
مالحظته �أي�ضا من اجلدول ( )2الذي يو�ضح �أنه بعد القفزة الهائلة التي �شهدها الإ�ستثمار املحفظي
يف الفرتة ( )1994-1990عاد ليهبط خالل الفرتة املوالية ( ،)1999-1995ثم عرف بعد ذلك
تراجعا �سلبيا ابتداء من �سنة  2000وذلك ب�سبب الإ�ضطرابات التي عرفتها الأ�سواق املالية يف الدول
()26
النا�شئة من جهة وت�صاعد الأهمية الن�سبية لإ�ستثمارات املحفظة من جديد يف الدول املتقدمة.
�أما بالن�سبة للإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر ف�إن اجلدول ( )1ي�شري �إىل �أن م�سار تدفقه �إىل البلدان
النامية قد �شهد ت�صاعدا ملحوظا منذ الثمانينات .فبعد �أن كانت ن�سبته �إىل �إجمايل تدفقات ر�ؤو�س
الأموال الواردة �إىل الدول النامية ال تتعدى  14%يف ال�ستينات وال�سبعينات ،قفزت �إىل  20%يف
الثمانينات ثم وا�صلت ارتفاعها خالل الت�سعينات ومثلت �سنة  1992ما يعادل  .34%بدوره ي�ؤكد
اجلدول (� )2أن الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر ظل يتبع اجتاها ت�صاعديا اعتبارا من الفرتة (-1980
 ،)1984وقد ا�ستطاع �أن ي�سجل معدالت مرتفعة منذ منت�صف الت�سعينات حيث ت�ضاعف كمتو�سط
�سنوي حوايل  4مرات خالل الفرتة ( )1999-1995وذلك مقارنة بالفرتة ال�سابقة لها (-1990
 .)1994وظل بعد ذلك يف ازدياد م�ستمر حيث و�صل �إىل م�ستوى  260,7مليار دوالر كمتو�سط �سنوي
للفرتة (.)2008-2005
جدول ()2
يبني تطور تدفق ر�أ�س املال اخلا�ص �إىل الدول النا�شئة والنامية ()2008-1980
على �أ�سا�س متو�سط �سنوي
(مليار دوالر امريكي)
-1990 -1985 -1980
1994 1989 1984
35,5
13,2
9,7
�صايف الإ�سثمار املبا�شر ال�صايف
50,5
6,1
4,6
�صايف الإ�ستثمار يف املحفظة
6,7
-1,1
2,4
�صايف ا�ستثمارات خا�صة �أخرى
98,9
18,2
�صايف التدفقات الكلي لر�أ�س املال اخلا�ص 16,7

-1995
1999
137,3
45,9
42,8
140,4

-2005 -2000
2008 2004
260,7 165,2
-44,4 -4,6
15,1
47,4
231,2 113,2

امل�صدر :الطاهر لطر�ش ،مرجع �سابق ذكره� ،ص .294

لقد �أكد التحليل ال�سابق على الأهمية الن�سبية للإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر مقارنة بالتدفقات
الر�أ�سمالية اخلا�صة الأخرى .حيث غدا ميثل �أهم عن�صر يف هذه التدفقات �إىل الدول النامية.ال�شيء
الذي يعني �أنه �أ�صبح ي�ضطلع بدور امل�صدر الأول لتمويل التنمية يف البلدان النامية.
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خامتة:

منذ منت�صف الثمانينات من القرن الع�شرين� ،أ�صبح الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر ميثل �أهم رافد
للتمويل يف البلدان النامية .ال�شيء الذي جتلى يف مظهرين بالغي الأهمية:
�أولهما ح�صول حتول يف اجتاهات البلدان النامية �إزاء الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،وهو ما جت�سد
يف اتباع هذه البلدان ل�سيا�سات انفتاحية جتاهه .بعد �أن كانت تنظر �إليه بعني الريبة والقلق.
وثانيهما ما �شهدته تدفقات الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر املتجهة �إىل البلدان النامية من تعاظم يف
احلجم وتزايد يف الأهمية الن�سبية مقارنة بباقي التدفقات الر�أ�سمالية اخلا�صة الأخرى.
وت�أ�سيا على ذلك ،فقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل حتليل ومناق�شة الأ�سباب الكامنة وراء حتول
الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل �أهم م�صدر لتمويل برامج التنمية يف البلدان النامية .وذلك من خالل
ا�ستعرا�ض �أ�سباب جلوء هذه البلدان للتمويل اخلارجي ،وكذلك عرب تتبع امل�سار الذي �سلكته هذه
البلدان يف الإعتماد عليه .وقد خل�صت �إىل �أنه بعد �أزمة املديونية اخلارجية �أحتل الإ�ستثمار الأجنبي
املبا�شر ال�صدارة ك�أهم م�صدر للتمويل وذلك بفعل ت�ضافر جملة من العوامل من �أهمها :ف�شل ال�سيا�سات
التنموية التي اعتمدت على الإقرتا�ض اخلارجي ،انخفا�ض حجم املعونات وتراجع القرو�ض امل�صرفية.
وكذلك تنفيذ برامج الإ�صالح الإقت�صادي من قبل غالبية البلدان النامية بدعم وم�ؤازرة من املنظمات
الدولية ،وما �أف�ضت �إليه تلك الربامج من زيادة يف درجة الإنفتاح الإقت�صادي واتباع ل�سيا�سات التحرير
واخل�صخ�صة.
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�أ�ستاذ االقت�صاد امل�شارك -جامعة تعز

مقدمة:

يعترب قطاع ال�صناعة التحويلية �أحد �أهم القطاعات القاطرة
للنمو والتنمية االقت�صادية واالجتماعية نظر ًا ملا يولده هذا القطاع من
قيمة م�ضافة مرتفعة وملا يوفره من فر�ص عمل وملا يخلقه من عالقات ت�شابك
�أمامية وخلفية مع باقي القطاعات االقت�صادية الأخرى ،الأمر الذي يحفز
حركة اال�ستثمارات املنتجة ويوفر لها عوامل التو�سع واال�ستمرارية ،كما
ميكن القول �أن م�ستوى التطور االقت�صادي واالجتماعي للمجتمعات الإن�سانية
ال يزال يقا�س بامل�ستوى الذي متتلكه هذه املجتمعات من �إمكانيات �صناعية
وما يرتبط بها من معارف تقنية ومقدرة على التطوير والتح�سني واالرتقاء
مب�ستويات املهارة الإنتاجية واجلودة �إ�ضافة �إىل ما يكون القطاع ال�صناعي
قد حققه من تراكم من حيث حجم الإنتاج ومعدالت منوه وح�صته من الناجت
املحلي الإجمايل.
تظهر قيم امل�ؤ�شرات الرئي�سية لتطور قطاع ال�صناعة التحويلية يف
اليمن خالل ال�سنوات الع�شر ال�سابقة على قيام اجلمهورية اليمنية يف 22
مايو � ،1990أي للفرتة � ،1990 - 1980سجل جناح مقبول بالن�سبة لقطاع
نا�شئ يف بلد حديث العهد بالتنمية ال�صناعية على وجه اخل�صو�ص وينتمي
�إىل جمموعة البلدان الفقرية الأقل منو ًا ،ويالحظ �أن هذا النجاح امتد �أي�ض ًا
للخم�س ال�سنوات الأوىل الالحقة على قيام اجلمهورية اليمنية - 1991
 ،1995و�إن ب�صورة �أقل عن الفرتة ال�سابقة.
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حيث ت�شري البيانات املجمعة للدولتني ال�شطريتني ال�سابقتني (اجلمهورية العربية اليمنية
(�شمال() وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية (جنوب)) �أن القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية
بالأ�سعار اجلارية ارتفعت من نحو  1866مليون ريال يف عام � 1980إىل حوايل  6586مليون ريال يف
عام  1990وبن�سبة زيادة �صافية بلغت نحو  252.8يف املئة ومبعدل منو �سنوي متو�سط بلغ نحو 28
يف املئة خالل الفرتة الزمنية  ،1990 - 1980وحافظ القطاع على م�ساهمته يف تكوين الناجت املحلي
الإجمايل البالغة حوايل  10يف املئة يف املتو�سط خالل ال�سنوات الع�شر املذكورة(.)1
كما ت�شري البيانات اخلا�صة بتطور ال�صناعة التحويلية يف اليمن خالل الفرتة � 1995 - 1991إىل
�أن القيمة امل�ضافة بالأ�سعار الثابتة ل�سنة  1990ارتفعت من حوايل 10157مليون ريال يف عام 1991
�إىل نحو  13866مليون ريال يف عام  1995وبن�سبة زيادة �صافية بلغت نحو  36.5يف املئة ،ومبعدل منو
�سنوي متو�سط بلغ نحو  9يف املئة ،بينما ارتفعت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل وبالأ�سعار
()2
الثابتة من حوايل  7.9يف املئة يف عام � 1991إىل حوايل  8.2يف املئة يف عام .1995
ويف ما يتعلق بتطور عدد املن�ش�آت الكبرية لل�صناعة التحويلية �أي تلك التي توظف ع�شرة
عمال ف�أكرث وفق ًا ملا هو معمول به لت�صنيف �أحجام املن�ش�آت يف اليمن (ال ت�شمل هذه الإح�صاءات املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة) فقد ارتفعت من  144من�ش�أة يف عام � 1980إىل نحو  203من�ش�أة يف عام 1992
وبن�سبة زيادة �صافية بلغت نحو  41يف املئة ،ومبعدل منو �سنوي متو�سط حوايل  3.4يف املئة ،كما ارتفع
عدد العاملني يف هذه املن�ش�آت من حوايل  14440عامل يف عام � 1980إىل حوايل  28347يف عام
 1992بن�سبة زيادة �صافية بلغت نحو  96يف املئة ومبعدل منو �سنوي متو�سط بلغ نحو  8يف املئة خالل
()3
الفرتة الزمنية .1992 - 1980

م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها:

يف الوقت الذي كان يتوقع فيه ا�ستمرار تطور قطاع ال�صناعة التحويلية بنف�س الوترية
ال�سابقة بل وبوتائر �أعلى منها بكثري خ�صو�ص ًا وقد حتققت مع قيام اجلمهورية اليمنية العديد من
العوامل التي حتفز عملية التنمية ال�صناعية كات�ساع ال�سوق الوطنية وتوحيد قاعدة املوارد الب�شرية
واملادية املتنوعة والطاقات اال�ستثمارية والتمويلية مما ي�شكل بيئة مالئمة لتح�سني �أداء خمتلف
فروع ال�صناعة التحويلية ف�إن �أو�ضاع ال�صناعة التحويلية من الناحية الفعلية بد�أت ت�سري على العك�س
من هذه التوقعات فاجتهت معدالت منوها نحو املزيد من التباط�ؤ والتذبذب و�أظهرت الأهمية الن�سبية
للقطاع يف الناجت املحلي الإجمايل حالة من الرتاجع امل�ستمر ،وب�صورة عامة فقد �أخفقت ال�صناعة
التحويلية يف حتقيق �أي ًا من التوقعات امل�ستهدفة التي قدرت لها خالل ثالث خطط خم�سية متتالية ،هي
اخلطة اخلم�سية الأوىل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية  2000 - 1996واخلطة اخلم�سية الثانية
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية  2005 - 2001و�أخري ًا خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية
الثالثة للتخفيف من الفقر .2010 - 2006
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فماهي حقيقة �أو�ضاع قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن؟ وما هي االجتاهات العامة
واخل�صائ�ص البارزة التي طبعت تطور هذا القطاع للفرتة 2010 - 1996؟ وما هي �أبرز املحددات التي
حكمت دوره يف الت�شغيل؟ و�أخري ًا ما هي �أبرز العوائق والتحديات التي حالت وال تزال دون �أن يحقق
هذا القطاع احليوي البالغ الأهمية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يف اليمن الإ�ستهدافات املتوقعة
منه؟
	�أن مماال �شك فيه �أنه من دون البحث عن الإجابات العلمية امل�سنودة باحلقائق وامل�ؤ�شرات
امللمو�سة على هذه الأ�سئلة �سيكون من غري املمكن االهتداء �إىل و�ضع ت�صور باحللول املالئمة القابلة
للتنفيذ والتحقق للم�شكالت والتحديات التي تواجهها ال�صناعة التحويلية بهدف �إطالق الطاقات
الكامنة لهذا القطاع وتعظيم فعاليته وكفاءة �أداءه ك�أحد �أبرز القطاعات الواعدة القاطرة للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف اليمن.

�أهميـة الدرا�سة:

ي�أتي �إجناز هذه الدرا�سة متزامن ًا مع املرحلة االنتقالية التي متر بها اليمن وانعقاد �أعمال م�ؤمتر
احلوار الوطني ال�شامل الذي من املفرت�ض �أن يتو�صل املتحاورون فيه �إىل حلول للم�شكالت الكربى التي
تواجه اليمن واليمنيني وب�ضمنها البحث عن �سبل �إخراج اليمن من دائرة التخلف والفقر املفرغة التي ال
يزال املجتمع اليمني يرزح يف �إ�سارها رغم م�ضي قرابة خم�سة عقود على انطالق اجلهود احلثيثة لبناء
االقت�صاد اليمني احلديث وحتقيق النه�ضة التنموية ال�شاملة  ،ومن منطلق �إميان الباحث بالأهمية
اال�ستثنائية لل�صناعة التحويلية يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ،ي�أمل �أن ت�ساهم هذه
الدرا�سة يف توفري الأر�ضية الرحبة واملتما�سكة لبلورة الأركان والعنا�صر واملكونات اجلوهرية لبناء
املخطط الإ�سرتاتيجي الوطني للتنمية ال�شاملة امل�ستقبلية لليمن.

منهجية الدرا�سة:

اعتمد الباحث يف اجناز هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ولتي�سري تنفيذ العملية البحثية
قام بتق�سيم الدرا�سة على النحو التايل:
�أو ًال :عر�ض وحتليل م�ؤ�شرات �أداء قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن للفرتة 2010 - 1996
ثاني ًا :خ�صائ�ص قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن
ثالث ًا� :أبرز التحديات التي تواجه تطور ال�صناعة التحويلية يف اليمن
رابع ًا :مقرتح بت�صور م�ستقبلي للنهو�ض ال�شامل بال�صناعة التحويلية يف اليمن
خام�سا :الإ�ستنتاجات والتو�صيات
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�أو ًال :عر�ض وحتليل م�ؤ�شرات �أداء قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن
للفرتة 2010 - 1996

ي�شمل هذا التحليل مل�ؤ�شرات �أداء ال�صناعة التحويلية تطور القيمة امل�ضافة والأهمية
الن�سبية لها يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل وكذلك م�ؤ�شرات تطور �أعداد املن�ش�آت ال�صناعية و�أعداد
العاملني فيها خالل الفرتة الزمنية للأعوام  ، 2010 - 1996التي �شهدت تنفيذ ثالث خطط خم�سية
متتالية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،كما ان �سنوات هذه الفرتة ت�شكل عهد ًا «من�سجم ًا» ذو مالمح
حمددة لل�سيا�سات االقت�صادية -االجتماعية ،حيث تاتي يف �إطار تبني احلكومة اليمنية ل�سيا�سات
التثبيت والت�صحيح الهيكلي وفق ًا ملنهجية �صندوق النقد والبنك الدوليني و�شروعها� -أي احلكومة -يف
تنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي واملايل والإداري لإنفاذ تلك ال�سيا�سات بدء من �شهر مار�س 1995م.

 .1.1تطور القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية وم�ساهمتها يف تكوين الناجت املحلي
الإجمايل:

 1.1.1فرتة اخلطة اخلم�سية الأوىل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية :2000 - 1996
جاء �أداء قطاع ال�صناعة التحويلية خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية الأوىل 2000 - 1996
�ضعيف ًا على عك�س �سقف التوقعات املرتفعة «ل�صانع» ال�سيا�سة االقت�صادية ،حيث كان ُيعتقد �أن هذه
اخلطة التي جاءت مواكبة لتبني احلكومة اليمنية ومبا�شرتها تنفيذ املرحلة الأوىل من برنامج
الإ�صالح االقت�صادي واملايل والإداري ي �أوائل �شهر مار�س العام 1995م ،الذي مت �إعداده يف �ضوء
التوجهات اجلديدة بعنوانيها البارزة كتحرير الأ�سعار وفتح الأ�سواق و�إلغاء دعم ال�سلع الأ�سا�سية
�إىل �آخر مفردات �سيا�سات التثبيت والت�صحيح الهيكلي املعروفة� ،ستحقق جناحات كبرية و�ضمن هذا
ال�سياق توقعت اخلطة منو ًا لقطاع ال�صناعة التحويلية �شاملة �صناعة تكرير النفط ي�صل �إىل  8يف
املئة �سنوي ًا يف املتو�سط( )4وبالتوازي مع معدل النمو املتوقع امل�شار �إليه كان التوقع �أي�ض ًا بزيادة م�ساهمة
قطاع ال�صناعات التحويلية يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل خالل العام الأخري للخطة 2000م �إىل
نحو.)5(14.3
غري �أن ما حتقق فعلي ًا من منو متو�سط خالل �سنوات اخلطة مل يتجاوز  3.1يف املئة بالن�سبة
لل�صناعات التحويلية من غري �صناعة تكرير النفط حيث انكم�شت هذه الأخرية بحوايل  1.4يف املئة(.)6
وفيما يتعلق مب�ساهمة قطاع ال�صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي االجمايل بالأ�سعار
الثابتة لعام  1995فقد انخف�ضت من دون �صناعة تكرير النفط من نحو 12.6يف املئة يف عام 1995
التي متثل (�سنة �أ�سا�س للخطة الأوىل � )2000 - 1996إىل حوايل 11.2يف املئة يف العام 2000م
(العام الأخري للخطة) وبنحو  1.4نقطة مئوية ،كما تراجعت الأهمية الن�سبية ل�صناعة تكرير النفط
من  1.7يف املئة �إىل  1.2يف املئة وبنحو  0.4نقطة مئوية لنف�س الأعوام( .)7وبهذا تكون م�ساهمة
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�إجمايل القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة
ل�سنة �أ�سا�س اخلطة 1995م قد تراجعت من نحو  14.3يف املئة العام 1995م �إىل حوايل  12.4يف
املئة العام 2000م وبن�سبة انخفا�ض تقدر بنحو  1.9نقطة مئوية .انظر جدول رقم(� )1أدناه .
جدول رقم()1
تطور القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعات التحويلية وم�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل خالل �سنوات
اخلطة اخلم�سية الأول للتنمية االقت�صادية واالجتماعية2000-1996
(مباليني الرياالت)

ال�صناعات التحويلية من دون
�صناعة تكرير النفط.
�صناعة تكرير النفط
�إجمايل قطاع ال�صناعات التحويلية

�سنة الأ�سا�س
1995

2000

متو�سط النمو  %الأهمية الن�سبية %
حمقق م�ستهدف 2000 1995

64.287

74.771

3.6

8

12.6

11.2

8.645
72.932

1.4- 8.050
2.6 82821

8
8

1.7
14.3

1.2
2.41

امل�صادر - :وزارة التخطيط والتعاون الدويل -كتاب اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية االجتماعية.
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء -كتاب الإح�صاء ال�سنوي(�أعداد متفرقة).

 .2 .1.1فرتة اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية :2005 - 2001
ا�ستهدفت اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،2005 - 2001
حتقيق معدل منو لل�صناعة التحويلية من غري �صناعة تكرير النفط بنحو  10يف املئة �سنوي ًا يف
املتو�سط بينما توقعت �أن تنمو �صناعة تكرير النفط بنحو  7.5يف املئة �سنوي ًا يف املتو�سط خالل �سنوات
اخلطة(.)8
وقد بلغت معدالت النمو املحققة ً  3.4يف املئة و  7.2يف املئة �سنوي ًا يف املتو�سط ٌ
لكل من
املكونني املذكورين وبفجوة بني امل�ستهدف واملحقق بلغت حوايل  66يف املئة و 4يف املئة ٌ
لكل منهما على
التوايل .وكان �إجمايل ن�شاط ال�صناعة التحويلية قد حقق منو ًا بلغ  3.6يف املئة يف املتو�سط خالل
�سنوات اخلطة.
وفيما يتعلق مب�ساهمة القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية غري النفطية يف تكوين الناجت
املحلي بالأ�سعار الثابتة لعام  2000فقد انخف�ضت من نحو  4.73يف املئة يف عام 2001م (العام الأول
للخطة) �إىل نحو  4.52يف املئة يف عام 2005م (العام الأخري للخطة) ،بينما حققت الأهمية الن�سبية
ل�صناعة تكرير النفط ارتفاع ًا طفيف ًا بلغ حوايل �أربع نقاط �أ�سا�س(  )0.04يف املئة  ،حيث ارتفعت من
 0.30يف املئة �إىل  0.34يف املئة يف العامني املذكورين ،وبهذه القيم للمكونات امل�شار �إليها ف�إن الأهمية
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الن�سبية لإجمايل ن�شاط ال�صناعة التحويلية تكون قد انخف�ضت من نحو  5.03يف املئة يف عام 2001
(العام الأول للخطة) �إىل نحو  4.86يف املئة يف عام ( 2005العام الأخري للخطة)  ،انظر جدول رقم
(� )2أدناه .
جدول رقم()2
تطور القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعات التحويلية وم�ساهمته يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل خالل
�سنوات اخلطة اخلم�سية الثانية للتنمية لالقت�صادية واالجتماعية 2005 - 2001م
(مباليني الرياالت)
ال�صناعات التحويلية بدون �صناعة
تكرير النفط.
�صناعة تكرير النفط
�إجمايل قطاع ال�صناعات التحويلية

2001

2005

متو�سط النمو  %الأهمية الن�سبية %
حمقق م�ستهدف 2005 2001

87.891

102.859

3.6

103

4.72

4.52

5.644
93.535

7.668
110.527

7.2
3.6

7.5
10

0.30
5.03

3.34
4.86

امل�صادر - :كتاب اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية()2010-2006
 -كتاب الإح�صاء ال�سنوي للعامني  2007و .2011

 3.1.1فرتة اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر 2006
 :2010جاء على ر�أ�س �أهداف خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من
الفقر( 2010 - 2006 )9يف قطاع ال�صناعة التحويلية حتقيق متو�سط منو للقيمة امل�ضافة من ال�صناعة
التحويلية بـ  8.4يف املئة يف املتو�سط خالل �سنوات اخلطة ورفع م�ساهمة القطاع �إىل  7.2يف املئة يف
()10
تركيب الناجت املحلي الإجمايل يف العام الأخري للخطة .2010
وقد ارتفعت القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية من غري �صناعة تكرير النفط بالأ�سعار
الثابتة لعام  2000من  110.064مليون ريال يف عام 2006م �إىل نحو 137.193مليون ريال يف
عام  2010بن�سبة زيادة �صافية بلغت حوايل  25يف املئة ،بينما بلغ معدل النمو الفعلي الذي حتقق
خالل �سنوات اخلطة لغ نحو  4.9يف املئة يف املتو�سط  ،كما زادت القيمة امل�ضافة ل�صناعة تكرير النفط
بالأ�سعار الثابتة لعام  2000من حوايل 7.097مليون ريال العام � 2006إىل نحو 8.693مليون ريال
العام  2010وبن�سبة زيادة �صافية بلغت  22.5يف املئة ،وبلغ معدل منوها ال�سنوي نحو  4.5يف املئة يف
املتو�سط خالل �سنوات اخلطة .وبهذا تكون �إجمايل القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعة التحويلية بالأ�سعار
الثابتة ل�سنة  2000قد ارتفعت من نحو 117.161مليون ريال يف عام � 2006إىل نحو145.886
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مليون ريال يف عام 2010م ومبعدل منو متو�سط بلغ نحو  4.9يف املئة بفجوة عن معدل النمو امل�ستهدف
بلغت ن�سبتها حوايل 3.5يف املئة.
	�أما بالن�سبة مل�ساهمة ال�صناعة التحويلية من دون تكرير النفط يف تكوين الناجت املحلي
الإجمايل فقد حققت حت�سن ًا طفيف ًا خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية الثالثة �إذ ارتفعت �أهميتها الن�سبية
من  4.62يف املئة يف 2006م (العام الأول للخطة) �إىل نحو  4.81يف املئة يف 2010م (العام الأخري
للخطة) بزيادة قدرها  0.19يف املئة ،بينما ظلت الأهمية الن�سبية ل�صناعة تكرير النفط يف تكوين
الناجت املحلي على حالها يف ال�سنة الأوىل والأخرية للخطة بحوايل  0.30يف املئة ،وبهذا فقد ارتفعت
الأهمية الن�سبية لإجمايل ن�شاط ال�صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل من نحو 4.92
يف املئة يف عام 2006م العام الأول للخطة اخلم�سية الثالثة �إىل نحو  5.11يف املئة يف عام 2010م
العام الأخري للخطة ،انظر جدول رقم(� )3أدناه .
جدول رقم()3
تطور القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعات التحويلية وم�ساهمته يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل خالل
�سنوات اخلطة الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر .2010 - 2006
( مباليني الرياالت )
الأهمية
متو�سط النمو %
2010
2006
الن�سبية %
حمقق م�ستهدف 2010 2006
4.81 4.62 8.4
ال�صناعات التحويلية بدون تكرير النفط 4.9 137.193 110.064
0.30 0.30 8.4
4.5
8.693
7.097
�صناعة تكرير النفط
5.11 4.92 8.4
4.9 145.886 117.161
�إجمايل قطاع ال�صناعات التحويلية

امل�صادر - :كتاب خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر .2010 - 2006

مما تقدم ميكننا �أن نلم�س التدين امللحوظ ملتو�سطات معدل النمو خالل فرتات اخلطط الأوىل
والثانية والثالثة للأعوام  2005 - 2001 ،2000 - 1996و2010 - 2006م حيث مل تتجاوز 2.6
 3.6 ،و  4.9يف املائة على التوايل مقارنة مبتو�سط معدالت النمو امل�ستهدفة البالغة  10 ، 8و  8.4يف
املائة للخطط الثالث ،و�إ�ضافة �إىل هذا التدين يف معدالت منو ال�صناعة التحويلية ف�إن هذه املعدالت
نف�سها ات�سمت �أي�ض ًا بالتذبذب امللفت خالل �سنوات الفرتة حمل الدرا�سة.
وقد انعك�س توا�ضع معدالت منو هذا القطاع ب�صورة ملحوظة يف الرتاجع املتالحق لأهميته
الن�سبية يف الناجت املحلي الإجمايل خالل �سنوات اخلطط الثالث الواقعة بني العام 1995والعام
 ،2011فقد تراجعت م�ساهمة قطاع ال�صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل من حوايل
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 12.4يف املئة يف عام 2000م وهو العام الأخري للخطة اخلم�سية الأوىل �إىل حوايل  4.9يف املئة
فقط يف عام 2005م العام الأخري للخطة اخلم�سية الثانية ،وهو تراجع كبري ي�ؤ�شر �إىل حدوث تغري ًا
ملمو�سا لغري �صالح ال�صناعة التحويلية  ،مبعنى �أن هناك حتو ًال يف تخ�صي�ص املوارد من هذا القطاع �إىل
قطاعات �أخرى ويبدو �أن �أكرث القطاعات التي ا�ستفادت من هذا التحويل للموارد هو قطاع التجارة
الذي ارتفعت �أهميته الن�سبية يف تكوين الناجت الإجمايل من  15يف املئة يف عام 2000م �إىل حوايل
 19يف املئة يف عام 2005م ،وكما يالحظ �أعاله فلم يطر�أ �أي تغري �إيجابي على م�ساهمة ال�صناعة
التحويلية يف الناجت املحلي خالل �سنوات اخلطة الثالثة  ،2010 - 2006الأمر الذي جاء متفق ًا مع
طبيعة ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية التي �أخذت بها احلكومة مع انخراطها يف تنفيذ �سيا�سات التثبيت
والت�صحيح الهيكلي منذ مار�س 1995م )11(.ولغر�ض �إبراز تدهور و�ضعف معدالت م�ساهمة قطاع
�سواء على
ال�صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل يف اليمن ،جرت مقارنتها مع املعدالت ال�سائدة
ً
م�ستوى الدول ال�صناعية �أو النامية �أو العربية وذلك كما يظهر يف اجلدول رقم � 4أدناه.
جدول رقم( ) 4
ن�سبة القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية �إىل الناجت املحلي الإجمايل ملجموعات الدول واليمن
ال�سنة
2007
2008
2009

�أمريكا
ال�شمالية
12.5
12.4
12.4

الدول ال�صناعية
جمموعة الدول
�شرق
االحتاد
ال�صناعية
�آ�سيا
الأوروبي
15.0
21.8
15.3
14.6
20.7
14.8
13.6
18.6
13.1

( ن�سب مئوية)

		
الدول
النامية

الدول
العربية

اليمن

19.0
19.9
20.9

8.8
8.3
9.5

4.92
5.0
5.17

امل�صادر - :التقرير االقت�صادي العربي املوحد)12(.2012 ،
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء -كتاب الإح�صاء ال�سنوي للأعوام  2009 ،2007و.2010

 .2.1تطور �أعداد املن�ش�آت ال�صناعية و�أعداد العاملني يف قطاع ال�صناعة التحويلية:

ارتفع عدد املن�ش�آت ال�صناعية من خمتلف الأحجام من حوايل  33284من�ش�أة يف عام 1996
�إىل حوايل  41294من�ش�أة يف عام  )13(2009وبلغ معدل منو عدد املن�ش�آت ال�صناعية خالل الفرتة
الزمنية  2009 - 1996حوايل  1.8يف املئة �سنوي ًا يف املتو�سط وقد ارتفع عدد العاملني يف هذه املن�ش�آت
من  108511عامل يف عام � 1996إىل حوايل  142163عامل هم �إجمايل عدد العاملني يف قطاع
ال�صناعة التحويلية يف عام 2009م وفق ًا للتقرير النهائي للم�سح ال�صناعي لعام ( ،2009انظر جدول
رقم .)5
وبهذا ف�إن معدل منو العمالة يف قطاع ال�صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية - 1996
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 2009بلغ نحو  2.4يف املئة �سنوي ًا يف املتو�سط .ويبني هذا املعدل املتو�سط �أن قطاع ال�صناعة التحويلية
كان عاجز ًا خالل فرتات اخلطط الثالث عن حتقيق الأهداف املتوقعة منه فيما يتعلق بالت�شغيل .حيث
يقل املعدل امل�شار �إليه عن معدل منو قوة العمل خالل الفرتات الزمنية للخطط الثالث بالرغم من �أنه
اجته عملي ًا نحو االنخفا�ض لأ�سباب تتعلق ب�صورة جوهرية بانخفا�ض معدل النمو ال�سنوي لل�سكان
من نحو  3.7يف املئة بح�سب امل�ؤ�شرات ال�سكانية لنتائج تعداد 1994م �إىل نحو  3.02يف املئة وفق ًا
للم�ؤ�شرات ال�سكانية لنتائج تعداد 2004م ،وقد انخف�ض هذا املعدل �إىل ما هو �أكرث من هذا الرقم
خالل �سنوات الن�صف الثاين من الع�شرية الأخرية ،حيث كانت خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية
الثالثة للتخفيف من الفقر  2010 - 2006قد افرت�ضت لنجاح �سيناريو النمو امل�ستهدف للناجت املحلي
الإجمايل خالل �سنوات اخلطة املقدر بنحو  7.1يف املئة يف املتو�سط خف�ض معدل النمو ال�سنوي لل�سكان
�إىل  2.72يف املئة يف عام  ،2010ولأن اخلطة مل حتقق النمو امل�ستهدف للناجت الإجمايل امل�شار �إليه ف�إن
التثبت من التغيري الفعلي يف معدل النمو ال�سنوي لل�سكان خالل هذه الفرتة لن يكون متاح ًا قبل �إجراء
التعداد ال�سكاين القادم خالل العام  .2014ووفق ًا للمعطيات ال�سابقة ف�إن متو�سط منو قوة العمل قد
انخف�ض من حوايل  4.2يف املئة خالل �سنوات اخلطة الأوىل � 2000 - 1996إىل حوايل  3.9يف املئة
خالل �سنوات اخلطة الثانية  2005 - 2001و�إىل حوايل  3يف املئة خالل �سنوات اخلطة الثالثة
 ،2010 - 2006ووفق ًا لهذه املعدالت لنمو قوة العمل ف�إننا نكون �إزاء ف�شل حقيقي لقطاع ال�صناعة
التحويلية يف ما يت�صل بدوره يف الت�شغيل حيث مل تتجاوز م�ساهمته  2.4يف املئة �سنويا يف املتو�سط
خالل الفرتة الزمنية  ،2010 - 1996وهذه امل�ساهمة كما نرى مل ترتقي حتى �إىل حدود مواكبة
متو�سط معدل منو قوة العمل الإجمالية ،وذلك بخالف ما كان متوقع من منطلق ما يتمتع به هذا القطاع
من ديناميكية وقدرة على التو�سع امل�ستمر واجتذاب اال�ستثمارات اجلديدة لزيادة الإنتاج الأمر الذي
يجعله �أكرث قدرة من �أي قطاع �آخر على توليد املزيد من فر�ص العمل وبالتايل حت�سني وزيادة الدخول
والتخفيف من الفقر كهدف �أ�سمى للتنمية ال�شاملة يف اليمن يف الظروف الراهنة(.)14
جدول()5
تطور �أعداد املن�ش�آت و�أعداد العمال يف قطاع ال�صناعات التحويلية� -سنوات خمتارة-
�أعداد املن�ش�آت ال�صناعية التحويلية
�أعداد العاملني يف قطاع ال�صناعة التحويلية

2005
2000
1996
38797 33972 33284
136506 121427 108511

2009
41294
142163

امل�صادر-:اجلهاز املركزي للإح�صاء -النتائج النهائية للم�سح ال�صناعي 2009
 -كتاب الإح�صاء ال�سنوي� ،سنوات متفرقة.
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ثاني ًا :خ�صائ�ص قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن
 .1.2توا�ضع حجم الإنتاج والناجت الإجمايل:

بلغت قيمة الإنتاج الكلي والناجت ال�صايف لل�صناعة التحويلية (بالأ�سعار الثابتة ل�سنة )2000
بالدوالر الأمريكي للأعوام  2000و 2005و 2010نحو 561 & 2974و  575 & 2902و& 2787
 1907مليون دوالر على التوايل ،وهو ما ي�ؤ�شر �إىل حمدودية و�ض�آلة حجم ن�شاط ال�صناعة التحويلية
يف اليمن الذي متثل �أهميته الن�سبية حوايل  98يف املئة من �إجمايل الن�شاط ال�صناعي اليمني با�ستبعاد
�صناعة ا�ستخراج النفط والغاز الطبيعي وحوايل  62يف املئة من الن�شاط ال�صناعي مبجمله �إي �شامال
�صناعة ا�ستخراج النفط والغاز الطبيعي.
ويت�ضح التوا�ضع ال�شديد مل�ستويات حجم الإنتاج الكلي والقيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية
يف اليمن يف حال مقارنتها �إىل حجم الإنتاج والناجت ال�صناعي لدول عربية �أخرى كثرية ،بل وملن�ش�أة
�صناعية منفردة من احلجم الكبري ورمبا املتو�سط يف دولة �صناعية متقدمة �أو يف دولة من الدول
النامية الكبرية .و�سيان يف هذا الأمر �أكانت ال�صناعة التحويلية بدون �صناعة تكرير النفط �أو �شاملة
لها .وقد �شكلت القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن ما ن�سبته  0.75و  0.98و  1.06يف
املئة وذلك �إىل �إجمايل القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية العربية للأعوام  2005 ،2000و 2010
على التوايل بح�سب التقرير االقت�صادي العربي املوحد.

 .2.2الهيمنة العددية للمن�ش�آت ال�صغرية املتناهية ال�صغر:

مع الأخذ بعني االعتبار الفر�ضية القائلة ب�أهمية املن�ش�آت ال�صغرية والأ�صغر يف زيادة فر�ص
التوظف يف االقت�صاد ،ف�إن ما يطبع هيكل ال�صناعة التحويلية يف اليمن من هيمنة مفرطة لهذا النوع
من املن�ش�آت التي يرتاوح عدد العمال فيها بح�سب الت�صنيف املعمول به يف اليمن حتى يومنا هذا من (-1
 )4عمال يعك�س اختال ًال بين ًا ي�ؤثر �سلبي ًا على �أداء القطاع من نواحي عديدة ،خ�صو�ص ًا و�أن الت�صنيف
املذكور يعترب املن�ش�آت ال�صناعية التي توظف ما بني( )9-5عمال من�ش�آت متو�سطة والتي توظف
�سواء من قبل منظمة التنمية
( 9عمال ف�أكرث) من�ش�آت كبرية ،وذلك بخالف الت�صنيف املعمول به
ً
والتعاون االقت�صادي الأوروبي (� )OECDأو من قبل جمموعة الدول النامية التي ت�أخذ مبعيار عدد
العمال(حيث ي�أخذ بع�ضا منها مبعيار حجم اال�ستثمار لت�صنيف املن�ش�آت ال�صناعية كما هو حال دول
جمل�س التعاون اخلليجي مث ًال ،انظر جدول رقم (� )6أدناه)  ،لذلك �سنجد �أنه حتى بالن�سبة للمن�ش�آت
املتو�سطة ومعظم املن�ش�آت الكبرية يف اليمن هي باملعيار الذي تعتمده الكثري من بلدان العامل من�ش�آت
�صغرية ويف �أح�سن الأحوال متو�سطة.
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جدول رقم() 6
معيار التمييز بني ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية
ال�صناعات

الــــدول
عدد العمال
حجم اال�ستثمار
(مليون دوالر)

* دول منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي
* جمموعة الدول النامية.
* اليمن.

ال�صغرية
99 -5
�أقل من 6
4 -1

* دول جمل�س التعاون اخلليجي

�أقل من 2

الكبرية
املتو�سطة
� 499 -100أكرث من 499
� 100 -6أكرث من 100
�أكرث من 9
9–5
6-2

�أكرث من 6

امل�صادر- :تقرير االقت�صاد العربي املوحد.2008 ،
 -اجلهاز املركزي للإح�صاء -التقرير النهائي للم�سح ال�صناعي  ،2009يناير .2013

ومع �أن عدد املن�ش�آت ال�صغرية انخف�ض من حوايل  95.3يف املئة من �إجمايل عدد املن�ش�آت
ال�صناعية يف عام � 1996إىل حوايل  88.6املئة يف عام  ،2009مقابل ارتفاع ن�سبة املن�ش�آت ال�صناعية
املتو�سطة من  3.6يف املئة �إىل  8.9يف املئة والكبرية من  1.1يف املئة �إىل  2.5يف املئة بني العامني حمل
املقارنة على التوايل ،ف�إن التقدم املحرز �إزاء الهيمنة املفرطة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية ال�صغر ال
يزال بعيد ًا جد ًا عن معاجلة االختالل يف بنية ال�صناعة التحويلية من هذه الناحية مع ما يكر�سه هذا
الو�ضع من عيوب ونواق�ص �أبرزها تدين معدالت الإنتاجية واحلرمان من اال�ستفادة من وفورات احلجم
و�ضعف القدرة التناف�سية و�صعوبة �إن مل يكن تعذر ا�ستيعاب �أ�ساليب ومناذج الإدارة احلديثة ،ووجود
()15
معظم هذه املن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية يف ال�صغر خارج �إطار االقت�صاد الر�سمي كقطاع غري منظم.
وللتدليل على الأثر ال�سالب للهيمنة املفرطة للمن�ش�آت ال�صناعية ال�صغرية واملتناهية ال�صغر
على كفاءة �أداء ال�صناعة التحويلية نورد فيما يلي البيانات اخلا�صة فيما يتعلق مب�ؤ�شر متو�سط �إنتاجية
العامل يف من�ش�آت ال�صناعة التحويلية بح�سب احلجم وذلك وفق ًا للتقرير النهائي للم�سح ال�صناعي
 ،2009حيث بلغ متو�سط �إنتاجية العامل يف من�ش�آت ال�صناعة التحويلية الكبرية جد ًا (وعددها 205
من�ش�أة) نحو  24.4مليون ريال ،بينما بلغت قيمة هذا امل�ؤ�شر لباقي املن�ش�آت الكبرية (وعددها )828
نحو  5.1مليون ريال وانخف�ضت �إىل  4مليون ريال للعامل يف املن�ش�آت ال�صناعية املتو�سطة وو�صلت �إىل
 3.9مليون ريال فقط للعامل يف املن�ش�آت ال�صغرية ووا�ضح انه مل يكن متاحا قيا�س هذا امل�ؤ�شر بالن�سبة
للمن�ش�آت ال�صناعية املتناهية يف ال�صغر.

 .3.2هيمنة طاغية لنمط امللكية الفردية:

بعد �أن �أعلنت احلكومة اليمنية تبنيها �سيا�سات التثبيت والت�صحيح الهيكلي يف نوفمرب ،1994
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والبدء بتنفيذ برنامج «الإ�صالحات االقت�صادية واملالية والإدارية» املنبثق عنها� .أقرت العام 1995
القيام «بحملة خ�صخ�صة» �شاملة للقطاع العام مبا يف ذلك بالطبع م�شروعات ال�صناعة التحويلية حيث
كان هذا القطاع بالكامل تقريب ًا مملوك ًا للقطاع العام يف «جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية» م�سمى
الدولة اجلنوبية قبل قيام اجلمهورية اليمنية يف  22مايو 1990م ،وقد �أف�ضت اخلطوة املذكورة
�إىل ت�سيد �شبه تام لنمط امللكية الفردية ملن�ش�آت ال�صناعة التحويلية ،وميكن ان يلم�س ب�سهولة ب�أن
هناك عالقة وثيقة وتبادلية بني ٌ
كل من خا�صية الهيمنة املطلقة لنمط امللكية الفردية وخا�صية
هيمنة �أعداد املن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية يف ال�صغر على قطاع ال�صناعة التحويلية فك ًال منهما يف�ضي
اىل تكري�س الأخرى .فكالهما يعيقان ن�سبي ًا وبدرجات متفاوتة عمل من�ش�آت القطاع ال�صناعي وفق ًا
للأنظمة الإدارية والإنتاجية احلديثة ،خ�صو�ص ًا و�أن ال�صناعة التحويلية تواجه حتديات املناف�سة
املحتد مة داخلي ًا يف ظل حترير التجارة وفتح الأ�سواق على م�صراعيها ،وخارجي ًا يف ظل التناف�س
املحموم للبحث عن موطئ قدم وعن «ح�صة» ماء يف الأ�سواق الإقليمية والدولية .فالفرد �أي ًا كانت
�إمكاناته املالية وامل�ؤ�س�سية يعجز عن توفري الر�ساميل الطائلة وامل�ستوى املطلوب من الأداء التنظيمي
والقدرات الإدارية لت�سيري امل�شروعات ال�صناعية الكربى ،فالتمويالت املالية ال�ضخمة حتتاج جلمعها
�إىل تعبئة تتم على نطاق وا�سع �ضمن �أفراد املجتمع ويف هذا املجال ت�شكل �صيغ تنظيم امل�شروعات
التعاونية واملختلطة ،و�إن�شاء ال�شركات امل�ساهمة ب�أنواعها و�شركات االكتتاب العام خيارات جاذبة
وقابلة للحياة والتطور واملواكبة ،وتكون فر�صها يف النجاح والتغلب على التحديات املختلفة �أكرث بكثري
من املن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية يف ال�صغر التي قد تنتهي يف كثري حاالت �إىل الإغالق والت�صفية.

 .4.2الإعتماد املفرط على اخلارج:

يعتمد قطاع ال�صناعة التحويلية يف اليمن لتلبية احتياجاته من الآالت واملعدات وقطع
الغيار ب�صورة �شبه كلية على اخلارج ،بالإ�ضافة �إىل اعتماده يف توفري �أكرث من  60يف املئة من م�ستلزمات
الإنتاج من املواد اخلام الأولية ون�صف امل�صنعة الأمر الذي ي�ؤ�شر �إىل �ضعف وه�شا�شة املرتكزات
الأ�سا�سية لأن�شطة ال�صناعات التحويلية يف اليمن ،ومع �أن هذا االعتماد الكبري على اخلارج قد يجد
جزء من تف�سريه باعتباره �أحد النتائج التي �أف�ضى �إليها التبني املبكر لإ�سرتاتيجية �إحالل الواردات
من قبل احلكومات اليمنية خالل عقود ال�سبعينات والثمانينات حينما جرى ت�شجيع قيام ال�صناعات
التحويلية دومنا درا�سة وافية ملجاالت امليزة الن�سبية مبا يف ذلك توفر املدخالت ال�صناعية الوطنية
الكافية وبامل�ستوى املالئم لقيام هذا الن�شاط ال�صناعي �أو ذاك ،يف ظل ا�ستمرار قطاع الزراعة يف العمل
بعيد ًا عن التقنيات و�أ�ساليب التنظيم الإنتاجي احلديثة و�ضعف الربامج الفاعلة يف جمال اال�ستك�شاف
والتنقيب عن الرثوات املعدنية وتراخي جهود احلكومة و�ضبابية توجهها فيما يتعلق بق�ضايا التنمية
االقت�صادية ب�صورة عامة ،ف�إن هذه الأمور جميعها ال متنع �إن مل يكن على العك�س حتثنا على �إبراز
العالقة القائمة بني هذه اخلا�صية املتمثلة يف االعتماد املفرط على اخلارج مع خا�صية �أخرى تتمثل
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يف �ضعف عالقة الرتابط والت�شابك اخللفية و الأمامية لقطاع ال�صناعات التحويلية يف اليمن.

� .5.2ضعف الروابط اخللفية والأمامية لقطاع ال�صناعة التحويلية:

	�إن العالمة البارزة على �ضعف عالقات الرتابط والت�شابك اخللفية والأمامية لقطاع ال�صناعة
التحويلية مع قطاعات الن�شاط االقت�صادي الوطنية الأخرى وما بني فروع ال�صناعة التحويلية ذاتها
تنعك�س ب�شكل جلي يف �صورة االعتماد الكبري للقطاع على اخلارج امل�شار �إليه فيما تقدم .وكمثال للتدليل
على هذا ال�ضعف للروابط اخللفية والأمامية لل�صناعة التحويلية ن�أخذ ال�صناعات الغذائية التي متثل
�أكرب و�أهم فروع ال�صناعة التحويلية يف اليمن بال منازع حيث ت�ساهم كما �سريد الحق ًا بحوايل ن�صف
القيمة امل�ضافة التي يولدها القطاع مبجمله ،فبا�ستثناء �صناعة املنتجات ال�سمكية والتي متتلك فيها
اليمن ميزة تناف�سية( )16وا�ضحة جند �أن الغالبية العظمى من ال�صناعات الغذائية تعتمد على مدخالت
م�ستوردة لأ�سباب يتعلق بع�ضها بعجز القطاع الزراعي عن �إنتاج الفوائ�ض الكافية لأغرا�ض الت�صنيع
�أو يف حاالت �أخرى الرتفاع �أ�سعار املدخالت املحلية املتاحة عن مثيالتها امل�ستوردة ،كما �أن جزء من
امل�شكلة يتعلق �أي�ض ًا بخيارات املنتج �أو امل�صنع املحلي و»ثقافته» حيث �أن معظم املنتجني ال�صناعيني �إن
مل يكن جميعهم جاءوا من �أو�ساط الوكالء املحليني لل�سلع ال�صناعية الأجنبية وبالتايل فهم يجدوا
�سواء زراعية �أو غريها ،وال يبدو
«�صعوبة» كبرية يف �أن مينحوا ثقتهم للمنتجات الأولية املحلية
ً
احلال ب�أح�سن بالن�سبة لل�صناعات الأ�سا�سية واملكملة التي توفر لل�صناعات الغذائية حاجتها من
لوازم التعبئة والتغليف وقطع الغيار وغريها من االحتياجات .ونف�س الأمر و�إن بدرجة �أقل ال تزال
الروابط اخللفية لل�صناعة التحويلية مع قطاع التعدين ه�شة وحمدودة ،ففي الوقت الذي تزخر فيه
الأر�ض اليمنية باملعادن الإن�شائية وال�صناعية والنفي�سة وفق ًا ملا ت�شري �آلية امل�سوحات و�أعمال التنقيب
واال�ستك�شاف الأولية �إال �أن هذه اجلهود ال تزال بعيدة عن امل�ستوى والفعالية املطلوبة.

� .6.2ضيق نطاق تنوع �إنتاج ال�صناعة التحويلية:

با�ستعرا�ض تركيب ناجت ال�صناعة التحويلية لعام  ،2009جند �أن ال�صناعات الغذائية ت�ساهم
بحوايل  50يف املئة �أي حوايل ن�صف القيمة امل�ضافة لقطاع ال�صناعة التحويلية و�إذا ما �أ�ضفنا �إليها
ناجت �صناعة منتجات التبغ كمجموعة واحدة �ضمن الفروع الت�سعة الرئي�سية وفق ًا للت�صنيف القيا�سي
الدويل للأن�شطة ال�صناعية ( )ISICف�إن م�ساهمتها يف القيمة امل�ضافة الإجمالية لل�صناعة التحويلية
يف اليمن ت�صل �إىل حوايل  54يف املئة ،تليها من حيث الأهمية الن�سبية منتجات املعادن امل�شكلة بحوايل
 13يف املئة ،ف�صناعة املنتجات الإن�شائية بحوايل  6.4يف املئة ،ف�صناعة منتجات البال�ستيك بحوايل
 6يف املئة ،بينما يتوزع الباقي على �سائر الأن�شطة الأخرى لل�صناعة التحويلية مبا يف ذلك �صناعة
تكرير النفط التي مل تتجاوز �أهميتها الن�سبية  2.3يف املئة من القيمة امل�ضافة لل�صناعة التحويلية
لعام  ،2009ويت�ضح من هذا الرتكيب الهيكلي �أن �أن�شطة ال�صناعة التحويلية يف اليمن تعاين من اختالل
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بنيوي حاد يف تركيبها ،كما �أنها ترتكز جميعها حول جمموعة حمدودة من ال�صناعات اخلفيفة التي
تت�سم عملياتها ال�صناعية بقدر كبري من الب�ساطة وعدم التعقيد وال يتطلب �إجنازها يف العادة قدرات
مهارية عالية من قوة العمل كما �أنه ميكن ت�أديتها با�ستخدام تقنيات متو�سطة ويف كثري من احلاالت
بدائية.

 .7.2هام�شية ال�صادرات ال�صناعية يف �إجمايل حجم ال�صادرات:

تعد هام�شية م�ساهمة ال�صناعة التحويلية يف �إجمايل حجم ال�صادرات اليمنية �أحد
اخل�صائ�ص التي تطبع هذا القطاع ب�ضعف الأداء و�ضيق قاعدة التنوع الإنتاجي وه�شا�شة «القاعدة»
ال�صناعية يف اليمن ب�صورة عامة( .)17وعلى الرغم من �أن البيانات املتاحة تظهر �أن ن�سبة ال�صادرات
ال�صناعية يف �إجمايل حجم ال�صادرات قد ارتفعت من حوايل  1.3يف املئة يف عام � 1999إىل حوايل 13
يف املئة يف عام  ،2009ف�إن هذا االرتفاع مل يكن يعك�س تطور ًا حقيقي ًا يف حجم ال�صادرات ال�صناعية
اليمنية ،لأن العامل اجلوهري يف االرتفاع امل�شار �إليه يعود يف واقع الأمر �إىل تراجع ال�صادرات من
النفط اليمني التي ظلت لعدة �سنوات ت�شكل ما تزيد ن�سبته عن  95يف املئة من �إجمايل ال�صادرات
اليمنية ،وقد حدث هذا الرتاجع تدريجي ًا عن امل�ستوى امل�شار �إليه �إىل �أن و�صلت يف عام � 2005إىل
 92.9يف املئة  ،وذلك نتيجة النخفا�ض الإنتاج ال�سنوي للنفط اخلام مبتو�سط  2.7يف املئة( ،)18وكانت
اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر لل�سنوات - 2006
 2010قد توقعت ا�ستمرار هذا االنخفا�ض مبتو�سط �سنوي قدره  6.5يف املئة خالل فرتة اخلطة� ،أي
من حوايل  148.85مليون برميل عام � 2005إىل حوايل  106.2مليون برميل عام .192010

ثالث ًا� :أبرز التحديات التي تواجه تطور ال�صناعة التحويلية يف اليمن

يتناول هذا الق�سم من الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على �أبرز التحديات التي تواجه تطور قطاع
ال�صناعة التحويلية يف اليمن حيث ي�أتي يف مقد متها الق�صور الكبري للبنى التحتية املتنوعة على
تلبية احتياجات ال�سكان و�أن�شطتهم االقت�صادية املختلفة مبا يف ذلك الن�شاط ال�صناعي وي�شمل هذا
الق�صور كال البعدين الكمي والنوعي ،هذا يف الوقت الذي يعترب فيه وجود م�ستويات تغطية كافية وذات
جودة مقبولة للطلب على هذه البنى وخدماتها من �أهم العوامل ان مل يكن العامل الرئي�سي احلا�سم
لإحداث النه�ضة ال�صناعية ال�شاملة �أكان من حيث م�ستويات الإنتاج الكبري �أو القاعدة الوا�سعة من
التنوع الإنتاجي �أو من حيث القدرة التناف�سية املرتفعة للمنتجات ال�صناعية الوطنية التي ترتبط
ب�صورة جوهرية ب�أ�سعار هذه املنتجات وم�ستوى جودتها ك�أ�سا�س ل�صمودها حملي ًا �أو القتحامها الأ�سواق
اخلارجية الإقليمية والدولية.
وتتجلى �أوجه الق�صور التي تعاين منها البنى التحتية فيما يلي:
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 .1.3يف ما يتعلق بالبنى التحتية املادية:
�أ -النقل الربي:

اليمن بلد مرتامي الأطراف تبلغ م�ساحته الإجمالية �أكرث من � 500ألف كيلومرت مربع وبلغ
عدد �سكانه املقيمني �أواخر العام  2011حوايل  24مليون ن�سمة يتوزعون على ما يقارب � 135ألف
جتمع �سكاين �شديدة الت�شتت والتباعد فيما بينها ،ويبلغ طول ال�شريط ال�ساحلي (لليمن) الذي يطل
على ٌ
كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب حوايل  2500كيلو مرت ،ويرتاوح عر�ض املنطقة
2
ال�ساحلية ما بني 60-30كم  ،غري �أن طول �شبكة الطرق اال�سفلتية الإجمالية ال يتجاوز()16704
كيلو مرت بح�سب �إح�صاءات .)20(2011
�سواء
هذا يف الوقت الذي يخلو فيه اليمن متام ًا من و�سيلة نقل ال�سكة احلديد ()railway
ً
للب�ضائع �أو للركاب ،بالإ�ضافة �إىل �أن �شبكة الطرق امل�شار �إليها تعاين من �سوء ال�صيانة بحيث �أ�صبحت
�أجزاء كبرية منها معر�ضة للخروج عن اخلدمة ب�سبب الت�آكل امل�ستمر مبا يفاقم من تدهور �أو�ضاع
ال�شبكة الوطنية للنقل الربي ملختلف الأغرا�ض وامل�سافات ،فالرقم امل�شار �إليه لطول �شبكة الطرق
�أقل بكثري من الناحية الواقعية �إ�ضافة �إىل حمدودية تغطية �شبكة الطرق للم�ساحات ال�شا�سعة التي
تتواجد فيها التجمعات ال�سكانية.

ب-النقل البحري :

بالن�سبة للنقل البحري فعلى رغم امتالك اليمن ل�شريط �ساحلي يبلغ طوله حوايل 2500كم،
فال يتجاوز عدد املوانئ امل�ؤهلة للعمل ولو عند احلد االدنى من القدرة اال�ستيعابية ال�سبعة موانئ وهي
ميناء عدن ،ميناء املكال ،ميناء املخاء ،ميناء ن�شطون ،ميناء احلديدة ،ميناء ر�أ�س عي�سى ،وميناء
ال�صليف والأخريان متخ�ص�صان يف ت�صدير النفط وال�صخور اجلريية ،وعدا عن ميناء عدن و�إىل حد
ما ميناء احلديدة واملكال ،ف�إن باقي املوانئ املذكورة تعي�ش �أو�ضاع مزرية فخدماتها حمدودة وبطيئة
ومتدهورة و�إجراءاتها بدائية يف معظم احلاالت وذلك مبوازاة التكاليف املرتفعة وغياب العديد من
الت�سهيالت اخلا�صة باال�سترياد والت�صدير.

ج-النقل اجلوي:

وال تختلف املطارات التي يبلغ عددها ثمانية مطارات «دولية» هي �صنعاء ،عدن ،تعز،
احلديدة ،املكال� ،سيئون ،الغي�ضة وعتق كثري ًا عن �أو�ضاع املوانئ من حيث عدم مالئمة ممرات معظمها �إن
مل يكن جميعها ال�ستقبال خمتلف �أنواع و�أحجام الطائرات وبالذات املخ�ص�صة منها لنقل الب�ضائع ،مع
تدين �شديد مل�ستوى خدماتها الأر�ضية �إ�ضافة �إىل قدم وعدم كفاية التجهيزات وق�صور بالغ يف كافة
اجلوانب املتعلقة بهياكل وخدمات هذه املطارات عن تلبية املعايري واملوا�صفات الدولية يف هذا امل�ضمار.

د�-إمدادات الطاقة الكهربائية واملياه:

بلغت القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية (ال�شبكة العامة) يف اليمن العام  2011حوايل
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 1272ميجاوات وهذه الطاقة املولدة الإجمالية التي تتعر�ض لكميات كبرية من الفاقد لأ�سباب تتعلق
باهرتاء �شبكة النقل والتوزيع الكهربائي و�سوء كفاءة نظام �إدارة املنظومة الوطنية للكهرباء من
اجلوانب املختلفة ي�صل �إىل حوايل 20يف املئة من �إجمايل الطاقة املتاحة امل�شار �إليها �أعاله ،وهو ما ي�ضع
اليمن يف �أ�سفل �سلم ترتيب البلدان العربية من حيث القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية ،فاململكة
العربية ال�سعودية املجاورة تبلغ قدرتها التوليدية القائمة للكهرباء حوايل � 45ألف ميجاوات ودولة
عمان املجاورة القليلة ال�سكان تولد ما يربو على � 5ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية .وال تتجاوز
قدرة املنظومة العامة للكهرباء يف اليمن على تغطية  40يف املئة من حاجة ال�سكان من هذه اخلدمة
احليوية البالغة الأهمية يف الع�صر الراهن .وميثل العجز الفادح عن توفري القدر املنا�سب من �إمدادات
الطاقة الكهربائية للمن�ش�آت ال�صناعية واحدة من �أهم املع�ضالت التي تواجه الن�شاط ال�صناعي يف
خمتلف فروع ال�صناعة التحويلية .ونف�س هذه الأو�ضاع تعانيها �إمدادات املياه للأغرا�ض املتنوعة.

 .2.3يف ما يتعلق باملوارد الب�شرية:

هناك فجوة ال تزال تت�سع با�ستمرار بني ال�سيا�سة التعليمية املعمول بها وبني متطلبات �سوق
العمل من التخ�ص�صات واملهارات واملهن التي تتطور وتتغري ب�صورة م�ستمرة تبعا ملتطلبات التنمية يف
املجاالت املتنوعة ،فنظام التعليم والتدريب مب�ستوياته و�أنواعه املختلفة يف اليمن يعاين من �أو�ضاع
يخيم عليها اجلمود واالنحياز ال�شديد �إىل النمط «الأكادميي» التقليدي النظري العام على ح�ساب
التعليم الفني والتدريب التخ�ص�صي املهني ،ويعاين النظام مبجمله ب�صورة مزمنة من عدد من امل�شكالت
اجلوهرية �أبرزها ق�صور كبري يف الربامج التدري�سية عن مواكبة روح الع�صر وافتقارها �إىل عملية
الإعداد العلمي والتحديث املنتظم ،النق�ص الكبري يف �أعداد املعلمني يف املراحل املختلفة وتدين
م�ستوياتهم النوعية  ،وال يزال �أعداد الطالب يف الف�صل الواحد يفوق ب�أ�ضعاف املعدالت املتو�سطة
املتعارف عليها ،هذا بالإ�ضافة �إىل �ضعف الإدارة املدر�سية وتخلف نظم التوجيه والنق�ص ال�شديد يف
املباين والتجهيزات الإدارية والتعليمية واملعامل العلمية ،كل هذه العوامل وغريها مما مل يذكر هنا
يقود �إىل انخفا�ض كبري يف معيار الكفاءة اخلارجية املتمثل بجودة املخرجات ومعيار الكفاءة الداخلية
الذي يقي�س الت�سرب والر�سوب .وفيما يتعلق بالتعليم العايل فعلى رغم ارتفاع عدد اجلامعات احلكومية
والأهلية �إىل حدود مقبولة �إال �أن الطاقة اال�ستيعابية لهذه اجلامعات ال تزال حمدودة جد ًا بالقيا�س
�إىل حجم املخرجات الهائلة للتعليم الثانوي ناهيك عن تدين نوعية خمرجاتها التي ترتكز يف معظمها
يف جماالت العلوم الإن�سانية يف ظل نق�ص �شديد يف التخ�ص�صات التطبيقية والهند�سية ويف حقول
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

 .3.3غياب م�صادر التمويل املتخ�ص�صة:

تنعدم امل�ؤ�س�سات املالية املتخ�ص�صة يف اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي يف اليمن كما ال وجود
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لأ�سواق املال احلديثة ( )Stock Marketsفيها ،وبت�سليط ال�ضوء على قطاع التمويل ومدى كفاءة
املوارد االئتمانية املتاحة لهذا القطاع ونطاق االنت�شار اجلغرايف لهذه امل�ؤ�س�سات ومدى قدرة املن�ش�آت
ال�صناعية للو�صول �إىل و�سائل التمويل� ،سرنى بو�ضوح مدى ال�ضعف الذي يعرتي القطاع املايل يف اليمن
ب�صورة عامة والذي يتكون من جمموعة من البنوك العائلية التقليدية والإ�سالمية و�ض�آلة التمويل
املتاح لقطاع ال�صناعة التحويلية ب�صورة خا�صة(.)21فبح�سب تقرير البنك املركزي اليمني لعام ،2011
فقد بلغت �إجمايل �أ�صول اجلهاز امل�صريف اليمني ما مقداره  1766مليار ريال �أي ما يعادل حوايل 8.2
مليار دوالر ،وتفيد البيانات بح�سب التقرير املذكور ب�أن جمموع القرو�ض والت�سهيالت التي قدمتها
البنوك التجارية للقطاع اخلا�ص مثلت ما مقداره  438.3مليار ريال يف عام  2011وبن�سبة حوايل
 42يف املئة �إىل �إجمايل القرو�ض والت�سهيالت املالية للجهاز امل�صريف .وقد بلغ ن�صيب الإقرا�ض املوجه
لتمويل اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي  12يف املئة فقط من املبلغ املذكور �أي ما مقداره حوايل  53مليار
ريال �أو ما يعادل حوايل  386مليون دوالر  ،وهو مبلغ �ضئيل جد ًا قد ال ي�ستحق الذكر يف مقام احلديث
()22
عن قطاع ال�صناعة التحويلية مبجمله يف اليمن.

 .4.3االفتقار �إىل امل�ستوى املنا�سب من القدرات امل�ؤ�س�سية:

ميكن الت�أكيد ان املمار�سات االقت�صادية احلديثة ب�شكل عام ظلت حمدودة االنت�شار والتنوع
يف اليمن �إىل ما قبل خم�سون عام ًا من اليوم ،وقد دخلت هذه املمار�سات �إىل اليمن عرب البوابة
اجلنوبية املتمثلة مبدينة عدن امل�ستعمرة الربيطانية ما بني عام  1839وعام  ،1967وحتى خالل
�سواء �أكان يف فرتة الت�شطري �أو فرتة اجلمهورية اليمنية ف�إن �شيوع وانت�شار املمار�سات
العهد اجلمهوري
ً
االقت�صادية احلديثة يف خمتلف جماالت الن�شاط االقت�صادي ظلت حما�صرة بالعديد من العوامل
التي من �أهمها انت�شار الأمية التي ت�صل �إىل �أكرث من  60يف املائة من ال�سكان ون�سبة �سكان املناطق
الريفية الذين ي�شكلون �أكرث من  70يف املائة من �سكان اليمن وهيمنة قطاع الزراعة الطبيعية على
الن�شاط االقت�صادي ويظل الأهم من هذه العوامل جميعها عدم �إبالء احلكومات املتعاقبة على احلكم
يف اليمن ق�ضايا التنمية �أكانت االقت�صادية �أو �سواها ما ت�ستحقه من االهتمام ،فقد ظلت هذه احلكومات
تعي�ش حالة من التخبط وعدم الو�ضوح يف ما يت�صل بت�صوراتها ور�ؤها التنموية بل ويف موقفها من
ق�ضية التنمية ب�صورة عامة ،ويف خ�ضم هذه الظروف امل�ضطربة تخلق القطاع اخلا�ص اليمني الذي هو
قطاع جتاري بالأ�سا�س ومل يدخل جمال ممار�سة الن�شاط ال�صناعي �إال يف فرتة مت�أخرة جد ًا وب�صورة
حمدودة للغاية وباملجمل ال ميكن القول �أن القطاع اخلا�ص اليمني ميتلك تراث ًا �صناعي ًا يعتد به
وبالتايل فهو يفتقر ب�صورة جوهرية �إىل املعارف واملهارات واخلربات واملمار�سات و�سعة الأفق وكذلك
�إىل القدرات االت�صالية والتنظيمية والإدارية احلديثة يف املجال ال�صناعي (مع بع�ض اال�ستثناءات
التي ال يبنى عليها) ،ومن �أبرز م�سببات هذا ال�ضعف يف القدرات امل�ؤ�س�سية ومن مظاهره يف الوقت نف�سه
–وهو ما ا�شرنا �إىل بع�ض منه يف ما تقدم -ت�سيد الطابع الفردي للملكية والهيمنة العددية للمن�ش�آت
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ال�صناعية ال�صغرية واملتناهية ال�صغر على قطاع ال�صناعة التحويلية ،وحمدودية املمار�سات املرتبطة
ب�إقامة �شركات االكتتاب العام وال�شركات امل�ساهمة املتنوعة الأخرى ،وبالتايل حمدودية القدرة على
تعبئة املوارد املالية خارج نطاق القطاع امل�صريف التقليدي ،وتالزم الإدارة وامللكية الفردية �أو العائلية
يف �أح�سن الأحوال مما يحول دون تطوير الإدارة املتخ�ص�صة امل�ستقلة عن امللكية ،وغياب �أو �ضيق نطاق
املمار�سة احلقيقية لقواعد احلوكمة يف املن�ش�آت ال�صناعية ،هذهالأو�ضاع وغريها �شكلت عوائق حقيقية
�أمام حماوالت حتديث �أ�ساليب الإدارة والتنظيم وتطوير الإدارة املهنية املتخ�ص�صة وانتهاج �أ�ساليب
مالئمة ملتابعة وتقييم وقيا�س الأداء �ضمن املن�ش�آت ال�صناعية .

رابع ًا :مقرتح بت�صور م�ستقبلي للنهو�ض ال�شامل بال�صناعة التحويلية يف اليمن

مثل تباط�ؤ وتذبذب معدالت منو ال�صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية - 1995
2010م ،وتراجع �أهميتها الن�سبية يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل وكذلك تراجع م�ساهمتها يف
الت�شغيل ،وبالتايل ا�ستمرار حالة الف�شل يف ما يت�صل بتحقيق ال�صناعة التحويلية للتوقعات منها خالل
ثالث خطط خم�سية متتالية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية الأوىل ( )2000 - 1996والثانية
( )2005 - 2001والثالثة (� )2010 - 2006أعرا�ض رئي�سية لرتدي �أو�ضاع ال�صناعة التحويلية ،
الأمر الذي كان له «ح�صته» يف ات�ساع وتعميق مظاهر الأزمة االقت�صادية والتنموية يف اليمن التي
تفاقمت ب�صورة م�ستمرة خالل �سنوات هذه الفرتة ،حيث مثل االرتفاع املتوا�صل ملعدالت الفقر والبطالة
يف �أو�ساط املجتمع اليمني �أبرز �إفرازاتها على بال منازع.
ووفق ًا ملا تقدم من مناق�شة وحتليل لتطور ال�صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية - 1996
 ،2010ومن عر�ض وت�شخي�ص خل�صائ�صها وابرز التحديات التي تواجهها من ناحية وباالن�سجام
واالرتباط الوثيق مع خ�صو�صية اللحظة الراهنة التي متر بها اليمن و�أبرز معطياتها املتمثل بانعقاد
م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل من الناحية الأخرى يقدم الباحث الت�صور التايل مبجموعة من احللول
املكملة لبع�ضها البع�ض للنهو�ض بال�صناعة التحويلية من �أو�ضاعها املرتدية احلالية وذلك �ضمن الدائرة
الأو�سع للتنمية ال�صناعية  ،القاطرة املحورية -كما يرى الباحث -للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
ال�شاملة .
ويتمثل هذا الت�صور بالقيام بتنفيذ جملة من التحوالت بطريقة وا�سعة وعميقة �إىل الدرجة
التي تقود فع ًال �إىل �إحداث نه�ضة حقيقية لهذا القطاع مبختلف مكوناته وعلى كافة م�ستوياته .على ان
تن�ضوي هذه التحوالت امل�ستهدفة كمكونات تتكامل وتن�سجم فيما بينها لت�شكيل حمتوى الإ�سرتاتيجية
ال�شاملة والوا�ضحة املعامل لتنمية ال�صناعة التحويلية يف اليمن للعقدين القادمني ،وبحيث ت�ستند �إىل
توليفة مالئمة من عنا�صر النجاح �ضمن ا�سرتاتيجيات التنمية ال�صناعية النمطية املعروفة �إىل جانب
الر�ؤى غري النمطية وغري التقليدية التي ينبغي �أن ت�ستوعب ب�صورة خا�صة و�ضع ال�صناعة التحويلية
يف اليمن من حيث خ�صائ�صها التي تنفرد بها و�أي�ض ًا من حيث طبيعة التحديات واملعوقات التي تنت�صب
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يف طريق نه�ضتها ،والبد �أن تكون التوليفة امل�شار �إليها على درجة عالية من املرونة واملالئمة للظروف
واملعطيات القائمة ويف نطاق ما تتمتع به اليمن من جماالت امليزة الن�سبية باملفهوم التقليدي وغري
التقليدي  ،كما البد �أن يكون االعتماد يف عملية النه�ضة ال�صناعية امل�ستهدفة ب�صورة جوهرية
على اخلامات واملوارد املتاحة وطني ًا القائم والكامن منها على حد �سواء ،مع �أهمية الت�أكيد ب�صورة
حا�سمة على �أن مثل هذه الإ�سرتاتيجية ينبغي �أن ترتبط وتتكامل مع الإطار العام لإ�سرتاتيجية
وطنية للتنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،لأنه وبدون حتقق هذا ال�شرط �ستظل اجلهود املبذولة يف
نطاق ال�صناعة التحويلية قا�صرة ومن غري املرجح �أن يكتب لها النجاح يف ظل عزلتها وعدم تكاملها
مع جممل ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية وان�سجامها التام �ضمن الإطار الوطني للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ال�شاملة.
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن الإ�سرتاتيجية املقرتحة لتنمية ال�صناعة التحويلية يف اليمن
خالل العقدين القادمني ينبغي �أن تت�ضمن العنا�صر واملكونات والتوجهات التالية:
1 )1ان �إعادة ر�سم الأدوار املناطة ٌ
بكل من الدولة والقطاع اخلا�ص ونقابات العمال ومنظمات املجتمع
املدين (امل�ستهلكني ،حماة البيئة ..وهلم جرا ) يف النهو�ض بقطاع ال�صناعة التحويلية يجب
�أن ت�شكل احد �أبرز �أركان الإ�سرتاتيجية اجلديدة امل�شار �إليها للتنمية ال�صناعية يف اليمن.
فالبد من �إعادة االعتبار لدور الدولة يف التنمية االقت�صادية عموم ًا والتنمية ال�صناعية على
وجه التحديد ويف هذا الإطار ي�أتي �أي�ضا �إعادة االعتبار لإ�شكال التنظيم وامللكية ال�صناعية
الأخرى القطاع العام واملختلط والتعاوين وغري ذلك من �إتاحة الفر�صة لأ�شكال التنظيم وامللكية
ال�صناعية املبتكرة املحفزة للتطور ال�صناعي .الأمر الذي يعني �إ�صالح وا�ستكمال الإطار الت�شريعي
لل�صناعة مبا يف�ضي �إىل التحديد الوا�ضح مل�س�ؤولية كل طرف ودوره �إزاء ق�ضية التنمية ال�صناعية
واحليلولة يف الوقت نف�سه دون ال�سماح لأي من هذه الأطراف االدعاء �أو الت�صرف على �إن ق�ضية
التنمية ال�صناعية ملك ًا له �أو حكر ًا عليه.
2 )2تو�سيع وتعميق الروابط اخللفية مع القطاعات الأولية الزراعة والأ�سماك والتعدين من خالل
تطوير قطاعات الإنتاج الأويل ليمد القطاع ال�صناعي بحاجاته من املواد اخلام الأولية عرب
برامج مدرو�سة تربط هذه العملية بتطوير �إمكانات وقدرات القطاع ال�صناعي نف�سه وت�سري ب�صورة
موازية مع العمل على توفري �شروط مناخ جاذب لال�ستثمار املحلي والأجنبي يف فروع ال�صناعة
التحويلية يهدف �إىل تزويد قطاعات الإنتاج الأويل بحاجاتها من املدخالت ال�صناعية والأدوات
والتجهيزات الإنتاجية املتنوعة.
3 )3حتديث وتو�سيع وتطوير البنى التحتية املادية لل�صناعة من ذلك �شبكة خطوط ومرافق وو�سائل
النقل الربية والبحرية واجلوية ،وتنمية قدرات الطاقة اجلديدة واملتجددة والطاقة الكهربائية
املولدة بالغاز والطاقة املتاحة املولدة با�ستخدام الوقود الأحفوري لغر�ض توفري الإمدادات
الكافية من الطاقة الكهربائية وكذلك �إمدادات املياه وجتهيز املناطق واملجمعات ال�صناعية التي
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يجب �أن يتم ان�شائها وفق ًا خلارطة وطنية دقيقة للتوطني ال�صناعي مو�ضوعة بعناية ومف�صلة على
م�ستوى كل حمافظة ومديرية يف �ضوء نتائج �أعمال التنقيب واال�ستك�شاف وامل�سوحات املتنوعة
وذلك مبختلف الأنظمة احلديثة للخدمات ال�صناعية مبا يف ذلك �شبكات ال�صرف ال�صناعي
املتخ�ص�صة .ويف هذا ال�صدد ت�شرتك �إ�سرتاتيجية التنمية ال�صناعية مع الإ�سرتاتيجية الوطنية
الكلية للتنمية االقت�صادية يف بيان وحتديد التوجه نحو تنفيذ عملية ربط املنظومة الوطنية
للكهرباء يف اليمن بخطوط املنظومة الإقليمية والعربية يف �إطار اال�ستفادة من الفوائ�ض من
الطاقة التي يتيحها هذا الربط ،ونف�س الأمر مطلوب يف ما يتعلق بربط اليمن بخطوط نقل
ال�سكك احلديدية للبلدان املجاورة ومنها بال�شبكات الإقليمية والعربية وذلك من خالل تنفيذ
امل�شروع الوطني لإن�شاء خطوط ال�سكة احلديد اليمنية.
�4 )4إخ�ضاع النظام التعليمي يف خمتلف مراحله و�أنواعه وكذلك التدريب التخ�ص�صي واملهني مبختلف
م�ستوياته �إىل عملية مراجعة وتقييم �شاملة تنطلق من فل�سفة تعليمية جديدة فاعلة تقوم على
�أن املهمة اجلوهرية لنظام التعليم والتدريب هو بالدرجة الأوىل تلبية احتياجات �سوق العمل
من املعارف واملهارات والتخ�ص�صات واملهن التي يتغري هيكل الطلب عليها ب�صورة بالغة الدينامكية،
الأمر الذي يفر�ض توفر القدرة واال�ستعداد واجلاهزية لدى نظام التعليم والتدريب مبكوناته
املختلفة على تغيري هيكلية العر�ض بنف�س تلك ال�سرعة والقدر املطلوب من الكفاءة ،تفادي ًا حل�صول
الفجوات بني هيكل العر�ض وهيكل الطلب على القوى العاملة التي تنعك�س يف �صورة تعطيل للموارد
الب�شرية للمجتمع وتت�سبب بخ�سائر فادحة لعملية التنمية على كافة امل�ستويات.
5 )5توفري فر�ص وو�سائل و�آليات الو�صول �إىل م�صادر التمويل واحل�صول على التمويالت املطلوبة
�سواء التقليدية
لال�ستثمار يف امل�شروعات ال�صناعية من خالل كافة الو�سائل والطرق والقنوات
ً
�أو احلديثة وغري النمطية ،ويف هذا اخل�صو�ص ينبغي على احلكومة القيام بدعم وت�شجيع �إن�شاء
امل�ؤ�س�سات املالية املتخ�ص�صة والقادرة على املناف�سة يف جمال التمويل ال�صناعي املتو�سط والطويل
املدى وذلك على هيئة �شركات م�ساهمة بقاعدة عري�ضة من امل�شاركني �أو �شركات اكتتاب عام �أو
خمتلطة مب�شاركة حكومية فاعلة �أو عامة  ،خ�صو�ص ًا بعد قيامها يف فرتة �سابقة بت�صفية البنك
ال�صناعي الذي كان ميثل امل�صدر الوحيد رمبا حل�صول امل�شروعات ال�صناعية على التمويل برغم
حمدوديته ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية هذا التوجه يف ك�سر هيمنة واحتكار �سوق التمويل يف اليمن
�سواء حتت
من قبل عدد قليل من البنوك العائلية (�أو التحالفات العائلية) يف الظروف الراهنة
ً
م�سمى بنوك جتارية �أو بنوك �إ�سالمية  ،وتعبئة مدخرات القطاعات املختلفة للمجتمع و�ضخها
يف قنوات اال�ستثمار ال�صناعي ك�أولوية �أوىل لقطاع التمويل املايل للع�شرين �سنة املقبلة على �أقل
تقدير.
6 )6تطوير القدرات الب�شرية والإدارية والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية والتقنية للجهات الر�سمية املعنية
�سواء على امل�ستوى املركزي
بالعمل على تنمية قطاع ال�صناعة التحويلية والإ�شراف على �أن�شطته
ً
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�أو على م�ستوى الأقاليم وامل�ستوى املحلي وذلك يف جماالت و�ضع �أنظمة الأمن وال�سالمة ال�صناعية
واملوا�صفات واملقايي�س للمنتجات ال�صناعية واملعايري البيئية وجماالت التدريب ال�صناعي
التخ�ص�صي وما �إىل ذلك من املجاالت املرتبطة ب�أن�شطة فروع ال�صناعة التحويلية.
�7 )7إن�شاء كيان م�ؤ�س�سي ت�شاركي على امل�ستوى املركزي وعلى م�ستوى كل �إقليم �أو حمافظة على حده
بحيث يعمل كل م�ستوى ب�صورة م�ستقلة عن الأخر ولكن �ضمن �آلية تن�سيقية يف �إطار متاثل الوظيفة
والهدف  ،يعنى ب�صورة كلية تخ�ص�صية بتنمية ال�صناعات التحويلية �ضمن نطاقه اجلغرايف وفق ًا
ملتجهات �إ�سرتاتيجية تنمية ال�صناعات التحويلية املعتمدة ويتوىل ب�صورة �أ�سا�سية :الرتويج
�سواء الب�شرية �أو الإدارية-
والتن�سيق والدعم لعملية بناء قدرات املن�ش�آت ال�صناعية التحويلية
ً
امل�ؤ�س�سية والتناف�سية ب�صورة عامة ،بناء قاعدة معلومات متكاملة عن �أن�شطة ال�صناعات
التحويلية يف نطاقه اجلغرايف ،تن�سيق القيام ب�أبحاث التطوير ال�صناعي املتنوعة عرب املراكز
البحثية املتخ�ص�صة واجلامعات� ،إجراء املراجعات امل�ستمرة لكافة ال�سيا�سات والقوانني والأنظمة
والإجراءات ذات العالقة بقطاع ال�صناعة التحويلية �إىل جانب �إجراء عملية التقييم املنتظمة
لأداء فروع ال�صناعات التحويلية ب�صورة دورية والعمل على ا�ستخال�ص الدرو�س والتجارب
الناجحة بهدف تعميم املمار�سات اجليدة من ناحية وامل�شاركة يف تقدمي املعاجلات الكفيلة
بت�صحيح املمار�سات املعيقة من ناحية �أخرى.
�سواء امل�ستقلة �أو يف
8 )8تبني الرتتيبات املالئمة لت�شجيع �إقامة مراكز البحث والتطوير ال�صناعي
ً
�إطار اجلامعات على امل�ستوى الوطني وم�ستوى الأقاليم واملحافظات وتوفري الدعم الفني لتطوير
قدرات هذه املراكز بحيث تتوىل بدورها تقدمي خمتلف �صنوف اخلدمات اال�ست�شارية الفنية
والتقنية والإدارية والت�سويقية واملالية وغريها.

خام�سا :اال�ستنتاجات والتو�صيات
اال�ستنتاجات:

1 .1من العوامل التي �أحلقت �أ�ضرار ًا بالغة بالتنمية ال�صناعية ب�صورة خا�صة والتنمية االقت�صادية
ب�صورة عامة للفرتة الزمنية 2010 - 1995م� .أن احلكومة وبعد �إعالنها «اعتناق» منوذج اقت�صاد
ال�سوق احلر يف بلد فقري �شديد التخلف كاليمن ،مل تقم مبا يجب �أن تقوم به على �أقل تقدير يف
الظروف املماثلة ،فلم تف�صح بالقدر الكايف وبال�شفافية املطلوبة عن دورها ووظائفها االقت�صادية
والتنموية يف ظل املعطيات اجلديدة ،وظهر الأمر وك�أن «الدولة» تريد �أن تتن�صل من التزاماتها
وم�س�ؤولياتها يف م�ضمار التنمية ال�صناعية والتنمية االقت�صادية عموم ًا وكفى ،ومن مظاهر هذا
االن�سحاب « الع�شوائي» «للدولة» من احلياة االقت�صادية ،االنتقائية والتخبط ال�شديد يف �أفعال
وممار�سات احلكومة يف ما يت�صل بال�ش�أن االقت�صادي والتنمية ال�صناعية بالذات خالل الفرتة
املذكورة بطريقة �أ�شاعت ور�سخت فو�ضى عارمة يف كافة جمريات الإدارة االقت�صادية احلكومية.
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2 .2من مظاهر هذه الفو�ضى واالرتباك فيما يت�صل مبوقف احلكومة من التنمية ال�صناعية� ،أنها يف
الوقت الذي كانت ت�ؤكد فيه من خالل براجمها على �أهمية التنمية ال�صناعية واعتبارها خيار ًا
ا�سرتاتيجي ًا من �ش�أنه�-ضمن خيارات �أخرى� -أن يف�ضي �إىل حتقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة،
كانت ال�سيا�سات الكلية املالية والنقدية التي تعمل وفقها احلكومة من الناحية الفعلية يف �إطار
«توجهها» االقت�صادي الليربايل اجلديد� ،إ�ضافة �إىل «حملة اخل�صخ�صة» �أو بالأ�صح الت�صفية
للقطاع العام التي نفذتها تتعار�ض متام ًا مع توافر احلد الأدنى من متطلبات و�شروط حتقيق تنمية
�صناعية حقيقية مزدهرة  ،بل �أنها �أحلقت �أ�ضرار ًا متنوعة مبا كان قد حتقق بالفعل للتنمية
ال�صناعية عموم ًا وال�صناعة التحويلية على وجه اخل�صو�ص ،كما مل يالحظ توجه احلكومة
ب�صورة وا�ضحة وجادة نحو العمل مبنهجية التخطيط اال�سرتاتيجي و�آلياته و�أدواته وتوفري
ال�شروط الالزمة لنجاحه يف �إطار مواكبة «التوجهات االقت�صادية اجلديدة».
3 .3ويف هذا ال�سياق افتقر قطاع ال�صناعة التحويلية لإ�سرتاتيجية معتمدة وا�ضحة وحمددة
خالل الفرتة حمل الدرا�سة ،مع �أهمية الإ�شارة �إىل �أن هذه الفرتة �شهدت الإعالن عن عدد من
اال�سرتاتيجيات ولكنها يف واقع احلال مل تكن تتخطى حد العناوين وبع�ض الوثائق املو�ضوعة
يف �أدراج احلكومة تلج�أ �إليها كلما احتاجتها لإقناع املانحني با�ستمرار تقدمي م�ساعداتهم
«التنموية» من منح وقرو�ض مي�سرة .وهكذا ترك �أمر قطاع ال�صناعة التحويلية ب�صورة كلية
تقريب ًا «للمبادرة «احلرة» للقطاع اخلا�ص ،الذي بدوره مل يكن مهيئ ًا وال جاهز ًا للقيام بهذا الدور.
وذلك بعد �أن متت» خ�صخ�صة» القطاع العام ،مبا يف ذلك من�ش�آت ال�صناعة التحويلية بدء من العام
 ،1995وقد جاءت اخلطط اخلم�سية الأوىل ( )2000 - 1996والثانية ()2005 - 2001
والثالثة ( )2010 - 2006للتنمية االقت�صادية واالجتماعية لتدور يف فلك �سيا�سات» التثبيت
والت�صحيح الهيكلي» من خالل متحورها حول معاجلة نتائج العمل بتلك ال�سيا�سات التي من �أبرزها
تنامي معدالت البطالة والفقر ،ال من كونها ترجمة لإ�سرتاتيجية وطنية وا�ضحة املعامل للتنمية
ال�شاملة فهكذا �إ�سرتاتيجية مل تكن موجودة �أ�ص ًال ،الأمر الذي ميثل �أحد �أهم العوامل التي
تقف وراء ف�شل هذه اخلطط تباع ًا يف حتقيق �أهدافها املعلنة لي�س يف ما يت�صل بقطاع ال�صناعة
التحويلية وح�سب و�إن كان �أكرث القطاعات ت�ضرر ًا من هذه ال�سيا�سات ولكن على م�ستوى جممل
قطاعات التنمية االقت�صادية واالجتماعية الأخرى .ومن �أبرز دالئل هذا الف�شل �أن هذه الفرتة
�شهدت تفاقم معدالت البطالة والفقر ب�صورة غري م�سبوقة بني �أو�ساط ال�سكان ،فبعد ثالث خطط
خم�سية متتالية ( )2010 - 1996يفرت�ض �أو هكذا «قيل» �أنها ا�ستهدفت ب�صورة جوهرية خف�ض
البطالة وتخفيف الفقر ،جند البيانات الر�سمية عن العام  ،)23(1998تبني ب�أن ن�سبة  41.8يف
املئة من ال�سكان يف اليمن يقعون حتت خط الفقر ون�سبة  17.5منهم يقعون حتت خط فقر الغذاء،
و�أن ن�سبة البطالة من �إجمايل قوة العمل قد بلغت 16يف املئة( .)24بينما بلغت ن�سبة ال�سكان
الواقعون حتت خط الفقر  48.8يف املئة ون�سبة الواقعون حتت خط فقر الغذاء  17.6يف املئة
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�أما البطالة فقد ارتفعت �إىل  40يف املئة يف عام  2008وذلك بح�سب البنك الدويل يف التقرير
االقت�صادي املحدث عن اليمن �صيف � ،2008أما اليوم ونحن يف �صيف 2013م فانه وعلى رغم
ت�ضارب التقديرات حول ن�سبة اليمنيون الواقعون حتت خط الفقر� ،إال �أنها جميعا تتفق على ان
هذه الن�سبة قد قفزت خالل العام � 2011إىل �أكرث من  50يف املئة من ال�سكان ومازالت يف ت�صاعد،
و�إما يف ما يتعلق بفقر الغذاء ف�سنكتفي ب�إعادة ما �صرح به القائمون على برنامج الغذاء العاملي
بخ�صو�ص الو�ضع الغذائي يف اليمن خالل �شهر يونيو اجلاري من �إن حوايل ع�شرة مليون ميني اى
ما ي�شكل حوايل  41يف املئة من ال�سكان اليمنيني يعانون من فقر الغذاء وان ن�سبة  58يف املئة من
()25
الأطفال يعانون من الإ�صابة مبر�ض التقزم الناجم عن �سوء التغذية .

التو�صيات:

لكي ي�أخذ الت�صور املقرتح املقدم يف الق�سم الرابع من هذه البحث حول انت�شال ال�صناعة التحويلية
من �أو�ضاعها الراهنة من خالل التغلب على نقاط ال�ضعف والإعاقة بالتزامن مع بناء عنا�صر القوة
والنهو�ض لهذا القطاع طريقة �إىل التطبيق والتحقق البد �أن يرتكز �إجناز ًا وتنفيذ ًا على ما يلي:
1 .1ال�شمول والتكامل واالن�سجام وذلك من خالل جتنب نقي�صة النظرة ال�ضيقة �إىل ال�صناعة
التحويلية مبعزل عن باقي املكونات الأخرى وهو الو�ضع الذي تقت�ضي مغادرته �أو جتاوزه التعامل
معها كمكون جوهري �ضمن دائرة القطاع ال�صناعي يف امل�ستوى الأول ودائرة االقت�صاد اليمني يف
امل�ستوى الثاين و�أخري ًا �ضمن منظومة التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ال�شاملة يف
امل�ستوى الثالث الأعم ،ووفق ًا لهذا املنطق ف�إن �أي ر�ؤية ت�ستهدف تنمية ال�صناعة التحويلية يف
اليمن واالرتقاء بها �إىل املكانة والدور املطلوب منها �ستكون قا�صرة و�سيكون احتمال �إخفاقها �أكرث
من احتمال جناحها ما مل ت�شكل بدورها جزء من خمطط ا�سرتاتيجي وطني للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية ال�شاملة.
�2 .2إن ات�ساع وعمق وتنوع التغيريات املطلوب �إحداثها للنهو�ض ال�شامل بال�صناعة التحويلية يف اليمن
يجعل من احلديث عن حتقيقها �ضمن املدى الزمني الق�صري �أو املتو�سط �ضرب ًا من امل�ستحيل وبالتايل
ف�إن املدى الزمني البعيد الذي نتحدث عنه لإحداث التحوالت الإ�سرتاتيجية امل�ستهدفة ميتد ما
بني عقد ون�صف �إىل عقدين من ال�سنني.
�3 .3أن جتارب “التنمية” يف اليمن �أو يف غريها من البلدان خالل العقود ال�سابقة و�سواء التي اخفق
منها �أو التي حالفها النجاح كانت كفيلة ب�إ�سقاط منوذج “التنمية” املفرو�ضة من �أعلى“ ،التنمية”
املتعالية ،املت�شاخمة على احتياجات الواقع احلقيقية ،والتي كانت جلها �إن مل تكن كلها “تنمية
معلبة” �أي “مناذج تنموية” جاهزة ) (Ready-madeمت ا�ستجالبها من وراء البحار ثم مل
ي�س�أل ب�ش�أنها “�أ�صحاب ال�ش�أن �أنف�سهم” كما مل يتم حتى �إعادة توطينها ب�صورة مالئمة خل�صائ�ص
“الرتبة املحلية”  .لذلك ف�إن املدخل �ألت�شاركي الذي يعنى امل�شاركة احلقيقية لكافة الأطراف
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املعنية على كافة امل�ستويات يف كافة مراحل عملية التطوير-التنمية ،هو املدخل املالئم والفاعل
يف الوقت نف�سه لإجناز �إ�سرتاتيجية واقعية ب�أفق وطني-حملي قابلة للتحقق والتنفيذ للنهو�ض
بال�صناعة التحويلية يف اليمن.
ان هذه املنهجية الثالثية الأبعاد ،املتمثلة ببعد ال�شمول الذي يت�ضمن الإحاطة والتكامل واالن�سجام
وبعد املدى الزمني البعيد املالئم لطبيعة التحوالت الإ�سرتاتيجية امل�ستهدفة و�أخري ًا البعد املتمثل
باملدخل �ألت�شاركي لكافة الأطراف على كافة امل�ستويات ويف كافة مراحل حتقيق التغيريات املن�شودة
بدء ًا بتحديد التوجهات وانتهاء بتقييم النتائج على الأر�ض ،هي املنهجية التي يرى الباحث ب�أنها
الأكرث مالئمة وفاعلية وكفاءة لإجناز املهمة.
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من حوايل  7.6ماليني يف عام � 1995إىل نحو  9.3ماليني يف عام  2000مبتو�سط �سنوي قدره
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الرقابة الق�ضائية على �شروط القيد يف اجلداول
االنتخابية يف الت�شريعني اليمني واملغربي
حممود ال�سقاف

باحث يف كلية احلقوق ب�سال

مقدمة:

�إذا كانت االنتخابات �أداة للم�شاركة ال�سيا�سية وتدبري ال�ش�أن العام
للبالد  ،ف�أنها غالب ًا ما ت�شوبها �شوائب كثرية من جراء املناورات التدلي�سية
�أو الغ�ش �أو خمالفة القوانني االنتخابية ،وحلماية حرية الأفراد وحقهم يف
التعبري ال�سليم عن �إرادتهم �أنيط بالق�ضاء الذي يعترب �ضمانة �أ�سا�سية لنزاهة
وم�صداقية العملية االنتخابية مبراقبة العمليات االنتخابية من �أجل ال�سهر
على احرتام ال�ضمانات ال�ضرورية للتعبري عن �إرادة الناخبني احلقيقية ،وذلك
من خالل �ضمان املمار�سة االنتخابية طبقا لل�ضوابط القانونية  ،بدءا من
التقطيع االنتخابي والقيد يف اللوائح االنتخابية مرور ًا باحلملة االنتخابية
�إىل الت�صويت و�إعالن النتائج.
ويعد الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية حجر الزاوية ل�ضمان انتخابات
فعالة ،فالإقبال على الت�سجيل يف هذه اللوائح يرتجم حجم امل�شاركة
ال�سيا�سية يف االنتخابات� ،إذ بدون هذه العملية ال يحق للمواطن امل�شاركة
يف كافة العمليات االنتخابية  ،بكونها تلك الو�سيلة التي ي�سجل فيها جمموع
هيئة الناخبني.
لذا عملت الدول على التو�سع يف تقرير حق االنتخاب والتخفيف
من قيوده �إال �أن هذا احلق لي�س مطلق ًا فال ي�صح �أن يتمتع بحق االنتخاب من
ال تتوفر فيهم �شروطه كالأطفال واملجانني وفاقدي الأهلية ،بل �أن هناك
�شروط معينة يلزم توافرها لتقرير �صفة الناخب يف ال�شخ�ص.
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وال ي�ست�ساغ منطقي ًا وال يتي�سر عملي ًا� ،أن يتم التحقق من توافر هذه ال�شروط يف كل فرد على
حدة يف اليوم املحدد لالقرتاع  ،الن ذلك ي�ستلزم وقت ًا طويال لالطالع على الأدلة التي يقدمها طالب
القيد وفح�صها  ،وهذا ال ميكن اجنازه خالل الفرتة املحددة لالنتخاب
كما �أنه ال يجدي التحقق من توافر هذه ال�شروط يف كل فرد على حدة بدون �إثبات ذلك يف
وثيقة �صاحلة لال�ستخدام يوم االقرتاع ت�ساعد على تعرف جلان االنتخاب على من لهم حق االقرتاع
بكل ي�سر و�سهولة ،لذا ن�صت جميع القوانني االنتخابية على �ضرورة �إن�شاء ما ي�سمى بجداول الناخبني
(الالئحة االنتخابية ) ،وو�ضعت �ضوابط �إن�شائها ومراجعتها وتعديلها.
ومما ال�شك فيه �أن مرحلة القيد يف اجلداول االنتخابية من �أهم املراحل العملية االنتخابية� ،إذ
�أن الناخب ال ي�ستطيع الإدالء ب�صوته والتعبري عن ر�أيه �إال بعد التقيد يف اجلدول االنتخابي ،فالقيد
يف هذا الأخري من ال�شروط املو�ضوعية التي يتطلب توفرها لع�ضو هيئة الناخبني ،وبه �أي�ض ًا يتم ح�ساب
�أعداد هيئة الناخبني ،ويتم تق�سيم الدوائر االنتخابية (التقطيع االنتخابي) ح�سب الأعداد املدرجة
باجلداول االنتخابية ،لذا تكون مرحلة القيد من �أهم املراحل املمهدة للعملية االنتخابية ،وبالتايل
فعملية القيد تعد من الإجراءات امل�ؤثرة يف العملية االنتخابية ،بل �أن �صحة االنتخابات وم�صداقيتها
تتوقف على �صحة القيد يف اجلداول االنتخابية.
ومن هنا بات على امل�شرع حماية العملية االنتخابية ،بدءا من �أوىل مراحلها وهي القيد يف
اجلدول االنتخابي ،حتى �إعالن النتائج االنتخابية ب�ضمانات حتد من امل�ساوئ التي تعرتي العملية
االنتخابية من خالل الرقابة الق�ضائية التي تعد من �أف�ضل ال�ضمانات حلماية العملية االنتخابية
حتى ن�صل �إىل انتخابات نزيهة ،وبعيدة عن كل تزوير ،ومعربة عن �أراء هيئة الناخبني.
وتعد الرقابة الق�ضائية من �أهم ال�ضمانات التي �أقرها امل�شرع لكفالة نزاهة االنتخابات
و�شفافيتها،و التي ميار�سها القا�ضي من خالل النظر يف الطعون االنتخابية املحالة �إليه ،لذا تعترب هذه
الأخرية �ضمانة فعالة و�أ�سا�سية ل�شرعية ونزاهة االنتخابات يف خمتلف مراحلها ،فهي �ضمانة ملراقبة
�سري العملية االنتخابية �سري عادي ًا ،وذلك للدور الأ�سا�سي املنوط بالقا�ضي االنتخابي الذي يطبق
القوانني ،ويف�صل يف املنازعات الداخلة يف اخت�صا�صه و�إال اعترب منكر ًا للعدالة،
وعليه تعد الرقابة الق�ضائية رقابة ملزمة بقوة الد�ستور والقانون ،وهي رقابة حكم لأنها
متار�س من خالل الف�صل يف الطعون االنتخابية التي ترفع �أمام املحاكم ،وت�صدر فيها �أحكام ًا ملزمة
جلميع �أطراف العملية االنتخابية ،و بذلك تعد رقابة حقيقة بالنظر �إىل الآثار والنتائج التي حتدثها
يف جمريات العملية االنتخابية
و جند ان الت�شريع االنتخابي اليمني واملغربي ي�ساير باقي الت�شريعات التي ال جتعل القيد يف
جداول الناخبني (اللوائح االنتخابية) حق لكل الأ�شخا�ص ،و�إمنا مق�صور ًا على فئة حمددة ،تتوافر
فيها �شروط معينة يحددها القانون.
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ومن خالل ما �سبق �سوف نتناول هذا املو�ضوع من خالل درا�سة مدى رقابة الق�ضاء لل�شروط
املو�ضوعية الإيجابية الواجب توافرها يف ال�شخ�ص للقيد يف جداول الناخبني ومدى رقابة الق�ضاء
عليها (املطلب الأول) مع التطرق �إىل مدى رقابة الق�ضاء ال�شروط املو�ضوعية ال�سلبية (املطلب الثاين).

املطلب الأول

رقابة الق�ضاء على ال�شروط املو�ضوعية الإيجابية
يق�صد بال�شروط املو�ضوعية تلك ال�شروط التي ال تتعلق بو�ضعيات �شخ�صية ،1وتتجلى هذه
ال�شروط فيما يلي:

�أو ًال� :شروط التمتع بالأهلية االنتخابية

يراد بالأهلية االنتخابية كفاءة وقدرة ال�شخ�ص على التعبري عن ر�أيه بكل حرية ،وتوفره على
الأهلية القانونية لتمثيل �شريحة اجتماعية معينة.2
وتتعلق الأهلية يف املجال االنتخابي ب�أهلية االنتخاب التي تعني كفاءة وقدرة ال�شخ�ص على
التعبري عن ر�أيه بكل حرية ،التي هي حمل درا�ستنا ،و ب�أهلية الرت�شيح التي تعني توفر ال�شخ�ص على
الأهلية القانونية لتمثيل �شريحه اجتماعية معينة ،وي�شرتط يف املواطن حتى تتوفر فيه �أهلية
االنتخاب توفر ال�شروط الآتية

�أ� -شرط اجلن�سية:

تعرف اجلن�سية :ب�أنها تبعية قانونية و�سيا�سية حتددها الدولة يكت�سب الفرد مبوجبها ال�صفة
الوطنية يف هذه الدولة .3وتكت�سب اجلن�سية �أما ب�صورة �أ�صلية بحكم الوالدة� ،أو بطريق التجن�س.4
وتتفق جميع الد�ساتري على حرمان الأجانب من ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية وح�صرتها
يف الوطنيني ،وتفرق الأنظمة القانونية بني الوطني الأ�صيل وبني املتجن�س ،فال ي�سمح لهذا الأخري
مببا�شرة احلقوق ال�سيا�سية �إال بعد م�ضي مدة معينة من تاريخ التجن�س.
 - 1احل�سن اجلماعي :ال�ضوابط القانونية لالنتخابات الت�شريعية يف املغرب وفرن�سا �أطروحة لنيل الدكتوراه  ،كلية العلوم القانونية واالقت�صادية االجتماعية ،
جامعة حممد اخلام�س� ،أكدال ،ال�سنة اجلامعية � ،2001-2000ص254 :
 -2عزيز بودايل� :إ�شكالية تعامل الق�ضاء الإداري مع الأهلية االنتخابية ،الندوة اجلهوية ال�ساد�سة ،بتاريخ  ،2007-11-10املنظمة مبنا�سبة الذكرى
اخلم�سينية لت�أ�سي�س املجل�س الأعلى ،حتت عنوان املنازعات االنتخابية واجلبائية من خالل اجتهادات املجل�س الأعلى� ، .ص135 :
 - 3مرمي عبد اهلل اجلويف� :أحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني ،دون ذكر دار الن�شر ،الطبعة 2000م� ،ص23-11 :
 -4املادة  3من الالئحة التنفيذية لقانون االنتخابات اليمني رقم  13ل�سنة � ،2001أما القانون امل�صري فقد �أجاز �إعفاء من التحق باجلي�ش وحارب يف �صفوفه
مع م�صر من هذا ال�شرط� :أكرم عبد احلكيم حممد حممد ح�سن :الطعون االنتخابية يف االنتخابات الت�شريعية ،درا�سة مقارنة بالقانون الفرن�سي ،املكتب
اجلامعي احلديث ،القاهرة ،م�صر ،طبعة � ،.2007ص 13 :
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لذلك �سوف نبني موقف النظام االنتخابي اليمني واملغربي من �شرط اجلن�سية ملمار�سة حق
االنتخاب.
1 1موقف القانون االنتخابي اليمني من �شرط اجلن�سية:
حددت املادة  64من الد�ستور �شروط الناخب واملر�شح فيما يلي:
•ي�شرتط يف الناخب-:
 �أن يكون ميني ًا.�أن ال يقل �سنة عن ثمانية ع�شر �سنة.•ي�شرتط يف املر�شح:
 �أن يكون ميني ًا.�أن ال تقل �سنة عن خم�سة وع�شرين عاما.�أن يكون جميد للقراءة والكتابة.�أن يكون م�ستقيم اخللق وال�سلوك م�ؤدي ًا للفرائ�ض الدينية ،و�أن ال يكون قد �صدر �ضده حكمق�ضائي بات يف ق�ضية خمله بال�شرف والأمانة ما مل يكن رد �إليه اعتباره.
كما ن�صت املادة  3من قانون االنتخابات رقم  13ل�سنة 2001على انه »:يتمتع بحق االنتخاب
كل مواطن بلغ من العمر ثماين ع�شر �سنة كاملة ،وي�ستثني من ذلك املتجن�س الذي مل مي�ض على ك�سبه
اجلن�سية اليمنية املدة املحددة قانونا».
وقد حددت املادة  3من الالئحة التنفيذية لقانون االنتخابات املدة التي يلزم �أن مت�ضي على
ك�سب املتجن�س للجن�سية اليمنية لي�ستطيع بعدها ممار�سة املتجن�س حلق االنتخاب ،وذلك يف خم�س
ع�شر �سنة.
ومن خالل ما تقدم يظهر بجالء من الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية املذكورة �أعاله ما يلي:
	-التفرقة بني الوطني الأ�صيل والوطني بالتجن�س فيما يتعلق مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية
في�شرتط قانون االنتخابات اليمني ملمار�سة الوطني بالتجن�س احلقوق ال�سيا�سية �أن مت�ض
مدة خم�س ع�شر عاما من تاريخ اكت�سابه اجلن�سية اليمنية.
	-مل يفرق بني حقي االنتخاب والرت�شيح فيما يتعلق ب�شرط ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية بالن�سبة
للوطني بالتجن�س
	-كان الأوىل الن�ص يف قانون االنتخابات على مدة اخلم�سة ع�شر عاما ولي�س الإحالة على
قانون اجلن�سية اليمني.
و من خالل ذلك يثري �شرط اجلن�سية ت�سا�ؤالت عدة ميكن �إجمالها فيما يلي:
	-ما مدى ت�أثري ازدواج اجلن�سية على ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية؟
	-كيف يتم �إثبات اجلن�سية �أمام جلان القيد يف جداول الناخبني؟
	-ما مدى جواز ممار�سة اليمني املتجن�س الغري م�سلم للحقوق ال�سيا�سة؟
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بالن�سبة للت�سا�ؤل الأول املتمثل يف ما مدى ت�أثري ازدواج اجلن�سية على ممار�سة احلقوق
ال�سيا�سية:
5
فانه طبق ًا للمواد ( )3،15،18،22من قانون اجلن�سية اليمني رقم  6ل�سنة ،1990يظل اليمني
الذي يحمل جن�سية دولة �أجنبية متمتع ًا بحقوقه ال�سيا�سية كاملة ،ما مل يتخلى عن جن�سيته اليمنية
وفقا للقانون وبناء على طلب �صريح منه �إىل وزير الداخلية� ،أما �إذا كان ميني ًا بالتجن�س وجتن�س
بجن�سية �أجنبية بدون �إذن من وزير الداخلية ف�إنه يجوز بقرار جمهوري �سحب اجلن�سية منه بناء على
عر�ض وزير الداخلية.
�أما بالن�سبة للت�سا�ؤل الثاين املتمثل يف كيفية �إثبات اجلن�سية �أمام جلان اجلداول االنتخابية:
جند �أن قانون االنتخابات اليمني مل ينظم هذه امل�س�ألة ،وبالرجوع �إىل قانون اجلن�سية جنده مل يعني
بتنظيم �إثبات اجلن�سية تنظيم ًا �شام ًال ،ومل يت�ضمن �سوى ن�صني الأول :يتعلق بتحديد عبء �إثبات هذه
اجلن�سية ،والثاين يبني طريقة احل�صول على �شهادات اجلن�سية اليمنية وحجتها القانونية.6
�أما بالن�سبة للت�سا�ؤل الثالث املتمثل يف ما مدى جواز ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية من قبل اليمني
املتجن�س الغري امل�سلم؟
يت�ضح من القراءة املت�أنية للمادة 64من الد�ستور �أنه ي�شرتط ملمار�سة حق الرت�شيح �أن يكون
املر�شح م�سلم ًا و من خالل ا�شرتاط هذه املادة يف املر�شح �أدائه الفرائ�ض الدينية ،املتمثلة يف ال�صالة،
ال�صيام ،والزكاة واحلج وهي من لوازم الدين الإ�سالمي.
�أما بالن�سبة حلق االنتخاب فيمكن ممار�سته ا�ستنادا للمادة املذكورة �سابقا.
2 2موقف مدونة االنتخابات املغربية من �شرط اجلن�سية:
ن�صت املادة الرابعة من مدونة االنتخابات على �أنه «يجب على املغاربة ذكو ًرا و�إناث ًا� ،أن يطلبوا
مع مراعاة �أحكام املادة اخلام�سة من القانون قيدهم يف الالئحة االنتخابية للجماعة» �أي �أن املغاربة
وحدهم الذين يحق لهم �أن ي�سجلوا يف اللوائح االنتخابية دون غريهم من الأجانب مبفهوم املخالفة.
وبالرجوع لأحكام الفقرة  2من املادة اخلام�سة املحال عليها جند �أنه ال ميكن �أن يقيد يف اللوائح
االنتخابية املتجن�سون باجلن�سية املغربية خالل ال�سنوات اخلم�س التالية حل�صولهم عليها ما مل يرفع
عنهم هذا القيد وفق ال�شروط املقررة يف الفقرة الأخرية من الف�صل  17من الظهري ال�شريف رقم
 1.58.250املعترب مبثابة قانون اجلن�سية ال�صادر يف � 6سبتمرب .1956
وبالرجوع �إىل ما جاء يف الف�صل  17املحال عليه جند �أنه ن�ص على “ال يجوز �أن يكون ناخبا �إذا
كانت ال�صفة املغربية �شرطا للت�سجيل يف اللوائح االنتخابية ،على �أنه يجوز �أن يعفى من هذه القيود كله
�أو بع�ضها مبقت�ضى ظهري �أو مبوجب مر�سوم يتخذه املجل�س الوزاري فيما �إذا خولت اجلن�سية مبر�سوم”.
 -5قانون اجلن�سية اليمني رقم  6ل�سنة  1990ال�صادر بتاريخ  ،1990-8-26من�شور باجلريدة الر�سمية عدد 90/7 ،م
 -6مرمي اجلويف :م �س� ،ص198 :
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وعليه ف�إن املتجن�س باجلن�سية املغربية ال يخول له احلق يف الت�صويت �إال بعد م�ضي خم�س
�سنوات على اكت�سابه اجلن�سية ما مل يعف من هذا القيد بظهري �أو مر�سوم بح�سب احلالة.
ويف �إطار الرقابة الق�ضائية على �شرط اجلن�سية نورد الأحكام الق�ضائية التالية :
	�«-أن املدعى قد �أدىل ببطاقة التعريف الوطنية رقم  C217281وبن�سخة موجزة من عقد
والدته وبكونه ي�سكن بجماعة عني ال�شق ح�سب �شهادة ال�سكنى عدد  C/300امل�ؤرخة يف
 ،2009/2/20وبالتايل ف�أن �شروط التقيد يف الالئحة االنتخابية للجماعة املذكورة
7
متوافرة فيه ،ويكون طلبه م�ؤ�س�سا ويتعني اال�ستجابة له “
	«-الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية العامة واجب وطني بالن�سبة لكل مغربي بالغ العمر 18
�سنة ب�شرط �إثبات الإقامة الفعلية باجلماعة املراد الت�سجيل بدائرتها االنتخابية».8
ويت�ضح مما �سبق �أن العمل الق�ضائي قد ت�شدد يف توافر �شرط اجلن�سية للتقيد يف الالئحة
االنتخابية طبق ًا ملقت�ضيات املادة  3من مدونة االنتخابات املغربية ،واملادة .3من قانون
االنتخابات اليمني با�ستثناء الأحكام املتعلقة باكت�ساب اجلن�سية املن�صو�ص عليها يف القوانني
االنتخابية �أو قانون اجلن�سية.
ب � -شرط ال�سن:
تعمد خمتلف الت�شريعات االنتخابية� ،إىل ا�شرتاط بلوغ �سن معينة للتمتع بالأهلية االنتخابية،
حتى يكون املواطن على قدر من الن�ضج وامل�س�ؤولية متكنه من امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ،9ويعترب �شرط
بلوغ ال�شخ�ص �سن معينة لتقرير حق االنتخاب �ضمانة واجبة و�أ�سا�سية .حتى يتمكن من مزاولة هذا
احلق بحكمة وتعقل.
وبالرجوع �إىل الت�شريعات االنتخابية يف الدول العربية جندها حددت �سن الناخب حتديد
متقارب ًا كما يلي:
 - 1منها من جعلت �سن الر�شد ال�سيا�سي ثمانية ع�شر عام ًا وهي املغرب ،10اليمن ،11م�صر ،12الأردن،13
 -7حكم املحكمة الإدارية بفا�س رقم ، 191بتاريخ  ، 2009/3/12ملف رقم ، 2009/10/5غري من�شور
ينظر كذلك  - :حكم رقم  ، 257بتاريخ  ، 2009/3/25ملف رقم ، 09/10/7غري من�شور
 حكم رقم  ، 316بتاريخ  ، 2009/9/8ملف رقم ، 09/10/20غري من�شور -8حكم املحكمة الإدارية بفا�س رقم  ، 444بتاريخ  ، 2009/5/19ملف رقم ، 09/10/29غري من�شور
 -9بوعزاوي بوجمعة :مراقبة �صحة االنتخابات الت�شريعية املبا�شرة يف املغرب� ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقت�صادية
واالجتماعية ،جامعة حممد الأول ،وجدة ،ال�سنة اجلامعية �2000-1999ص .39
 -10املادة  4 ،3من مدونة االنتخابات املغربية.
 -11املادة 64من الد�ستور اليمني ،واملادة  3من قانون االنتخابات رقم  13ل�سنة .2001
 -12املادة  2من قانون االنتخابات امل�صري رقم.73ل�سنة1956املعدل بالقانون رقم 26ل�سنة:1972من�شور على املوقع االلكرتوين:
� http://www.eohr.org/ar/report/2007/re0422.shtmlأخر حتديث يوم  2011/6/9م
 - 13املادة  3من قانون االنتخابات لأردين2010من�شور على املوقع االلكرتوين:
� http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=9058أخر حتديث يوم  2011/6/9م
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اجلزائر ،14و�سوريا ،15وفل�سطني.16
 - 2منها من جعلت �سن الر�شد ال�سيا�سي �إحدى وع�شرين عام ًا وهي الكويت ،17ولبنان ،18ال�سعودية.19
 - 3ومنها من جعلت �سن الر�شد ال�سيا�سي ،ع�شرين عام ًا مثل تون�س.20
 - 4ومنها من جعلت �سن الر�شد ال�سيا�سي� ،سبعة ع�شر عام ًا مثل ال�سودان.21
ومما �سبق جند �أن الد�ستور اليمني طبق ًا للمادة  64منه واملادة  3من قانون االنتخابات رقم 13
ل�سنة  2001حتدد �سن الر�شد ال�سيا�سي بثمانية ع�شر �سنة كاملة حتى يتمتع املواطن بحق االنتخاب.
وهنا يثار ت�سا�ؤل حول كيفية �إثبات ذلك �أمام جلنة اجلداول االنتخابية.
ولقد اهتم قانون االنتخابات اليمني مب�س�ألة �إثبات بلوغ طالب القيد ال�سن القانونية �أمام جلان
اجلداول االنتخابية ،من خالل تن�صي�صه على ذلك يف املادة  10لقانون االنتخابات 22واملادة  11من
الئحته التنفيذية ، 23واملادة  35من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني.24
كما يلزم يف طالب القيد توافر ال�شروط الد�ستورية والقانونية ملمار�سة احلقوق ال�سيا�سية يف
يناير من كل عام� ،أي يف يناير من نف�س ال�سنة التي يتم خاللها مراجعة وتعديل جداول الناخبني ،وهذا
 - 14املادة  5من قانون االنتخابات اجلزائري رقم : .1997-7من�شور على املوقع االلكرتوين:
� http:/www.joradp.dz/TRV/Aelectأخر حتديث يوم  2011/6/9م
 - 15املادة  3من قانون االنتخابات العامة ال�سوري لعام 1973م: .من�شور على املوقع االلكرتوين:
� http :www.parliament.gov.sy/ar/alcأخر حتديث يوم  2011/6/9م
 - 16املادة  3من قانون االنتخابات الفل�سطيني لعام 1995م: .من�شور على املوقع االلكرتوين� http/www.arab-ipu.org/pdb :أخر حتديث
يوم  2011/6/9م
 -17املادة  1من قانون االنتخابات الكويتي لعام : .1962من�شور على املوقع االلكرتوين:
� www.aljazeera.netlin../kuwaiti_electionsأخر حتديث يوم  2011/6/9م
 -18املادة  9من قانون انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب اللبناين لعام .2000
 -19املادة  3من الئحة انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ال�سعودي لعام  1425هـ.
 -20املادة  2من قانون االنتخابات التون�سي لعام 1969م: .من�شور على املوقع االلكرتوين� http/www.f.law.net/law :أخر حتديث يوم
 2011/6/9م
 -21املادة  10من قانون االنتخابات ال�سوداين لعام : .1998من�شور على املوقع االلكرتوين� www.sudanesonlive.com :أخر حتديث يوم
 2011/6/9م
 ينظر قوانني االنتخاب يف الدول العربية � ،إعداد ق�سم الدرا�سات االنتخابية والقانونية  ،مركز بريوت للأبحاث واملعلومات ،من�شورات احللبي احلقوقية  ،بريوتلبنان  ،الطبعة الأوىل . 2005
 - 22ن�صت املادة  10من قانون االنتخابات ( على جلان اجلداول التتبث من عمر املواطن الذي يطلب قيد ا�سمه يف جداول الناخبني والت�أكد من بلوغه ال�سن
القانونية ببطاقة �إثبات الهوية ال�شخ�صية �أو �أي وثيقة ر�سمية �أخرى حتمل �صورة �صاحبها �أو ب�شهادة العاقل �أو الأمني بعد �أخد اليمني منهم»
 - 23ن�صت املادة  11من الالئحة التنفيذية« :على جلان �إعداد اجلداول االنتخابية التثبت من بلوغ ال�سن القانوين للمواطن الذي يطلب قيد ا�سمه يف جداول
الناخبني ،والت�أكد من ذلك ب�أي من الو�سائل الآتية:
 بطاقة �إثبات الهوية ال�شخ�صية �أو الوثيقة الر�سمية التي حتمل ا�سم و�صورة طالب القيد �شهادة العاقل والأمني بعد �أخذ اليمني منهما ملن تتوفر لديه البطاقة ال�شخ�صية �أو الوثيقة الر�سمية» -24ن�ص املادة  35من الدليل التنفيذي« :على كل جلنة فرعية القيام ب�إجراءات القيد والت�سجيل ومنح البطاقة االنتخابية وفقا للإجراءات الآتية:
 الت�أكد من �أن طالب القيد قد بلغ من العمر ثمانية ع�شر �سنة �شم�سية كاملة متمتعا بقوة العقلية ويتم ذلك ب�إتباع الإجراءات الآتية:1.1االطالع على البطاقة ال�شخ�صية �أو العائلية �أو الع�سكرية �أو جواز ال�سفر.
�2.2شهادة العاقل والأمني بعد �أخذ اليمني منهما ملن مل تتوفر لديه البطاقة ال�شخ�صية �أو الوثيقة الر�سمية».
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القيد �أوردته املادة  10من قانون االنتخابات.25
�أما امل�شرع املغربي فقد حدد �سن التقيد يف اللوائح االنتخابية يف ثمانية ع�شر �سنة كاملة يف تاريخ
ح�صر اللوائح االنتخابية النهائية عند و�ضعها �أو مراجعتها طبقا للمادة  4 ،3من مدونة االنتخابات.
	�أما بالن�سبة مل�س�ألة كيفية �إثبات بلوغ طالب القيد ال�سن القانونية يف مدونة االنتخابات
املغربية ؟ فقد ن�صت املادة  4من مدونة االنتخابات يف الفقرات ( :)5،6يجب �أن يقدم �أ�صحاب ال�ش�أن
طلبات قيدهم �شخ�صيا وذلك مبلء مطبوع خا�ص يثبتون فيه �أ�سمائهم ال�شخ�صية والعائلية وتاريخ
ومكان قيدهم والدتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة التعريف الوطنية...وعلى من ال تتوافر لديه
هذه البطاقة �أن يقدم وثيقة تعريف ر�سمية �أخرى حتمل �صورته ،ويف حالة عدم توفر هذه الوثائق
بتعني عليه �أن ي�أتي بناخبني للتعريف به يكون �أحدهما على الأقل متوافر على بطاقة التعريف
الوطنية و�إذا تعذر ذلك � ،أمكن �إثبات هوية ال�شاهدين ب�أية وثيقة تعريف ر�سمية �شريطة �أن حتمل
�صورتها »...
ويف �إطار الرقابة الق�ضائية على الأهلية االنتخابية ،من خالل املنازعه يف ال�شروط القيد يف
الالئحة االنتخابية نورد بع�ض الأحكام ال�صادرة عن املحاكم الإدارية املغربية واملحاكم اليمنية كما
يلي :
	«-ق�ضت املحكمة بحذف ثمانية و�أربعون �أ�سم ًا �أولهم طه �أحمد عبده ح�سني و�أخرهم وليد
حممد من�صور ،وذلك من �سجالت جداول قيد الناخبني لعام  99م بالدائرة ( )89مركز ()9
كونهم �صغار ال�سن ،الت�صل �أعمارهم الثامن ع�شر �سنة وثبت ذلك ب�شهادة ال�شهود».26
	�«-أن قانون االنتخابات العامة قد ت�ساهل يف �إثبات ال�سن فجعله بطريقتني بوا�سطة البطاقة
ال�شخ�صية �أوعن طريق �شاهدين �أو معرفني ،ومع ذلك ف�إن �أثبات العمر بوا�سطة التعريف
م�س�ألة ن�سبية مل ي�شاء القانون الت�ضييق عليها والت�شدد �إزائها».27
	�«-أن الأهلية االنتخابية من النظام العام  ،وحاالت فقدان الأهلية االنتخابية حمددة ح�صرا
مبوجب مدونة االنتخابات».28
	�«-أن املدعى �أدىل ببطاقة التعريف الوطنية رقم  C 217281وبن�سخة من موجزة من
عقد والدته ،وبكونه ي�سكن بجماعة عني ال�شق ح�سب �شهادة ال�سكنى عدد /300غ امل�ؤرخة
، 2003/2/20ف�أن �شروط التقيد بالالئحة االنتخابية للجماعة املذكورة متوافرة فيه،
ويكون طلبه م�ؤ�س�س ًا ويتعني اال�ستجابة له “.29
 -25ن�صت املادة  10من قانون االنتخابات رقم  13ل�سنة « 2001ي�شتمل جدول الناخبني يف كل دائرة على ا�سم وبيانات كل مواطن يف الدائرة االنتخابية
توافرت فيه يف �أول يناير من كل عام ال�شروط الد�ستورية الالزمة للتمتع مبمار�سة احلقوق االنتخابية»....
 -26حكم حمكمة غرب �إ ب االبتدائية رقم  14ل�سنة  1420هـ ،بتاريخ  1999/7/10م ،غري من�شور ينظر كذلك حكم رقم  91ل�سنة  1420هـ ،
بتاريخ  ،2006/1/3غري من�شور .
 -27حكم حمكمة القفر االبتدائية رقم  51ل�سنة  1420هـ ،بتاريخ ، 1999/6/28غري من�شور
 -28حكم املحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء رقم ، 450بتاريخ ، 2009/6/26غري من�شور
 - 29حكم املحكمة الإدارية بوجده رقم  191بتاريخ  ، 2009/3/12ملف رقم ، 2009/10/5غري من�شور.
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ثاني ًا  :توفر موطن انتخابي لطالب القيد يف الدائرة التي ميار�س فيها حق االنتخاب

يفرت�ض االنتخاب كحق �سيا�سي وجود عالقة بني ممار�سة حق االنتخاب والدولة التي ميار�س
حق االنتخابات فيها ،لذلك ف�أن �شرط املواطنة من ال�شروط الالزم توافرها يف الناخبني ،وال تقف
القوانني االنتخابية عند ا�شرتاط هذه العالقة بل ت�شرتط عالقة �إ�ضافية تتمثل يف �إقامة الناخب
بالدائرة التي ميار�س فيها حق االنتخاب.30
واملوطن يف القانون نوعان :موطن عام  :وهو املكان الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عاده وعلى وجه
اال�ستقرار فيه .
وموطن خا�ص :وهو املوطن الذي يعينه ال�شخ�ص باختياره �إما ملزاولة مهنة فيه �أو الإقامة
املعتادة فيه ،وقد يتحدد هذا املوطن وفقا لن�ص قانوين خا�ص.31
وقد عرفت املادة  33من قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني املوطن ب�أنه « املكان الذي يقيم
فيه ال�شخ�ص عاده ويبا�شر فيه �أعمال احلياة العادية ،وي�ستويف يف ماله وي�ؤدي ما عليه ،ويكون املكان
الذي يبا�شر فيه ال�شخ�ص جتاره �أو حرفه �أو مهنه �أو وظيفة موطنا له لإدارة هذه الأعمال».32
و يف قانون االنتخابات اليمني عرف املوطن االنتخابي 33يف املادة (/2د) بقوله  « :املكان الذي
يقيم فيه ال�شخ�ص عادة �أو الذي به حمل عمله الرئي�سي �أو مقر عائلته ولو مل يكن مقيما فيه». 34
�أما مدونة االنتخابات املغربية فقد منحت طالب القيد �أن يطلب تقيده يف �إحدى اللوائح
35
االنتخابية الآتية:
	-الئحة اجلماعة التي يقيم فيها بالفعل منذ ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ �إيداع طلبه.
	-الئحة اجلماعة التي ميار�س فيها املوظف �أو غريه من العاملني بالإدارات العمومية واجلماعات
املحلية و امل�ؤ�س�سات العامة  ،وظيفته  ،ولأفراد عائلة الع�سكريني وم�أموري القوة العمومية
الذين ميكن قيدهم ب�صرف النظر عن �شرط مدة الإقامة يف اللوائح االنتخابية للجماعة
احل�ضرية �أو القروية التي يزاول فيها رب الأ�سرة مهامه الرئي�سية.
	-الئحة اجلماعة احل�ضرية �أو القروية التابع لها مكان والدته �سواء يف الئحة الدائرة
بنظر كذلك – حكم رقم  ، 257بتاريخ  ، 2009/3/25ملف رقم ، 2009/10/7غري من�شور.
حكم رقم  ، 316بتاريخ  ، 2009/9/8ملف رقم ، 2009/10/20غري من�شور.
 -30بوعزاوي بوجمعة  :م �س � ،ص 42
� -31إبراهيم حممد ال�شريف  :الوجيز يف �شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،من�شورات دار اجلامعة اليمنية � ،صنعاء ،الطبعة الرابعة � ، 1997 ،ص
.199-198
 -32قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني رقم  40ل�سنة  2002م.
 -33بينما ن�صت املادة (4-ب) من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني  « 2001املوطن االنتخابي القانوين هو �أحد الإمكان الآتية 1- :
املكان الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة  2- ،املكان الذي فيه حمل عمله الرئي�سي ،املكان الذي فيه مقر عائلته ولو مل يكن مقيما فيه «
� -34أما املادة  11من قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية امل�صري لعام  1956عرفت املوطن االنتخابي ب�أنه « اجلهة التي يقيم فيها ال�شخ�ص عادة « ،كما
عرفت املادة  4من قانون االنتخابات الكويت لعام  1993املوطن ب�أنه املكان الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة ب�صفة فعلية ودائمة.
 -35املادة ( ) 3 ،2 ،1/4من مدونة االنتخابات املغربية.
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االنتخابية الواقع يف نفوذها حمل والدته �أو الدائرة االنتخابية الواقع فيها حمل �إقامته
الأخري قبل مغادرته للجماعة.
أ-أمعايري االرتباط بالدائرة االنتخابية يف القانون االنتخابي اليمني:
لقد حدد القانون اليمني معايري االرتباط بالدائرة االنتخابية بثالثة� ،أماكن يجوز
لل�شخ�ص فيها اختيار �أحدها ليقيد ا�سمه يف جدولها االنتخابي وهي:
 - 1حمل �إقامته املعتاد
 - 2حمل عمل الرئي�سي  ،وي�شرتط �أن يعمل يف هذا املكان ما ال يقل عن �ستة �أ�شهر من ت�أريخ طلب
القيد يف اجلدول اجلديد
 - 3مقر عائلته ولو مل يكن مقيما فيه.
وهنا يثار ت�سا�ؤل عن كيفية �إثبات ال�صلة التي تربط طالب القيد باملكان الذي يطلب تقييده
فيه ،ونوعها هل هي حمل �إقامته املعتاد �أم حمل عمله �أم مقر عائلته ؟
يت�ضح من قراءة ن�صو�ص قانون االنتخابات اليمني والئحة التنفيذية �أنه مل ينظم م�س�ألة
�أثبات املوطن �أمام جلنة القيد والت�سجيل ،واكتفى مبجرد الإ�شارة يف الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل
جداول الناخبني يف املادة ( � /35أ � )3/إىل �أنه يلزم على جلنة القيد التحري والت�أكد من �أن طالب
القيد يوجد لديه موطن انتخابي يف املركز االنتخابي التي تقدم بطلب ت�سجيل ا�سمه فيه ،ويجوز لهذه
اللجنة اال�ستعانة بالأمني �أو العاقل للت�أكد من �أن املركز االنتخابي يعد موطن انتخابي لطالب القيد .
ونرى �أن هذا ال يكفي لإثبات قيام عالقة مبا�شرة وفعلية بني طالب القيد واملوطن االنتخابي
حتى تكون اجلداول االنتخابية �أكرث نزاهة،و الذي ينعك�س بدوره على نزاهة و�سالمة االنتخابات ،فال
بد �أن يتاح لطالب القيد �إثبات هذه ال�صلة بكافة و�سائل الإثبات مثل البطاقة ال�شخ�صية �أو العائلية �أو
ب�شهادة ال�شهود �أو بتعريف العاقل والأمني وغريها.
•اال�ستثناء الذي قرره القانون اليمني فيما يتعلق ب�أحكام املواطن االنتخابي ويتمثل يف الآتي :
� - 1أجاز لكل ميني يف االنتخابات الرئا�سية واال�ستفتاءات الإدالء بال�صوت يف �أي مركز انتخابي
يتواجد بجواره يوم االقرتاع ب�شرط �إثبات قيده يف اجلداول االنتخابية وذلك بالبطاقة
االنتخابية �أو بالبطاقة ال�شخ�صية� .أو ب�أي وثيقة ر�سمية حتمل �صورته.36
� - 2أجاز لكل ميني م�سجل �أ�سمه يف جداول الناخبني ب�إحدى دوائر اجلمهورية وحام ًال للبطاقة
االنتخابية يف االنتخابات الرئا�سية واال�ستفتاء العام الت�صويت يف �أي �سفارة �أو قن�صلية مينية
باخلارج.37
•املوطن االنتخابي بالن�سبة لليمنيني املقيمني يف اخلارج:
 -36املادة  5من قانون االنتخابات اليمني رقم  13ل�سنة .2001
 -37املادة (� 6-أ) من نف�س القانون
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مل يحدد قانون االنتخابات اليمني املوطن االنتخابي لليمنيني املقيمني باخلارج بخالف القانون
امل�صري ،با�ستثناء االنتخابات الرئا�سية واال�ستفتاء العام كما �سبق ذكره �أعاله ،لأنه ال حاجة �إىل
حتديد موطن انتخابي يف هذه االنتخابات واال�ستفتاء العام ،حيث تعترب اليمن دائرة واحده يف تلك
احلاالت ،ويف عدى ذلك مل يحدد قانون االنتخابات موطن لليمنيني املقيمني يف اخلارج.38
ب-بمعايري االرتباط باجلماعة يف مدونة االنتخابات املغربية:
حددت املادة الرابعة من مدونة االنتخابات املغربية معايري االرتباط بجماعة معينة  :مبعيار
الإقامة الفعلية وا�ستثناء مبعيار االزدياد.39
•معيار الإقامة الفعلية :
للت�سجيل يف الالئحة االنتخابية ،يتعني على طالب القيد �إثبات توفره على �إقامة فعلية يف
اجلماعة املعنية منذ ثالثة �أ�شهر على الأقل يف ت�أريخ تقدمي طلب الت�سجيل  ،ويقيد يف الالئحة
االنتخابية الواقع يف نفوذها حمل �إقامته.
ويعفى من �شرط الإقامة املبني �أعاله املوظفون وغريهم من العاملني بالإدارات العمومية
واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العامة� ،إذ يحق لهم �أن يطلبوا قيدهم يف اجلماعة التي ميار�سون فيها
وظيفتهم ،ويخول نف�س احلق لأفراد عائالتهم الذين يعي�شون معهم حتت �سقف واحد ،ولأفراد عائالت
الع�سكريني وم�أموري القوة العمومية الذين ميكن تقيدهم ب�صرف النظر عن �شرط مدة الإقامة يف
اللوائح االنتخابية للجماعة احل�ضرية �أو القروية التي يزاول فيها رب الأ�سرة مهامه الرئي�سية ،ويقيد
املعنى بالأمر يف الئحة الدائرة االنتخابية الواقع يف نفوذها حمل �إقامته.40
•معيار االزدياد( اال�ستثناء):
�إذا كان الأ�صل هو �أن يتقدم ال�شخ�ص بطلب قيده �أمام اجلماعة التي يقيم فيها بالفعل منذ
ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،ف�أنه ميكن وب�صفة ا�ستثنائية تقدمي طلب التقييد باجلماعة احل�ضرية �أو
القروية التابع لها مكان الوالدة لطالب التقيد  ،ويقيد يف الئحة الدائرة االنتخابية الواقع يف نفوذها
حمل والدته �أو الئحة الدائرة االنتخابية الواقع فيها حمل �إقامته الأخري قبل مغادرته للجماعة
 ،ويجب �إرفاق طلب التقيد ب�شهادة ي�سلمها رئي�س اللجنة الإدارية تثبت عدم تقيد املعنى بالأمر يف
 -38طبقا لأحكام املادة  12من القانون رقم  73ل�سنة  « 1956يعترب املوطن االنتخابي للم�صريني املقيمني يف اخلارج املقيدين يف القن�صليات امل�صرية،
يف �آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة يف م�صر قبل �سفرهم � ،أما امل�صريون الذين يعملون على �سفن امل�صرية  ،فيكون موطنهم االنتخابي يف امليناء املقيد
به ال�سفينة التي يعملون عليها «
 -39يت�ضح من ن�ص املادة  11من قانون رقم  1329ال�صادر يف  31دي�سمرب ب�أن هناك ثالثة معايري لتحديد املوطن االنتخابي  ،الإقامة الفعلية يف املقاطعة
ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر � ،أو معيار ال�ضريبة املبا�شرة على �أن يكون قد �أدى ال�ضريبة خم�س مرات متتالية � ،أو معيار التواجد الإلزامي يف املقاطعة ب�صفة
موظف عام� ،أ�شار �إىل ذلك � :إكرام عبد احلكيم حممد ح�سن  ،م �س � ،ص .49
 -40املادة(  )2-1-4من مدونة االنتخابات املغربية
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الئحة اجلماعة التي يقيم فيها بالفعل

.41

•املوطن االنتخابي للمغاربة املقيمني يف اخلارج:
حدد امل�شرع املغربي على غرار امل�شرع الفرن�سي طبق ًا ملقت�ضيات مدونة االنتخابات املغربية
ال�ضوابط القانونية الواجب اعتمادها للت�سجيل يف اللوائح االنتخابية بالن�سبة للمغاربة املزدادين
واملقيمني يف اخلارج على حق اختيارهم الت�سجيل يف الالئحة االنتخابية لإحدى اجلماعات التالية:
	-اجلماعات التي يتوفر فيها طالب الت�سجيل على �أمالك �أو على ن�شاط مهني وجتاري.
	-اجلماعات التي قيد يف الئحتها االنتخابية �أحد الوالدين �أو الزوج �أو الزوجة ح�سب احلالة.
	-اجلماعة التي يتوفر لأحد الوالدين �أو الزوج �أو الزوجة على �إقامة.
	-اجلماعة التي ازداد فيها �أب املعني بالأمر �أو جده.
ويف �إطار الرقابة الق�ضائية على �شرط الإقامة الفعلية ك�شرط من �شروط القيد يف الالئحة
االنتخابات نورد بع�ض الأحكام كما يلي :
	� «-أن الت�سجيل على �أ�سا�س الإقامة يقت�ضي قانون ًا توفر �شرط �إقامة املعني بالأمر بكيفية
فعلية يف تراب الدائرة املراد الت�سجيل بالئحتها االنتخابية مما يفيد مبفهوم املخالفة �أن
كل �شخ�ص مقيد انتفي فيه هذا ال�شرط �أ�صبح بحكم القانون فاقدا حلق الت�سجيل املذكور مما
يقت�ضي الت�شطيب على ا�سمه».43
	� «-أن عدم �إدالء الطاعنون ب�أي وثيقة تثبت �صفتهم وال�سندهم امل�شرتك لتقيدم طعن جماعي
وال ما يفيد الإقامة الفعلية لكل واحد منهم باجلماعة املذكورة ،مما يكون معه الطعن غري
44
مقبول».
	� “-إثبات الطاعن �إقامته الفعلية بالدائرة االنتخابية امل�شطب عليه منها مبوجب �شهادة
ال�سكنى امل�سلمة من طرف ال�سلطة املحلية املخت�صة يف الوقت الذي مل تديل فيه اللجنة
الإدارية مبربرات الت�شطيب عليه،و يبقى تبع ًا لذلك خمالف ًا للقانون ،ويتعني �إلغا�ؤه مع �إعادة
ت�سجيل الطاعن بنف�س الالئحة “. 45
42

 -41املادة ( ) 4-3-4من نف�س املدونة االنتخابات املغربية.
� -42أما يف فرن�سا ترخ�ص املادة ال�ساد�سة من قانون  19نونرب  1992للفرن�سيني املقيمني خارج فرن�سا ،وامل�سجلني بالقن�صلية الفرن�سية  ،بناء على طلب
منهم  ،القيد يف الالئحة االنتخابية لأحد اجلماعات التالية  :اجلماعة التابع لها مكان والدة طالب القيد  ،اجلماعة التي يوجد بها �آخر موطن لطالب التقيد
 ،اجلماعة التي ولد وقيد �أو كان مقيد ًا يف الالئحة االنتخابية التابعة لها احد �أ�صولهم  ،اجلماعة التي يوجد بها �إقامة لطالب التقيد �شريطة �أن يكون قد
�أقام بها مدة �ستة �أ�شهر على الأقل  ،اجلماعة القيد يف الالئحة االنتخابية التابعة لها �أحد فروعهم من الدرجة الأوىل  ،ويتمتع الع�سكريني باختيار مماثل ،
بالإ�ضافة �أنه ميكن للع�سكريني �أن يطلبوا قيدهم يف الالئحة االنتخابية للجماعة التي يوجد بها مكتب جتنيدهم طبق ًا لأحكام املادة  13من نف�س املدونة.
 - 43حكم املحكمة الإدارية بالرباط ،بامللف رقم ، 07/666بتاريخ � ،2007/6/15أورده حممد ق�صري  :املنازعات االنتخابية ورقابة الق�ضاء الإداري
 ،دار الإمناء الثقايف  ،الطبعة الأوىل � 2009 ،ص . 32 :
 - 44حكم �إدارية الرباط رقم  545ال�صادر ،بتاريخ ، 2009-3-19غري من�شور
 - 45حكم �إدارية الرباط رقم  539 :ال�صادر ،بتاريخ ، 2009-3-26غري من�شور  ،انظر كذلك احلكم رقم  ، 591ال�صادر،بتاريخ 2009-3-26
،غري من�شور.
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	� «-أن عقد الكراء اجلديد الذي ال تتجاوز مدته ثالثة �أ�شهر ال يفيد يف �إثبات واقعه الإقامة
46
الفعلية »....
	�«-أن عدم الإدالء مبا يفيد ا�ستمرار الإقامة الفعلية يرتتب عليه عدم الأحقية يف الت�سجيل
يف الالئحة االنتخابية «.47
	� «-أن الت�شطيب على ناخب مقيد على �أ�سا�س عالقة الوالدة دون �إثبات ا�ستمرار الإقامة يف
اجلماعة ال يعترب خمالفة للمادة  4من مدونة االنتخابات ويكون قرار جلنة الف�صل م�شروع،
مما يكون معه الطلب غري مقبول «.48
	 «-من املعلوم �أن اللجنة الفرعية عند قيامها ب�أي ا�ستقبال لطلبات القيد تقوم ب�إجراء
التحريات ب�ش�أن التثبت من املركز االنتخابي الذي يعد موطنا انتخابيا لطالب القيد».49
	�«-إذا مل يدل ب�أية حجة قانونية تفيد انتفاء رابطة �إقامة املطعون فيهم بدائرته االنتخابية
ف�أن قرار جلنة الف�صل القا�ضي برف�ض طلب الت�شطيب عليهم يبقى غري م�ؤ�س�س».50
	«-الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية العامة واجب وطني بالن�سبة لكل مغربي بالغ من العمر 18
�سنة ب�شرط �أثبات الإقامة الفعلية باجلماعة املراد الت�سجيل بدائرتها االنتخابية».51
	«-حيث انه على خالف ما مت�سك به الطرف امل�ست�أنف ف�أنه لي�س بامللف ما يثبت توفره على
�شرط الإقامة الفعلية داخل نفوذ الدائرة االنتخابية مما يكون معه ال�سبب املثار غري مرتكز
على �أ�سا�س».52

ثالثا  :تقدمي طلب القيد ب�صورة �شخ�صية :

ك�ضمانة ل�سالمة جداول الناخبني و�صحتها ن�صت املادة (�/4أ) من قانون االنتخابات اليمني
والئحة التنفيذية « ميار�س كل ناخب حقوقه االنتحابية بنف�سه يف الدائرة االنتخابية التي بها
 -46حكم �إدارية الرباط رقم  ، 539بتاريخ ، 2009-3-19غري من�شور
 - 47حكم �إدارية الرباط رقم ، 530بتاريخ ، 2009-3-19غري من�شور
 - 48حكم �إدارية الرباط رقم ، 544بتاريخ ، 2009-3-19غري من�شور
�أنظر كذلك  :حكم رقم ، 533بتاريخ ، 2009-3-19غري من�شور
 - 49حكم حمكمة غرب �إ ب االبتدائية رقم ، 35بتاريخ  2006/6/13م ،غري من�شور
ينظر  :حكم رقم  ، 82بتاريخ ، 2006/6/13غري من�شور.
 - 50حكم املحكمة الإدارية بوجده رقم  ، 264بتاريخ  ، 2009/3/24ملف رقم � 2/09/242ش خ ،غري من�شور.
ينظر  :حكم رقم ، 856بتاريخ  ، 2009/4/2امللف رقم � 12/09/378ش خ غري من�شور
 حكم رقم ، 865بتاريخ  ، 2009/4/21ملف رقم  ، 2009/4/21ملف رقم ، 12/9/26غري من�شور. - 51حكم املحكمة الإدارية بفا�س رقم  ، 444بتاريخ  ،2009/5/19ملف رقم ، 09/10/29غري من�شور
ينظر - :حكم رقم  ،257بتاريخ  ،2009/3/25ملف رقم  ،09/10/07غري من�شور
 حكم  ،316بتاريخ  ،2009/4/8ملف رقم  ،09/10/10غري من�شور		
 حكم رقم 191،بتاريخ  ، 2009/3/12ملف رقم  ،09/10/5غري من�شور. - 52قرار حمكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط رقم  ،895بتاريخ  ،2009/5/07ملف رقم  ،1219/138غري من�شور
 قرار رقم  ،1235بتاريخ  ،2009/5/25ملف عدد  ،12/09/376غري من�شور.			
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موطنه االنتخابي .»...
كما ن�صت املادة العا�شرة من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني على �أن « احلق
االنتخابي حق �شخ�صي ال يجوز �أن ميار�س بالوكالة �أو الإنابة  ،ولو كان �صاحب احلق خارج البالد
ويلزم ح�ضور �صاحب احلق بنف�سه ليمار�س هذا احلق �إن توفرت فيه ال�شروط القانونية وال يجوز للجان
الفرعية املخت�صة قبول طلب القيد يف جداول الناخبني �أو طلب نقل املوطن االنتخابي �إال من �صاحب
ال�ش�أن نف�سه و�أية خمالفة لذلك من قبل اللجان تعر�ض مرتكبها للعقوبات املقررة يف املادة ()128
الفقرة (�أو ًال) من قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء.53»...
ون�صت املادة ( )6-6من دليل الطعون االنتخابية « يجب على مقدم طلب االدارج ،...التوقيع
على الطلب وو�ضع ب�صمة �إبهامه يف مكان املخ�ص�ص لذلك يف منوذج طلب الإدراج رقم ( . « )1املرفق
مبلحق البحث.
ويت�ضح من الن�صو�ص القانونية �أعاله �أن النظام االنتخابي اليمني ي�شرتط �أن تقدم طلبات
القيد يف جداول الناخبني �شخ�صي ًا و�أن يتم التوقيع على الطلب من طالب القيد وي�ضع ب�صمة �إبهامه
على النموذج املعد لذلك.
فم�س�ألة تقدمي الطلبات �شخ�صي ًا م�س�ألة مهمة من �شان ذلك �أن ي�سد الباب �أمام الت�سجيالت غري
القانونية �إال �أن تلك الأهمية تبقى ن�سبية مادامت املادة (/13ب) ن�صت على « �أن لكل ناخب مدرج
ا�سمه يف اجلدول االنتخابي �أن يطلب �إدراج ا�سم من �أهمل بغري حق �أو حذف من �أدراج بغري حقا ،وهنا
يثار ت�سا�ؤل حول مدى �صحة قيد ا�سم ناخب يف اجلداول االنتخابية بناء على طلب غريه؟
لقد اختلف الفقه القانوين حول ذلك كما يلي-:
	-يرى �أحد الفقهاء عدم �أحقية الغري يف تقدمي الطعن باجلداول االنتخابية عن الآخرين،
وبالتايل حظر القيد الذي مت بناء على �سعي غري الناخب .54
	-ويرى �أخر �أن الق�ضاء الفرن�سي ،و�إن �أوجب على الإدارة القيام بالقيد التلقائي ،غري �أن متام
هذا القيد يكون معلقا على �شرط واقف يتمثل يف �ضرورة تقدمي طلب من الناخب.55
ومع ذلك ف�إن هذا اخلالف ال وجود له يف القانون اليمني الذي ح�سم الأمر بجواز ذلك مطلق ًا،
با�ستثناء ما �أورده من قيد على ذلك املتمثل بو�ضع حد �أق�صى لعدد الأ�شخا�ص الذين يحق للناخب
تقدمي طلبات ب�ش�أنهم بع�شرة �أ�شخا�ص فقط .56
ونرى �أن ذلك ي�سمح بت�سجيل �أ�شخا�ص ال يتوفرون على وثائق التعريف الر�سمية ،مما يفتح
الباب للتالعب يف عملية الت�سجيل ،فهذه الإمكانية قد يتم ا�ستعمالها خلالف ما ق�صده امل�شرع.
�أما امل�شرع املغربي فقد ن�صت املادة الرابعة من مدونة االنتخابات على �أن يقدم املعني بالأمر
 - 53املادة  10من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني  2010م
 - 54عفيفي كامل عفيفي االنتخابات النيابية و�ضماناتها الد�ستورية ،درا�سة مقارنة ،دار اجلامعني الإ�سكندرية ،م�صر ،طبعة � ،.2002ص . 859 :
 - 55داود عبد الرزاق الباز  ،القيد يف جداول االنتخاب ومنازعاته �أمام الق�ضاء ،م �س� ،ص 61 :
 - 56املادة ( )2-6من دليل الطعون االنتخابية �أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبني  2010م .
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طلب تقييده �شخ�صي ًا يحمل توقيعه �أو ب�صمته ،وذلك مبلأ مطبوع خا�ص يثبت فيه ا�سمه ال�شخ�صي
والعائلي ،وتاريخ ،ومكان والدته ،ومهنته ،وعنوانه ،ورقم بطاقة تعريف الوطنية ،و�إذا مل تتوفر
لديه هذه البطاقة ميكنه �أن يقدم وثيقة تعريف ر�سمية �أخرى حتمل �صورته ،ويف حالة عدم توفر
هذه الوثائق يتعني عليه �أن ي�أتي بناخبني للتعريف به يكون احدهما على الأقل متوفرا على بطاقة
التعريف الوطنية �،إذا تعذر ذلك �أمكن �إثبات هوية ال�شاهدين ب�أية وثيقة تعريف ر�سمية �شريطة �أن
حتمل �صورتيهما ،ويتم �أثبات رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية �أو الوثيقة الر�سمية الأخرى يف
املطبوع اخلا�ص بطلب القيد .
ً 57
وت�سجل طلبات القيد تبعا لتلقيها وي�سلم عنها و�ص ًال يحمل رقم ًا ترتيبي ًا م�ؤقتا .
ويت�ضح من الن�ص �أعاله �أن امل�شرع املغربي ذهب �إىل م�سار �إليه نظريه اليمني من خالل ا�شرتاطه
تقدمي طلب القيد من املعني بالأمر �شخ�صيا ،بالإ�ضافة �إىل توقيعه �أو ب�صمته �إال �أن هذا ال�شرط يبقى
ن�سبي ًا �أي�ضا ،مادامت املادة ( ) 2/12من مدونة االنتخابات املغربية تن�ص « يجوز لكل �شخ�ص مقيد يف
اللوائح االنتخابية �أن يطلب خالل الآجل املحدد قيد �شخ�ص غري مقيد يف الالئحة االنتخابية جلماعة
الإقامة �أو �شطب �شخ�ص يرى �أن مقيد ب�صفة غري قانونية .ويخول نف�س احلق �إىل العامل �أو اخلليفة
الأول للعامل �أو البا�شا� ،أو القائد.58
ويف �إطار الرقابة الق�ضائية على �شرط تقدمي الطلب �شخ�صيا من طالب القيد ك�شرط من
�شروط القيد يف الالئحة االنتخابية نورد بع�ض الأحكام:
	 «-بالرجوع �إىل امللف وما ت�ضمنه احلكم االبتدائي وقرار اللجنة الأ�سا�سية ،ظهر �أن الطاعن
مل ينه�ض ب�أي دليل ي�ؤثر على احلكم ،كما مل يوقع على الطعن �أو يح�ضر �إىل اال�ستئناف �أثناء
نظر الطعون ،لذلك قررت املحكمة ت�أييد احلكم االبتدائي «.59
	«-وحيث �إن الطعن جاء م�ستوفيا لكافة ال�شروط ال�شكلية املتطلبة قانون ًا ومرفوع ًا من ذي �صفه
ويف مواجهة ذي �صفة وداخل الأجل القانوين مما يجعله حريا بالقبول».60

 - 57املادة  8 ،7 ،6 ،5/4من مدونة االنتخابات املغربية
 - 58املادة  2 / 12من مدونة االنتخابات املغربية
 - 59قرار حمكمة ا�ستئناف حمافظة �إ ب رقم  2ل�سنة  1420هـ ،بتاريخ  99/7/24م ،غري من�شور
 - 60قرار حمكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط رقم  ،1409بتاريخ  ،2007/6/21ملف رقم � 07/683ش خ ،غري من�شور
ينظر  - :قرار رقم  ،1403بتاريخ  ،2007/6/25ملف رقم � 07/693ش خ  ،غري من�شور
 قرار  ،1410بتاريخ  ،2007/6/21ملف رقم � 07/684ش خ ،غري من�شور قرار رقم  ،1407بتاريخ  ،2007/6/21ملف رقم � 07/ 681ش خ ،غري من�شور .			
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املطلب الثاين

رقابة الق�ضاء على ال�شروط املو�ضوعية ال�سلبية
ت�صدى امل�شرع للأهلية ب�شكل حازم ل�ضمان �سري العملية االنتخابية لأنها �شرط �أويل ل�ضمان
61
نزاهة وم�صداقية العملية االنتخابية ،فعدمي الأهلية يكون عدمي احلرية.
ولي�س كل من توافرت فيه �شرطي اجلن�سية� ،سن الر�شد ال�سيا�سي يكون �أهال لأن يقيد يف اللوائح
االنتخابية ،بل �أن ذلك التقيد م�شروط �أي�ضا ب�أن ال تقوم موانع حتول دون متتع الفرد بحق االنتخاب.62
كما �أن معظم الت�شريعات ذكرت عددا من ال�شروط ال�سلبية التي يلزم خلو املواطن منها حتى
يجوز قيده يف اجلداول االنتخابية.

أ-أموقف النظام االنتخابي اليمني من فقدان الأهلية :

يت�ضح من القراءة املت�أنية للمادة  64من الد�ستور واملادة  3من قانون االنتخابات� .أن هذين
الن�صني جتنبا الإ�شارة �إىل �شرط فقدان الأهلية �سواء الأهلية املدنية �أو ال�سيا�سية وك�أن ال�شخ�ص
امل�صاب بجنون �أو �سفه �أو بعاهة عقلية �أو الأ�شخا�ص املحجوز عليهم ب�أحكام ق�ضائية يتمتعون بحق
االنتخاب والقيد يف اللوائح االنتخابية.
	�إال �أن امل�شرع اليمني حاول تاليف هذا الق�صور بالتن�صي�ص يف املادة الثالثة من الالئحة
التنفيذية لقانون االنتخابات على �شرط التمتع بالقوى العقلية ك�شرط يف الناخب .63
كما �أ�شار �إىل ذلك يف نف�س الالئحة التنفيذية يف املادة (-19د) عندما ن�صت « ب�سحب البطاقة
االنتخابية من كل �شخ�ص فقد �أهليته بحكم ق�ضائي ،وعلى املحاكم واجلهات الق�ضائية املخت�صة �أخطار
اللجنة العليا ب�صورة من كل قرار �أو حكم ي�صدر بهذا.

�أما بالن�سبة ل�شرط �أال يكون طالب القيد فاقد لالعتبار :

ت�شرتط قوانني االنتخابات احلديثة يف الناخب �أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرائم تخل
ب�شرفه وت�سقط اعتباره ،بحيث ال ي�صح معها دعوته للم�ساهمة يف �إدارة �شئون البالد.64
وميكن القول �أنه ال يوجد يف ثنايا قانون االنتخاب اليمني والئحته التنفيذية �أي ن�ص خا�ص
مينع املواطن من ممار�سة حقوقه ال�سيا�سية الرتكابه جرمية معينة� .سوى ن�ص املادة  135من قانون
االنتخابات التي ق�ضت بحذف ا�سم من تعمد قيد ا�سمه يف جداول الناخبني ب�أكرث من موطن انتخابي،
وهذا ت�صريح بحرمان بع�ض الأ�شخا�ص من ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية موقتا الرتكابهم اجلرم
61
62
63
64

 عزيز بودايل  :م �س �،ص139 : بوعزاوي بوجمعة  :م �س � ،ص 49: املادة  3من الالئحة التنفيذية لقانون االنتخابات رقم  13ل�سنة  2001م .� -سليمان الطماوي :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري  ،دار النه�ضة العربية القاهرة  ،طبعة � ، 1988ص. 214 :
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املذكور.65
و جند �أن امل�شرع اليمني مل يغفل هذا ال�شرط ن�سيان ًا لهذه امل�س�ألة الهامة وال حتى �سهوا �أو
العتباره من ال�شروط البديهية التي ال حتتاج �إىل ن�ص  ،و�إمنا يعد ذلك منه م�سلكا متعمد ًا ،مقت�ضاه
جعل الأ�صل متتع ال�شخ�ص بحق االنتخاب و�أنه ال يجوز حرمان الأ�شخا�ص من ا�ستعماله �إال بن�ص
قانوين خا�ص وبعد �صدور حكم ق�ضائي بناء على ذلك الن�ص اخلا�ص .ف�أراد القانون اليمني بذلك احلد
من حاالت احلرمان من احلقوق ال�سيا�سية .66
ولكن مع ذلك نرى �أن يتالفى امل�شرع اليمني هذا الق�صور بالتن�صي�ص يف قانون االنتخابات اليمني
على موانع الأهلية �سواء الأهلية املدنية �أو الأهلية ال�سيا�سية.
و جتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون اليمني متيز يف م�س�ألة تنظيم احلقوق ال�سيا�سية ،فلم يحرم
الع�سكريني من ممار�سة احلقوق االنتخابية ،كما فعلت بع�ض القوانني العربية التي حتظر م�شاركتهم يف
العملية ال�سيا�سية �أو توقف حقوقهم االنتخابية �إىل �إن يرتكوا اخلدمة الع�سكرية.
ب-بموقف مدونة االنتخابات املغربية من فقدان الأهلية :
طبق ًا لأحكام املادة اخلام�سة من مدونة االنتخابات ال ميكن �أن يقيد يف اللوائح االنتخابية:
	-الع�سكريون العاملون يف جميع الرتب وم�أمورو القوة العمومية و�سائر الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم
يف الف�صل  4من املر�سوم رقم  2.57.1465ال�صادر بتاريخ  5فرباير  .1958ب�ش�أن ممار�سة
املوظفني احلق النقابي كما مت تغيريه.
	-املتجن�سون باجلن�سية املغربية خالل �سنوات اخلم�س التالية حل�صولهم عليها ما مل يرفع عنهم
هذا القيد وفق ال�شروط املقررة يف قانون اجلن�سية املغربية.
	-الأفراد املحكوم عليهم ب�إحدى العقوبات الآتية :
♦عقوبة جنائية.
♦عقوبة حب�س نافذة كيفما كانت مدتها �أو عقوبة حب�س مع �إيقاف التنفيذ ملدة ال تتجاوز
ثالثة �أ�شهر من اجل جناية �أو �إحدى اجلنح الآتية  :ال�سرقة �أو الن�صب �أو خيانة الأمانة
�أو التفال�س �أو ال�شهادة الزور �أو تزوير الأوراق العرفية املتعلقة بالتجارة �أو البنوك �أو
الوثائق الإدارية �أو �شهادة �أو �صنع الأختام �أو الطوابع �أو طوابع الدولة �أو الر�شوة �أو
ا�ستغالل النفوذ �أو تبديد �أموال القا�صرين �أو اختال�س الأموال العمومية �أو التهديد
بالت�شهري �أو الغدر �أو ال�سكر العلني �أو انتهاك الأعرا�ض �أو القوادة �أو البغاء �أو اختطاف
القا�صرين �أو التغرير بهم �أو �إف�ساد �أخالق ال�شباب �أو املتاجرة باملخدرات.
♦عقوبة حب�س نافذة ملدة تتجاوز �ستة �أ�شهر من اجل اجلنح الآتية :الزيادة غري امل�شروعة
 - 65املادة  135من قانون االنتخابات رقم  13ل�سنة 2001م.
 - 66عرفات �أحمد هادي قحيم  :جداول الناخبني ،درا�سة مقارنة  ،بحث نهاية التخرج يف املعهد العايل للق�ضاء اليمني � ،سنة � ، 2009/2008ص.58 :
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يف الأثمان �أو االدخار ال�سري للمنتجات �أو الب�ضائع �أو الغ�ش يف بيع الب�ضائع والتدلي�س يف
املواد الغذائية واملنتجات الزراعية �أو البحرية.
♦عقوبة حب�س ملدة تتجاوز ثالثة �أ�شهر دون �إيقاف التنفيذ �أو عقوبة حب�س ملدة تتجاوز
�ستة �أ�شهر مع �إيقاف التنفيذ من اجل �أي جرمية غري اجلرائم امل�شار �إليها �أعاله با�ستثناء
اجلنح املرتكبة من غري عمد ب�شرط �أال تقرتن بجنحة الفرار.
وال يجوز للأ�شخا�ص املحكوم عليهم ب�إحدى العقوبات امل�شار �إليها �أعاله �أن يطلبوا قيدهم يف
اللوائح االنتخابية �إال بعد ان�صرام خم�س �سنوات من ت�أريخ ق�ضاء العقوبة �أو تقادمها �أو من الت�أريخ
الذي �أ�صبح فيه احلكم نهائيا �إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ ،وذلك دون الإخالل باحلاالت
التي يحكم فيها باحلرمان من حق الت�صويت ملدة �أطول.67
	-الأفراد املحرمون من حق الت�صويت مبوجب حكم ق�ضائي خالل املدة املحددة يف هذا احلكم .
	-الأ�شخا�ص ال�صادرة عليهم �أحكام جنائية غيابية.
	-املحجوز عليهم ق�ضائي ًا.
	-الأ�شخا�ص الذين طبقت بحقهم م�سطرة الت�صفية الق�ضائية.
	-الأ�شخا�ص املحكوم عليهم بالتجريد من احلقوق الوطنية ما مل ي�ستفيدوا من عفو �شامل �أو
ي�سرتجعوا حقوقهم الوطنية بعد ان�صرام املدة املحكوم عليهم بها.
ويثري فقدان الأهلية االنتخابية يف مدونة االنتخابات عدة ت�سا�ؤالت :
	-ما املق�صود باحلكم النهائي املف�ضي �إىل فقدان �أهلية القيد يف الالئحة االنتخابية؟
	-الطبيعة القانونية لقوة ال�شيء املق�ضي به يف جمال الطعون املتعلقة بالتقيد يف اللوائح
االنتخابية ؟
	-ما مدى ت�أثري العفو امللكي ،الإكراه البدين ،رد االعتبار ،على الأهلية االنتخابية؟
بالن�سبة للمق�صود باحلكم النهائي املف�ضي �إىل فقدان الأهلية للتقيد يف الالئحة االنتخابية:
اعترب االجتهاد الق�ضائي �أن املق�صود باحلكم النهائي هو احلكم اجلنحي �أو اجلنائي الذي مل
يعد قابال لأي وجه من وجوه الطعن �إما ال�ستبعادها �أو لفوات �أجلها دون �سلوكها وذلك من خالل
الأحكام الق�ضائية الآتية:
	«-ما دام حكم الإدانة املذكور قد طعن فيه من طرف الطاعن ب�إعادة النظر بتاريخ
 2002/03/25ح�سبما هو ثابت من وثائق امللف ف�إن هذا احلكم غري نهائي بعد ومن ثم ال
ت�أثري له حالي ًا على الأهلية االنتخابية للطاعن ،ال�شيء الذي ي�ستوجب بالتايل �إلغاء قرار
جلنة الف�صل املطعون فيه والأمر ب�إعادة تقيد الطاعن بالالئحة االنتخابية للجماعة».68
 - 67املادة  6من مدونة االنتخابات املغربية.
 - 68حكم املحكمة الإدارية مبراك�ش ،بتاريخ  17غ�شت يوليوز  ،2002حتت رقم  151يف امللف عدد � ، 02 / 144أورده مراد �آيت �ساقل :الق�ضاء االنتخابي
باملغرب يف �أفق ا�ستحقاق  2009قراءة يف منهجية الف�صل يف املنازعات االنتخابية من طرف القا�ضي الإداري ،من�شورات جمعية ن�شر املعلومة القانونية
والق�ضائية� ،سل�سة الدرا�سات والأبحاث ،العدد  ،5ماي � ،. 2008ص28
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	 «-وحيث انه فيما يتعلق بالو�سيلة الأوىل فانه بعد اطالع املحكمة على وثائق الق�ضية تبني �أن
اجلهة املدعى عليها مل تدل مبا يفيد �صريورة احلكم نهائيا كما تق�ضي بذلك مقت�ضيات الفقرة
 3من املادة  5من مدونة االنتخابات والف�صل  644من قانون امل�سطرة املدنية».69
	� «-أن املق�صود باحلكم النهائي هو احلكم اجلنحي �أو اجلنائي الذي مل يعد قابال لأي وجه من
وجوه الطعن �إما ال�ستبعادها �أو لفوات �أجلها « .70
�أما بالن�سبة للطبيعة القانونية لقوة ال�شيء املق�ضي به يف جمال الطعون املتعلقة بالت�سجيل
يف اللوائح االنتخابية� ،أكد الق�ضاء على قاعدة ن�سبية قوة ال�شيء املق�ضي به يف جمال هذه الطعون من
خالل ما يلي:
	«-وحيث �أن قوة ال�شيء املق�ضي به يف ميدان الطعون املتعلقة بالقيد باللوائح االنتخابية
�أمر ن�سبي ،وذلك لأن املراجعة ال�سنوية لهذه اللوائح تعطى لكل ناخب يف حالة ح�صول �أي
تغري يف �إقامته احلق يف طلب ت�سجيله �إىل لوائح اجلماعة اجلديدة التي �أ�صبح يقيم بها مند
ثالثة �أ�شهر  ،وذلك بعد ان يطلب ال�شطب عليه من لوائح اجلماعة حمل �إقامته ال�سابقة ،
ومن ثم الطعن يف قرار جلنة الف�صل ب�ش�أن طلبه عند االقت�ضاء كما يف النازله  ،وبناء على
ذلك  ،ونظرا للعنا�صر اجلديدة التي حتدث يف الإقامة واملراجعة ال�سنوية الدورية للوائح
االنتخابية املرتتبة عليها ف�أن ما �أثارته جلنة الف�صل من �سبقية البت ا�ستنادا �إىل حكم هذه
املحكمة وقرار املجل�س الأعلى امل�شار �إليهما �أعاله يبقى بالتايل دفعا يف غري حمله”.71
�أما بالن�سبة ملدى ت�أثري العفو امللكي ،الإكراه البدين ،ورد االعتبار على الأهلية االنتخابية
املتعلقة بالقيد يف اللوائح االنتخابية � « :سنناق�ش ذلك من خالل االجتهادات كما يلي :

•فيما يتعلق بالعفو امللكي :

فقد ذهب االجتهاد الق�ضائي يف اجتاه اعتبار العفو امللكي اخلا�ص ينح�صر فقط يف عدم
نفاذ العقوبة احلب�سية و�سقوطها عن امل�ستفيد ،وذلك من خالل:
	�«-أن املادة اخلام�سة من مدونة االنتخابات قد حددت الأ�شخا�ص الفاقدين للأهلية االنتخابية
ومن بينهم  ،...وحيث �أنه من الثابت من �أوراق امللف �أن امل�ست�أنف عليه ا�ستفاد من العفو امللكي
من العقوبة احلب�سية املحكوم عليه بها مبنا�سبة عيد العر�ش �أي يف تاريخ �سابق على تاريخ
�صدور الإقالة مو�ضوع الطعن احلايل ،وحيث انه �إذا كان العفو اخلا�ص من العقوبة احلب�سية
ال ي�سقط الإدانة �إال �أن املهم هو �سقوط العقوبة احلب�سية».72
 - 69حكم املحكمة الإدارية مبكنا�س ،بامللف رقم  ،6/03/487بتاريخ � ، 03/03/11أ�شار �إليه  :حممد ق�صري  ،م �س � ،ص.35:
 - 70قرار الغرفة الإدارية باملجل�س الأعلى ،بتاريخ  13نونرب  ،1997حتت رقم  1526يف امللف الإداري عدد � ، 1997/1/5/1628أ�شار �إلية مراد
�آبت �ساقل،م �س�،ص28:
 - 71حكم املحكمة الإدارية مبراك�ش ،يف امللف عدد  ،2000/27بتاريخ  29مار�س � ، 2000أ�شار �إليه مراد �آيت �ساقل ،م �س � ،ص 29
 - 72قرار الغرفة الإدارية باملجل�س الأعلى عدد  ،531بتاريخ � ،2001-4-5أ�شار �إليه حممد ق�صري :حممد الأعرج :الطعون االنتخابية بني �أحكام الت�شريع
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	«-وحيث من امل�سلم به �أن العفو اخلا�ص هو من �أ�سباب �سقوط العقوبة ويرتتب عنه ت�سجيله
ببطاقة ال�سوابق العدلية والبطاقة رقم  1من ال�سجل العديل ،وحيث �أنه �إذا كان �صحيحا �أن
العفو اخلا�ص يرتتب عنه حمو هذه العقوبة احلب�سية و�آثارها مبا يف ذلك ت�سجيلها بال�سجل
العديل وبالطاقة رقم  1للمحكوم عليه ،وحيث �أنه بالرتتيب على ذلك ي�صبح املدعي امل�ستفيد
من العقوبة احلب�سية كما لو كان قد حكم عليه من اجل اجلنحة املن�سوبة �إليه بالغرامة
املالية فقط ال�سيما و�أن املادة  5من مدونة االنتخابات امل�شار �إليها �أعاله قد ن�صت على فقدان
الأهلية االنتخابية بالن�سبة للأ�شخا�ص املحكوم عليهم بعقوية حب�سية ومل تن�ص على مبد�أ
الإدانة �إذ لو كان ق�صد امل�شرع ذلك لن�صت هذه املادة على عبارة الأفراد املدانون نهائيا من
اجل  ...واملحكوم عليهم بعقوبة حب�سية» .73
وقد �أكدت ذلك الغرفة الإدارية باملجل�س الأعلى يف �أحد قراراتها حينما ذهبت �إىل « �أن �أثر
العفو امللكي اخلا�ص ينح�صر يف عدم نفاذ العقوبة احلب�سية وال ميحي اجلنحة التي �أدين من �أجلها
ال�شخ�ص املعني بالأمر».74
•�أما بالن�سبة لت�أثري الإكراه البدين على الأهلية االنتخابية:
فقد اعترب الق�ضاء �أن الإكراه البدين ال يعد عقوبة تقت�ضيها جنحة �أو جناية ما دام ال يعدو �أن
يكون �إجراء من �إجراءات التح�صيل اجلربي للديون العمومية ومن ثم ال ميكن �أن يندرج �ضمن العقوبات
الواردة على �سبيل احل�صر باملادة  5من مدونة االنتخابات وذلك من خالل:
	 «-حيث �أن املادة اخلام�سة من مدونة االنتخابات املعتمدة ت�ستعر�ض يف الفقرة رقم  3منها
وعلى �سبيل احل�صر العقوبات واجلرائم املوجبة لفقدان الأهلية االنتخابية وال يوجد من
بينها الإكراه البدين فال يعترب بتات ًا عقوبة تقت�ضيها جنحة �أو جناية ما لأنه ال يعدو �أن
يكون جمرد �إجراء يرقي �إىل التح�صيل اجلربي للديون.75

�-أما بالن�سبة للرد االعتبار:

�إذا ح�صل طالب القيد يف الالئحة االنتخابات حكم برد االعتبار قبل انعدام �أجل اخلم�س
�سنوات يف طلب قيده يف اللوائح االنتخابية ف�أن طلب ت�سجيله يف الالئحة االنتخابية يكون مقبوال هذا
االجتاه تبناه الق�ضاء الإداري املغربي من خالل :
 « حيث �أن املادة ال�ساد�سة من مدونة االنتخابات مل تن�ص على ا�ستبعاد �أحكام ومقت�ضيات رداالعتبار مما ينبغي معه ترتيب �أثاره بدون قيد �أو �شرط ،...وح�صول الطاعن على رد اعتبار يجعله
وقرارات الق�ضاء املغربي ،دار قرطبة للطباعة والن�شر ،الطبعة الأوىل � ،.2002ص. 52
 - 73حكم املحكمة الإدارية بفا�س ،يف امللف عدد  99/303غ ،بتاريخ � 19شتنرب  ،2000مراد �آيت �ساقل  ،م �س � ،ص 30 :
 - 74قرار الغرفة الإدارية باملجل�س الأعلى ،بتاريخ  9نونرب  ،2005حتت عدد  ،793يف امللف الإداري عدد  ،2005/2/4/ 1662م �س� ،ص .31 :
 - 75حكم املحكمة الإدارية مبراك�ش حتت عدد  ،219ملف عدد  ،02/228بتاريخ � 13أكتوبر � ،2002أورده مراد �آبت �ساقل ،م �س� ،ص .32
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لهذه الغاية يف حل من القيد �أو املانع الوارد باملادة ال�سا�سة من مدونة االنتخابات لينطلق �إىل ممار�سة
حقه يف طلب ت�سجيله بالالئحة االنتخابية من جديد وذلك باملبادرة �إىل تقدميه طلبه بذلك».76

اخلامتة

ونخل�ص �إىل �أن النظام االنتخابي اليمني واملغربي ن�ص ونظم الرقابة الق�ضائية على ا�ستيفاء
�شروط القيد يف جداول الناخبني ،ك�ضمانة قوية و�أكيدة ت�ضاف �إىل �ضمانات كثرية كفلها امل�شرع ل�صحة
و�سالمة جداول الناخبني ونزاهتها  ،فالق�ضاء �سلطان ال �سلطان عليه وهو �سلطة م�ستقلة وحمايدة،
وهذا يزيد يف االطمئنان على �سالمة جداول الناخبني  ،بالإ�ضافة �إىل دور الق�ضاء الفعال يف مراقبة
ا�ستيفاء ال�شروط الواجب توافرها يف طالب القيد يف جداول الناخبني .
لذا ف�أن املدخل الأ�سا�سي لإ�صالح نظام الت�صويت �إمنا يكون من خالل �إ�صالح وثيقة اجلداول
االنتخابية ،ولن يت�أتى ذلك �إال عندما تكون رقابة الق�ضاء على جداول الناخبني و�سيلة ناجحة ملعاجلة
الأخطاء املق�صودة �أو الغري املق�صودة يف �سجل الناخبني و�ضمانة فعالة جلداول ناخبني نظيفة ونزيهة.

 - 76حكم املحكمة الإدارية مبراك�ش يف امللف رقم  2003/6/60بتاريخ  9ابريل � ، 2003أورده مراد �آبت �ساقل ،م �س� ،ص33
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� أكرم عبد احلكيم حممد حممد ح�سن :الطعون االنتخابية يف االنتخابات الت�شريعية ،درا�سة
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�سليمان الطماوي :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،دار النه�ضة العربية القاهرة ،طبعة
.1988
عزيز بودايل� :إ�شكالية تعامل الق�ضاء الإداري مع الأهلية االنتخابية ،الندوة اجلهوية ال�ساد�سة،
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الإ�سكندرية ،م�صر ،طبعة .2002
قوانني االنتخاب يف الدول العربية :و�إعداد ق�سم الدرا�سات االنتخابية والقانونية يف مركز بريوت
للأبحاث واملعلومات ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت لبنان ،الطبعة الأوىل . 2005
حممد ق�صري :املنازعات االنتخابية ورقابة الق�ضاء الإداري  ،دار الإمناء الثقايف  ،الطبعة الأوىل
2009. ،
حممد ق�صري :حممد الأعرج :الطعون االنتخابية بني �أحكام الت�شريع وقرارات الق�ضاء املغربي،
دار قرطبة للطباعة والن�شر ،الطبعة الأوىل .2002
 مراد �آيت �ساقل :الق�ضاء االنتخابي باملغرب يف �أفق ا�ستحقاق  2009قراءة يف منهجية الف�صل
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مرمي عبد اهلل اجلويف� :أحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني ،دون ذكر دار الن�شر ،الطبعة
2000م .

الن�صو�ص القانونية والدالئل:

الد�ستور اليمني ال�صادر بتاريخ  21حمرم هـ املوافق � 15أبريل  2001م ،من�شور باجلريدة الر�سمية
العدد ال�سابع ،اجلزء الثاين.
قانون االنتخابات اليمني رقم  13ل�سنة  2001م واال�ستفتاء  ،من�شور
باجلريدة الر�سمية العدد احلادي والع�شرون  ،اجلزء الأول ال�صادر بتاريخ � 20شعبان  1422هـ
املوافق  15نوفمرب  2001م
القانون رقم 9.97املتعلق مبدونة االنتخابات ال�صادر ب�ش�أنه الظهري ال�شريف رقم  83.97.1بتاريخ
،1977/4/2كما مت تغيريه وتتميمه مبوجب القانون رقم 02.64ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�شريف
رقم  8.39.71بتاريخ 2003/3/24
قانون اجلن�سية اليمني رقم  6ل�سنة  1990ال�صادر بتاريخ  ،1991-8-26باجلريدة الر�سمية
عدد  90/7م ،عدل بالقانون رقم  24ل�سنة  ،2003املن�شور يف العدد  5ل�سنة  2003م.
قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني رقم  40ل�سنة  2002م ،ال�صادر بتاريخ  2002/10/12يف
اجلريدة الر�سمية عدد . 2002/19
الالئحة التنفيذية للقانون االنتخابات رقم  13ل�سنة 2001
دليل الطعون االنتخابية �أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبني  2010م.
الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني  2010م
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�إعادة توزيع الرثوة يف الإقت�صاد الإ�سالمي
ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر
جتارب دوليــــة ناجحة-د .عبد اللطيف بلغر�سة

ا�ستاذ الإقت�صاد الكلي
جامعة باجي خمتار -عنابة -اجلزائر

ملخ�ص:

يعترب الفقر من �أكرب امل�شكالت الإقت�صادية يف الع�صر احلايل ،و لقد عملت
الأنظمة الإق�صادية الثالث -النظام الإ�سالمي والنظام الإ�شرتاكي والنظام
الر�أ�سمايل – جاهدة من �أجل الق�ضاء على الفقر واحلد من تبعاته الوخيمة
على الفرد والأ�سرة واملجتمع والدولة ككل� ،إال �أنها ف�شلت �إال النظام الإ�سالمي
عرب �آلية توزيع و�إعادة توزيع الرثوة بني جميع فئات املجتمع �أال وهي الزكاة.

Abstract
Poverty is one of the largest economic problems
 in the current era, and the three economic systemsthe Islamic, socialist and the capitalist system - have
worked for the elimination of poverty and reduction
of it severe consequences for the individual , family,
society and the state as a whole, but it failed, except the
Islamic regime through a mechanism of distribution
and re-distribution of wealth among all segments of
society, that is Zakat.
			
جامعة امللكة �أروى

123

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

�إعادة توزيع الرثوة يف الإقت�صاد الإ�سالمي ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر

مقدمة:

ال تختلف الأنظمة االقت�صادية الثالث :النظام الر�أ�سمايل  ،النظام اال�شرتاكي ،النظام الإ�سالمي،
كثريا يف املكونني الأولني للن�شاط االقت�صادي للمجتمع �أال و هما  :الإنتاج و اال�ستهالك  ،لكنها  -الأنظمة
 ال تكاد تتفق حول الن�شاط الثالث الأكرث �أهمية والأبلغ خطورة و الأكرث درا�سة � ،أال و هو  :التوزيع .فبا�سم العدالة االجتماعية بالغ النظام االقت�صادي اال�شرتاكي يف تغليب م�صلحة املجتمع على
م�صلحة الفرد بدعوى حماربة الفقر و �ألغى جزءا مهما من مكونات ال�شخ�صية الإن�سانية �أال و هو امللكية
الفردية ف�صادم بذلك النوامي�س الإلهية التي حتكم القوانني االجتماعية فكان م�آله الزوال.
و باملقابل  ،و با�سم احلرية الفردية فرط النظام الر�أ�سمايل يف م�صلحة املجتمع حل�ساب م�صلحة
الفرد بدعوى القوانني االقت�صادية املطنبة يف املادية و املبالغة يف الذاتية و التي يحرم مبوجبها
الفقري و يو�صف بالك�سول لعدم ر�ضاه مب�ستوى منخف�ض من الأجر كما يقول الكال�سيك و بتايل حرموه
من �أعز �صفة يف ال�شخ�صية الب�شرية �أال و هي  :العمل و الك�سب .
و على اعتبار �أن النظام الإ�سالمي هو الو�سطي يف فكره و املعتدل يف طرحه و العادل يف حكمه
و النبيل يف مق�صده و هو الذي ي�سو�س م�صلحة املجتمع و ال يدو�س م�صلحة الفرد ف�إذا اغتنى الفرد
ا�ستفاد معه املجتمع و �إذا تطور املجتمع زادت رفاهية الفرد فالكل يعمل على حتقيق امل�صلحة احلقيقية
للفرد و املجتمع يف تناغم و تعاون و تن�سيق و ذلك عرب نظام الزكاة و الذي ميثل يف ذات الوقت
�ضرورة اقت�صادية و فري�ضة �شرعية ميكن تطبيقه من الق�ضاء على �أخطر ظاهرة �س�سيو اقت�صادية
تهدد الب�شرية �أال و هي ظاهرة الفقر  ،بكل ما حتمله هذه الكلمة من م�صاعب و متاعب و عراقيل و
حتديات .
و منه جاءت هذه الدرا�سة االقت�صادية لثاين �أهم فري�ضة �شرعية لتحاول البحث يف نظام الزكاة
و �إ�شكالية حمو الفقر و ذلك من خالل اال�ستدالل العلمي و اال�ستنتاج املنطقي و اال�ستئنا�س امليداين
بالتجارب الدولية على �أنه ال يوجد نظام مطلقا يكافح �أ�سباب الفقر و يعالج نتائجه �إال نظام الزكاة
عرب م�ؤ�س�سات الزكاة .

�أوال :الفقر بني تعدد املفاهيم و تباين الأنواع و تداخل الأ�سباب

من �أكرب املوا�ضيع التي ت�شغل بل ال�سا�سة املنفذين لل�سيا�سات واملفكرين الوا�ضعني لهذه ال�سيا�سات
 ،مو�ضوع الفقر ،ذلك لأنه يعد من �أكرب عراقيل احلياة الكرمية ومن �أهم كوابح احلياة الرغيدة و من
�أكرث معوقات ال�سعيدة لفرد و الأ�سرة و املجتمع و الدولة و باقي دول العامل على حد ال�سواء.
وعليه ،ف�إنه»:خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين كرث احلديث عن الفقر والفقراء يف �أدبيات
بالتو�سع من الظاهرة االجتماعية يف املجتمع الواحد �إىل الظاهرة العاملية بت�صنيف
الأمم املتحدة
ّ
البلدان �إىل غنية وفقرية وبتحديد مقايي�س وم�ؤ�شرات للفقر يف م�ستوى البلدان وكذلك الأفراد مع
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مراعاة الن�سب ّية ،فالفقري يف اليمن ال ُيقا�س باملقايي�س نف�سها التي يقا�س بها الفقري يف �أمريكا ال�شمالية،
ومت حتديد يوم � 19-17أكتوبر من عام  2008م ،كيوم عاملي للفقر من قبل هيئة الأمم املتحدة ،غري
�أن عدد الفقراء انخف�ض يف الأعوام  2008 - 2005م ،يف الهند وال�صني ،وذلك بف�ضل معدالت النمو
العالية التي حققها هذان البلدان خالل ال�سنوات املا�ضية ،ويعترب مقيا�س (فقر القدرة) مقابل مل�ؤ�شر
التنمية الب�شرية حيث انه متو�سط مرجح لثالث م�ؤ�شرات حتاول حتديد �شريحة الب�شر التي ال متتنع
باخلدمات الأ�سا�سية من تغذية و�صحة والتعليم ، )1(».حيث ي�ستغرب الأمر هنا عن �سبب عدم �إدراج
ال�سكن �ضمن هذه اخلدمات الأ�سا�سية التي �أوردتها �أدبيات الأمم املتحدة عند تناولها ملو�ضوع الفقر و
الفقراء و البلدان الفقرية ،حيث الع�شرة بلدان الأكرث فقرا يف العامل  ،و كذا خريطة توزيع الفقر يف
العامل هما على التوايل:
جدول رقم()1
الع�شرة بلدان الأكرث فقرا يف العامل من حيث عدد الفقراء

الرتبة
الأوىل عامليا
الثانية عامليا
الثالثة عامليا
الرابعة عامليا
اخلام�سة عامليا
ال�ساد�سة عامليا
ال�سابعة عامليا
الثامنة عامليا
التا�سعة عامليا
العا�شرة عامليا

البلد
الهند
ال�صني
بنغالدي�ش
الربازيل
اندنو�سيا
نيجرييا
فيتنام
الفلبني
باك�ستان
اثيوبيا

عدد الفقراء(باملاليني)
350
105
93.5
72.5
48
46.5
38
35.5
35
14

امل�صدر� :إعداد الباحث بالإعتماد على �إح�صائيات موقع ويكيبيديا http://ar.wikipedia.org/wiki
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�شكل رقم()1
خريطة توزيع الفقر بالن�سبة امل�ؤية يف العامل

امل�صدرPercent poverty world map, at :http://upload.wikimedia.org. :

و�إذا �أردنا �أن تكلم عن الفقر يف العامل ب�إ�ستمال لغة الأرقام ف�إننا �سوف ن�صاب الذهول و الده�شة
فلقد  :د�أبت منظمة الأمم املتحدة كل �سنة على ن�شر الكثري من الأرقام مثل �أنه يعي�ش فوق كوكب
الأر�ض  6مليارات من الب�شر يبلغ عدد �سكان الدول النامية منها  4.3مليارات ،يعي�ش منها ما يقارب 3
مليارات حتت خط الفقر وهو  2دوالران �أمريكيان يف اليوم ،ومن بني ه�ؤالء هنالك  1.2مليار يح�صلون
على �أقل من  1دوالر واحد يوميا ،ويف املقابل تو�ضح الإح�صاءات الغربية بالأرقام �أن الدول ال�صناعية
متلك  97%من االمتيازات العاملية كافة ،و�أن ال�شركات الدولية عابرة القارات متلك  90%من امتيازات
التقنية والإنتاج والت�سويق ،و�أن �أكرث من  80%من �أرباح �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف البلدان
النامية يذهب �إىل  20دولة غنية� ،أما يف البلدان النامية جند �أن ن�سبة  33.3%لي�س لديهم مياه �شرب
�آمنة �أو معقمة �صاحلة لل�شرب واال�ستعمال ،و 25%يفتقرون لل�سكن الالئق ،و 20%يفتقرون لأب�سط
اخلدمات ال�صحية االعتيادية ،و 20%من الأطفال ال ي�صلون لأكرث من ال�صف اخلام�س االبتدائي،
و 20%من الطلبة يعانون من �سوء ونق�ص التغذية.
ويف املقابل تبلغ ثروة  3من �أغنى �أغنياء العامل ما يعادل الناجت املحلي لأفقر  48دولة يف العامل ،كما
�أن ثروة  200من �أغنى �أغنياء العامل تتجاوز ن�سبتها دخل  41%من �سكان العامل جمتمعني .وتو�ضح
الدرا�سات �أنهم لو �ساهموا بـ  1%من هذه الرثوات لغطت تكلفة الدرا�سة االبتدائية لكل الأطفال
يف العامل النامي ،وبينما ميوت � 35ألف طفل يوميا ب�سبب اجلوع واملر�ض ويق�ضي � 1/5سكان البلدان
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النامية بقية اليوم وهم يت�ضررون جوعا ،تقل امل�ساعدات املخ�ص�صة للدول الفقرية عن طريق منظمة
الأمم املتحدة عما تنفقه  9من البلدان املتقدمة على غذاء القطط والكالب يف � 6أيام فقط.
�إن كل هذه الأرقام تربز اخللل الكبري احلا�صل يف متركز ر�أ�س املال العاملي ،وهو خلل ال ميكن جتاهل
تفاعالته ال�سلبية وما يرتتب عليها من �آثار وخيمة على الب�شرية ،كما تو�ضح ما �آل �إليه حال الإن�سانية
يف التغا�ضي عن هذه الف�ضيحة الأخالقية التي تهدد على نحو خطري ال�سالم االجتماعي العاملي.
�إن تناول مو�ضوع الفقر بلغة الأرقام يجرنا حتما للحديث عن خط الفقر poverty threshold
�أو  poverty lineو هو �أدنى م�ستوى من الدخل يحتاجه املرء �أو الأ�سرة حتى يكون بالإمكان توفري
م�ستوى معي�شة مالئم يف بلد ما ،ومن هنا يظهر م�صطلح الفقر املدقع  – absolute povertyالذي
�سنتناوله الحقا -وهو م�ستوى من الفقر يتمثل بالعجز عن توفري تكاليف املتطلبات الدنيا ال�ضرورية من
حيث امل�أكل وامللب�س والرعاية ال�صحية وامل�سكن ،ومنه ف�إن النا�س الذين يعي�شون حتت خط فقر حمدد
هم �أنا�س ميكن �أن يو�صفوا ب�أنهم يعي�شون يف حالة فقر مدقع.
�إن خط الفقر املتعارف عليه عامليا كان حوايل  1دوالر �أمريكي واحد يف اليوم للفرد ،لكن البنك
الدويل عاد يف عام  2008ورفع هذا اخلط �إىل  1.25دوالر عند م�ستويات القوة ال�شرائية لعام ،2005
ومع ذلك ف�إن العديد من الدول ت�ضع خطوط فقر خا�صة بها وفق ظروفها اخلا�صة ،فمثال عام 2009
كان خط الفقر يف الواليات املتحدة للفرد دون �سن  65هو  11,161دوالر �سنويا ،ولعائلة من �أربعة
�أفراد من بينهم طفلني هو  21,756دوالر �سنويا.
و لتحديد م�ستوي الفقر يتم ح�ساب املجموع الكلي للموارد الأ�سا�سية والتي ي�ستهلكها الأفراد
البالغون يف خالل فرتة زمنية معينة غالبا �سنة ،كما �أن االقت�صاديني يف الدول املتقدمة يهتمون كثريا
ب�أ�سعار العقارات وتكاليف ا�ستئجار امل�ساكن وذلك لأهميتها يف حتديد خط الفقر(.)2
كما �أن هناك العديد من امل�ؤ�شرات التي ميكن �إ�شتقاقها بالإعتماد على خط الفقر �أهمها:
•ن�سبة الفقر و التي يعترب من امل�ؤ�شرات ال�شائعة لقيا�س درجة الفقر و يقي�س الأهمية الن�سبية
للفقراء فثي املجتمع  ،و يح�سب باملعادلتني التاليتني على الإختيار:
ن�سبة ال�سكان الفقراء = ( عدد الأفراد حتت خط الفقر للفرد /جمموع عدد ال�سكان) 100 x
ن�سبة الأ�سر الفقرية = (عدد الأ�سر حتت خط الفقر لأ�سرة /جمموع الأ�سر يف املجتمع) 100 x
�إن الأرقام �سالفة الذكر و املعربة عن الفقر تدفعنا حتما لت�سجيل بع�ض الآثار املرتتبة عليه
خا�صة يف اجلانب الإقت�صادي و التي من �أهمها:
•�إن املجتمع �إذا كان فقريا ف�إن الدخل الوطني يذهب �إىل �إطعام الأفواه اجلائعة بدل �أن تذهب �إىل
التنمية  ،واال�ستثمار  ،فتظل الدولة ( واملجتمع ) يف دائرة مفرغة  ،يكون من ال�صعب اخلروج منها
 ،وبالتايل فلن تتحقق التنمية املن�شودة يف ظل الفقر املدقع
•زيادة الديون والقرو�ض الفردية ل�سد ال�ضروريات واحلاجيات اال�ستهالكية بدال من اخلو�ض يف
خطط النه�ضة والبناء .
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•تبعية ال�شعوب الفقرية للدول وال�شعوب املانحة للقرو�ض والديون ،وما يرتتب عليها من �آثار �سلبية
يف جميع اجلوانب واجلبهات.
•زيادة اال�ستغالل واالحتكار  ،وبالتايل يزداد الفقراء فقرا  ،والأغنياء غنى  ،لأن الفقراء ب�سبب
حاجتهم ال�شديدة يكونون غري قادرين على املناف�سة  ،فيخ�ضعون لل�شروط التع�سفية للأغنياء
وال�شركات االحتكارية.
•انخفا�ض م�ستوى الإنتاج  ،وبالتايل انخفا�ض الدخل واال�ستثمار ،واالدخار ،ون�صيب الفرد من
الناجت الوطني وذلك لأن قدرات الفقري �ضعيفة وبخا�صة الفقري املدقع  ،وعليه يكون ن�صيبه �أقل
من غريه يف ال�صناعة والزراعة  ،وا�ستغالل الأر�ض ب�سبب عدم قدرته على �شراء التقنيات احلديثة
املتطورة التي تزيد يف الإنتاج ،والإتقان ،فالفقري يف الغالب يعتمد على الو�سائل البدائية ،وبالتايل
فيكون �إنتاجه قليال يف خمتلف املجاالت ،ويكون معدل ن�صيبه من الناجت الوطني قليال ،ومنه ين�صح
كل اخلرباء الدول الفقرية ب�ضرورة زيادة الإنتاج وبخا�صة الإنتاج ال�صناعي.
•عجز املوازنة ب�سبب قلة املوارد ،وانخفا�ض حجم الإيرادات العامة التي حت�صل عليها اخلزينة
العمومية  ،وعدم �إمكانية فر�ض �أو حت�صيل �ضرائب منا�سبة ت�صرف يف �أوجه الرعاية الغذائية
وال�صحية ،واخلدمات الأ�سا�سية الأخرى ،بل �إن الدولة �إذا فر�ضت �ضريبة �أو حجبت الدعم عن
�سلعة �أ�سا�سية وقعت ا�ضطرابات.
•عجز ميزان املدفوعات ب�سبب �ض�آلة حجم وقيمة ال�صادرات ،وزيادة قيمة وحجم الواردات ،حيث
تكون الن�سبية يف ال�صادرات والواردات يف معظم الدول الفقرية هي � 3/1أي الثلث(.)3
•زيادة الديون اخلارجية ،وذلك لعدم وجود موارد اقت�صادية� ،أو �صناعات قوية ،وبالتايل ف�إن
الدولة ت�ضطر لالقرتا�ض بفائدة ،وب�أي ثمن كان ،ثم ترتاكم الديون ،وت�صبح الدولة �أ�سرية ملن
منحها.
•زيادة الت�ضخم ،وتدهور القيمة ال�شرائية للعملة حمليا.
• زيادة معدالت اجلرائم املالية والف�ساد املايل والإداري.

 - 1مفهوم الفقر

ال َفق ُْر عند اللغويني هو العوز و احلاجة� ،أما الفقر « »Povertyيف الإ�صطالح فقد حاز على العديد
من التعاريف و املفاهيم التي اختلفت تبعا لتباين احل�ضارات والبلدان والثقافات والأزمنة ،وبالتايل نتج
عن ذلك عدم وجود �إجماع �أو حتى �إتفاق عند جمهور الإقت�صاديني حول تعريف �شامل كامل للفقر و
�سبب ذلك تداخل العوامل الأيديولوجية و الإقت�صادية ال�سيا�سية و الإجتماعية يف مهمة البحث عن
هذا التعريف .
ومنه �سوف نورد بع�ض التعاريف على �سبيل الذكر ال احل�صر لأن �إيرادها جميعا يخرجنا عن غر�ض
هذه الورقة البحثية ،حيث جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الفقر يو�صف به الفرد كما يو�صف به املجتمع و
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الإقت�صاد و الدولة ككل.
أ-أعرف البنك الدويل الدول منخف�ضة الدخل �أي الفقرية « :ب�أنها تلك الدول التي ينخف�ض
فيها دخل الفرد عن  600دوالر ،وعددها  45دولة معظمها يف �أفريقيا ،منها  15دولة يقل
فيها متو�سط دخل الفرد عن  300دوالر �سنويا ،لكن برنامج الإمناء للأمم املتحدة �أ�ضاف
معايري �أخرى تعرب مبا�شرة عن م�ستوي رفاهية الإن�سان ونوعية احلياة «»Livelihood
حيث و�سع بذلك دائرة الفقر مبفهوم نوعية احلياة لت�ضم داخلها  70دولة من دول العامل� ،أي
هناك حوايل  45%من الفقراء يعي�شون يف جمتمعات غري منخف�ضة الدخل� ،أي هناك فقراء
يف بالد الأغنياء ،ويكتفي هنا بذكر �أن30مليون فرد يعي�شون حتـت خط الفقـر يف الواليات
املتحدة الأمريكية ( % 15من ال�سكـان) «(.)4
ب-بو ذهب البع�ض �إىل �أن  « :الفقر هو عدم كفاية الدخل ،ولكن الفقر يعرف يف �أ�شكال و�صور
تتجاوز عدم كفاية الدخل ،حيث ورد يف باب حماربة الفقر يف تقرير التنمية الأممي ل�سنتي
� 2000/2001أن الفقر يتمثل �إىل حد كبري يف انعدام الفر�ص ب�سبب عدم كفاية التعليم
والتغذية ،و�ضعف احلالة ال�صحية ،وق�صور التدريب �أو ب�سبب عدم القدرة على العثور على
عمل يجزي القدرات املوجودة لدى ال�شخ�ص ،كما �أن الفقر يتمثل �أي�ضا يف ال�ضعف (ب�سبب
عدم كفاية الأ�صول) �أمام ال�صدمات االقت�صادية املفاجئة الوا�سعة املدى� ،أو حتى ال�صدمات
الفردية ك�أن يفقد العامل الب�سيط قدرته على ك�سب قوت يومه  ،كذلك يعترب الفقر انعدام
القدرة على تغيري القوى االقت�صادية واالجتماعية التي تعمل على ا�ستمرار حالة ال�ضعف
�أمام ال�صدمات ،لكن ال يزال انخفا�ض الدخل �أو الإنفاق يرتبط يف الغالب ارتباطا وثيقا بهذه
اخل�صائ�ص ،ومن ثم فهو يعترب معيارا �سليما لتحديد طبيعة الفقر ومداه ،و عليه ف�إن الفقر
ميكن تعريفه بو�صفه حالة من احلرمان من املزايا �أو الركائز االقت�صادية واالجتماعية
والب�شرية التي ت�شمل الأ�صول االقت�صادية واملادية مثل  :الأر�ض واملا�شية وال�سكن واملهارات
والتعليم و التعلم وال�صحة اجليدة والعمل وغريها من العنا�صر املادية التي توفر قاعدة
لتوليد الدخل و الإنتاج �سواء يف احلا�ضر �أو يف امل�ستقبل»(.)5
ج-جو�إعترب �آخرون �أن  « :الفقر هو حالة و لي�س و�صف ،فهو حالة من احلرمان املادي الذي يرتجم
بانخفا�ض ا�ستهالك الغذاء ،كما ونوعا ،وتدين الو�ضع ال�صحي وامل�ستوى التعليمي والو�ضع
ال�سكني ،واحلرمان من ال�سلع املعمرة والأ�صول املادية الأخرى ،وفقدان ال�ضمانات ملواجهة
احلاالت ال�صعبة كاملر�ض والإعاقة والبطالة وغريها ،وللحرمان املادي انعكا�سات تتمثل
ب�أوجه �أخرى للفقر كعدم ال�شعور بالأمان و�ضعف القدرة على اتخاذ القرارات وممار�سة حرية
االختيار ومواجهة ال�صدمات اخلارجية والداخلية ،و مبفهوم مب�سط للفقر يعترب الفرد – �أو
الأ�سرة – الذي يعي�ش �ضمن �إطار الفقر �إذا كان الدخل املت�أتي له غري كاف للح�صول على �أدنى
م�ستوى من ال�ضروريات للمحافظة على ن�شاطات حياته وحيويتها «(.)6
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د-دويف القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،عرف الفقر  « :ب�أنه و�ضع �إن�ساين قوامه احلرمان امل�ستمر
�أو املزمن من املوارد ،والإمكانات ،واخليارات ،والأمن ،والقدرة على التمتع مب�ستوى معي�شي الئق
وكذلك من احلقوق املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية الأخرى «(.)7
ه-هو هناك من فرق بني الفقر و عدم امل�ساواة عند تعريفه للفقر حيث �أكد �أن “ :الفقر لي�س
من م�شاكله عدم امل�ساواة ،والبد من الت�أكيد على التفرقة بينهما ،ففي حني �أن مفهوم الفقر
ين�صرف �إىل امل�ستوى املطلق ملعي�شة جزء من ال�سكان وهم الفقراء ،ف�إن مفهوم عدم امل�ساواة
ين�صرف �إىل امل�ستوى الن�سبي للمعي�شة خالل املجتمع ب�أ�سره ،علما ب�أن تخفي�ض الفقر يف دولة
ما ويف حلظة ما يتحدد مبعدل منو دخل ال�سكان يف املتو�سط ،وبالتغري يف توزيع الدخل ،فالنمو
ال�ضعيف و�ضعف �آليات التوزيع العادل للدخل ي�ؤديا �إىل زيادة م�ستوى الفقر� ،أما الفقر فهو
عدم القدرة على احل�صول على احلد الأدنى من م�ستوى املعي�شة «(.)8

� - 2أنواع الفقر

�إن الإختالف يف حتديد عدد الفقراء و �أنزاع فقرهم و كذا ال�ش�أن بالن�سبة ل�ضبط عدد البلدان
الفقرية و نوع الفقر ال�سائد فيها يعود �أ�سا�سا �إىل الإختالف يف و�ضع ت�صنيفات للفقر و بالتايل حتديد
�أنواعه ،ذلك �أن الأدبيات الإقت�صادية و�ضعت ت�صنيفات و �أنواع للفقر ترتكز على معيارين  ،ف�أما املعيار
الأول فيتمثل يف م�ستوى الفقر  ،و�أما املعيار الثاين فيتمثل يف العوامل امل�سببة للفقر.
و عليه  ،ف�إذا �إ�ستعملنا املعيار الأول �أي م�ستوى الفقر والذي ق�سم الفقر �إىل عدة م�ستويات وذلك
لغر�ض قيا�سه ،جند الأنواع الثالثة التالية :
أ-أالفقر املطلق  Absolute Povertyهو احلالة التي ال ي�ستطيع فيها الإن�سان عرب الت�صرف
بدخله ،الو�صول �إىل �إ�شباع حاجاته الأ�سا�سية املتمثلة بالغذاء ،وامل�سكن ،وامللب�س ،والتعلم،
وال�صحة ،والنقل.
ب-ب الفقر املدقع  Extreme Povertyوالذي ي�سمى كذلك بالفقر املزريDisruptive
 Povertyوهو احلالة التي ال ي�ستطيع فيها الإن�سان ،عرب الت�صرف بدخله  ،الو�صول �إىل
�إ�شباع حاجاته الغذائية لت�أمني عدد معني من ال�سعرات احلرارية التي متكنه من موا�صلة
حياته عند حدود معينة.
ج-ج فقر الرفاهية  Welfare Povertyوالذي �أ�ضافته بع�ض الدرا�سات حيث حدد بع�ض
الباحثني هذا النوع من الفقر الذي تتعر�ض له بع�ض ال�شرائح الإجتماعية وخا�صة يف
املجتمعات الغربية التي تعي�ش فيما ي�سمى بالبلدان املتطورة والتي يتمتع �أفرادها باملنجزات
احل�ضارية احلديثة كالأجهزة املتطورة واحلديثة وبع�ض و�سائل الرتفيه املتنوعة التي تفتقر
�إليها بع�ض ال�شرائح الأخرى وهو ما �أطلق عليه ت�سمية فقر الرفاهة.
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�أما �إذا �إ�ستعملنا املعيار الثاين �أي العوامل امل�سببة للفقر ،ف�إننا جند للفقر نوعني رئي�سيني هما.
أ-أ فقر التكوين حيث ميثل هذا النوع مظاهر الفقر الناجتة ب�سبب املعوقات وال�صعوبات
الواقعية �أو االفرتا�ضية كالعوامل البيولوجية �أو الف�سيولوجية والتي يف مقدمتها الإعاقة
البدنية والعقلية والنف�سية ب�أ�شكالها املختلفة والتي متثل ق�صورا يف القدرات ال�شخ�صية
للأفراد ،زيادة على الإعاقة االجتماعية �أو النف�سية مثل الأنوثة مقارنة بالذكورة ،وال�شباب
مقارنني بالأطفال وبكبار ال�سن ،واجلماعات مقارنة بالأفراد .
ب-ب فقر التمكني وهو الذي يعترب فقر م�ؤ�س�سي  ،يف�صح عن نق�ص يف قدرة م�ؤ�س�سات املجتمع على
تلبية �إحتياجات النا�س �أو – وهو املهم – تفعيل قدراتهم املتاحة �أو املمكنة وحثهم على
�إ�ستثمراها.

� - 3أ�سباب الفقر

للفقر مبفاهيمه املختلفة و�أنواعه املتعددة عدة �أ�سباب  ،منها املو�ضوعية و منها الذاتية  ،منها
الداخلية و منها اخلارجية منها امل�ؤقتة ومنها املزمنة -الهيكلية -و ذلك مثل � :سوء توزيع الرثوة
واملداخيل  ،و�سوء التنظيم ،واالتكال على الغري والتقاع�س عن العمل وعدم التكافل االجتماعي بني
افراد املجتمع ،واحلروب واال�ستعمار ،والكوارث و�ضعف التعليم وطبيعة العراقة احل�ضارية والتكاثر
ال�سكاين الوا�سع وال�سريع و مدى تطور �أنظمة ال�صحة واحلياة ،وقلة العمل والن�شاط و�ضعف الفعالية
احل�ضارية و تدين القدرة على التنمية والتطوير ،مع �أهمية الإ�شارة هنا �إىل �أن �أكرب ن�سبة للفقر توجد
يف البلدان الأبوية املعتمدة على الدولة كمجتمع و�صائي  ،وتقل هذه الن�سبة يف املجتمعات املتعلمة
واملتناف�سة واملنظمة للجهد الب�شري ،ومينه ي�سهل هنا تبيان الأ�سباب الداخلية والأ�سباب اخلارجية
للفقر.
أ-أالأ�سباب الداخلية
من �أهم الأ�سباب الداخلية جند :
•طبيعة املجتمع ون�شاطه وتطوره احل�ضاري والب�شري ،وعراقته يف تنظيم �أعماله وا�ستفادته من
ثرواته وتنميتها تنمية م�ستدامة.
•النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي ال�سائد يف بلد ما .فالنّظام اجلائر ال ي�شعر فيه املواطن بالأمن
واالطمئنان �إىل عدالة حتميه من الظلم والتع�سف ،وي�ستفحل الأمر �إذا ت�ضاعف العامل ال�سيا�سي
بعامل اقت�صادي يتمثل يف انفراد �أ�صحاب ال�سلطة املخت�صبة و�أذيالهم بالرثوة بالطرق غري
امل�شروعة نتيجة ا�ست�شراء الف�ساد واملح�سوبية والظلم واحلقرة ،فيتعا�ضد اال�ستبداد ال�سيا�سي
باال�ستبداد االقت�صادي واالجتماعي ،وهي من احلاالت التي تت�سبب يف ات�ساع رقعة الفقر يف
املجتمع حيث مت�س جل الفئات الإجتماعية حتى عندما يكون البلد زاخرا بالرثوات الطبيعية و
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هي حاالت جندها يف عدة بلدان عربية و�إفريقية �أو يف دول �أمريكا الالتينية ،مما ي�سبب يف نهاية
الأمر احلروب الأهلية واال�ضطرابات وانعدام الأمن كما هو ال�ش�أن يف بلدان الربيع العربي.
ب -الأ�سباب اخلارجية
�إن الأ�سباب اخلارجية متعددة ،وهي �أعقد و�أخفى �أحيانا ،ومن �أهمها:
•احلروب والنزاعات وال�صراعات الدولية التي حترم البلدان فر�صة التنمية والتطوير.
•ال�سيطرة واال�ستعمار والتدخل ب�ش�ؤون الدول الفقرية ا�ستغالال ونهبا لرثواتها ،من �أكرثها ظهور ًا
االحتالل الأجنبي.
•نق�ص امل�ساعدات الدولية �أو �سوء توزيعها يف البلدان التي ي�سود فيها الف�ساد يف احلكم(.)9

ثانيا – نظام الزكاة �أو �آلية �إعادة توزيع الرثوة يف الإقت�صاد الإ�سالمي

يتميز النظام االقت�صادي الإ�سالمي عن غريه من الأنظمة مببد�أين هما  :حترمي الربا و فر�ض
الزكاة ,و لإن �أخذ املبد�أ حقه و م�ستحقه من البحث و الدرا�سة و التطبيق ف�إن املبد�أ الثاين ال يزال يف
كثري من الدول العربية ي�أمل يف التحقيق حيث اختزلت هذه الفري�ضة ال�شرعية و ال�ضرورة االقت�صادية
يف فهم الكثري من امل�سلمني على �أنها �صدقة يتف�ضل بها الأغنياء على الفقراء �إن �أرادوا ذلك و هي بتايل
ل تلح يف املجتمع احلديث و ال تتما�شى مع االقت�صاد املعا�صر اللذان يقومان على العمل و الإنتاج ال على
ال�صدقات .
لكن الزكاة نظام مايل اقت�صادي فريد باعتبارها �ضريبة مالية تفر�ض على الأفراد و الأموال و
�سائر الرثوات و هي مورد مايل دائم من موارد الدولة ت�صرف يف حترير الإن�سان من ذل الفقر ة االحتياج
وتدفعه �إىل العمل و الإنتاج وترمي �إىل �إ�شباع حاجياته املالية و تطهر نف�سه من ال�شح و احل�سد و
البغ�ضاء.
و هي �إىل جانب ذلك معاجلة اقت�صادية الكتناز الأموال و تعطيلها عن التداول و اال�ستثمار و هي
�أي�ضا �أول نظام للت�أمني و ال�ضمان االجتماعي يف تاريخ الب�شرية لأنها تعمل على ت�أمني �أبناء املجتمع �ضد
العجز و الفقر و الكوارث و املجاعات و حتقيق الت�ضامن الإن�ساين بينهم (.)10
و باعتبار الزكاة فري�ضة �شرعية و �ضريبة مالية ف�إن لها من الأهداف ذات الأبعاد النف�سية ف�ضال
عن الأهداف االقت�صادية و االجتماعية و منها تطهري النفو�س من نوا زغ ال�شح و اال�ستئثار و الأنانية
بالن�سبة ملعطي الزكاة و حتريره من حب املال و التعلق به �إىل حد اخل�ضوع له و هي باملقابل تظهري
لنف�س �آخذ الزكاة من احل�سد و البغ�ضاء و الذل و املهانة و امل�س�ألة و امل�سكنة  ،والزكاة تدريب على
و �إرهاق
البذل و العطاء و العمل و النماء و تخلي�ص للفقراء من كرب الأغنياء ومن �ضناء الدين
اال�ستعالء و هي تخل�صهم كذلك من �شظف العي�ش و �ضنك املعي�شة و �أ�سر الفقر و �سجن العوز كما �أنها
و�سيلة فعالة و هامة يف تنمية �شخ�صية الإن�سان و كيانه املعنوي وهي كذلك طهارة للمال و تنمية له .
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 - 1نظام الزكاة :تنمية لالقت�صاد و ترقية للمجتمع و حماربة للفقر

ت�أ�سي�سا على كون الزكاة نظام مايل و اقت�صادي و اجتماعي فهي تعمل على معاجلة �آثار الفقر من
جهة و مكافحة �أ�سبابه من جهة �أخرى فتنمية اجلانب االقت�صادي و ترقية اجلانب االجتماعي مير
عرب حتقيق الأهداف املختلفة و تطبيق النتائج املتعددة لنظام الزكاة و هذا على الأ�صعدة التالية :
�أ -على ال�صعيد املايل
تعد الزكاة �أول �ضريبة عادلة و ناجحة يف التاريخ بحكم طابعها التعبدي املقد�س خالفا لل�ضريبة
املعا�صرة ذات الطابع القانوين اخلايل من العدالة و العبادة مما يدفع باملكلفني �إىل التهرب منها و
التحايل عليها بخالف الزكاة التي يدفعها �صاحبها مطبقا لفر�ضياتها طالبا لأجرها خائفا من عقابها
طامع يف نتائجها و بتايل فهي متثل موردا ماليا و �إيرادا كليا مليزانية الدولة يحميها من الوقوع يف
العجز �أو االلتجاء �إىل الدين اخلارجي �أو الداخلي فهي مورد من موارد احلكومة ي�صرف ملواجهة الفقر
و متكن الأفراد من �إ�شباع حاجياتهم و هي بحكم طابعها ال�شمويل و الدائم تعترب �أداة بيد الدولة
ملواجهة العجز املايل و الأزمات االقت�صادية و الكوارث الطبيعية و حماية من فخ املديونية و هذا كله
دون اال�ضطرار �إىل تخفي�ض النفقات العامة التي هي �ضرورية ملكافحة الفقر و زيادة النمو و حتقيق
التنمية .
ب -على ال�صعيد النقدي
باعتبار الزكاة اقتطاع ن�سبة  2.5باملائة من الرثوة النقدية كل عام تدفع مبالكها �إىل ا�ستثمارها
يف الواقع و عدم اكتنازها �إذ لو تركها مالكها جامدة �ساكنة لتناق�صة عاما بعد عام خا�صة و �أن الإ�سالم
يحرم عليه الربا و بذلك لي�س هناك �سبيل لتنمية كميته النقدية �إال من خالل ا�ستثمارها يف م�شاريع
�إنتاجية تخلق القيمة امل�ضافة مما ي�أدي �إىل نزول هذه الرثوة النقدية و تداولها و ذلك يح�ضر الطلب
و يكرث العر�ض مما ميكن ملنتج تلك ال�سلعة �إىل �إنتاج غريها و من ثم يكرث الإنتاج و تزيد و وترية التنمية
)11(.
و كل ذلك يعمل على الق�ضاء على الت�ضخم و يحارب الفقر و يعالج �آثاره و يطابق االقت�صاد
احلقيقي من االقت�صاد النقدي  ,ذلك �أن الت�ضخم هو العدو الرئي�سي للعدالة االجتماعية و يرتتب على
مكافحته و تخفي�ض ارتفاع الأ�سعار حماية القدرة ال�شرائية للمواطن و �إعادة توزيع الدخل لفائدة
ذوي الدخول ال�ضعيفة و حت�سني العالقة بني الأجور و تكاليف املعي�شة دون احلاجة �إىل دورات متتالية
للزيادة يف الدخول النقدية مما ي�صب يف نهاية املطاف يف حل �إ�شكالية الفقر ق�ضاءا العلى �أ�سبابه و
معاجلة لآثاره.
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ج -على �صعيد الت�شغيل
مل يعد خافيا �أن البطالة �أ�صبحت ت�شكل مع�ضلة اقت�صادية و اجتماعية و نف�سية يف الوقت ذاته
و مل تفلح �سيا�سات الت�شغيل املتبعة حلد الآن يف حما�صرتها �أو امت�صا�صها بل �أدت �إىل تفاقمها و من ثم
زيادة حدة الفقر يف املجتمع .
و باعتبار �أن نظام الزكاة �إعادة لتوزيع الرثوة ب�شكل عادل فهي متثل �أحد احللول الرئي�سية للحد
من البطالة و بالتايل مكافحة الفقر و ذلك من خالل تخفي�ض التكاليف اجلبائية و ال�شبه جبائية
للم�ؤ�س�سات و اقت�صارها على ن�سبة  205باملائة �سنويا مما يزيد يف معدالت الأرباح و بالتايل فر�ص
اال�ستثمار و التو�سع و النمو و بالتايل زيادة فر�ص و �إمكانيات الت�شغيل والتوظيف مما ي�ؤدي �إىل
تقلي�ص عدد البطالني و تخفي�ض ن�سبة البطالة و ت�شغيل العاطلني و من ثم تقزمي حجم الفقراء و
املعوزين وحتجيم ظاهرة الفقر و االحتياج .
كذلك يعمل نظام الزكاة على حما�صرة البطالة من خالل �صناديق الزكاة التي تعمد �إ‘�إىل م�ساعدة
م�ؤ�س�سات ت�شغيل ال�شباب و امل�ستثمرين ال�صغار و احلرفني اجلدد باعتزالهم من فخ البطالة و انت�شالهم
من فك الفقر و �إخراجهم من فج الي�أ�س و القنوط حموا للآالم و زرعا للآمال حتى يتحول الفقري الذي
ا�ستفاد من الزكاة يف هذا العام �إىل مزك يف العام القادم .
د -على �صعيد دور الدولة
�إن وظيفة الدولة الرئي�سية هي حتقيق التنمية و توفري ال�شغل لكل فرد و مكافحة الفقر و �ضمان
حد الكفاية للمجتمع دون ا�ستثناء  ,و لن يت�سنى لها ذلك �إال من خالل تطبيق نظام الزكاة  ,و هي تتحمل
م�س�ؤولية كل ما يحدث من انحرافات ناجمة عن تزايد حجم الفقر و تعاظم عدد الفقراء نتيجة لعدم
توافر امل�ستوى املعي�شي املعقول لذلك اعترب علماء الإ�سالم �إقامة احلدود دون توفري الكفاية فيه تعد
على �شريعة اهلل ا�ستنادا �إىل تلك احلادثة ال�شهرية لعمر بن اخلطاب مع �أحد والته حيث �س�أله قبل
توديعه ماذا تفعل �إذا جاءك �سارق قال �أقطع يده فرد عليه عمر قائال  « :ف�إن جاءين منهم جائع �أو
عاطل ف�سوف يقطع عمر يدك «  ،يا هذا �إن اهلل ا�ستخلفنا على عباده لن�سد جوعتهم و ن�سرت عورتهم
و نوفر لهم حرفتهم ف�إذا �أعطيناهم هذه النعم تقا�ضيناهم �شكرها يا هذا �إن اهلل خلق الأيدي لتعمل
ف�إذا مل جتد يف الطاعة عمال التم�ست يف املع�صية �أعماال ف�شغلها بالطاعة قبل �أن ت�شغلك باملع�صية .
ومن هنا يربز عمق نظر الدولة الإ�سالمية للظواهر االقت�صادية و العالقات االجتماعية و قوانني
ارتباطها و مكافحة مل�شكلة الفقر فلم يكون هناك �أداء �سليم للأعمال و ال ا�ستقرار للأمن طاملا مل يكفل
للأفراد �إ�شباع احتياجاتهم ( )12و ذلك يكون ب�شكل رئي�سي عرب تطبيق نظام الزكاة.
هـ -على ال�صعيد االجتماعي
ي�ؤدي تطبيق نظام الزكاة �إىل تقلي�ص الفوارق االجتماعية و ت�أمني �أبناء املجتمع الواحد �ضد
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الفقر و الكوارث و امل�شاكل االجتماعية الأخرى من انحراف و انتحار و انتحال و انعزال و ان�شغال و
ارحتال  ، ...فنظام الزكاة جهاز �أ�سا�سي من �أجهزة التكافل االجتماعي يف الإ�سالم  ,ذلك التكافل الذي
مل يعرفه الغرب �إال يف دائرة �ضيقة هي دائرة التكافل املعي�شي مب�ساعدة الفئات العاجزة و الفقرية ،
و عرفه الإ�سالم يف دائرة �أعمق و �أف�سح بحيث ي�شمل جوانب احلياة املادية و املعنوية ،فهناك التكافل
الأدبي و التكافل العلمي و التكافل ال�سيا�سي و التكافل الدفاعي و التكافل اجلنائي و�أخريا التكافل
املعي�شي)13 (.
�إن الزكاة بذلك تعد �أول ت�شريع منظم يف �سبيل �ضمان اجتماعي ال يعتمد على ال�صدقات الفردية
التطوعية بل يقوم على م�ساعدات حكومية دورية منتظمة  ،و هي بذلك تعمل على عدالة التوزيع و
تقارب امل�ستويات االجتماعية و �إعادة التوازن .
و -على ال�صعيد ال�سيا�سي
لي�س بخاف على �أحد �أن الفقر �شر كله و �أنه بالء عظيم و �أن الإح�سا�س بالظلم كم�سبب رئي�سي للفقر
يجعل من الفقري يفكر دائما يف الإنتقام و يحاول �أبدا �أن ي�ستعيد حقه املغت�صب يف الرثوة نتيجة لعدم
�شعوره بتوزيع عادال لها ،و منه ف�إن �آلية الزكاة متنع حدوث ذلك و بالتايل متنع حدوث اال�ضطرابات
و ال�صراعات � ،إذن ف�آلية الزكاة هي �صمام �آمان
ال�سيا�سية و القالئل الإجتماعية و الفنت و احلروب
ملنع حدوث ذلك ،و لي�س �أدل عما ذهبنا �إليه ما يقع يف البلدان العربية التي تعرف رياح و موجات الربيع
العربي  ،فالإ�ستقرار ال�سيا�سي و ال�سلم الإجتماعي و العي�ش الآمن هي نتائج يعد العديل و امل�ساواة و
التوزيع و �إعادة التوزيع العادل للرثوة �أ�سبابها احلقيقية.
و قد تبت مبا ال يدع جماال لل�شك �أن الفقر ينجم عنه « :اال�ضطراب ال�سيا�سي وعدم اال�ستقرار
 ،حيث تدل التجارب الواقعية على �أن الفقر �أحد �أ�سباب الفو�ضى واال�ضطراب  ،و�أن معظم امل�شاكل
ال�سيا�سية تعود �إىل الفقر والعوز واحلرمان  ،و�أن غنى ال�شعب �أحد �أهم الأ�سباب ال�ستتباب الأمن  ،لأن
الأمن من م�صلحته  ،وم�صلحة ماله فيحافظ عليه  ،ناهيك �أن املجتمع الفقري حمروم تنق�ص فيه ن�سبة
املتعلمني  ،وتزداد فيه ن�سبة الأمية  ،وال �سيما �إذا ر�أى الفقري املعدوم �أن الأغنياء يتمتعون بغناهم
املفرط وهو يت�ضور جوعا  ،فال ي�ستبعد منه �أن يبذل كل جهده للفو�ضى واال�ضطراب حتى يكون اجلميع
�سواء»( )14و بالتايل تعمل الزكاة ك�آلية من �آليات �إعادة توزيع الرثوة يف الإقت�صاد الإ�سالمي على
منع حودث ذلك.

-2املعادلة زكاة  -فقر  :مكافحة الأ�سباب و معاجلة النتائج

�إن نظام الزكاة ال يتوقف عند حد معاجلة نتائج ظاهرة الفقر بل يتعداها �إىل البحث عن �أ�سبابها
و مكافحتها و ذلك ال من �أجل احلد من هذه الظاهر االقت�صادية و االجتماعية و لكن من �أجل حموها
متاما ،وذلك لأن  « :حظ الفقري يف النظرية الإ�سالمية ثابت لدرجة �أنه -حق -ال عقد ،و �أنه-معلوم-
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مقدر ال –جمهول -مفرت�ض» (.)15
و ال يعد ذلك دربا من اخليال �أو نوعا من املحال بل �أكدت لنا الدرا�سات التاريخية �أن يف عهد
اخلليفة الرا�شد اخلام�س – عمر بن عبد العزيز -ونتيجة لتعميم تطبيق نظام الزكاة مت الق�ضاء نهائيا
على الفقر وحمو ظاهرة الفقر بدليل �أن بيت املال مل يجد ملن يعطي �أموال الزكاة .
و تتمثل عملية مكافحة �أ�سباب الفقر ب�إ�شاعة روح العمل و االجتهاد و تو�سيع جمال الإنتاج و
اال�ستثمار عن طريق تخلي�ص من يقوم يذلك من الأعباء و التكاليف غري املربرة و املعوقة لن�شاطهم
و املعرقلة لعملهم بل و يتعدى الأمر �إىل ت�شجيعهم و �إعانتهم باملال و من الأ�سباب كذلك حماربة
االكتناز و منع الربا اللذان ي�ؤديان �إىل زيادة عدد الفقراء و تعاظم حجم الفقر  ،لأن الإ�سالم يرى
�أن الفقر »:خطر على العقيدة وخطر على الأخالق وخطر على �سالمة التفكري وخطر على الأ�سرة
و خطر على املجتمع ..ومن هنا كانت عناية الإ�سالم مبطاردة الفقر وعالجه من جذوره و حترير
الإن�سان من براثنه ،بحيث يتهي�أ له م�ستوى من املعي�شة مالئم حلاله،الئق بكرامته ،حتى يعينه على
�أداء فرائ�ض اهلل،و على القيام ب�أعباء احلياة و يحميه من خمالب احلرمان و الفاقة و ال�ضياع� ..إن
املهمة الأوىل للزكاة هي عالج م�شكلة الفقر عالجا جذريا �أ�صيال ال يعتمد على امل�سكنات الوقتية� ،أو
املداواة ال�سطحية الظاهرية» (.)16
و يعمل نظام الزكاة كذلك على معاجلة نتائج الفقر من خالل �إعطاء �أموال الزكاة �إىل الفقراء
لي�س فقط لال�ستهالك و�إمنا كذلك لال�ستثمار خللق من�صب �شغل و زيادة القيمة امل�ضافة و رفع حجم
الإنتاج حتى يتحول فقري اليوم �إىل مزكي الغد .
لذلك �شرع اهلل عز و جل الزكاة  « :لأنها متحو الثالوث املخيف يف املجتمع وهو الفقر و اجلهل و
املر�ض ..ولأنها توجه �إىل الإنتاج و تدفع �إىل العمل وذلك بت�أمني و�سائل العي�ش للمحتاجني ليكونوا
عنا�صر فعالة يف املجتمع ت�شارك يف البناء و التعمري(».)17

ثالثا :جتارب دولية ناجحة -ال�سودان-

هناك العديد من التجارب الدولية الناجحة يف �إطار �إ�ستعمال �آلية �إعادة توزيع الرثوة و هي
الزكاة يف حماربة الفقر و الق�ضاء عليه �أو على الأقل التخفيف من حدته و تهديده للمجتمع و الفرد
و الأ�سرة و الدولة ككل ،منها يف الدول العربية و منها يف الدول الإ�سالمية و لقد �إخرتنا واحدة منها
و هي التجربة ال�سودانية ملا حققته من ن�سب جناح عالية مقارنة بالتجربة املالزية و ال�سعودية و
الكويتية واجلزائرية و غريها من التجارب.
ذلك �أنه تعترب جتربة تنظيم الزكاة وتويل �أمرها من قبل الدولة يف ال�سودان من �أف�ضل جتارب
جمع و�أنفاق الزكاة بني الدول الإ�سالمية ،حيث تعد التجربة ال�سودانية يف جمال الزكاة منوذجا مهما
يف املنطقة العربية والإ�سالمية ي�ستحق النظر له بعمق ليت�سنى فهم كيف ميكن �أن تكون الزكاة قطاعا
اقت�صاديا تخرج منه م�شروعات ي�ستفيد منها النا�س ،حيث تتوىل �إدارة �ش�ؤون الزكاة يف ال�سودان هيئة
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عامة م�ستقلة ت�سمى ديوان الزكاة مهمتها جمع وتوزيع الزكاة تطهريا للأموال وتزكية للأنف�س من
ال�شح ،كما تر�شد �إىل �أهمية الزكاة وال�صدقات والتعريف ب�أحكامها تعزيزا للتكافل االجتماعي بني
النا�س ،ورغم �أن جمل�س �أمناء ديوان الزكاة يعينه رئي�س ال�سودان ،ويرت�أ�سه وزير التخطيط االجتماعي
ال�سوداين ،ف�إنه ال يخ�ضع لأي �سلطة تنفيذية من احلكومة ال�سودانية ،وال ت�ستخدم �إيرادات الزكاة
لتمويل م�صروفات احلكومة.
وحتقيقا للرقابة ي�شرف املراجع العام للدولة على العمليات املالية لديوان الزكاة ،ويقوم مبراجعة
ح�ساباتها النهائية ،وقد القت التجربة �إقباال من املواطنني مقارنة بدفع ال�ضرائب ،ويبدو ذلك جليا
من زيادة ح�صيلة الزكاة بن�سب كبرية للغاية منذ تكوين ديوان الزكاة .وبلغت ح�صيلة الزكاة وفقا
لتقديرات عام  2001مثال �أكرث من 75مليون دوالر ،و قد �ساهمت هذه املبالغ و غريها اخلا�صة
بال�سنوات الالحقة يف تخفيف العبء على الفقراء و تخفيف ن�سب الفقر الوطنية و تخفيف عدد
الأ�سر املعدومة و الفقرية و ذلك من خالل م�شاريع �إ�ستثمارية ب�سيطة فردية و عائلية مولت من طرف
�أموال الزكاة.
فلقد اهتم ديوان الزكاة بال�سودان بالعمل على التقليل من الفقر عرب تقدمي اخلدمات االجتماعية
للفئات ال�ضعيفة يف املجتمع� ،إىل جانب دعم العديد من امل�شروعات التي �أ�سهمت يف العمل التنموي،
وعملت على ا�ستقرار الآالف من الأ�سر الفقرية يف خمتلف �أنحاء ال�سودان .وفيما يلي بيان ب�أهم
امل�شروعات التنموية التي تعمل على الق�ضاء على الفقر و املمولة من �أموال الزكاة:
 - 1يف املجال التعليمي  :ي�ساهم الديوان فى جمال التعليم بتقدمي الدعم العيني والنقدي ملراكز
حتفيظ القر�آن واملدار�س النظامية بتوفري الزي املدر�سي والكتب والأدوات املدر�سية للطلبة
الفقراء ،كما ي�ساهم يف بناء الف�صول الدرا�سية يف املرحلة االبتدائية ،ويف جمال التعليم العايل
يقدم الديوان كفاالت للطالب اجلامعيني الفقراء يف �شكل م�صروفات �شهرية.
 - 2يف املجال ال�صحي  :يقدم الديوان دعما للم�ست�شفيات واملراكز ال�صحية احلكومية التي يرتادها
الفقراء وذوو الدخول ال�ضعيفة ،وذلك ب�شراء لوازم هذه امل�ست�شفيات من الأجهزة واملعدات ،ومن
�أمثلة يف هذا ال�صدد �شراء معدات متطورة للم�ست�شفيات املركزية املتخ�ص�صة بالعا�صمة اخلرطوم
مثل :م�ست�شفى العالج بالإ�شعاع الذري ،ومركز القلب مب�ست�شفى اخلرطوم ،وم�ست�شفى املناطق
احلارة ،هذا �إىل جانب توفري الدواء والتعامل مع ال�صيدليات العامة التي تقوم ب�إعطاء املري�ض
الفقري الدواء بناء على ت�صديقات من الديوان ،ثم ي�سدد الديوان الحقا قيمة الدواء لل�صيدلية،
كما قام الديوان ب�إن�شاء �صيدليات �شعبية توفر الدواء جمانا للفقراء وامل�ساكني بتكلفة رمزية،
هذا �إىل دعم �صندوق الدواء ملر�ضى الكلى وال�سكري ،ويعمل الديوان على �إن�شاء جممعات طبية
لعالج الفقراء جمانا ،كما دعم ت�أهيل امل�ست�شفيات العامة املتخ�ص�صة ،ويف جمال الت�أمني ال�صحي
بعد ازدياد م�شكلة العالج وارتفاع تكلفته ،عمل الديوان على �إدخال الأ�سر الفقرية حتت مظلة
الت�أمني ال�صحي ،و�سعى �إىل تغطية تكاليف عالجهم بن�سبة 75%.
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 - 3يف املجال الزراعي  :قام ديوان الزكاة مب�شروعات زراعية ا�ستهدفت ا�ست�صالح الأرا�ضي
الزراعية ،وتوفري البذور املح�سنة ،وتوفري التجهيزات الزراعية الالزمة للمزارعني الفقراء
وامل�ساكني يف العديد من واليات ال�سودان.
و�أخذا مببد�أ املفا�ضلة ومتا�شيا مع مقت�ضى امل�صلحة ال�شرعية املعتربة و�أن الفقر �أ�صبح ظاهرة
غالبة على �أهل البالد ،فقد �أخذ امل�شرع ال�سوداين بتوزيع ن�سب الزكاة على امل�صارف كما يلي:
60%للفقراء وامل�ساكني ،و 6%الغارمني ،و 1%ابن ال�سبيل ،و 5.5%امل�صارف الدعوية (امل�ؤلفة
قلوبهم والرقاب) ،و 8%يف �سبيل اهلل ،و 7.5%الت�سيري (يق�صد به امل�صروفات الإدارية)� ،أما م�صرف
العاملني عليها في�أخذ ن�سبة ترتاوح بني  ،12%-10وهي تت�ضمن مرتبات وا�ستحقاقات �أخرى ،حيث �أن
القانون ال�سوداين يعرف الفقراء و امل�ساكني بقوله  :ي�شمل �صنفني؛ �أهل العوز واحلاجة والعاجزين عن
الك�سب كاملري�ض والأعمى والأرملة واليتيم وال�شيخ الهرم ويخ�ص�ص له دعم مبا�شر ،وال�صنف الآخر
ي�ستطيع �أن يعمل ويك�سب بنف�سه ولكنه ينق�صه �أدوات ال�صناعة واحلرث وغريها .ويخ�ص�ص  40%من
دعم الفقراء يف م�شاريع �إعا�شة وو�سائل �إنتاج لهم)18(.
جدول رقم(:)2
توزيع ح�ص�ص الزكاة على م�صارفها امل�شروعة

م�صرف الزكاة
الفقراء و امل�ساكني
الغارمني
ابن ال�سبيل
م�صارف دعوية (امل�ؤلفة قلوبهم و يف الرقاب)
يف �سبيل اهلل
الت�سيري(م�صارف �إدارية)
العاملني عليها
املجموع

ن�سبة الزكاة
60%
06%
01%
05.5%
08%
07.5%
ما بني  10و % 12
100%

امل�صدر :من �إعداد الباحث بالإعتماد على بيانات الديوان الوطني للزكاة الأمانة العامة ال�سودان
http://www.zakat-chamber.gov

وعليه ف�إن الزكاة يف ال�سودان تعد و�سيلة فعالة للق�ضاء على الفقر وت�أهيل الفئات الفقرية وزيادة
م�ساهمتها يف العملية الإنتاجية التي ت�صب يف �صالح ا�ستقرار املجتمع ومنوه ،ورغم البيانات التف�صيلية
ال�شحيحة املن�شورة عن دور الزكاة ف�إنها تنطوي على م�ساهمة بالغة الت�أثري يف الق�ضاء على تداعيات
م�شكلة الفقر ،وللو�صول �إىل النموذج املن�شود من تطبيق نظام الزكاة ال بد من تطوير ديوان الزكاة،
�إذ يجب �أن ي�ستوعب دوره دعم ر�أ�س املال الب�شري وامتالك الأ�صول الإنتاجية لفئات الفقراء ،وهي
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من اجلوانب التي حتتاج �إىل مراجعة يف التجربة ال�سودانية زيادة على ارتفاع تكلفة �إدارة الزكاة؛
فالواجب العمل على تقليل هذه التكلفة حتى ميكن توجيه �أموال �أكرث �إىل الفقراء وامل�ساكني ،هذا �إىل
جانب الرقابة ال�شرعية واملحا�سبية والإدارية ال�صارمة على �أعمال ديوان الزكاة مما يزيد من الثقة
فيها ويجعل �أن�شطته �أكرث �شفافية.
و�إجماال ن�ستطيع القول �أن الدرو�س امل�ستفادة من التجربة ال�سودانية يف �إطار �إ�ستعمال �أمول
الزكاة ك�آلية لإعادة توزيع الرثوة يف الإقت�صاد الإ�سالمي يف الق�ضاء على الفقر هي :
� - 1إحياء فري�ضة الزكاة �أحد �أركان الدين اخلم�سة ،وت�أكيد تويل الدولة �شئون �إدارتها.
 - 2جتديد فقه الزكاة ،وتطوير الت�شريعات اخلا�صة بجمع الزكاة وتوزيعها ،والأخذ باالجتهادات
التي تراعي مقت�ضيات احلياة املعا�صرة.
 - 3تقدمي منوذج عملي لتطبيق الزكاة ودورها يف حماربة الفقر و�إعادة توزيع الرثوة يف املجتمع
ل�صالح الفقراء وامل�ساكني.
 - 4حترير الزكاة من الأطر ال�سابقة املفرو�ضة عليها من واقع املمار�سة ومن خالل املفهوم املوروث
الذي يربطها بال�ضريبة ويح�صرها يف الإطار الكمي.
 - 5عملت الزكاة على التقليل من االعتماد على الإغاثة يف ظروف احلرب والكوارث الطبيعية التي
حلت بالبالد ،كما �ساهمت يف زيادة التنمية يف جماالت الزراعة وال�صناعات ال�صغرية (.)19
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خامتة:

و نختم هذه الدرا�سة االقت�صادية لتلك الفري�ضة ال�شرعية بتدويننا ملالحظة جد مهمة وهي �أن
نظام الزكاة نظام اقت�صادي اجتماعي يو�صف ب�أنه ديناميكي يف التطبيق فعال يف التحقيق ال يكتفي
مبعاجلة �آثار الفقر بل يتجاوزها �إىل مكافحة �أ�سبابه بطريقة علمية ميدانية ت�أتي بالنتائج العملية
عند التطبيق وذلك با�ستعمال �أنظمة �صناديق الزكاة ودورها الفعال يف بناء اقت�صاد الرفاهية اخلايل
من ظاهرة الفقر ،وهو ما تدل عليه التجارب الدولية ومنها التجربة ال�سودانية التي و�صفت ب�أنها
ناجحة �إىل حد كبري مقارنة بظروف الإقت�صاد ال�سوداين .
و يجدر بنا و نحن ننهي هذه الدرا�سة �أن ندول جملة التو�صيات التالية( )20واملتعلقة مبو�ضوع
الزكاة ك�آلية �إعادة توزيع الدخل و الرثوة يف الإقت�صاد الإ�سالمي و امل�ستعملة ملحاربة الفقر:
 -1تطوير �أداء م�ؤ�س�سات الزكاة يف املجاالت �آليات التح�صيل� ،آليات الإنفاق ،قواعد البيانات ،االت�صال
الإلكرتوين ،املوارد الب�شرية ،خطاب الزكاة ،تبادل اخلربات مع امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة
يف الداخل واخلارج.
 -2االهتمام بدورها االقت�صادي من خالل التقييم امل�ستمر للآثار االقت�صادية لأن�شطتها ،وذلك
با�ستخدام امل�ؤ�شرات االقت�صادية ذات ال�صلة.
 -3اال�ستقاللية التامة مل�ؤ�س�سات الزكاة ،و �أن ت�سند �إليها كافة املهام املتعلقة بالزكاة جباية و�صرفا
وتنمية.
 -4رفع درجة االهتمام مب�ؤ�س�سات الزكاة ،من خالل تطوير البنية الت�شريعية مل�ؤ�س�سات الزكاة مبا
يحقق مقا�صدها ال�شرعية يف خمتلف اجلوانب احلياتية.
 -5تعزيز املكانة االقت�صادية مل�ؤ�س�سات الزكاة من خالل �إ�شراكها يف برامج التنمية االقت�صادية مبا
يراعي خ�صو�صيتها و�أحكامها ال�شرعية
 -6االهتمام يف تو�سيع الربامج الدرا�سية املتعلقة باقت�صاديات الزكاة ،وت�شجيع الباحثني على
التعمق يف حتليل الواقع االقت�صادي مل�ؤ�س�سات الزكاة بهدف تطويره وجتلية �آثاره ،كما تو�صي
مراكز البحوث الإ�سالمية باالهتمام يف و�ضع الربامج التدريبية الت�أهيلية ملختلف �أن�شطة تلك
امل�ؤ�س�سات.
� -7إعادة قراءة فقه الزكاة من منطلق االلتزام مبنهجية التحليل االقت�صادي للأحكام ال�شرعية
املتعلقة بجوانب الزكاة املختلفة ،بهدف حتديد الآراء ال�شرعية الأكرث ان�سجام ًا ومتطلبات
الع�صر� ،أو تطويرها مبا يحقق ذلك الغر�ض.
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املراجع الهـوامـ�ش و الإحاالت املعــتمـدة :

 - 1مو�سوعة ويكيبيديا العاملية من موقع  http://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ الإطالع
.2013/03/15
 - 2مرمي بنت زيدون »:ظاهرة الفقر يف العامل ...مع�ضلة تنذر باخلطر» ،يف موقع http://www.
 aljazeera.net/opinions/pages/تاريخ الإطالع  ،2013/03/27بت�صرف الباحث.
 - 3نقال عن موقع
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=3b4c117706ba3b9e
 - 4مو�سوعة ويكيبيديا العاليمة  ،مرجع �سبق ذكره .
 - 5عن املجل�س الوطني لل�سكان ،اليمن ،من موقع http://www.npc-ts.org/article73.
تاريخ الإطالع  ،10/03/2013بت�صرف الباحث.
html
 - 6جمال الدين ابن الب�شي « :مفهوم الفقر» ،نقال عن موقع www.ahewar.org/debat/
show.art.asp?aid=199919
 - 7املرجع ال�سابق .
 - 8حممد ح�سن يو�سف�« :إجراءات حماربة الفقر يف م�صر» ،نوفمرب ،2006نقال عن موقع http://
. www.saaid.net/Doat/hasn/89.htm
 - 9مو�سوعة ويكيبيديا العاليمة  ،مرجع �سبق ذكره.
 - 10حممد النوري « :معامل البديل االقت�صادي الإ�سالمي» ,جملة الإن�سان  ,العدد � 8أوت 1992
�ص . 88
 - 11الطيب بو عزة « :نظام الزكاة و �إ�شكالية التنمية»  ,جملة اخلريية العدد  38حمرم 1414
�ص. 33
 - 12حممد النوري  »:عنا�صر الربنامج االقت�صادي الإ�سالمي» ,جملة الإن�سان ,العدد 9دي�سمرب
� 1992ص. 73
 - 13م�صطفى ال�سباعي « :ا�شرتاكية الإ�سالمي « ( نقال عن فقه الزكاة ليو�سف القر�ضاوي ) .
 - 14رمزي زكي  « :التاريخ النقدي للتخلف « �سل�سلة عامل املعرفة  ،الكويت ١٩٨٧ ،م� ،ص . 165
 -15العالمة يو�سف القر�ضاوي « :م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم» ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت
� ،1997،ص.78
 - 16العالمة يو�سف القر�ضاوي « :دور الزكاة يف عالج امل�شكالت الإقت�صادية و �شروط جناحها» ،دار
ال�شروق ،القاهرة� ،2001 ،ص 21-20
 - 17عبد اله الطيار « :الزكاة و تطبيقاتها املعا�صرة» ،دار الوطن ،الريا�ض1415 ،هـ� ،ص .29
 - 18املرجع الديوان الوطني للزكاة الأمانة العامة ال�سودان
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http://www.zakat-chamber.gov.sd/index.php?option=com - 19
 - 20حممد �شريف ب�شري» جتارب الزكاة الناجحة يف بع�ض الدول الإ�سالمية « ،املرجع املركز
العاملي للو�سطية ،نقال عن موقعhttp://wasatiaonline.net/news/details.
 ،php?data_id=31تاريخ الإطالع.2013/05/10
 - 21ملخ�ص درا�سة حول م�ؤ�س�سات الزكاة وتقييم دورها االقت�صادي مركز الدرا�سات و الإعالم
الإقت�صادي  http://www.economicmedia.net/print.asp?ID=57 ،بت�صرف
الباحث.

			
جامعة امللكة �أروى

142

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

ال�سجـــن و�أثره يف ال�شعر الأنــــــدل�سي
درا�سة يف املو�ضوع والفن

د .حممد م�سعد معجب يحيى

�أ�ستاذ الأدب العربي امل�ساعد،كلية الرتبية والعلوم برداع،
جامعة البي�ضاء.

م�شكلة الدرا�سة:

معروف عن الأدب -ب�شكل عام وال�شعر ب�شكل خا�ص -ت�صويره ملجتمع الأديب
وال�شاعر بكل تناق�ضاته ،وما وجدناه يف م�ضان امل�صادر الأدبية الأندل�سية كان كذلك
�،إال �أننا مل جند يف الدرا�سات الأدبية التي تناولت ال�شعر الأندل�سي �إال وجها واحدا
هو الوجه ال�سعيد الذي يحمل رنات الأوتار وعبري الأزهار ،و�سلط الأ�ضواء على
الأحداث والوقائع وح�ضارة الأندل�س الالهية ،وقلما لفتت االنتباه للوقائع اخلا�صة
احلزينة الباكية .
ومبا �أن ال�سجن وظروفه قد طبع يف نف�سية ال�شاعر الأندل�سي ال�سجني حالة
من الأمل عرب عنها يف �شعره ،فنتجت عن هده احلالة �صورة غري ال�صورة املر�سومة
يف �أدهاننا عن ال�شعر الأندل�سي مل يتناولها الدار�سون بالبحث والتحليل  ،فكانا هذا
باعثا رئي�سيا وم�شكلة بحد ذاتها ا�ستدعت الوقوف عندها ودرا�ستها لإدراك الأبعاد
النف�سية الواقع فيها ال�شاعر الأندل�سي ال�سجني.

هدف الدرا�سة:

من خالل حتديد م�شكلة الدرا�سة يت�ضح الهدف الرئي�س من هذه الدرا�سة
� ،أال وهو �إظهار الوجه اخلفي لل�شعر الأندل�سي ،و�إظهار ال�صورة الأخرى احلزينة
الباكية  ،التي عك�ست وخز الأمل وعذاب ال�سجن،وقد وفرت الدرا�سة مادة �أدبيه
هامة يف �أغرا�ض قلما لفت االنتباه �إليها بالقدر الذي ت�ستحقه  ،و�سلطت ال�ضوء على
املحن التي وقع فيها ال�شعراء ،فال�شعر دائما ي�سجل وقع الأحداث على النف�س وهو
من هذه الناحية وثيقة وجدانية لإدراك الأبعاد النف�سية التي لوالها ملا فهمنا تلك
الأحداث التي عا�شها ال�شاعر الأندل�سي ،ووقع حتت ت�أثريها و�سرد الوقائع امل�ؤملة
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وظروفها املظلمة ،فال�شاعر وامل�ؤرخ كالهما مكيف بالظروف ،غري �أن ال�شاعر بحكم فنه وقريحته
وخياله وعالقاته بال�سلطة� ،أميل �إىل الت�صرف يف احلدث ،فقد يف�سح املجال للخيال والوجدان و�صدق
ال�شعور والل�سان ،وقد نتجت ن�صو�ص ال�سجن ال�شعرية عن �أحداث واقعية �أك�سبتها �أهميتها وميزتها.
وهذه الدرا�سة قد �إنارة لنا الدرب حول الوجه امل�أ�ساوي اخلفي لل�شعر الأندل�سي واملحنة التي عا�شها
ال�شعراء الأندل�سيون .

املقدمة:

احلرية كنز يحر�ص عليه كل �إن�سان ،وهي حق طبيعي له ،وما �أن تهدر حرية �أي فرد عن
طريق ال�سجن مثال �إال وينربي للمطالبة بها ما ا�ستطاع لذلك �سبيال ،واحلرية غاية ي�سعى لتحقيقها كل
من فقدها وميثل ال�شعر الأندل�سي ميدانا لدرا�سة ظواهر خمتلفة حلياة الأندل�سيني ،فقد كان م�صورا
لتك الظواهر يحلوها ومرها ،ومن تلك الظواهر ظاهرت ال�سجن و�أثرها يف الإنتاج ال�شعري ،ولقد حتدث
ال�شعراء الأندل�سيون الذين ذاقوا مرارات ال�سجن ،وعربوا عن همومهم وم�آ�سيهم فو�صفوا ال�سجن و�أثره
عليهم ،وكرثت �صرخاتهم نظرا للواقع الأليم الذي كانوا يعي�شونه ،فباح ال�شعراء بهمومهم التي تنتابهم
يف ال�سجن وخ�صو�صا يف ظالم الليل ،لأن ال�سكينة ت�ستيقظ فيها الذات الداخلية ،فيبيت ال�سجني حتت
عذابني :عذاب اجل�سد وعذاب القلب .وقدرات الب�شر على حتمل عذاب ال�سجن تختلف من �إن�سان لآخر،
فهو حمنة يعاين منها العزيز واحلقري ،والقوي وال�ضعيف
(
وقد تنوعت مو�ضوعات �شعر ال�سجون يف الأندل�س بناء على التجربة التي عا�شها ال�شاعر
فكل ت�أليف هو جتربة مار�سها امل�ؤلف يف مكان وزمان معينني  ،و�إن هذه التجربة قد ملكت ح�سه وحملته
على القول ،وكلما زادت هذه التجربة م�أ�ساة و�أملا كلما ر�أينا هذا الت�أليف قادرا على ا�ستثارة م�شاعرنا
وم�شاعر الآخرين(،) 1ف�صدق التجربة ينتج عنه قوة الأثر ،وت�صديقا للقول (ال يقال ال�شعر �إال لأربع:
�شر �أو غ�ضب �أو طرب �أو رغب )( .)2ففي ال�سجن تتوفر دواعي القول امل�ؤمل نظرا لتوفر �أ�سبابه.
واحتوت الدرا�سة ثالث مباحث م�سبوقات بتحديد امل�شكلة و�أ�سباب الدرا�سة وهدفها ،و�أخت�ص
املبحثان الأول والثاين بالدرا�سة املو�ضوعية  ،واخت�ص املبحث الثالث بالدرا�سة الفنية  ،فكان الأول
خمت�صا مبو�ضوعات ال�شعر التي متركزت حول و�صف ال�سجن ،و�صف حال ال�سجني  ،اال�ستعطاف ،اخلوف
من ال�سلطان ،واحلنني للما�ضي والأهل والأحباب ،واملبحث الثاين على الأ�سباب املوجبة لل�سجن التي
متركزت حول الطموح ال�سيا�سي و القول امل�ؤدي لل�سجن.،
	�أما املبحث الثالث والذي �أخت�ص بالدرا�سة الفنية ،وحتديدا ال�صورة باعتبارها الو�سيلة
الوحيدة التي يعرب ال�شاعر من خاللها جتربته ال�شعرية ،ويقا�س جناحها بتعبريها عن فكر وعقل
ال�شاعر .
حيث كانت ال�صورة الأوىل �صورة الإن�سان الباكي احلزين ،والثانية �صورة الإن�سان ال�صابر
على املحن القوي الذي ال يهتز ،وكان الزمان العدو اللدود يف ال�صورة الثالثة� ،أما ال�صورة الرابعة فكانت
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الندم .

ولعب الإيقاع  -ممثل ببحور ال�شعر – دورا مهما يف �إبراز التجربة امل�سيطرة على ال�شاعر
ال�سجني  ،حيث كانت البحور الطويلة هي املهيمنة على تلك التجارب  ،ثم كانت اخلامتة  ،وانتهى البحث
بقائمة امل�صادر واملراجع .

منهج الدرا�سة:

	�أما املنهج املتبع يف هده الدرا�سة فهو املنهج الو�صفي التحليلي القائم على و�صف حالة ال�سجني
و�صفا دقيقا ،و�أثره يف �إنتاجه ال�شعري ،ثم و�صف املكان القابع فيه ،وحتليل ال�صورة التي �صورها ال�شاعر
ال�سجني ،وحتليل هيمنة البحور ال�شعرية الطويلة على هدا النوع من ال�شعر.
	�أما �أهم امل�صادر التي ا�ستعان بها الباحث� -إىل جانب الدواوين -فهي :الذخرية يف حما�سن �أهل
اجلزيرة البن ب�سام ،ويتيمة الدهر للثعالبي ،وجذوة املقتب�س للحميدي ،وقالئد العقيان البن خاقان،
وبغية امللتم�س لل�ضبي ،ونفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب للم َقري ،والبيان املغرب يف �أخبار
الأندل�س واملغرب البن عداري.

املبحث الأول

مو�ضوعات �شعر ال�سجن
�أوال  :و�صف ال�سجن.

تعددت ال�سجون الأندل�سية واختلفت �أنواعها و�أ�شكالها ،فبع�ضها -وهو �أ�شهرها-كان حتت
الأر�ض وهذا هو املطبق املظلم الذي ميتلئ باحل�شرات والزواحف والأوبئة ،وهي ما �أطلق عليها
املطمورة .ومل تكن ال�سجون ق�صرا على املطبق �أو اجلب  ،و�إمنا كان ثمة نوع �أخر من ال�سجون على
النقي�ض متاما من الأول ،وهو ما ميكن �أن نطلق عليه ال�سجون الربجية ،حيث يحب�س امل�سجون يف قالع
و�أبراج عالية ال ي�صل �إليها �أحد ،و�إمنا متتلئ بالغربان الناعقة و�ش�ؤمها ،وهي عالية ك�أن اجلن �صنعتها
�سلما للن�سور ،تع�صف بها الرياح العاتية� ،أما النوع الثالث من ال�سجون فقد جمع كل م�ساوئ ال�سجنني من
ظالم ووح�شة وعزلة.
وو�صف ال�سجن من �أهم مو�ضوعات �شعر امل�ساجني ،فكثري ما جند يف ثنايا ق�صائد ال�شعراء
امل�ساجني �إ�شارات تدل على �أحوال ال�سجون ،وميكن ا�ستخال�ص �أو�ضاع ال�سجون من املقطوعات املبثوثة
يف ثنايا الق�صائد ل�شعراء برزت موهبتهم ال�شعرية يف ال�سجن  ،من ه�ؤالء ال�شعراء ال�شريف املرواين
الذي �أطلق عليه ال�شريف الطليق ،لأنه مكث يف ال�سجن �ست ع�شرة �سنة ،ب�سبب قتله لأبيه ال�ستئثاره
بجارية كان يحبها الطليق ،ف�سجن لأنه مل يبلغ �سن الر�شد ف�أطلق من ال�سجن ،فنزق ال�شباب والغرية
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العمياء كانتا ال�سبب يف �سجن الطليق ،الذي كان ال�سجن املدر�سة الأوىل التي علمته الأدب و ال�شعر،
وعمقت يف نف�سه الرغبة والإقبال على التعليم وقريحة ال�شعر ،ف�أخذ ينظم يف ال�سجن ق�صائد ت�صل
()3
على الأ�سماع ويرددها النا�س (،وكان املن�صور بن �أبي عامر �إذا �سمع �إ�شعاره مل ي�صدق �أنها من نظمه
فقال فيه �أبن حزم الأندل�سي(:كان مروان هذا من ال�شعراء املقلقني املح�سنني(� ،)4سجن يف �سجن املطبق
بالقرب من قرطبة وعمره �ست ع�شرة و�أطلق وعمره اثنتان وثالثون �سنة .فو�صف ال�سجن باملكان املظلم
�إزاء مدينة الزهراء التي تتلألأ �أزهارها ،فهو مظلم يف النهار كما هو يف الليل لكونه حتت الأر�ض ،ولذلك
و�صفه الطليق ب�أنه كالليل �أ�سود فاحم وتت�ساوى جوانبه ونواحيه مع �أثباجه( و�سطه) يف الظلمة .
()5
فقال:
داجي النواحي مظلم الأثباج
يف منزل كالليل �أ�سود فاحـــم
كاحلرب �أودع يف دواة العاج
ي�سود والزهراء ت�شرق حوله
()6
وي�صف ابن حزم ال�سجن بالقرب فيقول:
قل كيف يهجع من يف ا لكبل مهجعه
		
يا هاجعا والرز ياء ال ت�ؤرقه
يرنو بعيني �أ�ســــــري عز مطمــــــعه
�أم كيف حالة حي �ساكن جدثا
�أما القي�سي فقد جتاوبت و�ساو�س نف�سه مع وح�شت ال�سجن  ،وو�صفه بدار الكفر فقال:
حتى تبدت للعيـــان ظالمها
يف دار كفر �أظلمت �أرجــا�ؤها
والهام فيه قد �أجاب الهــام
يف قعر بيت غوله جمموعــة
ومدامع حمر تفي�ض �سجاما
ما يل به �أن�س �سوى تذكاركم
وي�صف ابن عمار ال�سجن مبو�ضعه الكريه ،وعلوه ال�شاهق ،فهو يقع يف منطقة جبلية �شديدة
االرتفاع  ،وهي قلعة �شقورة املنيعة  ،التي ال ميكن الو�صول �إليها �إال ب�شق الأنف�س  ،وذلك ل�ضيق الطريق
ووعورته وعلوه ال�شديد ،ونظرا ل�شدة ارتفاعه تتخذه اجلن – يف متردها وعتوها – م�صعدا �إىل كوكب
الن�سر  ،وهو �أوح�ش الأماكن املقفرة اخلالية من النا�س ،ول�شدة وح�شته تتناكر الوجوه فيه فال يتعارفون
وي�شبهه باخلوايف التي ا�سترتت مرة بني قوائم الن�سر ،و�أخرى بني الأفالك ،وقد علته ال�سكينة والوقار
لطول عمره ،ولفرط علوه فالرياح ال تعلوه و�إمنا جتري حتته ،وقد �أم�سك عنان الرياح في�صرفها كما
()8
ي�شاء ،و تنعدم فيه �أدنى �شروط النظافة،فقال:
حتى من الأنــــواء والقطــر
مبعــــار ج �آدت �إىل جرد
جعلته مرقـــاة �إىل الن�ســــر
عــال ك�أن اجلن �إذ مردت
حتى ا�سرتدت ب�صفحة البدر
وح�ش تناكرت الوجوه به
ن�ســـــرين ب�صفحة البــــدر
ق�صـــر متهد بني خافقتي
عطفيـــه من كرب ومن كبــر
متحري �ســـار الوقار على
فجيـــادها من حتته جتــري
ملكت عنان الريح راحته
()7
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وي�صفه عبد امللك بن �إدري�س اجلزيري ب�أنه يناجي ال�سحاب ،فهو يف جبل مرتفع �شديد
االرتفاع  ،موح�ش ال ت�أوي �إليه �إال الغربان الناعقة وال تهب فيه �إال الرياح ال�شديدة الهبوب الباردة،
وهي ريح مهلة كالتي �أهلكت قوم عاد  ،فقال تعاىل (:و�أما عاد ف�أهلكوا بريح �صر�صر عاتيه)( ،)9ويو�شك
()10
من ي�صعد �إليه �أن تنقطع �أنفا�سه ،فقال :
وتهب فيه كل ريـــاح �صر�صر
ي�أوي �إليه كل �أعور ناعق
من عمره ي�شكو انقطاع الأبهر
ويكاد من يرقى �إليـه مرة
	�أما �أبن �شهيد فقد �شعر بالوح�شة لأنه �ساكن هذه الدار  ،ف�سكانه دائما قائمون �أو جال�سون فهم
على اجلمر ،ويت�أملون �أ�شد الأمل  ،بالإ�ضافة للفزع الذي يتلب�سهم من �سماع ن�شيد اجلن وال�شياطني و�صدى
()11
غنائهم يف �أرجاء الدار ،فقال :
على عتيد
فـــــراق و�سجن وا�شتياق وغربة
وجبــــار ح َفا�ض َ
قيام على جمر احلمام قعود
مقيـــم بدار �ساكنـــوها من الأذى
ب�سيط كرتجيع ال�صبا ون�شيد
وي�سمع اجلن من جنبــــــــــــاتها
وما �أهتز باب ال�سجن �إال انفطرت قلوب لنا خوف الردى كب
ونرتك ال�سجون الربجية لنعود لل�سجون التحتية  ،التي حتفر يف باطن الأر�ض،وهي تلك
املطامري �أواملطابق ،التي يحدثنا عنها الوزير ه�شم بن عبد العزيز يف جنينه �إىل جاريته عاج ،حيث
()12
يحكي لها �أن املطبق منيع مغلقة �أبوابه باحلديد فقال :
وباب منيـــــــع باحلديد م�ضبب
و�إين عداين �أن �أزورك مطبــق
ففي ريب هذا الدهر مـا يتعجب
ف�إن تعجبي يا عاج مما �أ�صابني
()13
وهذا املطبق حالك الظالم �ضيق املكان ،ك�أنه قرب كما قال ابن م�سعود :
دخلته فح�سبت الأر�ض تهوي بي
يف منزل مثل �ضيق القرب �أو�سعه
وي�صفه عبد امللك بن غ�صن ببطن حوت ،و�أن احلوت قد حمل به،ويتوجه �إىل ابن هود �صاحب
()14
�سرق�سطة لكي ي�سهل ميالده بو�ساطته عند ابن ذي النون الذي �سجنه ،فقال :
مي�سر على رقبي ال�شـفاعة مولدي
وها �أنايف بطن الرثى وهو حامل
))15
وي�شكو ابن حزم حاله و طول �سجنه يف هاويات املطبق،فقد تبعرثت كل �أمانيه �آمال الفرج  ،فقال:
يرنو بعيني �أ�سيـــــــر عز مطمعه
�أم كيف حـــالة حي �ســـــاكن جدثا
واندثرت من �شمله ما كان يجمعه
قد طال يف هاويات ال�سجن حمب�سه

ثانيا  :و�صف حال ال�سجني.

فحال ال�سجني �إما عذاب ج�سدي �أو نف�سي  ،فاجل�سدي يتمثل يف التكبيل ب�سالل احلديد التي
()16
ت�سبب �أملا ج�سديا لل�سجني ،في�صور �أبو حممد عبد اهلل بن عذرة هذا بقوله :
حرك ملـــــــا �أبغي وال �أتنقل
يع�ض برجلي احلديد ولي�س يل
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يتحركـــون �إىل قيام ت�صهل
ركبت �أراجلهــــــا الأداهم كلما
واليوم مل تلب�سه �إال الأراجل
ك�أن احلديد لبــا�سهم و�شعارهم
والأنكى والأمر من ذلك �أن ال�سجني يرغم على القيام بحقري الأعمال و�أرذلها ،وهذا ي�شعره
مبرارة وغ�صة يف نف�سه� ،إىل جانب اجلهد املبذول لإجناز ما يكلف به من �شاق الأعمال،كاحلفر والهدم
()17
والكن�س والر�ش ،فيقول ال�شاعر امل�سجون يف ذلك:
م ودر�سها وتالوة القـر�آين
وا ح�سرتي بعد ا�شتغايل بالعــــــلو
لعبادة الأ�صــنام وال�صلبان
�أم�سي و�أ�صبح خادما مت�صـــــــرفا
بالهدم م�شتغال مع البنيـان
�إن مل �أكن باحلفـر م�شــــــتغال �أكن
والر�ش يتبعه مدى الأحيان
والكن�س يف يوم اجللو�س �صناعتي
()18
وي�شكو من قيده امللتف علي �ساقيه كالثعبان الذي ال يرحم  ،فقال:
فغدا عليك القيد كالثعـبان
قد كان كالثعبان رحمك يف الوغي
متعـطفا ال رحمة للعـاين
متمددا بحــــــذائك كل متـــــــــــد ِد
ومن مظاهر الق�سوة التي متار�س مع ال�سجناء �إجبارهم ب�أعمال لي�سوا بقادرين عليها  ،وال عليها تعودوا
()19
 ،فيقول �أحلجاري يف ذلك :
	�إىل الأعادي ال �أرى ُم�سلما
�أ�صبحت يف ُب�سقاية م�س َلما
م�صــــد َفا منتـهرامرغمــا
مكلفا ما لي�س يف طــــاقتي
وحالتي تق�ضي ب�أن �أخدمـا
�أطـلب باخلدمة و�آ ح�سرتي
ولئن حاول ال�سجني �أن يتخل�ص من هذا الواقع امل�ؤمل عن طريق اخليال ،وتراءت له �صور
املا�ضي ال�سعيد  ،ف�إنه �سرعان ما يرتد �إىل حا�ضره الكئيب مكلوم الف�ؤاد ملتهب اجلوانح  ،من ه�ؤالء ملك
()20
ال�شعراء و�شاعر امللوك املعتمد بن عباد فقال :
وحبيــب النـــــفـو�س والأرواح
كنت حليف الندى ورب ال�سماح
ولقب�ض الأرواح يوم الكفـــــاح
�إذ بيمني للبذل يوم العطـــــــايا
م�ستباح احلمى مهي�ض اجلنـاح
و�أنا اليوم رهن �أ�ســـــــر وفقـر
و�ضاق القيد برجله كما �ضاقت املعايل واملكانة العالية مبا �آلت �إليه ،ونعى نف�سه على ما كان
()21
عليه  ،وما �صار �إليه بعد �أن غلبه الدهر فقال :
بل قد عممن جهات الأر�ض �إقالقا
�أنبـــاء �أ�سرك قد طبقن �آفـــــــــــاق
وقيل �إن عليك القيـــد قد �ضــــاق
قد �ضاق �صدر املعايل �إذ نعيت لها
للغـــــــالبني ولل�ســـــــباق �سباقا
�إين غلبت وكان الدهـر ذا غلـــــب
و�سجن معه طائفة من �أهل فا�س باملغرب فرتة  ،ثم �أفرج عنهم وبقى املعتمد يف �سجنه ي�شكو
()22
من �ضيق الكبل ،ويبكي بدمع كالوبل ،فدخلوا عليه مودعني فقال :
هبـــوا دعــوة يا �آل فــا�س ملبتلي مبا منه قد عافاكم ال�صمد الفرد
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علي قيـــــود مل يحن فكـاكها بعد
تخل�صتم من �سجن �أغمات والتوت
تلوي و�أما الأيد والبط�ش فالأ�سد
من الدهــم �أما خلقها ف�أ�ســـــــاود
وهلل يف �أمــري و�أمــركم احلمـد
خرجتم جمــــاعات وخلفت واحدا
ونتيجة للمعاناة اجل�سدية والنف�سية التي يلقاها ال�سجني يف ال�سجن  ،يتمنى املوت على ال�سجن
()23
 ،فريد املعتمد على �أبي العالء زهري بن عبد امللك الذي دعى له بالبقاء بقوله :
دعى يل بالبــــقاء وكيف يهوى 	�أ�ســـــــــري �أن يطول به البقاء
يطول على ال�شقي بها ال�شقاء
�ألي�س املوت �أروح من حيـــــاة
ف�إن هواي من حتف اللقـــــاء
فمن يك من هواه لقــــــاء حب
فهذا ال�شاعر الذي مل يفقد ملكه وعر�شه فح�سب  ,بل وقع يف الأ�سر فقد كان عر�شه كعبة
ال�شعراء ومق�صد الذين يطلبون املال �أو ال�شرف .لكن كل هذا قد زال عنه،انه جمرد �سجني �أ�سري يف
()24
�أغمات فقر ومذلة حل حمل الغنى واملجد فقال :
نعمى الليايل من البلوى على كثب
		
ذل وفـقـر �أزال عز َة وغنى
ودائم ًا ي�صحب الفقر الذلة ,لأن امللك يرى يديه خاويتني ,وال ميكنه �أن مينع طالبيه العطايا
))25
 ,فهو رهني الفقر ولأ�سر ,وال ميكنه �أن يعني من ي�ستعينون به �أو يطمعون من كرمة فقال:
م�ستباح احلمـى مهـي�ض اجلـناح
		
و�أنا اليوم رهني ا�ســــر و فقـر
�س ,وال املعــتقني يـوم ال�ســـماح
ال �أجيب ال�صريخ �إن ح�ضر النا
وبجانب العذاب اجل�سدي الذي يلقاه ال�سجني  ,يتعر�ض لعذاب نف�سي ,يرزح حتته ال�سجني
,خ�صو�ص ًا �إذا كان ال�سجني بطال تعود �أن يرى احلديد م�ساعد ًا له يف املعركة  ,و�إذا بهذا احلديد يتحول
�إىل �أداة قهر و�إذالل ف�إىل �سجنه املادي �سجن معنوي كذلك� ،إنه �سجن الكربياء والقيد فيه يقيد النبل
والعظمة لدى ملك �شاعر� ،إنها قيود حديدية يف واقعها املادي امللمو�س ولكنها تغل الأيدي والأرجل تغل
()26
العظمة والكربياء فيقول املعتمد:
بذل احلــديد وثقــل القـــيود
تبدلت من عز ظل البنود
وغ�ضبا دقيقا �صقيــل احلديد
وكان حديدي �سنتنا ذليقا
يع�ض ب�ساقي ع�ض الأ�ســود
فقد �صـار ذاك وذا �أدهما
وتدخل عليه �أ�سرته وهو يف ال�سجن ،والقيد على رجله ،وفيهم �أ�صغر �أوالده و�أحبهم �إليه �أبو
ها�شم  ،وهو الذي تذكره يوم معركة الزالقة واحلرب م�ستعرة الأوار  ،فنظر الولد ال�صغري لأبيه وهو
مقيد وقد التوى القيد على رجله  ،وعهده به مرتبعا على �سرير امللك �،أو مت�سنما منرب اخلطابة � ،أو
ممتطيا �صهوة اجلواد  ،وحتف به الأبطال فلم ي�ستطع حتمل ذلك  ،فذرفت الدموع من عينيه مت�أملا من
()27
املوقف فقال :
	�أبيت �أن ت�شفق �أو ترجما
قيدي �أما تعلمني م�سلمــا
	�أكلته ال ته�شم العظمـــــا
دمي �شراب لك واللحم قد
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فينثني القلب وقد ه�شـما
يب�صرين فيك �أبو هــا�شم
ومل يكن املعتمد يف �سجنه م�ست�سلما للظلم بل ظل عزيز النف�س ،بل ظل عزيز النف�س  ،وما
زيارة الأدباء وامل�ؤرخني لقرب املعتمد على مر الع�صور �إال دليل على رغبة ه�ؤالء  ،يف رد االعتبار �إليه ،
ومل يقف امل�ؤرخون عند هذا احلد  ،بل نزع بع�ضهم �إىل ذم يو�سف بن تا�شفني بعبارات �صريحة  ،كقول
ابن الأثري :وفعل �أمري امل�سلمني مل ي�سلكها �أحد من قبله  ،وال يفعلها �أحد من بعده� ،إال من ر�ضي لنف�سه
بهذه الرذيلة  ،وذلك انه �سجنهم ،فلم يجر عليهم ما يقوم بهم  ،حتى كانت بنات املعتمد يغزلن للنا�س
()29
ب�أجرة يقتنت بها ( ،)28فقال املعتمد يف ذلك :
عوارى قد �أ�ضر بها احلفــاء
�أ�أرغب �أن �أعي�ش �أرى بناتي
مرتبة �إذا ابدوا النــــــــداء
خوادم بنت من قد كان �أغنى
وك ًفهم غـ�ص الفــــــــــــناء
وطرد النا�س بني يدي قمرى
وهذا املوقف جعله يتمنى املوت قبله  ،ويذكر �أبنيه اللذين ماتا من قبل ب�أنهما �أح�سن حال
منه ولو �أنهما عادا �إىل احلياة  ،وخيرً بني القرب واحلياة الدنيا الختارا القرب  ،حتى ال يريا �أباهما يف
�سجنه وما هو عليه من احلال وبناته الالئي هلكن بكاء عليه  ،و�أمهما التي �آملها الثكل فانهالت دموعها
()30
التي ال تكف ،فقال :
فلو عدمتا الخرتمتا العود يف الرثى 	�إذا �أنتما �أب�صرمتاين يف الأ�ســـر
امل�ضر مة ال�صدر
و�أمكما الثكلى
مع الأخوات الهـــــــالكات عليكما
ً
وتزجرها التقوى فت�صغي �إىل الزجر
فتبكي بدمع لي�س للقطر مثله
وبعد جمال�سة العلماء والأدباء و�أعيان النا�س ،يجد نف�سه �أخريا نف�سه �أخريا يف �صحبة
ل�صو�ص يف ال�سجن ن ال �شك انه يف ذلك �أملا نف�سيا عميقا  .عرب عنه ب�صورة رقيقة عندما مت الإفراج عن
()31
ل�صو�ص كانوا معه يف ال�سجن  ،وقد عاثوا ف�سادا يف فا�س  ،فقال :
لقد �أن �أن يفنى وبفنى به اخلد
�أما الن�سكاب الدمع يف اخلد راحة
مبا منه قد عافاكم ال�صمد الفرد
هبوا دعوة يـــــا �آل فا�س ملبتتلى
علي قيـود مل بحن فكـاكها بعد
تخل�صتـم من �سجن �أغماث والتوت
ً
خرجتـم جماعـــات ُ
وهلل يف �أمري و�أمركم احلمـــد
وخلفت واحــد
ومعانات �أ�سرته قد �شاركت يف تكدير �صفوه ودواعي حتطيم نف�سه ،فمن ملوك �إىل �ضائعني
عاريني  ،فنظر �إىل بناته عندما دخلن عليه وهويف ال�سجن يوم العيد ،فلما ر�آهن يف الأطمارالرثة وقد
()32
بدت عليهن �آثار الفاقة وما �أ�صابهن من ب�ؤ�س و�شقاء ،فقال :
ف�ساءك العيد يف �أغمات م�أ�سورا
فيما م�ضر كنتً بالأعياد م�سرورا
بغزلن للنا�س ما ميلكن قمطيــرا
ترى بناتك يف الأطمــــــار جائعة
برزن نحوك للت�ســـــــليم خا�شعة 	�أب�صــــارهن ح�سيــرات مكا�سريا
()33
ثم ي�صور ذلك يف نف�سه واثره يف نف�سيته فقال:
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فكان فطرك للأكباد تفطريا
�أفطرت يف العيد ال عادت �إ�ساءته
فردك الدهر منهيا وم�أمورا
قد كان دهرك �أن ت�أمره ممتثال
وطول ال�سجن يرتك يف نف�سية ال�سجني �ضال من ال�ضيق والك�آبة والي�أ�س ،في�ست�سلم مل�صريه
ويتوجه �إىل اهلل يلتم�س العزاء واملغفرة وهذا الواقع يدفع الكثريين من ال�شعراء امل�ساجني �إىل الـت�أمل
يف �سريتهم ويف الأحداث التي عا�شوها  ،واالنتهاء �إىل ا�ستنتاجات هي خال�صة �آرائهم ونتيجة ت�أمالتهم
 ،وتلك اخلال�صة �أو احلكمة �أو العربة ميكن �أن تكون ناجتة عن جتارب وممار�سات ذاتية  ،وميكن �أن
ي�ستنتج الإن�سان عربا وحكما من جتارب الآخرين  ،وتلك العربة تكون درو�سا للمت�أمل نف�سه  ،ت�صدر عنها
()34
حكما كقول املعتمد :
ف�إمنابات بالأحالم مغرورا
من بات بعدك يف ملك ي�سر به
ويعرب ابن زيدون من �سجنه بهذه احلكمة معرتفا بتداول الدهر ورفع بع�ض النا�س  ،و�إنزال
))35
الآخرين  ،فري�سل نفثا ته �إىل �صديقه �أبي حف�ص بن برد الأ�صغر قائال
واك يف فهم �إيــــا�س
يا �أبا حف�ص وما �سا
عـز نا�س ذل نـــــا�س
وكذا الدهـر �إذا مـــا

ثالثا :احلنني للما�ضي

يقع ال�سجني يف زاوية من احلب�س  ،يقلب الأغالل والكبول التي تثقل كاهله ،يق�ضي ليله �أرقا ،ال
وليف وال �أني�س  ،فتتدافع فيه انفعاالت النف�سية والعاطفية  ،ويخرتق خياله جدران ال�سجن ال�سميكة
و�أبوابه املو�صودة �إىل مراتع �صباه� ،إىل املا�ضي والأهل والأحبة�،إىل ذلك العامل الغني بالذكريات ،
فال ترى عني ال�شاعر ال�سجني امل�شوق بقعة ت�ضاهي دياره،فيبوح عفويا مبا تختلج به نف�سه من �شعور،
وعواطف للأهل واخلالن واملا�ضي،فتحدث النف�س �صاحبها املتواري خلف اجلدران  ،الذي يغ�شاه الظالم
من كل �صوب  ،الظالم احلقيقي والظالم املعنوي ،الذي ينبعث يف النف�س  ،باحثا يف �صفحات املا�ضي
مت�أمال ومتذكرا حياته املا�ضية ومن فيها من الأهل والأوالد والأخوة والأحباب  ،مت�شوقا �إليهم ي�ستعيد
ذاكرة الأيام اجلميلة ال�سعيدة  ،التي �أم�ضاها معهم ،حاملا باحلرية واالنطالق من قيوده و�سجنه ،فهذ
()36
ابن �شهيد ي�صور ا�شتياقه يف �سجنه ملن بحب فقال :
هوت بحجاه �أعني وخـــــدود
وهل كنت يف الع�شاق �أول عا�شق
وجبــار حفاظ علي عتيـــــــد
فراق و�سجن وا�شتيــــــــاق وذلة
عن الألف �سلطان عليه �شديد
وهل �أنت دان من حمب ن�أى بـــه
ولل�شوق من دون ال�ضــــلوع وقود
ومازال يبكيني و�أبكيه جـــــــاهدا
و�أجه�ش باب جانبـــــاه حديد
�إىل �أن بكى اجلدران من طول �شجونا
و�إذا كان ال�سجن يف نظر ابن �شهيد فراق وا�شياق وذل ،حتى حنت اجلدران حلنينه ،فهذا قليل
()37
يف نظر الرمادي ،فهذا كله مل ين�سه حمبوبه  ،ومل مينع عنه خياله وطيفه  ،فقال :
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فما اخلطب �أي�ضا يف افتتـاح خياله
هبوا �أن �سجني مانـع من و�صاله
زوال منـــــــــــــــامي علة لزواله
نعم مل تنم عني فيطرق طيــــــفه
وين�سى ر�سمه من كان يف مثل حاله
فدا ال�صب من مل ين�سه يف بالئــــه
وطـــــــــول اكتــ�أبي �شعبة من مالله
ومن �صار �سجني قطعة من �صدوده
()38
ويحن املعتمد بن عباد ملا�ضيه ووطنه وهو يف �سجن �أغمات ،فيقول :
�سيبكي عليه منرب و�أ�ســــري
غريب ب�أر�ض املغربني �أ�سيــــر
فما يرجتى للجود بعد ن�شور
�إذا قيل يف اغمات قد مات جوده
وعرب ال�شاعر الفار�سي �سعيد بن جودي حني �أ�سره عمر بن حف�صون  ،ر�أ�س الفتنة بالأندل�س
،قبل �إمارة �سعد ورئا�سته للعرب  ،حيث اجتمعت علية حمنة ال�سجن والأ�سر  ،وتتواىل الذكريات
وتت�أجج العواطف ويتوهج ال�شوق  ،فتبوح النف�س مبكنونها فيخاطب حبيبته وروحه خطابا تهفو
�إليه نف�سها ،ويطمئن �إليه قلبها ،وت�شتاق �إليه قائال � :أن همومه و�أحزانه و�آالمه قا�ساها ببعده عنها
 ،و�سيلقى بها خالقه يوم العر�ض عليه  ،و�ست�شفع له عند ربه  ،و�إن كربته وحزنه ومعان اته ببعدها
عنه �أ�شد و�أق�سى من القتال ،ثم يتوجه بخطابه �إىل خماطب غري معني يلتم�سه ان يكون ر�سوله ،ينقل
()39
حتياته و�سالمه �إىل والديه وعرو�سه املتلهفون عليه  ،فقال :
وكربك �أق�ضى يل من القتل والأ�سر
بهمك �ألقى خـالقي يوم موقفي
من القرب للفتيان خو�صلة الن�ســــر
و�إن مل يكن قرب ف�أح�سن موطن
فيا �ضـــاعـنا �أبلغ �سالمي حتية 	�إىل والدي الهــــائمني لدى ذكري
عليك حتياتي �إىل موقف احل�شــــر
و�أد �إىل عر�سي ال�سالم وقل لها
والأ�شواق �صدى للذكريات التي ت�شد ال�شاعر �إىل املا�ضي اجلميل ،و�إىل الأهل والأبناء
والأخوة والأحبة  ،فهذا ال�شاعر حممد بن م�سعود البجاين يت�شوق من �سجنه حلبيب قلبه ويحن �إىل
من يحبه عند مكابدة امل�صائب والنوازل يف �سجنه  ،كما حتن وت�شتاق الإبل �إىل املاء حينما ت�شارف على
الهالك  ،ويكاد يقتلها ال�ضما يف لهب ال�صحراء  ،وهذا ال�شوق واحلنني مالزم له ال ينفك عنه حتى لو
فارق احلياة  ،وتو�سد الرثى يف قربه  ،فقلبه املعنى �سي�ستمر يف حنينه ،ومناداته كما يفعل امل�ؤذن عند
()40
ترديد �صوته ،فيقول :
قلبي �إليك حنني الهدم والن َيب
يحن عند مقا�ســــــات البالء به
ناداك قلبي برتجيـــع وتثويب
ولو تو�سد �أطباق الرثى ج�سدي
ويت�شوق ال�شاعر عبد امللك بن �إدري�س اجلزيري من �سجنه لإبنه الأ�صغر وبعجن لقلبه كيف
()41
مل يت�صدع لفراق ابنه الأ�صغر ،وما خفف عليه �إال �سكونه البنه الأكرب  ،فقال :
ن�أي الأحبــة واعتياد تذكري
�ألوى بعزم جتلدي وت�صبــري
حب البنني وال كحب الأ�صغر
و�إذا الفتى فقد ال�شباب �سماله
ودنى فراقك كيف مل يتفطـــر
عجبا لقلبي يوم راعتنا النوى
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لوال ال�سكون �إىل �أخيك الأكرب
ما خلتني �أبقى خالفك �ســاعة
وي�س�أل ال�شاعر يو�سف بن هارون الرمادي فتاته ،وت�سا�ؤله فيه لوم و�شدة لأنه �أ�ستخدم
الأداة(هال) م�ستو�ضحا منها � ،أال يكفيها نحوله وهزاله وتعبه وان�سكاب دموعه  ،ب�سبب الفراق وال�شوق
 ،يف الوقت الذي �إحاطته الهموم هموم احلزن وال�شوق  ،وهذه احلال كفيلة ب�أنه ينال الو�شاة ما متنوه
من �سوء حاله و�سجنه و�أحزانه و�أوجاعه ،وقد خفيت هموم و�أحزان �أخرى يف قلبه ومكنون نف�سه  ،وهو
متعب ومرهق بكتمان حبه  ،ف�إن قتل الكتمان �شخ�صا فهو ذلك القتيل فالنف�س الإن�سانية بحاجة دائما
�إىل من يوا�سيها ويرثي لها  ،ومينحها ال�سلوى  ،ويبث فيها الأمل وهكذا ف�إن ال�شاعر يطلب عون املر�أة
وحبها له وحزنها من �أجله يف وقت ال�شدة  ،وعلى الرغم من ال�شدائد التي يعانيها ال�شاعر ف�إنه يحاول
�أن يبدو �شجاعا �أمامها ،ف�سجن اجل�سد ميتد ت�أثريه �إىل الروح  ،حيث ت�سجن امل�شاعر والأحا�سي�س ومن
ثم ف�إنها تثور ثورة عارمة مف�صحة عن نف�سها ،و�أعظم هذه امل�شاعر و�أكيدها ت�أثريا يف حياة الإن�سان
ال�شاعر عاطفة احلب  ،الذي يولد ويت�أجج بني جدران ال�سجن ،فالنف�س الإن�سانية بحاجة دائما �إىل
من يوا�سيها ،وهكذا ت�صري املر�أة هم ال�شاعر املقيم املقعد  ،فيتعاون احلب وال�سجن على ال�شاعر فينحالن
()42
ج�سمه خ�صو�صا �إذا كتم حبه كقول الرمادي :
ون�صبته �أو دمعه وهمــــــوله
ن�ســـــــائلها هال كفاك نحوله
فب َلغ وا�شيه املنىون عذولــــه
تكنفه همـــــان �شجو و�صبوة
فقد غاب يف الأح�شــاء عنك دخيله
ف�إن ت�ستنب يف وجهه هم �سجنه
ف�إن يقتل الكتمــــان فهو قتيله
معنى بكتمــان احلبيب وحبـه
وعندما ي�شتد الهلع بال�شاعر داخل ال�سجن يلوذ مبحبوبته التي �أفزعها ما �آل �إليه حاله ،
فبعدت عنه فيتمنى لو كانت قريبة منه ومن �سجنه  ،فقربها من ال�سجن كان وحده كفيال بتخفيف
حزنه  ،فاملحبوبة هي املالذ التي يلوذ �إليها ال�شاعر عندما ت�شتد به املحن  ،وتت�أزم الأمور  ،فاحلب مبا
()43
فيه من طاقة عاطفية كفيل ب�صنع املعجزات مبا يف ذلك �إبعاد ال�شاعر عن ال�سجن  ،كقول الرمادي :
من ال�سجن مل ي�سهال علي دخوله
لقد راعه �سجني ف�شط ولو دنى
	�أما ابن �شهيد في�ضع يده على ال�سبب احلقيقي الذي جعل املحبوبة تبتعد عن حبيبها يف �سجنه
وهو ال�سلطان �،سواء �أراد بال�سلطان هنا احلاكم بعينه �أو ال�سلطة املجردة  ،وهذا التعليل ناجت عن حوار
دار بينه وبني حمامة ر�آها– وقد حطت على �أ�سوار الق�صر – تبكي �إلفها بدموع غزيرة،وقارن بني
حالته يف وحدته املوح�شة وحالتها يف البكاء على �إلفها  ،ثم طلب منها �أن تقرتب منه  ،فاقرتبت م�صفقة
بجناحها وحطت بجواره ،وظال يتباكيان حتى تاثر ببكائهما كل من حولهما من جدران وباب حديدي
()44
،فقال:
على الق�صر �إلفا والدموع جتود
وقلت ل�صــــــداح احلمام وقد بكى
كالنا معنى باخلــالء فريــــــــد
�أال �أيها الباكي على من حتبـــــــه
عن الألف �سلطـان عليه �شديـــد
وهل �أنت دان من حمب دنى بــــه
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على القرب حتى ما عليه مزيـد
ف�صفق من ري�ش اجلـناحني واقعا
ولل�شوق من دون ال�ضلوع وقـود
وما زال يبكيني وابكيه جاهـــــــدا
و�أجه�ش باب جانبــــــــاه حدـيد
�إىل �أن بكى اجلدران من طول �شجونا
وطابع ال�سجن ظاهر يف �أبيات ابن زيدون التي يتحدث فيها عن ذكرياته املا�ضية  ،و�أ�سفه على
الأيام اخلوايل املليئة بال�سعادة واللهو وزيارة املحبوبة دون التعر�ض للمخاطر  ،فال�شاعر ال ي�ستطيع
ا�سرتجاع لهو تلك الأيام وال نعيم تلك الليايل  ،حيث كانت حياته ت�سري �سريها الطبيعي  ،فلم تكن
التحية جمرد �إمياء �إىل املحبوب ير�سلها خمال�سة خوفا من �أعني الأعداء ،ومل تكن الزيارة تنطوي على
خطر كبري  ،فزيارة ال�سجني ال�سيا�سي حمفوفة بكثري من املخاطر  ،ويرى ال�شاعر �أن كل هذه ال�صور ما
()45
هي �إال �أماين لي�س له منه �إال الذكريات وبها ي�شتد غرامه وولعه مبحبوبته داخل ال�سجن  ،فقال :
وال نعيم ليـــــاليه مبنتـــظر
ال لهو �أيامه اخلايل مبرجتع
وال الزيارة �إملام على خطر
�إذ ال التحية �إميـــاء خمال�سة
	�إن الغـرام ملعتـاد مع الذكر
منى ك�أن مل يكن �إال تذكرهــا
ويتذكر املعتمد بن عباد ق�صوره و�أماكن فرحه وحبوره  ،فيت�ضاعف حزنه وتتعمق ح�سرته
 ،فكلما �أظلم عليه ال�سجن � ،أو �أطبق عليه القيد تذكر الق�صور ولياليها  ،مقارنا بني ما�ضيه وحا�ضره ،
فقد و�صف ابن خاقان تلك الق�صور بقوله  ( :وكان احل�صن الزاهر من �أجمل املوا�ضع لديه ،و�أحبها �إليه
و�أحالها �إطاللة على النهر  ،و�إ�شرافه على الق�صور و�إجماله يف العيون ،وا�شتماله بال�شجر والزيتون
،وكان له من الطرب والعي�ش املزرى بحالوة ال�ضرب  ،ما مل يكن لبني حمدان يف حلب ،وال ل�سيف بن ذي
()47
يزن يف ر�أ�س غمدان )(، )46فندما ا�شتد عليه البالء تذكر تلك الق�صور فقال :
وطالبه والعرف ثم نكري
�سيبكيه يف زاهيه والزهر والندى
ومتر عليه يف مو�ضع �سجنه �سرب قطا  ،وهي متر يف اجلو وت�سرح يف موقع النور فتنكد ملا هو
عليه من الوثاق ،وما دون �أحبته من الرقباء،وفكر يف بناته وافتقارهن �إىل نعيم عهده ،وحبور ح�ضرته
()48
فقال :
�سوارح ال �سحب يعـوق وال كبـل
بكيت �إىل �سرب القطا �إذ مررن بي
ولكن حنينا �إن �شكلي لهـا �شـكل
ومل تك واهلل املعيـــــذ ح�ســــــــادة
وجيــــع وال عيني يبكيهـما ثكل
ف�أ�سرح ال �شملي �صديع والاحل�شى
وال ذاق منها البعد عن �أهلها �أهل
هنيئا لهــــا �أن مل يفـرق جمعهـــا
و�إن مل تبت ليال تطـيــــــر قلوبها 	�إذا اهتز باب ال�سجن �أو �صل�صل القفل
�سواي يحب العي�ش يف �ساقه كبل
لنف�سي �إىل لقيا احلمــــام ت�شـوق
ويتعر�ض ال�شاعر ال�سجني �إىل موجات عاطفية جتعله يعي�ش يف �أجواء مل�ؤها الرجاء والأمل  ،ثم ال
يلبث �أن يتعر�ض �إىل وم�ضات قامتة جتعله بعي�ش يف جو من ال�س�أم والي�أ�س لذلك جنده يخرج من ي�أ�س
�إىل �أمال  ،ومن �أمال �إىل ي�أ�س  ،ومن ه�ؤالء ال�شعراء احلاجب جعفر بن عثمان امل�صحفي يف �سجنه  ،حيث
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يقول :
و�ألزمت نف�سي �صربها فا�ستمرت
�صربت على الأيـــــــام ملا تولت
وللنف�س بعد العـز كيف ا�ستـــذلت
فيا عجبا للقلب كيف ا�صطبـــاره
ف�إن طمعـــت تاقت و�إال ت�ســـــلت
وما النف�س �إال حيث يجعلها الفتى
فلما ر�أت �صربي على الذل ذلـت
وكانت عاى الأيام نف�سي عزيزة
فقد كانت الدنيا لنــــــــا ثم و َلـت
وقلت لهــا يا نف�س موتي كرمية
()50
ويرى املعتمد �أنه بتقلبه قد �أوقع به الأذى ون�سخ كل �أمانيه  ،فقال:
وت�أبى اخلطوب ال�سـود �أال متاديا
ت�ؤمل للنف�س ال�شجيـــــــة فرحة
كما ا�صطحبت قبل امللوك الليا ليا
لياليك يف زاهيك �أ�صفى �صحبتها
وبعدهما ن�ســخ ملنايا الأمـــــــاين
نعيم وب�ؤ�س ذا لذلك نا�ســــــــخ
()49

رابعا  :اخلوف من ال�سلطان.

نال اخلوف من ال�سلطان ح�ضا من ال�شعر ،وكان لكل حاكم منتقوه من ال�شعراء لهجو بحقيقة
ما ي�ؤمنون به من �آراء ،فكان ذلك طريقا �سهال لعقوبتهم بال�سجن ،ومن ه�ؤالء �أبن �شهيد الأندل�سي ،فقد
ذاق مرارة ال�سجن على يد اخلليفة املعتلي باهلل يحيى بن على بن حمود ،الذي بويع يف قرطبة �سنة
 4012هـ ب�سبب بع�ض �آراء كان يجهر بها ،ف�ضال عن �سعايات �أعدائه  ،ف�أودع ال�سجن  ،وفيه كابد �أق�سى
م�شاعر اخلوف والهلع مما �سيكون من عقوبة اخلليفة له ،فكتب ق�صيدته الدالية ي�صف فيها م�شاعره
()51
عند اهتزاز باب ال�سجن فقال :
مقيم بــــــدار الظاملني وحيـد
فمن مبلغ الفتـــــــيان �أين بعدهم
قيام على جمر احلمام قعـــود
مقيم بدار �ساكنـــــوها من الأذى
قلوب لنا خوف الردى وكبـود
وما �أهنز باب ال�سجن �إال تفطرت
على اللحظ من �سخط الإمام قيود
ول�ست بذي قيــــــــد يـرن و�إمنا
ومل ي�سلم من اخلوف �أ�صحاب ال�سلطان املفقود  ،من ه�ؤالء احلاجب امل�صحفي �أحد رجال دولة
النا�صر خليفة الأندل�س ،والذي �أودعه املن�صور بن �أبي عامر ال�سجن  ،وهناك كان ينتظر بط�ش املن�صور
()52
فتلب�سه اخلوف والهلع ،فقال :
�إن الزمــــان ب�أهلــــه يتقلب
وال ت�أمنن من الزمـان تقلبا
و�أخافني من بعد ذك الثعلب
ولقد �أراين والليوث تهابني
و�سيطر اخلوف على ابن زيدون  ،وزاد قلقه ورهبته من ابن جهور عندما طال �سجنه ،ففكر
()53
بالهرب فقال :
فقد فر مو�سى حني هـم به القبـــط
فررت ف�إن قــــــالوا الفرار �إرابة
يل ال�شيمة الزهراء واخللق ال�سبط
		
و�إين لراج �أن تعـــــــــود كبدئها
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ومتحى اخلطايا مثل ما حمي اخلط
وحلم امرئ تعفـو الذنوب لعفوه
تنف�س عن نف�س �ألظ بهــــــــا �ضغط
ف�إن ي�سعف املوىل فنعمى هنيئة
ففي يد موىل فوقه القب�ض والب�سط
و�إن ي�أت �إال قب�ض مب�سوط ف�ضله
وا�ستبد اخلوف بذي الوزارتني �أبي بكر بن عمار يف �سجنه,بعد ا�ستيالئه على مدينة
مر�سيه,وانفراده بها لنف�سه ,وكان املعتمد ابن عباد قد �أر�سله ووقع يف قب�ضت املعتمد بعد فرار دام �ست
()54
�سنوات ,فعرب ابن عمر عن خوفه بو�ضوح تام حيث خاطب املعتمد بقوله:
و�أرجوك للحب الذي لك يف قلبي
�أخافك للحق الذي لك يف دمي
()55
وقال يف �أبيات �أخرى :
قالوا غـدا يوم اللقــــــاء
واهلل مـــــا �أدري �إذا
�إن كان خويف �أو حيـــاء
ما �أقتل احلاملني يل
()56
وعندما يئ�س من العفو �أ�شتد جزعا  ،ورثى نق�سه بق�صيدة من �أجمل ق�صائد الرثاء ،فقال :
و ً
يف و�إال ما بكاء الغمـــــــــائم
علي و�إال ما نيــــــــــاح احلما ئم
ً
لغريي وال القت له يف مــــ�أمت
وما لب�ست زهـر النجوم حــدادها
لغريي �أو حنت حنني الروائـم
وهل �شققت هوج الرياح جيوبها
وهذا �أبو جعفر بن عطية الق�ضاعي الأندل�سي – الذي كان وزيرا لعبد امل�ؤمن بن على م�ؤ�س�س
دولة املوحدين باملغرب والأندل�س – �سجن لأن ح�ساده �أوغروا �صدر اخلليفة عليه ن فكتب من �سجنه
()57
�إىل ال�سلطان متخوفا من م�صريه املحتوم ،م�شريا �إىل �شدة خفقان قلبه ،فقال :
بر ِد قلوب هدها اخلفقان
فعفوا �أمري امل�ؤمنني فمن لنا
ويبلغ به اجلزع �إىل فقدان القدرة على االنتظار ،وهو يف �سجنه دون معرفة م�صريه  ،فكتب يف
()58
ذلك  ،وقال :
فقد �أن �أن تن�سى الذنوب و�أن متحى
�أنوح على نف�سي �أم انتظر ال�صفح
وال اهتدى حتى �أرى للر�ضى �صبح
فها �أنا يف ليل من ال�سخط حائــــر

خام�سا  :اال�ستعطاف واال�سرتحام .

اال�ستعطاف هو املو�ضوع الأبرز يف �شعر امل�ساجني ،ي�ستعطف ال�سجني من بيدهم �إخراجه من
ال�سجن  ،ف�أحيانا يوجه للملوك و�أحيانا للأمراء �أمال يف اخلال�ص  ،و�أحينا لأ�صحاب النفوذ من �أهال حلل
والعقد ،فاخل�ضوع �أحيانا هو امل�سيطر على ال�سجني  ،وكذا الرجاء والت�ضرع ومدح ذوي ال�سلطان ،ملن
زج به يف ال�سجن ال يكون يف موقف امل�ساومة مع خ�صمه الذي ي�سلط عليه قهره ،فهذا امل�صحفي الوزير
ال�سابق للحكم امل�ستن�صر  ،وال�شاعر ال�سجني ي�ستعطف املن�صور حممد بن �أبي عامر،كي مينحه احلرية
بعد ما كان مينحها ومينعها عمن ي�شاء ،فعندما �أمر املن�صور ب�سجنه ت�أكد من هالكه يف ال�سجن ،يذكر
املقري يف كتابه رو�ضة الأزهار فيقول  :وملا �أمر املن�صور بن �أبي عامر ب�سجن امل�صحفي يف املطبق يف
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مدينة الزهراء ودع �أهله وودعوه وداع الفراق  ،وقال لهم ل�ستم تروين بعدها حيا  ،فقد �أتى وقت
�إجابة الدعوة  ،وما كنت �أرتقبه منذ �أربعني �سنة وذلك �آين �شاركت يف �سجن رجل يف عهد النا�صر  ،وما
�أطلقته �إال بر�ؤيا ر�أيتها ب�أن قيل يل � :أطلق فالن فقد �أجيبت فيك دعوته ف�أطلقته و�أح�ضرته و�س�ألته
علي  ،فقال  :دعوت على من �شارك يف �أمري �أن مييته اهلل يف �أ�ضيق ال�سجون  ،فقلت �:أنها قد
عن دعوته َ
()59
وجبت  ،فغني كنت ممن �شارك يف �أمره  ،وندمت حني ال ينفع الندم  ،فقال من �سجنه :
هبني �أ�س�أت ف�أين الف�ضل والكرم 	�إذ قادين نحوك الإذعان والندم
ترثي ل�شيخ رماه عندك القـدم
يا خري من مدت الأيدي �إليه �أما
()60
فريد عليه املن�صور ب�أبيات لعبد امللك اجلزيري :
تبغي التكرم بعدما فاتك الكرم
يا جاهال بعدما زلت بك القدم
ولو ت�شفع فيك العرب والعجم
نف�سي �إذا جمحت لي�ست برا�ضية
فيت�ضح من خالل رد املن�صور بن �أبي عامر علي �أبيات امل�صحفي مدى ال�صالبة والق�سوة يف
موقفه ،فهي ق�سوة العقوبة التي �ساقها اهلل على يديه ملعاقبة امل�صحفي جزاء ما ارتكبه من جرم بحق
نا�س �أبرياء  ،فيذكر �أنه �أمر املن�صور بعد موت اخلليفة احلكم امل�ستن�صر  -عندما كان املن�صور ي�أمتر
ب�أمره  -بقتل �أخي اخلليفة لأنه �سريث اخلالفة بعد �أخيه ،فهذا عقاب من اهلل.ومل يكتف املن�صور
ب�سجنه بقرطبة مع بقية ال�سجناء ،و�إمنا جعل �سجنه متنقال معه ي�صحبه يف غزواته �إىل �أق�صى �شمال
الأندل�س  ،رغم مر�ض الرجل وتقدمه يف العمر ،فذكر امل�صحفي تلك احلالة ،وتقلب الأيام وتنكرها له
()61
فقال :
ت�أملت �صروف احلادثات فلم �أزل 	�أرها توايف عند مق�صدها احلــرا
و�أبدت لنا منها الطالقة والب�شـرا
جتافت بها عـند احلوادث برهـة
على كل حال متطر اخلري وال�شرا
وما هذه الأيــــــــــام �إال �سحائب
	�أما �أبو ال�صلت �أمية بن عبد العزيز الداين  ،فري�سل من �سجنه ق�صيدته امل�شهورة ي�ستعطف بها
()62
�ساجنه الأف�ضل بقوله :
فاغث ف�إين منه حتت الكلــــــكل
�إين دعوتك حني �أجحف بي الردي
مود بكل ت�صرب وجتـــــــــــــمل
قد طــــالت ال�شكوى واق�صر وقتها
فاجب ف�إين قد دعوتك يا علي
وا�شتدت البلوى و�أنت لرفعــــــها
والأمر يخرج دون كل م�ؤمـــل
كم ذا التــــــغافل عن وليك وحـــده
ويكتب ابن عمار من �سجنه مت�شفعا بالر�شيد ابن املعتمد لدى �أبيه ق�صيدة علية اجلودة،وهي
()63
طويلة جاءت يف ت�سعة وع�شرين بيتا ميدح فيها الر�شيد  ،وي�صف فيها حالة قائال :
قا�صدا بال�سالم ق�صر الر�شــيد
قل لربق الغمـــــام وظاهر بريدي
�ضجتي يف �سال�سلي وقيودي
واجنذب يف �صال�صل الرعد حتكي
مل �ألذ منك عنده بالر�شيــــــد
و�إىل �أين يف ال�شفيــــــــــع �إذا ما
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و�أنا �أ�ستغيثه من بعيـــــــــــد

م�شفق ي�ستجيب يل من قــــــريب
وي�ست�شفع بامل�أمون بن املعتمد قائال:
	�أو قلت ما يف نف�ســــه يكفيني
هال �س�ألت �شفاعة امل�أمون
ت�سري الن�سيم بها على دارين
ما �ضر لو نبهتـــــه بتحية
()65
وكتب �إىل املعتمد من �سجنه م�ستعطفا  ،فقال :
�صفات يزيل الذنب عنها في�سفح
نعــم يل ذنب غري �أن حللمـــــه
له نحو روح اهلل باب مفتـــــــح
�أقلني مبا بيني وبينك من ر�ضي
وي�شكو ابن زيدون من �سجنه لدى �أبي احلزم بن جهور ليطلقه من �سجنه الذي ق�ضى فيه
()66
خم�سمائة يوم  ،فقال :
والع�صا بدء قرعها للحليم
�أيهـــــاذ الوزير ها �أنا �أ�شـكو
ناهيك من عذاب �أليــــــــم
�أف�صرب مئني خم�سا من الأيام
و بعد ما ي�أ�س من �إطالقه من ال�سجن كتب معرتفا بذنبه ب�أن �سجنه كان ا�ستحقاقا له ،لأنه
()67
مدحه مبا ال ي�ستحق  ،وهذا جزاء الكذاب فقال :
زمني فكان ال�سجن منه جوابي
قل للوزيــــــــــــــر قطعت مبدحه
من ذاك َ
يف وال توق عذابــــي
ال تخ�شى يف حقي مبا �أم�ضيـــــته
هذا جزاء ال�شــــــــاعر الكذاب
مل تخط يف �أمري ال�صواب موفقا
()64

املبحث الثاين

الأ�سباب املوجبة لل�سجن
مل ي�سجل التاريخ وجود جمتمع خال متاما من االنحراف ،و�أمناط �أخرى من ال�سلوكيات
امل�ستحقة للعقوبات ،لذلك كانت العقوبات �ضرورية للحد من انت�شار تلك ال�سلوكيات ،ولتقومي ال�سلوك
الفردي وكان ال�سجن �ضربا من �ضروب التقومي ،ثم حتول �إىل و�سيلة من و�سائل القمع ب�سبب ال�صراع
ال�سيا�سي �أو الت�سلط الفردي ،وقد كان لل�شعراء الأندل�سيني ن�صيب وافرمن ال�سجن لأ�سباب عدة هي :

�أوال  :الطموح ال�سيا�سي:

لقد �سجن الكثري من ال�شعراء الأندل�سيني الذين كانت طموحاتهم ال�سيا�سية �سببا يف �سجنهم
وقتلهم  ،من ه�ؤالء ال�شعراء ابن زيدون الذي �سجن �أكرث من خم�سمائة يوم نتيجة ملا �شاع عنه من القيام
مب�ؤامرة �ضد �أبي احلزم بن جهور حاكم قرطبة يف حينها ،فنظم يف �سجنه عدة ق�صائد يفتخر بنف�سه
()68
وي�سخر من ال�شامتني فقال :
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وال يغبـط الأعـداء كوين يف ال�سجن ف�إين ر�أيت ال�شم�س حت�صن بالدجن
وما كنت �إال كال�صارم الغ�ضب يف اجلفن �أو الليث يف غاب �أو ال�صقر يف وكن
()69
ومها طال �سجنه فهو غري �آبه  ،فيقول :
ال يهنئ ال�شـــامت املرتاح خاطره 	�إين معنى الأماين �ضائع اخلطر
قد يودع اجلفن حد ال�صارم الذكر
�إن طال يف ال�سجن �إيداعي فال عجب
وهذا �أبن عمار الأندل�سي  ،يعد مثاال للطموح ال�سيا�سي الذي قاده �إىل ال�سجن ثم املوت
،ال�شاعر الفقري الذي و�صل لأول مرة �إىل �شلب ممتطيا حمار مل يكن لديه ما يطعمه ( ،)70ثم و�صل
للملك وال�سلطة فقاداه �إىل املوت ،فقد بعثه املعتمد بن عباد على ر�أ�س جي�ش ال�ستيالء على مدينة
مر�سية من �صاحبها ابن طاهر ،وبعد دخوله مر�سية و�أحاطته مظاهر الأبهة وال�سلطان � ،أخذ اليوم
الثاين با�ستقبال املهنئني وقد تزيا بزي ابن عباد يف حمل القلن�سوة على ر�أ�سه ،ف�أخذته العزة وا�ستمر�أ
امللك وال�سلطان ،فتمرد على ابن عباد وا�ستقل مبر�سية ،فلما �سقطت مر�سية من يده فر اىل جليقية ثم
�سرق�سطة خلدمة واليها امل�ؤمتن املقتدر بن هود الذي �أر�سل ابن عمار لأخذ قلعة �شقورة من بني �سهل ،
فوقع �أ�سريا و�أودع ال�سجن فخاطب �صديقه �أبا الف�ضل بن ح�سدي �أن يخفف عنه حمنته  ،ولو مبقطوعة
�شعرية تعيد الأمل �إىل نف�سه واحلياة �إىل قلبه كالطل يبعث احلياة يف الزهور النائمة فيوق�ضها ،لأن
الركاب قد حملته بعيدا عن الأهل والأ�صحاب ورمته يف مكان بعيد هو �سجن �شقورة ،فقال من �سجنه
()71
خماطبا �صديقه �أبا الف�ضل بن ح�سدي :
كا لطل يوقظ نائم الزهر
�أدرك �أخاك ولو بقافية
يف غري موماة وال بجر
فلقد تقاذفت الركاب به
وعندما وقع يف يد ابن عباد �سجنه  ،ومل يخرج من �سجنه �إال ميتا ،فقال من �سجنه �شعرا
()72
متو�سال املعتمد  ،وهو �آخر ما جادت به قريحته ال�شعرية قبل موته على يد املعتمد :
عداتي و�إن �أثنوا علي و�أف�صحوا
حنانيك يف اخذي بر�أيك ال تطع
و�سجن ابن حزم الأندل�سي لأ�سباب �سيا�سية ،فقد كان وزيرا للم�ستظهر ،فلما قتله امل�ستكفي
()73
وحل حمله  ،رمى بكبار بالطه يف ال�سجن ،وكان من بينهم ابن حزم فقال ق�صيدة يف �سجنه مطلعها :
قل كيف يهجع من يف الكبل مهجعه
		
يا هــاجعا والرزايا ال ت�ؤرقـــه
وان�شت من �شمله ما كان يجمــــعه
قد طال يف هاويات ال�سجن حمب�سه
ونكب الوزير �أبو بكر عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد ،الذي �أ َمره ه�شام امل�ؤيد وفو�ضي �إليه �أمر
طليطله ،ولكنه اتهم بالإ�سهام يف م�ؤامرة �ضد املن�صور ،ف�ضفر به املن�صور بن �أبي عامر ف�سجنه وكتب من
()74
�سجنه �إىل املن�صور قائال :
مع اهلل ال يعجـزه يف الأر�ض هــارب
		
فررت فلم يغن الفرار ومن يكن
�سوى حذر املــوت الذي �أنا راهـــب
وواهلل ما كـــــان الفرار حلاجة
ولكن �أمر اللــــــه ال بد غــالـــــــــب
		
ولو �أنني وفقت للر�شـــد مل �أكن
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كما اجرت ميتا يف رحى احلرب �سالب
وقد قــــادين جرا �إليك برمتي
و�سجن الكثري من ال�شعراء ال لأنهم كانوا معار�ضني للحاكم  ،و�إمنا لأن ال�شاعر كان يف الوقت
نف�سه �شخ�صية �سيا�سية  ،ي�صيبه ما ي�صيب رجل ال�سيا�سية عندما تقلب الأو�ضاع  ،وت�صطدم املطامع
املتباينة ،والأمثلة على ذلك كثرية ،فقد �سجن احلاجب جعفر بن عثمان امل�صحفي ب�سبب التناف�س على
احلكم  -يف عهد اخلليفة القا�صر ه�شام بن احلم امل�ستن�صر – فوجه من �سجنه ر�سالة للمن�صور بن �آبي
()75
عامر قال فيها :
جتـــــــود بعفــوك �إن �أبعدا
عفا اهلل عنك �أال رحمـــة
َ
أحــــــــــل و�أعلى يدا
ف�أنت �
لئن حل ذنب ومل �أعتمده
ومواله عفا ور�شيــد هـدى
�أمل تر عبدا عدا طـــوره
يقيك وي�صـرف عنك الردى
�أقلني �أما لك من مل يزل
وثمة �شاعران من بني �صمادح �سجنا لأ�سباب �سيا�سية ،فالأول هو عبد اهلل بن املعت�صم ملك
املرية  ،الذي �أر�سله �أبوه �إىل يو�سف بن تا�شفني ليهنئه باال�ستيالء على غرناطة  .ولكن يو�سف �سجنه،
ذلك لأن املعت�صم كان من قبل عدوه اللدود الذي كان ي�ؤلب النا�س �ضده ولهذا �أر�سل ملك املرية ابنه
ليحقق ال�سالم ،ولكن يو�سف مل ي�سلم الأبن لبيه �إال والأب على فرا�ش املوت بعد مر�ض طويل  ،ويحدثنا
()76
الأمري ال�سجني عن �آماله و�آمله يف ال�سجن فقال :
وبعد ركوب املذاكي كبــــول
�أبعد ال�سنا واملعايل خمــول
	�أنا اليـــوم عبد �أ�سري ذليـــل
ومن بعد ما كنت حر عزيزا
فهل بهذا خطب جليــــــــــل
حللت ر�سوال بغرناطـــــــــة
وقد كان يكرم قبلي الر�سول
وثقفت �إذ جئتــــــها مر�سال
فما للو�صول �إليها �سبـــــيل �أما ال�صمادحي الثاين الذي �سجن ،
فقدت املرية �أكرم بهــــــــا
فهو �أبن الأول وحفيد املعت�صم بن �صمادح  ،فعندما مات املعت�صم ملك املرية فقدوا كل �شيء  ،وذهب
حممد بن عبد اهلل �إىل ميورقة وبعدها �سرق�سطة  ،ثم ذهب طرطو�شة ودارت حوله ال�شبهات ب�سبب
هذه الرحالت ،فاعتقل وحمل �إىل العودة حيث �أودع ال�سجن يف مراك�ش ،ومن حمب�سه وبعيدا عن وطنه
()77
و�صف ال�شاعر م�شاعره يف ال�سجن و�صربه فقال:
وطبع احلر �صبـــر وائتجار
�صربت على منـازعة الدواهي
وحال الليل �آخرها ال�ســفار
وقلت لعلهـــــــــــــا ظلم �أملت
تدير لهـــــم ودار العز دار
وما �أن�سى اجلزيرة والأمــــان
و�إن تكن املنى يكن اغتفار
ف�إن يكن الردى يكن ا�صطبـار

ثانيا  :القول

كما كان الفعل �سببا يف �سجن فاعله،ف�إن القول كذلك كان �سببا يف �سجن قائله� ،سواء �أكان القول
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يف ال�سيا�سة �أو الدين ،ومن ال�شعراء الذين كان يف �سلوكهم الكثري من اجلر�أة واال�ستهتار ،ال�شاعر يو�سف
بن هارون الرمادي ،الذي �سجن ب�سبب تعري�ضه بال�سلطان اخلليفة احلكم امل�ستن�صر ،ف�ألف يف �سجنه
جمموعة �شعرية �سماها (كتاب الطري) ،وو�صف يف هذه الكتاب كل طائر معروف وذكر خوا�صه ،ثم ذيل
كل قطعة مبدح لويل العهد ه�شام بن احلكم  ،وقد ذكر الفتح بن خاقان يف كتاب املطمح (:و�شاعت عنه
�أ�شعار يف دولة اخلليفة و�أهلها� ،سدد �إلهم �صائبات نبلها ،و�سقاهم ك�ؤو�س مهلها �أوغرت عليه ال�صدور،
()78
وفغرت عليه املنايا ،ولكن مل ي�ساعدها ،ف�سجنه اخلليفة دهرا وا�سلكه من النكبات وعرا )( )78فقال :
فال ذا يتم وال ذا يتم
يويل ويعزل من يومه
ومل مينع ال�سجن الرمادي من قول ال�شعر  ،بل �ضل ينظمه مت�شوقا للتحرر ،وانطلقت �أ�شعاره
يف ال�سجن من خلجات احلزن العميق ودوافعه على من �ستبكي عليه ،وملأ �أبياته بالبكاء مت�شوقا �إىل
()79
احلرية فقال :
فقلت لهـــــــا من يل بظن حمقق
وقالت ت�ضن الدهر يجمع بيننا
زجرت اجتماع ال�شمل بعد التفرق
ولكنني فيــــما زجرت مبقلتي
ويطول مقام الرمادي يف ال�سجن على يد ال�سلطان املن�صور ين �أبي عامر ب�سبب �أ�شعار قالها قي
دولة اخلالفة و�أهلها ( ،)80ف�شعر باخلوف من بط�ش ال�سلطان ،فخاطب حمبوبته �أن تدخر دموعها ليوم
()81
ا�ست�شهاده ،فقال :
�سينفذ قيل اليوم دمعك ف�أرفقي
�أباكية يوما ومل ي�أت وقته
()82
ويلقى عبد امللك بن غ�صن احلجاري امل�صري نف�سه عندما هجا ال�سلطان ابن ذي النون بقوله :
لآمن كلبا حيث ل�ست م�ؤمنه
تلقبت بامل�أمـــــــــــون ظلما و�أنني
بحجابه للقا�صـــدين معنونه
�سطور املخازي دون �أبواب ق�صره
	�أما من كان القول يف الدين �سبب �سجنه  ،فهو حممد بن م�سعود البجاين  ،املنت�سب �إىل غ�سان
 ،فقد و�صفه ابن ب�سام بقوله  (:كان �شاعرا جمود جزل املقاطع ح�سن املطالع  ،جيد االبتداع لطيف
االخرتاع  ،كثري الغو�ص على دقائق املعاين )(، )83ف�صور نف�سه احد اثنني دخال ال�سجن مع يو�سف،و�صور
()84
جمال الطليق بيو�سف فقال:
وكنت �أح�سب هذا يف التـــكاذيب
غدوت يف ال�سجن خدن البن يعقوب
رامت عـــــداتي تعذيبي وما �شعرت 	�إن الذي فعلـــــوه �ضـــد تعذيبي
فكان ذلك �إدنـــــــائي وتقريبي
راموا بعــــادي عن الدنيا وزخرفها
قد كان غاية م�أمويل ومطلوبي
مل يعلمــــــــوا �أن �سجني ال �أبا لهم
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املبحث الثالث

النواحي الفنية يف �شعر ال�سجن
�أوال  :ال�صورة وال�سجن

ال�صورة  :هي الو�سيلة التي يعتمد عليها ال�شاعر يف نقل جتربته ال�شعرية  ،وهي (ر�سم قوامه
الكلمات )( ،)85وهي تركيبة عقلية وعاطفية معقدة تعرب عن نف�سية ال�شاعر ،وت�ستوعب �أحا�سي�سه
وتعني على ك�شف معنى �أعمق من املعنى الظاهري للق�صيدة  ،عن طريق ميزة الإيحاء والرمز فيها (،)86
ويقا�س جناح ال�صورة يف مدى قدرتها على ت�أدية مهمتها وهي نقل الفكرة والعاطفة معا ،وعلى ما حققته
من تنا�سب بني حالة الفنان الداخلية وما يت�صوره يف اخلارج ت�صويرا دقيقا  ،وهي وحدها قادرة على
�إحداث الأثر املن�شود يف املتلقي  ،و�أقدم مقولة جاءت يف لفظة الت�صوير وا�ستعماله ا�ستعماال �أدبيا يف
جمال ال�شعر هي مقولة اجلاحظ  :ال�شعر �صناعة و�ضرب من الن�سيج وجن�س من الت�صوير(. )87
وقد فطن النقاد العرب القدامى �إىل ف�ضيلة ال�صورة وهي عالقة بوهج احللم �إال �أن عقلنة
ال�صورة قد ا�ستحوذت على تراث ال�شعر العربي ومل يفطن العرب �إىل كنه ال�صورة الفنية ،فظنونها
ظال للعلم اخلارجي فظلت عيون ال�شعر العربي حمدقة يف املادة ،فجاءت معظم �صورهم ترجمة فنية
ملظاهر العامل املادي (. )88
وال�صورة يف ال�شعر الأندل�سي عموما و�شعر ال�سجن خ�صو�صا ال تختلف عن ال�صورة يف ال�شعر
امل�شرقي العربي ،فال�شعر الأندل�سي هو وليد ال�شعر العربي ،وال�صدى القوي له  ،فال�صورة يف ال�شعر
العربي و الأندل�سي هي �صورة مادية  ،و�أغلبها من احلوا�س ،ملا للحوا�س من �إ�سهام يف ر�سم ال�صورة  ،وقد
تنبه النقاد العرب لذلك ف�أدركوا ما للموجودات من ت�أثري ((فالعني ت�ألف باملر�أى احل�سن وتقذى باملر�أى
القبيح الكريه  ،والأنف يقبل امل�شم الطيب ويت�أذى باملننت اخلبيث  ،والفم يتلذذ باملذاق احللو وميج
الب�شع املر ))(. )89
ويرى الأ�ستاذ �إبراهيم عبد القادر املازين �أن العني هي الأداة الأوىل والكربى للإح�سا�س
()90
باجلمال والإحاطة مبعانيه  ،و�أن ال�صرب يحدث �أثرا يف مزاج الإن�سان وتفكريه و�إح�سا�سه ) .
ولهذا فقد احتل الت�صوير الب�صري يف �شعر ال�سجن املرتبة الأوىل  ،حيث كان للت�شبيه
الأثر الأكرب ،لأن ال�صورة �ألت�شبيهيه جتمع بني ظواهر تبدو متباعدة  ،بل متناق�ضة مبقايي�س الواقع
اخلارجي .
فريى عبد القاهر اجلرجاين �أن الت�شبيه بعمل عمل ال�سحر يف ت�أليف املتباين  ،حتى يخت�صر
ما بني امل�شرق واملغرب  ،ويجمع ما بني امل�شئم والعرق  ،وينطق الأخر�س وي�أتي باحلياة واملوت جمموعني
()91
واملاء والنار جمتمعني
و�إذا قارنا الت�شبيه عند حذف الأداة وذكرها نرى �إن ذكر الأداة ي�ضفي على الت�شبيه نوعا من
العقالنية  ،يف حني �أن الآخر يت�سع فيه جمال اخليال فيقرتب من اخليال اال�ستعاري خا�صة �إذا تباين
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الطرفان .
ومن الأدوات الغالب ا�ستخدامها يف �شعر ال�سجون الكاف  ،حيث تتمثل وظيفتها يف التقريب
بني امل�شبه وامل�شبه و( توحيد لهويتني متباينتني يولد �إغرابا وحركة يف النف�س )(، )92من ذلك ما قاله
ال�شريف الطليق – الذي اهتمت بكتبه الكتب التي تعتني بالت�شبيهات مثل  :الفرائد يف الت�شبيه من
الأ�شعار الأندل�سية لأبي احل�سن على بن حممد القرطبي  ،وكتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س
()93
البن الكتاين – يف و�صف ال�سجن :
داجي النواحي مظلم الأثباج
يف منزل كالليل �أ�سود فاحم
كاحلرب �أروع يف دواة العاج
ي�سود والزهراء ت�شرق حوله
فقد ن�سج ال�شاعر �صورة ب�صرية متثلت بحا�سة الب�صر ،وحددت مالمح نف�سية ال�شاعر يف
�إيجاد عالقة بني مدركات ح�سية  ،حيث قارن بني مكان ال�سجن و�سواد الليل،وجمعت ال�صورة بني
متناق�ضني هما تالْالء مدينة الزهراء ،و�سواد ال�سجن ،فقارن بني �إ�شراق مدينة الزهراء و�شدة ظلمة
ال�سجن،واجلمع بني املتناق�ضات له داللة نف�سية  ،فقد نظر ال�شاعر للأ�شياء اخلارجية من منظور
داخلي ،فنف�سية ال�شاعر الكئيبة �ألقت بظاللها على الكلمات  (.فال�شعر هو الفي�ض التلقائي للم�شاعر
القوية� ،إنه ينبع من عاطفة)( ،)94وكان للت�شبيه بالكاف الأثر الأكرب يف حتديد مالمح ال�صورة
ال�شكلية والنف�سية،وال�شاعر الأندل�سي قد جتاوز املنطق والعقل �إىل عامله الداخلي يف ر�سم �صورته ،
وقد عك�ست ال�صورة خوا�ص العاطفة،فحالة ال�شاعر النف�سية �أظهرتها ال�صورة الب�صرية امل�ستقاة من
الواقع البيئي ( الليل ،احلرب)،والواقع النف�سي ،فتلونت الطاقة ال�شعورية بالأحداث املعي�شية  ،فربز
التناق�ض النف�سي الذي يعي�شه ال�شاعر با�ستخدامه للطباق (ي�سود  ،ت�شرق ) والألفاظ ( الليل � ،أ�سود
 ،داجي  ،مظلم  ،احلرب )  ،وح�سن ا�ستخدامها �أكدت عمق نف�سية ال�شاعر الكئيبة واحلزينة ،وا�ستخدام
ال�شاعر للطباق مل يكن للزينة والزخرف وتنميق العبارة،فالألفاظ القريبة امل�ألوفة ترثي ال�صورة ،
لأن الكلمات الغريبة تنفر القارئ من الأثر الفني  ،وجتعله ي�صرف اهتمامه �إىل حل م�شكالت اللغة دون
الت�أثر مبا فيها من جمال  ،وبذلك تفقد ال�صورة العن�صر الهام الذي وجدت من �أجله وهو عن�صر الت�أثري.
فال�صورة الأوىل التي ر�سمها ال�شعراء الأندل�سيون يف ال�سجن هي � :صورة الإن�سان الباكي
احلزين على واقعه البائ�س ،يذرف الدموع بغزارة وك�أنها املطر  ،كقول املعتمد بن عباد عند ر�ؤيته خروج
()95
النا�س لال�ست�سقاء  ،وي�ستغرب من ذلك لأن دموعه تكفيهم فقال :
دمعي ينوب لكم عن الأنواء
خرجوا لي�ست�سقوا فقلت لهـم
لكنـــــــــــها ممزوجة بدماء
قالوا حقيق يف دموعك مقنع
()96
ويجد يف دموعه راحة فيكرث من البكاء عند خروج جماعة كانوا معه يف ال�سجن فيقول :
لقد �آن �أن يفنى ويفني به اخلـد
�أما الن�سكاب الدمع يف اخلد راحة
مبا منه قد عافاكم ال�صمد الفرد
هبوا دعــــــوة يا �آل فا�س ملبتلى
وتعك�س نف�سية ال�شاعر الباكية احلزينة على �أبياته  ،فريى ال�شاعر الطبيعة باكية ت�شاركه
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بكاءه ،فال�سحب تذرف الدموع مطرا يهمي على كبده ليخفف غليله ،واحلمائم ت�شاركه جزعه وحزنه
وبكائه تلك هي ال�صورة التي ير�سمها لنا الرمادي ،فهذه �سحب ي�سقط مطرها دمعا  ،وتلك حمائم
يتحول هديلها �إىل بكاء ونواح  ،فالأوىل تغ�سله ا�ستعدادا لتكفينه  ،والثانية تنوح عليه بعد موته ،
()98
فقال :
وعن جزعي تبكي احلمام وتهتف
على كبدي تهمي ال�سحاب وتذرف
وتلك على فقـدي نوائــــــح ه َتف
كان ال�سحــاب الواكفات غـوا�سلي
	�أما ابن زيدون فيقدم لنا ال�صورة ب�شكل �آخر على هيئة ا�ستفهام يحمل معنى الإثبات
()99
واالحتجاج ،والثورة،ويدعو عنا�صر الطبيعة للم�شاركة فقال :
ويطلب ث�أري الربق من�صلت الن�صلي
		
وهال �أقامت �أجنم الليل مامتا
لتندب يف الأزمان ما �ضاع من نثلي
وهال �أقامت �أجنم الليل م�أمتا
لألقـت ب�أيدي الذل ملــــــــــــا ر�أت ذيل
ولو �أن�صفتني وهي �أ�شكال همتي
مبطلعهـــا ما فرق الدهــــــر من �شملي
والفرتقت �سبع الرثيا وغا�ضها
فالإثبات ي�ؤكد �أن الوقت قدحان لكي تبكيه ال�سحب  ،واالحتجاج والثورة للث�أر ملا �أمل به ،و�أما
الدعوة �إىل م�شاركة عنا�صر الطبيعة ففي �صورة الربق الذي يطلب ث�أر ال�شاعر  ،والأجنم التي تقيم له
م�أمتا وتعدد م�آثره وتندب ما �ضاع منه  ،بل �إنها ال تكفي بذلك و�إمنا تلقي بنف�سها ب�أيدي الذل م�شاركة
�إياه يف ذاته  ،وكذلك تفرتق الرثيا وجنومها ال�سبع وتتال�شى يف مطلعها حزنا على ما تفرق من �شمل
ال�شاعر .
ولي�ست الطبيعة احلية وحدها هي التي تبكيه  ،و�إمنا ت�شاركه اجلمادات  ،ف�صور ق�صوره (
املبارك والوحيد والزاهي ) تبكيه وتبكي جمده وقوته وع�صره وح�ضارته  ،وال يقت�صر الأمر على
الق�صور و�إمنا تبكيه الرث ياء والنهر والتاج وماء ال�سماء الذي يهمي دررا على �أبنائه ،وهي تورية ت�شري
()100
�إىل الن�سب العربي العريق الذي ينتمي �إليه املعتمد فقال :
بكى على �إثر غزالن و�أ�ســـــاد
بكى املبارك يف �إثر ابن عبــاد
مبثل نوء الرثيا الرائح الغادي
يكت ثريـــاه ال غمت كواكبهــا
والنهر والتــــاج كل ذله بادي
بكى الوحيد بكى الزاهي وقبته
يا جلة البحر دومي ذات �أزباد
ماء ال�سمــاء على ابنائه دررا
	�أما ابن زيدون فكان مولع بال�صور التي ت�ستلهم الطبيعة  ،فقال يف مدح ال�شفيع الذي يريده �أن
()101
يتو�سط له عند ابن جهور ليخرجه من �سجنه:
�صوب احليا للرياح ال الغيوم
لل�شفيع الثناء واحلمد يف
فال�صورة ناجتة عن ا�ستلهام الطبيعة وت�شخي�صها  ،فلي�س الف�ضل يف ال�صورة ال�سابقة يف نزول
الأمطار للغيوم وال�سحب ،و�إمنا للرياح التي ت�سوقها ،ومن هنا تكون ال�صورة البديعية – يف املعنى الذي
يريد التعبري عنه – مقابال لل�شفيع �أو الو�سيط الذي ي�أتي ال�شاعر بالعفو ،ف�إذا كانت الأمطار هي التي
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حتي الأر�ض ف�إنها ال تفعل ذلك من تلقاء نف�سها  ،و�إمنا بوا�سطة الرياح وكذلك يكون ال�شفيع مقابال
للرياح وامل�شفوع عنده مقابال لل�سحب والغيوم .
فتوفيق ال�شاعر يف هذه ال�صورة يتوقف على دقة املالحظة لقوانني الطبيعة التي مزجها
بخياله ،وكون منها هذا التعادل بني العن�صر الطبيعي والفكرة التي يريد �أن يقدمها  ،بحيث تبدوا
جديدة يف ثوب جديد  ،وي�ستمر يف تتبع عنا�صر الطبيعة وتوظيفها حتى يعطينا لوحة فنية كاملة
مل�أمته .
وتتطور ال�صورة الت�شخي�صية حتى ت�صل – يف بع�ض احلدود ويف �إطار ظروف و�شروط معينة
– �إىل التحول �إىل الرمز ،مبتعدة عن ال�صورة الواقعية�،أو حتاول �أن نقدم معادال مو�ضوعيا للواقع
()102
،كقول امل�صحفي:
وكنت عليه يف احلوادث قيما
غر�ست ق�ضيبا خلته عود كرمة
ولو كان من �أ�صل كرمي تكرما
و�أكرمه دهري فيزداد خبثــــــه
وال�صورة الثانية التي ر�سمها ال�شعراء الأندل�سيون يف �سجنهم هي ال�صرب  ،كقول �سعيد بن
جودي ،ذلك الزعيم العربي ال�شجاع  ،الذي وقع يف �أ�سر عمر بن حف�صون عن طريق املكيدة  ،فاجتمعت
عليه حمنتان حمنة الأ�سر وال�سجن ،ولذلك كانت حمنته كبرية ،وهمومه و�أحزانه عظيمة  ،والغم الذي
()103
ميال نف�سه وقلبه م�ؤملا ،فلم يجد يف كربتته معني له �إال ال�صرب ،فقال :
وال �شيء مثل ال�صرب يف الكرب للحـر
خليلي �صربا راحة احلر يف ال�صرب
و�إن تنعما بالي�سر من بعد ما ع�سر
فال تي�آ�سا من فرجــة بعد ترحة
وال يكتفي �سعيد بن جودي يف ت�صوير �صربه  ،بل يف رباطة ج�أ�ش املحارب املغوار  ،فيتحدث عن
()104
ظروف �أ�سره التي كان الغدر �سببها ،فيقول :
فلي�س علي حرب ولكن على غدر
لئن كنت م�أخوذا �أ�سيـــــرا وكنتما
الردينة ال�سـمر
ولو كنت اخ�شي بع�ض ما قد �أ�صابني
حمتني �أطراف َ
وكان املعتمد بن عباد مثاال لل�صرب وال�شجاعة املنقطة النظري  ،فقد �سلب ملكة و�أ�سر و�شردت
�أ�سرته وقتل �أبنا�ؤه  ،وظل قويا لأن القوة يف نظره لي�ست يف امللك امل�سلوب  ،بل يف قوة القلب  ،و�شرف
()105
الطباع  ،التي مل ي�ستطع �أللأعداء �أن ي�سلبوه فقال :
ملكي وت�سلمني اجلموع
�إن ي�ســــــــلب العـــدا
مل ت�سلم القلب ال�ضــلوع
فالقلب بني �ضـــلوعه
ع �أي�سلب ال�شرف الرفيـع
مل �أ�ستلب �شرف الطبـا
()106
وال ي�أبه ابن زيدون ب�سجنه لأن ال�سجن للعظماء،فيقول :
�أين معنى الأماين �ضائع اخلطر
ال يهنئ ال�شامت املرتاح خــاطره
هل الرياح بنجم الأر�ض عـــــا�صفـة؟ 	�أم الك�سـوف لغري ال�شم�س والقمر
قد يودع اجلفن حد ال�صارم الذكر
�إن طال يف ال�سجن �إيداعي فال عجب
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فالفكرة الأ�سا�سية يف الأبيات ال�سابقة هي �إ�شعار الأعداء ب�أنه ال ي�أبه بال�سجن ،و�أن الو�ضع
الذي هو فيه طبيعي لأمثاله  ،ولكي يو�ضح فكرته جل�أ �إىل الت�صوير ال�شعري كو�سيلة مهمة من و�سائل
الإي�ضاح ولي�ست من الو�سائل امل�ألوفة يف الت�شبيه � ،أنه الت�شبيه ال�ضمني الذي يحتاج �إىل �إمعان فكر
،فعندما �أراد ال�شاعر �إي�صال فكرته بطريقة مثرية ا�ستعان بالت�شبيه ال�ضمني  ،الذي ال يظهر فيه طرفا
الت�شبيه بل يلمحان �ضمنيا من الكالم ،حيث و�صف نف�سه يف �سجنه بالعظيم وغريه بالهني  ،وعندما �شعر
بغرابة دعواه واحتاج للربهان عليها �ساق الدليل لي�ؤكد �صحة كالمه ،فكان يف البيت الأول ( ال�شم�س
)،ويف البيت الثاين ( ال�صارم  ،الليث  ،ال�صقر ) ،فال�شم�س عندما تغيب ،وال�صارم ،عندما يكون يف اجلفن
 ،وال�صقر يف الوكر ،فهذا ال يعني �أن �ش�أنها هني  ،وا�ست�شهد بال�شم�س والأ�شجار العالية فال�شم�س ي�صيبها
الك�سوف وال ي�صيب غريها من الكواكب  ،والرياح ت�صيب الأ�شجار العالية وال ت�صيب احل�شائ�ش ،فو�ضحت
الفكرة من خالل العالقة بني الطرفني املدركني باحل�س  ،م�سلتهما الطبيعة  ،فجمال ال�صورة �أنها �أتت
يف �صيغة ا�ستفهام ا�ستنكاري ي�ؤكد �أن الرياح ال تع�صف بال�شجريات الغرية  ،و�إمنا بالأ�شجار ال�ضخمة ،
وكذلك ال�شم�س  ،وقد جاء كل هذا يف �صورة اال�ستفهام الذي يحمل معنى الإنكار والت�أكيد معا �،إنكار
ب�أن تع�صف الرياح ب�شجريات �صغرية ال قيمة لها  ،وت�أكيد ع�صفها بالأ�شجار العظيمة  ،ونف�س ال�شيء يف
ال�صورة الثانية ،حيث ي�ؤكد الك�سوف واخل�سوف لل�شم�س والقمر وينكر ذلك ملا عداهما ،وقد كانت هاتان
ال�صورتان ثمرة من ثمار ت�أمل طويل يف الكون عرب حا�سة الب�صر .
ويعرب املعتمد عن نف�س الفكرة ،و�إن اتفق مع �إبن زيدون يف ال�صورة الأوىل ،ف�إن هناك اختالف
()107
طفيف بينهما  ،فابن زيدون يتحدث عن ال�شم�س والقمر� ،أما املعتمد فيتحدث عن البدر فقط فقال :
�ألي�س اخل�سف ملتزم البدور
وال تعجب خلطب غ�ض منه
وعندما يريد �أبو بكر الداين �أن يخفف من معانات املعتمد يف �سجنه ي�ستخدم نف�س ال�صورة
ونف�س احلا�سة ،ولكنه ينفي �أن يكون اخل�سوف مالزما للقمر  ،فال�صورتان ال�سابقتان قيلتا يف معر�ض
تبيان القوة والعظمة �أما الثانية فت�أتي يف معر�ض الأمل الذي يرى �أن الظالم ال ميكن �أن ي�ستمر وال بد
()108
له من االجنالء  ،فيقول مب�شرا املعتمد يف �سجنه :
فلي�س اخل�سف ملتزم البدور
ت�أهب �أن تعود �إىل طلوع
	�أما ال�صورة الثالثة ،فكانت معاداة الزمان ،حيث �صوروا الزمان خ�صما لهم ،و�سبب لهم امل�صائب
()109
والكثري من الأمل ،في�صفه امل�صحفي بقوله :
	�إن الزمـــــــــــان ب�أهله يتقلب
وال ت�أمنن من الزمـــان تقلبا
فالدهر ي�أتي بالذي هو �أعجب
و�إذا �أتت �أعجوبة فا�صرب لها
()110
ويهدم الدهر كل ما بناه الإن�سان كقول الطليق :
�سيبلى كما يبلى ويفنى كما يفني
�أال �إن دهرا هادما كل ما نبنى
()111
وي�صور املعتمد الزمان ب�أنه متقلب  ،ال يبقي على حال فيه الأ�شواك وفيه الورود  ،فقال :
من ي�صحب الدهر مل يعدم تقلبه وال�شوك ينبت فيه الورد والآ�سي مير حيـــــنا وحتلو يل حوادثه
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تا�س
فقلمـــــــــا جرحت �إال �أنثت ُ
وي�صور اخلطوب تالحقه يف �صورة جديدة على هيئة حمارب عنيف قد امت�شق �سيفه وراح
يقطع جلد ال�شاعر الذي ال يلني  ،ويحاول ال�شاعر �أن ميط ال�صورة لكي يخرج علينا ب�شيء  ،ف�أيدي
اخلطوب عـندما ا�ستلت ال�سيوف و�ضربت مل ت�صب املعتمد وحده و�إمنا �أ�صابت رقاب الآملني حتقيق
()112
الأماين واخلال�ص علي يديه  ،ومن ثم ف�إن الدهر هنا قد برت يد الكرم عند املعتمد فقال :
فجذذن من َجلدي ا َ
خلطيـف الأمتنا
�سلت علي يد اخلطوب �سيوفها
�ضربت بها �أيدي ُ
�ضربت رقـــاب الآملني بها املنى
اخلطوب و�إمنا
كفوا ف�إن الدهـــــر كف �أكفنــــــــــــا
		
يا �آملي العــــــادات من نفحاتنا
	�أما ال�صورة الرابعة فكانت ( الندم)  ،وهي ظاهرة �سيكولوجية ترتبط ارتباطا وثيقا بال�صور
ال�سابقة  ،فال�شاعر يندم ل�صنعه �شيء ت�سبب يف دخوله ال�سجن ،وكان ب�إمكانه �أن يتجنب ذلك  ،كقول
()113
ه�شام بن عبد العزيز
عليه فلقيت الذي كنت �أرهب
تركت ر�شاد الأمر �إذ كنت قادرا
ويندم امل�صحفي على �شيء �آخر،لأنه ربى نذال جاحدا ناكرا للجميل يق�صد حممد بن �أبي
()114
عامر –لأن امل�صحفي هو الذي �أو�صل ابن �أبي عامر �إىل احلكم – فقال :
وهل ينفع الإن�ســـان �أن يتندما
تندمت واملغرور من قد تندمــا
وكنت عليه يف احلـوادث قيما
غر�ست ق�ضيبا خلته عود كرمة
ولو كان من �أ�صل كرمي تكرما
و�أكرمه دهـري فيزداد خبثـــــه
	�أما ابن زيدون فيعرتف بذنبه –وهو الهرب – فيربر له بقرائن تاريخية بفرار مو�سى خوفا من
()115
ال�سجن ،بهدف نيل عفو �ساجنيه  ،فقال :
فقد فر مو�سى حني هم به القبط
فرت فقالوا الفرار �إرابة
ويقود الندم �شعراء كثريين �إىل طلب ال�صفح والعفو من �ساجنيهم ويعرتفون لهم باخلط�أ  ،لعل
يف ذلك ما ي�ستثري لديهم ال�شفقة ،ويحرك م�شاعر العطف عندهم في�ساحموهم ،وهذا ما فعله ابن عمار
()116
مع املعتمد بن عباد حيث قال :
�صفات يزيل الذنب عنها في�سفح
نعم يل ذنب غري �أن حللمــه
يخو�ض عدوي اليوم فيه وميرح
و�إن رجائي �أن عندك غريما

ثانيا  :ال�سجن والإيقاع ال�شعري

الإيقاع من الو�سائل املهمة التي ا�ستعان بها ال�شعراء الأندل�سيون يف �سجنهم يف �إي�ضاح جتاربهم
 ،والرقي بها �إىل درجة الإثارة لدى املتلقي ،ملا له من �أهمية يف تذوق ال�شعر  ،وينبع الإيقاع من م�صدرين
مهمني هما ( الوزن والقافية ،وبهما يتميز ال�شعر من النرث.
(، )117
فالأوزان هي القوالب التي ي�صب
فالوزن �أعظم �أركان حد ال�شعر و�أوالها به خ�صو�صية
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ال�شاعر فيها عواطفه  ،فلكل عاطفة نغماتها اخلا�صة  ،فتكون تعابري ال�شاعر عالية النغمة �إذا كان
م�سرورا في�ستخدم البحور الق�صرية  ،وعندما يكون حزينا تكون تعابريه منخف�ضة في�ستخدم البحور
الطويلة ،وي�ؤكد ذلك جابر ع�صفور بقوله( :ملا كانت �أغرا�ض ال�شعر �شتى،وكان منها ما يق�صد به البهاء
والتفخيم وما يق�صد به ال�صغار والتحقري وجب �أن حتاكى تلك املقا�صد مبا ينا�سبها من الأوزان ،وخري
الأوزان ما الئم مو�ضوعه �أو عاطفته واتفق معها) (. )118
وقد متكن ال�شعراء الأندل�سيون يف �سجنهم من ا�ستغالل الأوزان يف نقل م�شاعرهم ،فجاءت
الأوزان معربة عما يجول يف خاطرهم ،وغلبت املقاطع الطويلة لت�ستوعب جتاربهم احلزينة ،وقد
هيمنت املقطوعة على الق�صيدة ،وهذا ي�ؤكد العالقة بني الوزن واملو�ضوع .
وقد ربط الغربيون بني الوزن وبني نب�ضات القلب  ،فنب�ضات القلب يف حالة ال�سرور �سريعة يكرث
عددها يف الدقيقة  ،وتكون بطيئة حني ي�ستويل عليه الهم واجلزع  ،وعليه ال بد �أن تتغري نغمة الإن�شاد
()119
تبعا للحالة النف�سية
وبعد ح�صر البحور امل�ستعملة يف �شعر ال�سجن الأندل�سي تنبني �أن ال�شعراء امل�ساجني قد ا�ستخدموا
البحور ذات املقاطع الطويلة ،وقد كان اختيار ال�شعراء لأوزانهم قائما على �إدراك تام منهم ب�أ�سرارها يف
ا�ستيعاب عواطفهم ،ومالئمة ملو�ضوعاتهم ،فجاءت على الن�سب التالية:
البحر
الطويل
الب�سيط
الكامل
اخلفيف
الوافر
الرجز
املتقارب
املجتث

عدد املقطوعات
35
17
14
9
6
5
4
1

الن�سبة
% 32,7
15% , 8
,13% 8
% 8 4,
% 6,5
% 8,4
% 8,3
% 9,0

من خالل اجلدول ال�سابق يت�ضح لنا هيمنة البحور الطويلة يف �شعر ال�سجن على �سواها ليدل
على العالقة بني الوزن واملو�ضوع  ،فقد كان يف ال�صدارة من هذه البحور بحر ( الطويل) ال�ستيعابه ما ال
ي�ستوعب غريه من البحور  ،لأنه ميثل حاالت احلزن الت�ساع مقاطعه للأنني وال�شكوى( ،)120ولأن نطاقه
الإيقاعي املركب من ثمان تفعيالت تتكرر يف البيت على وفق نظام معني وهو( فعولن مفاعيلن فعولن
مفاعيلن ) يف ال�شطر الأول ومثلها يف ال�شطر الثاين  ،وحتتوي على ثمانية و�أربعني حرفا  ،فيتاح لل�شاعر
(. )121
من خاللها نقل جتربته ال�شعرية احلزينة،مثال على ذلك قول املعتمد :
�سيبكي عليه منرب و�سرير
غريب ب�أر�ض املغربني �أ�سيـــــــر
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وينهل دمـــع بينهن غزير
وتندبه البي�ض ال�صـــــوارم والقنا
وطالبه والعـزف ثم نكيــر
�سيبكيه يف زاهيه والزهر والندى
فمن خالل الأبيات ال�سابقة نلحظ احلالة النف�سية احلزينة ال�شاكية امل�سيطرة على ال�شاعر،
والتي كانت ناجمة عن �سجن ال�شاعر وفقده مللكه وهيبته ن بحيث �أثرت تلك احلالة على �شعر ال�شاعر
 ،والقالب الذي �أحتوه  ،فكان بحر الطويل  ،لأنه ذو وعاء وا�سع بتفعيالته الثمان ،وحروفه الثمانية
والأربعني التي ا�ستوعبت تلك احلالة ،فجعلت من ال�شاعر �سباحا ماهرا ي�سبح يف بحر الطويل  ،وي�سخر
�أمواجه املتالطمة قوارب حتمله �إىل بر الآمان ،وكل ذلك ناجت عن حتلي ال�شاعر بطول نف�س ناجت عن
الأمل� ،سمح له بالبقاء طويال حتت �أمواج هذا البحر  ،حتى �أن متكن من التغلب عليه .
ومن خوا�ص هذا البحر انه الي�أتي �إال تاما  ،فال ي�أتي جمزوء اوال م�شطورا وال منهوك  ،لأن
هذه احلاالت ال تنا�سب حالة احلزن  ،فتمام التفعيالت يف هذا البحر من متام املعنى املعرب عنه  ،من ذلك
()122
ما قاله �أبن �شهيد يف و�صف ال�سجن :
وج َبار ح ًفـا�ض علي عتيــــد
فراق و�سجن وا�شتــــــــياق وذلة
ُ
مقيـــــم بدار الظاملني طريد
فمن مبلغ الفتيــــــان �أين بعدهـم
قيام على جمر احلمـام قعود
مقيـــــم بدار �ساكنوها من الأذى
قلوب لنا خوف الردى كبود
وما اهتز باب ال�سجن �إال تفطرت
ٌ
فالعاطفة يف الأبيات ال�سابقة جعلت مطيتها بحر الطويل  ،ف�أبيات ال�شاعر منوذجا لتوقد
العاطفة واحرتامها ،تلك العاطفة امتطت تفعيالت معينة لتبحر عليها  ،ف�صفات هذا البحر �أنه يحت�ضن
العواطف احلزينة  ،وعاطفة ابن �شهيد ال جتاريها عاطفة يف احلزن دلت عليها �أبياته ال�سابقة ،حيث
بد�أها ب�ألفاظ ذات �إيقاع مميز،فح�سن التق�سيم بكلماته( فراق و�سجن وا�شتياق وذلة) �،أك�سبت النغمة
�إيقاعا مريحا لدى ال�سامع ،وقد كان �إيقاعها يف ذهن ال�سامع مقرونا مبعناها  ،لأن ال�شاعر كان واعيا
ب�إيقاعات �شعره املنظومة يف ذهنه قبل �إن�شاء الكلمات .
فالعاطفة ولدت التفعيلة التي نتجت عنها مو�سيقى م�ؤثرة  ،فال�شاعر يتمتم ب�إيقاع ما بتفعيلة
ما  ،وهو يعد ذهنه ويتهي�أ ال�ستيالد �سل�سلة الكلمات املبينة ملق�صده ،في�أتي القول مرتبطا بالإيقاع (. )123
وبعد الطويل يف الرتتيب جاء الب�سيط  ،فقد احتل املرتبة الثانية بعد الطويل يف �شعر
ال�سجن ،وهو مثله من حيث طول مقاطعة الثمان على النحو التايل  (:م�ستفعلن فعلن م�ستفعلن فعلن)
�أربع يف ال�شطر الأول و�أربع يف ال�شطر الثاين ،وقد �سمي ب�سيط النب�ساط حركاته يف عرو�ضه و�ضربه
((124
،وانب�ساط �أ�سبابه ،وهو �شديد ال�صالحية للتعبري عن معاين الرقة وفيه احلنني ال�سرتجاع املا�ضي
 ،مثال ذلك قول املعتمد بن عباد (: )125
ف�ساءك العيد يف �أغمات م�أ�سورا
فيما م�ضى كنت بالأعياد م�سرورا
يغزلن للنا�س ما ميلكن قمطيـــــر
ترى بناتك يف الأطمــــــار جائعة
ك�أنها مل تط�أ م�سكا وكافــــــــــور
يط�أن يف الطني والأقدام حــــافية
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ف�إمنا بات بالأحالم مغـــــــــرورا
من بات بعدك يف ملك ي�ســـــر به
فالأبيات مثال للتح�سر على املا�ضي واحلنني �إليه ،فال�شاعر يقارن بني ما�ضيه احلافل بالعز
والرفاهية ،وبني حا�ضره التع�س الذي فرق بينه وبني �أهله،فرماه يف ال�سجن و�أعوز �أهله للنا�س،فر�ؤيته
لبناته وهن حافيات الأقدام �أفقده متا�سكه وزاد من ح�سرته،فكل تلك املعاين احلزينة ا�ستوعبتها
تفعيالت بحر الب�سيط ،التي �سوغت لل�شاعر حرية التعبري عن معانيه يف هذا القالب املو�سيقي  ،وقد
انب�سطت حركات هذا البحر لتمثل هذه املعاين الفيا�ضة ،و�أتاحت لل�شاعر املجال مبد نف�سه عرب حروف
املد يف العر�ض وال�ضرب ،فحركات املد يف قوله (م�سرورا  ،وم�أ�سورا ) فيها نربة توجعيه وهكذا �سارت بقية
الأبيات على هذا النمط من الوزن خلدمة احلالة النف�سية املحتاجة حلروف املد للتوجع والتح�سر.
وجاء البحر الكامل يف املرتبة الثالثة يف �شعر ال�سجن  ،ومن �صفات هذا البحر ال�سهولة وال�سال�سة ،
فقال فيه عبد اهلل الطيب  :هو �أكرث البحور جلجلة وحركة وال ي�صلح للعواطف الب�سيطة (، )126ونتيجة
لهذه ال�صفات فهو قادر على ا�ستيعاب امل�شاعر اليائ�سة ،وتت�سم تفعيالته باحلركة واال�ضطراب ،وقد
ا�ستغل ال�شعراء امل�ساجني هذه ال�صفة فكرثت الزحافات يف البيت ال�شعري ،وا�ضطراب تفعيالت هذا
البحر تتنا�سب مع اال�ضطراب النف�سي الذي يع�شه ال�شاعر ال�سجني كقول �أبي احل�سن على بن حممد
()126
القرطبي يف و�صفه ال�سجن القابع فيه فقال :
داجي النواحي مظلم الأثباج
يف منزل كالليل �أ�سود فاحـــم
كاحلرب �أودع يف دواة العاج
ي�سود والزهراء ت�شرق حوله
من خالل النظر يف تفعيالت البيتني ال�سابقني نلمح بو�ضوح ت�أثري احلالة النف�سية
امل�ضطربة عليها وذلك بانخفا�ض ن�سبة التفعيالت ال�صحيحة مقارنة باملزحوفة  ،بحيث بلغت
املزحوفة ت�سع تفعيالت ،وال�صحيحة ثالث  ،وهذه العلل املزحوفة مل ت�أتي ع�شوائية  ،بل �أنها جاءت
لتبني حالة ال�شاعر النف�سية الغري معتدلة وغري م�ستقرة ،ف�أ�صل التفعيالت ال�صحيحة لهذا البحر
هي (متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن ) يف ال�شطر الأول ،ومثلها يف ال�شطر الثاين ،ولكن اثر احلالة النف�سية
امل�ضطربة �أحدثت علة الإ�ضمار ( )127يف التفعيلة الأوىل والثانية والرابعة واخلام�سة من البيت الأول،
وعلة الإ�ضمار مع علة الق�صر( )128يف التفعيلة ال�ساد�سة من البيت الأول  ،وكذلك يف البيت الثاين ،
فاجتمعت علتان يف �ضرب البيتني دليل على املعنى املراد وهو االعتالل وعدم ال�صحة � ،أما بقية البحور
فكانت ن�سبتها �ضئيلة فلم نتطرق لها بالتحليل .
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النتــــائج
بعد الغو�ص يف �أعماق الن�صو�ص ال�شعرية لل�شعراء الأندل�سيني الذين ذاقوا مرارة ال�سجن،وحرموا
طعم احلرية خرج الباحث من هذه الدرا�سة بالنتائج التالية:
 - 1ظهور الوجه احلزين الباكي له�ؤالء ال�شعراء �،أبرزته الألفاظ التي عك�ست التجارب القا�سية
التي مر بها ال�شعراء يف �سجنهم ف�سجلوا وقائع الأحداث امل�ؤملة يف النف�س.
 - 2تعددت مو�ضوعات �شعر ال�سجن بناء على التجربة التي عا�شها ال�شعراء ،فتنوعت بني اال�ستعطاف
واال�سرتحام لدى من بيدهم �إطالقا ل�سجني ،واحلنني واحل�سرة على املا�ضي ،واخلوف من ال�سلطان.
 - 3و�صف ال�شعراء �سجنهم و�أثره على نف�سيا تهم املوح�شة وو�صف ال�شعراء �سجنهم و�أثره على نف�سيا
تهم ،وذكروا �أنواعه الكريهة نتيجة للأماكن املقفرة املوح�شة املخ�ص�صة لل�سجون ،من الأطباق
حتت الأر�ض �إىل القمم العوايل.
 - 4ا�ستخال�ص �أو�ضاع ال�سجون وحاالت امل�ساجني النف�سية واجل�سدية ،وما هم عليه من عذاب ج�سدي
ناجت عن الأغالل يف الأيدي والأرجل ،وعذاب نف�سي ناجت عن يقيد احلرية ،وتقييد العظمة
والكرب للعظماء امل�ساجني من امللوك والأمراء ،وفراق الأهل والأحباب والأ�صحاب.
 - 5تعددت الأ�سباب التي كانت وراء �سجنهم ،فكان الطموح ال�سيا�سي �أوالها ،ثم القول ال�صادر من
ال�شاعر �سببا ثانيا .
 - 6الدرا�سة الفنية �أبرزت �سمات ال�صورة يف �شعر ال�سجن حيث ر�سمت ال�صورة الأوىل الإن�سان الباكي
احلزين على واقعه البائ�س ،ذارفا دموعه بغزارة وك�أنها املطر ،ور�سمت ال�صورة الثانية �صورة
الإن�سان ال�صابر على حمنة ال�سجن وهمومه و�أحزانه� ،أما ال�صورة الثالثة ف�صورة الإن�سان الناقم
على الزمن وتقلباته والذي �سبب له البالء ،وال�صورة الرابعة كانت �صورة الإن�سان النادم على
فعله �أو قوله الذي �أدخله ال�سجن ،وعك�س الإيقاع احلالة النف�سية لل�شاعر ال�سجني ،حيث هيمنت
البحور ال�شعرية الطويلة على ما عداها من البحور ،ملنا�سبتها للحزن الت�ساع مقاطعها وا�ستيعابها
لتلك احلالة النف�سية احلزينة  ،فت�صدر هذه البحور ال�شعرية بحر الطويل  ،تاله بحر الب�سيط ،
ثم البحر الكامل  ،ثم اخلفيف ،ثم الوافر  ،وغابت البحور الق�صرية لأنها ال تنا�سب حالة احلزن
والك�آبة وبهذا عك�ست ال�صورة والإيقاع التجربة التي �سيطرت على ال�شاعر.
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اخلامتة

بعد هذه الرحلة الطويلة احلزينة مع �شعر ال�سجن الأندل�سي ،ك�شفت الدرا�سة املو�ضوعية
والفنية املالمح النف�سية ال�شعراء  ،حيث تعددت مو�ضوعات �شعر ال�سجن ،ت�صدر هذه املو�ضوعات و�صف
ال�سجن و�أماكنه املتعددة ،فباطن الأر�ض كان �أحدها ،وقد �أبدع ال�شعراء امل�ساجني بو�صف هذا النوع
الكئيب ،ثم جاء النوع الثاين الذي ال يقل عن الأول ب�شاعة ،حيث كانت قمم اجلبال العالية التي ال
ي�سكنها �أال اجلن والغربان ال�سود م�سرحه ،فعزل ال�سجني ودفن �أما يف باطن الأر�ض �أو يف القالع والقمم
العالية� ،أما و�صف حال ال�سجني وما هو عليه من الهوان والأغالل املادية التي قيدت حريته ،واملعنوية
التي قيدت عظمته وكرمه فقد كان املو�ضوع الثاين لهذا النوع من ال�شعر.
و�أظهرت الدرا�سة الأ�سباب الرئي�سية التي كانت وراء �سجن ال�سجناء حيث كان الطموح ال�سيا�سي
ال�سبب الأول ،ثم جاء القول �أو الفعل يف املرتبة الثانية ،والو�شاية واحل�سد كان ال�سبب الثالث.
�أما الدرا�سة الفنية والتي متثلت بال�صورة الفنية والإيقاع اخلارجي والداخلي ،فقد لعبت
دورا مهما يف جت�سيد التجربة الفنية ،فعربت ال�صور بدقة متناهية عن التجربة ،وعك�ست احلالة
النف�سية لل�شعراء امل�ساجني ومواقفهم القوية �أو املنهارة ،ف�أبرزت ال�صورة الأوىل ال�سجني قويا �صابرا
على حمنته ،والثانية �صورة النادم على فعله وقوله .
�أما الإيقاع فقد �أدى دوره يف �إحداث الأثر بنغماته امل�ؤثرة يف نفو�س الآخرين ،بحيث مال
ال�شعراء �إىل الأوزان الطويلة ال�ستيعابها جتاريهم احلزينة ،فت�صدر هده البحور الطويل ملا يت�سم به
من م�ساحة وا�سعة تنا�سب حالة احلزن والأمل ،ولعبت اللغة دورا مهما يف �إظهار احلالة النف�سية لل�شاعر
ال�سجني.
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Conclusion

After this topic long journey sad with hair prison Andalusian, the
study revealed the substantive and technical features of psychological
poets, where there were many topics hair prison, issued this topic themes
described prison, location, multiple Fbatn land was one of them, has
excelled poets prisoners as this kind dreary, and then came the second
type that at least the first horror, where the high mountain peaks that
are not inhabited not the jinn and crows black theater ,prisoner and was
buried either in the ground or in the castles and the high peaks, and the
description of the event prisoner and what it is from the humiliation
and shackles material which restricted his freedom, and moral which
restricted his greatness and generosity was second theme kind of poetry
The study showed the main reasons behind the prison inmates
Where political ambition was the first cause, and then came word or
deed in second place, and snitching and envy was the third reason
The technical study, which was the picture artistic and rhythm
external and internal, has played an important role in the embodiment
artistic experience,images accurately about the experience, and reflected
the mood of the poets prisoners and attitudes strong or collapsed,
highlighting the first picture prisoner strong patient on his ordeal, and
the second image the person who on do and say
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خليفة1932،ممطبعة البابي احللبي واوالده مب�صر  ،ط� ، 1ص.18-13
 -36ديوان ابن �شهيد الأندل�سي � ،ص101 -100
� -37شعر الرمادي  ،جمعه وقدم له ماهر زكي جرار  ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر  ،بريوت
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160 -159/1،
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 ،دار الفكر1973م 103 -102/ 2،
� -42شعر الرمادي. 103،
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الأو�ضــــاع القانونية لنظام الرقيـــق
د .وليــد حممد حم�سن النونو

رئي�س ق�سم تاريخ القانون وفل�سفته  -جامعة �صنعاء

مقدمة:

كان نظام الرقيق موجود ًا ومنت�شر ًا يف �أنحاء العامل القدمي ،وكانت
القوانني املحلية والدولية تعترب الإجتار ببيع الرقيق جتارة م�شروعة ،وتعد
تلك امللكية حق ًا مقد�س ًا بحكم القانون.
فنظام الرقيق هو عبارة عن نظام يقوم على متلك الإن�سان للإن�سان
وممار�سة حق امللكية عليه ،وهو حق �أن�ش�أته القوة التي كانت و ما زالت تن�شيئ
الكثري من احلقوق ،متحدية �أحكام العقل وال�ضمري ،فقد كان الإن�سان �إىل عهد
قريب يباع وي�شرتى بحكم القانون ،و�أباحت القوة ا�سرتقاقه وقانونية مثل
هذا الت�صرف.
�إذا كان املجتمع الدويل والوطني قد ملأ الدنيا بن�صو�ص ومواثيق تدافع
عن احلرية والعدل وتنهي عن اال�ستبداد وت�صوغ العديد من و�سائل الق�ضاء
على نظام الرقيق بجميع �أ�شكاله� ،إال �أنه ما زال مطمع ًا بعيد املنال ،حيث �أن
مكت�شفات العلم احلديث قد و�ضعت يف يد الأقوياء من �أ�سلحة الظلم والقهر
واال�ستغالل ما خلق �ألوان ًا من القهر اجلماعي مل تكن معروفة يف عهود نظام
الرقيق القدمي،فقد ظهرت يف التاريخ احلديث نظام رقيق �أب�شع من نظام
الرق القدمي والناجتة عن الفقر والبطالة ،وانت�شار املخدرات والإجتار بها
وت�سويقها بني ال�شباب وال�شابات يف املدار�س واجلامعات وغري ذلك من �أ�شكال
الرقيق وجتارته.
�إذا كان املجتمع الدويل من خالل االتفاقيات واملواثيق الدولية ي�سعى
�إىل الق�ضاء على نظام الرقيق وجتارته يف القرن الع�شرين ،والذي يعد من
�أب�شع �صور اال�سرتقاق� ،إال �أن الإ�شكالية تكمن يف ظهور �أ�شكال جديدة لنظام
الرقيق وجتارته يف نهاية القرن الع�شرين ،فما هي هذه الأ�شكال وكيفية
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التعامل معها؟
كان الهدف من درا�سة هذا املو�ضوع هو معرفة امل�صادر واحلقوق القانونية لنظام الرقيق وطريقة
انتهائه -العنف -يف الع�صور القدمية ،و�أي�ض ًا معرفة اجلهود الوطنية-اليمنية -والدولية يف الق�ضاء
على نظام الرقيق والإجتار به والذي ا�ستخدمنا فيه املنهج التاريخي يف حتليل امل�صادر واحلقوق
القانونية لنظام الرقيق وطريقة انتهائه يف الع�صور القدمية ،واملنهج املو�ضوعي درا�سة اجلهود الدولية
والوطنية للق�ضاء على نظام الرقيق وذلك من خالل ما يلي:
	-مقدمة
	-املبحث الأول :الأو�ضاع القانونية لنظام الرقيق يف العهود القدمية.
	-الفرع الأول :احلقوق القانونية لنظام الرقيق.
	-الفرع الثاين� :أ�سلوب انتهاء نظام الرقيق و�آثاره.
	-املبحث الثاين :الق�ضاء على نظام الرقيق وجتارته يف الع�صر احلديث.
	-الفرع الأول :تطور الرقيق وجتارته.
	-الفرع الثاين :اجلهود الدولية والوطنية للق�ضاء على نظام الرقيق وجتارته.
	-اخلامتة.
	-املراجع.
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املبحث الأول :

الأو�ضاع القانونية لنظام الرقيق يف العهود القدمية:
الرقيق �إن�سان حتول بالرق �إىل مال يت�صرف به مالكه كت�صرفه ب�شيء من �أ�شيائه ،فله �أن يبيعه
وي�ؤجره� ،أو يرهنه �أو يو�صي به و ُيورث عنه �إذا مات ،غري �أنه يتميز عن �سائر الأموال يف �أنه ذو روح
و�إدراك ،وباال�سرتقاق ت�سقط حقوق نظام الرقيق القانونية ،فال يحق له �أن يت�صرف يف �شيء حتى يف
نف�سه؛ لأنه مملوك يف نف�سه وبدنه .ففي الت�شريعات القانونية القدمية مل يكن حمروم ًا من �أهليته
القانونية فح�سب بل كان حمروم ًا من حقوقه الإن�سانية ،وحني تطورت حياة املدنية ون�شطت فيها
التجارة وال�صناعة �أخذ ال�سادة ي�ستعينون بهم يف �إدارة �أعمالهم حيث كان ُي�ؤذن لهم بالت�صرف يف بع�ض
�أعمالهم ب�شرط عدم التجاوز يف هذا الإذن( )1وعندما مينح الإن�سان الرقيق �أو العبد حريته يتمتع
ببع�ض احلقوق القانونية ولي�س كلها التي مينحها له نظام العتقاء

الفرع الأول :احلقوق القانونية لنظام الرقيق:

ُيعد نظام الرقيق نظام ًا قانوني ًا و�أداة لتنمية ر�أ�س املال ،وكانت احلروب عام ًال على م�صدره
وعلى �شن احلروب ،كما كان الفقر �أحد م�صادر الرقيق حيث يقوم الفقراء ببيع �أنف�سهم �أو �إىل بيع
�أوالدهم فا�سرتقهم امل�شرتون ،وملا كان القانون يعاقب كل من يرتكب �أفعا ًال من �ش�أنها �أن تخل بنظامها
االجتماعي� ،أو ال�سيا�سي �إىل رقيق ،وباال�سرتقاق ي�صبح الرقيق ال يتمتع ب�أي حقوق قانونية �أو �إن�سانية
فهو �أدنى طبقات املجتمع وعن�صر �أ�سا�سي يف �أقت�صاد الدولة والأ�سرة ،بعملهم ينمو ر�أ�س املال وبجهدهم
تنعم طائفة من النا�س ،هم الأ�شراف والأحرار الذين يكون لهم �سلطة مطلقة عليهم ينالون من طاقتهم
البدنية �أكرب قدر ممكن من املنفعة.

�أو ًال :احلقوق القانونية لنظام الرقيق عند البابلني(:)2

يرجع �أ�صل نظام الرقيق يف الع�صر البابلي �إىل غنائم احلرب� ،أو ال�شراء من جتار الرقيق خارج
البالد ،و�إىل وجود مولودين �أرقاء يف الداخل فقد �سمح البابليون بالزواج فيما بني �أرقائهم ،ولكن
الأوالد الذين يولدون نتيجة هذه العالقات ي�ؤولون �إىل ال�سيد باعتبارهم �أرقاء� ،أما الأوالد الذين
يولدون نتيجة لزواج البنت احلرة من رقيق ،ف�إنهم ُيعتربون من الأحرار مثل �أمهم ،والأطفال الذين
يولدون نتيجة عالقة بني ال�سيد و�أ َم َتهْ  ،ف�إنهم ال يتحررون �إ ّال بعد وفاته ،فاملولود من �أبوين من الأرقاء
يعترب رقيق ًا ولو �أنه مولود يف داخل البالد .كما �أُجيز للأب احلر �أن يبيع �أوالده كرقيق� ،إ�ضاعة �إىل
�أن الأحكام اجلنائية كانت �سبب ًا يف الرق حيث ت�ؤدي �إىل �صريورة املحكوم عليه عبد ًا كما ميثل الرقيق
قيمة مالية وجتارية لل�سيد ،حيث يحمل العبد على يده اليمنى عالمة تت�ضمن ا�سم �سيده ،وعند بيعه
يحرر عقد يت�ضمن التزام البائع بالعيوب اخلفيفة ملدة �شهر ،و ُيكتب ا�سم املالك اجلديد بجانب املالك
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القدمي ،فلل�سيد �إذ ًا احلق يف الت�صرف يف رقيقه بالبيع �أو ت�سليمه كرهينه ،ويف التعوي�ض عن اخل�سارة
املادية التي تلحق به ب�سبب فقده وقد منحت القوانني البابلية لل�سيد حماية قوية �ضد هرب العبد،
فال�شريك يف اجلرم �أو من يخبئه يعاقبان باملوت ،ويكاف�أ ال�شخ�ص الذي يعيد العبد �إىل �سيده ،ويعاقب
بقطع يد احلالق الذي يزيل بدون وجه حق عالمة الرق ،وتقطع �أذن العبد الذي ينكر �سيده.
�إن الرقيق لي�س دائم ًا �أجنبي ًا كما هو احلال يف روما القدمية ،بل له مركز �أكرث ي�سر ًا و�أقل �صرامة
من املركز الذي �سي�شغله العبد يف روما القدمية ،فقد حدث تطور ًا يف و�ضع الرقيق عند ال�سومريني حيث
يعد الرقيق يف حكم احليوان ،فهو ر�أ�س ذكر ًا كان �أم �أنثى ،وقيمته �أقل من قيمة الثور ،وم�ساوية لقيمة
احلمار ،وينظر �إليه ك�أجنبي قبل �أي �شيء �آخر رجل �أو امر�أة من بلد �أجنبي ،فالرقيق كائن حي ي�شغل
الطبقة الدنيا من طبقات املجتمع ،فهو مبثابة مال نفي�س.
بالن�سبة للحقوق القانونية لنظام الرقيق ،فله و�ضع ًا متميز ًا عن نظام الرقيق الروماين ،حيث
�أ�صبح لنظام الرقيق �شخ�صية قانونية يف بع�ض املجاالت ،كحقه يف �إبرام زواج مع رقيقه �أو مع �أمر�أة
حره ،ويجوز �أن تكون له عائلة ،و�أن يبا�شر حرفة ،وله حق متلك الأموال مبا فيها الأرقاء ،حق تكوين
عائلة �شرعية ،حق التقا�ضي ،ومن الناحية املالية يحق للرقيق احليازة املالية اخلا�صة به عن طريق
املكا�سب التي يح�صل عليها نتيجة لعمله واملنح التي يقدمها له �سيده� ،أن ي�شرتي بها حريته ،ويرجع هذا
الو�ضع القانوين املميز �إىل التطور التاريخي و�إىل �أ�سباب الرق ال�شرقية� .إال �أن هذا املركز القانوين
الذي اعرتف للنظام الرقيق فهو مقيد حلد ما ،فهو يخ�ضع ل�سلطة �سيده من حيث حق احلياة �أو املوت،
قيمة التعوي�ض يف حالة قتل عبد �أقل من التعوي�ض الذي يتق�ضى من ال�شخ�ص الذي يقتل الرجل احلر.

ثاني ًا :احلقوق القانونية لنظام الرقيق عند اليهود(.)3

�إن نظام الرقيق عند اليهودي قريب من نظام الرقيق عند البابلني ،ويتناق�ض ما هو �شائع عند
الرومان من حيث عدد الأرقاء ،ومن حيث الأ�صل التاريخي لنظام الرقيق ،فهناك �أرقاء من �أ�سرى
احلرب حيث كانوا ي�سرتقون ،وهم عادة من الأجانب ،ويعدون رقيق ًا عام ًا ،فال ميتلكهم الأفراد،
و�إمنا يتبعون امللك �أو بالأحرى الدولة ،التي ت�ستغلهم يف الأعمال العامة يف ال�صناعة �أو يف املناجم،
ويف البحرية �أو �إىل حكم القانون ،الذي كان ي�سمح ب�أن يحكم على اليهودي بالرق يف حاالت معينة،
في�صريرق ًا بعد �أن كان حر ًا ،كحالة احلكم على ال�سارق بالرق ،وحالة املدين املع�سر الذي ي�سرتقه دائنه
هو �أو �أحد �أبنائه .فالرقيق اليهودي كانوا مييزون يف املعاملة بني اليهودي وغري اليهودي ،فاليهودي
امل�سرتق ب�سبب الفقر ال يعامل معاملة الأجنبي امل�سرتق باحلرب �أو ال�شراء �أو بالقانون ،و�إمنا يعامل
معاملة خادم يجب حتريره يف ال�سنة ال�سابعة من الرق� ،أما الأجنبي فال يتمتع بهذا احلق وهذا يدل
على �أن نظام التمييز الذي ا�شتهرت به اليهود بالن�سبة لل�شخ�صية القانونية فقد كان نظام الرقيق عند
اليهود يعرتف بال�سلطة املطلقة لرب الأ�سرة الذي كانت له �سلطة متتد �إىل �أموالهم و�أرواحهم ،فالرقيق
يعترب من الأ�شياء اململوكة لل�سيد الذي يت�صرف فيه كما يريد ،كما يت�صرف يف بقية �أمواله وميتلك
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�أوالده وما يك�سبه الرقيق من �أموال ،ويح�صل على تعوي�ض الأ�ضرار التي يحدثها الغري برقيقه .تعد
عاقبت التوراه ال�سيد الذي يق�سو على رقيقه ب�أن يك�سر ذراعه �أو يفق�أ عينه يجازى بعتق هذا الرقيق
جرب ًا عنه ،وحماكمة ال�سيد الذي يقتل رقيقه ،كما كان الرقيق يتمتع ب�شخ�صية قانونية حمددة ،فله
�أن يتزوج ويك ّون �أ�سرة ،وله حق االحتفال بالأعياد الدينية وي�شارك يف العبادة ويلتزم ب�أوامر وبواجب
الراحة يوم ال�سبت ،وال يحمل عالمة الرق كما هو �ش�أن الرقيق البابلي ،وال يعاد الرقيق الهارب �إىل
�سيده.

ثالث ًا :احلقوق القانونية لنظام الرقيق عند امل�صريني:

�سواء كان
�إن نظام الرقيق عند امل�صريني باعتباره نظام ًا موروث ًا ،حيث يعترب �أبناء الإماء عبيد ًا
ً
�أبوهم من الأحرار �أو العبيد ،فالنظام امل�صري يعترب الطفل املولود نتيجة عالقة بني رجل حر و�أمر�أة
رقيقه حر ًا و�شرعي ًا ومل ت�ستخدم �أ�سرى احلروب كرقيق ،وحترم بيع الرقيق خارج البالد.
لقد كان الو�ضع القانوين لنظام الرقيق يف م�صر القدمية يتحدد من خالل عالقة الرقيق ب�سيده،
فالرقيق يعترب �شيئ ًا ،ومن ثم يكون جزء ًا من ممتلكات �سيده ،وكذلك �أوالد الإماء يدخلون يف ملك �سيدها،
ويرتتب متلك الأرقاء جمموعة من احلقوق وااللتزامات على عاتق ال�سيد ،فمن حقه �أن يت�صرف يف
رقيقه يف داخل البالد ،ولل�سيد �أي�ض ًا �أن يت�صرف برقيقه عن طريق البيع والتوريث والو�صية وتقدميه
كمهر للزوجة ،وحق ا�ستغالل جهود ومهارة الرقيق ،وت�أجريه...الخ( .)4وكانت هناك حقوق يتمتع
بها نظام الرقيق والتي كانت تلزم ال�سيد نحوهم ،التزامه بتقدمي الطعام والك�ساء ،وتعليمه حرفة
لي�ستغل مهارته ،ت�شيد قرب لعبده املتويف ،حق العبد يف �أن يجري ت�صرفات �صحيحة قانون ًا� ،أما لنف�سه
مثل القرو�ض والإيجارات� ،أو نيابة عن �سيده كالبيوع والقرو�ض وتلقي الأموال ،وقبول احل�سابات،
�إدارة �أعماله� .أما فيما يتعلق باملعامالت املالية ف�إنهم كانوا يعاملون معاملة الأ�شخا�ص العاديني ،كاحلق
يف تكوين �أ�سرة حيث كان الأرقاء يتزوجون من ن�ساء �أحرار ،ورجال �أحرار يتزوجون من فتيات �أرقاء،
وكان الرقيق يدفع �ضريبة الر�أ�س وي�شرتك يف ال�شعائر الدينية ،ويكون ع�ضو ًا يف �إحدى اجلمعيات،
وقدرة حمدودة على حق التقا�ضي..الخ ،وحق احلماية من تع�سف ال�سادة يف ا�ستخدامهم ل�سلطاتهم،
ويعامل الرقيق معاملة �إن�سانية ولي�س معامله احليوان� ،أو الأ�شياء(.)5

رابع ًا :احلقوق القانونية لنظام الرقيق عند اليونان(:)6

�إن العهد اليوناين كان مييز بني ال�سيد والعبد ،فتقرر �أن كالهما �إن�سان ،ولكن يختلف ال�سيدعن
العبد يف عدم تعلقه بغريه� ،أما العبد ف�إنه يتعلق دائم ًا ب�سيده ،فهو ملك ًا لل�سيد و�أداة ا�ستعمال له ،وقدا
عترب الفيل�سوف �أفالطون �أن نظام اال�سرتقاق مالزم ًا للجمهورية الفا�ضلة وللحكومة الإن�سانية يف مثلها
الأعلى .فنظام الرقيق عند اليونانيني كان م�صدره �أما امليالد ،فمن يولد من �أبوين رقيقني يكون رقيق ًا
وكذلك من رجل حر و�أمه رقيقه� ،أواحلكم بالإدانة كت�سديد ديون� ،أو الحق ًا لواقعة امليالد� ،أو الأ�سر
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الذي يعد امل�صدر الرئي�س للرق ،كما مت اتخاذ القر�صنة و�سيلة للح�صول على الرقيق وخطف الأحرار،
والتقاط الأوالد الذين و�أدهم �أو تركهم �أوالدهم لرتبيتهم عبيد ًا.
لقد كان الو�ضع القانوين لنظام الرقيق لدى اليونانيني ال يختلف عن العهد البابلي �أو العهد
امل�صري ،فالرقيق هم جمرد �شيء منقول وقابل للتملك ،وت�أجريه مع غريه من الأرقاء� ،إال �أنه يختلف من
حيث عدم متتع الرقيق بال�شخ�صية القانونية ،فلي�س للرقيق ذمة مالية ،وال يعرتف له بحقوق فردية،
ولي�س له القدرة على �إبرام زواج �شرعي �صحيح ،وبالتايل ال ي�ستطيع تكوين �أ�سرة ،وال ميكنه الظهور
�أمام الق�ضاء ،و�شهادته لي�ست مقبولة ،ولي�س له مكان يف املجتمع فهو حمروم من كل احلقوق لل�سيد عليه
جميع احلقوق التي ميكنه مبا�شرتها على الأ�شياء واحليوانات ،فلل�سيد حق الت�أديب ،كما كان الو�ضع
القانوين للرقيق يتفاوت تفاوت ًا كبري ًا ما بني حالة املحكوم عليه بالأ�شغال ال�شاقة مثل الرقيق الذي
يعمل يف املناجم ،والرقيق الذي ي�شغل وظيفة مدير �أحد امل�صارف �أو املخازن� ،أو يقوم ب�أعمال التجارة،
وكذلك الأمر يختلف ما بني الرقيق الذي يعمل يف احلقل �أواملنزل والرقيق املتخ�ص�ص يف مهنة معينة.
وقد حرم افالطون الرقيق من حقوق املواطنة وامل�ساواة� ،أما الفيل�سوف ار�سطوا فقد اعترب الرقيق
نظام ًا من الأنظمة املالزمة لطبائع الب�شرية ،فال يزال يف العامل �أنا�س خملوقون لل�سيادة و�أنا�س خلقوا
للطاعة واخل�ضوع(.)7

خام�س ًا :احلقوق القانونية لنظام الرقيق عند الرومان:

يرجع �أ�صل نظام الرقيق يف القانون الروماين القدمي �إىل نظرة الرومان العدائية للأجانب ،فقد
كان هناك تالزم بني �صفتي احلرية واجلن�سية الرومانية ،فال يكون الإن�سان حر ًا �إال �إذا كان روماني ًا،
كما يرجع نظام الرقيق �إىل امليالد ،فقد يولد الإن�سان رقيق ًا ،وقد يولد حر ًا ثم يفقد حريته لأ�سباب
الحقة على امليالد ،فالعربة يف كون الولد حر ًا �أو رقيق ًا بحالة �أمه ب�صرف النظر عن الأب ،كما تعترب
احلروب �أحد �أ�سباب الأ�سر وكانت ال�سرقة من �أ�سباب اال�سرتقاق ،حيث كان امل�سروق منه ي�سرتق ال�سارق
�إذا مل يرد ال�شيء امل�سروق ،والهارب من اجلندية �أو من ت�سجيل �أمواله يف �سجل االح�صاء ي�سرتق(.)8
لقد كانت احلقوق القانونية لنظام الرقيق تعرف ب�صورة قائمة �سوداء وانتهى الأمر بالتخفيف من هذه
ال�صورة حتت ت�أثري االعتبارات الإن�سانية والفل�سفية واالقت�صادية .فقد كان نظام الرقيق يعترب من
عداد الأ�شياء التي ميلكها ال�سيد ،ويخ�ضع ل�سلطته املطلقة ،فكان يحق لل�سيد بيع الرقيق �أو �إعدامه ،ومل
يكن يعرتف بزواج الرقيق ،وال يحق له ممار�سة حق االنتخاب وال يتوىل منا�صب ووظائف يف الدولة.
�أما من الناحية املالية مل يكن للريق ذمة مالية فهو ال ي�ستطيع اكت�ساب احلقوق �أو حتمل االلتزامات،
ومل يكن للرقيق حق التقا�ضي .مل يبق هذا الو�ضع القانوين للرقيق كما هو فقد اعرتف الرومان للرقيق
ب�شخ�صية قانونية مقيدة حتت االعتبارات الإن�سانية ،وكانت حياته م�صونة فاعرتف له بحقوق دينية
م�شابهة للحقوق الدينية للأحرار ،وله حقوق قانونية يف الت�صرف ل�صالح �سيده ،وحق التقا�ضي ،وحق
املطالبة بتنفيذ الو�صية �إذا كان الرقيق اعتق عن طريق الو�صية( ،)9وكان �سيده يعطيه ح�صة من
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املح�صول ور�ؤ�س من املا�شية وي�سمح له بتقبل الهبات.

�ساد�س ًا :احلقوق القانونية للرقيق يف الإ�سالم:

ُعرف نظام الرقيق يف املجتمع العربي قبل الإ�سالم ،وكان م�صدره يف الغالب عند البدو ال�سبي،
وعند احل�ضر ال�شراء والوالده ،والعجز عن �سداد الدين ،فقد كان من حق الدائن �أن يبيع مدينة عندما
يعجز هذا الأخري عن الوفاء ،وكان يعترب ابن الرقيقه رقيق ًا ولو كان والده حر ًا �إال �إذا اعرتف ببنوته،
�أما احلر فلي�س له �أن ي�سقط حريته �أو حرية �أحد �أفراد �أ�سرته .وكان الرقيق ُيجلب من بالد الروم
والفر�س وم�صر واحلب�شة ،وبالد الهند ،وكانت مكة �أكرث املدن العربية ازدحام ًا بالرقيق ،ومورد ًا جتاري ًا
كبري ًا .وقد ح�صر الإ�سالم م�صدر نظام الرقيق باحلرب امل�شروعة املعرب عنها باجلهاد كما جعل الإ�سالم
للفقري واملدين املع�سر حق ًا من بيت املال ،وال يجوز اال�سرتقاق ب�سبب اجلرمية ،وكان نظام الرقيق يتمتع
بحرمة احلياة وحرمة الكرامة الإن�سانية ،وحر�ص الإ�سالم على تكرمي الرقيق( .)01حيث كان ينظر
الإ�سالم لنظام الرقيق على �أنه حالة ا�ستثنائية وم�ؤقته ومل يكن نظام ًا طبيعي ًا �أو �آلهي ًا م�ؤبد ًا .و�أوجب
وحرم الإ�سالم الرق الذي
الإ�سالم على ال�سيد �أن ينفق على عبده ويك�سوه مما يك�سو به نف�سه و�أوالدهّ ،
كانت تفرزه احلروب يف ع�صر ظهور الإ�سالم فقال اهلل �سبحانه وتعاىلَ }:ف�إِذا َل ِقي ُت ُم ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َف َ�ض ْر َب
اب َحتَّى �إِ َذا �أَث َْخن ُت ُموهُ ْم َف ُ�شدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق َف�إِ َّما َم ّن ًا َب ْعدُ َو�إِ َّما فِدَ اء َحتَّى َت َ�ض َع الحْ َ ْر ُب �أَ ْو َزا َرهَ ا{(.)11
الر َق ِ
ِّ
�إن احلقوق القانونية لنظام الرقيق يف ال�شريعة الإ�سالمية تتميز عن غريها من القوانني وال�شرائع
القدمية ،من حيث �أنها ّ�سوت بني احلر والرقيق يف بع�ض الأمور مثل �أنها جعلت للعبد �أوالرقيق حق
الإمامة يف ال�صالة ،وجعلت من حقه �أن يجري العدو امل�ست�أمن �إذا ا�ستجار به ،والت�سوية يف حق التقا�ضي
وهذا يدل على �أن احلقوق القانونية لنظام الرقيق يف الإ�سالم قريبة من احلقوق القانونية للحر،
وهذا ما ال نظري له يف القوانني وال�شرائع الأخرى ،فارقيق �أو العبيد يختلفون عن الأحرار من الناحية
الإميانية فقط ،حيث قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال فرق بني عربي و�أعجمي �إال بالتقوى)(.)21
و�أن النا�س يولدون �أحرار ًا فال يجوز ا�سرتقاقهم �إال ل�سبب طارئ يزول بزواله.

�سابع ًا :احلقوق القانونية لنظام الرقيق عند اليمنيني:

كان نظام الرقيق �أو ما يطلق عليه ا�سم املوايل يف اليمن القدمي ،مل يكونوا جميعهم من الرقيق
ال�سود ،و�إن كانت كرثتهم من الأحبا�ش ،ف�إن بع�ضهم كانوا من الرقيق البي�ض من فار�س والروم ،والذين
كانوا ميثلون �أ�سرى احلروب بني الفر�س والروم ،والذين مت �إدخالهم �إىل اليمن و�سائر اجلزيرة العربية
عن طريق التجارة ولي�س احلرب� ،أما الرقيق من العرب والذين كان يتم احل�صول عليهم عن طريق
احلروب بني القبائل واملمالك اليمنية املجاورة فقد كان عددهم قلي ًال ،وغالب ًا ما كان يتم حتريرهم �إما
بحرب م�ضادة و�إما بتقدمي الفدية(.)31
ال يوجد تقدير عن عدد الرقيق �أو العبيد يف اليمن القدمي ،فقد كان الهدف �أو الغر�ض الأ�سا�س
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من نظام الرقيق �أو العبيد هو ا�ستخدامهم يف احلرف التي ي�ستهجنها الأفراد الأحرار كاحلرف وال�صنائع
واملهن اخلدمية وا�ستخدامهم يف الأعمال الزراعية حيث كان يطلق عليهم لفظ (�أمتي� ،أدومت) �أو رقيق
جزء منها ،ف�إذا بيعت الأر�ض بيعوا معها ،وكان ال�سيد
الأر�ض ،لأنهم كانوا مرتبطني بالأر�ض ويعدون ً
يقوم بدفع �ضريبة الر�أ�س عنهم ،كما يتم ا�ستخدامهم من قبل القبيلة والتي يعدون من �سكانها يف �أعمال
البناء وال�سقاية وبالزراعة يف الأر�ض الوا�سعة ،حيث يحلون حمل �أفراد القبيلة يف هذه الأعمال ،ويطلق
عليهم لفظ (ماديت)( ،)41ومت ا�ستخدامهم يف الأعمال املنزلية ويف احلرا�سة ويف �إظهار وعظمة وكربياء
�أ�سيادهم.
وتعود منزلة الرقيق �أو العبد �إىل خا�صية العالقة بينه وبني �سيده� ،إذ يرتبط العبد ارتباط ًا
مبا�شر ًا ب�شخ�ص �سيده ،وبالتايل ف�إن احرتام العبد �إمنا هو احرتام ل�سيده ،وكان العبد حمل ثقة
واعتماد من طرف �سيده ،وكان يعامل على �أنه واحد من �أفراد العائلة ،ويعامل معاملة �إن�سانية وبحرية
وا�سعة وبحياة �أف�ضل من الفالحيني الذين يعملون بالزراعة ،حيث كانوا يحتلون مكانة خا�صة لدى
�أ�سيادهم لأنهم كانوا على قدر من العلم واملعرفة والأدب والإملام ب�ش�ؤون الرتبية والتجارة ،مما جعل
�أ�سيادهم ي�ؤكلوا �إليهم تربية وتعليم �أبنائهم والإجتار ب�أموالهم و�إدارة �ش�ؤون ممتلكاتهم ،ولذلك كان
ال�سيد ال ينفق �أموا ًال كبرية ل�شراء رقيق ال يفقهون �شيئ ًا وال ي�صلحون لأداء �أي �شيء .وهذه العالقة
�أو الو�ضعية لنظام الرقيق يف اليمن تعود �إىل نظام الوالء القانوين الذي يقوم على رابطة بني ال�سيد
واملوىل (العبد) مقابل �أن يقوم املوىل العبد باخلدمة والطاعة ،وقد عرف هذاالنظام عند اليونانيني
والرومانيني ،حيث كان املوايل العبيد املعتقون ،ال تنف�صم عالقتهم ب�سيدهم ويرتبط بهم برابطة
الوالء ،احرتام �سيده وتبجيله ،كما كان يفعل �أيام العبودية.
وهذا يدل على �أن نظام الرقيق يف اليمن يختلف عن نظام الرقيق يف العهود القدمية يف اليونان
ويف الرومان ،والذي كان يلقى نظام الرقيق فيها معاملة �سيئة ،ويقومون ب�أعمال �شاقة وقا�سية ،كما
كان يتم �إنهاء نظام الرقيق �أو املوايل من العبودية ال�صورية �أو الإ�سمية يف اليمن �إما بتقلب الظروف
والأحوال اليمنية �أو �إفقار ال�سادة والذي يعني انتفاء احلاجة �إىل الرقيق �أو املوايل ،وبالتايل �إعتاقهم
وتركهم يرحلون حلال �سبيلهم و�إما بت�أثر ال�سادة بالتعاليم الدينية.

الفرع الثاين� :أ�سلوب انتهاء نظام الرقيق و�أثاره

العتق هو �إنهاء حالة الرق ،ويعترب ظاهرة من ظواهر االرتقاء الإن�ساين .وقد �شرعت القوانني
القدمية العتق وعلقته ب�إرادة ال�سيد يف حياته �أو بالو�صية بعد موته �أو لقاء مبلغ من املال ي�شرتي به
حريته� .إ ّال �أن انته�آ حالة الرق تختلف عن العهود القدمية ،حيث كان للعوامل االقت�صادية والدينية
والعرفية �أثر يف منحه ،ومنعه ،ويف �ضيق �ساحته و�سعتها ،ومن �أ�شهر انتهاء حالة الرق كانت �أما العتق
االختياري �أو العتق بالن�ص القانوين ،ويرتتب على انتهاء نظام الرق بالعتق متتع ال�شخ�ص املعتوق
بال�شخ�صية القانونية كاملة وباحلرية مثله مثل الإن�سان احلر� ،إ ّال �أن هذه احلرية تختلف من حيث
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متتع املعتوق باحلقوق القانونية من عهد �إىل عهد ،حيث يكون م�ستوى املعتوق �أقل من �سيده� ،أي يف
مرتبة �أدنى من مرتبة الأحرار الأ�صالء الذين مل يجر عليهم الرق.

�أو ًال :عند البابليني(.)51

تنتهي حالة نظام الرقيق عند البابليني بطريقة العتق االختياري حيث ينال الرقيق حريته
بوا�سطة ال�سيد بدون مقابل �أو مبقابل ،فيمكن �أن يعتق العبد كمنحة منه له ،وميكنه �أن ي�سمح للعبد ب�أن
ي�شرتي حريته� ،أما عن طريق �أمواله اخلا�صة التي يجمعها يف �صورة حوزة �أو ا�ستدانة املبلغ ال�ضروري
�أحيان ًا من املعبد .كما العتق االختياري يف �شكل قرار ق�ضائي نظر ًا لأن عملية بيع الأرقاء تتم يف العادة
�أمام املحكمة ،لذلك كان من الطبيعي �أن تتبع نف�س الطريقة القانونية النق�ضاء حق ملكية ال�سيد على
رقيقه� ،أو يف �شكل تبني للعبد ،وجتري لهذا التبني طقو�س دينية للتطهري .وقد تتم انتهاء حالة الرق
بالعتق القانوين �أي �أن تتم حرية الرقيق بالن�ص القانوين ،مثل حالة الطفل املولود من حر ومن رقيقه
مملوكة لوالده ف�إنه ُيعتق عند وفاة والده ،وحالة الرقيقه التي تنجب �أوالد ًا من �سيدها فال يجوز
بيعها ،ويتعني حتريرها من يد الدائن �إذا كانت قد ُ�سلّمت �إليه لدين ما ،و ُتعتق عند موت �سيدها ،وحتى
�أثناء حياته �إذا اعرتف ب�أوالده .وكذلك اجلندي البابلي الذي �صار عبد ًا يف بلد �أجنبي ثم عاد �إىل
وطنه بوا�سطة تاجر يتحرر من العبودية فور و�صوله مع دفع ديه للتاجر ،و�إذا مل يكن يف مقدرته
الوفاء بها ،فيتحمل عبء ذلك املعبد و�إ ّال فيقوم بذلك الق�صر.

ثاني ًا :عند اليهود(:)61

كان العتق عند اليهود مق�صور ًا على الرقيق اليهودي� ،أما الرقيق الأجنبي فال ُيعتق ويبقى عبد ًا
�إىل الأبد .و ُتعد �أهم �صور انتهاء حالة الرقيق عند اليهود هي اختيارية حيث ينتهي العقد ب�إرادة
ال�سيد (بالعبداملكاتب) وذلك باالتفاق بني الرقيق و�سيده على العتق مقابل دفع مبلغ من املال� ،أو بدون
مقابل ،كما ميكن �إعادة �شراء املدين الرقيق بوا�سطة �أقربائه� ،أو يف �صورة �إ�صالح ل�ضرر ج�سماين ت�سبب
فيه �سيده ،وقد تنتهي حالة نظام الرقيق بقوة القانون حيث يتم حترير الرقيق اليهود بعد م�ضي �ست
�سنوات على اال�سرتقاق ب�سبب الدين �إذا كان املدين يهودي ًا� ،إذ �أوجبت التوراة على الدائن �أن يربئ
مدينه يف ال�سنةال�سابعة� ،أو باحلكم كعقاب على ال�سيد الذي يعتدي على رقيقه بال�ضرب.

ثالث ًا :عند امل�صريني واليونانيني(:)71

لقد كان انتهاء حالة نظام الرقيق عند اليونانيني يتم ب�إجراء ب�سيط للغاية وحمدود لقلة الرقيق
وكرثة احلاجة �إليه ،ف�إذا اقرتبت �أمنية ال�سيد يكافئ �أ�شد رقيقه �أ�صالح ًا بعتقه ،كما يكفي �إقرار
�شفوي �أو كتابي من قبل ال�سيد ،ويتحقق �إذا قام الرقيق ب�إدخار ما يكفي ل�شراء حريته� ،أو �إذ منحه
�سيده احلرية بدون مقابل �أو كمكاف�أة لبع�ض اخلدمات اجلليلة التي �أداها� .أما امل�صريون فقد ت�أثرو
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بالو�سائل اليونانية املختلفة يف حترير الرقيق �سواء �أكانت اختيارية مثل العتق ب�إقرار �أمام املوثق يعلن
املعتق (ال�سيد) فيه �أنه يعتق عبده ،والعتق بالتكري�س �أو البيع �أو البيع للأله ،والعتق بالو�صية �أو العتق
الإجبارية بن�ص القانون ،بق�صد مكاف�أة الرقيق على تقدميه بع�ض اخلدمات لل�سلطة العامة كجزاء له
على ما قدم� ،أو الإدالء مبعلومات هامة.

رابعاً :عند الرومان:

مل يكن نظام العتق معروف ًا يف العهد القدمي لروما ،وكانت تتبع حيلة قانونية لتحرير العبد
ب�أن يهبه �سيده ل�شخ�ص معنوي كعبد� ،أو �إله من الآلهة ،وكان ال�سيد ال يعتق عبده �إال يف حاالت نادرة
وب�إجراءات �شكلية معقدة ،و�إذا ما �أعتقه كان له �أن يرجع عن عتقه وتختلف و�سائل العتق يف الع�صر
القدمي عن العهد الأمرباطورية ،وذلك كما يلي:
) أنظام العتق يف العهد القدمي( :)81يف العهد القدمي كان نظام العتق يقوم على القيد يف قوائم
الأحرار �أثناء الإح�صاء مبعرفة حاكم الإح�صاء الذي كان يجريه كل خم�س �سنوات لإح�صاء
الوطنني الأحرار وحل�صر املكلفني منهم بدفع ال�ضرائب� ،أواخلدمة الع�سكرية� ،أو يقوم العتق على
دعوى احلرية ال�صورية ،حيث يتفق ال�سيد مع �شخ�ص �أخر ينوب عن الرقيق يف رفع دعوى احلرية،
ويقرر وكيل الرقيق �أمام احلاكم الق�ضائي �أن العبد هو �إن�سان حر ويعمل على مل�سه بع�صاه يف الوقت
ذاته ،فيعرتف ال�سيد بحرية الرقيق في�صادق احلاكم على هذا الإقرار .كما يكون العتق بالو�صية
حيث يو�صى ال�سيد على �أن ُيحرر عبده بعد وفاته ،وعندئذ ال ُيحرر �إال بعد هذه الوفاة ،وكان
ي�شرتط ل�صحة الو�صية موافقة املجل�س ال�شعبي (جمل�س الوحدات) وهذا هوالعبد املدير.
) بالعتق يف الع�صر الإمرباطوري :يف هذا العهد مت �إلغاء طريقة العتق عن طريق القيد يف القوائم
التعددية للأحرار ،وتب�سطت �إجراءات العتق بالدعوى ال�صورية �إذ �أ�صبح العتق يتم ب�إقرار من
ال�سيد �أمام احلاكم ،وجتردت الو�صية مما كان يحيطها من الإجراءات ال�شكلية ،وظهرت طريقة
جديدة للعتق يف الع�صر الإمرباطوري ،كالعتق بالإقرار ال�شفوي �أو الكتابي من جانب ال�سيد ،حني
يدعمه الربيتور بحرمان ال�سيد الذي �صدر عنه هذا الإقرار من ا�ستخدام حق يف �إقامة دعوى
ا�سرتداد رقيقه العتيق� ،أوالعتق بدعوى احلرية ال�صورية بعد تب�سيطها ،حيث اقت�صرت على جمرد
�إقرار ال�سيد بالعتق �أمام احلاكم الق�ضائي� ،أو العتق الديني الذي يتم بالكني�سة �أمام الق�س(.)91

خام�س ًا :انتهاء نظام الرقيق يف الإ�سالم:

�إذا كان نظام الرقيق معرتف ًا به منذ القدم وممار�سة جائرة فا�شية يف كل مكان ،كما ذكرنا �سابق ًا،
ف�إن الإ�سالم قد جاء لإنقاذ الرقيق من تلك املظامل وامل�صائب و�ساواه ال�شارع احلكيم يف كثري من احلقوق
والأحكام بغريه من امل�سلمني( ،)02فالإ�سالم مل ين�ص على �إلغاء الرق لعدم مالءمة الظروف االجتماعية
واالقت�صادية ،ومل يبحه ومل ي�شرعه ،و�إمنا �شرع العتق وح�ض عليه وو�سع من �أ�سبابه( .)12و�سد م�صادر
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اال�سرتقاق وروافده مثل احلروب والغارات القبلية والربا والفقر املدقع ،لقد ن�ص الإ�سالم على جميع
التدابري لو�ضع نهاية لنظام الرقيق ،فقد جعل الإ�سالم العتق فري�ضة من فرائ�ض التكفري عن الذنوب،
فمن ظاهر من زوجته عليه �أن يعتق رقبه ،ومن �أفطر يف رم�ضان عمد ًا عليه حترير رقبة ،ومن يحنث
يف ميينه� ،أن يعتق رقبة ومن قتل �شخ�ص ًا خط�أً فليعتق رقبة( .)22كما منح الإ�سالم الرقيق حق افتداء
نف�سه باملكاتبة على نحو ما كان معروف ًا عند العرب يف اجلاهلية ،حيث كان يتم االتفاق مع �سيده على
مبلغ من املال ي�ؤديه الرقيق على �شكل �أق�ساط لل�سيد ،ويف هذه احلالة كان ي�ؤذن للرقيق بالعمل �أو
الإجتار .كما كان ميكن للأ�سري �أن ي�سرتد حريته �إذا �أفتداه �أهله باملال ،وقد يقع العتق بالو�صية حيث
كان ميكن لل�سيد �أن يو�صي ب�أن يكون عبده عبد ًا حر ًا بعد موته ،و�أي�ض ًا جعل الإ�سالم من م�صاريف الزكاة
عتق الرقاب ،ب�أن يعطي احلاكم الرقيق من بيت املال ما ي�ستعني به على فك رقبته وحترير نف�سه(،)32
ويف هذا دليل قاطع على رغبة الإ�سالم يف الق�ضاء على نظام الرقيق من العبودية ،وميلك الرقيق بعد
عتقه حرية كاملة ويت�ساوى مع احلر يف ت�صرفاته.

�ساد�س ًا :احلقوق املرتتبة على �أنتهاء نظام الرقيق(:)42

مبوجب العتق يكت�سب العتيق �صفة احلرية ،وهذا هو الغر�ض الأ�سا�س من الرق� ،إال �أن العتيق ال
يتمتع ب�صفة احلرية �أو ال�شخ�صية القانونية مثل احلر الأ�صلي ،فالعتيق يبقى يف م�ستوى �أقل من احلر
الأ�صلي ،ويبقى مرتبط ًا ب�سيده القدمي بعدة التزامات ،فمن الناحية ال�سيا�سية يبقى العتيق حمروم ًا من
حق تويل منا�صب احلكم ،ومن الع�ضوية يف املجال�س البلدية وجمل�س ال�شيوخ واخلدمة يف اجلي�ش ومل
يعرتف له �إال بحق الت�صويت والإقرتاع داخل املجال�س العامة عند الرومان ،وهذه احلقوق ال متتد �إىل
�أوالد العتقاء ،ف�إن ع�ضوية جمل�س ال�شيوخ بقيت حمرمة على ه�ؤالء الأبناء� .أما احلقوق اخلا�صة فقد
كانت مقيدة حيث كان ال يجوز للعتيق الزواج من الأحرار الأ�صالء� .إ�ضافة �إىل حقوق وواجبات العتيق
ومواله ،حيث كان على العتيق واجب احرتام و�إجالل ل�سيده ،فال يجوز للعتيق �أن يقا�ضي �سيده �أو �أبناء
�سيده �أو �أحد �أقاربه دون �إذن من احلاكم ،كما كان عليه �أن يقدم بع�ض اخلدمات ل�سيده .وبخ�صو�ص
احلقوق املالية للعتيق ،ك�أن ينفق على �سيده �إذا �أع�سر ،وحق ال�سيد يف �إرث رقيقه املعتق �أذا تويف دون
وارث ودون و�صية ،وكذلك حق ال�سيد يف الو�صاية �إذا كان املعتق من الق�صر �أو �أمر�أة ،وهذه الواجبات
كانت تبقى ببقاء ال�سيد على قيد احلياة ،وال تزول مبوت ال�سيد بل تنتقل �إىل ورثته من بعده ،ولكنها
قد تزول بتنازل ال�سيد �أو ورثته عنها وتكون قدرة ال�سيد على �إعادة عتيقه �إىل حالة الرق �إذا �أخل
بهذه الواجبات �أو �إذا ما �أظهر جحود ًا لنعمة هذا ال�سيد الذي هو م�صدر حريته .ويف نف�س الوقت كانت
هناك حقوق والتزامات تقرر يف ذمة ال�سيد ل�صالح عتيقه ،مثل التزامه بالإنفاق عليه �إذا �أع�سر ،و�إذا
مل يلتزم بهذه االلتزامات تنتهي حقوقه يف الوالء قبل عتيقه وورثته.
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املبحث الثاين:

الق�صاء على نظام الرقيق وجتارته يف الع�صر احلديث
�إذا كان نظام الرقيق الذي �ساد يف ال�شرائع القدمية يقوم �أ�سا�س ًا على القوة وي�سلم للمنت�صر بحق
قتل عدوه �أو ا�سرتقاقه ومتلكه ،فقد كان حق الغزو والفتح واال�ستيالء على �أرا�ضي الغري من الأ�صول
امل�سلم بها يف القانون الدويل القدمي ،وبالتايل كان يحق للدول املنت�صرة �أن ت�ستبعد ال�شعب املهزوم،
وت�ستويل على �أمواله ا�ستناد ًا �إىل �شرعية القوة( .)52وقد ترتب على تلك احلروب ازدياد �أ�سرى احلرب
الذين �أ�ستخدموا كرقيق يف الزراعة بد ًال من ازهاق �أرواحهم ,كما ظهرت جتارة الرقيق الأ�سود يف
الع�صور الو�سطى واحلديثة ،ونظر ًا لهذه امل�أ�ساة التي كانت جتلبها احلروب وجتارة الرقيق على نظام
الرقيق فقد ظهرت الفكرة الإن�سانية لقانون احلرب يف الع�صر احلديث ،والدعوات من �أجل الق�ضاء
على جتارة الرقيق والتي جتلت بو�ضوح يف جمموعة من االتفاقيات والت�صريحات الدولية والت�شريعات
الوطنية يف الق�ضاء وانتهاء نظام الرقيق وجتارته.

الفرع الأول :تطور نظام الرقيق وجتارته

مل ُتعد احلروب امل�صدر الأ�سا�سي لنظام الرقيق ،بل ن�ش�أ �إىل جابنها م�صدر �آخر ال يقل عنها خطر ًا
وهو اختطاف الرقيق والتجارة بهم ،فقد انت�شرت الغارات من �أجل احل�صول على مزيد من الرقيق
و�أقيمت له مراكز يف مواين البحر املتو�سط والأ�سواق بعد زوال نظام رقيق الأر�ض.

�أو ًال� :إلغاء نظام رقيق الأر�ض:

بالرغم من املطالبة والدعوى لإزالة نظام الرقيق والق�ضاء عليه يف القرن العا�شر من قبل امللوك
الذين كانوا يرغبون يف �إ�ضعاف نفوذ الإقطاعيني ،حيث با�شروا ب�أنف�سهم يف حترير �أرقاء ممتلكاتهم،
واقتدى بهم ال�سادة الإقطاعيون فحرروا �أرقاءهم ،وظهرت �أ�سباب �أخرى كانت �سبب ًا يف زوال نظام
الرقيق يف ذلك القرن مثل احلروب التي تتابعت منذ القرن الثاين ع�شرـ والتي كانت ت�ستدعي جتنيد
مقاتلني يف تلك احلروب ،واملجاعات والأوبئة التي ظهرت يف القرنني العا�شر والثاين ع�شر ،والتي نق�صت
عدد الأرقاء ،و�شيوع عرف دويل بقبول افتداء الأ�سرى بد ًال من ا�سرتقاقهم� .إال �أن ال�سبب الأ�سا�سي يف
الق�ضاء على نظام الرقيق هو حتول نظام الرقيق الذي كان �سائد ًا يف العهود القدمية �إىل نظام جديد
عرف بنظام رقيق الأر�ض .يرجع قيام هذا النظام �إىل قلة عدد الرقيق وبالتايل قلة عدد العاملني يف
الأرا�ضي الزراعية ،فا�ضطرت بع�ض الأ�سر الإقطاعية والتي بقى لها بع�ض الرقيق ب�أن حتتفظ بهم
وتعمل على تكاثرهم من �أجل �أن يزيدوا ن�شاطهم يف العمل ،عن طريق منحهم قطعة �صغرية من �أرا�ضيهم
يزرعونها وميتلكون حم�صولها على �أن ال يحق لل�سيد انتزاعها منهم ،ف�أقاموا بذلك رابطة بني الرقيق
وبني الأر�ض التي يعمل فيها فكان ذلك دافع ًا لبذل املزيد من جهده ون�شاطه(.)62
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�أ�صبح لنظام رقيق الأر�ض �شخ�صية قانونية ،حيث �سمح للرقيق ببناء بيت م�ستقل له ،يتزوج
وي�سكن هو و�أوالده فيها ،و ُين�سب �أوالده له ،مع عدم ممار�سة �سيده عليه حق احلياة واملوت ،وال الت�صرف
فيه ،و�أ�صبح جزء ًا من الأر�ض ،يباع هو و�أ�سرته مع الأر�ض ،كما اكت�سب نظام الرقيق �شخ�صية �إن�سانية
وقانونية حمدودة ،حيث ظل ملتزم ًا باخل�ضوع ل�سيده يف كل ما ي�أمره به و ال يزرع الأر�ض التي منح
االنتفاع بها �إ ّال ب�إذنه ،وال يتزوج �إ ّال ب�إذنه ومن امر�أة من رقيق �إقطاعه ،وال ي�ستطيع �أن يهجر الأر�ض،
و�إذا � َ
أبق فل�سيده �أن ي�سرتده بالقوة ،ويرث �أوالده رقه من بعده ،يلتزم بدفع ما يطلبه ال�سيد من مال....
الخ.
وقد كان رقيق الأر�ض يف طريقهم �إىل التحرر الكامل من الرق ب�سبب قيام كبار مالك الأرا�ضي
بالهجرة �إىل املدن بعد �أن �أمنو لأنف�سهم مورد ًا ثابت ًا ،عن طريق �إعهادها �إىل رقيق �أرا�ضيهم ،ا�ستثمار
�أمالكهم يف �إقطاعهم مقابل مبلغ �سنوي يتقا�ضونه منهم ،فتفادوا بذلك خماطر الزراعة وعناء مراقبة
الرقيق .وتخفف بذلك للرقيق من �سلطة ال�سادة ،وازداد ن�شاطهم يف العمل الجتناء فائدة �أكرب،
وا�ستطاعوا جمع من املال ل�شراء حريتهم .وكان لتحري�ض امللوك رقيق الأر�ض على اخلروج والثورة
على الإقطاعيني �سبب يف الق�ضاء على نظام الرقيق� ،أي�ض ًا �إزدهار التجارة ،وقيام كثري من الأ�شراف على
حترير رقيق الأر�ض بدافع ال�شعور الديني.

ثاني ًا� :إلغاء جتارة الرقيق:

بعد زوال نظام رقيق الأر�ض ازدادت احلاجة �إىل �أيد تعمل يف الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي،
فوجد الأوروبيون يف �أفريقيا ال�سوداء م�صدر ًا خ�صب ًا للح�صول على اليد العاملة ،ف�أخذوا يقيمون يف
القرن ال�ساد�س ع�شر مراكز جتارية لهم يبيعون الأفريقيني ب�ضائعهم وي�شرتون منهم �أو يقاي�ضونهم
بحا�صالت زراعية وبالرقيق ،وكان يتم جلب الرقيق عن طريق احلمالت الع�سكرية حيث يتم �إطالق
الر�صا�ص و�إ�شعال النار يف بيوت ال�سكان الزنوج الذين كانوا يخرجون من بيوتهم هرب ًا من النار فيتم
ا�صطيادهم وي�سوقونهم �إىل مراكز التجارة� ،أو يتم جلبهم عن طريق �إثارة العداوة والبغ�ضاء بني
القبائل الأفريقية ،فتن�شب بينهم احلروب ،فيقوم الأوروبيون ب�شراء الأ�سر كرقيق بثمن بخ�س(.)72
ملا راجت جتارة الرقيق ت�أ�س�ست �شركات لنقلهم من �أفريقيا ،وكانت هذه ال�شركات ت�شرتي الرقيق
من �أ�سواق على ال�سواحل الأفريقية ،وفيها يعر�ض الرجال من الزنوج يف هيئة دائرة يقفون فيها
ووجوههم �إىل مراكز الدائرة ،وكان بع�ضهم يعجز �أحيان ًا عن الوقوف من ق�سوة ماعاناه من جوع على
طول امل�سافة التي قطعها على قدميه بني مقره ومكان ال�سوق ،ثم يتم نقلهم �إىل �أوربا و�أمريكا .فقد كان
الهدف من ا�سرتقاق الزنوج الأفريقيني ونقلهم �إىل �أمريكا من �أجل ت�سخريهم للعمل يف مناجم الذهب
وا�ست�صالح الأرا�ضي وا�ستثمارها ب�أنواع املح�صوالت الزراعية .ويف القرن الثامن ع�شر حدث تطور خطري
يف جتارة الرقيق الأفريقي ،فقد بد�أت الثورة ال�صناعية يف اجنلرتا باخرتاع الآلة التجارية...الخ.
لقد و�ضع �أول قانون للعبيد �سنة  1638يف م�ستعمرة كارولينا جاء فيه� :إن العبد ال نف�س له
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وال روح ،ولي�س له فطانة وال ذكاء وال �إرادة ،و�أن احلياة ال تدب �إال يف ذراعية .وجعل القانون لل�سيد
�سلطة مطلقة على عبده الزجني ،فله �أن يت�صرف فيه بالبيع والإيجار والرهن واملقا�صة ،وله �أن يقامر
عليه ،وال ترثيب على ال�سيد �إذا قتل عبده ،ويعدم العبد �إذا �ضرب �سيده �أو �سيدته �أو ع�صى لهما �أمر ًا،
ويعدم �إذا قتل رج ًال �أبي�ض ًا ولو دفاع ًا عن نف�سه ،وال ُت�سمع حجته...الخ .ويمُ نع تعليم العبيد ،و ُتفر�ض
عقوبات على من يعلمهم من غرامة وحب�س وجلد ،ومينع عتق العبد �إال يف حاالت نادرة مثل �إذا �أنقذ
العبد �سيده �أو �أنقذ زوجته �أو �أحد �أبنائه من خطر يهدد حياته ،ب�شرط �أن يكون قد جتاوز الثالثني من
عمره ،و�أن يرحل �إىل م�ستعمرة �أو والية �أخرى(.)82
مع بداية القرن الثامن ع�شر ظهرت املطالبة ب�إلغاء جتارة الرقيق وحترير الرقيق من الظلم
والعبودية وكانت �أول هذه املطالبة مع بداية الثورة الفرن�سية عام 1789م ،حيث �أعلن املجل�س الثوري
�إلغاء ا�سرتقاق الزنوج يف جميع امل�ستعمرات الفرن�سية ،واملطالبة الثانية عندما بد�أ �أع�ضاء الربملان
الربيطاين بحملة مبنع جتارة العبيد يف امل�ستعمرات الربيطانية ،ثم تبعتها باقي الدول الأوروبية.
واملطالبة الثالثة كانت �أثناء حرب االنف�صال الأمريكية و�إقرار الد�ستور الأمريكي �سنة 1787م حيث
مت �إلغاء الرقيق وحتريرهم ومنع ا�سترياد العبيد �إىل الواليات املتحدة عام  ،1808وكان لتوقيع
وثيقة حترير العبيد التي حررت يف القرن التا�سع ع�شر �أثر يف اعتبار جميع العبيد يف �إرجاء الواليات
املتحدة �أحرار ًا(.)92

الفرع الثاين :اجلمهور الدولية والوطنية للق�ضاء على نظام الرقيق وجتارته

لقد كان الإ�سالم �سباق ًا يف االعرتاف لكل �إن�سان بال�شخ�صية القانونية و�إلغاء نظام الرقيق
واحرتام كرامة الإن�سان ،وال نن�سى القول امل�أثور لعمر بن اخلطاب حيث قال :متى ا�ستعبدمت النا�س
وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرار ًا؟ ،ومن هذا القول بد�أت الأمم باالهتمام بكرامة الإن�سان والعمل على
الق�ضاء وحترمي نظام الرقيق حترمي ًا قطعي ًا عن طريق االتفاقيات الدولية لأن العرف الدويل مل يكن
كافي ًا للق�ضاء على هذه الأو�ضاع االجتماعية والقانونية الفا�سدة ،وخا�صة و�إن هذه امل�أ�ساة الإن�سانية
تت�ضاعف مع اكت�شاف القارة الأمريكية يف عهد القانون الدويل التقليدي ،حيث عرف الرق الأ�سود �أو
اال�ستعماري الذي كان يقوم على �أ�سا�س نقل الإن�سان الأ�سود �إىل امل�ستعمرات الأ�سبانية وكذلك �إىل
الواليات املتحدة الأمريكة .ومل تقت�صر عملية الق�ضاء على نظام الرقيق من طرف الأمم املتحدة فقط
بل والتزمت الدول الأع�ضاء يف العمل على الق�ضاء على هذا النظام يف ت�شريعات الوطنية.

�أو ًال :الق�ضاء على نظام الرقيق يف الإتفاقيات الدولية:

لقد كان نظام الرقيق حتى �أواخر القرن الثامن ع�شر يعترب نظام ًا قانوني ًا ،وقد قامت احلملة �ضده
على النطاق الدويل يف م�ستهل القرن التا�سع ع�شر ،و�أبرمت خالل ذلك القرن ما يزيد على ثالثمائة
اتفاقية دولية ب�ش�أن �إلغائه ومكافحة جتارته ،كان �أخرها و�أ�شهرها اتفاقية بروك�سل عام  ،1890وقد
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منحت الدول مبوجب هذه االتفاقيات تفتي�ش ال�سفينة ووقف ربانها وبحاراتها وحماكمتهم وحترير
من فيها من العبيد .وبعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل وت�أليف ع�صبة الأمم وقعت الدول الأع�ضاء يف
�سبتمرب �سنة  1926اتفاقية جنيف والقا�ضية بقمع جتارة العبيد ومالحقة �إلغاء الرق بجميع �أنواعه
ومظاهره ،وخا�صة يف الدول املو�ضوعة حتت احلماية �أو الو�صاية ،وعلى �أ�سا�س هذه االتفاقية قررت
الدول الأع�ضاء اعتبار اال�سرتقاق والإجتار به جرم ًا جنائي ًا ،وتعهدت بو�ضع عقوبات لهذا اجلرم يف
قوانينها اجلزائية.
وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،دعا احللفاء الدول التي خا�ضت احلرب معهم من قرب �أو
من بعد �إىل عقد م�ؤمتر يف مدينة �سان فران�سي�سكو بالواليات املتحدة يف  25يونيو عام  ،1945ووقع
فيه على ت�أكيد الأمم �إميانها باحلقوق ال�سيا�سية للإن�سان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والن�ساء
والأمم كبريها و�صغريها من حقوق مت�ساوية .ويف تاريخ 10دي�سمرب عام � 1948أ�صدرت اجلمعية
العامة لهيئة الأمم املتحدة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والذي ن�ص لأول مرة على والدة جميع
النا�س �أحرار ًا ومت�ساوون يف الكرامة واحلقوق ،وعلى العمل على الق�ضاء على نظام الرقيق واملتاجرة
به ،ويف املادة ( )4حيث ن�ص على (ال يجوز ا�سرتقاق �أحد وا�ستعباده ،ويحظر الرق والإجتار بالرقيق
بجميع �صورهما) ،و�أي�ض ًا تن�ص على (لكل �إن�سان يف كل مكان احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�صية القانونية،
وحق اللجوء �إىل املحاكم الوطنية)(.)03
وقد تبع هذا الإعالن اتفاقيتان دوليتان ب�ش�أن �إلغاء الرق ومنع جتارته الأوىل يف عام ،1949
والثانية يف عام  ،1956وت�أتي االتفاقية الدولية التي �أ�صدرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
� 4سبتمرب �سنة  1955تكملة لأحكام االتفاقيات الدولية ال�سابقة .وقداهتمت �سائر االتفاقيات
الدولية لقانون البحار بالق�ضاء على الرق مثل اتفاقية جنيف ل�سنة 1958م ،واتفاقية الأمم املتحدة
اجلديدة لقانون البحار 1982م التي تن�ص يف مادتها ( )99على حظر نقل الرقيق بقولها (تتخذ كل
دولة تدابري فعالة ملنع ومعاقبة نقل الرقيق يف ال�سفن امل�أذون لها برفع علمها وملنع اال�ستخدام غري
امل�شروع لعلمها يف هذا الغر�ض ،و�أي عبد يلج�أ على ظهر �أية �سفينة� ،أي ًا كان علمها ي�صبح حر ًا بحكم
الواقع) �أما املادة ( )100فقد ن�صت على التعاون بني جميع الدول يف قمع القر�صنة يف �أعايل البحار
�أو يف �أي مكان �آخر خارج والية �أية دولة(� ،)13أما امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنيةوال�سيا�سية
ال�صادرة يف  16دي�سمرب 1966م فقد �أكد يف املادة الثامنة على ما ن�ص عليه الإعالن العاملي بعدم جواز
ا�سرتقاق �أحد وحظر الرق والإجتار بالرقيق ،و�أ�ضاف فقرات تدل على عدم ا�ستبعاد �أحد �أو �إرغام �أي
كان على القيام بعمل �شاق �أو �إجباري �أو العقوبة باحلب�س املرتافقة مع الأ�شغال ال�شاقة.
�إذ كانت اجلهود الدولية املتمثلة يف االتفاقيات الدولية قد عملت على �إنهاء نظام الرقيق كنظام
قانوين� ،إال �أن هذا النظام مازال قائم ًا كنظام واقعي ،حيث يوجد وميار�س يف �صور متعددة وحتت
م�سميات خمتلفة ،حيث يتم ا�ستغالل الدول �أوال�شعوب التي تعاين من الفقر والبطالة يف اال�سرتقاق
اجلن�سي والذي يعني �إخ�ضاع �شخ�ص ل�سطة �شخ�ص �أخر و�إجباره على ممار�سة البغاء �أو القيام بعمل
			
جامعة امللكة �أروى

195

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

الأو�ضــــاع القانونية لنظام الرقيـــق

خمل بالأخالق وا�ستثماره (الإجتار بالرقيق الأبي�ض) ويتم اال�سرتقاق بو�سائل الت�ضليل واملذاع عن
طريق مكانب التوظيف يف اخلارج ب�شرط مغرية وبو�سائل متعددة� .أو عن طريق الزواج كو�سيلة
لال�سرتقاق حيث حلت مكانة الزواج حمل مالكي الرقيق ،ويتم ا�ستخدام و�سيلة الإكراه �أو الإقناع �إىل
ممار�سة الرذيلة� .أو عن طريق اال�سرتقاق باخلطف بالقوة والعنف� .أو بطريقة اال�سرتقاق بال�شراء
عن طريق قيام الأهايل الفقراء ببيع �أوالدهم من �أجل الغذاء �أو ل�سداد الديون� ،أو اال�سرتقاق بالتبني،
حيث يلج�أ الفقراء الذين ال يجدون ما يطعمون به �أوالدهم بالتنازل عنهم جمان ًا� ،أو مبقابل لأ�شخا�ص
�أو للتجار الذين يقومون برتبيتهم ثم ا�ستخدامهم ،كما تعد املخدرات من الأدوات ال�سهلة يف اال�سرتقاق
حيث يتم ا�سرتقاق املدمنيني وذلك بخط املراهقات واملراهقني ال�سرتقاقهم عن طريق توزيع وبيع
املخدرات وترويجها والإدمان عليها ثم ي�صبح عبد ًا لها(.)23

ثاني ًا :الق�ضاء على نظام الرقيق وجتارته يف الت�شريعات اليمنية:

كما ُيعد نظام الكفيل املعمول به يف اجلزيرة العربية واملطبق على الأجانب العاملني هناك،
فاملكفول يتطلب منه من يكفله حتى ي�ستطيع �أن يعمل �أو يقيم هناك ،وال ي�ستطيع مع هذا املكفول
التحرك �إال ب�إذن كفيله ،بل و حتى التاجر الأجنبي ال ي�ستطيع �أن يت�صرف ب�أمواله �إال مبوافقة كفيله،
بل قد يدعي الكفيل ب�أن هذه الأموال هي �أمواله ،و�أن هذا –املكفول -عامل لديه وهكذا.
من �أجل الق�ضاء على نظام الرقيق وقمع جتارته عمل املجتمع الدويل يف االتفاقيات الدولية
ال�سابق ذكرها على اعتبار �أن نظام الرقيق وجتارته جرم ًا ،و�أن الدول املوقعة على االتفاقيات تعهدت
بتقرير عقوبات يف قوانينها لكل من يقوم مبمار�سة هذا النظام ،لي�س هذا فح�سب بل يجب �أن تتخذ
الدول كافة التدابري للق�ضاء على هذا النظام ،ومن هذه الدول اجلمهورية اليمنية.
�إن كانت روح ال�شريعة الإ�سالمية قد قررت �أحكام ًا ت�سمح بالق�ضاء على نظام الرقيق �أو العبودية
�إال �أن هذا النظام ظل قائم ًا يف اليمن حتى قيام الثورة وذلك يف عهد الأئمة يف اليمن ،والذين كانوا �أبعد
من التعاليم الإ�سالمية يف هذا املو�ضوع ،حيث يرجع قولهم �إىل �أن الإ�سالم مل يدعو �إىل �إلغاء العبودية
مبا�شرة ،بل �أن حترمي جتارة الرقيق كان نتيجة لتطور التجربة الإن�سانية يف نهاية القرن الثامن ع�شر
وبداية القرن التا�سع ع�شر ،الذي ا�ستخدمه اال�ستعمار الربيطاين للتدخل يف �ش�ؤون �إمارات اجلزيرة
العربية واليمن(� ،)33أما بعد قيام الثورة �سنة 1962م ،فقد عملت على الإعرتاف والعمل مبيثاق الأمم
املتحدة ،والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وكل قواعد القانون الدويل املعرتف بها يف جمال حماربة
والق�ضاء على نظام الرقيق والتجارة به.
مل ُيعد للعبودية واال�سرتقاق ب�صوره التقليدية وجود يف اليمن منذ قيام الثورة ،بعد �أن �صادق
اليمن على االتفاقية الدولية املتعلقة بالرق �سنة  1926واملعدلة بالربتوكول ال�صادر عام 1953م يف
�9سبتمرب �سنة 1987م ،واتفاقية حظر الإجتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل الدعارة ،ال�صادرة �سنة 1949م
تكتف اليمن بامل�صادقة على االتفاقيات الدولية فقط بل التزمت
يف �6إبريل �سنة 1989م( .)43مل
ِ
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بالعمل على جعل هذه االتفاقيات تتوافق مع الت�شريعات الوطنية حيث ن�ص قانون اجلرائم والعقوبات
على العقوبات ال�شديدة على كل من يقوم بعملية املتجارة بالرقيق وبالن�ساء باحلب�س مدة ال تقل عن
ثالث �سنوات وال تزيد عن خم�سة ع�شر �سنة يف املواد ( .)53()281-277كما حرم القانون العمل
بال�سخرة والإجبار يف املادة ( )29من الد�ستور .بالرغم من اجلهود التي قامت بها احلكومة اليمنية
يف ذلك ،فقد مت توجيه االنتقادات الدولية واملحلية لها يف م�س�ألة حقوق الإن�سان اخلا�صة بالأ�ضطهاد
وعدم امل�ساواة والتمييز لفئات الأخدام املهم�شني.
�إن الفرق بني نظام العبيد وفئات الأخدام (املهم�شني) يف اليمن هو �أن العبيد يف منزلة �أعلى
قلي ًال من فئة الأخدام ،بالرغم من �أن ه�ؤالء الأخدام هم �أفراد �أحرار ،وال ارتباط لهم مبالك �أو �سيد،
ومنزلة العبيد هذه �إمنا تعود �إىل خ�صو�صية العالقة بني العبد و�سيده كما ر�أينا �سابق ًا� ،إذ يرتبط
العبد ارتباط ًا مبا�شر ًا ب�شخ�ص �سيده ،فاحرتام العبد �إمنا هو احرتام ل�سيده ،يعد مظهر العبد ح�سن ًا
قيا�س ًا بالأخدام ،وبع�ضهم كان يح�صل على معاملة �إن�سانية من �سيده ،وقد يعامل ب�أف�ضل مما يعامل به
الفالحون يف الزراعة( .)63فما هي �أحوال الأخدام وما هي �أو�ضاعهم االجتماعية والقانونية؟.
تتكون فئة الأخدام من الأ�شخا�ص ذوي الب�شرة ال�سوداء �أو الداكنة ،ميثلون الأكرث فقر ًا والأدنى
مرتبة اجتماعية وهم �أفراد �أحرار يقومون بالأعمال احلقرية والو�ضيعة و�أعمال خدمة الآخرين،
يتواجدون ب�شكل كبري يف منطقة تهامة يف حمافظة احلديدة غرب اليمن( .)73واختلف الكتاب
وامل�ؤرخون يف �أ�صولهم فمنهم من يقول �أن �أ�صلهم يعود �إىل �أفريقيا وبالذات احلب�شة ب�سبب العالقات
التاريحية القدمية بني اليمن واحلب�شة من جتارة وهجرات مينية �إىل احلب�شة وال�صراعات امل�سلحة
وغزوات الأحبا�ش ،وهو الر�أي ال�صائب(� .)83أما الباحث البلجيكي (الدروود  )A.Rouaudف�إنه
يعتربهم �إما عبارة عن حثالة متبقية من دخالء على البالد ن�ساهم التاريخ ،و�أن املجتمع اليمني قد نفر
من عملية �إندماجهم معه� ،أو �أنهم جماعة مهاجرة من �أفريقيا(.)93
يرجع �أ�سباب احتقارهم �إىل الأو�ضاع االجتماعية التي ترجع �إىل فئات الأخدام �أنف�سهم يتميزون
ب�أنها جماعة منغلقة متام ًا على نف�سها ،من حيث نظام الأ�سرة ،فالزواج يتم بينهم فقط ،وال ي�ستطيع
�أو من امل�ستحيل �أن يتم الزواج من �أي مواطن �آخر �أو �شريحة من �شرائح املجتمع اليمني ،والعك�س �أي�ض ًا
يتبع �أوالد الأخدام �إليهم �أي ي�صريون �أخدام بالوراثة لي�س بامليالد فقط بل حتى يف الأعمال التي يقوم
بها �آبا�ؤهم.
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خامتة:

�إذا كانت و�سائل الق�ضاء على نظام الرقيق قد اقت�صرت يف املجال الدويل على درا�سات ومناق�شات
وتو�صيات ومنا�شدات ،ويف املجال الوطني على �إقرار عقوبات واتخاذ تدابري حملية ،ف�إن هذه التدابري
ال تنال �إال حاالت حمدودة و�أفراد ًا حمدودون� ،أما الكثري من جتار الرقيق ال يعدمون الو�سيلة لك�سر
هذه التدابري بالقوة واملال .لذلك ف�إن الق�ضاء على نظام الرقيق وجتارته ال ميكن �أن يقوم به الدول
مبفردها بل البد من تعاون �شامل بني الدول على �أ�سا�س قيام نظام حمكم وموحد ،يتوىل تطبيقه �أجهزة
متلك �سلطة فعالة و�أدوات يف ممار�سة عملها ون�شاطها ،واتخاذ و�سائل �أخرى حتل امل�شكلة وتقتلعها من
جذورها.

التو�صيات:
)1
)2
)3

)4
)5
)6
)7

1يجب العمل على الق�ضاء على جذور الرقيق وجتارته املتمثل يف اجلوع والبطالة.
2التعاون الدويل من �أجل الق�ضاء على جتارة الرقيق بجميع �أ�شكاله.
�3أن تتوىل املنظمات الأهلية التي تعمل لأهداف �إن�سانية دورها يف الق�ضاء على نظام الرقيق
ومالجئ الأطفال.
4العمل على �إلغاء نظام الكفيل و�أماكن الت�سول املطبق يف بع�ض الدول ومنها دول اخلليج.
5ن�شر الوعي من قبل الدولة واملنظمات املدنية بني فئات املهم�شني باحلقوق والواجبات وامل�ساواة
التي كفلها الد�ستور والقانون اليمني.
6اتخاذ تدابري وعقوبات �شديدة بحق من يقوم مبمار�سة الزواج ال�سياحي يف اليمن.
7الق�ضاء على جتار تهريب الأطفال ،وا�ستغاللهم يف ممار�سة الت�سول والأعمال املخلة بالآداب.
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املراجع والهوام�ش:
.1

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

1انظر يف ذلك ،د /عبداملجيد حممد احلفناوي :تاريخ القانون امل�صري ،مع درا�سات يف القانون
الروماين ،دون تاريخ ومكان ن�شر� ،ص ،.51د /عبدال�سالم الرتمانيني :الرق ما�ضيه وحا�ضره،
جملة عامل املعرفة الكويتية ،عدد ( ،)23نوفمرب � ،1979ص.15
2د /عبداملجيد حممد احلفناوي :تاريخ النظم االجتماعية والقانونية( ،د/ن) ودار ن�شر� ،ص،214
د/عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق.87 ،42 ،
3د /حممد علي ال�صافوري ،النظم القانونية القدمية لدى اليهود والأغريق والرومان ،الوالء للطبع
والتوزيع ،م�صر1996 ،م� ،ص .118د /حممدعبدالهادي ال�شقنقريي :حما�ضرات يف تاريخ النظم
القانونية واالجتماعية ،بدون دار ن�شر ،ج� ،1994 ،2ص .35-33د /عبداملجيد احلفناوي :تاريح
النظم ،مرجع �سابق� ،ص ،216د /حممد علي ال�صافوري :ال�شرائع ال�سامية القدمية( ،العرب
واليهود) ،مطابع الوالء احلديثة �شبني الكوم� ،1996 ،ص ،248د /عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع
�سابق� ،ص� ،29ص.56
4د/عبداملجيد حممد احلفناوي :تاريخ القانون ،مرجع �سابق� ،ص .185د /حممد عبدالهادي
ال�شقنقريي :تاريخ القانون امل�صري ،ج ،1986-1985 ،1بدون دار ن�شر� ،ص .258-256د /عبد
املجيد حممد احلفناوي :تاريخ النظم ،مرجع �سابق� ،ص ،219-217د�/أحمد �شفيق :الرق يف
الإ�سالم ،ترجمة �أحمد ،زكي ،بدون دار ن�شر ،القاهرة� ،1892 ،ص.9
5د /عبداملجيداحلفناوي :تاريخ النظم ،مرجع �سابق� ،ص .219د /حممد عبدالهادي ال�شقنقريي:
تاريخ النظام ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص.49د /عبداملجيد حممداحلفناوي :تاريخ القانون ،مرجع
�سابق� ،ص ،186د/عبدال�سالم الرتمانيني ،مرجع �سابق� ،ص.57-40
6د /حممد علي ال�صافوري :النظم ،مرجع �سابق� ،ص .200د/عبداملجيد حممد احلفناوي :تاريخ
النظم ،مرجع �سابق� ،ص.220د /حممد عبدالهادي ال�شقنقريي ،تاريخ القانون ،مرجع �سابق،
�ص ،256د/عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق� ،ص ،58د� /أحمد �شفيق :مرجع �سابق� ،ص-18
.21
7د/حممد جنيب �أحمد �أبو عجوه :املجتمع الإ�سالمي دعائمه و�آدابه يف �ضوء القر�آن الكرمي ،ط،2
القاهرة2000م� ،ص .237د /عبد املجيد حممد احلفناوي :تاريخ النظم ،مرجع
مكتبة مدبويل،
ٍ
�سابق� ،ص .221د/عبدال�سالم الرتمانني :مرجع �سابق� ،ص.22-19
8د /علي حممد جعفر :تاريخ القوانني وال�شرائع يف القانون الروماين -ال�شريعة الإ�سالمية ،امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات و الن�شر والتوزيع ،بريوت ،ط1982 ،1م� ،ص .297د /حممد علي ال�صافوري:
مرجع �سابق� ،ص ،395د /عبداملجيد احلفناوي :تاريخ القانون ،مرجع �سابق� ،ص .258د /عبد ا
ل�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق� ،ص.54-40
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9 .9د /علي حممد جعفر :مرجع �سابق� ،ص .300د /عبداملجيداحلفناوي :تاريخ النظم ،مرجع �سابق،
�ص .222د /حممد عبد الهادي ال�شقنقريي :ج ،2مرجع �سابق� ،ص ،97د/عبدال�سالم الرتمانيني:
مرجع �سابق� ،ص.111
1010د /علي حممد جعفر :مرجع �سابق� ،ص ،309-307د/عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق،
�ص.66-59
�1111سورة :حممد ،الآية.)4(:
1212د /عبدال�سالم الرتمانني :مرجع �سابق� ،ص ،112-110د� /أحمد �شفيق ،مرجع �سابق� ،ص.48
1313د /عبدالرحمن عبداهلل احل�ضرمي� :ضحايا ال�صراع ال�سيا�سي ،جملة احلكمة ،العدد( )52ال�سنة
ال�ساد�سة ،اغ�سط�س ،1976عدن� ،ص .6د/ح�سني مروة :النزاعات املادية يف الفل�سفة العربية
والإ�سالمية ،ج ،1دار الفارابي ،بريوت ،ط1981 ،4م� ،ص .201د/منذر البكر� :أميبول�س ،الكاتب
العربي الطوبائي ،جملة اليمن اجلديد� ،صنعاء ،عدد( )3ال�سنة (� ،1976 )5ص .35-29د/
�سيف علي مقبل :نظرة يف التطور االجتماعي لليمن القدمية ،جملة احلكمة ،عدن ،العدد (،52
 )54 ،53ل�سنة � ،1976ص.18
1414د /قائد نعمان ال�شرجبي :ال�شرائح االجتماعية التقليدية يف املجتمع اليمني ،دار احلداثة
للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت� ،1986 ،ص .256258جواد مطر احلمد :الأفعال االجتماعية
واالقت�صادية يف اليمن القدمي ،دار الثقافة العربية  ،ال�شارقة ،ط2002 ،1م� ،ص.195
1515د/عبد املجيد احلفناوي :تاريخ النظم ،مرجع �سابق� ،ص.225-222
1616د /حممد عبد الهادي ال�شقنقريي :تاريخ النظم ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص .35د /عبد املجيد
احلفناوي :تاريخ النظم ،مرجع �سابق� ،ص .223د /حممد علي ال�صافوري :ال�شرائع ،مرجع �سابق،
�ص .249د/عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق� ،ص.72
1717د /عبد املجيد احلفناوي :تاريخ النظم ،مرجع �سابق� ،ص .223د /حممد ال�شقنقريي :تاريخ
النظم ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص .259د /عبداملجيد احلفناوي :تاريخ القانون ،مرجع �سابق،
�ص .188د /عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق� ،ص.71
1818د /حممد ال�شقنقريي :مرجع �سابق ،ج� ،2ص .99د /علي حممد جعفر :مرجع �سابق� ،ص .352د/
حممد علي ال�صافوري :تاريخ النظم ،مرجع �سابق� ،ص.400
1919د /حممد عبدالهادي ال�شقنقريي :ج ،2مرجع �سابق� ،ص .100د /علي حممد جعفر :مرجع �سابق،
�ص .303د /حممدعلي ال�صافوري:تاريخ القانون ،مرجع �سابق� ،ص.401
2020ي�سري حممد �أر�شد :حقوق الإن�سان يف �ضوء احلديث النبوي ،كتاب الأمة ،العدد ( ،)114ل�سنة
( ،)26اغ�سط�س  ،2006وزارة الأوقاف القطرية� ،ص.58
2121د /علي حممد جعفر :مرجع �سابق� ،ص.308
2222د /علي القا�سمي :حقوق الإن�سان بني ال�شريعة الإ�سالمية والإعالن العاملي ،ال�سل�سلة ال�شهرية
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املعرفة للجميع ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء ،عدد(� ،)22سنة 2001م.
2323د� /صبحي ال�صالح :النظم الإ�سالمية ،ن�ش�أتها وتطورها ،دار العلم للماليني ،بريوت1980 ،م،
�ص .471د /عبد ال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق� ،ص.81-75
2424د /علي حممد جعفر :مرجع �سابق� ،ص .306د/حممد علي ال�صافوري :تاريخ القانون ،مرجع
�سابق� ،ص ،403د /حممد ال�شقنقريي ،ج ،2مرجع �سابق� ،ص ،101د/عبد املجيد احلفناوي:
تاريخ القانون ،مرجع �سابق� ،ص .52د/عبد ال�سالم الرتمانني :مرجع �سابق� ،ص.111-83
2525د /ه�شام علي �صادق .د /عكا�شة حممد عبدالعال :تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،الدار
اجلامعية1986 ،م� ،ص.155
2626د /عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق� ،ص.150-147
2727د /را�شد البزوي :الرق احلديث ،القاهرة� ،ص .،.113د /ريا�ض زاهر :اال�ستعمار الأوربي
لأفريقيا ،دون دار ن�شر ،القاهرة1957 ،م� ،ص ،.138د/عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق،
�ص ،.158-151د� /أحمد �شلبي :التاريخ الإ�سالمي واحل�ضارة الإ�سالمية ،ج ،6القاهرة1975 ،م،
�ص.468-464
2828د /عبدالعزيز �سرحان :الإطار القانوين حلقوق الإن�سان يف القانون الدويل الإن�ساين ،ط،1
� ،1987ص ،45د/عبدال�سالم الرتمانيني :مرجع �سابق� ،ص.193-167
2929د/وديع ال�ضبع :براهام لنكولن من �أعالم التاريخ ،دار املعارف ،القاهرة� ،ص.257-120
3030املادتني ( )8 ،6من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
10دي�سمرب .1948
3131د /عبد العزيز �سرحان :مرجع �سابق� ،ص .248-246باتري�س روالن ،بول تافيرب نييه :احلماية
الدولية حلقوق الإن�سان ،ن�صو�ص ومقتطفات ،ترجمة :د/جورجيت احلداد ،من�شورات عويدان،
بريوت ،ط� ،1996 ،1ص.112-13
�3232سني �أوكاجان  : Sean O.Callaghanجتارة الرقيق ،ترجمة دار الطليعة ،بريوت� ،1962 ،ص
 .129-152د/عبدال�سالم الرتمانني :مرجع �سابق� ،ص.223-240
3333د /قائد نعمان ال�شرجبي :القرية والدولة� ،ص.54
3434التقرير الوطني حلقوق الإن�سان ،ال�صادر عن اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان ما بني عامي
2002-2001م� ،صنعاء – مار�س2003 -م� -ص� ،24ص.48
3535قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ال�صادر بالقانون رقم ( )12ل�سنة 1994م.
3636د /حممد �سعيد العطار :التخلف االقت�صادي واالجتماعي يف اليمن ،املطبوعات الوطنية
اجلزائرية� ،أ�شرف على الطباعة دار الطليعة ،بريوت� ،1965 ،ص.119
3737د /ف�ضل علي �أبو غامن :البنية القبلية يف اليمن بني اال�ستمرار والتغيري ،مطبعة الكاتب العربي،
1985م� ،ص.247
			
جامعة امللكة �أروى

201

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

الأو�ضــــاع القانونية لنظام الرقيـــق

3838د/قائد نعمان ال�شرجبي :ال�شرائح ،مرجع �سابق� ،ص .260د/حممد علي ال�شهاري :طريق الثورة
اليمنية ،دار الهالل القاهرة1966 ،م� ،ص.75
Rouaud Alain : Les Yemen Ed, complexe, bruxlle, 1979, P.146. )2(3939

			
جامعة امللكة �أروى

202

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

مـدى د�ستوريــــة ا�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلــي
اىل حمافظ املحافظة يف ظل النظام القانـوين للإدارة
املحليــــة يف اجلمهورية اليمنيـــــة
د .عبدالرحمن �أحمد املختــار

ا�ستـاذ القانون العام امل�ساعد
كلية ال�شريعة والقانــون  -جامعــة احلديــدة

ملخ�ص:

يهدف هذا البحث اىل الت�أ�سي�س خلو�ض جمال د�ستورية القوانني،
هذا املجال الذي ظل من�سيا لأكرث من عقدين من الزمن منذ نفاذ الد�ستور يف
بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي ،رغم �أن �أغلب القوانني اليمنية تزخر
ن�صو�صها بعيب عدم الد�ستورية ،ومع ذلك ال الباحثني وال اجلهة الق�ضائية
املخت�صة انت�صر �أيا منهما لأحكام الد�ستور  ،ويرجع االمر باعتقادنا
بالن�سبة لدور الدائرة الد�ستورية ال�سلبي يف هذا املجال اىل ت�شكيلها الذي
يفتقد لتخ�ص�ص ق�ضاتها �سواء من حيث الت�أهيل �أو املمار�سة ،هذا من جانب
ومن جانب �آخر �شحة االبحاث التي تربز بو�ضوح �أوجه عدم الد�ستورية يف
الت�شريعات ال�صادرة عن جمل�س النواب  ،وهو ما طبع املرحلة ال�سابقة بطابع
اجلمود البحثي والق�ضائي يف جمال عدم الد�ستورية.
ويعد اخلو�ض يف مو�ضوع هذا البحث ك�سرا لذلك اجلمود الذي ران
على جمال د�ستورية القوانني خالل الفرتة املا�ضية باعتبار �أن هذا املو�ضوع
يالم�س حالة عدم د�ستوريه تنتهك ب�شكل �صارخ حق فئة كبرية من املواطنني
هم جمهور الناخبني ،و�سي�سهم بحث هذا املو�ضوع ب�شكل كبري يف تفعيل دور
الدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا يف جمال د�ستورية القوانني باعتبار �أنه
مل يقت�صر على جمرد ابراز حالة عدم الد�ستورية ب�شكل وا�ضح  ،بل تناول
دور هذه الدائرة ال�سلبي خالل الفرتة املا�ضية وهو ما �سيرتتب عليه دون �شك
جتنب تلك ال�سلبية يف التعاطي مع املنازعات الد�ستورية م�ستقبال.
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...مـدى د�ستوريـة ا�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي اىل حمافظ املحافظة يف ظل النظام القانـوين للإدارة املحليـة

Abstract

This research aims to establish constitutionality of laws, this subject
which has been forgotten for more than two decades since the issue of
the constitution in the last century, even though most Yemeni laws texts
not mention unconstitutionality. Even more the researchers and the
judicial authority not consider the provisions of the Constitution, We
think that’s due to the negative role of Constitutional department and
lack of his judges for professionals and experiences. On the other hand,
the insufficiency of research that highlights on constitutional legislation
which issue from the parliament and this lead to lack of research in the
field of unconstitutional at the previous stage.
The discussion into the subject of constitutionality of laws
during the last period was touches the absence of a constitutional which
violate the right of a large class of electorate. This research will discuss
this matter greatly in the activation of the role of the Constitutional
department of the High Court in the field of constitutionality of law and
not just highlight the absence of constitutional, but show the negative
role of this department during the last period, which would result in
avoid those negative in dealing with constitutional disputes in the
future.

 �أقيمت فيها،كانت اليمن يف بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي على موعد مع مرحلة جديدة
اجلمهورية اليمنية على �أنقا�ض نظامني �شموليني �سادا �شطري الوطن مل يكن للد�ستور وال للقانون وال
،للحريات العامة من الناحية العملية �سمو وال اعتبار يذكر فكان كل ال�سمو وال�سيادة للحكام فقط
و�إن كان كل من نظامي ال�شطرين يتغنى من الناحية النظرية بالد�ستور والدميقراطية وحكم ال�شعب
) و�صبها1( رغم حظر الد�ستور فيهما �صراحة للحرية ال�سيا�سية للمواطنني،وحقوق وحريات املواطنني
) غري �أنه قد تغري الو�ضع متاما من الناحية النظرية اعتبارا من يوم الإعالن عن2(يف قالب حمدد
، فالد�ستور قرر عددا من احلقوق واحلريات العامة، 1990 مايو22 �إعادة حتقيق الوحدة اليمنية يف
.ال�صادر يف �شمال اليمن �سابقا على �أن « احلزبية بجميع �أ�شكالها حمظورة1970 ) من د�ستور37(  ن�صت املادة- 1
 املعدل ال�صادر يف جنوب اليمن �سابقا على �أن «احلزب اال�شرتاكي اليمني املت�سلح بنظرية اال�شرتاكية العلمية هو1970 ) من د�ستور3 (  ن�صت املادة- 2
.القائد املوجه للمجتمع والدولة وهو الذي يحدد الأفق العام لتطور املجتمع وخط ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية للدولة
2014 ) يونيو- العدد الثاين ع�شر ( يناير
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وحدد ال�ضمانات الكفيلة بتوفري احلماية الالزمة لتمتع املواطنني بها ،وهو ما لوحظ على م�ستوى
ممار�سة الأفراد من الناحية العملية حلقوقهم وحرياتهم ال�سيا�سية على الأقل يف الفرتة التالية
لإعالن اجلمهورية اليمنية.
وقد تبنى الد�ستور النهج الدميقراطي فقرر �أن النظام ال�سيا�سي يقوم على �أ�سا�س التعددية
احلزبية وال�سيا�سية وهدفها التداول ال�سلمي لل�سلطة �أو امل�شاركة فيها( )3على م�ستوى م�ؤ�س�سات
ال�سلطة العامة ،و ينطبق ذات القول بالن�سبة ملمار�سة ال�سلطة على امل�ستوى املحلي  ،حيث �أقام الد�ستور
نظام الإدارة املحلية 4على �أ�سا�س االنتخاب العام احلر املبا�شر واملت�ساوي ملجال�س الوحدات املحلية على
م�ستوى املحافظة واملديرية( )5ويف اجلانب التطبيقي على امل�ستوى العام فقد قام على �أ�سا�س التحايل
والتالعب باملبادئ الد�ستورية التي مل يبق لها احلكام من ال�سمو �إال ا�سمه ( )6فماذا عن �سمو هذه املبادئ
وتطبيقيها بالن�سبة للم�ستوى املحلي ؟

�أهمية البحث و �أهدافه

تكمن �أهمية هذا البحث يف �أنه يطرق من الناحية الأكادميية م�س�ألة يف غاية الأهمية تعترب
من امل�سائل امل�سكوت عنها من جانب �أ�صحاب ال�ش�أن  ،واملتحرج منها من جانب الق�ضاء  ،واملتغافل عنها من
جانب الباحثني واملهتمني بال�ش�أن القانوين  .وتتلخ�ص �أهمية هذا البحث و�أهدافه يف الأتي:
 - 1لفت االنتباه �إىل �أهمية اخلو�ض يف مو�ضوع عدم الد�ستورية الذي �شاب ن�صو�ص بع�ض القوانني
ال�صادرة عن جمل�س النواب وذلك لك�سر احلاجز النف�سي �أو االعتقاد �أو القناعات لدى بع�ض
الأفراد يف م�ؤ�س�سات الدولة وخارجها بعدم جدوى اخلو�ض يف هذه امل�س�ألة للتبا�سها وعدم
و�ضوحها .
� - 2إبراز بع�ض مظاهر انتهاك �أحكام الد�ستور من خالل ت�سليط ال�ضوء على �أوجه عدم الد�ستورية
التي �شابت ال�سلطة املحلية حمل البحث .
� - 3إبراز مظاهر االنتهاك ال�صارخ حلقوق املواطنني ناخبني ومر�شحني يف خمتلف حمافظات
اجلمهورية نتيجة لعدم د�ستورية قانون ال�سلطة املحلية حمل البحث .

م�شكلة البحث

يعد قانون ال�سلطة املحلية ال�صادر �سنة  2000وهو الت�شريع املنظم لل�ش�أن املحلي واحدا
من الت�شريعات التي تزخر ن�صو�صها مبخالفة �أحكام الد�ستور هذه املخالفات التي ال مت�س الوثيقة
الد�ستورية فح�سب بل �إنها تعد انتهاكا حلقوق وحريات الأفراد  ،ومع ذلك فم�س�ألة عدم الد�ستورية
لي�ست مثارة يف بالدنا وك�أن الت�شريعات ال�صادرة عن جمل�س النواب ال ت�شوبها �شائبة  ،وتتلخ�ص م�شكلة
 - 3ينظر ن�ص املادة ( )5من د�ستور 1990النافذ.
 -4حول مفهوم الإدارة املحلية و�أهميتها ومقوماتها .ينظر د .حممد الديداموين حممد عبد العال الرقابة ال�سيا�سية والق�ضائية على �أعمال الإدارة املحلية ،
درا�سة مقارنة  ،دار الفكر القانوين طنطا � 2008ص.43-13
 -5ينظر ن�ص املادة ( )47من الد�ستور النافذ.
 - 6تعر�ض الد�ستور لتعديالت وا�سعة بعد اقل من �أربع �سنوات على نفاذه �شمل �أكرث من خم�سني مادة  ،كما تعر�ض �سنة  2001لتعديالت وا�سعة كذلك وكل
هذه التعديالت رغم �شمولها �إال �أن حمورها تغيري مدة الرئا�سة كلما �شارفت على االنتهاء لتبد�أ مدة جديدة.
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هذا البحث يف النقاط الآتية:
� - 1أن �سلطات الدولة يف بالدنا تفاخر بالد�ستور وتتغنى باحرتامه ويف ذات الوقت تنتهكه كل من
جهتها فالتنفيذية تقرتح م�شاريع قوانني تخالف ن�صو�صها �أحكام الد�ستور ،والت�شريعية وب�سبب
تدين م�ستوى معرفة النواب ،وحتت �ضغط و�سطوة ال�سلطة التنفيذية تناق�شها وتقرها  ،وتراوغ
وتتمل�ص منها وتتهرب ال�سلطة الق�ضائية يف حال رفعت �أمامها دعوى تتعلق بالد�ستورية.
 - 2مر على �صدور قانون ال�سلطة املحلية �أكرث من عقد ون�صف من الزمن واىل اليوم ورغم �أنه
م�شوب بعيب عدم الد�ستورية �إال �أنه ال يزال قائما ومطبقا منتهكا للد�ستور ومتعديا على حقوق
الأفراد.
� - 3أن مو�ضوع د�ستورية القوانني ال يحظى يف بالدنا بعناية املتخ�ص�صني يف القانون من �أكادمييني
وحمامني وق�ضاة وغريهم .
� - 4أن مراكز الدرا�سات والبحوث ال تويل مو�ضوع الد�ستورية رغم �أهميته ما ي�ستحق من االهتمام
فلم ن�سمع �أو نعلم بعقد ندوة �أو ور�شة عمل تناق�ش مو�ضوع عدم د�ستورية ن�صو�ص بع�ض القوانني
وانتهاكها لأحكام الد�ستور .
� - 5أن جانبا مهما من امل�شكلة التي يعاجلها هذا البحث تتمثل يف مدى كفاءة �أع�ضاء جمل�س النواب
يف احليلولة دون انتهاك الد�ستور م�ستقبال ب�شكل �سافر من خالل ما ي�صدر من ت�شريعات خمالفة
لأحكام الد�ستور.
� - 6أن جانبا مهما �أي�ضا من م�شكلة البحث تتمثل يف مدى �ضرورة وجود ق�ضاء د�ستوري متخ�ص�ص يطلع
مبهمة الرقابة على د�ستورية القوانني بكفاءة عالية  ،بدال عن الو�ضع القائم الذي اقت�ضى �إ�سناد
مهمة الرقابة على د�ستورية القوانني �إىل جهة ال تتمتع بالتخ�ص�ص يف هذا املجال و ال يتوافر لها
احلد الأدنى من فقه الق�ضاء الد�ستوري .

منهجية البحث

لإخراج �أهداف هذا البحث �إىل حيز الوجود ف�إن ذلك يتطلب درا�سة حتليلية قانونية نقدية
لينتظم بذلك عقد مو�ضوعه يف مبحثني نخ�ص�ص �أولهما لبحث من�صب رئي�س املجل�س املحلي يف ظل
التجربة الأوىل للإدارة املحلية يف اجلمهورية اليمنية  ،يف حني نتناول يف ثانيهما �إ�سناد من�صب رئ�س
املجل�س املحلي يف ظل التجربة الثانية وعلى �أن ن�سبق كل ذلك مبدخل متهيدي نخ�ص�صه لأهمية نظام
الإدارة املحلية وتطوره يف اليمن ذلك على النحو الآتي:
مدخل متهيدي
املبحث الأول� :إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي يف ظل التجربة الأوىل لنظام الإدارة املحلية
املطلب الأول :املبادئ الد�ستورية املنظمة للإدارة املحلية
الفرع الأول :يف ظل ال�صيغة الأوىل لد�ستور �سنة1990
الفرع الثاين :يف ظل ال�صيغة املعدلة للد�ستور �سنة 1994
املطلب الثاين  :القواعد القانونية املنظمة للإدارة املحلية يف ظل قانون 1991
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الفرع الأول  :القواعد العامة يف �ش�أن تنظيم الإدارة املحلية
الفرع الثاين  :القواعد اخلا�صة ب�شغل من�صب رئي�س املجل�س املحلي
املبحث الثاين :من�صب رئي�س املجل�س املحلي يف ظل التجربة الثانية لنظام الإدارة املحلية
املطلب الأول :تعيني املحافظ �أ�سا�س �إ�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي يف ظل ال�صيغة الأوىل
للقانون رقم 2000/4
الفرع الأول  :ت�شكيل املجل�س املحلي يف ظل القانون رقم 2000/4
الفرع الثاين � :أ�سا�س �إ�سناد رئا�سة املجل�س املحلي للمحافظ املعني
املطلب الثاين� :إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي يف ظل ال�صيغة املعدلة للقانون رقم2000/4
الفرع الأول :االنتخاب و�سيلة �إ�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي للمحافظ
الفرع الثاين :حاالت عدم الد�ستورية التي �شابت تعديل 2008
الفرع الثالث� :أثر تقرير مبد�أ انتخاب املحافظ على د�ستورية تعديل 2008

مدخل متهيدي
ال يختلف فقهاء القانون الد�ستوري ( )7على املكانة التي يرتبع عليها الد�ستور يف قمة الهرم
القانوين يف الدولة� ،إذ يتمتع الد�ستور بال�سمو على غريه من القوانني  ،والأ�صل �أن هذا ال�سمو م�سلم به
يف النظم الدميقراطية احلقيقة وال يحتاج للن�ص عليه  ،ففي هذه النظم فقط يتحقق لقواعد الد�ستور
ال�سمو وال�سيادة على غريها من القواعد القانونية يف الدولة � ،أما النظم التي تدعى الدميقراطية وال
تطبق مبادئها فعليا  ،ف�إنها تعد من النظم امل�ستبدة( )8ومن ثم فال جمال للقول مببد�أ �سمو الد�ستور يف
هذه النظم �إذ يعد فيها احلكام هم �أ�صحاب ال�سمو وال �سمو يعلو على �سموهم(.)9
والأ�صل عندما متار�س �سلطات الدولة اخت�صا�صاتها �أن تلتزم احلدود التي ر�سمها لها الد�ستور،
كونه ميثل امل�صدر الذي ت�ستمد منه هذه ال�سلطات اخت�صا�صاتها  ،ومن ثم ف�إن جتاوزها لتلك احلدود
الد�ستورية يخرج �أعمالها عن دائرة امل�شروعية الد�ستورية  ،وي�صمها بعيب عدم الد�ستورية  ،ويعد
مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات �ضمانة مهمة تكفل حماية ن�صو�ص الد�ستور من االنتهاك ذلك �أن هذا املبد�أ
يرتكز على �أ�سا�س حماية احلرية ومنع االعتداء واالعتدال واملوازنة( )10ووفقا لهذا املبد�أ ف�إن
جتاوزت �إحدى �سلطات الدولة حدودها الد�ستورية دفعتها الأخرى و�أعادتها �إىل جادت ال�صواب .
و�إذا كان مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات يف تطبيقه ال�سليم ميثل �ضمانة مهمة تكفل حماية
 -7ينظر حول ذلك �أ�ستاذا الدكتور �إح�سان حميد املفرجي ،النظرية العامة يف القانون الد�ستوري والنظام الد�ستوري يف العراق ،مطبعة جامعة بغداد �1990ص
 .164ود.جورجي �شفيق �ساري� ،أ�صول و�أحكام القانون الد�ستوري  ،املبادئ اال�سا�سية  ،دار النه�ضة العربية القاهرة � 2003ص  .190-189ود .فتحي
فكري  ،القانون الد�ستوري  ،مرجع �سابق �ص.169ود .ياي�سن حممد اخلر�ساين  ،يو�سف هزاع الوايف  ،النظرية العامة للقانون الد�ستوري والنظام الد�ستوري
وال�سيا�سي يف اليمن،درا�سة حتليلية مقارنة بالنظام الربملاين والرئا�سي  ،مركز الأمني للن�شر والتوزيع�2009 ،ص  .83ود.حممد رفعت عبد الوهاب
و�إبراهيم عبدالعزيز �شيحا ،النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري دار املطبوعات اجلامعية اال�سكندرية � 1998ص.503-501
 - 8ينظر د .حممد عبد احلميد �أبو زيد  ،دور الق�ضاء يف علو الد�ستور  ،مطبعة الع�شري � 2008 ،ص.222
 - 9ينظر للباحث املبادئ الد�ستورية العامة وتطبيقاتها يف الد�ساتري اليمنية  ،اجلزء الأول  ،مكتبة �صالح الدين للن�شر والتوزيع احلديدة � 2012 ،ص..60
 - 10ينظر �أ.د .يحىي اجلمل ،الأنظمة ال�سيا�سية املعا�صرة ،دار النه�ضة العربية ،بدون �سنة ن�شر �ص .128
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الد�ستور من االنتهاك من جانب �أي من �سلطات الدولة ،ف�إن �إهدار تطبيق هذا املبد�أ يف اليمن يف ظل
الد�ستور النافذ ،من خالل تكري�س االخت�صا�صات وال�صالحيات بيد ال�سلطة التنفيذية( )11يرتتب
عليه حتما �إهدار ال�ضمانة التي يوفرها للد�ستور مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات يف تطبيقه ال�سليم ،فمن
امل�سلم به �أن تركز ال�سلطة يف يد فرد �أو جهة واحدة �سوف ي�ؤدي �إىل �إ�ساءة ا�ستعمالها(.)12
ولتجاوز الت�أثريات ال�سلبية لإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة على �سمو الد�ستور يربز دور الرقابة على
د�ستورية القوانني( )13و�أهمها الرقابة الق�ضائية التي توفر احلماية للد�ستور �ضد انتهاكات ال�سلطتني
التنفيذية والت�شريعية ،فهذه الأخرية وهي متار�س وظيفتها يف �إ�صدار القوانني الأ�صل �أنها لي�ست مطلقة
اليدين يف �إ�صدار ما ت�شاء من القوانني دون حدود �أو قيود  ،بل �إن عليها �أن تلتزم احلدود التي ر�سمها لها
الد�ستور ،و�إال اعتربت هذه القوانني معيبة بعيب عدم الد�ستورية  ،ويقع على عاتق الق�ضاء( )14بحث
عيب عدم الد�ستورية يف الدعاوى املرفوعة �أمامه ،ف�إذا ما حتقق هذا العيب ق�ضى بعدم الد�ستورية
لي�صبح القانون ال�صادر عن ال�سلطة الت�شريعية باملخالفة لأحكام الد�ستور ك�أن مل يكن .
وغالبا ما تخول بع�ض الد�ساتري جهات الق�ضاء كافة االمتناع()15عن تطبيق القوانني
املخالفة لإحكامها والق�ضاء عندما ميتنع عن تطبيق القانون امل�شوب بعيب عدم الد�ستورية �إمنا ميار�س
وظيفته التي تقوم وفقا ملبد�أ التدرج القانوين على �أ�سا�س �إعالء �ش�أن الن�ص الد�ستوري على غريه من
الن�صو�ص(.)16
ويف اليمن ال يختلف حال الرقابة الق�ضائية عن حال مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات  ،وال نبالغ �إذا
قلنا �أن �أكرث من عقدين من الزمن على نفاذ د�ستور اجلمهورية اليمنية مل توفر الرقابة الق�ضائية()17
11
12

13
14
15

16
17

 كر�س الد�ستور لرئي�س اجلمهورية اخت�صا�صات متنوعة تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية. �أ.د حممد �أن�س قا�سم جعفر النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،دار النه�ضة العربية�1999 ،ص  .119وكذلك د .ف�ؤاد العطار .حيث يذكر �أن عدماجلمع بني ال�سلطات وعدم تركيزها ميثل املعنى ال�سيا�سي ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،بينما ُاختلف يف اال�صطالح القانوين لهذا املبد�أ ،وهو ما ترتب عليه
اختالف الد�ساتري يف تطبيقها له ،وتوزيعها لوظائف الدولة وهو ما ترتب عليه اختالف �أنظمة احلكم �إىل جمعية ورئا�سي وبرملاين .ملزيد من التف�صيل ينظر
م�ؤلفه النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،دار النه�ضة العربية � ،1965ص  205وما بعدها.
 ت�أخذ بع�ض الأنظمة بالرقابة ال�سيا�سية ومتثل فرن�سا النموذج لهده الرقابة  .حول هذا النوع من الرقابة ينظر د .ه�شام حممد فوزي  ،رقابة د�ستوريةالقوانني بني �أمريكا وم�صر  ،مع حتليل للإحكام الد�ستورية يف البلدين  ،دار النه�ضة العربية �2007ص .-46 38و د .رائد �صالح �أحمد قنديل  ،الرقابة
على د�ستورية القوانني  ،درا�سة مقارنة  ،دار النه�ضة العربية القاهرة � 2010ص 34وما بعدها.
 ينظر حول رقابة الق�ضاء على د�ستورية القوانني د .ي�سف حا�شي  ،يف النظرية الد�ستورية  ،من�شورات احللبي احلقوقية  ،بريوت لبنان  ،الطبعة الأوىل� 2009ص .425و د� .إليا�س جوادي  ،رقابة د�ستورية القوانني ،من�شورات احللبي احلقوقية ،الطبعة الأوىل � 2009ص .215و .د حممد �صالح عبد
البديع ال�سيد  ،ق�ضاء الد�ستورية يف م�صر يف �ضوء قانون و�أحكام املحكمة العليا  ،دار النه�ضة العربية ط � 2004 3ص .48-35
 وهو ما يعرف برقابة االمتناع و�صورتها �أن يفع املدعى عليه �أمام املحكمة املخت�صة مبنا�سبة نزاع تنظره بعدم د�ستورية قانون يراد تطبيقه عليه  ،وبع�ضالد�ساتري ي�أخذ برقابة الإلغاء التي تخول �أي مواطن حق الطعن بعدم د�ستورية �أي ن�ص قانوين مبجرد �صدوره ولي�س �شريطا �أن يكون ذلك مبنا�سبة نزاع
منظور �أمام حمكمة خمت�صة  ،وجتمع بع�ض الد�ساتري بني النوعني من الرقابة فيما يعرف باملزج بنهما ومقت�ضى هذا الأ�سلوب �أن يطعن �أحد الأفراد بعدم
د�ستورية ن�ص قانوين فتوقف املحكمة النزاع وحتيل مو�ضوع الف�صل يف عدم الد�ستورية �إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة .حول املزيد من التف�صيل عن �أ�سليب
الرقابة الق�ضائية على د�ستورية القوانني ينظر �أ�ستاذنا د.مظهر حممد العزي  ،املبادئ الد�ستورية العامة ،من�شورات دار اجلامعة اليمنية 1997م �ص.79
و�أ�ستاذنا د� .إح�سان حميد املفرجي ،النظرية العامة يف القانون الد�ستوري والنظام الد�ستوري يف العراق ،جامعة بغداد الطبعة الأوىل � 1990ص 176وما
بعدها.و ينظر د  .عبد الغني ب�سيوين عبداهلل  ،النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية � ، 1997ص  418وما بعدها.ود .فتحي
فكري،القانون الد�ستوري ،املبادئ الد�ستورية العامة ،الكتاب الأول� ،شركة نا�س للطباعة � 2006ص  198وما بعدها.
 ينظر جريوم �أ .بارون ...الوجيز يف القانون الد�ستوري  ،املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور الأمريكي ،ترجمة حممد م�صطفى غنيم ،اجلمعية امل�صرية لن�شراملعرفة والثقافة العاملية  ،القاهرة الطبعة العربية الأوىل �1998ص .51و د .جورجي �شفيق �ساري  ،اخت�صا�ص املحكمة الد�ستورية العليا بالتف�سري درا�سة
حتليلية لن�صو�ص القانون و�أحكام الق�ضاء و�أراء الفقهاء  ،دار النه�ضة العربية الطبعة الثالثة � 2005ص.30-24
 -منذ �أن اكتمل البنيان القانوين للدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا ن�أت بنف�سها  ،وحاولت جهدها التمل�ص من اي دعاوى ترفع �أمامها بعدم الد�ستورية ،
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 التي تتولها الدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا( -)18للد�ستور حدا �أدنى من احلماية �ضد انتهاكاتال�سلطة الت�شريعية لأحكامه فلم ي�سبق لها �أن ق�ضت بعدم د�ستورية ن�ص قانوين رغم �أن القوانني زاخرة
بالن�صو�ص املنتهكة للمبادئ الد�ستورية  ،ومن �صور تلك االنتهاكات املو�ضوع الذي نحن ب�صدده يف هذا
البحث الذي ن�أمل �أن يكون فاحتة لأبحاث كثرية يف هذا املجال ،وخطوة �أوىل يف طريق �إعالء �ش�أن
الد�ستور م�ستقبال.

املبحث الأول

من�صب رئي�س املجل�س املحلي يف ظل التجربة الأوىل
لنظام الإدارة املحلية يف اجلمهورية اليمنية
بد�أت جتربة الإدارة املحلية يف اليمن املوحد بالتوازي مع �إقرار الد�ستور للتجربة
الدميقراطية يف  22مايو �سنة  1990الذي ت�ضمن املبادئ املقررة لنظام الإدارة املحلية ،ووفقا لهذه
املبادئ �صدر القانون رقم  52ل�سنة  1991مت�ضمنا القواعد القانونية لنظام الإدارة املحلية ،و�سن�سلط
ال�ضوء يف هذا املبحث على املبادئ الد�ستورية املنظمة للإدارة يف مطلب �أول يف حني نخ�ص�ص املطلب
الثاين لبحث القواعد القانونية املنظمة للإدارة املحلية يف اجلمهورية اليمنية وخ�صو�صا من هذه
القواعد ما يتعلق مبن�صب رئي�س املجل�س املحلي حمور بحثنا ،وذلك على النحو الأتي:
املطلب الأول

املبادئ الد�ستورية املنظمة للإدارة املحلية
ت�ضمن د�ستور اجلمهورية اليمنية ال�صادر يف 22مايو �سنة  1990واملعدل �سنة  1994وكذلك
�سنة  2001مبادئ د�ستورية نظمت الإدارة املحلية يف البالد و�سنتناول يف هذا املطلب من�صب رئي�س
املجل�س املحلي يف ظل ال�صيغة الأوىل وال�صيغتني املعدلتني للد�ستور �سنة  1994و )19(2001وذلك على
النحو الأتي:

بل �أن بع�ض �أع�ضائها كانوا يت�س�ألون هل يدخل نظر مثل هذا الدعاوى يف اخت�صا�ص دائرتهم� ،إىل �أن ميل رافعي الدعوى ويدعوها  .حول املزيد من التف�صيل
ينظر للباحث  ،املبادئ الد�ستورية العامة  ،وتطبيقاتها يف الد�ساتري اليمنية ،مكتبة �صالح الدين احلديدة � 2011 ،ص 88-83
 - 18بعك�س ما هو عليه احلال بالن�سبة للمحكمة الد�ستورية العليا يف م�صر حول دور هذه املحكمة ينظر د .عاطف عبد الرحمن ،دور الق�ضاء الد�ستوري يف
الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي  ،درا�سة حتليلية تطبيقية مقارنة بني م�صر والواليات املتحدة الطبعة الأوىل � 2011ص 312وما بعدها.
ود.وهيب عباد �سالمة� ،أ�سلوب �إ�صدار املحكمة الد�ستورية لأحكامها ،دار النه�ضة العربية الطبعة الثانية � 2003ص .27-25و د .ع�صمت عبد اهلل ال�شيخ
،مدى ا�ستقالل الق�ضاء الد�ستوري يف �ش�أن الرقابة على د�ستورية الت�شريعات يف النظامني امل�صري والكويتي دار النه�ضة العربية � 2009ص 24 13-و.91
� - 19أفرط امل�شرع اليمني فيما يتعلق بتعديل الد�ستور حيث جتاوز عدد املواد التي خ�ضعت للتعديل اخلم�سني مادة �سنة  ، 1994و�أي�ضا كانت هناك تعديالت
وا�سعة �سنة  2001دومنا مراعاة لأي �ضوابط �أو قيود تتعلق تنظم عملية تعديل الد�ستور.
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الفرع الأول :يف ظل ال�صيغة الأوىل لد�ستور �سنة1990

نظم د�ستور �سنة  1990يف �صيغته الأوىل الإدارة املحلية يف الف�صل الرابع من الباب الثالث
منه حيث ن�ص على �أن “ تق�سم �أرا�ضي اجلمهورية اليمنية �إىل وحدات �إدارية تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية  ،ويعني القانون عددها وتق�سيماتها وحدودها كما ينظم القانون توزيع االخت�صا�صات
لر�ؤ�ساء الوحدات الإدارية ور�ؤ�ساء امل�صالح فيها وتعترب الوحدات الإدارية واملجال�س املحلية جزء ال
يتجز�أ من �سلطة الدولة(.)20
كما ن�ص على �أن “ يكون للوحدات الإدارية جمال�س حملية منتخبة  ،ويحدد القانون ما مينح
لها من مهام و�صالحيات وحقوق وواجبات  ،كما يبني القانون طريقة انتخابها ونظام عملها ومواردها
املالية ودورها يف �إعداد وتنفيذ خطة التنمية(.)21
يت�ضح من خالل الن�صني ال�سابقني �أن امل�شرع الد�ستوري قد ميز بو�ضوح بني الوحدات الإدارية
واملجال�س املحلية حني خ�ص�ص للأوىل املادة( )117منه يف حني خ�ص الثانية باملادة(  )118حيث
حدد ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه وال غمو�ض �آلية ت�شكيل املجال�س املحلية وتتمثل هذه الآلية يف االنتخاب
وهو ما يعني �أن امل�شرع الد�ستوري اليمني قد تبنى هذه ال�صيغة لت�شكيل املجال�س املحلية ذلك �أنه وفقا
للقواعد العامة يق�صد باملجل�س املحلي جمموعة الأفراد الذي ي�ضطلعون ب�إدارة ال�ش�أن املحلي ب�صورة
جماعية(.)22
وقد �أحال الن�ص الد�ستوري �إىل القانون حتديد الطريقة التي يتم بها انتخاب املجال�س املحلية
والتي قد تكون مبا�شرة بحيث ي�ستطيع املواطنون انتخاب من ميثلهم يف املجال�س املحلية ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شرة بحيث يختار املواطنون مندوبني عنهم النتخاب من ميثلهم يف املجال�س املحلية ب�شكل
غري مبا�شر ونعتقد �أن امل�شرع الد�ستوري الذي تبنى االنتخاب �أ�سا�سا لت�شكيل املجال�س املحلية وترك
للم�شرع القانوين حرية اختيار الطريقة املنا�سبة النتخاب �أع�ضاء هذه املجال�س ،وهو بذلك امل�سلك �إمنا
ترك قدرا من املرونة يف اختيار �أو تعديل الطريق االنتخابي لأع�ضاء املجال�س املحلية ب�سهولة وي�سر
وب�إجراءات تتم عن طريق امل�شرع العادي باعتبار �أن حتديد امل�شرع الد�ستوري لطريقة بذاتها تتطلب
تعديالت د�ستورية فيما �إذا مل تكن الطريقة منا�سبة خ�صو�صا و�أن جتربة الإدارة املحلية ال تزال يف
خطواتها الأوىل.

الفرع الثاين :يف ظل ال�صيغة املعدلة للد�ستور �سنة 1994

مل متهل ال�سلطة ال�سيا�سية الد�ستور طويال �إذ مل تفوت الفر�صة التي الحت لها عقب حرب
�صيف �سنة  1994التي ترتب عليها خروج �أحد طريف الوحدة من ال�سلطة وحلول طرف �آخر حمله()23
 - 20ينظر ن�ص املادة ( )177من الد�ستور يف �صيغته الأوىل.
 -21ينظر ن�ص املادة ( )118من الد�ستور يف �صيغته الأوىل.
 -22ينظر �أ�ستاذنا الدكتور �أحمد عبد الرحمن �شرف الدين ،مبادئ الإدارة املحلية وتطبيقاتها يف اجلمهورية العربية اليمنية � ،شركة دار التنوير للطباعة
والن�شر بريوت لبنان  1990الطبعة الثانية �ص  106وكذلك �أ .د دائل حممد �إ�سماعيل اخلاليف ،الإدارة املحلية �أ�س�س وتطبيقات ،دار الفكر ودار الفكر
املعا�صر دم�شق بريوت الطبعة الثانية � 1994ص .27
 -23مل تكن ال�صيغة التي �أُقر بها د�ستور  1990حمل ر�ضا لبع�ض القوى ال�سيا�سية املعار�ضة ،والتي و�صل الأمر ببع�ضها �إىل �إ�صدار الفتاوى بتحرمي الوحدة
ا�ستنادا لهذه ال�صيغة التي يعد الد�ستور وفقا لها علمانيا ح�سب ر�أي هذه القوى ،وما تبع ذلك من حتري�ضها جلماهري ال�شعب �أثناء عملية اال�ستفتاء على
هذا الد�ستور �سنة 1991وحثها على الت�صويت برف�ضه وبذلك فقد مت التعديل يف ظل �شد وجذب بني م�ؤيد لهذا التعديل ومعار�ض له خ�صو�صا �أثناء الفرتة
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فتعر�ض الد�ستور لتعديالت وا�سعة مل تكن وليدة اللحظة ،بل كانت من �إرها�صات الفرتة االنتقالية وما
�شابها من �صراعات كان تعديل الد�ستور من �أهم �أ�سبابها(.)24
ومل ت�ستثنَ الإدارة املحلية من عملية التعديل من حيث ال�شكل وامل�ضمون فمن حيث ال�شكل
افرد لها التعديل م�ساحة �أو�سع مما كانت عليه يف ظل ال�صيغة الأوىل للد�ستور ،وخ�ص�ص لها الفرع
الثالث من الف�صل الثاين الذي خ�ص�صه التعديل لل�سلطة التنفيذية ،ومن الناحية املو�ضوعية جاء
الن�ص املعدل �أكرث و�ضوحا و�صراحة يف تبنيه لالنتخاب بو�صفه الآلية الوحيدة لت�شكيل املجال�س
املحلية( )25وكذلك احلال فيما يتعلق بطريقة انتخاب �أع�ضاء هذه املجل�س( )26حيث ن�ص على �أن
“ تتمتع الوحدات الإدارية بال�شخ�صية االعتبارية ويكون لها جمال�س حملية منتخبة انتخابا حرا
مبا�شرا( )27ومت�ساويا( )28على م�ستوى املحافظة واملديرية(.)29
ولئن كان الن�ص قبل التعديل قد ترك للم�شرع العادي حرية اختيار طريقة انتخاب �أع�ضاء
املجال�س املحلية  ،ف�إن الن�ص املعدل قد حدد ب�شكل دقيق طريقة انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية
وظاهر الن�ص من هو تقرير �ضمانة د�ستورية تكفل حماية حق االنتخاب من �أي انتهاك له �أو تالعب
به من جانب امل�شرع العادي.
كذلك احلال جاء الن�ص املعدل مقررا الخت�صا�صات املجال�س املحلية على خالف الن�ص قبل
التعديل( )30حيث متار�س املجال�س املحلية مهماتها و�صالحياتها يف حدود الوحدة الإدارية وتتوىل
اقرتاح الربامج واخلطط واملوازنات اال�ستثمارية للوحدة الإدارية  ،كما تقوم بالإ�شراف والرقابة
واملحا�سبة لأجهزة ال�سلطة املحلية .)31(...
ويفهم من �إيراد التعديل الخت�صا�ص و�صالحيات املجال�س املحلية ولو على �سبيل االجمال يف
�صلب الوثيقة الد�ستورية هو حماية هذه االخت�صا�صات واعتبار امل�سا�س بها �أو االعتداء عليها من
جانب �أي من �سلطات الدولة مبثابة م�سا�س بالد�ستور واعتداء عليه  ،وهو بذلك يقرر �ضمانة د�ستورية
ترتقي ب�صالحيات واخت�صا�صات املجال�س املحلية �إىل م�صاف املو�ضوعات التي تنظمها الن�صو�ص
الد�ستورية  ،وما يرتتب على ذلك من متتعها مبا يجب للن�صو�ص الد�ستورية من ال�سمو على غريها من
االنتقالية وكان لكل من االجتاهني من املربرات ما ي�ؤيد موقفه .ملزيد من التف�صيل حول �أ�سباب التعديل وحجج كل طرف ينظر م�ؤلفنا املبادئ الد�ستورية
العامة وتطبيقاتها يف اجلمهورية اليمنية  ،مكتبة �صالح الدين الطبعة الأوىل � 2012 ،ص
 - 24حول �أ�سباب تعديل الد�ستور ينظر م�ؤلفنا املبادئ الد�ستورية العامة وتطبيقاتها يف الد�ساتري اليمنية مكتبة �صالح الدين للن�شر والتوزيع احلديدة الطبعة
الأوىل �2012ص
 -25ن�صت املادة( )118من د�ستور  1990يف �صيغته االوىل على �أن «يكون للوحدات االدارية جمال�س حملية منتخبة  ،و...كما يبني القانون طريقة
انتخابها ونظام عملها وماردها املالية ودورها يف �إعداد وتنفيذ خطة التنمية.
 -26حول �شروط و�إجراءات انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية ينظر د .حممد علي فرغلي  ،نظم و�إجراءات انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية يف �ضوء الق�ضاء والفقه
 ،دار النه�ضة العربية � 1998ص  -288 266و.391 378-
 -27وفقا لذلك �أن يتمكن الناخب من اختيار ممثله ب�شكل مبا�شر دومنا و�ساطة وهو ما يعرف باالنتخاب على درجة واحدة �أو الطريقة املبا�شرة .ينظر �أ�ستاذنا
الدكتور ثروت بدوي النظم ال�سيا�سية  ،دار النه�ضة العربية � 2005 ،ص .240
 -28ويعني ذلك �أن يكون لكل ناخب �صوت واحد بغ�ض النظر عن ثروته �أو مركزه االجتماعي �أو مكانته الدينية وقد كان هناك اختالل يف الت�صويت حيث مينح
رب الأ�سرة �إىل جانب �صوته عدد من الأ�صوات ي�ساوي عدد �أ�صوات �أ�سرته  ...ينظر �أ.د �أنور ر�سالن  ،الوجيز يف النظم ال�سيا�سية ،دار النه�ضة العربية� ،ص
177وما بعدها.
 -29ينظر ن�ص املادة  144من الد�ستور املعدل �سنة .1994
 -30الذي ترك للم�شرع العادي مهمة حتديد هذه االخت�صا�صات.
 -31ينظر ن�ص املادة  144من الد�ستور املعدل �سنة .1994
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الن�صو�ص القانونية(.)32
وكما تبنى التعديل ب�شكل �صريح االنتخاب لت�شكيل املجال�س املحلية وحدد طريقة انتخاب
�أع�ضائها حدد كذلك و�سيلة �إ�سناد من�صب املحافظ يف الوحدات الإدارية حيث ن�ص على �أن « تق�سم
�أرا�ضي اجلمهورية اليمنية �إىل وحدات �إدارية يبني القانون عددها وحدودها وتق�سيماتها والأ�س�س
العلمية التي يقوم عليها التق�سيم الإداري( )33كما يبني القانون طريقة تر�شيح وانتخاب واختيار
ر�ؤ�سائها.)34(...
بهذا الن�ص يكون التعديل قد �أفرد تنظيما خا�صا مبن�صب حمافظ املحافظة كما هو بالن�سبة
للن�ص قبل التعديل و�إن جاء التنظيم بعد التعديل ب�شكل �أكرث تف�صيال وو�ضوحا  ،ورغم �أن الن�ص قد
خري ال�سلطة املركزية بني عدد من الو�سائل لإ�سناد من�صب حمافظ املحافظة �إال �أن �أ�سلوب التعيني
هو الذي ظل متبعا خالل �أكرث من عقد ون�صف من عمر جتربة الإدارة املحلية( )35وبذلك فقد ظل
التعيني هو و�سيلة �إ�سناد من�صب حمافظ املحافظة يف حني ظل االنتخاب املبا�شر ح�صرا هو و�سيلة
ت�شكيل املجال�س خالل العقد الأول من عمر جتربة الإدارة املحلية(.)36
املطلب الثاين

القواعد القانونية املنظمة للإدارة املحلية يف ظل قانون 1991
الفرع الأول  :القواعد العامة يف �ش�أن تنظيم الإدارة املحلية

ت�ضمن قانون الإدارة املحلية رقم ( )52ال�صادر �سنة 1991عدد من املبادئ التي تقرر الأخذ
بنظام الإدارة املحلية يف اجلمهورية اليمنية �أهمها متتع الوحدات الإدارية على م�ستوى املحافظات
واملديريات بال�شخ�صية االعتبارية بو�صفها ركنا من �أركان الإدارة املحلية ،وكذلك اال�ستقالل الذي
ميكن الوحدات املحلية من ت�شكيل جمال�سها املحلية عن طريق االنتخاب(.)37
وورد كذلك يف القواعد العامة املنظمة للإدارة املحلية يف هذا القانون الن�ص على الكيفية

32
33
34
35
36
37

 مل يحظ الد�ستور باالحرتام حيث مت جتاوز ن�صو�ص الد�ستور من خالل العبث بها يف تعديل �سنة  2001بل وتعمد تعطيلها من جانب حزب ال�سلطةو�أحزاب املعار�ضة عندما مت التمديد �سنة 2009ملجل�س النواب �سنتني �إ�ضافيتني وفتح املدة اعتبار من �سنة  2011لت�صبح مدة والية هذا املجل�س �أطول
مدة والية يف تاريخ املجال�س النيابية لتتجاوز اثنا ع�شر �سنة.
 هذه العبارة جاء بها التعديل ومل يت�ضمنها الد�ستور يف �صيغته الأوىل. ينظر ن�ص املادة ( )134من الد�ستور املعدل �سنة .1994 ورغم �أن امل�شرع اليمني عدل عن �أ�سلوب التعيني بالن�سبة ملحافظ املحافظة ورئي�س جمل�سها املحلي �إىل �أ�سلوب االنتخاب �إال �أن �أ�سلوب التعيني ظل عالقابذهنيته ذلك �أنه ورغم الن�ص على انتخاب املحافظ ذيل امل�شرع �أخر الن�ص ن�ص الفقرة �أ من املادة ( )38من قانون التعديل بقوله « وي�صدر بتعيينه قرار
جمهوري بعد �إعالن نتيجة فوزه.
 �أ�سند تعديل � 2000إىل حمافظ املحافظة رئا�سة املجل�س املحلي بحكم من�صبه وا�ستمر هذا الو�ضع �ساريا حتى عام .2008 -ينظر ن�ص املادة ( )3من قانون الإدارة املحلية امللغي
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التي يتم بها ت�شكيل املجال�س املحلية( )38واخت�صا�صاتها( )39ومدة واليتها( )40والت�أكيد على اجلوانب
الإدارية لتلك االخت�صا�صات باعتبار �أن نظام الإدارة املحلية املعمول به يف اجلمهورية جزء ال يتجز�أ
من �سلطة الدولة( )41وهو ما يعني تقرير حق هذه املجال�س باال�ضطالع مبهمة التخطيط والعمل على
تلبية متطلبات ال�ش�أن املحلي خالل فرتة واليتها فيما يتعلق باجلوانب املحددة لها يف القانون ودون �أن
تتجاوزها �إىل اجلوانب ال�سيا�سية(.)42
ويت�ضح من خالل القواعد القانونية ال�سابقة الواردة يف �أول قانون منظم لل�ش�أن املحلي يف
اجلمهورية اليمنية �أنها قد تبنت ب�شكل �صريح املبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الإدارة املحلية
يف الدول العريقة التي تبنت الإدارة املحلية بو�صفها النظام الأمثل لإدارة ال�ش�أن املحلي()43و�إذا كان
الأمر كذلك بالن�سبة للقواعد العامة املنظمة للإدارة املحلية ب�شكل عام يف ظل هذا القانون فكيف هو
احلال بالن�سبة للقواعد اخلا�صة املنظمة ملن�صب رئي�س املجل�س املحلي ؟
الإجابة على هذا الت�سا�ؤل �ستكون حمال لبحثنا يف الفرع التايل :

الفرع الثاين  :القواعد اخلا�صة ب�شغل من�صب رئي�س املجل�س املحلي

تبنى امل�شرع اليمني يف ظل قانون الإدارة املحلية امللغي رقم  52ل�سنة  1991نظام االنتخاب
لت�شكيل املجال�س املحلية ب�شكل عام حيث ن�ص على �أن “ يت�ألف املجل�س املحلي لكل وحدة �إدارية من
�أع�ضاء ينتخبون انتخاب ًا حر ًا وعام ًا ومبا�شر ًا ومت�ساوي ًا من قبل املواطنني املتمتعني باحلق االنتخابي ،
وفق ًا لأحكام قانون االنتخابات العامة(.)44
واحلقيقة �أن هذا امل�سلك يتفق مع املبادئ التي يقوم عليها نظام الإدارة املحلية ويتفق مع
الر�أي الراجح يف فقه الإدارة العامة  ،والقانون الإداري الذي يتبنى االنتخاب كـ�أ�سا�س لت�شكيل املجال�س
املحلية ،وما يهمنا هنا �أن حمافظ املحافظة املعني من جانب ال�سلطة املركزية ل�شغل هذا املن�صب
التنفيذي ممثال لل�سلطة التي عينته مل يكن له حق رئا�سة املجل�س املحلي بحكم من�صبه كما هو عليه
احلال يف ظل القانون النافذ( )45وهذا م�سلك �إيجابي يح�سب للم�شرع اليمني يف تلك املرحلة �إال �أنه
38
39
40
41
42
43
44
45

 تن�ص املادة ( )51من القانون ال�سابق على �أن « يت�ألف املجل�س املحلي لكل وحدة �إدارية من �أع�ضاء ينتخبون انتخابا حرا وعاما ومبا�شرا ومت�ساويا منقبل املواطنني املتمتعني باحلق االنتخابي وفقا لأحكام قانون االنتخابات العامة.
 تن�ص املادة(  ) 50من هذا القانون على �أن « املجال�س املحلية املنتخبة يف اجلمهورية اليمنية هي جزء ال يتجز�أ من �سلطة الدولة وهي التي تقرريف نطاق وحدود وحداتها خطط وبرامج التطوير والتنمية املحلية واملوازنات ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية لوحداتها ...ومتار�س الإ�شراف والرقابة والتوجيه
على �أعمال الهيئات التنفيذية لل�سلطة املحلية على الوجه اليمن يف هذا القانون.
 تن�ص املادة (  )13من قانون الإدارة املحلية امللغي على �أن « يكون لكل وحدة من الوحدات املحلية يف اجلمهورية اليمنية جمل�س حملي منتخب  ،ويتمانتخاب �أع�ضائه من قبل املواطنني لدورة انتخابية قدرها ثالث �سنوات ميالدية وفقا ل�شروط و�أحكام قانون االنتخابات العامة.
 ينظر ن�ص املادة ( )50من هذا القانون. حول املزيد من التف�صيل ينظر للباحث باال�شرتاك مع الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبد الرحمن �شرف الدين  ،مبادئ االدارة املحلية وتطبيقاتها يف اجلمهوريةاليمنية  ،مكتبة الأمني للن�شر والتوزيع  ،الطبعة الأوىل � 2010ص
 حول املزيد من التف�صيل ينظر ا�ست�أذنا الدكتور �أحمد عبد الرحمن �شرف الدين ،الإدارة املحلية وتطبيقاتها يف اجلمهورية اليمنية ،مرجع �سابق �ص.16وكذلك د .حممد حممد بدران الإدارة املحلية  ،درا�سات يف املفاهيم واملبادئ دار النه�ضة العربية � 1986ص28-22
 املادة (  )51من قانون الإدارة املحلية امللغي . ينظر ا�ست�أذنا الدكتور مطهر حممد �إ�سماعيل العزي  ،احلركة التعاونية من الوجهتني النظرية و الت�شريعية يف اجلمهورية اليمنية  ،الطبعة الأوىل 1994�ص229
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ومع الأ�سف ال�شديد وبدال من �أن يتطور نظام الإدارة املحلية ب�شكل �إيجابي فقد ح�صل العك�س وتنكب
امل�شرع اليمني ال�صواب يف ظل القانون النافذ(.)46
وفيما يتعلق ب�شغل من�صب رئي�س املجل�س املحلي يف ظل هذا القانون فقد ن�ص على �أن «ينتخب
املجل�س املحلي  ...من بني �أع�ضائه يف �أول اجتماع له رئي�سا للمجل�س املحلي ونائب ًا ومقرر ًا وع�ضوين
�آخرين غري متفرغني ملدة دورة املجل�س املن�صو�ص عليها يف املادة( )53وه�ؤالء -ي�ؤلفون املكتب التنفيذي
للمجل�س املحلي للوحدة(.)47
ولي�س ملحافظ املحافظة املعني من جانب ال�سلطة املركزية يف ظل هذا القانون �أدنى �سلطة
مبا�شرة يف مواجهة املجال�س املحلية ،وجل ما ميلكه يف هذا اجلانب هو التن�سيق بني املجل�س املحلي()48
واملجل�س التنفيذي للمحافظة الذي ير�أ�سه املحافظ( )49وفقا لأحكام قانون الإدارة املحلية امللغي ،وهو
ما يتفق مع املبادئ العامة للإدارة املحلية(.)50

املبحث الثاين

من�صب رئي�س املجل�س املحلي
يف ظل التجربة الثانية لنظام الإدارة املحلية
ذكرنا �أن امل�شرع الد�ستوري اليمني تبنى من خالل عدد من املبادئ التي �أوردها يف �صلب الد�ستور يف
�صيغته الأوىل نظام الإدارة املحلية املعمول به يف الدميقراطيات العريقة التي ي�سود فيها هذا النظام
 ،و على ذات امل�سلك �سار امل�شرع العادي حيث �أورد قانون الإدارة املحلية رقم  52ل�سنة  1991عدد من
القواعد القانونية التي نظم من خاللها ال�ش�أن املحلي وهو م�سلك �إيجابي يحمد عليه امل�شرع اليمني
الد�ستوري والعادي.
وكان الأ�صل وفقا للمجرى االعتيادي للأمور �أن تتطور جتربة الإدارة املحلية يف اليمن مبرور
الزمن  ،و�أن يكر�س هذا التطور يف �صلب الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية ذلك �أن مرور الزمن من �ش�أنه
�أن يك�شف الق�صور والعيوب التي اعتورت الت�شريع املنظم لل�ش�أن املحلي ومن ثم ي�أتي تعديل القانون �أو
تبديله فر�صة �سانحة لو�ضع املعاجلات الناجعة لتلك العيوب ،ال �أن ي�أتي متخلفا ،ومنحرفا عن املبادئ
51
الد�ستورية
لكن ما حدث هو العك�س فبدال من �إن تتطور جتربة الإدارة املحلية يف اليمن تقهقرت  ،وخ�سرت
تقريبا كل املكا�سب النظرية التي جاء بها قانون الإدارة املحلية امللغي( )52ناهيك عن غريها من املكا�سب
46
47
48
49
50
51
52

 ينظر ال حقا �ص.16 املادة(  )66من قانون الإدارة املحلية امللغي . تن�ص الفقرة العا�شرة من املادة ( )21من هذا القانون على �أن» التن�سيق بني املجل�س التنفيذي للمحافظة واملجل�س املحلي.تن�ص الفقرة التا�سعة من املادة()21من قانون الإدارة املحلية امللغي على �أن» رئا�سة املجل�س التنفيذي للمحافظة ومتابعة تنفيذ قراراته. حول طبيعة عالقة املحافظ املعني بالإدارة املحلية املنتخبة ينظر د .حممد الديدموين حممد عبدالعال  ،مرجع �سابق �ص .146-137 حول حاالت االنحراف الت�شريعي ينظر د .حممد ماهر �أبو العينني  ،االنحراف الت�شريعي والرقابة على د�ستورية القوانني وتطبيقه يف م�صر  ،اجلزء الأولالتطور التاريخي لفكرة االنحراف  ،دار النه�ضة العربية �ص  209وما بعدها.
 -حول التطور الت�شريعي لنظام الإدارة املحلية ينظر ا�ست�أذنا الدكتور دائل حممد �إ�سماعيل املخاليف ،مرجع �سابق �ص 238وما بعدها.
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العملية ،وحتديدا فيما يتعلق ب�إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة وهو حمور بحثنا  ،وملزيد
من ت�سليط ال�ضوء على ذلك �سنق�سم بحثنا لهذا املو�ضوع �إىل مطلبني نخ�ص�ص �أولهما لإ�سناد من�صب
املحافظ يف ظل القانون رقم  2000/4يف �صيغته الأوىل  ،يف حني �سيخت�ص املطلب الثاين ب�إ�سناد من�صب
املحافظ يف ظل هذا القانون يف �صيغته املعدلة بالقانون رقم  2008/18وكل ذلك على النحو التايل:
املطلب الأول

ت�شكيل املجل�س املحلي و�أ�سا�س �إ�سناد رئا�سته للمحافظ
يف ظل ال�صيغة الأوىل للقانون رقم 2000/4
مل تكن هناك عالقة بني �إ�سناد من�صب حمافظ املحافظة وبني �إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س
املحلي حيث كان يتم �إ�سناد الأول عن طريق ال�سلطة املركزية 53وهي �صاحبة حرية مطلقة يف اختيار
من ت�سند �إليه هذا املن�صب ،يف حني مل يكن لها �ش�أن يذكر بالن�سبة لإ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي
الذي كان يتم عن طريق االنتخاب � ،أما يف ظل القانون رقم  2000/4فقد تغري الأمر ب�شكل جذري
و�أ�صبح االرتباط وثيقا بني من�صب حمافظ املحافظة ومن�صب رئي�س املجل�س املحلي بحيث يتم �إ�سناد
املن�صبني �إىل �شخ�ص واحد عن طريق ال�سلطة التنفيذية ،ومل يعد للجمهور �أي �سلطة يف اختيار رئي�س
املجل�س املحلي �أو ممار�سة �أي نوع من الرقابة على �أدائه لوظيفته يف �أي من املن�صبني �،إذ الأمر يرجع يف
كل ذلك عمليا �إىل ال�سلطة التنفيذية �صاحبة االخت�صا�ص يف �إ�سناد املن�صبني �إليه.
وت�أ�سي�سا على ما تقدم �سنبحث هذا املطلب يف فرعني نخ�ص�ص �أولهما لت�شكيل املجل�س املحلي
يف ظل هذا القانون  ،يف حني نخ�ص�ص الفرع الثاين لأ�سا�س �إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي ملحافظ
املحافظة املعني  ،وكل ذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول  :ت�شكيل املجل�س املحلي يف ظل قانون 2000

يتكـون املجلـ�س املحلي للمحافظة مـن جممـوع الأع�ضاء املنتخبني من املديريات للمجل�س
بحيث ال يقل عدد �أع�ضاء املجل�س املحلي للمحافظة عن ( )15ع�ضو ًا مبا فيهم رئي�س املجل�س(.)54
وفيما يتعلق ب�آلية ت�شكيل املجل�س املحلي فقد ن�ص القانون على �أن» متثل املديريات يف املجل�س
املحلي للمحافظة متثي ًال مت�ساوي ًا بواقع ع�ضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل املواطنني ،ويف
املحافظة التي ال ي�صل عدد املديريات فيها احلد الذي ي�سمح بت�شكيل املجل�س املحلي للمحافظة بحده
الأدنى يتم رفع م�ستوى متثيل املديريات بالت�ساوي مبا يحقق هذا الغر�ض(.)55
واملالحظ �أن امل�شرع اليمني اعتمد االنتخاب �أ�سا�سا لت�شكيل املجل�س املحلي وهو ما يتفق مع
ن�صو�ص الد�ستور( )56وقد �أكدت املادة الرابعة من قانون ال�سلطة املحلية هدا التوجه ودلك بن�صها على
53
54
55
56

 حول عالقة ال�سلطة املركزية بالإدارة املحلية املنتخبة ينظر د .حممد حممد بدران  ،الإدارة املحلية ،مرجع �سابق �ص .128-123 الفقرة �أ من املادة ( )16من قانون ال�سلطة املحلية النافد الفقرة ب من املادة ( )16من قانون ال�سلطة املحلية النافد -وهذا هو الر�أي الغالب يف الفقه القانوين والذي تتبناه معظم القوانني  .ملزيد من التف�صيل ينظر �أ�ستاذنا الدكتور� /أحمد عبد الرحمن �شرف الدين ،
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�أن « يقوم نظام ال�سلطة املحلية طبق ًا لأحكام الد�ستور وهـذا القانـون علـى مبد�أ الالمركزية الإدارية
واملالية وعلى �أ�سا�س تو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف اتخاذ القرار و�إدارة ال�ش�أن املحلي يف جماالت التنمية
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية من خالل املجال�س املحلية املنتخبة و�سلطات هذه املجال�س يف
اقرتاح الربامج واخلطط واملوازنات اال�ستثمارية للوحدات الإدارية وممار�سة دورها يف عملية تنفيذ
اخلطط والربامج التنموية طبق ًا لأحكام هذا القانون  ،وكذا الرقابة ال�شعبية والأ�شراف على الأجهزة
التنفيذية لل�سلطة املحلية وم�ساءلتها وحما�سبتها.
كما ن�صت املادة ( )8من هذا القانون على �أن « يكون لكل وحدة �إدارية جمل�س حملي منتخب
انتخابا حر ًا مبا�شر ًا ومت�ساوي ًا طبق ًا لأحكام الد�ستور ،وهذا القانون وت�ؤكد املادة ( )9من هذا القانون
حق املواطنني يف االنتخاب والرت�شيح ،وذلك بن�صها على �أن «للمواطنني جميع ًا يف نطاق وحداتهم
الإدارية حق الرت�شيح واالنتخاب لع�ضوية املجال�س املحلية طبق ًا لأحكام هذا القانون وقانون
االنتخابات العامة».
غري �أن ما ميكن مالحظته �أن امل�شرع اليمني مل ي�ستوعب مبادئ الإدارة املحلية يف �ش�أن
انتخاب املجال�س املحلية ،ومل ي�ستوعب �أي�ضا معنى املجل�س املحلي فاكتفى ب�إيراد الن�صو�ص الد�ستورية
والقانونية( )57التي تن�سجم مع مبادئ الإدارة �إال �أنه ما لبث �أن جاء بن�صو�ص قانونية تخالف مبادئ
الإدارة املحلية والن�صو�ص الد�ستورية.

الفرع الثاين� :أ�سا�س �إ�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي �إىل حمافظ املحافظة املعني

ذكرنا �سابقا �أن املجل�س املحلي للمحافظة يتم ت�شكيله عن طريق االنتخاب با�ستثناء رئي�س املجل�س
املحلي الذي مت �إ�سناده خالفا ملبادئ الإدارة املحلية ون�صو�ص الد�ستور �إىل حمافظ املحافظة املعني من
جانب ال�سلطة التنفيذية ،وي�شغل املحافظ من�صب رئي�س املجل�س املحلي وفقا للقانون بحكم من�صبه وال
يحتاج الأمر �إىل �أي �إجراء �آخر من جانب ال�سلطة املركزية �أو من جانب الهيئة املحلية فقد ن�صت املادة
(  )39من قانون ال�سلطة املحلية النافذ على �أن « املحافظ هـو رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة بحـكم
من�صبه وهو امل�سئول الأول فيها باعتباره ممثل ال�سلطة التنفيذية(.)58
ووفقا لذلك يعد هذا الن�ص �أ�سا�سا لإ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي �إىل حمافظ املحافظة،
ولي�س �شرطا من ثم �أن تتحقق يف حمافظ املحافظة ما يتطلبه القانون من �شروط يف بقية �أع�ضاء
املجل�س املحلي ،وفوق ذلك ف�إن هذا امل�سلك للم�شرع يتناق�ض مع ن�صو�ص الد�ستور التي حددت االنتخاب
ح�صرا و�سيلة ت�شكيل املجل�س املحلية وميزت ب�شكل وا�ضح وجلي بني من�صب رئي�س الوحدة الإدارية
الذي تتمتع ال�سلطة املركزية بحرية تعيينه واختياره دون معقب عليها من �أي جهة كانت  ،وبني
من�صب رئي�س املجل�س املحلي الذي ا�سند امل�شرع مهمة انتخابه �إىل اجلمهور  ،ومل يجز الد�ستور بحال من
الوجيز يف القانون الإداري ،دار الفكر املعا�صر بريوت لبنان � 1993ص  65وما بعدها.
 - 57مل يقت�صر الأمر على ت�أكيد مبد االنتخاب من خالل الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية بل �أكدت دلك �أي�ضا الن�صو�ص الالئحية حيث ن�صت الفقرة �أ من
املادة( )19من الالئحة التنفيذي لقانون ال�سلطة املحلية على �أن « يكون لكل وحدة �إدارية على م�ستوى املديرية واملحافظة جمل�س حملي ينتخب �أع�ضاءه
انتخابا حرا مبا�شرا مت�ساويا لدورة انتخابية مدتها �أربع �سنوات �شم�سية.
 - 58و�أكدت ذلك الفقرة ب من املادة( )58من الالئحة التنفيذية لقانون ال�سلطة املحلية بن�صها على �أن « املحافظ هو رئي�س املجل�س املحلي بحكم من�صبه
وهو امل�سئول الأول يف املحافظة باعتباره ممثال لل�سلطة التنفيذية  ،ويكون م�سئوال وحما�سبا �أمامها.
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الأحوال �إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي �إىل موظف عام معني من جانب ال�سلطة املركزية .
ولذلك يعد ن�ص املادة ( )39من قانون ال�سلطة املحلية خمالفا للد�ستور ومن ثم م�شوب بعيب عدم
الد�ستورية وهو ما يعني �أن �شغل حمافظ املحافظة ملن�صب رئي�س املجل�س املحلي وهو �شخ�ص معني من
جانب ال�سلطة املركزية يعد م�صادما للد�ستور وتعد من ثم ت�صرفات املحافظ املتعلقة باملجل�س املحلي
باطلة وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا قد ت�صدت لهذا املو�ضوع عندما رفع
�أمامها جمموعة من املحامني دعوى بعدم د�ستورية قانون ال�سلطة املحلية ومع �أن الدائرة الد�ستورية
قد �سارت يف �إجراءات نظر الدعوى �إال �أنها قد ماطلت وذهبت يف حكمها مذهبا عجيبا فبعد انتظارها
�إىل �أن مت تعديل الد�ستور �سنة  2001لتتوافق ن�صو�صه مع ن�صو�ص القانون املطعون بعدم د�ستوريته
ق�ضت حينها الدائرة الد�ستورية ب�أنه ال حمل للدعوى بعدم الد�ستورية كون ن�صو�ص القانون تتفق
ون�صو�ص الد�ستور بعد تعديله وكان الأ�صل �أن تق�ضي باتفاق ن�صو�ص القانون مع ن�صو�ص الد�ستور قبل
التعديل ولي�س بعد التعديل.
ومل تكن الدائرة الد�ستورية مبماطلتها هي املت�سببة الوحيدة يف هذه النتيجة بل �أن تدين الثقافة
القانونية لدى رافعي الدعوى بعدم الد�ستورية كان له الدور الأكرب يف خ�سارة مبد�أ امل�شروعية لأول
ق�ضية تف�صل فيها الدائرة الد�ستورية حيث كان مو�ضوع الدعوى الد�ستورية هو عدم د�ستورية تعيني
حمافظ املحافظة من جانب ال�سلطة املركزية وهو خط�أ ج�سيم وقع فيه رافعي الدعوى �إذ يكفل الد�ستور
لل�سلطة املركزية حق تعيني حمافظ املحافظة  ،وكان الأ�صل �أن يكون مو�ضوع الدعوى الد�ستورية هو
عدم د�ستورية �إ�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي ملحافظ املحافظة املعني من جانب ال�سلطة املركزية
باعتبار هذا الإ�سناد يخالف ن�صو�ص الد�ستور التي حددت ح�صر طريقة ت�شكيل املجال�س املحلية عن
طريق االنتخاب احلر املبا�شر من جانب املواطنني(.)59
املطلب الثاين

�إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة
يف ظل ال�صيغة املعدلة للقانون رقم2000/4
مل ي�ستقر امل�شرع اليمني على حال واحدة ،فمثلما هو يتنقل فيما يتعلق بت�سمية الت�شريع
املنظم لإدارة ال�ش�أن املحلي يف البالد من م�صطلح �إىل �آخر �إذ اختار �سابق ًا لت�سمية هذا الت�شريع قانون
الإدارة املحلية وهي الت�سمية ال�صائبة ،وحاليا �أختار ت�سمية قانون ال�سلطة املحلية ،وهي ت�سمية غري
دالة على ذلك اجلزء من الن�شاط الإداري الذي متار�سه الهيئات املحلية ،وم�ستقبال وكما هو جاري يف
هذه الأيام الرتويج له من خالل اختيار ت�سمية احلكم املحلي للت�شريع املنظم لذلك اجلزء املحدد من
الن�شاط الإداري لل�سلطة التنفيذية الذي تتوىل املجال�س املحلية ممار�سته حتت �إ�شرافها(.)60
 - 59ينظر ن�ص املادة ( )118من الد�ستور يف �صيغته الأوىل و ن�ص املادة ( )144من الد�ستور يف �صيغته املعدلة �سنة  1994وكذلك ن�ص املادة ()146
من الد�ستور يف �صيغته املعدلة �سنة .2001
 - 60كان امل�شرع اليمني قد اختار الت�سمية ال�صحيحة للت�شريع املنظم لل�ش�أن املحلي يف ظل قانون الإدارة املحلية ل�سنة  1991وحاد عن هذا امل�سلك ال�صائب
يف ظل الت�شريع املعدل �سنة 2000حيث اختار ت�سمية قانون ال�سلطة املحلية وهي ت�سمية غري دقيقة  ،والزال العمل جاريا على �إيجاد م�صطلح �أخر مل�شروع
القانون اجلديد حتت ت�سمية قانون احلكم املحلي  .ملزيد من التف�صيل ينظر م�ؤلفنا بعنوان جتربة ال�سلطة املحلية يف اليمن درا�سة قانونية حتليلية نقدية
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و�إذا كان هذا هو حال امل�شرع اليمني فيما يتعلق بت�سمية الت�شريع املنظم لل�ش�أن املحلي ،ف�إن
حاله كذلك فيما يتعلق بت�شكيل املجال�س املحلية ،حيث يتنقل امل�شرع بني �أ�ساليب خمتلفة لت�شكيل هذه
املجال�س وب�شكل مفاجئ ،وغري مدرو�س حيث �صدر قانون تعديل قانون ال�سلطة املحلية النافذ برقم
 ،2008/18تعر�ض هذا التعديل ملو�ضوع غاية يف الأهمية يتعلق �أ�سا�س ًا بت�شكيل املجال�س املحلية �أو
بالأ�صح ا�ستكمال ت�شكيل املجال�س املحلية وفق ًا لأ�سلوب واحد هو �أ�سلوب االنتخاب ،ورغم �إيجابيات
هذا امل�سلك للم�شرع اليمني �إال �أنه ي�ؤخذ عليه الكثري من املثالب التي تنحدر به �إىل درجة االنعدام
النحرافه عن املبادئ الد�ستورية  ،ولهذا االنحراف مظاهر متعددة �ستكون مع م�سبق حمال للبحث
التف�صيلي يف الفروع الآتية:

الفرع الأول :االنتخاب و�سيلة �إ�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي للمحافظ

�إن من �أهم ايجابيات القانون رقم  2008/18هو �أنه مثل خطوة مهمة يف االجتاه ال�صحيح
من خالل تبني هذا التعديل مل�سلك يحقق االن�سجام بني املبادئ الد�ستورية وما تق�ضي به من الن�صو�ص
على ت�شكيل املجال�س املحلية عن طريق االنتخاب ح�صر ًا ،وبني الن�صو�ص القانونية التي تعد قبل هذا
التعديل منتهكة للمبادئ الد�ستورية كونها قد �أجازت لل�سلطة املركزية حق �إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س
املحلي للمحافظة �إىل املحافظ بحكم من�صبه.
ويكون امل�شرع بهذا التعديل قد �أزال جزئيا ذلك االختالل والتعار�ض الذي ا�ستمر ثمان
�سنوات ليقرر بعدها �أن �شغل من�صب رئي�س املجل�س املحلي يتم عن طريق االنتخاب  ،ولي�صبح الفائز
ً
حمافظ املحافظة من خالل االنتخاب رئي�سا للمجل�س املحلي بحكم من�صبه.
مبن�صب
ومن �إيجابيات هذا التعديل هو �إيراده لعدد من ال�شروط املهمة الواجب توافرها فيمن يرغب
الرت�شح ملن�صب حمافظ املحافظة مل ي�سبق �أن تطلب امل�شرع مثلها من قبل ل�شغل هذا املن�صب املهم على
م�ستوى الوحدة املحلية �أو جمل�سها املحلي  ،وعلى ر�أ�س هذه ال�شروط �شرط امل�ؤهل العلمي( )61حيث
ظل من�صب حمافظ املحافظة ورئي�س جمل�سها املحلي بحكم من�صبه حكرا على ال�سلطة املركزية
تختار من تريد دومنا تقييد مب�ؤهل بذاته وكذلك �شرط ال�سن  -رغم ما فيه من �إ�شكال -الذي حدده
امل�شرع ب�أربعني �سنة� ،إذ ظل حتديد �سن حمافظ املحافظة ورئي�س جمل�سها املحلي قبل هذا التعديل من
�صالحيات ال�سلطة املركزية وحدها ال ي�شاركها فيه �أحد فلها �أن تختار ال�شخ�ص الذي تراه لهذا املن�صب
دومنا تقييد ب�سن حمددة ،ولها ذلك طاملا �أن الأمر ال يزال يف نطاق املباح ،ومل يقيدها ن�ص قانوين ب�سن
حمددة.
كما يعد من �إيجابيات هذا التعديل ا�شرتاط ح�صول املر�شح ملن�صب حمافظ املحافظة على
تزكية  10%من الهيئة االنتخابية ،ميثلون �أغلبية املديريات املكونة للمحافظة ،وهذا ال�شرط �أوردته
الفقرة (د) من املادة ال�سابقة ،يهدف امل�شرع من خالل �إيراده لهذا �إىل �ضمان حد �أدنى من اجلدية
للعملية االنتخابية ،بحيث يلزم لقبول وثائق املر�شح ملن�صب حمافظ املحافظ ح�صوله على ن�سبة
 %10من جمموع �أع�ضاء املجل�س املحلي للمحافظة واملديريات التابعة لها  ،وهو �شرط درج امل�شرع
مركز �سب�أ للدرا�سات اال�سرتاتيجية �صنعاء � ،سل�سلة درا�سات �سيا�سية العدد  2يناير � 2011ص 68وما بعدها.
� - 61أو جب التعديل وفقا للفقرة ج من املادة ( )38منه على من يرغب يف الرت�شيح ملن�صب حمافظ املحافظة �أن يكون حا�صال على م�ؤهل جامعي.
			
جامعة امللكة �أروى

218

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

مـدى د�ستوريـة ا�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي اىل حمافظ املحافظة يف ظل النظام القانـوين للإدارة املحليـة...

اليمني على �إيراده يف كافة العمليات االنتخابية املحلية والنيابية والرئا�سية ،وهو م�سلك �إيجابي �إذا
ما توافرت له ال�ضمانات احلقيقية التي تكفل عدم االنحراف به لي�صبح قيدا على حق حرية املر�شح
والهيئة االنتخابية على حد �سواء.

الفرع الثاين :حاالت عدم الد�ستورية يف تعديل 2008
وميكن �أن نناق�ش هذه املظاهر يف النقاط الآتية:

�أوال  :عدم الد�ستورية املتعلق ب�أ�سلوب انتخاب حمافظ املحافظة

ن�صت الفقرة (�أ) من املادة ( )38املعدلة من قانون ال�سلطة املحلية على �أن “يكون لكل
حمافظة حمافظ بدرجة وزير ،يتم انتخابه باالقرتاع ال�سري من قبل هيئة انتخابية تتكون من
املجل�س املحلي للمحافظة وجمال�س مديريات املحافظة ممن تتوفر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف
الفقرة (ج) من هذه املادة ،وي�صدر بتعيينه قرار جمهوري فور �إعالن نتيجة فوزه ،ويبا�شر مهامه بعد
�أداء اليمني الد�ستورية �أمام رئي�س اجلمهورية.
حدد هذا التعديل النتخاب حمافظ املحافظة �أ�سلوب ًا غري الأ�سلوب املتبع يف االنتخابات يف
ت�شريعات اجلمهورية اليمنية� ،سواء يف ذلك االنتخابات املحلية �أم الربملانية �أم الرئا�سية باعتبار �أن
الد�ستور قد حدد ح�صر ًا �أ�سلوب االنتخاب املبا�شر دون غريه يف انتخاب �أع�ضاء الهيئات املحلية ،وانتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب ،وذات الأ�سلوب ي�سري بالن�سبة النتخاب املر�شح ملن�صب رئا�سة اجلمهورية ،حيث
ن�ص فيما يتعلق بانتخابات املجال�س املحلية على �أن “تتمتع الوحدات الإدارية بال�شخ�صية االعتبارية،
ويكون لها جمال�س حملية منتخبة انتخاب ًا حر ًا مبا�شر ًا ومت�ساوي ًا على م�ستوى املحافظة واملديرية”...
( ،)62ون�ص فيما يتعلق بانتخابات جمل�س النواب على �أن “ يت�ألف جمل�س النواب من ثالثمائة ع�ضو
وع�ضو واحد ينتخبون بطريق االقرتاع ال�سري احلر املبا�شر املت�ساوي )63(...ون�ص فيما يتعلق بانتخاب
رئي�س اجلمهورية على �أن “ يتم انتخاب رئي�س اجلمهورية من ال�شعب يف انتخابات تناف�سية(.)64
وكذلك احلال بالن�سبة لقانون االنتخابات العامة ،حيث ن�ص فيما يتعلق بانتخابات املجال�س
املحلية على �أنه “مع مراعاة �أحكام قانون ال�سلطة املحلية يتم انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية باالقرتاع
ال�سري احلر املبا�شر واملت�ساوي طبق ًا للأحكام املقررة يف هذا القانون والقوانني النافذة( )65ون�ص فيما
يتعلق بانتخابات جمل�س النواب على �أن “يت�ألف جمل�س النواب من ثالثمائة ع�ضو وع�ضو واحد يتم
انتخابهم عن طريق االقرتاع ال�سري العام احلر املبا�شر واملت�ساوي )66(...وفيما يتعلق بانتخابات رئي�س
اجلمهورية ن�ص هذا القانون على �أن” يتم انتخاب رئي�س اجلمهورية من ال�شعب يف انتخابات تناف�سية
حرة ومبا�شرة .)67(...
62
63
64
65
66
67

 ينظر ن�ص املادة ( ) 146من الد�ستور النافذ. ينظر ن�ص املادة ( )63من الد�ستور النافذ. ينظر ن�ص الفقرة (هـ) املادة (  )108من الد�ستور النافذ. ينظر ن�ص املادة ( )78من قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء رقم3/2001 ينظر ن�ص املادة (  ) 53من قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء النافذ. -ينظر ن�ص الفقرة �أ من املادة (  ) 63من قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء النافذ
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ومل يختلف م�سلك قانون ال�سلطة املحلية النافذ يف تنظيمه النتخابات املجال�س املحلية عما
�سارت عليه ن�صو�ص الد�ستور وقانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء� ،إذ ورد الن�ص يف هذا القانون على
�أن” يكون لكل وحدة �إدارية جمل�س حملي منتخب انتخاب ًا حر ًا مبا�شر ًا ومت�ساوي ًا طبق ًا لأحكام الد�ستور
وهذا القانون(.)68
ومن خالل �صراحة الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية ال�سابقة يف تقريرها لأ�سلوب االنتخاب
العام املبا�شر لأع�ضاء املجال�س املحلية و�أع�ضاء جمل�س النواب ومن�صب رئا�سة اجلمهورية ،يت�ضح �أن
الأ�سلوب الذي جاء به تعديل  2008يتعار�ض مع ما قررته تلك الن�صو�ص� ،إذ يقوم هذا الأ�سلوب على
�أ�سا�س االنتخاب غري املبا�شر �أو على درجتني بالن�سبة ملحافظ املحافظة ،ومن �ش�أن هذا التعار�ض مع
�أحكام الد�ستور �أن يجعل من ذلك التعديل م�شوب ًا بعيب عدم الد�ستورية ،حيث �أن امل�شرع مل يراع حتقيق
االن�سجام والتوافق بني ن�صو�صه والن�صو�ص الد�ستورية والن�صو�ص القانونية الأخرى التي تنظم
االنتخابات املحلية ،بل مل يراع امل�شرع حتقيق احلد الأدنى من االن�سجام بني تنظيم قانون ال�سلطة
املحلية لالنتخابات املحلية ،وبني هذا التعديل الذي �أدخل عليه ،وهنا يربز احلديث عن اعتبار عملي
يف غاية الأهمية ال ميكن جتاهله يتعلق هذا االعتبار ب�أهلية املواطن النتخاب من ميثله على امل�ستوى
القومي ب�شكل مبا�شر يف انتخابات املر�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية ،وكذلك احلال فيما يتعلق ب�أهليته
النتخاب ممثله يف الربملان وب�شكل مبا�شر ،لي�صبح يف نهاية املطاف غري �أهل النتخاب من ميثله على
امل�ستوى املحلي ب�شكل مبا�شر.
و�إذا ما ت�ساءلنا عن العذر الذي ميكن التما�سه للم�شرع على كل هذا الإغفال للن�صو�ص
الد�ستورية والقانونية ،وبالأ�صح التغافل عنها� ،أو ما هي ال�صعوبات العملية التي جعلت امل�شرع ي�صدر
تعديال للقانون املنظم لالنتخابات املحلية ،ينتهك بهذا التعديل ن�صو�ص الد�ستور والقوانني النافذة؟
وملاذا مل يقرر امل�شرع ت�أجيل هذا التعديل حتى يحني موعد االنتخابات املحلية ليتم انتخاب حمافظ
املحافظة �ضمن انتخابات �أع�ضاء املجال�س املحلية ب�شكل عام؟ و�إذا ما كان هناك ا�ستعجال غري مربر،
فلماذا مل يقرر امل�شرع �أن تتم هذه االنتخابات ب�أ�سلوب مبا�شر كما هو مقرر يف الن�صو�ص الد�ستورية
والقانونية؟
ال �شك �أن كل تلك الت�سا�ؤالت ال ميكن بحال من الأحوال �أن جتد لها �إجابات تربرها �سوى
دخول ذلك التعديل �ضمن حاالت تن�صل امل�شرع عن ا�ست�شعار �أو مراعاة القد�سية وال�سمو الذي يجب �أن
يتمتع بهما الد�ستور ،والذي يقت�ضي �أال ي�صدر من الت�شريعات �إال ما كان من�سجما ومتوافقا مع �أحكامه،
وهذه هي م�سئولية جمل�س النواب الذي يجب عليه مراعاتها كونها متثل �صميم وظيفته الت�شريعية،
ال �أن ي�صدر الت�شريعات وتعديالتها كما ترد �إليه مقرتحات م�شروعاتها من ال�سلطة التنفيذية وعلى
عالتها ،بل يجب عليه فح�صها ودرا�ستها وتدقيقها وعر�ضها للمناق�شة من خالل الندوات حتى ميكن
الو�صول بها �إىل مرحلة االن�سجام مع �أحكام الد�ستور والقوانني النافذة.
وكان الأحرى مبجل�س النواب �أن يرتوى يف م�س�ألة البت يف ذلك التعديل وبتلك ال�سرعة،
ويعطي للنقا�ش وقت ًا كافي ًا ،ومل يكن هناك من �ضرورة لتعجيل انتخاب املحافظني -التي تعد من حيث
الأ�صل خطوة ايجابية� -إىل �أن يحني موعد االنتخابات املحلية حتى ميكن تكري�س هذه اخلطوة ب�شكل
 - 68ين�ص املادة ( ) 8من قانون ال�سلطة املحلية رقم .4/2000
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�أكرث �إيجابية باعتبار �أن التعجيل بها مل ير�سخها كما يجب نظر ًا ملا �شابها من عيوب عدم الد�ستورية
التي لي�س من �ش�أنها �أن ت�سمها بالبطالن فح�سب ،بل ت�صل بها �إىل درجة االنعدام.

ثانيا :عدم الد�ستورية املتعلق باخللط بني االنتخاب والتعيني

مل يقت�صر �أثر الإرباك واال�ستعجال على تعار�ض هذا التعديل مع �أحكام الن�صو�ص الد�ستورية
والقانونية فح�سب ،بل �إن هذا التعار�ض جنده لي�س يف نطاق التعديل �أو املادة ب�شكل عام بل يف حمتوى
ذات الفقرة ،ففي حني تقرر الفقرة (�أ) من املادة(  )38من هذا التعديل يف بدايتها انتخاب املحافظ
باالقرتاع ال�سري ،جندها يف نهايتها تناق�ض احلكم الوارد يف بدايتها حيث متنح لل�سلطة التنفيذية
�سلطة تعيني حمافظ املحافظة من خالل قرار جمهوري ي�صدر بذلك فور �إعالن نتيجة فوزه يف
االنتخابات(.)69
و�إذا كان من املعقول واملقبول �أن يكون بع�ض �أع�ضاء املجل�س املحلي معينني والبع�ض منهم
منتخبني( )70وفق ًا لر�أي البع�ض من فقهاء القانون الإداري للمربرات واحلجج التي قيلت يف تربير
ذلك( )71ف�إن من غري املعقول ،ومن غري املقبول �أن يكون نف�س ال�شخ�ص منتخبا من جانب اجلمهور،
ومعينا من جانب ال�سلطة املركزية يف ذات الوقت ،ونح�سب �أن امل�شرع مل يق�صد هنا التعيني مبعناه الفني،
و�إال كان ذلك ميثل دليال على عدم �إمكانية التمييز من جانب امل�شرع بني معاين الألفاظ ومدلوالتها
ونحن ن�ستبعد هذا االحتمال ،ونرجح �أن يكون لال�ستعجال دوره يف ورود هذا اخللط ،و�أن �إرادة امل�شرع
قد ان�صرفت يف هذه اجلزئية لي�س �إىل التعيني مبعناه الفني كما ذكرنا و�إمنا �إىل جمرد الت�سمية فقط
بحيث ي�صدر القرار اجلمهوري بت�سمية الفائز مبن�صب املحافظ تالي ًا لإعالن نتيجة االنتخابات ،على
�أنه ال يرتتب على عدم �صدور القرار اجلمهوري بالت�سمية �أثر فيما يتعلق ب�أحقية الفائز يف االنتخابات
مبن�صب املحافظ ،و�إال كان معنى ذلك ن�سف العملية االنتخابية من �أ�سا�سها والعودة �إىل ما كان عليه
احلال قبل التعديل.
و�أمام هذه الو�ضعية ميكن �إثارة عدد من الت�سا�ؤالت ،وهي �إذا ما رف�ضت ال�سلطة التنفيذية وفقا
لفهم ظاهر الن�ص �إ�صدار قرار جمهوري بتعيني الفائز يف االنتخابات لأي �سبب كان وهو �أمر وارد عملي ًا
فما هو احلكم يف هذه احلالة ؟ وما قيمة فوز املر�شح مبن�صب املحافظ �إذا مل ي�صدر القرار اجلمهوري؟
وما قيمة �آراء هيئة الناخبني التي قررت اختيار ذلك املر�شح؟ بل وما قيمة العملية االنتخابية برمتها؟
وما هي الفائدة من تقريرها �إذا كان الأمر �سينتهي ب�صدور قرار من جانب ال�سلطة التنفيذية بتعيني
حمافظ املحافظة؟ �إذا كانت ال�سلطة التنفيذية متلك �سابق ًا ومبوجب ن�صو�ص الد�ستور وقانون ال�سلطة
 - 69تن�ص الفقرة �أ من املادة ( )38املعدلة على «�أن يكون لكل حمافظة حمافظ بدرجة وزير يتم انتخابه باالقرتاع ال�سري من قبل هيئة انتخابية تتكون من
املجل�س املحلي للمحافظة وجمال�س مديريات املحافظة ممن تتوافر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة ج من هذه املادة  ،وي�صدر بتعيينه قرار جمهوري
فور �إعالن نتيجة فوزه  ،ويبا�شر مهامه بعد �أداء اليمني..
 - 70االنتخاب يف النظام االجنليزي هو الو�سيلة الوحيدة الختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية يف خمتلف م�ستوياتها عن طريق االقرتاع املبا�شر ملدة �أربع �سنوات
يتم جتديد ثلث الأع�ضاء املنتخبني كل عام .ملزيد من التف�صيل ينظر د .حممد علي فرغلي  ،نظم و�إجراءات انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية يف �ضوء الق�ضاء
والفقه  ،درا�سة ت�أ�صيلية وتطبيقيه لنظام االنتخاب املحلي يف م�صر ودول الغرب  ،دار النه�ضة العربية  1988الطبعة الأوىل �ص .390-389وينظر
كذلك د .هاين علي الطهراوي قانون الإدارة املحلية  ،احلكم املحلي يف الأردن وبريطانيا  ،مع درا�سة لأحدث التعديالت املتعلقة بهيكلية ال�سلطات املحلية يف
النظامني  ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع عمان الأردن الطبعة الأوىل � 2004ص.14
 - 71حول مربرات التعديل ينظر للباحث املبادئ الد�ستورية وتطبيقاتها يف اجلمهورية اليمنية  ،مرجع �سابق �ص.101-99
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املحلية حق تعيني حمافظ املحافظة ،فهل الزالت متلك هذا احلق بعد تعديل هذا القانون؟
ال �شك �أن االحتماالت التي �أثارتها الت�سا�ؤالت ال�سابقة ميكن �أن جتد لها تطبيقات عملية،
فرف�ض ال�سلطة التنفيذية �إ�صدار قرار التعيني للفائز مبن�صب حمافظ املحافظة �أمر وارد لأي �سبب
من الأ�سباب ،وال �شك �أن �سكوت امل�شرع عن بيان احلكم يف هذه احلالة �سريتب �آثار ًا �سلبية ،حيث �أن
عدم اعرتاف ال�سلطة التنفيذية بفوز املر�شح يف االنتخابات �سيثري النزاع بني املكونات ال�سيا�سية
واالجتماعية للمجتمع املحلي ،بل �أن هذا النزاع قد يتعداه �إىل مكونات املجتمع على م�ستوى الدولة،
وهو �أمر خطر على �أمن و�سالمة املجتمع.
وقد كان الأحرى بامل�شرع �أال يقرر هذا احلق لل�سلطة التنفيذية ،فهي قد كانت متلك هذا
احلق ،وال جدال يف ذلك ،وفق ًا لأحكام الد�ستور والقانون قبل التعديل� ،أما بعد التعديل فلم يعد من
حقها تعيني حمافظ املحافظة ،باعتبار �أن �شغل هذا املن�صب يتم ح�صرا عن طريق االنتخاب ،وال ب�أ�س
من �صدور قرار بت�سمية الفائز بهذا املن�صب خالل فرتة حمددة ،و�إذا مل ي�صدر هذا القرار خالل الفرتة
املحددة �أعترب الفائز يف االنتخابات �شاغ ًال ملن�صب املحافظ بقوة القانون.
والقول بغري ذلك يرتتب عليه �إهدار �إرادة الناخبني �أ�صحاب ال�سلطة احلقيقية يف اختيار من
ميثلهم ،وال يجوز احلجر على �إرادتهم ورهنها بقرار ي�صدر عن ال�سلطة التنفيذية ،لأن من �ش�أن ذلك
م�صادرة هذه الإرادة ون�سف العملية االنتخابية من �أ�سا�سها.

ثالثا  :عدم الد�ستورية املتعلق بوظيفة املر�شح وا�ستقالته و�إقالته

ت�ضمنت الفقرة (هـ) من املادة ال�سابقة جمموعة من الأحكام تتعلق بوظيفة املر�شح قبل
االنتخابات ،واحتمال عودته �إليها بعد فوزه وانق�ضاء مدة واليته ،وكذلك ا�ستقالته من من�صب حمافظ
املحافظة ،ومن ميلك �إقالته منه ،ففيما يتعلق بوظيفة املر�شح قبل و�أثناء الرت�شيح ملن�صب املحافظ
ف�إنه يظل حمتفظ ًا بها وميار�سها ،ولي�س هناك مانع قانوين من ذلك� ،إىل �أن تعلن نتيجة االنتخابات ف�إن
مل يحالفه احلظ ا�ستمر يف وظيفته دومنا ت�أثري للعملية االنتخابية عليها ،و�إن حالفه احلظ يف الفوز
مبن�صب املحافظ �أعترب وفق ًا لهذه الفقرة ،وبقوة القانون م�ستقي ًال من وظيفته اعتبار ًا من تاريخ �إعالن
نتيجة فوزه.
وما ميكن قوله هنا �أن امل�شرع اليمني مل يكن موفق ًا يف هذا امل�سلك ،وكان الأ�صل �أن يلزم كل
مر�شح يتوىل من�صب ًا من املنا�صب العامة ،ويرغب يف الرت�شح ملن�صب حمافظ املحافظة �أن يقدم ا�ستقالته
من من�صبه قبل تقدمي وثائقه �إىل جلنة القيد والت�سجيل مبدة معقولة يحددها امل�شرع ،ليكفل بذلك
عدم ا�ستغالله لهذا املن�صب ،وت�سخريه خلدمة عملية تر�شحه ملن�صب حمافظ املحافظة ،وما يزيد من
�سلبية هذا امل�سلك �أنه يف حال ما �إذا كان هذا املن�صب يف مرفق خدمي مرتبط ب�شكل مبا�شر بجانب من
جوانب حياة اجلمهور ،ف�إنه ميكن لهذا املر�شح توجيه خدمات هذا املرفق �إىل الهيئة الناخبة مبا ي�ضمن
له ا�ستمالة �أكرب قدر ممكن من الأ�صوات �إىل جانبه.
ومن �سلبيات م�سلك امل�شرع اليمني يف هذا التعديل ،والواردة �ضمن الأحكام التي ت�ضمنتها
هذه الفقرة ،ما يتعلق ب�إ�سناده حلق البت يف مو�ضوع ا�ستقالة حمافظ املحافظة �إىل رئي�س اجلمهورية،
وكذلك منحه حق �إقالة املحافظ من من�صبه .
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ووفق ًا للقواعد العامة ،ف�إن من ميلك حق التعيني ميلك حق الإقالة ،ومن ثم �إذا ما مت �شغل
من�صب حمافظ املحافظ عن طريق االنتخاب من جانب هيئة ناخبة حملية ،ف�إن هذه الهيئة وحدها هي
التي متلك �سلطة �إقالة حمافظ املحافظة ،بخالف ما كان عليه احلال قبل هذا التعديل �إذ كانت ال�سلطة
املركزية متلك �سلطة تعيني حمافظ املحافظة ،ومتلك بالنتيجة �سلطة �إقالته من من�صبه ،ال خالف حول
ذلك وال جدال ،ومن ثم يعد �إ�سناد �سلطة �إقالة حمافظ املحافظة املنتخب �إىل ال�سلطة املركزية �إ�سناد ًا
باط ًال منتهكا للد�ستور الذي قرر ت�شكيل املجال�س املحلية عن طريق االنتخاب ،وينطبق ذات القول فيما
يتعلق ب�إجازة امل�شرع ملحافظ املحافظة تقدمي ا�ستقالته �إىل ال�سلطة التنفيذية ،فالهيئة الناخبة التي
اختارت املحافظ هي التي متلك وحدها البت يف مو�ضوع ا�ستقالته ،وبخالف ما كان عليه احلال قبل هذا
التعديل ،حيث كان رئي�س اجلمهورية ميلك مبفرده وبدون منازع حق البت يف مو�ضوع ا�ستقالة حمافظ
املحافظة ،وهو ما يت�أكد معه القول بعدم د�ستورية الن�صو�ص التي متنح ال�سلطة التنفيذية حق �إقالة
املحافظ  ،وتلزمه تقدمي ا�ستقالته �إليها.

رابعا  :عدم الد�ستورية املتعلق بجهة الإ�شراف على االنتخابات

ن�صت الفقرة (ز) من املادة ( )38من قانون التعديل على �أن “ تبا�شر الوزارة فور �صدور هذا القانون
الإجراءات النظامية النتخاب املحافظني طبق ًا لأحكام هذا القانون ،وتتوىل الوزارة الإدارة والإ�شراف
على عملية االنتخاب وت�ضع ال�ضوابط املنفذة لذلك.
وهذا الن�ص يعد من �أخطر املثالب التي ت�ؤخذ على هذا التعديل ،ذلك �أن الد�ستور قد ن�ص يف
املادة ( )159على �أن” تتوىل الإدارة والإ�شراف والرقابة على �إجراء االنتخابات العامة واال�ستفتاء
العام جلنة عليا م�ستقلة وحمايدة ،ويحدد القانون عدد �أع�ضاء اللجنة ،وال�شروط الالزم توافرها
فيهم ،وطريقة تر�شيحهم وتعيينهم ،كما يحدد القانون اخت�صا�صات و�صالحيات اللجنة مبا يكفل لها
القيام مبهامها على الوجه الأمثل.
وكذلك احلال بالن�سبة لقانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء رقم ( )13ل�سنة  2001الذي
جاء �ضمن مواد الف�صل الثالث منه عدد من الن�صو�ص تتعلق باالنتخابات املحلية و�إ�شراف اللجنة العليا
عليها ،حيث ن�صت املادة ( )81منه على �أن “يقدم طلب الرت�شيح على النموذج املعد لذلك �إىل اللجنة
الأ�صلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغر�ض ،وذلك يف الأيام الع�شرة التالية لفتح باب الرت�شيح
خالل �أوقات الدوام الر�سمي .كما ورد يف املادة ( )84من هذا القانون ما ن�صه “حتدد اللجنة العليا
اللجنة التي تقوم با�ستقبال طلبات الرت�شيح والبت فيها ،ويف كل الأحوال يتم رفع �أ�سماء املر�شحني
الذين مت قبولهم �إىل اللجنة العليا لتتوىل تنظيم �إعالنهم.
ومل يختلف الأمر بالن�سبة لقانون ال�سلطة املحلية النافذ الذي ورد �ضمن �أحكامه العامة ما
ن�صه “تتوىل اللجنة العليا لالنتخابات طبق ًا لأحكام هذا القانون وقانون االنتخابات العامة الإعداد
والتح�ضري والإ�شـراف علـى انتخابات املجال�س املحلية يف كافة الوحدات الإدارية مبا يف ذلك و�ضع دليل
انتخابي للمجال�س املحلية ،يبني فيه الأحكام والقواعد والإجراءات واملواعيد اخلا�صة بالرت�شيح
و�ضوابط الدعاية االنتخابية وطريقة �إعالن النتائج والطعون املتعلقة بها وجهات الف�صل فيها(.)72
 - 72ينظر ن�ص املادة مادة ( )153من قانون ال�سلطة املحلية النافذ.
			
جامعة امللكة �أروى

223

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

مـدى د�ستوريـة ا�سناد من�صب رئا�سة املجل�س املحلي اىل حمافظ املحافظة يف ظل النظام القانـوين للإدارة املحليـة...

ويتبني مما�سبق:
	� -أن امل�شرع الد�ستوري حدد ح�صر ًا اجلهة املنوط بها الإ�شراف على االنتخابات العامة يف البالد
�سواء يف ذلك املحلية �أم الربملانية �أم الرئا�سية ،وهذه اجلهة هي اللجنة العليا لالنتخابات التي
و�صفها امل�شرع الد�ستوري ب�أنها م�ستقلة وحمايدة ،وبذلك ف�إن ن�ص الفقرة (ز) من قانون التعديل
الذي �أ�سند لوزارة الإدارة املحلية مهمة الإدارة والإ�شراف على انتخابات حمافظي املحافظات
يعد ن�ص ًا م�شوب ًا بعيب عدم الد�ستورية ملخالفته �صراحة لن�ص املادة ( )159من الد�ستور ،و�إذا
كانت اللجنة العليا لالنتخابات م�ستقلة وحمايدة كما و�صفها ن�ص املادة ال�سابقة ،ف�إن هذا الو�صف
ال ينطبق على وزارة الإدارة التي ال تعد م�ستقلة وال حمايدة يف ممار�ستها الخت�صا�صاتها كونها
واحدة من الوزارات املكونة للحكومة التي متثل احلزب احلاكم ،وت�أمتر ب�أوامره وتنفذ �سيا�سته
يف املجاالت كافة ،وبذلك ف�إ�شراف وزارة الإدارة املحلية و�إدارتها النتخابات حمافظي املحافظات
ميثل انتهاك ًا �صارخ ًا لأحكام الد�ستور ،يرتتب عليه بطالن العملية االنتخابية برمتها ،و�إن جنحت
هذه العملية وحتقق الهدف منها لأن « الأمر متعلق ب�سيادة القانون(.)73
	�-أن امل�شرع العادي حدد �آلية تنظيم االنتخابات املحلية واجلهة التي تقدم �إليها طلبات الرت�شيح،
وهي ح�سب الن�ص ال�سابق اللجنة الأ�صلية التي تعينها اللجنة العليا لالنتخابات ،وهو ما يعني �أن
وزارة الإدارة املحلية ال عالقة لها ال من قريب وال من بعيد ب�إدارة عملية انتخاب �أع�ضاء املجال�س
املحلية والإ�شراف عليها� ،سواء تعلق الأمر بت�شكيل املجال�س بكامل قوامها� ،أو اقت�صر على بع�ض
�أع�ضائها ،فاللجنة العليا لالنتخابات هي املخت�صة �أو ًال  ،و�أخري ًا بالإ�شراف على انتخاب حمافظي
املحافظات ولي�س وزارة الإدارة املحلية التي ال يتوافر لها احلياد واال�ستقالل الذي تتمتع به
اللجنة العليا لالنتخابات.
	� -أن اللجنة العليا لالنتخابات ت�سند �إىل جلنة معينة من قبلها  -وفقا لأحكام قانون االنتخابات-
مهمة ا�ستقبال طلبات الرت�شيح والبت فيها ،والرفع ب�أ�سماء املر�شحني الذين مت قبولهم �إىل اللجنة
العليا لالنتخابات التي تقوم دون غريها مبهمة تنظيم �إعالن تلك الأ�سماء ،و�إذا ما كان الأمر
كذلك ،وبكل هذا الو�ضوح ،فما هو املربر الذي جعل امل�شرع يقحم جهة �أخرى لإدارة م�س�ألة جعلها
الد�ستور والقانون ح�صر ًا من اخت�صا�ص اللجنة العليا لالنتخابات العتبارات تتعلق بالتخ�ص�ص
واحلياد واال�ستقالل؟
	�-أن قانون ال�سلطة املحلية النافذ �أ�سند وفقا لن�ص املادة ( )153منه �إىل اللجنة العليا لالنتخابات
ح�صر مهام الإعداد والتح�ضري النتخابات املجال�س املحلية ،كما تتوىل اللجنة العليا الإ�شراف
على انتخابات املجال�س املحلية للمحافظات واملديريات ولها و�ضع كافة القواعد املنظمة للعملية
االنتخابية بدء ًا ب�إ�صدار الدليل االنتخابي الذي يت�ضمن املواعيد اخلا�صة بالرت�شيح ،و�ضوابط
الدعاية االنتخابية ،وطريقة �إعالن النتائج والطعون املتعلقة بها وجهات الف�صل فيها ،ومل يرتك
امل�شرع لوزارة الإدارة املحلية �سلطة اتخاذ �أي من هذه الإجراءات التي اخت�ص بها ح�صر ًا اللجنة
العليا لالنتخابات ،لي�س يف الن�ص الوارد يف قانون ال�سلطة املحلية فح�سب ،و�إمنا من قبله يف ن�صو�ص
الد�ستور وقانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء ،الأمر الذي يت�أكد معه القول بعدم د�ستورية
 - 73ينظر حكم حمكمة ا�ستئناف �أمانة العا�صمة بجل�سة � 17سبتمرب  1996حكم غري من�شور.
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تعديل  ،2008وما ت�ضمنه من �أحكام بخ�صو�ص انتخاب حمافظي املحافظات ،وما يرتتب على ذلك
من بطالن للعملية االنتخابية التي متت ا�ستناد ًا �إىل هذا التعديل.
	�-أن االنتهاكات والت�صرفات غري امل�شروعة من جانب ال�سلطة مل تقف عند ذلك احلد بل جتاوزته
اىل ما هو �أبعد بكثري فقد �صدر القرار اجلمهوري رقم(  ) 9ل�سنة  2010م ب�ش�أن دعوة املجال�س
املحلية للمحافظات واملديريات لالنعقاد بدعوة �أع�ضاء املجال�س املحلية لالنعقاد النتخاب �أمناء
عموم املجال�س املحلية ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة ،و�إذا كان امل�شرع قد منح ال�سلطة املركزية حق
دعوة �أع�ضاء املجال�س لالنعقاد بعد �أ�سبوع من �إعالن نتائج االنتخابات املحلية النتخاب الأمني
العام و�أع�ضاء اللجان  ،ف�إننا هنا ال جند مربرا لدعوة املجال�س املحلية لالنعقاد دون �أن تكون هناك
�أي عملية انتخابية قد متت ،و�أعقبتها الدعوة ،وهو ما يعني �أن ال�سلطة املركزية متلك بحكم
القانون دعوة املجال�س املحلية لالنعقاد ملرة واحدة فقط ،ومن ثم ال يجوز لها ا�ستخدام هذا احلق
لأكرث من مرة باعتبار �أن املدة التي ينتخب لها الأمني العام للمجل�س املحلي ور�ؤ�ساء اللجان فيه هي
ذات املدة لبقية الأع�ضاء وهي �أربع �سنوات.
ً
ً
ً
وهنا ميكن القول �أن االنتخابات التي متت ا�ستنادا لتلك الدعوة تعد تكري�سا جديدا لل�سلبيات
واالنتهاكات ف�إذا كان عقد الدورات االنتخابية لأع�ضاء املجال�س املحلية ب�شكل دوري منتظم متثل �أهم
�آليات تر�سيخ جتربة الإدارة املحلية ،ف�إن انتخابات �أمناء عموم املجال�س املحلية وفق ًا لهذا الأ�سلوب
يهدم �أ�س�س و�آليات تر�سيخ هذه التجربة لأنه:
 - 1ال يوجد ن�ص قانوين يخول ال�سلطة املركزية حق دعوة الناخبني النتخاب �أمناء عموم املجال�س
املحلية ور�ؤ�ساء اللجان �إال ملرة واحدة عقب �إجراء العملية االنتخابية ،يف هذه احلالة فقط
توجه ال�سلطة املركزية الدعوة لأع�ضاء املجال�س املحلية لالجتماع ،وال �أ�سا�س للدعوة يف غري
هذه احلالة.
 - 2يرتتب على هذه الدعوة والعملية االنتخابية املرتتبة عليها جتديد ال�شرعية لأمناء عموم
املجال�س املحلية ور�ؤ�ساء اللجان من جانب �أع�ضاء املجل�س املحلي املنتهية �شرعيتهم ال�شعبية
العادية باعتبارهم يف حالة �شرعية ال�ضرورة ،ومن ثم ،وطاملا كانوا فاقدين لل�شرعية هم �أنف�سهم
فال ميلكون �أن مينحوها لغريهم ،ففاقد ال�شيء ال يعطيه ،والأ�صل �إذا ما ا�ستمرت هذه املجال�س
لفرتة حمددة هي فرتة حالة ال�ضرورة التي اقت�ضت امتداد فرتة املجال�س املحلية لأجل م�سمى �أو
غري م�سمى يتم خالله معاجلة حالة ال�ضرورة من جانب ال�سلطات املخت�صة ،ف�إنه وبالنتيجة متتد
مدة �أمناء عموم املجال�س املحلية ور�ؤ�ساء اللجان دومنا حاجة لإعادة انتخابهم.
 - 3يف حال �إعالن ال�سلطة املركزية ال�سيطرة على حالة ال�ضرورة التي اقت�ضت امتداد مدة املجال�س
املحلية ،فالأ�صل �أن تدعو الناخبني يف �أقرب وقت �إىل انتخابات حملية جديدة ،وبعد �إعالن
نتائجها تدعو �أع�ضاء املجال�س �إىل االجتماع النتخاب �أمناء العموم ور�ؤ�ساء اللجان ،وبذلك فقط
يتم تكري�س جتربة الإدارة املحلية ،وعك�س ذلك يرتتب عليه الإخالل مببادئ هذه التجربة.

الفرع الثالث� :أثر تقرير مبد�أ انتخاب املحافظ على د�ستورية تعديل 2008

ذكرنا �سابقا �أن امل�شرع الد�ستوري م ّيز بني الوحدة الإدارية واملجال�س املحلية بحيث جعل من
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اخت�صا�ص ال�سلطة املركزية اختيار �أو انتخاب �أو تعيني ر�ؤ�ساء الوحدات الإدارية  ،وكان التعيني من
جانب هذه ال�سلطة يف �إ�سناد من�صب املحافظ  ،يف حني �أوكل الد�ستور �إىل املجتمع املحلي مهمة انتخاب
املجال�س املحلية بكامل قوامها ،وبذلك ي�صبح املجل�س املحلي م�ستقال متاما ال جمال لل�سلطة املركزية يف
ت�شكيله كليا �أو جزئيا وهو ما كان عليه الو�ضع القانوين يف ظل قانون الإدارة املحلية ل�سنة  1992وحتى
�سنة  2000حني �صدر قانون ال�سلطة املحلية الذي منح ال�سلطة املركزية حق �إ�سناد من�صب رئا�سة
املجل�س املحلي �إىل حمافظ املحافظة املعني من جانبها وهو و�ضع خمالف للد�ستور ومنتهك لن�صو�صه .
وظل هذا الو�ضع املخالف للد�ستور حتى �سنة  2008حني �صدر قانون التعديل الأول لقانون
ال�سلطة املحلية والذي متحور �أ�سا�سا حول تعديل �آلية �إ�سناد من�صب حمافظ املحافظة حيث �أ�صبحت
هذه الآلية وفقا لذلك التعديل هي االنتخاب وكان الهدف من هذا التعديل هو اخلروج من حالة
عدم الد�ستورية فيما يتعلق ب�إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي �إىل موظف معني من جانب ال�سلطة
املركزية غري �أن هذه املحاولة قد باءت بالف�شل فبدال من عيب واحد �شاب القانون قبل التعديل وهو
�إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي �إىل �شخ�ص معني وهو ما جعل هذا القانون م�شوبا بعيوب د�ستورية
واختالالت متعددة فالتعديل خالف النظام االنتخابي املعمول به يف اجلمهورية اليمنية �سواء بالن�سبة
لالنتخابات املحلية �أم الربملانية �أم الرئا�سية ،وهو كذلك قد خالف الد�ستور والقانون من خالل �إ�سناده
ملهمة الإ�شراف والإدارة لعملية انتخاب املحافظ �إىل جهة غري تلك اجلهة التي حددها الد�ستور()74
وبينّ القانون �أحكام �إ�شرافها تف�صيال على العمليات االنتخابية �سواء املحلية(� )75أم الربملانية(� )76أم
الرئا�سية(. )77
ومل يتخل�ص التعديل من عقدة ال�سيطرة املركزية �إذ رغم تقرير الن�ص املعدل مهمة �إ�سناد من�صب
املحافظ �إىل هيئة ناخبة حددها ب�شكل دقيق �إال �أن مع كل ذلك عاد ليقرر حق ال�سلطة املركزية يف
تعيني حمافظ املحافظ بقرار ي�صدر عنها بعد �إعالن نتيجة فوزه متجاهال ما ميكن �أن يرتتب على مثل
هذا امل�سلك من خماطر من �شانها �أن تهدد �أمن و�سالمة املجتمع .
و�إذا كان التعديل كما �أو�ضحنا �أنفا قد ان�صب على تغيري �آلية �إ�سناد من�صب حمافظ املحافظة ف�إمنا
يتعلق ذلك فقط مبن�صب رئا�سة الوحدة الإدارية  ،وال عالقة له مبن�صب رئا�سة املجل�س املحلي فالأ�صل
�أن ينطبق على رئي�س املجل�س املحلي ما ينطبق على بقية �أع�ضائه وفقا لأحكام الد�ستور والقانون ومن
ثم يتبادر �إىل الذهن �س�ؤال مهم وهو هل مت انتخاب رئي�سا للمجل�س املحلي لي�صبح حمافظا للمحافظة
بحكم من�صبه ؟ �أم مت االنتخاب ملن�صب املحافظ ليكون رئي�سا للمجل�س املحلي بحكم من�صبه؟
يف حقيقة الأمر �إذا ما افرت�ضنا خالفا للتعديل و�أن املق�صود هو انتخاب رئي�سا للمجل�س املحلي
ليكون حمافظا للمحافظة بحكم من�صبه ف�إنه �سيرتتب على ذلك خمالفة هذا االفرتا�ض الن�صو�ص
الد�ستورية والقانونية وكذلك تنتفي رقابة املجل�س املحلي املنتخب على الوحدة الإدارية التي ت�سند
74
75
76
77

 تن�ص املادة ( )159من الد�ستور النافذ على �أن «تتولـى الإدارة والإ�شراف والرقابة على �إجـراء االنتخـابات العامـة واال�ستفتـاء العـام جلـنـة عليـا م�ستقلـةوحمايـد ًة ويحدد القانون عدد �أع�ضاء اللجنة وال�شروط الالزم توفرها فيهم وطريقة تر�شيحهم وتعيـينهم  ،كـما يحـدد القانون اخت�صا�صات و�صالحيات
اللجنة مبا يكفل لها القيـام مبهامهـا علـى الوجـه الأمثــل ..
 ينظر الف�صل الثالث من الباب اخلام�س من القانون رقم  13ل�سنة  2001ب�ش�أن االنتخابات العامة واال�ستفتاء . ينظر الف�صل الأول من ذات الباب . -ينظر الف�صل الثاين من ذات الباب.
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منا�صب جميع �إداراتها عن طريق التعيني من جانب ال�سلطة املركزية .
و�إذا ما افرت�ضنا �أن هدف التعديل هو �إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي �إىل حمافظ املحافظة
املنتخب رغم ما �شاب هذا التعديل من لب�س واختالل انحدر به اىل مهاوي عدم الد�ستورية فقد ترتب
عليه تقرير حق ال�سلطة املركزية يف تعيني املحافظ مبوجب قرار ي�صدر عنها عقب �إعالن نتيجة فوزه،
وهذا يعني �أن التعديل مل ي�أت بجديد و�أننا �أمام اجتهاد يف مواجهة الن�ص ذلك �أن الن�ص الد�ستوري
وا�ضح و�صريح ال لب�س فيه وال غمو�ض يف �ش�أن انتخاب املجال�س املحلية انتخابا عاما حرا مبا�شرا
مت�ساويا  ،وكما �أو�ضحنا �سابقا ف�إن م�صطلح املجل�س املحلي يعني جميع �أع�ضائه مبا فيهم رئي�س املجل�س
املحلي �إذا مل يكن نظام االدارة املحلية يتبنى الر�أي القائل بت�شكيل املجال�س املحلية ب�صورة خمتلطة
بحيث يكون بع�ضهم منتخبا والبع�ض الأخر معينا ودومنا تعار�ض بني الن�صو�ص القانونية واملبادئ
الد�ستورية ،وهذا الفر�ض غري متحقق يف االجتاه الذي تبناه امل�شرع اليمني الد�ستوري والقانوين يف
�ش�أن نظام الإدارة املحلية(.)78
و�إذا ما �أ�ضفنا �إىل ما �سبق ممار�سات ال�سلطة املركزية العملية يف �شغل من�صب حمافظ املحافظة
عن طريق التعيني لأي �سبب من الأ�سباب فتارة جندها تنقل املحافظ املنتخب من حمافظته لي�صبح
وزيرا يف �إحدى الوزارات()79وحينا �آخر يعني ع�ضو يف الربملان يف من�صب حمافظ املحافظة املنتخب
يف انتهاك �صارخ للد�ستور الذي يحرم اجلمع( )80بني ع�ضوية الربملان والوظيفة العامة( )81وكذلك
خمالفة �أحكام القانون التي حتدد كيفية �شغل من�صب املحافظ املنتخب يف حال خلوه لأي �سبب من
الأ�سباب(.)82
وما ميكن الت�أكيد عليه يف هذا املقام �أن التعديل الذي مت �إدخاله على قانون ال�سلطة املحلية()83
كر�س هذا العيب ب�شكل يفوق ما كان عليه
�سنة  2008مل ي�ؤد �إىل �إزالة عيب عدم الد�ستورية  ،بل ّ
احلال قبل التعديل.
78

79
80
81
82
83

 تن�ص املادة (  )146من الد�ستور النافذ على �أن « تتمتع الوحدات الإدارية بال�شخ�صية االعتبارية ويكون لها جمال�س حملية منتخبة انتخاب ًا حر ًامبا�شرا ً ومت�ساوي ًا على م�ستوى املحافظة واملديرية ومتار�س مهماتها و�صالحياتها يف حدود الوحدة الإدارية وتتوىل اقرتاح الربامج واخلطط واملوازنات
اال�ستثمارية للوحدة الإدارية ،كما تقوم بالإ�شراف والرقابة و املحا�سبة لأجهزة ال�سلطة املحلية وفق ًا للقانون  ،ويحدد القانون طريقة الرت�شيح واالنتخاب
للمجال�س املحلية ونظام عملها ومواردها املالية وحقوق وواجبات �أع�ضائها ودورها يف تنفيذ اخلطط و الربامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى املت�صلة بها
وذلك مبراعاة اعتمـاد مبـد�أ الالمركزيـة الإداريـة واملاليـة ك�أ�سـا�س لنظـام الإدارة املحليـة
 كما هو احلال بالن�سبة ملحافظ حمافظة حجة الذي مت انتخابه �سنة  2006ويف �سنة  2010مت تعيينه وزيرا للزراعة وتعيني �أخر من جانب ال�سلطةاملركزية خلفا له  ،وكذلك احلال بالن�سبة ملحافظ حمافظة تعز الذي مت تعيينه �سفريا بوزارة اخلارجية رغم �أنه منتخب من جانب جمهور الناخبني ل�شغل
من�صب حمافظ املحافظة  ،وتعيني �أخر من جانب ال�سلطة املركزية بديال عنه والأمر كذلك بالن�سبة لغريها من املحافظات.
 تن�ص املادة ( )80من الد�ستور على �أن « ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب وع�ضوية املجل�س املحلي �أو �أي وظيفة عامة ،ويجـوز اجلمع بني ع�ضويةجمل�س النواب وجمل�س الوزراء .
 كما هو احلال بالن�سبة لع�ضو جمل�س النواب �أحمد حممد الكحالين الذي مت تعيينه �أمينا للعا�صمة والنائب يحيى حممد ال�شعيبي الذي مت تعيينه حمافظاملحافظة عدن و�أكرم عطيه الذي مت تعييه حمافظا ملحافظة احلديدة رغم ان اجلميع منتخبني �أع�ضاء يف جمل�س النواب.
 وفقا للفقرة ك من املادة ( )38من القانون رقم  38ل�سنة  2008اخلا�ص بتعديل قانون ال�سلطة املحلية تبا�شر الوزارة �إجراءات انتخاب حمافظ للفرتةاملتبقية فور زوال �أ�سباب التعذر.
 ال�سلطة املحلية ت�سمية ابتدعها امل�شرع اليمني مل ي�سبقه �إليها �أحد  ،و�إن كان لبع�ض الت�شريعات وبع�ض الفقهاء �سبق يف ت�سمية القانون املنظم لل�ش�أناملحلي بغري ا�سمه الدقيق كما هو احلال بالن�سبة للت�سمية بـ « احلكم املحلي �أو الالمركزية الإدارية .ملزيد من التف�صيل حول ذلك ينظر �أ�ستاذنا الدكتور ثروت
بدوي ،القانون الإداري  ،دار النه�ضة العربية � 2006ص  350وما بعدها .و�أ�ستاذنا الدكتور �أحمد عبد الرحمن �شرف الدين  ،الإدارة املحلية وتطبيقاتها
يف اجلمهورية العربية اليمنية  ،مرجع �سابق �ص  14وما بعدها� -.أ�ستاذنا الدكتور دائل حممد �إ�سماعيل املخاليف  ،الإدارة املحلية �أ�س�س وتطبيقات مرجع
�سابق �ص  9وما بعدها.
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اخلامتة

يف نهاية بحثنا ملو�ضوع مدى د�ستورية �إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي �إىل حمافظ املحافظة
 ،ن�ستطيع �أن نقرر هنا �أن امل�شرع اليمني كان قد تبنى م�سلكا �إيجابيا يف بداية جتربة الإدارة املحلية يف
ظل القانون رقم 1991/52والتي امتدت لعقد من الزمن تقريبا ،يف حني مثل قانون ال�سلطة املحلية
رقم  2000/4انتكا�سة لتجربة الإدارة املحلية يف اجلمهورية اليمنية  ،وقد خرجنا من بحثنا لهذا
املو�ضوع بعدد من النتائج والتو�صيات جنملها على املحو االتي:

�أوال  :النتائج

� - 1أن م�سلك امل�شرع اليمني ب�شكل عام يف ظل التجربة الأوىل للإدارة املحلية كان من�سجما مع
ن�صو�ص الد�ستور ومبادئ الإدارة املحلية  ،وقد ترجم هذا امل�سلك قانون الإدارة املحلية ال�صادر
برقم  1991/ 25الذي نظمت ن�صو�صه جتربة الإدارة املحلية حتى عام .2000
� - 2أن تبني امل�شرع اليمني لالنتخاب كو�سيلة لإ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي جاء من�سجما مع
الن�صو�ص الد�ستورية ومبادئ االدارة املحلية.
� - 3أن �صدور القانون رقم  2000/4ب�ش�أن ال�سلطة املحلية قد ترتب عليه ن�سف كل املكا�سب التي
حتققت يف ظل القانون ال�سابق .
� - 4أن �إ�سناد امل�شرع اليمني من�صب رئي�س املجل�س املحلي اىل حمافظ املحافظة املعني بحكم من�صبه
ميثل انتهاكا �صارخا لن�صو�ص الد�ستور الذي قرر �صراحة �شغل هذا املن�صب عن طريق االنتخاب
احلر املبا�شر  ،وهو ما ي�صم ن�صو�ص هذا القانون بعدم الد�ستورية.
� - 5أن م�سلك امل�شرع اليمني يف تعديل  2008لقانون ال�سلطة املحلية الذي اقت�ضى انتخاب
حمافظ املحافظة عن طريق املجل�س للمحافظة واملجال�س املحلية للمديريات يعد منتهكا للمبد�أ
الد�ستوري الذي قرر �صراحة ت�شكيل املجال�س املحلية عن طريق االنتخاب احلر واملبا�شر من
جانب املواطنني  ،وهذا التعديل يكون قد �سلب املواطنني حقهم يف انتخاب من ميثلهم وحقهم يف
حما�سبته ،وهو ما ي�صم هذا التعديل بعدم الد�ستورية.
� - 6إذا كان امل�شرع اليمني قد تبنى �أ�سلوب االنتخاب غري املبا�شر ملحافظ املحافظة ورئي�س جمل�سها
املحلي� ،إال �أنه يف ذات الوقت مال �إىل تكري�س �أ�سلوب التعيني ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر من خالل
�إجازة الن�ص لل�سلطة التنفيذية تعيني املحافظ يف حال تعذر انتخابه  ،وكذلك الأمر بالن�سبة
المني عام املجل�س املحلي ،و�أي�ضا من خالل �إجازة الن�ص املعدل للمحافظ الرت�شح لأكرث من دورة
انتخابية يف ذات املحافظة  ،ولي�س هناك مانع من تكرار هذه العملية يف حمافظة �أخرى.
 - 7رغم �أن تعديل  2008تبنى االنتخاب ملحافظ املحافظة من جانب هيئة ناخبة �إال �أنه فيما
يتعلق ب�إقالة املحافظ وا�ستقالته جعلها التعديل من حق ال�سلطة التنفيذية وهو ما ال ين�سجم
مع القواعد العامة.
� - 8أن تعديل �سنة 2008م�شوب بعيب عدم الد�ستورية �أي�ضا من ناحية �إ�سناد مهمة الإ�شراف على
انتخابات املحافظ �إىل جهة غري حمايدة هي وزارة الإدارة املحلية  ،وهي تعد جزء ًا من احلكومة
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متثل احلزب �أو االئتالف احلاكم خالفا ملا ن�ص عليه الد�ستور .
� - 9أن ال�سلطة التنفيذية قد �أهدرت ما ت�ضمنه تعديل  2008فيما يتعلق بانتخاب حمافظ
املحافظة و�أ�صبح التعيني لهذا املن�صب هو و�سيلة الإ�سناد متذرعة يف ذلك مبربرات متعددة ،و�أن
ال�سلطة التنفيذية مل تقف يف انتهاكها عند حد �إ�سناد من�صب رئي�س املجل�س املحلي لأ�شخا�ص
معينني من جانبها ،بل ذهبت �أبعد من ذلك يف انتهاكها لأحكام الد�ستور والقانون من خالل تعمدها
�إ�سناد من�صب حمافظ املحافظة ورئي�س جمل�سها املحلي �إىل �أع�ضاء يف الربملان يف انتهاك �صارخ
لأحكام الد�ستور التي حت�ضر اجلمع بني ع�ضوية الربملان و�أي وظيفة عامة �أخرى.

التو�صيات

 - 1نو�صي امل�شرع اليمني بالعمل على �إزالة عيب عدم الد�ستورية الذي �شاب قانون ال�سلطة
املحلية املتعلق ب�شغل من�صب رئي�س املجل�س املحلي من جانب حمافظ املحافظة لتعار�ضه مع املبد�أ
الد�ستوري الذي ين�ص �صراحة على ت�شكيل املجل�س املحلي عن طريق االنتخاب املبا�شر.
 - 2نو�صي امل�شرع اليمني بالعمل على �إزالة عيب عدم الد�ستورية املتعلق مبنح ال�سلطة التنفيذية
حق �إقالة املحافظ املنتخب وقبول ا�ستقالته و�أن يكون ذلك ح�صرا من حق الهيئة الناخبة.
 - 3نو�صي امل�شرع اليمني بالعمل على �إزالة عيب عدم الد�ستورية املتعلق ب�إ�سناد مهمة الإ�شراف
على انتخاب حمافظ املحافظة �إىل وزارة الإدارة املحلية لت�صادم هذا امل�سلك مع املبد�أ الد�ستوري
الذي �أ�سند �صراحة مهمة الإ�شراف والرقابة على االنتخابات الرئا�سية والربملانية واملحلية �إىل
اللجنة العليا لالنتخابات التي و�صفها الد�ستور ب�أنها حمايدة وم�ستقلة  ،وهو ماال يتوافر لوزارة
الإدارة املحلية التي متثل جزء ًا من احلكومة امل�شكلة من حزب �أو جمموعة �أحزاب وهو ما يجعلها
منحازة �إىل جانب حزبها.
 - 4نو�صي امل�شرع اليمني بالعودة لتبني امل�سلك ال�سابق يف ظل قانون الإدارية املحلية رقم 52ل�سنة
 1991فيما يتعلق بت�شكيل املجال�س املحلية عن طريق االنتخاب .
 - 5نو�صي امل�شرع اليمني بالعدول عن م�سلك االنتخاب غري املبا�شر ملحافظ املحافظة ،وتبني
االنتخاب املبا�شر عن طريق جمهور الناخبني .
 - 6نو�صي امل�شرع اليمني ب�إزالة عيب عدم الد�ستورية املتعلق ب�إ�سناد من�صب حمافظ املحافظة
ورئي�س جمل�سها �إىل �أع�ضاء يف الربملان عن طريق التعيني من جانب ال�سلطة التنفيذية .
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د .هدى علي يحيى العماد

�أ�ستاذ م�ساعد يف الفقه املقارن – كلية احلقوق – جامعة تعز

مقدمة:

احلمد هلل �أحمده �سبحانه و�أ�شكره  ،ومن م�ساوئ عملي �أ�ستغفره،
و�أ�صلي و�أ�سلم على خري الربية ،و�سيد الب�شرية� ،أف�ضل اخللق ،نا�صر احلق،
تركنا على البي�ضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها �إال هالك � .سيدنا حممد النبي
املجتبى و�آله و�صحبه ومن �أرت�ضى.
�أما بعد:
ف�إن �أ�شرف و�أعلى و�أجدر و�أحرى ما ي�شتغل امل�سلم به عبادة اهلل
تعاىل ،و�أجلها قدر ًا و�أعظمها نفع ًا ،و�أكرثها بركة  :العلم ال�شرعي ،كيف ال؟
وهو الطريق الوحيدة لعبادة اهلل تعاىل على ب�صرية وهدى.
ومن هنا كان لزام ًا على كل ذي ُل ّب رام ال�سعادة يف الدارين ،وتخليد
عمله ال�صالح يف العاملني� :أن ينرث غبار الك�سل ،ويك�سر �أغالل و�سال�سل الراحة
والدعة واخللود �إىل الأر�ض؛ لينطلق يف رحاب العلم والعلماء تعلم ًا وتعليم ًا
وت�أليف ًا وت�صنيف ًا ،وال ينتظر �أبد ًا طريق ًا مفرو�ش ًا بالورود ،ووقتا لال�ستجمام
والتنزه والراحة ،كال بل �سهر بالليل ،وتعب بالنهار ،و�إدامة نظر يف املطوالت،
وت�أمل يف املخت�صرات ومراجعة امل�شايخ ،ومرا�سلة العلماء ،والذب عن احلق،
وتعليم اخللق ،وهكذا حتى يلق اهلل تعاىل.
وواهلل �إن احلاجة اليوم �إىل العلم ال�شرعي ال �سيما النوازل
وامل�ستجدات ،وبخا�صة يف املعامالت وفقه الأ�سرة من �أعظم احلاجات� ،إذ
يتوقف على العلم بها ت�صحيح معامالت النا�س و�أنكحتهم ،و�إيجاد البدائل
ال�شرعية املالئمة للتطور الهائل يف كافة املجاالت ؛ لذا ف�إن عظم امل�س�ؤولية
وثقل الواجب يزداد طردا مع هذه احلاجة.
ف�أين �أنتم يا طالب العلم؟ !�إن مل ت�ستعدوا وتنربوا حلل �إ�شكاالت
النا�س وت�سا�ؤالتهم حول النوازل املت�سارعة ،وامل�سائل الع�صيبة ال�شائكة،
فمن لهم؟ !�أنرتكهم هكذا يتخبطون دومنا �أحكام �شرعية ر�صينة رزينة
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منبنية على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،و�إجماع الأمة والقيا�س ال�صحيح؟!!
وبعد -:
ف�إن الإ�سالم قد �أوىل الأ�سرة عناية خا�صة ف�شرع لها من الأحكام ما ي�ضمن �سالمتها من
التفكك ويحفظ كيانها من ال�ضياع ويجعلها لبنة قوية تقوم عليها الأمة  ،وقد �أفردت م�ؤلفات جمة
يف �أحكام الأ�سرة بل ما يخلو كتاب من كتب الفقه �أو احلديث �إال وفيه كتاب ي�سمى كتاب”النكاح” او
بدء من احلث على الزواج ا�ستجابة لأمر اهلل تعاىل:
“الزواج” يحمل بني جنباته �أحكام الأ�سرة ً
اء ُي ْغ ِنه ُِم اللهَّ ُ ِم ْن َف ْ�ض ِل ِه َواللهَّ ُ
ال�صالحِ ِ َ
( َو�أَ ْن ِك ُحوا َْ أ
ني ِم ْن ِع َبا ِد ُك ْم َو�إِ َما ِئ ُك ْم �إِنْ َي ُكو ُنوا ُف َق َر َ
ال َيا َمى ِم ْن ُك ْم َو َّ
()1
يم ) مرور ًا ب�أحكام اخلطبة والعقد واحلقوق املرتتبة عليه وانتهاء بفرق الزواج و�أحكامه
َو ِ
ا�س ٌع َع ِل ٌ
والتي منها مو�ضوع هذا البحث والذي جاء حتت عنوان ( �أحكام الطالق البدعي ) وكنت بادئ ذي بدء
�أظن البحث فيه ي�سري ًا ،بناء على خلفيات �سابقة ،غري �أن وراء الأكمة ما وراءها ،وقد بذلت و�سعي،
واجتهدت طاقتي يف حت�صيل احلكم ال�شرعي لهذه امل�س�ألة .وال �أدعي كما ًال وال قريب ًا منه� ،إمنا جاءت
ب�ضاعة مزجاة فاقبلوها على ِع ّالتها ف�إين �أراكم من املح�سنني ،واهلل �أ�س�أل �أن يكون هذا البحث باكورة
بحوث �أخرى يف فقه الأ�سرة وم�ستجداتها ينتفع بها العباد والبالد ،وما ذلك على ربي بعزيز ،واحلمد
هلل �أو ًال و�آخر ًا ،و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه و�سلم.

�أحكام الطالق البدعي
يحتوي البحث على ف�صلني-:
الف�صل الأول  :تعريف البدعة وبيان �أنواع الطالق باعتبار م�شروعيته وتعرف كل نوع وبيان حكم
وقوعه  .مع بيان حكم طالق احلامل والآي�سة وال�صغرية .
وفيه خم�سة مباحث -:
املبحث الأول  :تعريف البدعة .
املبحث الثاين � :أنواع الطالق باعتبار م�شروعيته  .وتعريف كل نوع.
املبحث الثالث  :بيان حكم وقوع الطالق البدعي .
املبحث الثالث  :طالق احلامل .
املبحث الرابع  :طالق الآي�سة وال�صغرية
الف�صل الثاين� :صور الطالق البدعي وما يتعلق بها من �أحكام .
وفيه �أربعة مباحث -:
املبحث الأول :طالق احلائ�ض والنف�ساء.
املبحث الثاين  :الطالق يف طهر جامعها فيه.
املبحث الثالث  :ثالث طلقات يف طهر واحد.
� )1سورة النور . 32 :
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املبحث الرابع  :ثالث طلقات يف جمل�س واحد
الف�صل الأول :

تعريف البدعة وبيان �أنواع الطالق باعتبار م�شروعيته وتعرف كل نوع وبيان حكم
وقوعه  .مع بيان حكم طالق احلامل والآي�سة وال�صغرية .
وفيه خم�سة مباحث -:
املبحث الأول  :تعريف البدعة .
املبحث الثاين � :أنواع الطالق باعتبار م�شروعيته  .وتعريف كل نوع.
املبحث الثالث  :بيان حكم وقوع الطالق البدعي .
املبحث الرابع  :طالق احلامل .
املبحث اخلام�س  :طالق الآي�سة وال�صغرية
املبحث الأول

تعريف البدعة لغة و�شرع ًا وحترير حمل النزاع
وفيه ثالثة مطالب -:
املطلب الأول  :تعريف البدعة لغة .
املطلب الثاين  :تعريف البدعة �شرع ًا .
املطلب الثالث  :حترير حمل النزاع .

املطلب الأول  :تعريف البدعة لغة
الإكمال.

بدع ال�شيء بدعا وابتدعه � :أن�ش�أه وبد�أه  ،والبدعة  :احلدث  ،وما �أبتدع من الدين بعد

()2

فالبدعة كل حمدث و كل ما �أحدث و�أخرتع �أو ًال على غري مثال �سابق �سواء منها ما يتعلق ب�أمور
الدين  :عقائده وعباداته ومعامالته � ،أو ما يتعلق ب�ش�ؤ�ؤن الدنيا واحلياة مما �صلة له بالدين  ،ومنه
()4( )3
ات َو ْ أَ
�ض ( ,
ال�س َما َو ِ
ال ْر ِ
قوله تعاىل َ :ب ِد ُ
يع َّ
وف�سرها القرطبي بقوله � ( :أي من�شئها وموجدها ومبدعها وخمرتعها على غري حد وال مثال ،
()6
وكل من �أن�ش�أ ما مل ي�سبق �إليه قيل له  :مبدع ) ( )5ومنه قوله تعاىل ُ
الر ُ�سلِ (
):قلْ َما ُكنتُ ِب ْد ًعا ِّمنَ ُّ

 )2تاج العرو�س  ،مادة ( بدع ) ج � 11ص  . .8تهذيب اللغة  ،مادة ( بدع ) ج � 2ص  .142ل�سان العرب  ،مادة ( بدع ) ج� 1ص  .342-341املعجم الو�سيط
 ،مادة ( بدع ) �ص 43مقايي�س اللغة  ،مادة ( بدع ) ج � 1ص . 100
� )3سورة البقرة .117 :
 )4ل�سان العرب  ،مادة ( بدع ) ج� 1ص .342
 )5اجلامع لأحكام القر�آن  ,ج ،60 2مفهوم البدعة � ،ص .61
� )6سورة الأحقاف . 9 :
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ف�سرها القرطبي بقوله  :ما كنت �أول من ار�سل  ،قد كان قبلي ر�سل .
ومل يقع خالف بني العلماء على �أن البدعة اللغوية ـ مبعنى االخرتاع على غري مثال �سابق ـ
قد تكون ممدوحة �أو مذمومة يف ال�شرع � ،أي ت�شملها الأحكام اخلم�سة  :الوجوب واال�ستحباب واجلواز
()8
والكراهة والتحرمي .
()7

املطلب الثاين  :تعريف البدعة �شرعا

قد �سعى عدد من العلماء �إىل و�ضع تعريف جامع للبدعة مانع لغريها منها -:
1 .1طريقة يف الدين خمرتعة  ،ت�ضاهي ال�شريعة  ،يق�صد بال�سلوك عليها ما يق�صد بالطريقة ال�شرعية
()9
.
2 .2ما �أحدث ولي�س له �أ�صل يف ال�شرع  ،وي�سمى يف عرف ال�شرع بدعة  ،وما كان له �أ�صل يدل عليه ال�شرع
()10
فلي�س ببدعة .
3 .3هي الفعلة املخالفة لل�سنة � ,سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غري مقال �إمام وهي الأمر املحدث
الذي مل يكن عليه ال�صحابة والتابعون ومل يكن مما اقت�ضاه الدليل ال�شرعي (. )11

املطلب الثالث  :حترير حمل النزاع

لقد تعددت تعريفات البدعة  ،واختلف العلماء يف �صياغة تعريف جامع لها مانع لغريها ،
ويرجع ذلك الختالفهم يف تنزيل بدعة ال�ضاللة على كل حمدثة ذات �صبغة دينية  ،مل تعهد يف ال�صدر
الأول  ،غري �أنها ال تخالف ن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية وقواعدها ومقا�صدها  ،فهل هي بدعة �ضاللة �أم
ال  ،اختلفت مناهج العلماء فيها على ثالثة مذاهب -:

املذهب الأول :

يرى كثري من العلماء �أن املحدثة اجلديدة ـ و�إن كانت يف الدين ـ قد تكون ممدوحة  ،وقد تكون
مذمومة  ،واملقيا�س يف ذلك االجتهاد والبحث يف دالالت ن�صو�ص ال�شريعة و�إ�شارتها حول هذه املحدثة،
�أو ر ُّدها �إىل مثيالتها يف الكتاب وال�سنة عن طريق القيا�س  ،ف�إن �شابهت اجلائزة فجائزة  ،و�إن �شابهت
املحرمات فمحرمة  ،وه�ؤالء هم املو�سعون ملعنى البدعة ؛ لأنهم يعتقدون �أن البدعة ت�شملها الأحكام
()12
اخلم�سة �أي � :أنهم ي�أخذونها مبعناها اللغوي .

املذهب الثاين :

يرى فريق �آخر من العلماء �أن كل حمدثة يف الدين ,غري معهودة يف زمن النبي �صلى اهلل عليه

 )7اجلامع لأحكام القر�آن  ,ج� 16ص ،123مفهوم البدعة � ،ص .61
 )8مفهوم البدعة � ،ص .61
 )9مفهوم البدعة � ،ص .63
 )10فتح الباري �شرح �صحيح البخاري  ،ج� 13ص .353
 )11التعريفات  ،للجرجاين � ،ص .62
 )12مفهوم البدعة � ،ص .63
			
جامعة امللكة �أروى

234

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

�أحكام الطالق البدعي يف الفقه الإ�سالمي

و�آله و�سلم و�صحابته ر�ضي اهلل عنهم وال�سلف ال�صالح ـ حمدثة مذمومة وبدعة �ضاللة  ،وه�ؤالء هم
()13
امل�ضيقون ملعنى البدعة ؛ لأن البدعة عندهم حكم ًا واحد ًا  ،وهو احلرية .
واخلالف بني الفريقني حقيقي ًا ولي�س لفظي ًا � ،إذ �أن الفريق الأول ال يحكم على املحدثات
بالبدعة واحلرمة ؛ لعدم ورودها يف ن�صو�ص ال�شرع  ،بل يجتهد ويقي�س وينظر  ،ثم ي�صدر احلكم
ال�شرعي املنا�سب لها  ،اما الفريق الثاين فريى �أن كل حمدثة يف الدين بدعة �ضاللة ؛ لأنه لي�س مما عهد
يف ال�صدر الأول.

املذهب الثالث

هناك فريق �آخر من العلماء يرى �أن املحدثة يف الدين �إن كانت مما يندرج حتت �أ�صول ال�شرع
وتدل عليه الن�صو�ص بالإ�شارة والتلميح والإجمال ف�إنها ال ت�سمى بدعة .
و�إمنا يطلق عليها احلكم ال�شرعي الذي ينا�سبها  ،فقد يكون احلكم واجب ًا �أو م�ستحب ًا �أو جائز ًا.
واخلالف بني هذا الفريق وبني �أ�صحاب الر�أي الأول خالف لفظي ال حقيقي � ،إذ االختالف
يف الت�سمية فقط  ،فريى الفريق الأول �أن املحدثة ـ �إذا حكم بجوازها ـ ف�أنها بدعة ح�سنة � ،أما الفريق
الثالث فريى �أن تلك املحدثة ـ �إذا حكم مب�شروعيتها ـ �أنها م�شروعة ح�سب حكمها وجوب ًا �أو ا�ستحباب ًا
�أو �إباحة  ،وال يطلقون عليها و�صف البدعة � ،إذ �إن البدعة عندهم م�صطلح �شرعي يدل على املحدثات
التي تتعار�ض مع �أ�صول ال�شريعة وقواعدها  ،ومن ثم ف�إنهم يرون �أن كل بدعة ـ بعد حتقيق بدعيتها ـ
�ضاللة ؛ لأن املق�صود بالبدعة هنا ما خالفت �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية ون�صو�صها  ،ومن ثم ف�إن �أ�صحاب
()14
هذا الر�أي يندرجون يف الفريق الأول
املبحث الثاين :

�أنواع الطالق باعتبار م�شروعيته  ،وتعريف كل نوع.
	ال ريب �أن حقيقة كل من الطالق ال�سني والبدعي تختلف بح�سب ال�ضابط الذي و�ضعه
الفقهاء لبيان الطريق الذي ينبغي على املطلق �أن يتبعه يف الطالق وهذا ال�ضابط يختلف بح�سب حال
املر�آة املطلقة والطريقة التي ي�سلكها املطلق يف �إيقاع الطالق فينق�سم الطالق بهذا االعتبار �إىل ق�سمني
�أ�سا�سني  :طالق ال�سنة وطالق البدعة .
ومعنى طالق ال�سنة  :ما جاءت ال�سنة ب�إباحته ملن احتاج �إليه ،ولي�س املق�صود (بال�سني) �أنه
من الأفعال امل�سنونة �أو امل�ستحبة والتي ي�ؤجر عليها الإن�سان كال  ,بل �سمي بهذا اال�سم مقابل الطالق
البدعي� ،إذ ال�سنة مقابل البدعة ،واالتباع مقابل االبتداع .فالطالق ال�سني  :هو الطالق الذي وافق
�أمر اهلل تعاىل و�أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( )15وقيل هو  :ال�شكل املطابق للتعاليم
 )13مفهوم البدعة � ،ص .64
 )14مفهوم البدعة � ،ص .64
� )15أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص .68ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .251
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ال�شرعية (� )16أو هو الطالق الذي جاء على وفق ما �أر�شد �إيه ال�شارع يف كيفية ايقاع الطالق  ،والطالق
البدعي هو ما كان على خالف ما �أر�شد �إليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم (. )17
كما عرف بتعاريف عدة من �أهمها -:
()18
�1 .1أن املطلق لل�سنة يف املدخول بها هو الذي يطلق �أمر�آته يف طهر مل مي�سها فيه طلقة واحدة .
�2 .2أن يطلقها طاهر من غري جماع (� ، )19أو حام ًال م�ستبين ًا (. )20
�3 .3أن يطلقها طاهر ًا من غري جماع واحدة ثم يدعها حتى تنق�ضي عدتها (.)21
4 .4وعرفه ابن عمر طالق ال�سنة ب�أن  :يطلقها تطليقة وهي طاهر يف غري جماع ف�إذا حا�ضت وطهرت
(.)22
طلقها �أخرى  ،ف�إذا حا�ضت وطهرت طلقها �أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحي�ضة
5 .5وقال ابن م�سعود طالق ال�سنة �أن يطلقها من غري جماع (. )23
(.)24
�6 .6أن يطلق املدخول بها ثالث ًا �أطهار ويف كل طهر تطليقه
()25
7 .7الطالق ملن كانت يف طهرها مل مي�سها فيه وال طلقها يف احلي�ضة التي قبله .
وق�سمت احلنفية الطالق ال�سني �إىل ثالثة �أق�سام -:
الق�سم الأول  :ما كان موافق ًا لل�سنة وهو جميع ما ذكر .
الق�سم الثاين � :أن يقول � :أنت طالق يف كتاب اهلل � ،أو بكتاب اهلل � ،أو مع كتاب اهلل ف�إن نوي به طالق
وقع يف �أوقاتها و�إن مل ينوها وقع يف احلال ؛ لأن كتاب اهلل يدل على وقوع الطالق لل�سنة والبدعة ،
فيحتاج �إىل نية.
الق�سم الثالث � :أن يقول � :أنت طالق على الكتاب � ،أو بالكتاب � ،أو على قول الق�ضاة � ،أو على قول الفقهاء
� ،أو طالق الق�ضاة � ،أو طالق الفقهاء  ،ف�إن نوى ال�سنة يدين ويقع يف احلال يف الق�ضاء ؛ لأن قول الق�ضاة
()26
�أو الفقهاء يقت�ضي الأمرين  ،ف�إذا خ�ص�ص يدين وال ي�سمع يف الق�ضاء .
وال بد يف طالق ال�سنة كي يقع على الوجه امل�شروع ـ من مراعاة �أمور تختلف باختالف حال الزوجة من
الدخول بها وعدم الدخول .
فطالق ال�سنة بالن�سبة للمدخول بها ال بد �أن يراعى فيها �أمور ثالثة -:
�أو ًال  -الوقت  :وهو كون الزوجة يف طهر مل يبا�شرها الزوج فيه وال يف احليظة التي قبله .
ثاني ًا  -العدد  :وهو كون الطالق مرة واحدة فقط .
ً ()27
ثالث ًا  -الو�صف  :وهو كون الطالق رجعي ًا ال بائنا .
 )16الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�شافعي  ،ج� 2ص .120
 )17ت�سهيل امل�شاق � ،ص .23ال�شريعة الإ�سالمية � ، ،ص .262-259
 )18البحر الرائق  ،ج � 3ص .346بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص  .63الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج � 1ص .445
� )19أ�صول الأحكام � ،ص .650زاد املعاد  ،ج � 4ص .43
 )20زاد املعاد  ،ج � 4ص .43
 )21الإن�صاف  ،ج � 8ص .448ال�شرح الكبري ج� 8ص .235عيون املجال�س ج � 3ص  .1216املغني ج� 8ص ، 235
 )22املهذب ج� 4ص .286املغني ج� 8ص  .236املحلى  ،البن حزم الظاهري � ،ص .401
 )23املغني ج� 8ص .236
 )24اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص  0 37املهذب ج� 4ص .286
 )25ال�سموط الذهبية � ،ص .164
 )26البحر الرائق  ،ج � 3ص 357
 )27الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات .127 126-،ال�شريعة الإ�سالمية � ،ص .259
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وال�سنة عند الإمام مالك تقت�ضي معنيني وهما  :املو�ضع والعدد  ،ال يزيد على طلقة واحدة  ،وال يوقعه
�إال يف طهر مل مي�س فيه(. )28
وال�سنة يف الطالق عند احلنابلة من وجهني � :سنة يف الوقت  ،و�سنة يف العدد .
فال�سنة يف العدد ي�ستوي فيها املدخول بها  ،وغري املدخول بها حتى لو قال لغري املدخول �إال بالتزويج ،
وكذا الثالثة بالتزويج ثالث ًا ؛ لأن الطالق ال�سني املرتب يف حق غري املدخول بها ال يت�صور �إال على هذا
الوجه ( )29وهذا �إمنا يح�صل يف حق من مل يطلق ثالث ًا (. )30

الطالق البدعي
هو الطالق الذي نهى ال�شارع عنه ( ، )31كونه خمالف لل�سنة ( )32وخالف فيه املطلق �أمر اهلل
تعاىل ،و�أمر ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إيقاعه )33( .فقد �أمر اهلل تعاىل �أن تطلق الن�ساء ب�صفة
خم�صو�صة (هي الطالق ال�سني) وما عداه يكون بدع ًّيا.
وللطالق البدعي �صور عديدة منها -:
()34
�1 .1أن يطلقها يف حي�ض �أو يف طهر جامعها فيه
()35
�2 .2أن يطلقها ثالث ًا يف جمل�س واحد
�3 .3أن يطلقها ثالث ًا (� )36أو اثنتني بكلمة واحدة � ،أو ثالث ًا يف طهر واحد �أو يطلقها ثالث ًا �أو �أثنتني يف
طهر واحد ؛ لأن الأ�صل يف الطالق احلظر  ،ملا فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به امل�صالح الدينية
والدنيوية  ،والإباحة �إمنا هي حلاجة �إىل اخلال�ص (، )37
وال حاجة �إىل اجلمع بني الثالث �أو يف طهر واحد  :الن احلاجة تندفع بالواحدة  ،ومتام
اخلال�ص يف املفرق على الأطهر  ،فالزيادة �إ�سراف  ،فكان بدعة ف�إذا فعل وقع الطالق وبانت املر�آتة منه
 ،وكان عا�صي ًا  ،لأن النهي ملعنى يف غريه  ،فال يعدم امل�شروعية ( )38كما �سي�أتي تف�صيل ذلك .
وي�سمى طالق البدعة لأن املطلق خالف ال�سنة وترك �أمر اهلل تعاىل ور�سوله  ،قال اهلل
 )28الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج � 1ص .445
 )29البحر الرائق  ،ج � 3ص .350
 )30االن�صاف  ،ج � 8ص .448
� )31أ�صول الأحكام � ،ص  . 651درر القالئد � ،ص  .201ال�شرح الكبري ج� 8ص .235زاد املعاد  ،ج � 4ص  .43الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج
� 1ص  .445املغني ج� 8ص . 235
� )32أحكام الإ�سرة يف ال�شريعة الإ�سالمية  ،د  /علي �أحمد القلي�صي � ،ص .76
� )33أ�صول الأحكام � ،ص  . 651درر القالئد � ،ص  .201ال�شرح الكبري ج� 8ص .235زاد املعاد  ،ج � 4ص  .43الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة
 ،ج � 1ص  .445املغني ج� 8ص . 235
� )34أ�صول الأحكام � ،ص  . 651درر القالئد � ،ص  .201زاد املعاد  ،ج � 4ص 43ال�شرح الكبري ج� 8ص  .235الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة ،
ج � 1ص .445املغني ج� 8ص . 235
 )35االن�صاف  ،ج � 8ص .455
 )36عيون املجال�س ج � 3ص .1216
 )37اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص .38-37
 )38اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص .38
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تعاىلَ ( :ف َط ِّل ُقوهُ َّن ِل ِع َّد ِته َِّن( ( )39و�إمنا �أجمعوا على هذا ملا ثبت من حديث ابن عمر � ( :أنه طلق امراته
وهي حائ�ض على عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فقال عليه و�سلم  :مره فلرياجعها حتى
تطهر ثم حتي�ض ـ  ،ثم �إذا جاء �أم�سك و�إن �شاء طلق قبل �أن مي�س فتلك العدة التي �أمر اهلل �أن تطلق لها
الن�ساء )  , )40( .وما ورد عن ابن عمر �أنه طلق �أمر�أته تطليقه وهي حائ�ض ثم �أراد �أن يتبعها بتطليقتني
�آخرتني عند القرئني الباقني فبلغ ذلك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فقال  (:يا ابن عمر ما
هكذا �أمرك اهلل �إنك �أخط�أت ال�سنة وال�سنة �أن ت�ستقبل الطهر فتطلق لكل قرء) ( )41ولأنه � ,إذا طلق
يف احلي�ض طول العدة ف�إن احلي�ضة التي طلق فيها ال حت�سب من عدتها وال الطهر الذي بعدها عند من
يجعل الإقراء احلي�ض  ،و�إذا طلق يف طهر �أ�صابها فيه مل ي�أمن �أن تكون حام ًال فيندم وتكون مرتابة ال
()42
تدري �أتعتد باحلمل �أو الإقراء
ف�إن كانت املر�آة �صغرية �أو �آي�سة � ،أغري مدخول بها  ،فال �سنة لطالقها وال بدعة �إال يف العدد
( )43كما �سي�أتي تف�صيل ذلك .

تعليق الطالق بال�سنة والبدعة

نفي �أحد النقي�ضني �إثبات للآخر  ،و�إن نفاه كال ال ل�سنة وال لبدعة  ،و�إن قال الزوج لزوجته :
�أنت طالق لل�سنة والبدعة �أو قال � :أنت طالق ال ل�سنة وال للبدعة طلقت يف احلال ؛ لأنه و�صف الطلقة
ب�صفتها ويتحمل �أن يكون للحامل طالق �سنة ؛ لأنه طالق �أمر به لقوله عليه ال�صالة وال�سالم ( ثم
ليطلقها طاهر ًا �أو حام ًال ) (. )45( , )44
ولأنها يف حال �أنتقلت �إليها بعد زمن البدعة كاحلي�ض  ،ويكره له �أن يطلق ثالث ًا �أو يحرم ؛ لأنه
�إذا طلق ثالث ًا مل يبق له �سبيل �إىل الرجعة فطالق ال�سنة يف حقهم �أن يكون واحدة ليكون له �سبي ًال �إىل
()46
تزوجها بغري �أن تنكح زوج ًا غريه .
و�إذا قال ملن لها �سنة وبدعة � :أنت طالق لل�سنة يف طهر مل ي�صبها فيه  :طلقت يف احلال و�إن
كانت حائ�ض ًا طلقت �إذا طهرت �سواء اغت�سلت �أو ال  ،وقيل ال تطلق حتى تغت�سل  ،ولعل مبنى القولني :
على �أن العلة يف املنع من طالق احلائ�ض ف�إن قيل  :تطويل العدة ف�أبيح الطالق مبجرد الطهر  ،و�إن قيل
()47
العلة  :الرغبة عنها  ،مل تبح رجعتها حتى تغت�سل ؛ ملنعها منها قبل االغت�سال .
و�إن قال لها � :أنت طالق للبدعة  ،وهي حائ�ض � ،أو يف طهر �أ�صابها فيه  :طلقت يف احلال  ،و�إن
� )39سورة الطالق . 1 :
� )40صحيح البخاري  -كتاب الطالق  -ج � 5ص  ، 2011رقم  ،4953 :واللفظ له �.صحيح م�سلم  -كتاب الطالق ـ ج � 4ص  ،179رقم � ، 3725 :سنن
الن�سائي  -كتاب الطالق  -ج � 6ص  ، 138رقم �, 3390 :سنن ابي داود  -كتاب الطالق -ج � 2ص  ،635-634رقم � .2181سنن ابن ماجة  -كتاب
الطالق  -ج � 1ص  ،651رقم .2019 :
� )41سنن الدار قطني  -كتاب الطالق  -ج � 4ص  ،31رقم  .84 :ال�سنن الكربى  ،للبيهقي  ،ج � 7ص  ، 330رقم  ،14716 :واللفظه له.
 )42املغني ج� 8ص  ، 235ال�شرح الكبري ج� 8ص 235
 )43االن�صاف  ،ج � 8ص  .455املغني  ،البن قدامة  ،ج � 8ص .249
� )44صحيح م�سلم  -كتاب الطالق  -ج � 4ص  ،181رقم  ،3722 :واللفظ له �.سنن الرتمذي  -كتاب الطالق  -ج � 3ص  ،479رقم  .1176 :م�سند الإمام
�أحمد  ،ج � 8ص  ،408رقم .4789 :ال�سنن الكربى  ،للبيهقي  -كتاب اخللع والطالق  -ج � 7ص  ،325رقم .14690 :
 )45ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص � .262شرح الأزهار  ،ج � 5ص .293
 )46ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .262
 )47االن�صاف  ،ج � 8ص .457-456العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .491
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كانت يف طهر مل ي�صبها فيه  :طلقت �إذا �أ�صابها � ،أو حا�ضت .
	�أما �إن قال لها � :أنت طالق ثالث ًا لل�سنة  ،طلقت ثالث ًا يف طهر مل ي�صبها فيه وقيل تطلق
يف احلال واحدة  ،وتطلق الثانية والثالثة يف طهرين يف نكاحني �إن امكن  ،وقيل  :تطلق ثالث ًا يف ثالثة
�أطهار  ،مل ي�صبها فيهن ( )50وقيل يقع ثالث ًا وال معنى لقوله لل�سنة ( ،)51ولو قال لها � :أنت طالق ثالث ًا ،
ن�صفها لل�سنة  ،ون�صفها للبدعة  ،طلقت طلقتني يف احلال  ،وطلقت الثالثة يف �ضد حالها الراهنة  ،وقيل :
بل تطلق الثالث يف احلال  ،لتبعي�ض كل طلقة  ،وكذا لو قال �أنت طالق ثالث ًا لل�سنة والبدعة � ،إما �إن قال
 :طلقتان لل�سنة وواحدة للبدعة �أو عك�سه فهو كما قال  ،ف�إن طلق ثم قال  :نويت ذلك � ،إن ف�سر نيته مبا
يقع يف احلال  ،طلقت  ،وقيل ي�ؤخذ بقوله ؛ لأنه يقت�ضي الإطالق ؛ لأنه غري متهم فيه ،و�إن ف�سرها مبا
يوقع طلقة واحدة وي�ؤخر اثنتني  ،وقيل ال يقبل يف احلكم ؛ لأنه ف�سر كالمه ب�أخف مما يلزمه حالة
الإطالق و�أطلقهما يف الفروع ( ،)52ولو قال � :أنت طالق ثالث ًا  ،بع�ضهن لل�سنة  ،وبع�ضهن للبدعة طلقت يف
احلال طلقتني  ،وقيل  :بل طلقة واحدة ويت�أخر اثنان �إىل احلال الأخرى ( ، )53و�إن قال لها � :أنت طالق
يف كل قرء  ،وهي من اللآئي مل يح�ضن  :مل تطلق حتى حتي�ض فتطلق يف كل حي�ضة طلقة وي�ستثنى
من ذلك احلائ�ض التي مل يدخل بها  , )54( ،و�إن قال � :أنت طالق �أح�سن الطالق و�أجمله فهو كقوله :
�أنت طالق لل�سنة  ،ويلحق به �إن قال � :أقرب الطالق و�أعدله و�أكمله  ،و�أف�ضله  ،و�أ�سنه ونحوه .وكذا
قوله طلقة جليلة  ،و�إن قال � :أقبح الطالق و�أ�سمجه وكذا �أفح�ش الطالق و�أرد�أه ـ �أو انتنه ونحوه فهو
كقوله � :أنت طالق للبدعة � ،إال �إن ينوي �أح�سن �أحوالك �أو �أقبحها  ،و�إن قال � :أنت طالق طلقة ح�سنة
قبيحة  :طلقت يف احلال  ،وكذلك لو قال � :أنت طالق يف احلال لل�سنة  ،وهي حائ�ض � ،أو قال � :أنت طالق
للبدعة يف احلال  ،ويف طهر مل مي�سها فيه ( , )55و�إذا قال لزوجته � :أنت طالق ثالث ًا  ،فهي ثالث و�إن نوى
واحدة ؛ لأن لفظه ن�ص يف الثالث ال يحتمل غريها  ،والنية �إمنا ت�صرف اللفظ �إىل بع�ض احتماالته
 ،ف�إن قال � :أنت طالق واحدة فهي واحدة و�إن نوي ثالث ًا ؛ لأن لفظه ال يتحمل �أكرث منها  ،وكذلك �إن
نوي ثالث ًا ؛ لأن لفظه ال يتحمل �أكرث منها  ،وكذلك �إن قال � :أنت واحدة  ،و�إن قال � :أنت طالق ومل ينو
عدد ًا  ،فهي واحدة  ،و�إن نوى ثالث ًا �أو اثنتني ففيه روايتان � :أحدهما ال يقع �إال واحدة؛ لأن لفظه ال
يت�ضمن عدد ًا،وال بينونة  ،فلم يقع به ثالث  ،كالتي قبلها  ،يقع به ما نواه ؛ لأنه نوي بلفظه ما يحتمله
بدليل �أنه ي�صح تف�سريه به  ،ف�أ�شبه الكناية  ،و�إن قال � :أنت طالق طالق ًا � ،أو الطالق وقع ما نواه ؛ لأنه
�صرح بامل�صدر  ،وهو يقع على القليل والكثري  ،و�إن �أطلق  ،وقع بقوله � :أنت طالق ًا  ،و�أحدة ؛ لأنه اليقني
 ،ويف قوله  :طالق الطالق روايتان � :أحداهما  :تطلق ثالث ًا ؛ لأن الألف الالم لال�ستغراق  ،والثانية :
تقع واحدة ؛ لأن الألف والالم ا�شتهر ا�ستعمالها يف الطالق لغري اال�ستغراق  :كقوله �:أبغ�ض احلالل �إىل
()48

()49

 )48االن�صاف  ،ج � 8ص .457العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .491
 )49االن�صاف  ،ج � 8ص  .458-457البحر الرائق  ،ج � 3ص .354بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص .91
 )50االن�صاف  ،ج � 8ص.458
 )51االن�صاف  ،ج � 8ص.458
 )52االن�صاف  ،ج � 8ص .-460 459العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .495-494
 )53االن�صاف  ،ج � 8ص. 460
 )54االن�صاف  ،ج � 8ص. 460
 )55االن�صاف  ،ج � 8ص� . 461شرح الأزهار  ،ج � 5ص .294
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اهلل الطالق ( , )56و�إن قال � :أنت طالق كل الطالق � ،أو جميعه � ،أو �أكرثه � ،أو منتهاه  ،طلقت ثالث ًا ؛ لأن
ذلك هو الطالق الثالث  ،و�إن قال � :أنت طالق كعدد املاء �أو الريح �أو الرتاب � ،أو ك�ألف  :طلقت ثالث ًا ؛
لأنه يقت�ضي العدد ( ، )57و�إن قال � :أنت طالق من واحدة �إىل ثالث  ،طلقت طلقتني ؛ لأن ما بعد الغاية
ال يدخل فيها مبقت�ضى اللفظ  ،و�إن �أحتمل دخوله مل نوقعه بال�شك  ،وعنه  :تطلق ثالث ًا ؛ لأن ما بعده
�إىل قد يدخل مع ما قبلها كقوله  :و�إيدكم �إىل املرافق ( ،)58و�إن طلقها جزء ًا من طلقة  ،طلقت واحدة ؛
لأن ذكر بع�ض ما ال يتبع�ض كذكر جميعه ( ، )59وجميع ما ذكرنا فيما �إذا كان اخلطاب مع �أمر�آة يقع يف
طالقها ال�سن َّّي والبدعي � ،أما اللواتي ال ينق�سم طالقهن �إىل �سن َّّي وبدعي  ،ف�إذا قال ل�صغرية  :مم�سو�سة
�أو ل�صغرية �أو كبرية غري مم�سو�سة  :انت طالق لل�سنة  ،وقع يف احلال ووجه ذلك من وجهني -:
�أحدهما � :أنه لي�س يف طالقها �سنة وال بدعة  ،والتقريب من وجهني -:
�أحدهما � :أنه يلغو ذكر الو�صف بال�سنة والبدعة  ،ويبقى �أ�صل الطالق .
الثاين � :أنه �إذا مل يكن لها حالتان �سنة وال بدعة ينتظران  ،لتعاقبهما  ،ك�أن الالم للتعليل  ،وك�أنه قال
 :طلقتك ليكون ن�سني ًا
الثاين و�إن قال لطاهر � :أنت طالق للبدعة فقد �إن ال�صفة تلغوا ويقع الطالق ؛ لأنه و�صفها مبا ال
يت�صف به فبلغت ال�صفة دون الطالق  ،ويتحمل �أن تطلق يف احلال ثالث ًا ؛ لأن ذلك طالق بدعة ف�أن�صرف
()60
الو�صف بالبدعة �إليه لتعذر �صفة البدعة من اجلهة الأخرى
و�إن قال حلائ�ض � :أنت طالق لل�سنة يف احلال لغت ال�صفة ووقع الطالق ؛ لأنه و�صف الطلقة مبا ال
()62
تت�صف به � : )61(،أن ال�سني طالق ال حترمي فيه
املبحث الثالث :

بيان حكم وقوع الطالق البدعي واحلكمة املرتتبة على حكمه
وحكم املراجعة فيه
وفيه مطلبان -:

املطلب الأول  :حكم الطالق البدعي واحلكمة املرتتبة على حكمه
وفيه فرعان -:

الفرع الأول  :حكم الطالق البدعي
 )56الكايف  ،البن قدامه  ،ج .180 3
 )57الكايف  ،البن قدامه  ،ج .180 3
 )58الكايف  ،البن قدامه  ،ج .181 3
 )59الكايف  ،البن قدامه  ،ج .183 3
 )60املغني  ،البن قدامة  ،ج � 8ص .245
 )61املغني  ،البن قدامة  ،ج �ص � 8ص .246
 )62العزيز يف �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .493
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	�أجمع العلماء يف جميع الأم�صار وكل الأع�صار على حترميه  ،وبه �أخذت احلنفية( )63واملالكية
( )64وال�شافعية( )65واحلنابلة ( )66والزيدية ( )67وقيل ي�أثم بوقوعه مع علمه بتحرمية � ،إال �إذا علق
طالقها على �شرط فوقع ال�شرط يف حال احلي�ض � ،أو طلقها وهو غائب ومل يعلم �أنها عند طالقه يف حال
حي�ض فال ي�أثم لذلك (. )68
وي�سمى طالق البدعة لأن املطلق خالف ال�سنة وترك �أمر اهلل تعاىل ور�سوله ( ،)69قال اهلل
تعاىل َ ( :ف َط ِّل ُقوهُ َّن ِل ِع َّد ِته َِّن( ( )70وقال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( �إن �شاء طلق قبل �أن مي�س
فتلك العدة التي �أمر اهلل �أن يطلق الن�ساء ) وما ورد عن ابن عمر �أنه طلق �أمر�أته تطليقه وهي حائ�ض
ثم �أراد �أن يتبعها بتطليقتني �آخرتني عند القرئني الباقني فبلغ ذلك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم فقال  (:يا ابن عمر ما هكذا �أمرك اهلل �إنك �أخط�أت ال�سنة وال�سنة �أن ت�ستقبل الطهر فتطلق
لكل قرء) ( ,)71ولأنه �إذا طلق يف احلي�ض طول العدة ف�إن احلي�ضة التي طلق فيها ال حت�سب من عدتها
وال الطهر الذي بعدها عند من يجعل الإقراء احلي�ض  ،و�إذا طلق يف طهر �أ�صابها فيه مل ي�أمن �أن تكون
حام ًال فيندم وتكون مرتابة ال تدري �أتعتد باحلمل �أو الإقراء( )72كما تقدم .
فاخلالف يف وقوع الطالق املحرم مل يزل ثابت ًا بني ال�سلف واخللف وقد وهم من �أدعى الإجماع
على وقوعه  ،وقال مببلغ علمه  ،وخفي عليه ن اخلالف ما �أطلع عليه غريه  ،وقد قال الإمام �أحمد ـ
رحمه اهلل ـ من �أدعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل النا�س اختلفوا  ،كيف واخلالف بني النا�س يف
هذه امل�س�ألة معلوم الثبوته عن املتقدمني واملت�أخرين ( ، )73وكان ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يقولون �أنهم
ال طاقة لهم بالفتوى يف الطالق املحرم كما ورد عن ابن م�سعود قوله  :من طلق كما �أمره اهلل فقد بني
اهلل له ومن خالف ف�أنا ال نطيق خالفه ولو وقع الطالق املخالف مل يكن االفتاء به غري مطاق لهم ومل
يكن للتفريق معنى �إذا كان النوعان واقعني نافذين  ،وقال  :من �أتى �أمر اهلل على وجهه فقد بني اهلل له
 ،وال فو اهلل ما لنا طاقة بكل ما حتدثون (.)74
وقد اختلف العلماء يف وقوع الطالق البدعي على قولني -:

 )63بدائع ال�صنائع � ،ص .11
 )64املغني ج� 8ص  ، 235ال�شرح الكبري ج� 8ص  .235زاد املعاد ج � 4ص .43
 )65العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص  .479الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�شافعي  ،ج � 2ص .120
 )66االن�صاف  ،ج� 8ص  .448زاد املعاد ج � 4ص  .43ال�شرح الكبري ج� 8ص  .235املغني ج� 8ص .43 ، 235
� )67أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص  .73ت�سهيل امل�شاق � ،ص  .23درر القالئد � ،ص  .201الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص � .127شرح
الأزهار  ،ج � 5ص  .292الفتاوى  ،للإمام الهادي � ،ص .257
� )68أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص .73
 )69ت�سهيل امل�شاق � ،ص .23درر القالئد � ،ص � .201شرح الأزهار  ،ج � 5ص .292
� )70سورة الطالق . 1 :
� )71سنن الدار قطني  -كتاب الطالق  -ج � 4ص  ،31رقم  .84 :ال�سنن الكربى  ،للبيهقي  ،ج � 7ص  ، 330رقم  ،14716 :واللفظه له.
 )72املغني ج� 8ص  ، 235ال�شرح الكبري ج� 8ص 235
 )73زاد املعاد ج� 4ص.44
� )74أ�صول الأحكام � ،ص  .650درر القالئد � ،ص .201
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القول الأول :

ينفذ طالقه وبه �أخذ اجلمهورمن احلنفية
والزيدية (. )79
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
()80
1 .1قوله تعاىل َّ :
(الطلاَ قُ َم َّر َتانِ )
()81
2 .2قوله تعاىل َ ( :ف�إِن َطلَّ َق َها فَلاَ تحَ ِ لُّ َلهُ ِمن َب ْعدُ َحتَّى َتن ِك َح َز ْو ًجا َغيرْ َ ُه)
( وجه اال�ستدالل )
وجه اال�ستدالل بااليتني -:
()82
ً
وجه اال�ستدالل بالآيتني العموم  ،ومل يخ�ص �شئيا من �شيئ.
3 .3لقوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سم يف حديث ابن عمر  -املتقدم  ( -مره فلرياجعها ) قالوا  :والرجعة
ال تكون �إال بعد طالق (،)83
4 .4ما ورد عن ال�شافعي �أنهم �أر�سلوا �إىل نافع ي�س�ألونه هل ح�سبت تطليقه ابن عمر على عهد ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ؟ قال  :نعم  ،وروى �أنه الذي كان يفتي به ابن عمر )84( .
5 .5ا�ستدلوا برواية يون�س بن جبري عن ابن عمر قال  :قلت البن عمر �أفتعتد عليه �أو حت�سب عليه
؟قال  :نعم � ،أر�أيت �أن عجز وا�ستحق وكلها �أحاديث �صحاح )85( .
6 .6قيا�س ًا على طالق الرجل وهو يف حال �صالته � :أن الطالق واقع وقد ع�صى اهلل يف �إف�ساد �صالته
(.)86
7 .7ولأنه طالق من مكلف يف حمل طالق فوقع كطالق احلامل )87( ،
8 .8ولأنه لي�س يقر به فيعترب لوقوعه موافقة ال�سنة بل هو �إزالة ع�صمة وقطع ملك ف�إيقاعه يف زمن
البدعة �أوىل تغليظ ًا عليه وعقوبه له �أم غري الزوج فال ميلك الطالق  ،والزوج ميلكه حمله (.)88
9 .9لأن النهي عنه ملعنى يف غريه  ،فال تنعدم م�شروعيته (. )89
�1010أن الطالق البدعي منهي عنه لنف�سه ال لغريه ،والنهي عن ال�شيء لنف�سه يقت�ضي الف�ساد (. )90
()75

املالكية

()76

واحلنابلة

()77

وال�شافعية

 )75بدائع ال�صنائع  ،ج �3ص.96
 )76بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص .65عيون املجال�س  ،ج� 2ص .1213
 )77االن�صاف  ،ج� 8ص .448زاد املعاد ج� 4ص .44املغني ج� 8ص .237
 )78الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�شافعي  ،ج � 2ص  .120املهذب ج� 4ص .285
� )79أ�صول الأحكام � ،ص  .650الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص � .127شرح الأزهار  ،ج � 5ص .292
� )80سورة البقرة .229 :
� )81سورة البقرة .230 :
� )82أ�صول الأحكام � ،ص .651
� )83أ�صول الأحكام � ،ص  .651زاد املعاد ج � 4ص  ..46املغني ج� 8ص 238
 )84زاد املعاد ج � 4ص  .46املغني ج� 8ص .238
 )85املغني ج� 8ص .238
� )86أ�صول الأحكام � ،ص .651
 )87املغني ج� 8ص .238
 )88املغني ج� 8ص .238
 )89اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص . 39
 )90بيان املذهب املن�صور يف حكم الطالق املحظور � ،ص . 3
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القول الثاين :

	ال ينفذ وبه �أخذ طاوو�س ,
()95
وبه قالت الإمامية
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
()96
َ
اء َف َط ِّل ُقوهُ نَّ ِلعِدَّ ِتهِنَّ (
1 .1قوله تعاىل َ ( :يا �أ ُّي َها ال َّن ِب ُّي �إِ َذا َطلَّ ْق ُت ُم ال ِن َّ�س َ
وجه اال�ستدالل
وجه الأ�ستدالل ب�أنه �صح عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن امنا �أراد الطالق امل�أذون فيه
وهو الطالق يف زمن اطهر الذي مل يجامع فيه �أو بعد ا�ستبانه احلمل  ،وما عداهما فلي�س بطالق للعدة
()97
 يف حق املدخول بها  -فال يكون طالق ًا فكيف حترم املر�آة به .(الرد)
()98
يرد � :أن الآية ق�صدت الندب واال�ستحباب ولي�س الوجوب .
()99
 -2قوله تعاىل َّ :
(الطلاَ قُ َم َّر َتانِ ۖ )
( وجه اال�ستدالل)
وجه اال�ستدالل معلوم �أنه �إمنا �أراد الطالق امل�أذون فيه وهو الطالق للعدة فدل على �أن ماعداه
لي�س من طالق ف�أنه ح�صر الطالق امل�شروع امل�أذون فيه الذي ميلك بالرجعة يف مرتني فال يكون ما عداه
طالق ًا (. )100
 -3قوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  (:من عمل عم ًال ولي�س عليه �أمرنا فهو رد ) ( )101ف�أمر ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم برده ي�شعر بعدم نفوذه ووقوعه (. )102
 -4ب�أن اهلل تعاىل �أمر به يف قبل العدة ف�إذا طلق يف غريه مل يقع كالوكيل �إذا �أوقعه يف زمن �أمره موكله
ب�إيقاعه يف غريه (.)103
 -5ما ورد عن ابن عمر ـ ر�ضي اهلل عنه ـ �أنه قال يف رجل يطلق امر�آته وهي حائ�ض  ،ال يعتد بذلك
الطالق (. )104
()91

وبع�ض احلنفية

()92

وبع�ض املالكية

()93

وبع�ض احلنابلة

()94

 )91االن�صاف  ،ج� 8ص  .448زاد املعاد  ،ج � 4ص .45-44
 )92بدائع ال�صناع  ،ج �3ص.96
 )93بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص64
� )94أ�صول الأحكام � ،ص  .650زاد املعاد  ،ج � 4ص .44
� )95أ�صول الأحكام � ،ص  .651بدائع ال�صناع  ،ج �3ص� .96شرح الأزهار  ،ج � 5ص  .293ال�شريعة الإ�سالمية � ،ص  .262املغني ج� 8ص .238
� )96سورة الطالق . 1 :
 )97زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
� )98أ�صول الأحكام � ،ص .651
� )99سورة البقرة .229 :
 )100زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
� )101صحيح البخاري -كتاب ال�صلح  -ج � 2ص  ،959رقم � .2550 :صحيح م�سلم  -كتاب الأق�ضية -ج � 5ص  132رقم  ,4590 :واللفظه .م�سند
الإمام �أحمد  ،ج � 6ص  ،180رقم  ،25511 :بلفظه
 )102بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص .65زاد املعاد  ،ج � 4ص  . 45املغني ج� 8ص .238
 )103املغني ج� 8ص .238
 )104زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
			
جامعة امللكة �أروى

243

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

�أحكام الطالق البدعي يف الفقه الإ�سالمي

 -6لأنه طالق حمرم ومنهي عنه  ،والنهي يقت�ضي ف�ساد املنهي عنه فلو �صح لكان ال فرق بني املنهي عنه
وامل�أذون فيه من جهة ال�صحة والف�ساد (. )105
� -7أن ال�شارع �إمنا نهى عنه وحرمه لأنه يبغ�ضه وال يجب وقوعه بل وقوعه مكروه �إليه فحرمه لئال يقع
ما يبغ�ضه ويكرهه ويف ت�صحيحه وتنفيذه �ضد هذا املق�صود (. )106
� -8إذا كان النكاح املنهي عنه ال ي�صح لأجل النهي فما املفرق بينه وبني الطالق  ،وكيف �أبطل ما نهى اهلل
(.)107
عنه من النكاح و�صح ما حرم وما نهي عنه من الطالق  ،والنهي يقت�ضي البطالن
� -9أنه طالق مل ي�شرعه اهلل �أبد ًا وكان مردود ًا باط ًال كيف يقال �أنه �صحيح الزم نافذ ف�أين هذا من احلكم
برده (.)108
� -10أنه طالق مل ي�شرعه اهلل �أبد ًا وكان مردود ًا باط ًال كطالق الأجنبية وال ينفعكم الفرق ب�أن
الأجنبية لي�ست حم ًال طالق بخالف الزوجة ف�أن هذه الزوجة لي�ست حم ًال للطالق املحرم  ،وال هو
()109
مما ملكه ال�شارع �أياه .
()110
.
� -11أن �سبحانه وتعاىل �أمر بالت�سريح ب�إح�سان وال �أ�سو�أ من الت�سريح املحرم
وباجلملة ف�سبب االختالف هل ال�شروط التي ا�شرتطها ال�شرع يف الطالق ال�سني هي �شروط
�صحة واجزاء � ،أم �شروط كمال ومتام  ،فمن قال �شروط �إجزاء قال  :ال يقع الطالق الذي وعدم هذه
ال�صفة  ،ومن قال � :شروط كمال ومتام قال  :يقع ويندب �إىل �أن يقع كام ًال  ،ولذلك من قال بوقوع
الطالق وجربه على الرجعة فقد تناق�ض  ،فتدبر ذلك (.)111

الفرع الثاين  :احلكمة من حترمي الطالق البدعي

لعل احلكمة من طالق ال�سنة هي -:
1 .1ما ورد عن الإمام علي كرم اهلل وجه �أنه قال  :ال يطلق �أحد لل�سنة فيندم رواه الأثرم .
2 .2ما ورد عن الإمام علي �أنه قال  :لو �أن النا�س �أخذوا مبا �أمر اهلل من الطالق ما يتبع رجل نف�سه
�أمر�آة �أبد ًا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبني �أن حتي�ض ثالث ًا فمتى �شاء راجعها (. )113
()114
وبهذه احلكمة �أخذ القانون اليمني
()112

احلكمة من حترم الطالق البدعي :

ولعل احلكمة من حترمي الطالق البدعي هي -:
 )105زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
 )106زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
 )107زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
 )108زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
 )109زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
 )110زاد املعاد  ،ج � 4ص .45
 )111بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص65
� )112أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص  .69ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .252املغني ج� 8ص .236
 )113ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .252املغني ج� 8ص .243
� )114أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص .68
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.1

.2
.3

.4

.5

�1إن اهلل �أمر بالطالق عند �أن يكون يف �إمكانهن ا�ستقبال عدتهن  ،ف�إذا �أوقعه يف حالة احلي�ض مل
ت�ستقبل فيها عدتها � ،إذ ال حت�سب تلك احلي�ضة من عدتها و�إمنا �ستنتظر متامها  ،ثم الطهر الذي
بعدها ثم تبدا عدتها  ،وكذلك �إذا طلقها يف الطهر الذي قد جامعها فيه  ،ف�إنها رمبا تكون عدتها
 ،هل عدة حمل ؟ فرمبا قد حملت �أو ًال فتنظر احلي�ض ،ثم قد يكون لو عرف �أنها حبلى مل يطلقها
 ،ولذلك جعل ال�شرع الطالق يف احلي�ض �أو يف الطهر الذي وطئها فيه حرام ًا لغري ال�سنة  ،و�أوجب
عليه �إذا كانت يف احلي�ض �أن ينتظر به طهرها  ،و�إذا كانت يف طهر قد جامعها ف�إىل �أن حتي�ض  ،ثم
تطهر (.)115
2ثم ؛ لأنها �إذا حا�ضت حتقق عدم وجود احلمل و�أمكنها ا�ستقبال عدتها بو�ضوح ملا ملا فيها من م�ضارة
املر�آة بتطويل العدة (.)116
�3أنه يف زمن احلي�ض منفردة بطبعها  ،و�سبق املبا�شرة تفرت معه الرغبة يف الزوجة  ،ومع النفرة
وفتور الرغبة قد يرى الزوج تافه الأمر عظيما فيعجل بالطالق � ،أما يف حالة الطهر وعدم �سبق
املبا�شرة فالنف�س �إىل الزوجة تائقة وفيها راغبة  ،ويف ذلك ما ي�صرف الزوج عن الطالق �إذا مل
()117
يكن �إليه �ضرورة ملجئة .
4لأنه �إذا دعته �إىل وقوعه ثورة غ�ضب �أو نزوة غري مت�أنية وكانت يف حالة احلي�ض �أو يف طهر قد
جامعها فيه  ،حرم عليه ال�شرع �إيقاعه يف حالة احلي�ض حتى تطهر  ،كما حرم عليه �إيقاعه يف
الطهر الذي جامعها فيه حتى حتي�ض ثم تطهر  ،فيكون يف انتظاره للوقت الذي يوقعه فيه على
ال�سنة مهلة ترو وتفكري عندها ترتفع فيه الأ�سباب املوجبة لإيقاعه � ،أن تنك�شف له �أنها �أ�سباب
()118
وهمية
5احتمال �أن تكون حام ًال  ،فيح�صل الندم ،ف�إن كان احلمل م�ستبين ًا  ،فقد طلق وهو على ب�صرية ،فال
يخاف �أمر ًا يتجدد معه الندم (.)119

املطلب الثاين  :حكم املراجعة يف الطالق البدعي

على القول بوقوع الطالق البدعي لكن اختلف يف هل يجرب على الرجعة �أم ي�ؤمر فقط على

قولني -:
القول الأول  :ي�ؤمر بالرجعة وه�ؤالء افرتقوا فرقتني -:
الفرقة الأوىل  :ر�أوا �أن ذلك واجب و�أنه يجرب على ذلك وبه قال وبع�ض احلنفية

)115
)116
)117
)118
)119
)120

�أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص .69
�أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص  .69االن�صاف  ،ج� 8ص  .448ال�شريعة الإ�سالمية � ،ص.260
االن�صاف  ،ج� 8ص  .448ال�شريعة الإ�سالمية � ،ص.260
�أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص .69
االن�صاف  ،ج� 8ص  . .448ال�شريعة الإ�سالمية � ،ص.260
البحر الرائق  ،ج � 3ص .353
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والإمام مالك و�أ�صحابه ( )121وبع�ض احلنابلة ( )122و�أ�سنده البع�ض للإمام �أحمد ( ، )123وقيل ،وجتب
رجعتها يف الأ�صح  ،كذا يف الت�صحيح  ،ف�إذا طهرت من حي�ضها الذي طلقها وراجعها فيه وحا�ضت حي�ض ًا
�آخر وطهرت منه فهو �أي الزوج خمري �إن �شاء طلقها ثاني ًا و�إن �شاء ام�سكها  ،وذكر الطحاوي �أن يطلقها يف
()124
الطهر الذي يلي احلي�ضة
فمن اعتمد ظاهر الأمر الوجوب  ،قال  :يجرب على رجعتها  ،قال �أ�صحاب مالك يجرب على
رجعتها ما دامت يف العدة �إال �أ�شهب قال :ما مل تطهر ثم حتي�ض ثم تطهر ؛ لأنه ال يجب عليه �إم�ساكها
يف تلك احلال فال يجب عليه رجعتها فيه(. )125
وا�ستدلوا بالآتي -:
()126
وف( فوجب ذلك ك�إم�ساكها
1 .1لأن الرجعة �أم�ساك للزوجة بدليل قوله تعاىل َ ( :ف َ�أ ْم ِ�س ُكوهُ نَّ بمِ َ ْع ُر ٍ
()127
قبل الطالق
�2 .2أن ظاهر الأمر الوجوب ـ
()128
3 .3لأن الرجعة جتري جمرى ا�ستيفاء النكاح وا�ستيفا�ؤه هنا واجب بدليل حترمي الطالق
والذين �أوجبوا الإجبار اختلفوا يف الزمان الذي يقع فيه الإجبار فقال مالك و�أكرث �أ�صحابه
يجرب ما مل تنق�ص عدتها (. )129
وقال �أ�شهب  :ال يجرب �إال يف احلي�ضة الأوىل ( ،)130لأن الإ�ضرار قد �أرتفع  ،وي�ستعقب الطالق
العدة املح�سوبة ( ، )131وقد روى يف حديث ابن عمر -املتقدم  -يف بع�ض الروايات �أنه قال  ( :مره
فلرياجعها حتى حتي�ض  ،ثم تطهر ) ( )132ـ
والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطالق بعد الرجعة �إن �شاء على قولني -:
القول الأول :فقوم ا�شرتطوا يف الرجعة �أن مي�سكها حتى تطهر من تلك احلي�ضة ثم حتي�ض ثم تطهر ،
()133
ثم �إن �شاء طلقها و�إن �شاء �أم�سكها  ،به قال �سعيد بن جبري ومالك وغريهم .
()135
الال بقوله تعاىل َ ( :ف َط ِّل ُقوهُ نَّ ِلعِدَّ ِتهِنَّ ( ( )134؛ ا�ستد ً
وذلك ا�ستد ً
الال مبطلق العدة فيدخل.
 )121بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص . .64العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص  .484عيون املجال�س ج� 3ص  .1218ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .254
الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج�1ص .446
 )122االن�صاف  ،ج � 8ص  .450ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .254
 )123ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .254
 )124اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص .40
 )125ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .255-254املغني ج� 8ص .238
� )126سورة البقرة .231 :
 )127ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .254
 )128ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .254املغني ج� 8ص .239_238
 )129بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص64
� )130أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص  .73الإن�صاف  ،ج� 8ص  .450بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص .64الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة
 ،ج�1ص .446
 )131العزيز �شرح الوجيز  ،ج .484
 )132العزيز �شرح الوجيز  ،ج .484
 )133بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص .64الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج�1ص .446
� )134سورة الطالق . 1 :
 )135ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .256
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القول الثاين  :بل يراجعها  ،ف�إذا طهرت من تلك احلي�ضة التي طلقها فيها ف�إن �شاء �أم�سك و�إن
()136
�شاء طلق  ،وبه قال الكوفيون
وكل من ا�شرتط يف طالق ال�سنة �أن يطلقها يف طهر مل مي�سها فيه مل ي�أمر بالرجعة �إذا طلقها
()137
يف طهر م�سها فيه
الفرقة الثانية  :يندب ذلك وال يجرب  ،وبه قال وبه قال الثوري و الأوزعي  ,وابن �أبي ليلى
 ,و�أ�صحاب الر�أي ( ،)138و�أخذ به الإمام �أبي حنيفه ( )139وقالت به املالكية ()140و ال�شافعية(, )141
واحلنابلة ( )142والزيدية ( ، )143ولكن ي�ستحب له �أن يراجعها ( )144؛ لأنه باملراجعة يزيل املعنى الذي
حرم الطالق ( ، )145والأ�صح �أنه واجب عم ًال بحقيقة الأمر ورفع ًا للمع�صية بالقدر املمكن  ، )146( ،فمن
اعتمد ظاهر الأمر وهو الوجوب قال  :يجرب ؟ وبه قالت بع�ض املالكية ( ، )147ولأن الرجعة �إم�ساك
وف(( )148فوجب ذلك ك�إم�ساكها قبل الطالق  ، )149( ،ومن
للزوجة بدليل قوله تعاىل َ ):ف�أَ ْم ِ�س ُكوهُ نَّ بمِ َ ْع ُر ٍ
()150
؛ في�ستحب �أن يراجعها
حلظ هذا املعنى من كون الطالق واقع ًا  ،قال  :هذا الأمر هو على الندب
لأمر النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مبراجعتها  ,و�أقل �أحوال الأمر اال�ستحباب ولأنه بالرجعة يزيل
املعنى الذي حرم الطالق وال يجب ذلك عند احلنابلة(. )151
كما ا�ستدلوا ب�أنه طالق ال يرتفع بالرجعة فلم جتب عليه الرجعة فيه كالطالق يف طهر م�سها
فيه ف�أنهم �أجمعوا على �أن الرجعة ال جتب حكان ابن عبدالرب عن جميع العلماء  ،وما ذكره من املعنى
ينتق�ض بهذه ال�صورة  ،و�أما الأمر بالرجعة فمحمول على اال�ستحباب ( ،)152ولأنه بالرجعة يزول املعنى
الذي لأجله حرم الطالق ()153؛لأنه �إذا رجعها �أمكنه �أن يطلقها لل�سنة فتبني منه بطالق غري مكروه ،
فكانت الرجعة �أوىل(، )154و�إن مل يراجعها جاز ؛ لأن الرجعة �إما �أن تكون كابتداء النكاح � ،أو كالبقاء
على النكاح ،وال يجب واحد منهما (. )155
 )136بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص64
 )137بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص64
 )138ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .254املغني ج� 8ص .238
 )139بدائع ال�صناع  ،ج �3ص.94
 )140بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص .64عيون املجال�س ج � 3ص .1218
 )141العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص  .484املهذب ج� 4ص .285
 )142االن�صاف  ،ج � 8ص  .450ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .254
 )143التحرير  ،ج � 1ص .178
 )144اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص �.39أحكام الأحوال ال�شخ�صية يف فقه ال�شريعة الإ�سالمية  ،ج� 2ص .73
 )145املغني  ،البن قدامه  ،ج � 8ص  .247ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .254
 )146اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص 39
 )147بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص65
� )148سورة البقرة .231 :
 )149املغني ج� 8ص .238
 )150بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص65
 )151ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .254املغني ج� 8ص .238
 )152ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .255املغني ج� 8ص .239
 )153املهذب ج� 4ص .285
 )154بدائع ال�صناع  ،ج �3ص.94
 )155املهذب ج� 4ص .285
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متى يوقع الطالق بعد االجبار �أو الندب.

ف�إن من ا�شرتط يف ذلك �أن مي�سكها حتى تطهر ثم حتي�ض ثم تطهر ف�إمنا �صار لذلك لأنه
املن�صو�ص عليه يف حديث ابن عمر  -املتقدم  -قالوا  :واملعنى يف ذلك لت�صح الرجعة بالوطء يف الطهر
الذي بعد احلي�ض لأنه لو طلقها يف الطهر الذي بعد احلي�ضة مل يكن عليها من الطالق الآخر عدة لأنه
كان يكون كاملطلق قبل الدخول  ،وباجلملة فقالوا � :إن من �شرط الرجعة وجود زمان ي�صح فيه الوطء
،وال يح�صل الوطء �إال يف الطهر ف�إذا وطئها حرم طالقها فيه حتى حتي�ض ثم تطهر واعتربنا مظنة
الوطء وحمله ال حقيقته( )156وعلى هذا التعليل يكون من �شروط طالق ال�سنة �أن يطلقها يف طهر مل
يطلق يف احلي�ضة التي قبله ( )157وهو �أحد ال�شروط امل�شرتطة عند الإمام مالك يف طالق ال�سنة (. )158
و�أما الذين مل ي�شرتطوا ذلك  ،ف�إنهم �صاروا �إىل ماروى يون�س ابن جبري و�سعيد ابن جبري وابن
�سريين ومن تابعهم عن ابن عمر يف هذا احلديث �أنه قال  :يراجعها ف�إذا طهرت طلقها �إن �شاء وقالوا :
املعنى يف ذلك �أنه �أمر بالرجوع عقوبة له ؛ لأنه طلق يف زمان كره له فيه الطالق  ،ف�إذا ذهب ذلك الزمان
وقع منه الطالق على وجه غري مكروه  ،ف�سبب اختالفهم تعار�ض الآثار يف هذه امل�س�ألة وتعار�ض مفهوم
العلة (. )159

متى يقع االجبار

ذهب مالك �إىل �أنه يجرب على رجعتها لطول زمان العدة ؛ لأنه الزمان الذي له فيه ارجتاعها
 ،و�أما �أ�شهب ف�إنه �إمنا �صار يف هذا �إىل ظاهر احلديث  ،؛ لأنه فيه ( مره فلرياجعها حتى تطهر ) فدل
ذلك على �أن املراجعة كانت يف احلي�ضة  ،ف�إنه �إذا وقع عليها الطالق يف احلي�ضة مل تعتد بها ب�إجماع ف�إن
قلنا �أنه يراجعها غري احلي�ضة كان ذلك عليها �أطول  ،وعلى هذا التعليل فينبغي �أن يجوز �إيقاع الطالق
()160
الطهر الذي بعد احلي�ضة  ،ف�سبب االختالف هو �سبب اختالفهم يف علة الأمر بالرد .
ف�إذا راجعها ي�ستحب �أن مي�سكها حتى حتي�ض حي�ضة �أخرى ثم تطهر على ما �أمر به النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف حديث ابن عمر وذلك ؛ لأن الرجعة ال تكاد تعلم �صحتها �إال بالوطء ؛ لأن
املعنى من النكاح وال يح�صل الوطء �إال يف الطهر  ،ف�إذا وطئها حرم طالقها فيه حتى حتي�ض ثم تطهر
ف�أعتربنا مظنة وحمله ال حقيقته  ،ومنها �أن الطالق كره يف احلي�ض لتطويل العدة فلو طلقها عقيب
الرجعة من غري وطء كانت يف معنى املطلقة قبل الدخول  ،وكانت تبنى على عدتها ف�أراد ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قطع حكم الطالق بالوطء واعترب الطهر الذي هو مو�ضع الوطء ف�إذا وطئ حرم
طالقها حتى حتي�ض ثم تطهر ( )161وقد جاء يف حديث عن ابن عمر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم قال  ( :مره �أن يراجعها ف�إذا طهرت م�سها حتى �إذا طهرت �أخرى ف�إن �شاء طلقها و�إن �شاء �أم�سكها).
)156
)157
)158
)159
)160
)161

املغني ج� 8ص .239
بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص . 65املغني ج� 8ص .239
بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص64
بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص66
بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص66
ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .255
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املبحث الرابع  :طالق احلامل

واملالكية

وبه �أخذت احلنفية
طالق احلامل بعد ماا�ستبان حملها  ،لي�س ببدعة
()168
وال�شافعية ()165واحلنابلة ( )166والزيدية ( )167وبه قال الإمام ال�شوكاين
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
()169
1 .1لأن املنع كان للندم على الولد  ،وقد علم بالولد .
()170
فقد طلق على ثقة من
�2 .2أن ال�سبب كان املنع االرتياب مبا تعتد به  ،وقد زال ذلك باحلمل
نف�سه(. )171
3 .3ولأن طالق احلامل يجوز عقيب اجلماع ؛ لأنه ال ي�ؤدي �إىل ا�شتباه وجه العدة وزمان احلبل زمان
الرغبة يف الوطء (. )172
ويطلق احلامل لل�سنة ثالث ًا يف ثالثة �أ�شهر كما يف ذوات الأ�شهر يف�صل بني كل تطليقتني
ب�شهر عند �أبي حنيفة ؛ لأن الإباحة لعلة احلاجة وال�شهر دليلها كما يف حق الآي�سة وال�صغرية وقال
حممد وزفر -من احلنفية -ال يلطقها لل�سنة �إال واحدة  ،لأن الأ�صل يف الطالق احلظر  ،وقد ورد ال�شرع
بالتفريق على ف�صول العدة  ،وال�شهر يف حق احلامل لي�س يف ف�صولها  ،ف�صارت كاملمتدِّ طهرها واعتمد
()173
قول الأولني املحبوبي والن�سفي واملو�صويل وغريهم .
ً ()174
وقيل طالق احلامل بعد ما ا�ستبان احلمل ال يعترب طالق ًا ال �س َّن ّي ًا وال بدعيا
()163

()162

()164

املبحث اخلام�س :

طالق الآي�سة وال�صغرية

وطالق من ال حتمل يف الطهر املجامع فيه  ،وهي ال�صغرية والآي�سة من احلي�ض  ،لي�س ببدعة

()175

وبه

 )162االن�صاف  ،ج � 8ص  . 455البحر الرائق  ،ج � 3ص  .346املهذب  ،ج � 4ص  .285ال�سموط � ،ص  .164ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .262الكايف يف
الفقه على مذهب �أهل املدينة ج � 1ص . 445
 )163البحر الرائق  ،ج � 3ص .346
 )164الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة ج � 1ص .445
 )165املهذب  ،ج � 4ص  .285ا
 )166االن�صاف  ،ج � 8ص  .455ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .262
 )167الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص  .131درر القالئد � ،ص .201
 )168ال�سموط � ،ص .164
 )169بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص  .88ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .262املهذب  ،ج� 4ص .285
 )170بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص  .88ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .262املهذب  ،ج� 4ص .285
 )171العزيز �شرح الوجيز  ،ج� 8ص .488
 )172اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص 39
 )173اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص 39
 )174االن�صاف  ،ج� 8ص .448
 )175االن�صاف  ،ج � 8ص .455البحر الرائق  ،ج � 3ص  .352بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص  .89ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .262الكايف يف الفقه على مذهب
�أهل املدينة  ،ج � 1ص  .445الوجيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .488
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�أخذت احلنفية ( )176واملالكية ( )177وال�شافعية ( )178واحلنابلة ( )179والزيدية ( )180؛ لأن حترمي الطالق
للندم على الولد �أو اللريبة مبا تعتد به احلمل والإقراء  ،وهذا ال يوجد يف حق ال�صغرية والآي�سة ,
وال يف�صل بني وطئها وطالقها بزمان لأن الكراهية فيمن حتي�ض لتوهم احلبل  ،وهو مفقود هنا (,)181
()182
ويلحق بهن منقطعة احلي�ض لعار�ض ـ امل�ستحا�ضة التي ن�سيت وقتها وعددها
ولكن ي�ستحب �أن يكف عن جماعها �شهر ًا ؛ لأنه ملا ورد ال�شرع بالف�صل بني اجلماع والطالق بحي�ضة يف
()183
ذوات احلي�ض من حيث �أن ال�شهر قائم مقام احلي�ضة يف اال�سترباء .
الف�صل الثاين:

�صور الطالق البدعي وما يتعلق بها من �أحكام .
وفيه �أربعة مباحث -:
املبحث الأول :طالق احلائ�ض.
املبحث الثاين  :الطالق يف طهر جامعها فيه.
املبحث الثالث  :ثالث طلقات يف طهر واحد.
املبحث الرابع  :ثالث طلقات يف جمل�س واحد.
املبحث الأول

طالق احلائ�ض والنف�ساء
ويف ثالثة مطالب-:
املطلب الأول  :طالق املدخول بها يف حال احلي�ض من غري حمل.
املطلب الثاين  :طالق احلائ�ض وهي حامل .
املطلب الثالث  :طالق غري املدخول بها وهي حائ�ض
املطلب الرابع :طالق النف�ساء.

املطلب الأول  :طالق املدخول بها يف حال احلي�ض من غري حمل.
 )176البحر الرائق  ،ج � 3ص  .352بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص  .89اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص. 39
 )177الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج � 1ص .445
 .)178املهذب  ،ج� 4ص  .285الوجيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص 488
 )179االن�صاف  ،ج � 8ص  .455ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .262
 )180درر القالئد � ،ص .201الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص � .131شرح الأزهار  ،ج� 5ص .290-289
 )181اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص . 39املهذب  ،ج� 4ص .285
� )182أحكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 2ص  .70االن�صاف  ،ج � 8ص  .455ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .261
 )183الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص .131
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طالق املدخول بها يف حال احلي�ض من غري حمل يعترب طالق ًا بدعي ًا عند احلنفية
وال�شافعية ( )185واملالكية ( )186واحلنابلة ( )187والزيدية ( )188وقال به الإمام ال�شوكاين (.)189
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
()190
1 .1الأمر الوارد يف قوله تعاىل َ ( :ف َط ِّل ُقوهُ نَّ ِلعِدَّ ِتهِنَّ (
2 .2قوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم البن عمر ر�ضي اهلل عنهما حني طلقها فيه ( ما هكذا �أمرك اهلل ) .
�3 .3إجماع الفقهاء �أنه عا�ص (. )191
4 .4لأنه �إذا طلقها يف احلي�ض �أ�ضر بها يف تطويل العدة (� )192إذ بقية احلي�ض ال حتت�سب(. )193
5 .5لأنه طالق يف زمان كمال الرغبة وزمان احلي�ض زمان النقرة فال يكون الإقدام عليه فيه دليل
ً ()194
احلاجة �إىل الطالق فال يكون طالق �سنة يل يكون �سفها
	ال خالف ب�أن الطالق املحرم يف حال احلي�ض هو الطالق على غري مال � ،أما �إذا خالع احلائ�ض ،
�أو طلقها على مال  ،فهو غري حمرم( ،)195وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
(.)196
اح َع َل ْي ِه َما ِفي َما ا ْف َتدَ تْ ِب ِه(
1 .1ب�إطالق قوله تعاىل) :فَلاَ ُج َن َ
()198( )197
.
2 .2ب�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أطلق الإذن لثابت بن قي�س يف اخللع
واختلفوا يف املعنى املجوز للخلع من وجهني -:
	�إحداهما � :إن املنع �إمنا كان حمافظة على جانبها ؛ لت�ضررها بتطويل العدة  ،ف�إذا اختلعت
()199
بنف�سها ر�ضيت بتطويل االنتظار .
والثاين � :أن بذل املال �أ�شعر بقيام ال�ضرورة � ،أو احلاجة ال�شديدة �إىل اخلال�ص ويف مثل هذه
ال يح�سن الأمر بالت�أخري ومراقبة الأوقات  ،وخ َّرجوا على املعنيني �صورتني -:
�إحداهما � :إذا �س�ألت الطالق  ،ور�ضيت به  ،من غري مال  ،فهل يكون بدع ّي ًا ؟ فيه وجهان -:
�أحدهما  :ال ؛ لر�ضاها بتطويل العدة .
()184

 )184البحر الرائق  ،ج � 3ص .346بدائع ال�صناع  ،ج �3ص.96
 )185حا�شيتا القليوبي وعمرية  ،ج � 3ص  .525العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص  .479املهذب  ،ج� 4ص 283
 )186عيون املجال�س  ،ج � 3ص  .1218الكايف يف فقه �أهل املدينة  ،ج � 2ص  (572طبعة مكتبة الريا�ض ).
 )187زاد املعاد  ،ج� 4ص .43املغني ج� 8ص .240-239
� )188أ�صول الأحكام � ،ص . 651الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص �.131شرح الأزهار  ،ج� 5ص .288
 )189ال�سموط � ،ص .164
� )190سورة الطالق . 1 :
 )191البحر الرائق  ،ج � 3ص .352
 )192بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص .94العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .479
 )193حا�شيتا القليوبي وعمرية  ،ج � 3ص .525
 )194بدائع ال�صناع  ،ج �3ص.94
 )195البحر الرائق  ،ج � 3ص  .352حا�شيتا القليوبي وعمرية  ،ج � 3ص  .525العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .483-482
 )196حا�شيتا القليوبي وعمرية  ،ج � 3ص .525العزيز �شرح الوجيز  ،ج .483
� )197سنن الن�سائي  -كتاب الطالق  -ج � 6ص  ،169رقم � .3463 :سنن �أبي داود  -كتاب الطالق  -ج� 2ص  ،670-669رقم  .2229 :ال�سنن الكربى
� ،سنن الدار قطني  -كتاب الطالق واخللع وااليالء -ج � 4ص  ،46رقم  .135 :امل�ستدرك  -كتاب الطالق  -ج � 2ص  ،324رقم .2826 :م�سند الإمام
�أحمد بن حنبل ،ج � 4ص ,3رقم .16139 :
 )198العزيز �شرح الوجيز  ،ج .483
 )199حا�شيتا القليوبي وعمرية  ،ج � 3ص  .525العزيز �شرح الوجيز  ،ج ..483
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الثاين  :نعم ؛ لأن تلك ال�ضرورة مل تتحقق  ،وقوله تعاىل َ ) :ف َط ِّل ُقوهُ نَّ ِلعِدَّ ِتهِنَّ ( ( )200ال يفرق
()201
بني �أن يكون هناك �س�ؤال �أو ال يكون  ،وهذا �أظهر .
الثانية  :يف خلع الأجنبي يف احلي�ض وجهان ؛ لأنه مل يوجد ر�ضاها بالتطويل  ،ووجدت
ال�ضرورة الداعية �إىل بذل املال  ،والأظهر �أنه ال يجوز ؛ لأنه مل يوجد منها الر�ضا بالتطويل  ،ومل
يوجد منها بذل املال امل�شعر ب�شدة حاجتها �إىل اخلال�ص  ،وق�ضية الأظهر يف ال�صورتني تعليل جواب
خلعها  ،مبعنى ثالث وهو الإقتداء �صاحبة الواقعة نف�سها باملال ال مطلق االقتداء  ،واملوىل �إذا طولب
بالطالق ( )202فال يعترب طالق ًا بدعي ًا ؛ لأنها طالبة له  ،ورا�ضية له  ،وهو حق ي�ؤديه عليه  ،لدفع �ضرر ،
وكان يجوز �أن يقال هو يدعي ؛ لأنه بالإيذاء والإ�ضرار �أحوجها �إىل الطلب  ،وهو غري ملج�أ �إىل الطالق
 ،بل هو يتمكن من �أن يفي �إليها  ،واملطلوب �أحد الأمرين من الفيئة �أو الطالق  ،فال �ضرورة له �إىل الطالق
يف احلي�ض  ،و�أما الطالق للموىل عند االمتناع فال �شك يف �أنه ال يكون بدع َّي ًا  ،و�إن وقع يف احلي�ض (. )203
()204
كما ا�ستثنى البع�ض من الطالق حال احلي�ض ما �س�ألته الطالق فال يعترب بدعي ًا وال يحرم
�أو كان الطالق من القا�ضي للغيبة � ،أو لبلوغ ال�صغرية وهي حائ�ض فاختارت نف�سها  ،ففرق بينهما القا�ضي
يف حال احلي�ض �أو �إذا خري الزوج زوجته يف الطالق فاختارت الطالق وهي حائ�ض (. )205
وكذلك �إذا انقطع الدم من احلي�ض فقد دخل زمان ال�سنة ويقع عليها طالق ال�سنة و�إن مل
()206
تغت�سل ،
وكذلك �إن طهرت لأكرث احلي�ض مثل ذلك  ،و�إن �أنقطع الدم لدون �أكرثه مل يقع حتى تغت�سل
�أو تتيمم عند عدم املاء وت�صلي �أو يخرج عنها وقت ال�صالة ؛ لأنه متى مل يوجد فما حكمنا بانقطاع
()207
حي�ضها .
ولو قال � :أنت طالق مع �آخر حي�ضك � ،أو مع �آخر جزء من �أجزاء حي�ضك فوجهان -:
�أحدهما � :أنه يقع بدعي ًا ؛ لإقرتانه باحلي�ض .
()208
.
الثاين � :أنه يقع �سني ًا ؛ ال�ستعقابه الطهر املح�سوب  ،وال�شروع يف العدة
ولو قال � :أنت طالق مع �آخر جزء من الطهر  ،ومل يط�أها يف ذلك الطهر  ،ف�إن قلنا االنتقال من الطهر �إىل
احلي�ض قرء  ،فهو �سني ؛ مل�صادفته الطهر وال�شروع يف العدة عقبيه  ،و�إن مل جنعله قرء العك�س الوجهان
ال�سابقان � ،إن وقع بدعي ًا وهو الأ�صح(. )209

� )200سورة الطالق . 1 :
 )201العزيز �شرح الوجيز  ،ج .483
 )202العزيز �شرح الوجيز  ،ج .483
 )203العزيز �شرح الوجيز  ،ج .483
 )204حا�شيتا القليوبي وعمرية  ،ج � 3ص .525
 )205احكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج� 4ص  .73االن�صاف  ،ج � 8ص .449
 )206املغني  ،البن قدامة  ،ج � 8ص .245
 )207املغني  ،البن قدامة  ،ج � 8ص .245
 )208العزيز �شرح الوجيز  ،ج .486
 )209العزيز �شرح الوجيز  ،ج .486
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املطلب الثاين  :طالق احلائ�ض وهي حامل

طالق احلائ�ض وهي حامل  -على القول الذي يقول �إن احلامل حتي�ض -لي�س ببدعة ؛
ا�ستد ً
الال بالآتي -:
ً ()211
.
1 .1بحديث عمر -املتقدم  ( : -مره فلرياجعها  ،ثم ليطلقها  ،وهي طاهر ًا �أو حامال )
2 .2لأن احلامل تعتد باحلمل  ،فال ي�ؤثر احلي�ض يف تطويل عدتها (.)212

()210

وذلك

املطلب الثالث  :طالق الغري مدخول بها وهي حائ�ض

ال�سنة يف الطالق من وجهني ـ كما تقدم � -سنة يف الوقت ب�أن تكون طاهرة  ،و�سنة يف العدد ب�أن
تكون واحدة  ،فال�سنة يف العدد ي�ستوي فيها املدخول بها وغري املدخول بها ؛ لأن الطالق الثالث يف كلمة
()213
واحدة �إمنا امتنع منه خوف ًا من الندم  ،وهو موجود يف غري املدخول به .
ً ()214
وبه �أخذت
فيجوز طالق غري املدخول بها حائ�ض ًا �أو طاهر ًا وال يعترب طالق ًا بدعيا
()220
احلنفية( )215واملالكية ()216وال�شافعية ()217واحلنابلة ( )218والزيدية ( )219والظاهرية
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
َ ً ()221
اء َما لمَ ْ تمَ َ ُّ�سوهُ نَّ �أَ ْو َتف ِْر ُ
�ضوا َلهُنَّ َف ِري�ضة( .
1 .1قوله تعاىل  ( :اَّل ُج َن َ
اح َع َل ْي ُك ْم �إِن َطلَّ ْق ُت ُم ال ِن َّ�س َ
ات ُث َّم َطلَّ ْق ُت ُموهُ نَّ ِمن َق ْبلِ �أَن تمَ َ ُّ�سوهُ نَّ َف َما َل ُك ْم
2 .2قوله تعاىل َ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا �إِ َذا َن َك ْح ُت ُم المْ ُ�ؤْ ِم َن ِ
لاً ()222
احا َج ِمي )
حوهُ نَّ َ�س َر ً
َع َل ْيهِنَّ ِم ْن ِعدَّ ٍة َت ْع َتدُّ و َن َها ۖ َف َم ِّت ُعوهُ نَّ َو َ�س ِّر ُ
( وجه الأ�ستدالل بالآية )
()223
ي�ستدل يف الآية بقوله تعاىل َ ) :ف َط ِّل ُقوهُ نَّ ِلعِدَّ ِتهِنَّ ( وهذه ال عدة لها  ،ونبه عليه ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم بقوله يف احلديث املتقدم  ( :فتلك العدة التي �أمر اهلل �أن تطلق لها الن�ساء ) ولوال
هاتان الآيتان اللتان فيهما �إباحة الطالق قبل الدخول ملنع من طالق من ال عدة له عليها (.)224
3 .3ا�ستد ً
الال بقوله ( مره فلرياجعها )
(وجه اال�ستدالل)
 )210املهذب  ،ج� 4ص .284
 )211املهذب  ،ج� 4ص .284
 )212املهذب  ،ج� 4ص .284
 )213ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .262
 )214االن�صاف  ،ج � 8ص . 455زاد املعاد  ،ج � 4ص  .43ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .261العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .479الكايف يف الفقه على مذهب
�أهل املدينة  ،ج�1ص  .445املهذب  ،ج� 4ص .284
 )215بدائع ال�صناع  ،ج �3ص .94البحر الرائق  ،ج � 3ص .350
 )216الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج�1ص .445
 )217العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص  .479املهذب  ،ج� 4ص .284
 )218االن�صاف  ،ج � 8ص  .455ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .261
� )219شرح الأزهار  ،ج � 5ص .292
 )220املحلى  ،البن حزم الظاهري � ،ص.401
� )221سورة البقرة .236 :
� )222سورة الأحزاب .49 :
� )223سورة الطالق . 1 :
 )224زاد املعاد  ،ج � 4ص .43
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املراجعة بعد الدخول ال قبله
4 .4ما ورد من حديث حممود بن لبيد قال � :أخربنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عن رجل طلق
امر�آته ثالث تطليقات
( وجه اال�ستدالل )
()226
ي�ستدل من هذا احلديث �أن املطلقة نوعان مدخول بها وغري مدخول بها .
5 .5لأنه ال يوجد تطويل العدة (.)227
6 .6لأن الطالق يف حق املدخول بها �إذا كانت من ذوات الإقراء �إمنا كان له �سنة وبدعة ؛ لأن العدة
تطول عليها بالطالق يف احلي�ض ـ كما �سبق ـ وترتاب بالطالق يف الطهر الذي جامعها فيه وينتفي
عنها الأمران بالطالق يف الطهر الذي جامعها فيه (� ، )228أما غري املدخول بها فال عدة عليها تبقي
بتطويلها �أو االرتياب فيها (. )229
7 .7ولأن الرغبة فيها متوفرة ما مل يذقها فطالقها يف حالة احلي�ض يقوم دلي ًال على حتقق احلاجة
بخالف املدخول بها  ،ولي�س تعلي ًال يف مقابلة الن�ص  ،والعدة لي�ست �إال للدخول بها (. )230
8 .8لأن الطالق الثالث يف كلمة واحدة للمدخول بها �إمنا امتنع منه خوف ًا من الندم  ،وهو موجود يف
غري املدخول به  ،وال�سنة يف الوقت تثبت يف املدخول بها خا�صة  ،وهو �أن يطلقها يف طهر مل يجامعها
فيه ؛ لأن املراعاة دليل احلاجة وهو الإقدام على الطالق فزمان النقرة  ،وباجلماع مرة يف الطهر
نفرت الرغبة  ،وغري املدخول بها يطلقها يف حال الطهر واحلي�ض ؛ لأن الرغبة بها �صادقة يف كل
حال  ،وال عدة عليها فتت�ضرر بطولها  ،و�إذا كانت املر�آة ال حتي�ض من �صغر �أو كرب ف�أراد �أن يطلقها
لل�سنة طلقها واحدة  ،وتركها حتى مي�ضي �شهر �آخر ف�إذا م�ضى �شهر �آخر طلقها طلقة �أخرى  ،فت�صري
ثالث طلقات يف ثالثة �أ�شهر ( ، )231لأن ال�شهر لفي حقها قائم مقام احلي�ض  ،ثم �إن كان الطالق
يف �أول ال�شهر تعترب ال�شهور بالأهلة  ،و�إن كان يف و�سطه فبالأيام يف حق التفريق  ،ويف حق العدة
كذلك عند �أبي حنيفة وعندهما يكمل الأول بالأخري  ،واملتو�سط بالأهلة وهي م�س�ألة الإجارات
.)232( .
()225

املطلب الرابع  :طالق النف�ساء

	الخالف ب�أن دم النفا�س لي�س طاهر ًا  ،وال هو حمل  ،فلم يبق �إال احلي�ض فهو حي�ض  ،ومل ي�صح
قط ن�ص ب�أن النفا�س لي�س حي�ض ًا  ،بل ال خالف ب�أن له حكم احلي�ض( ، )233والطالق يف النفا�س بدعي ،
 )225البحر الرائق  ،ج � 3ص .350
)226زاد املعاد  ،ج � 4ص .43
 )227املهذب  ،ج� 4ص  .284ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .261
 )228ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .261
 )229ال�شريعة الإ�سالمية � ،ص .260املهذب  ،ج� 4ص  .284ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .261
 )230البحر الرائق  ،ج � 3ص  . .347ال�شريعة الإ�سالمية � ،ص.260
� )231شرح الأزهار  ،ج � 5ص  .292امل�صادر املوجودة يف هوام�ش تعريف الطالق ال�سني والبدعي .
 )232اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص 39
 )233املحلى  ،البن حزم الظاهري � ،ص .410
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كالطالق يف احلي�ض ؛ لأن املعنى املحرم �شامل .

()234

املبحث الثاين :

الطالق يف طهر جامعها فيه
طالق من يجوز �أن حتبل يف الطهر الذي جامعها فيه قبل �أن ي�ستبني احلمل يعترب بدعي ًا (،)235
واعترب الطهر الذي هو مو�ضع الوطء ف�إذا وطئ حرم طالقها حتى حتي�ض ثم تطهر ( )236وبه �أخذت
احلنفية( )237واملالكية( )238وال�شافعية( )239واحلنابلة ( )240والزيدية ( )241وبه قال الإمام ال�شوكاين
(.)242
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي - :
1 .1ما جاء يف حديث عن ابن عمر -املتقدم � -أن ر�سول اهلل �صلى اهلل و�آله و�سلم قال  ( :مره فلرياجعها
ف�إذا طهرت م�سها حتى �إذا طهرت �أخرى ف�إن �شاء طلقها و�إن �شاء �أم�سكها رواه ابن عبد الرب(. )243
2 .2ما ورد عن ابن عمر  -يف احلديث املتقدم  -حني قال له النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ( :راجعها
ثم �أم�سكها حتى تطهر ثم حتي�ض ثم تطهر ) (. )244
()245
�3 .3أنه مل ي�أمن �أن تكون حام ًال  ،فيندم على مقارفتها مع الولد .
()246
4 .4لأنه ال يعلم هل علقت بالوطء فتكون عدتها باحلمل � ،أو مل تعلق فتكون عدتها بالإقراء .
املبحث الثالث :

ثالث طلقات يف طهر واحد

اختلفوا يف هذا الباب يف ثالثة موا�ضع :
املو�ضع الأول  :هل من �شرطه �أن ال يتبعها طالق ًا يف العدة .
اختلف فيه على ثالثة �أقوال -:
القول الأول :
ً
	�أن من طلقها يف العدة فمن ال�شروط �أن ال يتبعها يف العدة طالقا �آخر  ،وبه قال من ال�صحابة
 )234العزيز �شرح الوجيز  ،ج .485
� )235أ�صول الأحكام � ،ص  .651البحر الرائق  ،ج � 3ص .346درر القالئد � ،ص  .201املهذب  ،ج� 4ص .283
 )236املغني ج� 8ص .240-239
 )237البحر الرائق  ،ج � 3ص  .346الهداية �شرح بداية املبتدئ � ،ص .223
 )238الكايف يف فقه �أهل املدينة  ،ج � 2ص  ( 572طبعة مكتبة الريا�ض ).
 )239املهذب  ،ج� 4ص .283
 )240املغني ج� 8ص .240-239
� )241أ�صول الأحكام � ،ص  .650درر القالئد � ،ص  .201الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص � .127شرح الأزهار  ،ج� 5ص .288
 )242ال�سموط � ،ص .164
 )243املغني ج� 8ص .240-239
 )244املهذب  ،ج� 4ص .283
 )245املهذب  ،ج� 4ص .284
 )246املهذب  ،ج� 4ص .284
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عمر وعلي وابن عمر وابن عبا�س وابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه ( )247ومن التابعني  :طاوو�س ،وعطاء ،
وجابر بن زيد ()248و�أخذت به واحلنفية()249املالكية ()250واحلنابلة( )251والزيدية (.)252
فلو طلقها عقيب الرجعة من غري وطء كانت يف معنى املطالقة قبل الدخول وكانت تبني على
عدتها ف�أراد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قطع حكم الطالق بالوطء ( )253كونه طالقا بدعيا.
وذلك ا�ستد ً
الال -:
()254
 -1قوله تعاىل َ ) :ف�إِ ْم َ�س ٌ
يح ِب�إِ ْح َ�سانٍ (
اك بمِ َ ْع ُر ٍ
وف �أَ ْو َت ْ�س ِر ٌ
وجه اال�ستدالل  :كونه جعل وقوع الثالثة كامل�شروط ب�أن يكون يف حال ي�صح فيه الإم�ساك � ،إذ من
حق كل خمريين �أن ي�صح �أحدهما يف احلال الذي ي�صح فيها الثاين  ،و�إال بطل التخيري  ،ف�إذا مل ي�صح
الإم�ساك �إال بعد الرجعة مل ت�صح الثالثة �إال بعدها لذلك  ،و�إذا لزم يف الثالثة وجب مثله يف الثانية ،
�إذ مل يف�صل بينهما �أحد  ،واملذكور فيهما من �أدلة .
 -2قول الإمام علي ـ كرم اهلل وجهه  (:الطالق يف العدة على ما �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل  ،فمن �أطلق
على غري عدة فقد ع�صى اهلل وفارق احلياة ).
القول الثاين� :إن �إيقاع الثالث حمرم ( )255و�إذا وقع مل يلزم
القول الثالث  :الطالق يتبع الطالق وبه �أخذ ابن عمر  ،ورواية عن ابن عبا�س  ،ورواية عن علي بن �أبي
()257
طالب والإمام مالك  ،وبع�ض الإمامية
()259
وروي عن ال�شافعي(� )258أن وقوع الثالث يف طهر واحد مباح � ،إال �أنه ي�ستحب �أن يكون يف كل طهر
()260
طلقة واحدة وبه قال �أحمد رحمه اهلل
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
 -1ما ورد �أن عومير ًا العلجالين قال عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حني العن �أمر�أته :
(كذبت عليها �إن �أم�سكتها  ،فهي طالق ثالث ُا) فقال النبي (:ال �سبيل لك عليها) (. )261
(وجه اال�ستدالل)
(. )256

 )247عيون املجال�س ج � 3ص .1217
 )248الفتاوى  ،للإمام الهادي � ،ص 260
 )249بدائع ال�صناع  ،ج �3ص .94البحر الرائق  ،ج � 3ص .347
 )250بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص  .64_63عيون املجال�س ج � 3ص  .1216الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج� 1ص.446
 )251الإن�صاف  ،ج � 8ص .451ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .251املغني ج� 8ص .236
� )252أ�صول الأحكام � ،ص  .651الرو�ضة البهية �شرح نكت العبادات � ،ص � .127شرح الأزهار  ،ج � 5ص  .290الفتاوى  ،للإمام الهادي � ،ص .260
 )253املغني ج� 8ص .240-239
� )254سورة البقرة .229 :
 )255االن�صاف  ،ج � 8ص  .451ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .256
 )256بدائع ال�صناع  ،ج �3ص .96عيون املجال�س ج � 3ص .1217
 )257الفتاوى  ،للإمام الهادي � ،ص 260
 )258املهذب ج� 4ص .286
 )259االن�صاف  ،ج � 8ص .452بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص .94
)260املغني ج � 8ص  .242املهذب ج� 4ص .286
� )261صحيح البخاري  -كتاب اللعان  -ج � 5ص  ،2035رقم � .2259 :صحيح م�سلم  -كتاب اللعان  -ج � 4ص  ،207رقم � .3821 :سنن �أبي داود -كتاب
الطالق  -ج � 2ص  ،693رقم  ،2259 :بلفظه  .م�سند الإمام �أحمد  ،ج � 2ص  ،11رقم .4587 :
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وجه الأ�ستدالل باحلديث � :أنه ولو كان جمع الثالث حمرم ًا لأنكر عليه.
و�سبب هذا االختالف هل من �شرط هذا الطالق �أن يكون يف حال الزوجية بعد رجعه �أم لي�س
من �شرطه ؟ فمن قال هو من �شرطه قال  :ال يتبعها فيه طالق ًا  ،ومن قال لي�س من �شرطه �أتبعها الطالق
()263
 ,وال خالف بينهم يف وقوع الطالق املتبع
وقيل الأظهر �أن يطلقها كما طهرت ؛ لأنه لو �أخر الطهر  ،احرتاز ًا عن تطويل التطليق ،
والأظهر �أن يطلقها كما طهرت ؛ لأنه لو �أخر رمبا يجامعها  ،ومن ق�صده التطليق  ،فيبتلي بالإيقاع عقب
()264
الوقاع ،
()262

املو�ضع الثاين  :هل املطلق ثالث ًا � ،أعني بلفظ الثالث مطلق لل�سنة �أم ال .
للعلماء يف ذلك قوالن -:
()265
القول الأول � :أن املطلق ثالث ًا بلفظ واحد مطلق لغري ال�سنة وبه �أخذت واحلنفية املالكية
()266واحلنابلة( )267والزيدية ()268فلو طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلق ًا لل�سنة و�أخذ به
عبدالرحمن بن عوف واحل�سن بن علي (. )269
وقال الإمام �أحمد طالق ال�سنة واحدة ثم يرتكها حتى حتي�ض ثالث حي�ض ( ، )270وقال به
الأوزعي و�أبو عبيد (. )271
وقال الثوري ال�سنة �أن يطلقها ثالث ًا يف كل قرئ طلقة وهو قول �سائر الكوفيني(. )272
واحتجوا بحديث ابن عمر  -املتقدم  -حني قال له النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( :راجعها
ثم �أم�سكها حتى تطهر ثم حتي�ض ثم تطهر ) .
وجه اال�ستدالل :و�إمنا �أمره ب�إم�ساكها يف هذا الطهر لأنه مل يف�صل بينه وبني الطالق طهر
كامل ف�إذا م�ضى وم�ضت احلي�ضة التي بعده �أمره بطالقها ،وقوله يف حديث الآخر وال�سنة �أن ي�ستقبل
الطهر فيطلق لكل قرء(. )273
و�أما مالك فلما ر�أي �أن املطلق بلفظ الثالث رافع للرخ�صة التي جعلها اهلل يف العدد قال فيه
�إنه لي�س لل�سنة  ،و�أعتذر �أ�صحابه عن احلديث ب�أن املتالعنني عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل
التالعن نف�سه  ،فوقع الطالق على غري حمله  ،فلم يت�صف ال ب�سنة وال ببدعة  ،وقو ل مالك ـ واهلل �أعلم
 )262املهذب ج� 4ص .287-286
 )263بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص 63
 )264اللباب يف �شرح الكتاب  ،ج � 3ص 0 37
 )265بدائع ال�صناع  ،ج �3ص .94البحر الرائق  ،ج � 3ص .347
 )266بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص  .64_63عيون املجال�س ج � 3ص  .1216الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج�1ص .446
 )267املغني ج� 8ص  .236الإن�صاف  ،ج � 8ص .451ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .251
 )268الفتاوى  ،للإمام الهادي � ،ص 260
 )269عيون املجال�س ج � 3ص .1217
 )270املغني ج� 8ص .236
 )271املغني ج� 8ص .236
 )272املغني ج� 8ص .236
 )273املغني ج� 8ص .236
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ـ �أظهر ههنا من قول ال�شافعي (. )274
(. )275
القول الثاين � :أنه مطلق لل�سنة وبه اخذ ال�شافعي
واحلديث الذي احتج به ال�شافعي هو ما ثبت من العجالين طلق زوجته ثالث ًا بح�ضرة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بعد الفراغ من املالعنة قال  :فلو كان بدعة ملا �أقره ر�سول ـ كما تقدم ـ
�سبب اخلالف معار�ضة �إقراره عليه ال�صالة وال�سالم للمطلق بني يديه ثالث ًا يف لفظه واحدة
()276
ملفهوم الكتاب يف حكم الطلقة الثالثة
()277
.
ومن طلقها ثالث ًا يف ثالثة �أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثالث يف طهر واحد
املو�ضوع الثالث  :حكم وقوع الطالق للمطلق ثالث ًا يف طهر واحد
للعلماء يف ذلك قولني -:
القول الأول
يقع الطالق وبه قال اخلرقي وهو مذهب ال�شافعي و�أبي ثور وادود وروي ذلك عن احل�سن بن
علي  ،وعبد الرحمن بن عوف وال�شعبي( )278و�أخذت به املالكية ( )279وال�شافعية ( )280وذلك ا�ستد ً
الال
بالآتي -:
ً
�1 .1أن عومير العجالين ملا العن امر�أته قال كذبت عليها يا ر�سول اهلل �أن �أم�سكتها فطلقها ثالثا قبل �أن
(. )281
ي�أمره ر�سول اهلل  ،ومل ينقل �أنكار النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،
2 .2ماورد �أن ركانه عن �أبيه عن جده ( �أنه طلق امراته البتة ،ف�أتى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم  ،فقال  :ما �أردت �إال واحدة؟ فقال � :آ�آهلل  :قال � :آ�آهلل  ،فقال �صال اهلل عليه و�آله و�سلم :
هو على ما �أردت ) (. )283( ، )282
3 .3ما ورد �أن رج ًال قال لعثمان ر�ضي اهلل عنه � :إين طلقت �أمر�أتي مائة  ،فقال  :ثالث يحرمنها ،
()284
و�سبعة وت�سعون عدوان ،
4 .4ما ورد �أن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه �سئل عن رجل طلق �أمراته �ألف ًا ؟ فقال  :ثالث منهن يحرمن
()285
عليه  ،وما بقي فعليه وزره .
5 .5ما ورد عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن �أمراة رفاعة جاءت �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
 )274بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص64
 )275بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص . 63املهذب ج� 4ص .286
 )276بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ج� 2ص.64
 )277املغني ج� 8ص .236
 )278املهذب ج� 4ص .287
 )279عيون املجال�س  ،ج� 3ص .1213
 )280املهذب ج� 4ص .287
 )281ااملهذب ج� 4ص .287املغني ج� 8ص .240
� )282سنن �أبي داود  -كتاب الطالق  -ج � 2ص  ،657 656-رقم  ،2208واللفظه له � .سنن الدار قطني ـ كتاب الطالق واخللع والإيالء وغريه  -ج � 4ص ،33
رقم  .88 :امل�ستدرك على ال�صحيحني  -كتاب الطالق  -ج � 2ص  ، 218رقم  ،2808وقال فيه � :سكت عنه الذهبي يف التلخي�ص .
 )283املهذب ج� 4ص .287
 )284املهذب ج� 4ص .287
 )285املهذب ج� 4ص .289-287
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فقالت  :يا ر�سول اهلل �إن رفاعة طلقني فبت طالقي .
6 .6ويف حديث فاطمة بنت قي�س �أن زوجها �أر�سل �إليها بثالث تطليقات . ،
7 .7ولأنه طالق جاز تفريقه فجاز جمعه كطالق الن�ساء (.)287
القول الثاين
طالق بدعة حمرم �أختارها �أبو بكر و�أبو حف�ص وروي ذلك عن عمر وعلي وابن م�سعود وابن
عبا�س وابن عمر ،وه�شام بن عبدامللك  ،وابن علية  ،عن ال�شيعة  ،وعن قوم من �أهل الظاهر منهم داود
()289
رحمه اهلل ( )288و�أخذ به بع�ض املالكية
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
1 .1ما ورد عن مالك بن احلارث قال  :جاء رجل �إىل ابن عبا�س فقال عمي طلق امراته ثالث ًا فقال � :إن
عمك ع�صى اهلل و�أطاع ال�شيطان فلم يجعل اهلل خمرجا ،وجه ذلك قوله تعاىل َ ﴿) :يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي
جوهُ نَّ ِمن ُب ُيو ِتهِنَّ
اء َف َط ِّل ُقوهُ نَّ ِلعِدَّ ِتهِنَّ َو�أَ ْح ُ�صوا ا ْلعِدَّ َة ۖ َوا َّتقُوا اللَّـهَ َر َّب ُك ْم ۖ اَل ُتخْ ِر ُ
�إِ َذا َطلَّ ْق ُت ُم ال ِن َّ�س َ
جنَ �إِ اَّل �أَن َي�أْ ِت َ
اح َ�ش ٍة ُّم َب ِّي َن ٍة َو ِتل َْك ُحدُ و ُد اللَّ ِـه َو َمن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اللَّ ِـه َف َق ْد َظ َل َم َنف َْ�سهُ
ني ِب َف ِ
َو اَل َيخْ ُر ْ
جا(
اَل َت ْد ِري َل َع َّل اللَّـهَ ُي ْح ِد ُث َب ْعدَ َذ ِل َك �أَ ْم ًرا( ( )290قال بعد ذلك َ ) :و َمن َيت َِّق اللَّـهَ َي ْج َعل َّلهُ مخَ ْ َر ً
(َ ))291و َمن َيت َِّق اللَّـهَ َي ْج َعل َّلهُ ِم ْن �أَ ْم ِر ِه ُي ْ�س ًرا( ( )292ومن جمع الثالث مل يبق له �أمر يحدث وال يجعل
اهلل له خمرج ًا وال من �أمره ي�سرا (.)293
2 .2ما روى الن�سائي با�سناد عن حممود بن لبيد قال �أخرب ر�سول اهلل عن رجل طلق �أمراته ثالث
تطليقات جميع ًا فقام ع�ضبان ًا ثم قال � ( :أيلعب بكتاب اهلل عزوجل و�أنا بني �أظهركم ) حتى قام
()295( )294
.
رجل وقال  :يار�سول اهلل �أال �أقتله )
3 .3قول علي ر�ضي اهلل عنه ال يطلق �أحد ًا لل�سنة فيندم ويف رواية قال يطلقها واحدة ثم يدعها ما
بينها وبني �أن حتي�ض ثالث حي�ضات فمتى �شاء راجعها (. )296
4 .4ما ورد وعن عمر ر�ضي اهلل عنه �أنه كان �إذا �أتي برجل طلق ثالث ًا �أوجعه �ضرب ًا (. )297
5 .5حديث ابن عمر قال  :قلت  :يا ر�سول اهلل �أر�أيت لو طلقها ثالث ًا ؟ قال � ( :إذا ع�صيت ربك وبانت
()298
منك �أمراتك )
6 .6روى الدارقطني با�سناده عن علي قال � :سمع النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم رج ًال طلق التبه
()286

 )286املغني ج� 8ص .240
 )287املغني ج� 8ص .240
 )288عيون املجال�س  ،ج � 3ص  .1214املغني ج� 8ص .241
 )289عيون املجال�س ج � 3ص .1217
� )290سورة الطالق . 1 :
� )291سورة الطالق . 2 :
� )292سورة الطالق . 3 :
 )293املغني ج� 8ص .241
� )294سنن الن�سائي  -كتاب الطالق  -ج � 6ص  ،142رقم .3401 :
 )295املغني ج� 8ص .241
 )296املغني ج� 8ص .241
 )297املغني ج� 8ص .241
 )298ال�سنن الكربى  ،للبيهقي  -كتاب اخللع والطالق  -ج � 7ص  ،337رقم  .14755املغني ج� 8ص .241
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فغ�ضب وقال ( تتخذون �آيات اهلل هزو ًا ؟ من طلق البته لزمناه ثالث ًا ال حتل له حتى تنكح زوج ًا
غريه) (. )299
7 .7ما ورد �أن رج ًال �س�أل ابن عبا�س  ،فقال � :أنه طلق �أمراته مائة  ،فقال  :ع�صيت ربك  ،وبانت منك
()300
�أمراتك  ،فلم يتق اهلل فيجعل لك خمرج ًا  ،ويرزقك من حيث ال يحت�سب .
8 .8ماورد عن عبادة بن ال�صامت عن �أبيه عن جده قال  :طالق بع�ض �آبائي �أمراته �ألف ًا فانطلق بنوه
�إىل ر�سول اهلل  ،فقالوا  :يا ر�سول اهلل �إن �أبانا طلق �أمنا �ألف ًا  ،فهل له من خمرج  ،فقال � ( :إن
�أبائكم مل يتق اهلل فيجعل له من �أمره خمرج ًا  ،بانت منه بثالث على غري ال�سنة وت�سعمائة و�سبعة
وت�سعون �إثم يف عنقه ) (. )301
9 .9لأنه حترمي للب�ضع بقول الزوج من غري حاجة فحرم كالظهار بل هذا �أوىل لأن الظهار يرتفع
()302
حترميه بالتكفري وهذا ال �سبيل للزوج �إىل رفعه بحال .
1010لأنه �ضرر و�إ�ضرار بنف�سه وب�أمراته من غري حاجة فيدخل يف عموم النهي  ،ورمبا بحث عن و�سيلة
�إىل العودة �إليها ولو حرام ًا �أو بحيله ال تزيل التحرمي ووقوع الندم وخ�سارة الدنيا والآخرة
فكان �أوىل بالتحرمي من الطالق يف احلي�ض الذي �ضرره بقا�ؤها يف العدة �أيام ًا ي�سريه �أو الطالق يف
طهر م�سها فيه الذي �ضرره احتمال الندم بظهور احلمل ف�إن �ضرر جمع الثالث يت�ضاعف على ذلك
�أ�ضعاف ًا كثرية فالتحرمي ثم تبنيه على التحرمي ههنا  ،ولأن قول من �سمينهاه من ال�صحابة رواه
الأثرم وغريه  ،ومل ي�صح عندنا يف ع�صرهم خالف قولهم فيكون ذلك اجماع ًا (. )303
�1111أما حدث املتالعنني فغري الزم لأن الفرقة مل تقع بالطالق ف�إنها وقعت مبجرد لعانهما  ،وعند
ال�شافعي مبجرد لعان الزوج فال حجة فيه ثم �إن اللعان يوجب حترمي ًا م�ؤبد ًا فالطالق بعده كا
()304
لطالق بعد انف�ساخ النكاح بالر�ضاع �أو غريه .
1212ولأن جمع الثالث �إمنا حرم ملا يعقبه من الندم ويح�صل به من ال�ضرر ويفوت عله من حل نكاحها
وال يح�صل ذلك بالطالق بعد اللعان حل�صوله باللعان و�سائر الأحاديث مي يقع فيها جمع الثالث
بني يدي النبي فيكون مقر ًا عليه وال ح�ضر املطلق عند النبي حني �أخرب بذلك لينكر عليه (. )305
()306
1313ورد على �أن حديث فاطمة قد جاء فيه �أنه �أر�سل �إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طالقها
وحديث امر�آة رفاعة جاء فيه �أنه طلقها �آخر ثالث تطليقات ( )307فلم يكن يف �شيء من ذلك جمع
الثالث .
وال خالف بني اجلميع يف �أن االختيار والأوىل �أن يطلق واحدة هم يدعها حتى تنق�ضي عدتها
�إال ما حكينا ن قول من قال �أنه يطلقها يف كل قرء طلقة والأول �أوىل ف�إن يف ذلك امتثا ًال لأمر اهلل
� )299سنن الدار قطني  -كتاب الطالق واخللع والإيالء وغريه  -ج � 4ص  ،20رقم  ،55 :بلفظه  .املغني ج� 8ص .241
 )300ال�سنن الكربى  ،للبيهقي  -كتاب اخللع والطالق  -ج � 7ص  ،231رقم  .14721 :املعجم الكبري  ،للطرباين  ،ج � 11ص  ،95رقم .11179 :
� )301سنن الدار قطني  -كتاب الطالق واخللع والإيالء وغريه  -ج � 4ص  20رقم .53
 )302املغني ج� 8ص .241
 )303املغني ج� 8ص .242-241
 )304املغني ج� 8ص .242
 )305املغني ج� 8ص .242
 )306املغني ج� 8ص .242
 )307املغني ج� 8ص .242
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�سبحانه وتعاىل وموافقه لقول ال�سلف  ،و�أمنا من الندم  ،ف�أنه متى ندم راجعها ف�إن فاته ذلك بانق�ضاء
عدتها فله نكاحها (. )308
وعن عبداهلل قال  :من �أراد �أن يطلق الطالق الذي هو الطالق فليمهل حتى �إذا حا�ضت ثم
طهرت طلقها تطليقة يف غري جماع ثم يدعها حتى تنق�ضي عدتها وال يطلقه ثالث ًا وهي حامل فيجمع
اهلل نفقتها و�أجر ر�ضاعها ويندمه اهلل فال ي�ستطيع �إليها �سبي ًال (. )309
وقيل يقع يف كل قرء طلقة و�إن كانت من ذوات الأ�شهر  ،وقع يف كل �شهر طلقة  ،وبناء على
�أ�صله يف ال�سنة تفريق الثالث على الأطهار وقد بينا �أن ذلك يف حكم جمع الثالث ف�إن قال � :أردت بقويل
لل�سنة �إيقاع واحدة يف احلال واثنني يف نكاحني �آخرين قبل منه  ،و�إن قال � :أردت �أن يقع يف كل قرء
طلقة قبل �أي�ض ًا لأنه مذهب طائقة من �أهل العلم وقد ورد به الأثر فال يبعد �أن يريده(. )310
 ،وقال علماء احلنابلة يف قبوله للحكم وجهني -:
�أحدهما  :ال يقبل ؛ لأن ذلك لي�س ب�سنة .
الثاين :يقبل ملا قدمناه �إن كانت يف زمن البدعة  ،فقال � :سبق ل�ساين �إىل قول ال�سنة  ،ومل �أرده  ،و�إمنا
()311
�أردت االيقاع يف احلال وقع يف احلال ؛ لأنه مال ال يقاعها ف�إذا �أعرتف بها يوقعها قبل منه .
ف�إن طلق ثنتني يف طهر ثم تركها حتى �أنق�ضت عدتها فهو لل�سنة ؛ لأنه مل يحرمها على نف�سه ومل ي�سد
على نف�سه املخرج من الندم ولكنه ترك االختيار ؛ لأنه فوت على نف�سه طلقة جعلها اهلل م غري فائدة
()312
يح�صل بها فكان مكروه ًا كت�ضييع املال ،
املبحث الرابع :

حكم الثالث طلقات يف جمل�س واحد
للعلماء يف ذلك قوالن -:
القول الأول
ً ()313
ً
ً
ً
ويعترب طالقا حمرما �أختارها �أبو بكر و�أبو
الطالق ثالثا يف جمل�س واحد يعترب بدعيا
()314
واملالكية
حف�ص وروي ذلك عن عمر وعلي وابن م�سعود وابن عبا�س وابن عمر وذهبت �إليه احلنفية
( )315وال�شافعية ( )316واحلنابلة ( )317والزيدية( )318وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
 )308ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .259املغني ج� 8ص .242
 )309املغني ج� 8ص .243
 )310املغني  ،البن قدامه  ،ج � 8ص .247
 )311املغني  ،البن قدامه  ،ج � 8ص .247
 )312ال�شرح الكبري ،ج � 8ص .261
 )313االن�صاف  ،ج � 8ص  .455البحر الرائق  ،ج � 3ص  .346بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص � .88شرح الأزهار  ،ج� 5ص .287ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .257
العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص  .486الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج � 1ص  ..445املقا�صد ال�صاحلة يف الفتاوى الوا�ضحة � ،ص .353
 )314البحر الرائق  ،ج � 3ص  .346بدائع ال�صنائع  ،ج � 3ص .88
 )315الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج � 1ص ..445
 )316العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .486
 )317االن�صاف  ،ج � 8ص .455ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص . 257
� .)318شرح الأزهار  ،ج� 5ص  .287املقا�صد ال�صاحلة يف الفتاوى الوا�ضحة � ،ص 353
			
جامعة امللكة �أروى

261

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

�أحكام الطالق البدعي يف الفقه الإ�سالمي

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

1ما ورد عن علي كرم اهلل وجه �أنه �سمع النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال � :سمع النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم رج ًال طلق �أمر�أته البتة فغ�ضب وقال  :يتخذون �آيات اهلل هزو ًا ولعب ًا من طلق
البته �ألزمناه ثالث ًا ال حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه(.)319
2ما ورد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أنه �أخرب عن رجل طلق �أمر�أته ثالث تطليقات
جميع ًا فغ�ضب ثم قال � ( :أيلعب بكتاب اهلل عزوجل و�أنا بني �أظهركم ) حتى قام رجل فقال :
يار�سول اهلل �أال �أقتله (. )320
3حديث �أبن عمر قال  :قلت يا ر�سول اهلل لو طلقها ثالث ًا  ،قال � :إذا ع�صيت ربك وبانت منك
�أمر�أتك) (. )321
4ما ورد عن مالك بن احلارث قال  :جاء رجل �إىل ابن عبا�س فقال عمي طلق امراته ثالث ًا فقال :
�إن عمك ع�صى اهلل و�أطاع ال�شيطان فلم يجعل اهلل خمرجا ،وجه ذلك قوله تعاىل َ ) :يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي
جوهُ نَّ ِمن ُب ُيو ِتهِنَّ
اء َف َط ِّل ُقوهُ نَّ ِلعِدَّ ِتهِنَّ َو�أَ ْح ُ�صوا ا ْلعِدَّ َة ۖ َوا َّتقُوا اللَّـهَ َر َّب ُك ْم ۖ اَل ُتخْ ِر ُ
�إِ َذا َطلَّ ْق ُت ُم ال ِن َّ�س َ
جنَ �إِ اَّل �أَن َي�أْ ِت َ
اح َ�ش ٍة ُّم َب ِّي َن ٍة َو ِتل َْك ُحدُ و ُد اللَّ ِـه َو َمن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اللَّ ِـه َف َق ْد َظ َل َم َنف َْ�سهُ اَل
ني ِب َف ِ
َو اَل َيخْ ُر ْ
()323
جا(
َت ْد ِري َل َع َّل اللَّـهَ ُي ْح ِد ُث َب ْعدَ ذ ِل َك �أَ ْم ًرا( ( )322قال بعد ذلك َ ) :و َمن َيت َِّق اللَّـهَ َي ْج َعل َّلهُ مخَ ْ َر ً
) َو َمن َيت َِّق اللَّـهَ َي ْج َعل َّلهُ ِم ْن �أَ ْم ِر ِه ُي ْ�س ًرا( ( )324ومن جمع الثالث مل يبق له �أمر يحدث وال يجعل اهلل
له خمرج ًا وال من �أمره ي�سرا (. )325
5ما ورد عن علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجه قوله  :ال يطلق �أحد ًا لل�سنة ثم يندم (. )326
6وما ورد عن عمر �أنه كان �إذا �أتي برجل طلق ثالث ًا �أوجعه �ضرب ًا (. )327
7لأنه حترمي للب�ضع بقول الزوج من غري حاجة فحرم كالظهار بل هذا �أوىل ؛ لأن الظهار يرفع
حترميه بالتكفري وهذا ال �سبيل للزوج دفعه بحال (. )328
8لأنه �ضرر و�أ�ضرار بنف�سه وب�إمر�أته من غري حاجة فيدخل يف عموم النهي  ،ورمبا كان و�سيلة �إىل
العودة �إليها حرام ًا �أو بحيلة ال تزيل التحرمي  ،ووقوع الندم خ�سارة الدنيا والآخرة فكان �أوىل
بالتحرمي من احتمال الندم بظهور احلمل  ،ف�إن �ضرر جمع الثالث يت�ضاعف على ذلك �أ�ضعاف ًا كثرية
فالتحرمي ثم تنبيه على التحرمي ههنا (.)329
القول الثاين  :ال يعترب طالق ًا حمرم ًا ويعترب طالق ًا لل�سنة ( )330روي ذلك عن �أحمد وهو

 )319ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258
 )320ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258
 )321ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258
� )322سورة الطالق . 1 :
� )323سورة الطالق . 2 :
� )324سورة الطالق . 3 :
 )325ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .257املغني ج� 8ص .241
 )326ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .257
 )327ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .257
 )328ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258
 )329ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258
 )330ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .256الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج � 1ص .445
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مذهب �أبي ثور وداود وروي عن احل�سن بن علي وعبدالرحمن بن وال�شعبي ()331؛ ورواية عن الإمام
()334
�أحمد ( )332وبه �أخذت بع�ض املالكية ( )333وقول لبع�ض احلنابلة
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
11 .1ا ورد عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن �إمر�آة جاءت �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فقال
:يا ر�سول اهلل �إن رفاعة طلقني فبت طالقي متفق عليه  )335( ،ويرد ب�أنه مل يكن فيه جمع الثالث
( )336و�سائر الأحاديث لي�س فيها جمع الثالث بني يدي النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فيكون مقر ًا
عليه  ،وال ح�ضر املطلق عند النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حني �أخرب ذلك لينكر عليه (. )337
2 .2ما ورد يف حديث فاطمة بنت قي�س �أن زوجها �أر�سل �إليها بتطليقة ( )338ويرد ب�أنها كانت باقية لها
من طالقها ()339لأن عومير العلجالين ملا العن �أمراته قال  :كذبت عليها يا ر�سول اهلل �إن �أم�سكتها
فطلقها ثالث ًا قبل �أن ي�أمره ( )340ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،ومل ينقل �إنكار النبي عليه
( )341ولو كان حرام ًا لأنكر عليه  ،و�إن مل يقع طالق ًا يف تلك احلالة حل�صول الفرقة باللعان (. )342
(يرد)
يرد على حديث امللتالعنني � :أنه غري الزم ف�إن الفرقة مل تقع بالطالق ف�إنها وقعت مبجرد
لعانهما � ،أو مبجرد لعان الزوج فال حجة فيه  )343( ،ثم �إن اللعان يوجب حترمي ًا م�ؤبد ًا فالطالق بعده
كالطالق بعد انف�ساخ النكاح بالر�ضاع �أوغريه ( , )344كما �أن جمع الثالث �إمنا حرم ملا يعقبه من الندم
ويح�صل به من ال�ضرر  ،ويفوت عليه من حل نكاحها وال يح�صل ذلك بالطالق بعد اللعان حل�صوله باللعان
(. )345
3 .3لأنه طالق جاز تفريقه فجاز جمعه كطالق الن�ساء (.)346
وال خالف بني اجلميع يف �أن االختيار والأوىل �أن يطلق واحدة ثم يدعها حتى تنق�ضي
عدتها( )347موافقة لقول ال�سلف و�أمنا من الندم ف�إنه منى ندم راجعها  ،ف�إن فات ذلك بانق�ضاء عدتها له
نكاحها قال حممد ابن �سريين �إن علي ًا كرم اهلل وجهه قال  :لو �أن النا�س �أخذوا مبا �أمر اهلل من الطالق
 )331ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .256
 )332ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .256
 )333الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج � 1ص .445
 )334ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .256
 )335ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258-257
 )336ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .259
 )337ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .259
 )338ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .257
 )339ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .259
 )340ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .256
 )341ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .257العزيز �شرح الوجيز  ،ج � 8ص .486
 )342العزيز �شرح الوجيز  ،ج .486
 )343ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258
 )344ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .258
 )345ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .259
 )346ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .257
 )347ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .259العزيز �شرح الوجيز  ،ج 486-485
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فليمهل حتى �إذا حا�ضت ثم طهرت طلقها تطليقة يف غري جماع ثم يدعها حتى تنق�ضي عدتها وال يطلقها
ثالث ًا وهي حامل فيجمع اهلل عليه نفقتها و�أجر ر�ضاعها ويندمه فال ي�ستطيع �إليها �سبي ًال (.)348
وقالت بع�ض ال�شافعية  :ال بدعة يف اجلمع بني الثالث ولكن الأوىل التفريق حذر ًا من الندم
(. )349
كم يعترب الطالق �إذا طلق الزوج زوجته ثالث ًا يف جمل�س واحد
للعلماء يف ذلك ثالثة �أقوال -:
القول الأول
و�إن طلق ثالث ًا بكلمة واحدة وقع الثالث وحرمت عليه حتى تنكح زوج ًا غريه  ،وال فرق بني قبل
الدخول وبعده ( ،)350وروي ذلك عن ابن عبا�س و�أبي هريرة وابن عمر وعبداهلل بن عمرو وابن م�سعود
()353
و�أن�س وهو قول �أكرث �أهل العلم من التابعني والئمة بعدهم ( )351و�أخذ به املالكية ( )352واحلنابلة
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
1 .1ماروي عن طاو�س عن ابن عبا�س قال كان الطالق على عهد ر�سول اهلل و�أبي بكر و�سنتني من خالفة
عمر طالق الثالث واحدة رواه �أبو داود وروى �سعيد بن جبري وعمرو بن دينار وجماهد ومالك بن
احلارث عن ابن عبا�س خالف رواية طاوو�س �أخرجه �أي�ض ًا �أبو داود و�أفتى به ابن عبا�س بخالف
ما رواه طاوو�س (. )354
2 .2ما ورد من حديث بن عمر �أر�أيت لو طلقها ثالث ًا (. )355
3 .3ما ورد عن ابن عمر قوله للمطلق ثالث ًا حرمت عليك حتى تنكح زوج ًا غريك ،وع�صيت ربك فيما
امرك به من طالق امر�أتك ف�أوقع عليه الطالق الذي ع�صى به املطلق ربه عزوجل (. )356
4 .4قيا�س ًا على القذف كونه حمرم وترتب عليه �آثر من احلد ورد ال�شهادة وغريهما (. )357
5 .5لأن النكاح ملك ي�صح �إزاله متفرق ًا ف�صح جمتمع ًا ( )358ك�سائر الأمالك (. )359
6 .6ما ورد عن الدار قطني با�سناده عن عباده بن ال�صامت قال  :طلق بع�ض �آبائي �أمراته �ألفا ف�أنطلق
بنوه �إىل ر�سول اهلل فقالوا  :يا ر�سول اهلل �أن �أبانا طلق �أمنا �ألف ًا فهل من خمرج ؟فقال � :أن �أبائكم
مل يتق اهلل فيجعل له من �أمره خمرج ًا بانت منه بثالث على غري ال�سنة وت�سعمائة و�سبعة وت�سعون
�آثم يف عنقه (. )360
 )348ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .259
 )349العزيز �شرح الوجيز  ،ج 486-485
 )350االن�صاف  ،ج � 8ص  .454زاد املعاد ج� 4ص  .43املغني ج� 8ص .243
 )351االن�صاف  ،ج � 8ص  .454ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .260فتاوي الإمام الهادي � ،ص  .260املغني ج� 8ص .243
 )352الكايف يف الفقه على مذهب �أهل املدينة  ،ج.446 1
 )353االن�صاف  ،ج � 8ص  .454زاد املعاد ج� 4ص  . 43املغني ج� 8ص .243
 )354املغني ج� 8ص  .243ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .260
 )355املغني ج� 8ص .243
 )356زاد املعاد  ،ج� 4ص .48
 )357زاد املعاد  ،ج� 4ص .48
 )358املغني ج� 8ص  .243ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .260فتاوى الإمام الهادي � ،ص .261
 )359املغني ج� 8ص  .243ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .260
 )360املغني ج� 8ص  .243ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص .260
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7 .7ما ورد �أن ابن عبا�س �سئل عن رجل طلق مائة طلقة  ،فقال  :طلقت بثالث  ،والباقي �أتخذت بها
�آيات اهلل هزو ًا (. )361
ف�أما حديث ان عبا�س فقد �صحت الرواية عنه بخالفه و�أفتى بخالفه (. )362
القول الثاين
تقع طلقة واحدة وبه قال من ال�صحابة �أبو مو�سى  ،ورواية عن علي بن �أبي طالب  ،وابن
عبا�س ومن التابعني  :طاوو�س  ،وعطاء  ،وجابر  ،بن زيد  ،و�سعيد بن جبري و�أبو ال�شعثاء وعمرو بن
دينار( )363و�أخذت به الزيدية (. )364
وذلك ا�ستد ً
الال بالآتي -:
()365
1 .1قوله تعاىل َ ) :ف ِ�إ ْم َ�س ٌ
يح ِب ِ�إ ْح َ�سانٍ ( .
اك بمِ َ ْع ُر ٍ
وف �أَ ْو َت ْ�س ِر ٌ
وجه الأ�ستدالل
�أنه جعل وقوع الثالثة كامل�شروط ب�أن يكون يف حال ي�صح فيه الإم�ساك �إذ من حق كل خمريين �أن ي�صح
�أحدهما يف احلال الذي ي�صح فيها الثاين ،و�إال بطل التخيري  ،ف�إذا مل ي�صح الإم�ساك �إال بعد الرجعة
مل ت�صح الثالثة �إال بعدها لذلك  ،و�إذا لزمن يف الثالثة وجب مثله يف الثانية � ،إذا مل يف�صل بينهما �أحد
(.)366
-2ما ورد �أن ركانة طلق �آمراته ثالث ًا بلفظ  ،فحزن عليها  ،ف�س�ألة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :
كيف طلقت ؟ فقال  :ثالث ًا  ،فقال  :يف جمل�س واحد ؟ قال  :نعم  ،قال �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :
()367
( ف�إنها واحدة  ،فراجعها �إن �شئت )
 -3ما ورد عن علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه قوله  ( :من طلق زوجته ثالث ًا بلفظ فهي واحدة ).
()368

 -4ما ورد عن طاوو�س قوله  ( :كان الرجل �إذا طلق امر�أته ثالث ًا جعلوها واحدة يف زمن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم و�أبي بكر و�صدر من مدة عمر  ،فلما ر�أى عمر كرثة الطالق �أم�ضى عليهم الثالث
()369

القول الثالث
.
ال يقع الثالث وال يلزم  ،وذهب �إليه بع�ض املالكية
الر�أي الراجح
ولعل الر�أي املختار يف ذلك ـ واهلل �أعلم بال�صواب القول الأول ؛ كونه �أحوط واالحتياط يف
()370

 )361فتاوى الإمام الهادي � ،ص .261
 )362املغني ج� 8ص .243
 )363املغني ج� 8ص  .243االن�صاف  ،ج � 8ص  .454ال�شرح الكبري  ،ج � 8ص  .260فتاوى الإمام الهادي � ،ص  .260احكام الأحوال ال�شخ�صية يف فقه
ال�شريعة الإ�سالمية  ،ج � 2ص 73
 )364احكام الأحوال ال�شخ�صية  ،ج � 2ص  .73فتاوى الإمام الهادي � ،ص .262
� )365سورة البقرة .229 :
 )366فتاوى الإمام الهادي � ،ص .260
 )367فتاوى الإمام الهادي � ،ص .261
 )368فتاوى الإمام الهادي � ،ص .260
 )369فتاوى الإمام الهادي � ،ص .262
 )370عيون املجال�س ج � 3ص .1217فتاوى الإمام الهادي � ،ص .260
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هذه الأمور �ألزم ـ والإفتاء بذلك للمفتي وامل�ستفتي �أ�سلم.
وا�ستثنى البع�ض من هذا الطالق املتعدد ما �إذا خريها ب�أن تطلق نف�سها ثالث ًا فطلقت ثالث ًا
لتبني منه (. )371
والعلة يف النهي عن جمع الثالث التحرمي امل�ستفاد منها � ،أو ت�ضييع الطالق ال فائدة له (.)372
()373
ويبنى على ذلك حترمي جمع الطلقتني
و�إن قال � :أنت طالق ثالث ًا بع�ضهن لل�سنة وبع�ضهن للبدعة طلقت يف احلال طلقتني  ،وت�أخرت الثالثة
�إىل الأخرى ؛ لأنه �سوى بني احلاليني فاقت�ضى الظاهر �أن يكونا �سواء فيقع يف احلال طلقة ون�صف ثم
يكمل الن�صف لكون الطالق ال يتبع�ض فيتم طلقتان لكون ويحتمل �أن يقع طلقة واحدة  ،وتت�أخر اثنتان
�إىل احلال الأخرى (. )374

اخلامتة

احلمد هلل على التمام يف البدء واخلتام والدوام ،ثم ال�صالة وال�سالم على النبي و�آله و�صحبة
الكرام ،ومن �سار على نهجهم ،وعلى دربهم ا�ستقام.
�أما بعد  :ففي ختام هذا البحث �أ�شكر اهلل تعاىل� ،أن وفقني لإكمال هذا املو�ضوع  ،و�أح�سب �أين
قد ق�صرت فيه ومل �أوفه حقه ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يتجاوز عني ،و�أقول لكل من يطلع عليه �أ ّال يبخل
علينا بالن�صح والتوجيه والت�صويب ،فكلنا ذو خط�أ ،وال ع�صمة �إال هلل تعاىل ور�سوله عليه ال�صالة
علي �أن �أ�سجل �أهم ما انطوى عليه
وال�سالم .وقد هدتنا خامتة الألطاف �إىل نهاية املطاف فكان لزام ًا ّ
البحث يف ا�ستعرا�ض �سريع حتى يتمكن القارئ من جمع �أطراف املو�ضوع والوقوف عليه وقفة �إجمالية ،
فمن خالل الدرا�سة امل�ستفي�ضة لأحكام الطالق البدعي كان يل بع�ض النتائج وهي كالآتي -:
�1 .1أن البدعة يف اللغة تعني كل حمدث  ،وما �أبتدع من الدين بعد الإكمال � ،أما يف اال�صطالح ال�شرعي
فقد تعددت تعريفات البدعة  ،واختلف العلماء يف �صياغة تعريف جامع لها مانع لغريها  ،ويرجع
ذلك الختالفهم يف تنزيل بدعة ال�ضاللة على كل حمدثة ذات �صبغة دينية  ،مل تعهد يف ال�صدر
الأول  ،غري �أنها ال تخالف ن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية وقواعدها ومقا�صدها  ،فهل هي بدعة
�ضاللة �أم ال  ،فختلفت مناهج العلماء فيها على ثالثة مذاهب .
�2 .2أنه ال ريب �أن حقيقة كل من الطالق ال�سني والبدعي تختلف بح�سب ال�ضابط الذي و�ضعه الفقهاء
لبيان الطريق الذي ينبغي على املطلق �أن يتبعه يف الطالق وهذا ال�ضابط يختلف بح�سب حال
املر�آة املطلقة والطريقة التي ي�سلكها املطلق يف �إيقاع الطالق فينق�سم الطالق بهذا االعتبار �إىل
ق�سمني �أ�سا�سني  :طالق ال�سنة وطالق البدعة .
�3 .3أن معنى طالق ال�سنة  :ما جاءت ال�سنة ب�إباحته ملن احتاج �إليه ،ولي�س املق�صود (بال�سني) �أنه من
الأفعال امل�سنونة �أو امل�ستحبة والتي ي�ؤجر عليها الإن�سان كال  ,بل �سمي بهذا اال�سم مقابل الطالق
البدعي� ،إذ ال�سنة مقابل البدعة ،والإتباع مقابل االبتداع .فالطالق ال�سني  :هو الطالق الذي
)371
)372
)373
)374

احكام الأحوال ال�شخ�صية ج � 2ص .73
االن�صاف  ،ج � 8ص .450
االن�صاف  ،ج � 8ص .450
املغني  ،البن قدامه  ،ج � 8ص .248-247
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وافق �أمر اهلل تعاىل و�أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم � .أو هو  :ال�شكل املطابق للتعاليم
ال�شرعية �أو هو الطالق الذي جاء على وفق ما �أر�شد �إيه ال�شارع يف كيفية ايقاع الطالق  ،والطالق
.
البدعي هو ما كان على خالف ما �أر�شد �إليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�4 .4أنه ال بد يف طالق ال�سنة كي يقع على الوجه امل�شروع ـ من مراعاة �أمور تختلف باختالف حال
الزوجة من الدخول بها وعدم الدخول  ،فطالق ال�سنة بالن�سبة للمدخول بها ال بد �أن يراعى فيها
�أمور ثالثة -:
�أو ًال  -الوقت  :وهو كون الزوجة يف طهر مل يبا�شرها الزوج فيه وال يف احلي�ضة التي قبلها .
ثاني ًا  -العدد  :وهو كون الطالق مرة واحدة فقط .
ثالث ًا  -الو�صف  :وهو كون الطالق رجعي ًا ال بائن ًا .
فال�سنة يف الطالق من وجهني � -:سنة يف الوقت ب�أن تكون طاهرة  ،و�سنة يف العدد ب�أن تكون
واحدة  ،فال�سنة يف العدد ي�ستوي فيها املدخول بها وغري املدخول بها ؛ لأن الطالق الثالث يف
كلمة واحدة �إمنا امتنع منه خوف ًا من الندم  ،وهو موجود يف غري املدخول به  ،وال يعترب الوقت
يف طالق غري املدخول بها فيجوز طالقها حائ�ض ًا �أو طاهر ًا وال يعترب طالق ًا بدعي ًا .
5 .5للطالق البدعي �صور عديدة منها -:
�أ� -أن يطلقها يف حي�ض �أو يف طهر جامعها فيه .
ب� -أن يطلقها ثالث ًا يف جمل�س واحد .
ج� -أن يطلقها ثالث ًا �أو اثنتني بكلمة واحدة � ،أو يطلقها ثالث ًا �أو �أثنتني يف طهر واحد .
�6 .6أجمع العلماء يف جميع الأم�صار وكل الأع�صار على حترمي الطالق البدعي .
�7 .7أن اخلالف يف وقوع الطالق املحرم مل يزل ثابت ًا بني ال�سلف واخللف وقد وهم من �أدعى الإجماع
على وقوعه  ،وقال مببلغ علمه  ،وخفي عليه ن اخلالف ما �أطلع عليه غريه  ،وقد قال الإمام �أحمد ـ
رحمه اهلل ـ من �أدعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل النا�س اختلفوا  ،كيف واخلالف بني النا�س
يف هذه امل�س�ألة معلوم الثبوته عن املتقدمني واملت�أخرين  ,وكان ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يقولون
�أنهم ال طاقة لهم بالفتوى يف الطالق املحرم كما ورد عن ابن م�سعود قوله  :من طلق كما �أمره اهلل
فقد بني اهلل له ومن خالف ف�أنا ال نطيق خالفه ولو وقع الطالق املخالف مل يكن االفتاء به غري
مطاق لهم ومل يكن للتفريق معنى �إذا كان النوعان واقعني نافذين  ،وقال  :من �أتى �أمر اهلل على
وجهه فقد بني اهلل له  ،وال فو اهلل ما لنا طاقة بكل ما حتدثون  ,وقد اختلف العلماء يف وقوع
الطالق البدعي على القولني ولعل الر�أي املختار يف ذلك -واهلل �أعلم بال�صواب  -القول بوقوعه ؛
كونه �أحوط واالحتياط يف هذه الأمور �ألزم ـ والإفتاء بذلك للمفتي وامل�ستفتي �أ�سلم ،
8 .8القائلون بوقوع الطالق البدعي اختلفوا يف هل يجرب على الرجعة �أم ي�ؤمر فقط على قولني  ،كما
اختلف القائلون بوجوب الرجعة يف الوقت املحدد �شرع ًا للرجوع.
9 .9طالق احلامل بعد ما ا�ستبان حملها  ،لي�س ببدعة .
1010طالق من ال حتمل يف الطهر املجامع فيه  ،وهي ال�صغرية والآي�سة من احلي�ض  ،لي�س ببدعة ؛ لأن
حترمي الطالق للندم على الولد �أو اللريبة مبا تعتد به احلمل والإقراء  ،وهذا ال يوجد يف حق
ال�صغرية والآي�سة  ,وال يف�صل بني وطئها وطالقها بزمان لأن الكراهية فيمن حتي�ض لتوهم احلبل
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 ،وهو مفقود هنا  ,ويلحق بهن منقطعة احلي�ض لعار�ض ـ امل�ستحا�ضة التي ن�سيت وقتها وعددها .
1111للطالق البدعي �أربع �صور -:
ال�صورة الأوىل :طالق احلائ�ض .
ال�صورة الثانية  :الطالق يف طهر جامعها فيه .
ال�صورة الثالثة  :ثالث طلقات يف طهر واحد .
ال�صورة الرابعة  :ثالث طلقات يف جمل�س واحد .
1212طالق املدخول بها يف حال احلي�ض من غري حمل يعترب طالق ًا بدعي ًا .
1313طالق احلائ�ض وهي حامل  -على القول الذي يقول �إن احلامل حتي�ض -لي�س ببدعة .
1414الطالق يف النفا�س بدعي  ،كالطالق يف احلي�ض ؛ لأن املعنى املحرم �شامل.
1515طالق من يجوز �أن حتبل يف الطهر الذي جامعها فيه قبل �أن ي�ستبني احلمل يعترب بدعي ًا  ،واعترب
الطهر الذي هو مو�ضع الوطء ف�إذا وطئ حرم طالقها حتى حتي�ض ثم تطهر .
اختلفوا يف حكم ثالث طلقات يف طهر واحد يف ثالثة موا�ضع -:
املو�ضع الأول  :هل من �شرطه �أن ال يتبعها طالق ًا يف العدة .
املو�ضع الثاين  :هل املطلق ثالث ًا � ،أعني بلفظ الثالث مطلق لل�سنة �أم ال .
املو�ضوع الثالث  :حكم وقوع الطالق للمطلق ثالث ًا يف طهر واحد .
1616للعلماء يف حكم الثالث طلقات يف جمل�س واحد قوالن  - :ولعل الر�أي املختار يف ذلك ـ واهلل �أعلم
بال�صواب ـالقول بوقعه طلقة واحدة ؛ كونه �أحوط واالحتياط يف هذه الأمور �ألزم ـ والإفتاء
بذلك للمفتي وامل�ستفتي �أ�سلم .

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

امل�صــــادر واملراجع

�1أحكام الأحوال ال�شخ�صية من فقه ال�شريعة الإ�سالمية  ،ملحمد بن يحيى بن املطهر  ،دار الفكر � ،صنعاء :ا ليمن
 ،الطبعة الثانية 1420 :ه-1989م .
�2أحكام الأ�سرة يف ال�شريعة الإ�سالمية  ،د  /علي �أحمد القلي�صي  ،دار الن�شر للجامعات � ،صنعاء  :اليمن ،الطبعة
التا�سعة 2008 ,م.
�3أ�صول الأحكام اجلامع لأدلة احلالل واحلرام  ،لأحمد بن �سليمان بن حممد بن مطهر بن علي بن الإمام النا�صر
حممد بن الإمام الهادي �إىل احلق يحيى بن احل�سني ( م�ؤ�س�سة الإمام زيد � ،صنعاء  :اليمن ،الطبعة الأوىل :
1424هـ).
4االن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ،للفقيه املحقق عالء الدين بن �أبي
احل�سن علي بن �سليمان املرادي احلنبلي ،دار احياء الرتاث العربي ،بريوت :لبنان.
5البحر الرائق �شرح كنز الدقائق  ،لزين الدين بن ابراهيم احلنفي  ،دار �أحياء الرتاث العربي  ،الطبعة الأوىل
1422ه2002 -م.
6بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  ،للإمام حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�شد القرطبي  ،دار املعرفة ،بريوت :لبنان،
الطبعة الثامنة1406 ،هـ 1986 -م.
7بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،للإمام عالء الدين �أبي بكر بن م�سعود الكا�ساين  ،دار الكتب العلمية،
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دور خريجي كلية الرتبية الريا�ضية يف حت�سني
الأداء الإداري يف االحتادات الريا�ضية
د .ح�سني �صالح جعيم
د .جنيب �صالح جعيم

كلية الرتبية الريا�ضية  -جامعة �صنعاء

ملخ�ص:

تعد الريا�ضة ن�شاط ًا راقي ًا له وظيفية االجتماعية ودورة الثقايف
يف ت�شكيل تراث الأمم واملجتمعات كما �أن له عمقه التاريخي كنظام اجتماعي
ا�ستمد قوته من حاجات املجتمعات �إلية يف ت�سيري �أعمال االحتادات والأندية
وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية حيث يلعب خريجو الرتبية الريا�ضية دور ًا �أ�سا�سيا
وفعا ًال يف توجيه الن�شاط الريا�ضي والإداري يف كل بلد من بلدان العامل
املختلفة حيث تتمتع هذه ال�شريحة املهمة لثقافة ريا�ضية متخ�ص�صة ترفع
احلركة الريا�ضية يف بلدانها نحو الأمام من خالل قيادتها لالحتادات
والأندية الريا�ضية وما يرتتب عليهم من م�سئولية يف هــــــــذا املجـــــــال حيث
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل:
املهام الإدارية التي تقع على عاتق خريجي الرتبية الريا�ضية يف
العمل الإداري باالحتادات الريا�ضية  ،وكذا التعرف على وجهة نظر القيادات
الريا�ضية يف مدى ا�ستيعاب خريجي الرتبية الريا�ضية للعمل يف االحتادات
والهيئات الريا�ضية ال�شبابية كما هدفت اىل حث خريجي الرتبية الريا�ضية
على العمل وفق تخ�ص�صاتهم الريا�ضية من خالل تعريفهم ب�أهمية العمل
الإداري التخ�ص�صي وهذا من خالل عينة ع�شوائية وعددها (  ) 60ع�ضوا
من �أع�ضاء االحتادات الريا�ضية كونهم من عاي�شوا العمل الإداري والفني
وقيامهم بتقييم املوظفني لديهم من خريجي الرتبية الريا�ضية ،ا�ستخدم
الباحثان املنهج الو�صفي ملالئمته وطبيعة الدرا�سة كما ا�ستخدم الباحثان
اال�ستبيان ك�أداة جلمع البيانات  ،ولغر�ض املعاجلات الإح�صائية فقد
ا�ستخدم الباحثان املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية.وقد
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تو�صل الباحثان �إىل �أهم النتائج نلخ�صها يف التايل :االحتادات الريا�ضية ال تعمل مب�سئولية كاملة
فيما يخ�ص اال�ستفادة من الكوادر امل�ؤهلة يف املجال الريا�ضي من خريجي الرتبية الريا�ضية  .وكذا
�أن خلريجي الرتبية الريا�ضية ت�أثري فعال داخل االحتادات الريا�ضية يف تطوير العمل الإداري يف
االحتادات متى ما �أتيحت لهم الفر�صة يف تنفيذ مهام داخل هذه االحتادات .

 1ـ : 1مقدمة و�أهمية البحث:

تعد الريا�ضة ن�شاط ًا راقي ًا له وظيفية االجتماعية ودورة الثقايف يف ت�شكيل تراث الأمم
واملجتمعات كما �أن له عمقه التاريخي كنظام اجتماعي ا�ستمد قوته من حاجات املجتمعات �إلية يف
ت�سيري �أعمال االحتادات والأندية وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية حيث يلعب خريجو الرتبية الريا�ضية دور ًا
�أ�سا�سيا وفعا ًال يف توجيه الن�شاط الريا�ضي والإداري يف كل بلد من بلدان العامل املختلفة حيث تتمتع
هذه ال�شريحة املهمة لثقافة ريا�ضية متخ�ص�صة ترفع احلركة الريا�ضية يف بلدانها نحو الأمام من خالل
قيادتها لالحتادات والأندية الريا�ضية وما يرتتب عليهم من م�سئولية يف هــــــــذا املجـــــــال)3 :11( .
ويف بحثنا هذا نحاول درا�سة املهام امللقاة على عاتق خريجي الرتبية الريا�ضية جتاه
االحتادات والأندية وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية يف حت�سني الأداء الإداري داخلها ملا يعود على هذه االحتادات
بالتطور �إىل الأف�ضل ومن املعروف �أن القيام ب�أي عمل �أو ن�شاط وال�سعي نحو حتقيق الهدف منه .
والو�صول �إىل النتائج املطلوبة ب�أق�صى كفاءة يتطلب �إدارة جيدة ومتخ�ص�صة فقد كان �سائدا
�إىل ع�صر غري بعيد وال زال يف بع�ض االحتادات والأندية �إىل �أن مهمة اخلريج هي �إعطاء التمارين
�سواء يف الفرق �أو يف املدار�س �أو غريها .
الريا�ضية
ً
�أما يف الوقت احلا�ضر فان الأغلبية العظمى ي�ؤمنون بالتخ�ص�ص ومدى تطوير العمل داخل
االحتادات من خالل املتخ�ص�صني يف املجال الريا�ضي مبا ي�ساعد على الو�صول �إىل �أعلى م�ستويات االجناز
يف املجال الريا�ضي من خالل الإدارة ال�صحيحة حيث حتتاج �إىل �أن ميتلك الإداري عدة خ�صائ�ص
و�صفات من العلوم الإن�سانية مث ًال كعلم النف�س  ،وعلم االجتماع الريا�ضي املهم فيها الإدارة والتنظيم
والقيادة �إ�ضافتا �إىل العلوم التطبيقية وال�صحية التي جندها كلها �ضمن مقررات كليات ومعاهد الرتبية
الريا�ضية وبات لزام ًا على اخلريج �أن يكون قادر ًا على االبتكار والإبداع واال�ستجابة الفورية وال�سرعة
املنا�سبة يف اتخاذ القرارات للمواقف املتغرية التي تفر�ضها ظروف العمل الإداري ويف الآونة الأخرية
فقد �أطلق على القيادة الريا�ضة والإدارية با�سم القيادة الفنية ملا يقوم به ه�ؤالء اخلريجني من مهام
�إدارية وفنية �إذا �أوكلت لهم بع�ض املهام الإدارية داخل االحتادات والأندية وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية .
وقد اتفق الباحثون انه يف حالة وجود وتوفري �إدارة ريا�ضية متخ�ص�صة يف كل االحتادات الريا�ضية
على كفاءة عالية يف العمل ف�إن الريا�ضة �سرتقى رقي ًا غري عادي �إىل الأف�ضل  ،فيجب على امل�سئولني
يف االحتادات والأندية �أن يعملوا على ا�ستقطاب خريجي الرتبية الريا�ضية ملا لهم من �أهمية بالغة يف
تطوير العمل الإداري لأنهم متخ�ص�صني وقادرين على حتمل امل�سئولية  ،حيث تكمن الأهمية البالغة
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�سواء يف املجال الريا�ضي �أو غريه من املجاالت مما
يف الأداء الإداري هو توفري متخ�ص�صني يف �أي جمال
ً
ي�ساعد على تطوير العمل �إىل الأف�ضل .

 1ـ  : 2م�شكلة البحث:

من خالل عملنا كمدر�سني يف كلية الرتبية الريا�ضية وعالقتنا امل�ستمرة بن�شاطات االحتادات
الريا�ضية كم�شاركني يف تنظيم املناف�سات �أو يف التحكيم الحظنا عدم ا�ستيعاب كامل ب�أهمية وجود
متخ�ص�صني ريا�ضيني من خريجي الرتبية الريا�ضية داخل هذه االحتادات وقد وجد الباحثان �صعوبة
يف االلتقاء ب�أع�ضاء االحتادات من خالل ا�ستطالعهم و�أخذ �آرائهم عن دور خريجي الرتبية الريا�ضية
يف حت�ســــني الأداء الإداري باالحتادات الريا�ضيـــــة ) 8 : 1 ( .
حيث الحظ الباحثان �أنه من خالل القيام بهذا البحث الذي يعترب بحث ًا مهم ًا بالن�سبة للعمل
الإداري ب�شكل عام والعمل الإداري يف املجال الريا�ضي ب�شكل خا�ص � .إن م�شكلة البحث باتت وا�ضحة
من خالل النزول �إىل االحتادات حيث ات�ضح وجود �صعوبات كثرية ملدى ا�ستيعاب اخلريجني يف العمل
الإداري داخل االحتادات �سواء يف التوظيف �أو يف التعاقد معهم ومل تت�ضح لهم �أ�سباب هذه ال�سلبيات
يف عدم اال�ستفادة من اخلريجني ومن هو امل�سئول عن هذه امل�شكلة وعدم �إدراك وفهم دورهم الأ�سا�سي
يف االحتادات.

 1ـ� : 3أهداف البحث :

 1 .1التعرف على املهام الإدارية التي تقع على عاتق خريجي الرتبية الريا�ضية يف العمل الإداري
باالحتادات الريا�ضية .
2 .2التعرف على وجهة نظر القيادات الريا�ضية يف مدى ا�ستيعاب خريجي الرتبية الريا�ضية للعمل
يف االحتادات والهيئات الريا�ضية ال�شبابية .
3 .3حث خريجي الرتبية الريا�ضية على العمل وفق تخ�ص�صاتهم الريا�ضية من خالل تعريفهم
ب�أهمية العمل الإداري التخ�ص�صي .

1ـ : 4الت�سا�ؤالت :

 1 .1ما هي املهام الإدارية التي تقع على عاتق خريجي الرتبية الريا�ضية خالل القيام مبهام داخل
االحتادات الريا�ضية ؟
2 .2ما هي وجهات نظر القيادات الريا�ضية يف مدى ا�ستيعاب خريجي الرتبية الريا�ضية يف االحتادات
والهيئات ال�شبابية والريا�ضية ؟
3 .3ما مدى قيام خريجي الرتبية الريا�ضة بالعمل وفق تخ�ص�صاتهم الإدارية والريا�ضية ؟
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 1ـ : 5م�صطلحات البحث :

ـ الإدارة :
هي التنب�ؤ والتخطيط والتنظيم و�إ�صدار الأوامر والتن�سيق والرقابة .
ـ دور اخلريجني :
دور يعني املهام والأعمال التي تقع على عاتق اخلريجني يف االحتادات الريا�ضية.
ـ حت�سني الأداء :
ح�سن ال�شيء �أي جملة  /وهو التطوير واالرتقاء من حالة �إىل حالة �أف�ضل .
ـ خريجي كلية الرتبية الريا�ضية :
املق�صود بهم هم جميع اخلريجني الذين ح�صلوا على �شهادة البكالوريو�س يف الرتبية الريا�ضية ويعملون
باالحتادات الريا�ضية ) 27 : 7 ( .

1/2اجلانب النظري:
 1/1/2تعريف الإدارة :

	ال يوجد اتفاق �صريح ووا�ضح بني اخلرباء والباحثني الإداريني حول تعريف �شامل لها ،فمنهم
من عرف الإدارة على �أنها عملية جتميع املوارد والإمكانات النادرة ،ومنهم من عرفها على �أنها ن�شاط
تطبيق الأهداف والقواعد بوا�سطة امل�سولني و�إعداد وتبويب للمعلومات وذلك بهدف خدمة اجلمهور.
()8:3

 2/1 / 2الإدارة يف املجال الريا�ضي :

	�إن احلركة الريا�ضية متثل �أالن جزء هاما من اهتمامات احلكومات يف ظل دول العامل املتقدم
والنامي ملا تلعبه الريا�ضة من دور فعال وحيوي على امل�ستوى الوطني وامل�ستوى الدويل يف خمتلف
الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية  ،ويف الدول املتقدمة �أ�صبحت الريا�ضة
�صناعة تعتمد على الأ�سلوب العلمي والتكنولوجيا احلديثة وللت�أكيد على �أهمية هذه ال�صناعة فقد
اهتم العامل بالكفاءة العلمية الإدارية) 22 : 3 ( .

3 /1/2القائد الإداري:

القائد الإداري هو ذلك الفرد الذي ي�شغل مركزا من املراكز ذات امل�سئولية يف التنظيم ميار�س
من خالله دورا اجتماعيا ي�ؤثر على جماعة من الأفراد  ،وحمور عمل الإداري هو اتخاذ القرارات
وذلك يف حد ذاته يعني حتويل خطط وبرامج و�أهداف امل�ؤ�س�سة �إىل جمموعة من الت�صرفات تتعلق
با�ستخدام الإداري للإمكانات املتاحة ب�شرية كانت �أو مادية  ,ويف هذا العمل يقوم الإداري بوظائف
			
جامعة امللكة �أروى

274

العدد الثاين ع�شر ( يناير  -يونيو) 2014

دور خريجي كلية الرتبية الريا�ضية يف حت�سني الأداء الإداري يف االحتادات الريا�ضية

الإدارة جميعها  ,تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه)36 :11 (.

� 4 /1/ 2سمات القائد الريا�ضي:

يف �ضوء العديد من الدرا�سات ال�سابقة مت التو�صل �إىل ال�سمات ال�شخ�صية التالية للقائد
الريا�ضي:
•الثبات االنفعايل:
•التناغم الوجداين والتعاطف:
•الثقة بالنف�س:

 5 /1/ 2وظائف القائد الإداري يف املجال الريا�ضي:

1 .1ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع اخلطط.
2 .2بلورة الأهداف وحتديدها.
3 .3حتمل م�س�ؤولية العمل وال�سري يف حتقيق الأهداف.
4 .4التن�سيق بني وحدات و�أع�ضاء الهيئة الريا�ضية.
5 .5اتخاذ القرارات املنا�سبة يف الأوقات املنا�سبة.
6 .6توزيع ال�سلطات وامل�سئوليات و�إتباع الأ�صول الإدارية.
�7 .7إقامة ات�صاالت متعددة و�شاملة لكل وحدات الهيئة الريا�ضية.
�8 .8إقامة ات�صاالت بني الهيئة الريا�ضية التي ميثلها والهيئات الريا�ضية الأخرى.
9 .9تقدير الكفاءات يف اجلماعات والإ�شراف على تطبيق �أ�سلوب الثواب والعقاب.
1010يقوم بالإ�شراف على متابعة تنفيذ القرارات املختلفة ومتابعة عمل جميع النواحي الإدارية
املتعلقة بالتدريب واملباريات.

2/ 2الدرا�سات ال�سابقة :

 1 / 2 / 2درا�سة �أ�سامة كامل راتب 1982م ا�شتملت الدرا�سة على �أهداف �أهمها درا�سة
اجتاهات تالميذ املرحلة الثانوية نحو الن�شاط الريا�ضي حيث ا�ستخدم مقيا�س كيتون لالجتاهات نحو
الن�شاط الريا�ضي و قام بتطبيقه على عينة قوامها ( )666تلميذ ًا من تالميذ املرحلة الثانوية يف
حمافظة اجليزة وكان من �أهم النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة �أنه توجد اجتاهات �إيجابية نحو
الن�شاط الريا�ضي كخربة اجتماعية لدى تالميذ ال�صف الأول بدرجة تزيد عن بقية �أفراد العينة
و�أن تالميذ ال�صف الثاين والثالث �أبدوا �أكرث ايجابية نحو الن�شاط الريا�ضي للح�صة واللياقة البدنية
ونخف�ض التوتر والتفوق الريا�ضي .
 2 /2 / 2درا�سة �سيمون 1970م هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على االجتاهات الريا�ضية
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من طالب اجلامعة نحو الن�شاط الريا�ضي وا�ستخدم الباحث مقيا�س كيتون لالجتاهات نحو الن�شاط
الريا�ضي وقد مت تطبيق البحث على عينة قوامها  83ريا�ضي ًا من طلبة جامعة �ستيفن �أو�ستني ومن �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة -:
احتلت االجتاهات نحو الن�شاط الريا�ضي للتفوق الريا�ضي وخف�ض التوتر املرتبة الأوىل
بالن�سبة لأفراد عينة البحث ثم يتبع بعد ذلك ال�صحة واللياقة واخلربة االجتماعية .
 3 /2 / 2الدرا�سة الأوىل ( 2002م ) بعنوان (( تقومي العمل الإداري مب�شروع الرباعم واكت�شاف
املوهوبني باالحتاد امل�صري لكرة القدم ))
وقد هدفت الر�سالة �إىل تقومي العمل الإداري مب�شروع الرباعم واكت�شاف من املوهوبني خالل
ما مت تنفيذه من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واعتمدت الدرا�سة وكانت العينة  70مدرب ًا
و�إداري ًا � :أخ�صائي عالج طبيعي بالطريقة الع�شوائية من بني مدار�س كرة القدم الأندية ومراكز
ال�شباب بالقاهرة الكربى .
متت الدرا�سة باملنهج الو�صفي با�ستخدام الأ�سلوب امل�سحي
وقد تو�صلت �إىل النتائج التالية :
	�أهداف م�شروع الرباعم واكت�شاف املوهوبني حتتاج �إىل �إعادة �صياغة وكذلك حتتاج الهيكل
التنظيمي مل�شروع الرباعم واكت�شاف املوهوبني يحتاج �إىل تعديل ويجب اال�سرت�شاد بالهيكل التنظيمي
لالحتادات الدول املتقدمة يف هذا املجال .
ال يوجد ات�صال بني جميع املنا�صب الإدارية بامل�شروع
وجود ق�صور يف �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة وعدم ا�ستخدام قيا�س الأداء .

 4 /2 /2الدرا�سة الثانية ( 1981م)

بعنوان تقومي الوظائف الإدارية ملراكز تدريب النا�شئني وهي درا�سة يف �إعداد جمال الدين
علي العدوي  ،هدفت الدرا�سة تقومي جناح االحتادات الريا�ضية يف القيام بالوظائف الإدارية ملركز
تدريب النا�شئني التابعة لها واعتمدت املنهج الو�صفي للدرا�سات امل�سحية وقد ا�ستخدمت ا�ستمارة
ا�ستبيانيه واملالحظة واملقابلة ال�شخ�صية ك�أدوات يف جمع املعلومات وكانت العينة  16فرد ًا يف احتاد
امل�صارعة وكذلك  20فرد ًا من احتاد كرة القدم .
وقد تو�صلت �إىل النتائج التالية ال ميكن �إجراء عن�صر الرقابة على مدى ما حتققه االحتادات كما ال
ميكن قيا�س �أهدافها وكذلك عدم توافر الأدوات الالزمة للتدريب واالختبارات والقيا�س .

 1 / 3املنهج املتبع :

من املعروف �أن البحث يبد�أ مب�شكلة و�أن طبيعة امل�شكلة والأ�سئلة التي ن�شريها تتحكم يف منهج
البحث و�أدواته املنا�سبة لذا � ،أ�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي امل�سحي ك�أحد الطرق املنا�سبة لطبيعة
هذا البحث حيث �أن هذه الطريقة تقوم بتحديد الو�صف احلايل .
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 2 / 3جماالت البحث:

 1 / 2 / 3املجال الزمني
بد�أنا يف عمل البحث بتاريخ 2010 / 3 / 6م وحتى تاريخ 2010 / 5 / 25م
 2 / 2 / 3املجال املكاين كان البحث ميداين يف االحتادات الريا�ضية ويف كلية الرتبية الريا�ضية من
خالل االطالع والدرا�سة للكتب واملراجع التي تخ�ص هذا املجال .

 3 / 3جمتمع وعينة البحث:
متثل عينة البحث الأ�صلية عينة ع�شوائية وعددها (  ) 60ع�ضوا من �أع�ضاء االحتادات
الريا�ضية كونهم من عاي�شوا العمل الإداري والفني وقيامهم بتقييم املوظفني لديهم من خريجي
الرتبية الريا�ضية .
� 4 / 3أدوات جمع البيانات:
 1 / 4 / 3ا�ستمارة اال�ستبيان
مكونة من (  ) 32عبارة موجة لأع�ضاء االحتادات وكان حمور الدرا�سة الأداء الإداري
خلريجي الرتبية الريا�ضية حيث كانت اال�ستمارة مغلقة ومبقيا�س ثنائي (نعم) ( ،ال)
 5 / 3املعاجلة الإح�صائية:
	�أ�ستخدم الباحثان اجلدول التكراري والن�سبة املئوية لتحليل اال�ستمارة .
 4ـ  1عرو�ض ومناق�شة نتائج اال�ستبيانات النهائية املوزعة لأع�ضاء االحتادات
ال�س�ؤال الأول /هل خلريجي الرتبية الريا�ضية دور ًا يف حت�سني الأداء الإداري ؟
جدول رقم ()1
الإجابات
التكرار
الن�سبة

ال
9
16.67

نعم
45
83.33

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح من خالل النتائج املبينة يف اجلدول ال�سابق ب�أن الأغلبية العظمى اتفقوا على �أن
اخلريجني لهم دور ًا مهم ًا على حت�سني الأداء الإداري داخل االحتادات  ،نالحظ االهتمام الكبري من
قبل �أع�ضاء االحتادات حيث بلغت الن�سبة  % 83.33الذي �أجابوا بنعم �أي انه البد من حت�سني الأداء
الإداري داخل هذه االحتادات له�ؤالء اخلريجني والحظ الآخرون بن�سبة �ضئيلة جد ًا وهي % 16.67
الذي �أجابوا بال ب�أن لي�س خلريجي الرتبية الريا�ضية �أي دور لتح�سني الأداء الإداري داخل االحتادات
.
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ال�س�ؤال الثاين  /هل لديهم مقرتحات لتطوير العمل داخل احتادكم ؟
جدول رقم ()2
الإجابات
التكرار
الن�سبة

ال
7
12.97

نعم
47
87.03

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أن هناك فرق يف عمل االحتادات من
خالل التقييم لهذا ال�س�ؤال يف و�ضع مقرتحات من قبل خريجي الرتبية الريا�ضية بتطوير العمل ف�أن
الأغلبية بن�سبة  % 87.03اتفقوا ب�أن اخلريجني يقدموا مقرتحات مهمة لتطوير العمل داخل هذه
االحتادات والذين مل يوافقوا و�أجابوا بال كانت الن�سبة  % 12.97وقالوا ب�أن اخلريجني لي�س لهم �أي
مقرتحات و�ضعوها �أو قدموها لهم داخل االحتادات .
ال�س�ؤال الثالث  /هل ي�شاركوا يف تنظيم الدورات والألعاب الريا�ضية يف احتادكم ؟
جدول رقم ()3
الإجابات
التكرار
الن�سبة

نعم
42
77.78

ال
12
22.22

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
نالحظ من اجلدول ال�سابق �أنه يوجد تفاوت يف الن�سب بالإجابة بنعم �أو بال ف�أن الذين
�أجابوا بنعم بلغت ن�سبتهم � % 77.78أي �أن اخلريجني ي�شاركون يف تنظيم الدورات والألعاب الريا�ضية
ب�شكل ايجابي وممتاز لأنهم متخ�ص�صني بعملهم وقادرين على تنظيم هذه الدورات  ،والذي �أجابوا بال
بلغت ن�سبتهم  % 22.22وقالوا ب�أنه ال يوجد موظفني لديهم من ه�ؤالء اخلريجني.
ال�س�ؤال الرابع  /هل �إ�سهاماتهم الإدارية مهمة بالن�سبة لتطوير العمل الإداري ؟
جدول رقم ()4
الإجابات
التكرار
الن�سبة

نعم
43
79.63

ال
11
20.37

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أن بع�ض �أع�ضاء االحتادات اتفقوا
ب�أن الدور �أو الإ�سهامات التي يقدمها اخلريجني العاملني لديهم ت�سهم يف تطوير العمل الإداري داخل
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هذه االحتادات بن�سبة  % 79.63الذين وافقوا على الإجابة بنعم  ،ونالحظ �أن الن�سبة الأخرى
 % 20.37ت�شري �إىل عدم تقدمي �أي �إ�سهامات �إدارية من اخلريجني �إىل االحتادات .
ال�س�ؤال احلادي ع�شر  /هل �إمكانياتهم منا�سبة للعمل داخل احتادكم ؟
جدول رقم ()11
الإجابات
التكرار
الن�سبة

ال
10
18.52

نعم
44
81.48

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أن اخلريجني لهم �إمكانيات منا�سبة
للعمل داخل االحتادات كما ات�ضح �أن قيادات االحتادات التعتمد �أي مرتبات �أو حوافز لهم داخل
االحتادات ولكن هناك تقبل من االحتادات انه من املفرت�ض �أن يكون له�ؤالء اخلريجني خم�ص�صات
�أخرى و�أعمال منا�سبة لهم كونهم متخ�ص�صني ولهم القدرة يف تطوير عملهم �إىل الأف�ضل.
ال�س�ؤال الثالث ع�شر  /هل يحرتمون مهنتهم الإدارية من وجهة نظرك ؟
جدول رقم ()13
الإجابات
التكرار

نعم
43

ال
11

الن�سبة

79.63

20.37

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أن اخلريجني يحرتمون مهنتهم ب�شكل
كبري وذلك وفق ًا للن�سبة التي �أعطاها �أع�ضاء االحتاد بالإجابة (بنعم) ونالحظ �أن اخلريجني تعلموا
من خالل مدة الدرا�سة �أ�ساليب التعامل مع الآخرين داخل العمل واحرتام املهام التي تلقى على عاتقهم
 ،والذين �أجابوا (بال) قالوا �أنه ال يوجد �أي احرتام داخل العمل ب�شكل �إيجابي من قبل اخلريجني .
ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�شر  /هل ميتلكون القدر الكايف من الثقة بالنف�س �أثناء العمل الإداري ؟
جدول رقم ()16
الإجابات

نعم

ال

املجموع

التكرار

40

14

54

الن�سبة

74.07

25.93

100%
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حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أن �أع�ضاء االحتادات �أجابوا
بالن�سبة الكبرية بنعم و�شرحوا لنا �أن املوظفني من ه�ؤالء اخلريجني ميتازون بالثقة العالية بالنف�س
والحظ الباحثان �أنه البد �أن ميتلكون الثقة بالنف�س وذلك ب�أن اخلريجني تعلموا خالل مدة درا�ستهم
عن علوم النف�س وكيفية الت�صرف يف املواقف ال�صعبة �أثناء العمل امليداين �أو الإداري على حد �سواء .
ال�س�ؤال الثامن ع�شر  /هل يهتم االحتاد بتوفري موظفني متخ�ص�صني للإدارة الريا�ضية ؟
جدول رقم ()18
الإجابات
التكرار
الن�سبة

ال
20
37.03

نعم
34
62.97

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أن االحتادات حتر�ص على توفري
موظفني متخ�ص�صني ولكن امل�شكلة تكمن يف توفري الدعم الالزم له�ؤالء املتخ�ص�صني والقلة الآخرون من
�أع�ضاء االحتادات يقولون �أن بع�ض القيادات من �أع�ضاء االحتادات ال تهتم باجلانب الإداري ب�أي �شكل
من الأ�شكال .
ال�س�ؤال ال�سابع والع�شرون  /هل ي�سهم خريجي كلية الرتبية الريا�ضية يف ت�شكيل اللجان الإدارية
املنفذة للبطوالت والأن�شطة الريا�ضية ؟
جدول رقم ()27
الإجابات
التكرار
الن�سبة

ال
18
33.33

نعم
36
66.67

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أن الذين قالوا �أن اخلريجني
ي�سهموا يف ت�شكيل اللجان الإدارية املنفذة للبطوالت والأن�شطة اخلا�صة باالحتادات يتفقون بن�سبة
كبرية و�أو�ضح لنا �أع�ضاء االحتادات �أن اخلريجني لهم دور فعال يف ت�شكيل هذه اللجان ب�شكل �إيجابي
والآخرون يتفقوا على �أن اخلريجني مل ي�سهموا يف ت�شكيل جلان الإدارة املنفذة للبطوالت واملناف�سات
وذلك لل�صعوبات التي يواجهها خريجي كلية الرتبية الريا�ضية يف العمل الإداري .
ال�س�ؤال الواحد والثالثون  /هل لكم ت�صور م�ستقبلي لعمل منا�سب خلريجي كلية الرتبية الريا�ضية؟
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جدول رقم ()31
الإجابات
التكرار
الن�سبة

ال
9
16.67

نعم
45
83.33

املجموع
54
100%

حتليل ومناق�شة :
يت�ضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول ال�سابق ب�أنه يوجد عمل منا�سب له�ؤالء
اخلريجني وذلك متى ما و�ضعت لهم اجلهات املعنية له�ؤالء اخلريجني عني االعتبار وو�ضعتهم باملكان
املنا�سب لهم ف�أنهم �سريقون يف امل�ستقبل و�سيكون لهم م�شاركة �إيجابية يف العمل وتطوير العمل �إىل
الأف�ضل والذين �أجابوا بال قالوا �أنهم ال ي�ستبعدون �أن يكون للخريجني عمل منا�سب ولكنهم يالحظوا
�سواء من االحتادات �أو غريها .
ال�صعوبات التي �ستواجههم بامليدان
ً

 /5ا�ستنتاجات وتو�صيات البحث :
 1 /5ا�ستنتاجات البحث :
)1
)2

)3
)4

)5

1تبني من خالل الدرا�سة �أن االحتادات الريا�ضية ال تعمل مب�سئولية كاملة فيما يخ�ص
ال�ستفادة من الكوادر امل�ؤهلة يف املجال الريا�ضي من خريجي الرتبية الريا�ضية .
�2أظهرت الدرا�سة من خالل النتائج املبينة يف ا�ستمارة اال�ستبيان �أن خلريجي الرتبية
الريا�ضية ت�أثري فعال داخل االحتادات الريا�ضية يف تطوير العمل الإداري يف االحتادات
متى ما �أتيحت لهم الفر�صة يف �شغل وظائف داخل هذه االحتادات .
3تو�صلت الدرا�سة من خالل النتائج املتح�صل عليها �أن خريجني الرتبية الريا�ضية �ساهموا
وب�شكل فعلي يف و�ضع اخلطط والربامج املنا�سبة داخل االحتادات لتطوير العمل .
4تبني الدرا�سة �إىل �أن من متطلبات العمل ال�صحيح والإدارة ال�صحيحة االيجابية تكمن يف
دقة وايجابية العمل داخل االحتادات وذلك من خالل النتائج �أملبينه يف الدرا�سة حيث اتفق
�أع�ضاء االحتادات يف دقة وايجابية عمل خريجي الرتبية الريا�ضية .
�سواء من خريجي الرتبية
5يت�ضح من خالل الدرا�سة �أن االحتادات ال تهتم مب�شاكل موظفيهم
ً
الريا�ضية �أو غريهم.

 2 / 5التو�صيات:

1 )1نو�صي ب�إدارة مثالية لالحتادات الريا�ضية من �أبناء الرتبية الريا�ضية الواعيني باحتياجات
الإدارة ومتطلباتها والهدف منها لل�سعي من اجل تطوير الريا�ضة حمليا عربيا و�إقليميا
ودوليا .
2 )2ا�ستغالل املوارد الب�شرية من خريجي الرتبية الريا�ضية يف و�ضعهم يف املكان املنا�سب
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واال�ستغالل الأمثل من اجل تطوير العمل الإداري داخل هذه االحتادات .
3 )3املراجعة �أول ب�أول من مدى حتقيق الأهداف واالجنازات من قبل امل�سئولني عن ت�سيري
الأن�شطة وامل�سابقات داخل االحتادات وتقييمهم من قبل املتخ�ص�صني يف هذا املجال من
خريجي الرتبية الريا�ضية .
4 )4احرتام املهنة من قبل خريجي الرتبية الريا�ضية والعمل بروح ال�شاب الطامح �إىل الأف�ضل
وال�سري قدم ًا �إىل تطوير العمل الإداري والريا�ضية داخل االحتادات .
5 )5نو�صي بتنفيذ اخلطط واملقرتحات والربامج التي يقدمها خريجي الرتبية الريا�ضية والعمل
بها جلميع االحتادات الريا�ضية دون متييز .
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