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ǂǌǼƥǲưǸƬȇȅǀǳơȅǂȇȂǼƬǳơƢǿǁȁƾƥǵƢȈǬǳơƢŮǺǰŻȏƨǠǷƢŪƢǧƨȇǂŞƢȀǈȇǁƾƫǩǂǗǁƢȈƬƻơȁƢȀƴǿƢǼǷȁ
ƨȇǂǰǨǳơƨȇǂūơǁƢǗƛĿȏƛǦǴƼƬǳơƨƥǁƢŰȁĺƢŸȍơŚȈǤƬǳơƭơƾƷȍƢǿơȂǫǖȈǌǼƫȁƨȇǂȇȂǼƬǳơƨǧǂǠŭơ
ƢǿǁȂǏǲǰƥƨȈǠƦƬǳơǺǟƁƾȈǠƥǱȐǬƬǇȏơȁ
Ŀ ǶȀƬȇǂƷ ȅƗ  ƣȐǘǳơ ƨȇǂƷ Ȃǿȁ ƨȈŻƽƢǯȋơ ƨȇǂūơ ǂǏƢǼǟ ǺǷ ǶȀǷ ǂƻƕ ǂǐǼǟ ǭƢǼǿȁ
ǁƢȈƬƻơȁ ǾǻȂǇǁƾȇ ƢǷ ǂȇǂǬƫ Ŀ ƨǯǁƢǌŭơȁ  ǶȀƟơǁƗ Ǻǟ ŚƦǠƬǳơȁ ǶēƢǇơǁƽ ȄǴǟ ƔƢǼƥ ǶēƢƳƢƬǼƬǇơ ǺȇȂǰƫ
ǝơƾƥȍơĿ ǶȀǬƷƨȈŻƽƢǯȋơƣȐǘǳơƨȇǂƷǲǸǌƫƢǸǯǶēȐǿƚǷȁǶēƢƦǣǁȁǶŮȂȈǷǪǧȁǶēƢǐǐţ
ƨǨǴƬűǝơȂǻƗǶȈǜǼƫȁǶŮǍǂǨǳơƚǧƢǰƫȁƧơȁƢǈŭơȁǱƾǠǳơȁƨȇǂūơŚǧȂƫȁǶēơǁƾǫȁǶǿƽơƾǠƬǇơƧƢǟơǂǷȁ
ǶŮƩƢǗƢǌǼǳơǺǷ
ǦǠǓȁ ƢǿƢǼǠǷ Ŀ ǑȂǸǣ ǾƥȂǌȇ  ƨȈƥǂǠǳơ ƩƢǠǷƢŪơ ǺǷ Śưǯ Ŀ ƨȈŻƽƢǯȋơ ƨȇǂūơ Ǟǫơȁ ǹƛ
ƀƸǓơȁȁƾƦȇȁƩƢǠǷƢŪơǒǠƥǭƢǼǿǹƗńƛƨǧƢǓƛǆȇǁƾƬǳơȁȆǸǴǠǳơƮƸƦǳơĿ ȆǠǷƢŪơƿƢƬǇȋơƨȇǂƷ
ƨȈŻƽƢǯȋơ ƨȇǂūơ ǦǠǓ ńƛ ƨǧƢǓƛ ŅƢŭơȁ ȅǁơƽȍơ ǱȐǬƬǇȏơ ǦǠǓȁ ȆǠǷƢŪơ ȅǁơƽȍơ ǖǴǈƬǳơ ƢȀȈǧ
ƣȐǘǴǳ
ƨȈƥǂǠǳơƩƢǠǷƢŪơǁȂǘƫȂŴƨȈǈȈƟǁƧȂǘƻƾǠȇƨȈŻƽƢǯȋơƨȇǂūơǂȇȂǘƫǹƛ
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ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي حكمها لليمن
وعالقتها باخلالفة الفاطمية مب�صر
(532 - 477هـ1138 - 1084/م)

د.حممد قائد ح�سن الوجيه

�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم التاريخ
كلية الرتبية-املحويت -جامعة �صنعاء

ملخ�ص:

�سيحوي البحث ثالثة عنا�صر كالتايل:
�أو ًال :ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي �شخ�صيتها وممار�ستها للحكم يف عهد زوجها
املكرم.
ثاني ًا :انفراد ال�سيدة بنت �أحمد باحلكم يف اليمن وعالقتها باخللفاء
الفاطميني يف م�صر (524-477هـ1130 1084-/م):
ثالث ًا :خروج ال�سيدة بنت �أحمد عن التبعية للخليفة احلافظ الفاطمى
واخلالفة ،ودور ذلك فى ان�شقاق �إ�سماعيلية اليمن (532-524هـ/
1137-1129م):
مع تو�ضيح كيفية االنق�سام داخل ال�صف الإ�سماعيلي يف اليمن (�صليحيني
وزريعيني) ،وكيف �أدى هذا اخلالف بينهم يف نهاية الأمر �إىل �أن يرث
الزريعيني كل معاقل وح�صون ال�صليحني بعد وفاة ال�سيدة بنت �أحمدَ ،الأمر
الذي �أدى �إىل �ضعف الدعوة الطيبية الإ�سماعيلية التي كانت تتبناها الدولة
ال�صليحية يف عهد ال�سيدة ،وانتقالها من اليمن �إىل الهند.
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ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي حكمها لليمن وعالقتها باخلالفة الفاطمية مب�صر

املقدمة:

هدفت الدرا�سة �إىل �إي�ضاح دور ال�سيدة بنت �أحمد يف حكم اليمن ،ودورها يف العالقات ال�سيا�سية
واملذهبية بني اليمن واخلالفة الفاطمية يف م�صر ،وكيف �أن ال�سفارات والوفود بني الطرفني كان لها �أهمية بالغة
يف رعاية اخللفاء الفاطميني لدعاتهم من ال�صليحني يف اليمن �سواء يف حالة ال�سلم �أو احلرب،حيث كانوا يطلعونهم
بكل الأحداث يف اليمن �أو ًال ب�أول لأخذ امل�شورة وتنفيذها حتى يف حالة االنق�سام الداخلي بني ال�صليحني عن طريق
املرا�سالت بني الطرفني،و�سيحوي البحث العنا�صر التالية:
�أو ًال :ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي �شخ�صيتها وممار�ستها للحكم يف عهد زوجها املكرم.
ثاني ًا :انفراد ال�سيدة بنت �أحمد باحلكم يف اليمن وعالقتها باخللفاء الفاطميني يف م�صر (524-477هـ1084-/
1130م):
ثالث ًا :خروج ال�سيدة بنت �أحمدعن التبعية للخليفة احلافظ الفاطمى واخلالفة ،ودور ذلك فى ان�شقاق �إ�سماعيلية
اليمن (532-524هـ1137-1129 /م):
مع تو�ضيح كيفية االنق�سام داخل ال�صف الإ�سماعيلي يف اليمن (�صليحيني وزريعيني) ،وكيف �أدى هذا اخلالف بينهم
يف نهاية الأمر �إىل �أن يرث الزريعيني كل معاقل وح�صون ال�صليحني بعد وفاة ال�سيدة بنت �أحمدَ ،الأمر الذي �أدى
�إىل �ضعف الدعوة الطيبية الإ�سماعيلية التي كانت تتبناها الدولة ال�صليحية يف عهد ال�سيدة ،وانتقالها من اليمن
�إىل الهند.
ُي َعد هذا البحث من البحوث الهامة يف اجلانب ال�صليحي الإ�سماعيلي ،ويتناول دور ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي
يف احلكم يف اليمن وعالقتها باخلالفة الفاطمية يف م�صرَ ،ولمَ َّا كانت الكتابات عن هذا املو�ضوع قليلة بالن�سبة ملا
�سواء يف اليمن �أو يف م�صر�،أو بالد املغرب ،فقد تناولت هذه الكتابات العالقات
ُك ِت َب عن الإ�سماعيلية ب�صفة عامة
ً
بني الطرفني ب�صفة عامة ،ومل تفرد عالقة ال�سيدة بنت �أحمد مع اخللفاء الفاطمني بدرا�سة م�ستقلة –ح�سب ما
�أعلم.-
كلمات مفتاحية:ال�سفارات،الوفود ،ال�سيدة بنت �أحمد ،ال�صليحيني ،اليمن ،اخلالفة الفاطمية ،م�صر.
وكان اختياري لهذا املو�ضوع لعدة �أ�سباب:
�أهمية هذا البحث كونه ُي�سلط ال�ضوء على الروابط املتينة بني �إ�سماعيلية اليمن وم�صر خالل عهد ال�سيدة بنت
�أحمد ،وكيفيت انف�صالها عنهم ،بعد ظهور دعوتني �إ�سماعليتني يف اليمن (الطيبية والتي تبناها ال�صليحيون وعلى
ر�أ�سهم ال�سيدة بنت �أحمد يف جبلة ،وحافظية وتبناها الزريعيون يف عدن) ،ليدخل �إ�سماعيلية اليمن يف نزاع فيما
بينهم بعد ذلك ،وليح ّول اخللفاء الفاطميون �أنظارهم عن ال�صليحيني يف مدينة جبلة �إىل بني زريع يف عدن.
التعر�ض لأهم ال�سفارات والوفود بني اجلانبني ،مع تو�ضيح لأبرز مهام ال�سفارات بني الطرفني ،وكيف �أنها حققت
للخالفة الفاطمية منا�صر ًا قوي ًا يف اليمن دون حرب �أو قتال ،وكما عملت اخلالفة الفاطمية على جعل اليمن من
�أكرب �أن�صارها يف اجلزيرة العربية ،فقد عملت على �شق �صفهم حني ان�ضمت للزريعيني على ح�ساب ال�صليحني.
ً
قريبة من فرتة
حاول الباحث التعر�ض لهذا املو�ضوع دون حتيز �أو تع�صب ،معتمد ًا على امل�صادر الأ�صلية التي كانت
الدرا�سة ،ومعتمد ًا على املنهج التاريخي ،يف حماولة لإظهار جوانب القوة وال�ضعف عند هذه الفرقة ،وقد القى
الباحث �صعوبات عدة ،منها� :ضرورة الرجوع �أحيان ًا �إىل امل�صادر التي تناولت هذه الفرتة� ،أو ا�ستنباط احلقائق
ومتحي�صها.
و�سيتم تناول هذا املو�ضوع يف ثالثة مباحث وخامتة كالتايل:
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ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي حكمها لليمن وعالقتها باخلالفة الفاطمية مب�صر

�أو ًال :ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي �شخ�صيتها وممار�ستها للحكم يف عهد زوجها:

اختلفت امل�صادر حول ا�سمها ،فذهب البع�ض �إىل ت�سميتها بـ� :سيدة بنت �أحمد ال�صليحي( )1ور�أى �آخرون
�أن ا�سمها �أروى بنت �أحمد ال�صليحي( ،)2ويبدو �أن ا�سمها ال�سيدة احلرة امللكة �أروى بنت �أحمد ال�صليحي ،ولكن
لكرثة ا�ستخدام �أهل اليمن للقب �سيدة �أ�صبحت كلمة �سيدة ا�سم ًا لها ،فحل اللقب حمل اال�سم الأ�صلى لكرثة
ا�ستخدامه()3
ويدلل على ذلك ما ذكره الداعى �إدري�س من �أنها قالت عندما �أر�سل لها اخلليفة احلافظ الفاطمى بتوليه
اخلالفة�« :أنا �أروى بنت �أحمد ،بالأم�س وىل عهد امل�سلمني ،واليوم �أمري امل�ؤمنني ،لقد جرى فى غري ميدانه»)4(.
وقد جرت مكاتبات بني القا�ضى االكوع وعارف تامر ،تناق�ش ا�سمها ،ملخ�صها� :أن االكوع يذكر �أن ا�سمها
�سيدة ،م�ستند ًا على ما �سمتها امل�صادر اليمنية ،بينما يذكر عارف تامر �أن ا�سمها �أروى ،م�ستند ًا على ت�سميتها من
�صاحب عيون الأخبار)5(.
ورغم �أن ال�سجالت امل�ستن�صرية تورد ا�سمها بال�سيدة احلرة -كما �سريد الحق ًا� -إال �أن عدم ورود ذكر ا�سمها
ً
�صراحة مل يقت�صر على �أروى ال�صليحي بل �شمل ن�ساء البالط الفاطمى الالتى �أر�سلن �سجالت لن�ساء ال�صليحيني فى
�سواء فى م�صر �أو فى اليمن ،ففى ال�سجل الذى �أُر�سل من قبل �أم امل�ستن�صر لل�سيدة احلرة
اليمن ،فلم يرد غري �ألقابـهنً ،
جاء فيه« :من ال�سيدة امللكة والدة امل�ستن�صر باهلل �أمري امل�ؤمنني)6(»..
وفى ال�سجل املر�سل من ابنة الظاهر �إىل احلرة ال�سيدة جاء فيه« :من ال�سيدة الطاهرة ال�شريفة امللكة
الكرمية ،الر�ؤف ،الرحيمة ،ابنة الإمام الظاهر لإعزاز دين اهلل �أمري امل�ؤمنني� ،إىل احلرة امللكة ال�سيدة ال�سديدة
املخل�صة .املكينة»)7(.
وهكذا جند عدم ذكر �أ�سماء الن�ساء �صراحة فى هذه ال�سجالت ،واالكتفاء ب�ألقابهن ،ففى ال�سجالت
املر�سلة من اخلليفة امل�ستن�صر لأ�سماء بنت �شهاب� ،أو لأروى يكتفى بذكر �ألقابهن دون �أى ذكر للأ�سماء ،ففى �سجالته
لأ�سماء بنت �شهاب يقول« :من � ..أمري امل�ؤمنني �إىل احلرة الزكية التقية الفا�ضلة ،كافلة امل�ؤمنني ،ال�ساعية فى
م�صالح الدين� ،أم الأمراء املنتجبني»)8(.

(ب) -م�شاركتها يف الأمور ال�سيا�سية للدولة يف حياة زوجها املكرم:

ا�شتدّ مر�ض املكرم الذى �أ�صيب به فى زبيد عندما حاول �إطالق �سراح �أمه من الأ�سر فى دار �شحار ،حيث
�أ�صيب مبر�ض الفالج (وهو ريح ارتع�ش لها جلده وب�شرة وجهه) مما �أثر على ن�شاطه ال�سيا�سى ،نلحظ ذلك بعد وفاة
�أمه ال�سيدة �أ�سماء بنت �شهاب �سنة 476هـ1074/م ،حيث كان �أول ظهور لزوجته ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي فى
الن�شاط ال�سيا�سى ،و�ضح ذلك ابن الديبع ب�أنه ملا “ماتت �أ�سماء بنت �شهاب �أم املكرم � ..ضعف املكرم عن تدبري امللك
ملا �أ�صابه من االختالج وال�ضعف ،وكل امللك �إىل امر�أته ال�سيدة بنت �أحمد”)9(.
ورغم �إ�شارة بع�ض امل�ؤرخني من �أن املكرم فى هذه الفرتة ف ّو�ض لزوجته كافة ال�سلطات فى دولته ،حيث
يقول يحيى بن احل�سني« :رجع املكرم �إىل �صنعاء ،ففو�ض جميع �أعماله �إىل زوجته احلرة ال�سيدة بنت �أحمد»()10
�إال �أن هذا التفوي�ض مل يكن كذلك ،بل كان نوع من امل�شاركة له فى احلكم فى بداية الأمر ،حيث كانت حتكم معه()11
كمـا �أن قـرار نقل عا�صمة الدولة �إىل ذى جبـلة كان مـن املكرم مب�شورتها ،ف�سنجدها تبذل ق�صارى جهدها لإقناعه
بذلك.
يرى بع�ض امل�ؤرخني �أن هذا التفوي�ض قد �أدى بال�سيدة احلرة �إىل اال�ستبداد بال�سلطة دون زوجها املكرم
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ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي حكمها لليمن وعالقتها باخلالفة الفاطمية مب�صر

الذى �أخلد �إىل الراحة واال�ستمتاع بالغناء وال�شراب ،وعدم االكرتاث بالأمور ال�سيا�سية لدولته( )12لذلك طلبت
منه زوجته عدم معا�شرتها لتتفرغ ملهمة �إدارة الدولة ،فيذكر عمارة ذلك بقوله« :يقال �أنها ا�ستعفته فى نف�سها،
وقالت له� :إن امر�أة ُتراد للفرا�ش ال ت�صلح لتدبري �أمر فدعنى وما �أنا ب�صدده فلم يفعل”)13(.
والواقع �أن هذا الكالم غري معقول� ،إال �إذا اعتربنا �أن ذلك القول يخ�ص زواجها الثانى من �سب�أ بن �أحمد
ال�صليحى ،بعد موت املكرم ،فيمكن ت�صديق ذلك� ،أما بالن�سبة للمكرم فال ميكن �أن ن�صدقه وذلك للآتى:
	�أو ًال :لورود كلمة “ ُيقال” �أى �أن عمارة غري مت�أكد من هذا القول.
ثاني ًا :لورود كلمة “مل يفعل” �أى �أن املكرم مل يقبل ذلك الطلب.
ثالث ًا� :أن املكرم ملا مات �سنة 477هـ1084/م كان لديه �أربعة �أوالد (على وحممد وفاطمة و�أم همدان)
بع�ضهم كانوا فى �سن الطفولة مما يدل داللة وا�ضحة على عدم �صحة ذلك اخلرب فى عهد املكرم)14(.
بعد موت �أ�سماء بنت �شهاب ،وم�شاركت ال�سيدة احلرة لزوجها فى الأمور ال�سيا�سية لإدارة الدولة ،عملت
ً
نتيجة حلدة ال�صراع القبلى حول �صنعاء ،والذى
على حتري�ض زوجها على االنتقال �إىل ذى جبلة جلعلها عا�صمة له،
كاد �أن يهدد �صنعاء بال�سقوط )15(.ويبدو �أنها مل جتد ا�ستجابة من املكرم مما دفعها للرحيل من �صنعاء لوحدها
بجي�ش كبري توجهت به �إىل ذى جبلة)16(.
	�إال �أنها عادت �إىل �صنعاء لإقناع املكرم باالنتقال �إىل ذى جبلة ،م�ستخدمة لذلك �أ�سلوب عملى ،فطلبت
من املكرم �أن يدعو �أهل �صنعاء لالجتماع ،فعمل بر�أيها وجمعهم ،فطلبت منه النظر �إليهم «فلم يقع طرفه �إال على
بروق ال�سيوف ،وملع البي�ض والأ�سنة ،ثم ملا توجهت �إىل ذى جبلة قالت له :اح�شد �أهل ذى جبله ومن حولها ،فلما
يجر كب�ش ًا� ،أو يحمل ظرف ًا �سمن ًا� ،أو ع�س ًال ،فقالت
اجتمعوا  ..قالت�“ :أ�شرف ياموالنا  ..فلم يقع ب�صره �إال على رجل ّ
له :العي�ش بني ه�ؤالء �أ�صلح”( )17فقال املكرم�« :صدقت» ثم �سكنا جبلة جميع ًا ،وا�ستخلف على �صنعـاء ،عمـران بن
الف�ضـل الهمدانى ،و�أ�سعد بن �شهاب)18(.
وعلى الرغم من نقل املكرم لعا�صمته �إىل ذى جبلة ،فقد «كان يطلع �صنعاء يق�ضي بها �أ�شهر ثم ينـزل»()19
بهدف املحافظة على حكمه فى تلك املناطق ،لأن خروجه من �صنعاء «كان خروج كراهية ال خروج ا�ستيالء»()20
ب�سبب هجوم القبائل املتكرر عليها.
ا�ستمر املكرم فى دار العز( )21حتى ا�شتدّ عليه مر�ض الفالج ،ف�أ�شار عليه الأطباء بالإحتجاب عن النا�س ،فرتك ذى
اجلبله وطلع ح�صن التعكر( )22وظل به حتى وفاته.

ثاني ًا :انفراد ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي باحلكم وعالقتها باخللفاء الفاطميني يف م�صر
(524-477هـ1130 1084-/م):
 -وفـاة املـكرم وانفراد ال�سيدة بنت �أحمد باحلكم:

اختلف امل�ؤرخون حول ال�سنة التى مات فيها املكرم فذهب البع�ض �أنها فى �سنة 484هـ1091/م(،)23وجعلها
�آخرون فى �سنة � 479أو 480هـ� 1086/أو 1087م(،)24وذهب فريق ثالث �إىل �أنها فى �سنة 477هـ1084/م(،)25وهى
الأرجح لورود �سجل من اخلليفة امل�ستن�صر فى ربيع الآخر �سنة ثمان و�سبعني و�أربعمائة لل�سيدة احلرة يقول
فيه»:وملا اطلع �أمري امل�ؤمنني على ما ق�ضاه اهلل تعاىل عليه من حمتوم ق�ضاءه الذى وكل �إليه جميب الداعى�..أمل..
لفقده )26(.”..
وفى �سجل �آخر مر�سل فى ربيع الآخر ل�سنة 278هـ لل�سيدة احلرة يقول فيه« :وقد كان �أمري امل�ؤمنني ملا
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اطلع على وفاة الأجل ،املكرم وانتقالـه �إىل دار ر�ضوانـه� ،أتبعـه بربكات الرحمة  ..ووجـم لفقـده»( )27ومن ذلك
فالأرجح وفاة املكرم �سنة 477هـ1084/م ،وقد �أو�صى باحلكم لزوجته وب�أمور الدعوة �إىل ابن عمه �سب�أ بن �أحمد
بن املظفر ال�صليحى.

 عالقة ال�سيدة بنت �أحمد باخللفاء الفاطميني يف م�صر و�أبرز مهام ال�سفارات بني اجلانبني:� - 1إبراز الألقاب املتعددة لتوثيق العالقات بني الطرفني:

يبدو �أن اخلالفة الفاطمية كانت تهب الألقاب الكثرية لتعزيز عالقتها مع دعاتها يف املناطق املختلفة
ومنها الدعوة الإ�سماعيلية يف اليمن،فقد خاطب اخلليفة امل�ستن�صر ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي ب�ألقاب عدة
ومتدرجة ،ففى ال�سجل امل�ؤرخ فى �شوال 472هـ1079/م جاء فيه« :احلرة املخل�صة ،املكينة ،ال�سديدة ،ذخرية
الدين ،عمدة امل�ؤمنني ،كهف امل�ستجيبني ،ولية �أمري امل�ؤمنني»( )28ثم زيد فى �ألقابها ،فقد ورد فى �سجل مر�سل لل�سيدة
احلرة فى ربيع الأول �سنة 480هـ1087م« :احلرة ،امللكة ،ال�سيدة ،ال�سديدة ،املخل�صة ،املكينة ،ذخرية الدين،
عمدة امل�ؤمنني ،كهف امل�ستجينب ولية �أمري امل�ؤمنني ،وكافلة �أوليائة»( )29عمدة الإ�سالم ،وحيدة الزمن� ،سيدة ملوك
اليمن)30(.
وبذلك ميكن ترجيح ا�سمها الكامل وهو :احلرة امللكة ال�سيدة� ،أروى بنت �أحمد بن حممد بن القا�سم
ال�صليحى( )31ولدت فى 440هـ1048/م(� )32أما �أبوها فهو �أحمد بن حممد بن القا�سم ال�صليحى ،وقد �أر�سله على
ال�صليحى فى وفد �إىل اخلليفة امل�ستن�صر فى م�صر ،يطلب منه الأذن لعلى ال�صليحى ب�إظهار الدعوة الإ�سماعيلية فى
اليمن وعند عودته �إىل اليمن عمل نائب ًا لعلى ال�صليحى فى عدن بجانب حكامها بنى معن فتوفى بها)33(.
	�أما �أمها فهى الرداح بنت الفارع بن مو�سى ال�صليحي ،تزوجت بعد موت زوجها الأول �أحمد بن حممد
ال�صليحى بزوج �آخر ا�سمه عامر بن �سليمان الزواحى ،ف�أجنبت له ولد ًا �سمى �سليمان بن عامر الزواحى ،وهو �أخو
ال�سيدة لأمها)34(.
تولت �أ�سماء بنت �شهاب زوجة على ال�صليحى تربية ال�سيدة بنت �أحمد وتن�شئتها ،وذلك الهتمام على
ال�صليحى بها ،فكان كثري ًا ما يقول لأ�سماء�« :أكرميها فهى وهلل كافلة ذرارينا ،وحافظة هذا الأمر على من بقى
منا»()35
	�أما �صفاتها اخللقية ،فكانت بي�ضاء اللون م�شربة بحمرة مديدة القامة ،متيل �إىل ال�سمنة ،كاملة املحا�سن
جهورية ال�صوت( )36و�أما �صفاتها العقلية والأدبية فقد كانت راجحة العقل ،ح�سنة التدبري حتى لقبت ببلقي�س
ال�صغرى( )37قارئة كاتبة ،حتفظ الأخبار ،وتروى الأ�شعار)38(.

 - 2حماولة �إ�شراك اخلالفة الفاطمية يف حل امل�شاكل التي تواجهها ال�سيدة من قبل املن�شقني عليها
من داخل ال�صف ال�صليحي الإ�سماعيلي:

تزوجت ال�سيدة ب�أحمد املكرم فى عهد �أبيه على ال�صليحى �سنة 458هـ1066/م( )39وكان عمرها 18
�سنة( )40وقد �أ�صدقها على ال�صليحى فى هذا الزواج مالية عدن ،التى كانت تقدر مبائة �ألف دينار �سنوي ًا -كما مر
�سابق ًا -وظل هذا املبلغ يدفع �إىل ال�سيدة احلرة �سنوي ًا لفرتة طويلة ،حتى ا�ستقل بنو زريع فى عدن ،وعندما فو�ض
لها املكرم �شئون الدولة عملت على نقل العا�صمة �إىل ذى جبلة ،وقد ا�ستطاعت �إقناع املكرم بذلك.
اعتكف املكرم بح�صن التعكر حني ا�شتد عليه مر�ض الفالج فقامت ب�إدارة �شئون الدولة حتى وفاته،
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و�أو�صى بالدعوة �إىل ابن عمه ال�سلطان �سب�أ بن �أحمد املظفر ال�صليحى)41(.

غري �أن ال�سيدة احلرة �أرادت �أن تن�صب ابنها ال�صغري مقام �أبيه املكرم )42(.ف�أر�سلت �إىل امل�ستن�صر الفاطمى
تطلب منه منح ابنها التقليد بالدعوة الإ�سماعيلية ،وتوليته الأمور ال�سيا�سية باليمن( )43فجاءت موافقة اخلليفة
امل�ستن�صر الفاطمى بتقليد على بن املكرم الدعوة وال�سلطة فى اليمن ،ففى ال�سجل امل�ؤرخ فى غرة �شهر ربيع الأول
�سنة 478هـ/يونيو 1085م املر�سل لعلى بن املكرم (عبد امل�ستن�صر) يقلده فيه �أمور الدعوة فى اليمن «و�أمره �أن
يقلدك النظر فيما كان �أبوك تقلده من الدعوة الهادية ،والأحكام فى اليمن و�سائر الأعمال امل�ضافة �إليه بر ًا
وبحراً ،و�سه ًال ووعراً ،ونازح ًا وداني ًا ،وقريب ًا ونائي ًا  ..خ�صك من مالب�س الإمامة ب�شريف احلباء ،ونعتك بالنعوت
التى كان والدك بها»)44(.
ثم دعا امل�ستن�صر الفاطمى جميع �أن�صار الدعوة الإ�سماعيلية فى اليمن �إىل طاعة على بن املكرم قائ ًال
لهم� ..« :أن يجمع كلمتهم على االتفاق فى ن�صرتك ،واجلهاد قدامك ،والترب�ؤ من املارقني الذين يبدون ال�شن�آن لك،
و�أن ي�ساملوا من �ساملت ،ويعادوا من عاديت ،ويحاربوا من حاربت»)45(.
كما �أر�سل امل�ستن�صر الفاطمى �سج ًال �آخر فى نف�س ال�شهر من عام 478هـ1085/م �إىل ال�سيدة بنت �أحمد
ي�شرح فيه توريث ابنها الدعوة ويقلده �أمر اليمن( )46ثم �أر�سل �سج ًال ثالث فى �شهر ربيع الآخر �سنة 478هـ/يوليو،
1085م يحوى نف�س املعنى «وقلده ما كان قلده من الدعوة الهادية والأحكام واملظامل فى �سائر �أعمال اليمن()47
على �أن هذه التولية لعبد امل�ستن�صر الطفل ال�صفري ل�شئون الدعوة والدولة فى اليمن مل ير�ضى عنها
جماعة من ال�صليحني وعلى ر�أ�سهم ال�سلطان �سب�أ بن �أحمد ال�صليحى ،الذى ر�أى �أنه �أحق بالدعوة منه ،لأن املكرم
عهد �إليه بذلك ،ولأن على بن املكرم الزال طف ًال غري قادر على حتمل �أعباء الدعوة والدولة.
بينما وقف بجانب ال�سيدة بنت �أحمد وابنها الزواحيني ،وعلى ر�أ�سهم �سليمان بن عامر الزواحى� ،أخو
ال�سيدة بنت �أحمدلأمها ،والذين ر�أوا فى �أحقية عبد امل�ستن�صر على بن املكرم بتوىل الدعوة ،لأن اخلليفة الفاطمى
امل�ستن�صر عهد �إليه بذلك ،ولأنه فى نظرهم يجوز تولية الأطفال الدعوة وال�سلطة ،ف�شب النـزاع بني الفريقني
حول ذلك)48(.
ا�ستمر هذا النـزاع منذ نهاية 478هـ1085/م ،حتى بداية �سنة 480هـ1087/م ،وخالل هذه الفرتة
قامت ال�سيدة احلرة ب�إر�سال عدة مكاتبات �إىل اخلالفة الفاطمية ،عن طريق عدة ر�سل هم نعيم ال�شاعر الهاليل،
و�سعد اهلل ورفيقه ال�شريازى ،وكاتبها �أبى ن�صر �سالمة بن احل�سن ،و�ضحت خاللها �صراع الزواحيني وال�صليحيني
حول توىل الدعوة وال�سلطة فى اليمن ،وطلبت من اخلالفة الفاطمية الوقوف بجانبها وتدعيم تولية ولدها �أمر
الدعوة وال�سلطة فى اليمن)49(.
حاول امل�ستن�صر الفاطمى ف�ض هذا النـزاع ف�أر�سل �سج ًال لعلى بن املكرم حث فيه القوى املت�صارعه على
االحتاد ،وطاعة امللكة بنت �أحمد وابنها ،ومما جاء فيه ...« :و�أمره �أن يح�ض �سائر ال�سالطني والأولياء  ..على
اال�ستمرار على م�ضافرتك ،و�أن يقودهم �إىل  ..منا�صرتك ومناجدتك  ..و�إعالم الكبري وال�صفري �أن من �أطاعك و�أطاع
والدتك احلرة امللكة � ..أطاع �أمري امل�ؤمنني  ..ومن �أ�ضمر فى �صدره علة لكما  ..فقد ع�صى �أمري امل�ؤمنني»()50
ا�ستجابة الأطراف املتنازعة لنداء اخلليفة امل�ستن�صر ،ومت عقد ال�صلح فع ًال بني �أبى حمري �سب�أ بن �أحمد
ال�صليحى ،و�سليمان بن عامر الزواحى ،و�أر�سلت امللكة بنت �أحمد تخبـر اخلليفة امل�ستن�صر بانتهاء النـزاع بني
�سر اخلليفة الفاطمى لذلك وعرب عن فرحته( )51فى �سجل بعث به �إىل كافة ال�سالطني ال�صليحني
الطرفني ،وقد ّ
والزواحيني فى ربيـع الأول �سنة 480هـ/يونيو 1087م)52(.
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مل يلبث �أن عاد النـزاع مرة �أخرى بني �سب�أ ال�صليحى وبني ال�سيدة بنت �أحمد عندما تقدم خلطبتها
«فكرهت ذلك ،فجمع الع�ساكر و�سار من �أ�شيح ،يريد حربها بذى جبلة ،فجمعت جنود ًا �أعظم من جنوده ،وت�صاف
و�شب احلرب بينهما �أيام ًا»(� )53إىل �أن �أ�شار عليه �سليمان بن عامر الزواحى �أنها ال جتيبه �إىل طلبه �إال
الع�سكرانّ ،
ب�أمر امل�ستن�صر الفاطمى ،فرتك قتالها ورجع �إىل �أ�شيح)54(.
	�أر�سل �سب�أ ال�صليحى ر�سولني من قبله �إىل امل�ستن�صر الفاطمى هما :القا�ضى �أبو عبد اهلل احل�سني بن
�إ�سماعيل اال�صبهانى ،و�أبو عبد اهلل الطيب( ،)55يطلب موافقته على زواجه من ال�سيدة بنت �أحمد لف�ض النـزاع
بينهما.
عمل امل�ستن�صر الفاطمى على جذب الفريقني املتنازعني ،مبوافقته على هذا الزواج ،ف�أر�سل لل�سيدة احلرة
�أ�ستاذ ًا له يعرف بحامل الدواة ،دخل عليها فى ذى جبلة ،وقال لها فيما قال ..« :وقد زوجك موالنا �أمري امل�ؤمنني من
الداعى � ..أبى حمري �سب�أ بن �أحمد … على ما ح�ضر من املال وهو مائة �ألف دينار عين ًا .وخم�سني �ألف �أ�صناف ًا من
حتف و�ألطاف )56( .”...
ر�ضخت ال�سيدة بنت �أحمدملا �أمرها به امل�ستن�صر ،بعد �أن ا�ست�شارة احلا�ضرين ،الذين الطفوها حتى
�أجابتهم ،فقدم �سب�أ �إىل ذى جبلة ،و�أقيمت االحتفاالت ملدة �شهر ًا كامـل� ،أنفقـت ال�سيـدة من مالهـا مثـل ما قدمه �سب�أ
�إليها من املهر)57(.
ومع �أن ال�سيدة بنت �أحمد تزوجت مكرهة ف�إن هذا الزواج يدل على مدى ت�أثري اخلليفة امل�ستن�صر فى
دعوة اليمن ،ومكانته لدى �أتباعها ،رغم �أن البع�ض ي�شري �إىل �أنه زواج ًا �شكلي ًا فقط ،حيث مل يدخل �سب�أ بن �أحمد
بال�سيدة احلرة ،و�إمنا بعثت �إليه جارية من جواريها �شبيهة بها ،فرحل �سب�أ �صبيحة ذلك اليوم �إىل �أ�شيح)58(.
ظل الداعى �سب�أ فى ح�صنه �أ�شيح منا�صر ًا لل�سيدة �أروى ،فدخل فى حرب مع �أبناء جناح فى تهامة ،وظلت
الدولة ال�صليحية به مرهوبة اجلانب ،حتى توفى فى 491هـ1097/م)59(.
وبانتهاء هذه امل�شكلة ال�سيا�سية بقبول ال�سيدة بنت �أحمد بالزواج من �سب�أ ،وقبول الأخري طاعة ابنها
ا�ستمر اخلليفة الفاطمى امل�ستن�صر فى �إر�سال ال�سجالت لل�سيدة بنت �أحمد وابنها،
عبد امل�ستن�صر على بن املكرم،
ّ
م�ؤكد ًة دعمه لهما فقد �أر�سل �سج ًال �إىل عبد امل�ستن�صر م�ؤرخ بتاريخ الع�شر الآواخر من ذى القعدة �سنة 481هـ/
يناير 1089م ،جاء فيه« :وال يزال �أمري امل�ؤمنني �شاد ًا لأواخيك ،ف�صدّ ر �أوامره �إىل ال�سالطني وكافة امل�ؤمنني
كرثهم اهلل -باتباع �أوامرك ونواهيك ،وبالطاعة لك وللحرة والدتك»)60(.ثم يعر�ض فيه النتهاء امل�شكلة وال�شجار بني �سب�أ ال�صليحى و�سليمان بن عامر الزواحى فيقول ...« :وكمل
بورود �أوامر �أمري امل�ؤمنني متامه ،من زوال ما كان �شجر بني �سب�أ بن �أحمد ال�صليحى ،و�سليمان بن عامر الزواحى،
وانق�شاع ما كان غ�شى �أمري امل�ؤمنني بذلك من ال�ضباب  ..وعود الأمر بينهما �إىل �أجمل عوائد االتفاق»)61(.
	�أ�صبحت ال�سيدة بنت �أحمد �صاحبت النفوذ وال�سلطة فى اليمن لذلك مل تعهد �إليها اخلالفة الفاطمية
ب�أمر الدعوة الإ�سماعيلية فى اليمن فح�سب ،بل تركت لها �أمر تولية الدعاة فى الهند( )62وعمان والإ�شراف
عليهما ،ففى �سجل امل�ستن�صر الفاطمى املر�سل �إليها فى ذى القعدة من �سنة 481هـ1089/م جاء فيه:
«… ف�إنه عر�ض بح�ضرة �أمري امل�ؤمنني كتابك امل�ضمن كتاب وفاة داعيه بالهند  ..و�أنه خلّف ولدين ذوى
دين وتقية � ..إىل غري ذلك مما وقف �أمري امل�ؤمنني عليه ،و�أحمد لك تنبهك على هذه امل�صالح ،وتفقدك �أحوال
الدعوة والدعاة فى ذلك الأطراف والنواحى  ..و�أنت فقد جعل �إليك �أمري امل�ؤمنني النظر فى تلك البالد والأعمال،
ومراعاة دعاتها  ..ويجب �أن تندبى من تخريتيه للتوجه �إىل هناك ،و�إنفاذ كتبك مبا تطيب به النفو�س  ..و�أن
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توا�صلى تفقدك تلك الأعمال وت�سديدها”)63(.

ظلت ال�سيدة بنت �أحمد حتكم �إىل جانب ابنها على بن املكرم ،الذى مل تطل به احلياة� ،إذ �سرعان ما
توفى �سنة 484هـ1091/م� ،أما �أخوه الأ�صغر حممد بن املكرم فقد توفى قبل �أخيه فى �سنة 480هـ1087/م()64
فحكمت ال�سيدة بنت �أحمد اليمن مبفردها بعد وفاتهما ،م�ستعينة بعدد من القادة اليمنيني ،و�أهمهم �سليمان بن
عامر الزواحى و�سب�أ بن �أحمد ال�صليحى ،واملف�ضل بن �أبى الربكات ،وغريهم
ملا مات املف�ضل بن �أبي الربكات احلمريي قائد ال�سيدة بنت �أحمد �سنة 504هـ1110/م بعد �أن ثار
الفقهاء وا�ستولوا على ح�صن التعكر ،املطل على مدينتها ذي جبلة ،اجتهت ال�سيدة احلرة حلل م�شكلة ثوة الفقهاء،
و�إنزالهم من ذلك احل�صن ،فتقدمت بجيو�شها �إىل الربادى ،ثم �أخذت مبرا�سلة الفقهاء ،ومالطفتهم ،وعر�ضت عليهم
�أن يقرتحوا ما �شاءوا ،فا�شرتطوا عليها �شروط ًا و ّفت لهم بها( )65فنـزلوا عن احل�صن ،وتواله لل�سيدة احلرة موالها
فتح بن مفتاح ،غري �أنه يخرج على ال�سيدة احلرة ،وتخرج كثري ًا من اجلهات اليمنية عليها ،مع ازدياد نفوذ بنى الزر
اخلوالنى ،مما حدا بال�سيدة احلرة طلب امل�ساعدة فى حل هذه امل�شاكل من اخلالفة الفاطمية فى م�صر.

 - 3حماولة �إ�شراك اخلالفة الفاطمية يف حل امل�شاكل التي تواجهها ال�سيدة من قبل املن�شقني
عليها من خارج ال�صف ال�صليحي الإ�سماعيلي:

تعر�ضت الدولة ال�صليحية الإ�سماعيلية ل�ضربات قوية �أ�ضعفتها بعد �أن فقدت �أبرز قادتها ودعاتها فبعد
موت �سب�أ بن �أحمد ال�صليحى �سنة 491هـ1098/م ،و�سليمان بن عامر الزواحى 492هـ1099/م ،ا�ستقلت �صنعاء
عن حكم ال�صليحني( )66وحكمتها ثالث �أ�سر همدانية فيما بني 492هـ1099/م وحتى 590هـ1194/م ،هى �آل
الغ�شيم ،و�آل القبيب ،و�آل حامت اليامى)67(.
ومبوت املف�ضل بن �أبى الربكات احلمريى ا�ستقر بنو جناح فى تـهامة ،دون �أى مناف�سة �صليحيية ،و�إن كانت
الدولة النجاحية قد دخلت فى مرحلة نفوذ الوزراء ،وحتكمهم بال�سلطة ،كما �سيحاول بنى زريع منع خراج عدن،
بعد �أن كانوا يدفعونه لل�سيدة احلرة �سنوي ًا ،حماولني اال�ستقالل.
كما عملت القبائل اخلوالنية التى قدمت �إىل خمالف جعفر قبل موت املف�ضل بفرتة ق�صرية،مثل بنى
بحر،وبنى منبه،وبنى رازح ،و�شعب،وبنى جماعة،على التجمع والظهور مبظهر القوة،حتى �أ�صبحت خوالن م�ستظهرة
ولهم �صولة وكلمـة)68( .
حاولت ال�سيدة بنت �أحمد احلد من �سطوة و�سيطرة القبائل اخلوالنية على مناطقها ،فا�ستعانة بقبائل
�أخرى مثل قبيلة جنب ،بقيادة عمرو بن عرفطة اجلنبي ،الذى به ا�ستطاعت ال�سيدة بنت �أحمد احلدّ من ازدياد
نفوذ قبيلة بنى الزر اخلوالنى وطغيانها ،وحماولتها ال�سيطرة على ذى جبلة ،فكلما ر�أت ال�سيدة احلرة منهم ذلك
«�أر�سلت �إىل عمرو بن عرفطة اجلنبى �سطر ًا �أو �سطرين بخطها ،فيقب�ض على بالد بنى الزر بجي�شه من الع�ساكر
الفار�س والراجل»()69
عندما ر�أت ال�سيدة احلرة بنت �أحمد ت�سلط خوالن على ذى جبلة وما حولها و�صعوبة اال�ستعانة بالقبائل
الأخرى �ضدهم ،وعدم قيام قائدها �أ�سعد بن �أبى الفتوح باالنتقال �إىل ذى جبلة ومنع قبائل خوالن من الت�سلط
على الرعايا ،وتف�ضيله البقاء فى تعز(� )70إ�ضافة ل�ضعف الدولة ال�صليحية الإ�سماعيلية وتدهورها بعد وفاة
قادتها الأقوياء ،وانكما�ش رقعة الدولة با�ستقالل البلدان عنها(� )71أر�سلت �إىل اخلالفة الفاطمية مب�صر تطلب
منها م�ساعدتها فى تدبري �شئون دولتها فى اليمن( )72ف�أر�سل اخلليفة الآمر ب�أحكام اهلل ووزيره الأف�ضل بن بدر
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اجلماىل �سنة 513هـ1119/م( )73على بن �إبراهيم القلئد الفاطمي ابن جنيب الدولة ،وب�صحبته ع�شرون فار�س ًا
خمتارة منتقاة �إىل بالد اليمن( )74ويالحظ من هذا العدد �أن ال�سيدة بنت �أحمدكانت بحاجة �إىل قيادة ع�سكرية
ولي�س �إىل جي�ش ،لذلك �أر�سلت اخلالفة الفاطمية القائد ابن جنيب مع عدد قليل من الأفراد)75(.
كان ابن جنيب يعمل «فى خزانة الكتب الأف�ضلية وكان غزير احلفظ م�ستب�صر ًا فى املذهب
الإ�سماعيلى»( )76وقد لقبته اخلالفة الفاطمية «الأمري املنتجب عز اخلالفة ،فخر الدولة ،املوفق فى الدين داعى
�أمري امل�ؤمنني»( )77وقد ا�ستطاع معرفة الكثري من �أخبار اليمن وقبائله �أثناء لقاءه مع حممد بن �أبى العرب ،الداعى
فى جزيرة دهلك(� )78أثناء توجهه �إىل اليمن.
و�صل ابن جنيب الدولة �إىل ذى جبله ،فجعلته «ال�سيدة على بابـها حافظ ًا لها»( )79فعمل من البداية على
ال�ضغط على القبائل اخلوالنية التى ا�ستبدت بالأمر� ،إال �أنه مل يح�سن الت�صرف ،فقد �ضرب بالع�صا �أحد رجال بنى
الزر اخلوالنى «حتى �أحدث فى ثيابه»( )80ثم قام ب�سجنه وا�سمه �سليمان بن عبيد ،مما �أغ�ضب خوالن فتقدمت
حلرب ابن جنيب ،ومل ترجع عن جبله �إال بتدخل �أحمد بن �سليمان الزواحى ،الذى �أخذ اخلوالنى بالقوة من ابن
جنيب و�أر�ضاه باخللع و�أر�سله �إىل قومه فهد�أت خوالن وتوقفت عن الزحف �إىل ذى جبله)81(.
قويت �شوكت ابن جنيب الدولة بعد �أن ان�ضم �إليه جي�ش ًا من همدان يقدر ب�أربعة �آالف فار�س ،قدّ م عليهم
الطوق الهمدانى( )82وا�ستطاع بهم �إ�ضعاف جانب اخلوالنيني« ،فطردهم عن جبلة ونواحيها»( )83ثم اجته بعد
ذلك لإخ�ضاع القبائل القريبة مـن ذى جبلة ،ف�أخ�ضع ميتم و�أهل ال�سهلة وال�شوافى)84(.
	�أدت هذه احلمالت التى قام بها ابن جنيب الدولة �إىل تقوية وتعزيز جانب ال�سيدة ،فكف �أهل اليمن عن
الطمع فى �أطراف بالدها ،و�أقام احلدود ،ون�شر العدل «ف�أمنت البالد ورخ�صت الأ�سعار»(.)85
ازداد نفوذ ابن جنيب الدولة بعد وفاة الوزير الأف�ضل الفاطمى �سنة 515هـ1121/م ،وتوىل الوزارة
الفاطمية امل�أمون البطائحى ،الذى حر�ص على م�ؤازرة ابن جنيب  ،وكتب له بالتفوي�ض وب�سط يده ول�سانه ،ثم �أر�سل
�إليه �أربعمائة فار�س من الأرمن و�سبعمائة من ال�سود)86( .
	�أدى و�صول التفوي�ض واجلند من اخلالفة الفاطمية �إىل ابن جنيب �إىل ازدياد قوته ،ف�أمرته ال�سيدة بنت
�أحمد �أن ي�سكن فى منطقة اجلند بقواته« ،لأنها وطيئة احلافر متو�سطة فى الأعمال ،ف�ضاق الأمر على �سالطني
الوقت ،وهم� :سليمان وعمران ابنا الزر ،ومن�صور بن املف�ضل بن �أبى الربكات ،و�سب�أ بن �أبى ال�سعود ،ومف�ضل بن
زريع»)87(.
اغرت ابن جنيب لكرثة جيو�شه ،فتقدم لإخ�ضاع بنى جناح فى زبيد فى �سنة 518هـ1124/م ،وملا و�صل
من اهلل الفاتكى ،فهزمته ب�سبب ان�ضمام ع�شرة
�إىل باب القرتب فى زبيد التقته القوات النجاحية بقيادة الوزير ّ
ف�شب الفر�س وارتفعت
رماة من �أ�صحابه للجي�ش النجاحى ،وفى �أثناء املعركة رمى �أحدهـم ب�سهم فر�س ابن جنيبّ ،
مقدمته �إىل �أعلى مما �أدى �إىل �سقوط ابن جنيب على الأر�ض ،فانهزم جي�شه على �إثر �سقوطه ،وقتل عدد كبري
منهم .وكاد ابن جنيب �أن يقتل لوال «�أن قاتلت عنه همدان �أ�شدّ القتال»)88(.
تقدم ابن جنيب الدولة بعد �أربعة �أ�شهر من وقعة زبيد �إىل ذى جبلة ،فغزا بالد �سليمان بن الزر اخلوالنى،
مما يدل على �أن عالقة ال�سيدة بنت �أحمد ببنى الزر قد �ساءت �آنذاك.
مل يكتفى ابن جنيب الدولة بهزميته فى زبيد �أمام بنى جناح ،بل تقدم بعدها لقتال بنى زريع فى عدن
لإجبارهم على طاعة ال�سيدة ،ولكنه هزم �أي�ض ًا �أمام قوات بنى زريع بقيادة املف�ضل بن زريع ،حيث التقى الطرفان
فى منطقة اجل�ؤة ،فى �أماكن بنى �سلمة ،فى دمنة خدير)89(.
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	�أدت هذه الهزائم �إىل ا�ستياء ال�سيدة ،فالمة ابن جنيب على ت�صرفاته ،مما �أدى �إىل ا�ستياء العالقة
بينهما ،وهو ما دفع ابن جنيب الدولة �إىل �إعالن الثورة عليها ،واتهامها باخلرف ،حيث قال عنها« :قد خرفت
وا�ستحقت عندى �أن يحجر عليها»)90(.
عملت ال�سيدة بنت �أحمد على ت�أديب ابن جنيب الدولة خلروجه عن طاعتها ف�سلطت عليه العديد من
�سالطني اليمن ،ومنهم� :سليمان وعمران ابنا الزر اخلوالنى ،و�سب�أ بن �أبى ال�سعود ،و�أبو الغارات ،و�أ�سعد بن �أبى
الفتوح ،واملن�صور بن املف�ضل بن �أبى الربكات ،وكان ه�ؤالء ال�سالطني يكنون العداء البن جنيب الدولة ،فاجتهوا
نحوه �إىل اجلند ،فى �سنة 519هـ1125/م ،و�أحكموا احل�صار عليه)91(.
تختلف امل�صادر فى عدد قوات ال�سالطني اليمنيني الذين حا�صروا ابن جنيب الدولة فى اجلند ،فذهب
البع�ض �إىل �أنها بلغت ثالثة �آالف فار�س وثالثني �ألف راجل( )92بينما ذهب اجلندى �إىل �أنهم نيف ًا وع�شرون �ألف ًا ما
بني فار�س وراجل( )93وجعلها عمارة ثالثة �آالف فار�س وثالثة �آالف راجل ورغم هذا االختالف �إال �أن هذه امل�صادر
جتمع على �أن قوة ابن جنيب الدولة مل تتجاوز �أربع مائة فار�س منتقاة ،فكيف ا�ستطاع ابن جنيب الدولة ال�صمود
�أمام ح�صار هذه اجليو�ش بهذا العدد القليل؟
ملا ا�شتد ح�صار ابن جنيب الدولة ا�ستغاث بال�سيدة ،ففرقت بني وجوه القبائل ع�شرة �آالف دينار م�صرية،
و�أ�شاعت بني رجالهم �أنها من ابن جنيب الدولة ،فطلبوا بدورهم الأموال من ر�ؤ�سائهم ،فماطلوهم وارحتلوا عنهم،
ف�أ�صبحت احل�شود من كل بلد بال رئي�س ،فانف�ضوا عن اجلند« ،وقيل البن جنيب الدولة هذا تدبري الذى قلت �أنها قد
خرفت ،فركب �إليها� ،إىل ذى جبلة ،وتن�صل واعتذر»)94(.
مل يلبث اخلليفة الفاطمى الآمر �أن �أر�سل ر�سو ًال �آخر فى �أواخر وزارة امل�أمون البطائحى ،مل تذكر امل�صادر
ال�سبب فى �إر�ساله ،غري �أنها ذكرته با�سم الأمري الكذاب ،فاجتمع بابن جنيب الدولة الذى مل يح�سن ا�ستقباله
و�أهانه فى جمل�س حافل ب�أهل اليمن ،فا�ستغل ذلك احلدث ر�ؤ�ساء القبائل اليمنية الناقمون على ابن جنيب الدولة،
وقدموا الهدايا والتحف للر�سول الكذاب ،وحر�ضوه على ابن جنيب ،ف�ضمن لهم هالكه)95(.
طلب الر�سول الكذاب من ر�ؤ�ساء القبائل اليمنية �أن يكتبوا معه ر�سالة للخليفة الآمر ي�شكون ابن جنيب،
ويدّ عون �أنه دعاهم �إىل الفرقة النـزارية ،وي�ضربوا �سـكة نزاريـة دلي ًال على �صـدق كالمهـم ،ف�أو�صلها للخليفة
الآمر)96(.
عندما و�صلت �شكوى �أهل اليمن مع ال�سكة النـزارية �إىل اخلليفة الآمر� ،أر�سل �أحد رجاله امل�سمى املوفق
بن خياط مع مائة فار�س �إىل اليمن للقب�ض على ابن جنيب الدولة ،فرف�ضت ال�سيدة بنت �أحمد ت�سليمه وقالت
لر�سول اخلليفة�« :أنت حامل كتاب  ..فخذ جوابه ،و�إال فاقعد حتى �أكتب �إىل موالنا ،ويعود اجلواب»( )97فخوفها
وزرائها �سوء ال�سمعة بالنـزارية ،وظلوا يحاولون �إقناعها حتى اقتنعت بت�سليم ابن جنيب الدولة ،بعد �أن ا�ستوثقت
له بعهود من ابن اخلياط بعدم �إيذائه ،وكتبت للخليفة الآمر تطلب منه العفو عن ابن جنيب الدولة ،و�أر�سلت �إليه
بهدية قيمة مع كاتبها حممد بن الأزدى)98(.
غادر ابن اخلياط ذى جبلة ومعه ابن جنيب الدولة ،وملا �صار هو وجنده خارجها قيدوا ابن جنيب و�شتموه،
و�أهانوه ،و�سفروه من عدن �إىل م�صر فى مراكب �سواكنية� ،أما كاتب ال�سيدة احلرة فقد �سفروه بعده بخم�سة ع�شر
يوم ًا ،فغرق فى باب املندب)99(.
ولت ال�سيدة بنت �أحمد مكان ابن جنيب الدولة على بن عبد اهلل ال�صليحى ،وو�صلت �سجالت من الإمام
الآمر ب�إقامته لدفع املعاندين ،وحماية �أطراف دولة ال�سيدة ،ونعته بفخر اخلالفة( )100لكننا ال نعرف �شيئ ًا عما
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قام به من الأعمال ،لأن امل�صادر التى بني �أيدينا ال تذكر �شيئ ًا عنه ،ولكن يظهر �أن الدولة ال�صليحية الإ�سماعيلية
�أخذت فى االنهيار ،والتدهور ،وازدياد نفوذ ال�سالطني ،ف�أظهروا اال�ستقالل.

 - 4موقف ال�سيدة بنت �أحمد من الدعوة امل�ستعلية والآمرية الفاطمية:

ملا توفى اخلليفة امل�ستن�صر الفاطمى �سنة 487هـ1094/م انق�سمت الإ�سماعيلية على نف�سها �إىل نزارية
وم�ستعلية( ،)101وقد ا�ستطاع الوزير الأف�ضل بن بدر اجلماىل خالل هذا النـزاع �أن يث ّبت دعائم اخلالفة امل�ستعلية
بتوليتها للم�ستعلى دون �أخيه الأكرب نزار( )102غري �أن ما يهمنا فى هذا النـزاع موقف احلركة الإ�سماعيلية اليمنية،
ومع �أى طرف وقفت على ح�ساب الطرف الآخر.
مل يت�أثر دعاة الإ�سماعيلية فى اليمن بهذا النـزاع حول ال�سلطة فى م�صر ،فقد وقفت ال�سيدة احلرة
تر فى هذا اخلالف ما يجعلها تتخذ لنف�سها
بجانب امل�ستعلى الذى وىل اخلالفة بعد امل�ستن�صر الفاطمى ،حيث مل َ
�سيا�سة م�ستقلة عن الدولة الفاطمية ،فظلت تقيم له الدعوة وتدين له بالوالء)103(.
حر�صت اخلالفة الفاطمية بقيادة امل�ستعلى احتواء �إ�سماعيلية اليمن ،و�ضمان والءهم له ،فوردت �سجالت
لل�سيدة بنت �أحمد تبني �أحقية امل�ستعلى فى الإمامة بعد �أبيه ،وت�شري �إىل ثورة نزار والقائد �أفتكني فى الإ�سكندرية
وف�شلها.
فقد جاء فى ال�سجل امل�ؤرخ فى �صفر �سنة 489هـ1096/م ،واملر�سل من �أم امل�ستعلى لل�سيدة �أروى ..« :وقد
ا�شتهر بني كافة امل�ؤمنني �أن الإمام امل�ستن�صر  ..كان ي�شري بها �إىل ولده امل�ستعلى  ..ثم �أف�صح ويعر�ض بوجوبها له،
ثم �صرح  ..بنقل الأمر �إليه  ..ف�أدرك احل�سد � -أخاه نزار الأكرب �سن ًا  -وا�ستذله ال�شيطان ،ف�أخرجه مما كان فيه
من جنات �أمري امل�ؤمنني» )104(.ثم ت�شرح ف�شل ثورة نزار .ثم �أر�سل امل�ستعلى �سج ًال �آخر لل�سيدة بنت �أحمد م�ؤرخ
فى الثالث من �صفر �سنة 489هـ1096/م ،يت�ضمن و�صف ًا لثورة �أخيه نزار بالإ�سكندرية ،وكيف تغلب وزيره الأف�ضل
عليه نهائي ًا)105(.
بهذه ال�صلة املبا�شرة ،وبف�ضل قوة �شخ�صية ال�سيدة ،مل تت�أثر �إ�سماعيلية اليمن بهذا النـزاع ،ووقفت �إىل
جانب امل�ستعلى ،و�أقامت له الدعوة واخلطبة ،وحافظت على الدعوة امل�ستعلية حتى بعد وفاة اخلليفة الآمر �سنة
524هـ)106(.

ثالث ًا :خروج ال�سيدة بنت �أحمد عن التبعية للخليفة احلافظ الفاطمى واخلالفة ،ودور ذلك فى
ان�شقاق �إ�سماعيلية اليمن (532-524هـ1137-1129 /م):
(�أ) بلوغ ال�سيدة بنت �أحمد مرتبة حجة فى التنظيم الإ�سماعيلى:

تولت ال�سيدة بنت �أحمد �أمور الدولة والدعوة الإ�سماعيلية فى اليمن فى عهد امل�ستعلى والآمر الفاطميني
حتى بلغت �أعلى مراتب الدعوة الإ�سماعيلية ،وهى مرتبة حجة فى عهد اخلليفة الآمر الفاطمى ،يقول الهمدانى:
«فرفعت بذلك عن حدود الدعاة �إىل مقامات احلجج ،وكفلت كافـة امل�ؤمنني والدعاة امليامني»)107(.
فهل تلقت ال�سيدة بنت �أحمد التعاليم الإ�سماعيلية العقدية؟ وهل مرت مبراتب الدعوة حتى و�صلت �إىل
حجة الإمام؟
ال �شك �أنها املر�أة الإ�سماعيلية الوحيدة التى تولت الرئا�سة الإ�سماعيلية ال�سيا�سية والدعوية فى �آن
واحد فى الأقاليم الإ�سالمية املختلفة ،كما يبدو �أي�ض ًا �أنها تدرجت فى مراتب الدعوة الإ�سماعيلية ،فيذكر الداعى
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�إدري�س �أن امل�ستن�صر �أر�سل �إليها �أجلّ �أبواب دعاته ،ف�أفادها من علم �إمامها وحكمته الذى ورثه عن �آباءه ،ورفعها من
حدود الدعاة �إىل مقامات احلجج )108(.لذلك امتازت عالقة ال�سيدة بنت �أحمد باخللفاء الفاطميني ،ب�أنها عالقة
طيبة وحميمة ،ففى عهد اخلليفة الآمر �أ�صبح يطلق عليها (حجة الإمام الآمر))109(.

(ب) �شخ�صية الطيب بن الآمر التاريخية وموقف ال�سيدة ال�صليحية منه:

ر�أى اخلليفة الآمر �أن ال�سيدة بنت �أحمد من خرية �أعوانه بعد �أن تبني له �إخال�صها فى ن�شر الدعوة
الإ�سماعيلية ،لذلك حر�ص على �أن تظل موالية لأبنائه من بعده ،فلما رزق ابنه �أبا القا�سم الطيب ،فى ربيع الأول
�سنة 524هـ1129/م ،وجعله وىل عهده كتب �إىل ال�سيدة احلرة يب�شرها مبولده ،ويعرفها �أنه وىل عهده،
وي�أمرها �أن تذيع هذا اخلرب بني �أهاىل بالد اليمن)110(.
ومما جاء فى �سجل �أر�سله الآمر لل�سيدة احلرة بـهذا اخل�صو�ص�« :أما بعد ف�إن نعم اهلل عند �أمري امل�ؤمنني
ال يح�صى لها عد  ..ومن �أ�شرفها لديه قدرا  ..ب�أن رزقه مولود ًا زكي ًا ر�ضي ًا  ..وذلك فى الليلة امل�صبحة بيوم الأحد
الرابع من �شهر ربيع الآخر �سنة �أربع وع�شرون وخم�سمائة� ،أ�سماه الطيب  ..وكناه �أبا القا�سم  ..وملكانك من ح�ضرة
�أمري امل�ؤمنني املكني � ..أ�شعرك هذه الب�شرى  ..لت�أخذى من امل�سرة بها»)111(.
	�أذاعت ال�سيدة احلرة ب�شرى املولود( )112فى جميع �أنحاء مملكتها ،وقامت هى والذ�ؤيب بن مو�سى
الوادعى ،ب�أخذ البيعة والعهد للطيب ،والدعوة له «وقامت نا�شرة ما �أنعم عليها به ،و�أوالها ،ودعت �إىل الإمام
الطيب  ..بغري خوف وال تقية»)113(.
	�أر�سل اخلليفة الآمر مبنديل �سمل لل�سيدة بنت �أحمد فقالت� :إن موالنا قد �أعلمنى �أنها قد دنت نقلته،
و�أتت غيبته ،ونعى �إىلّ نف�سه»( ،)114ومل يلبث �أن قتل اخلليفة فى ذى القعدة �سنة 524هـ1129 /م على يد
النـزارية( )115وتوىل بعده اخلالفة ابن عمه احلافظ عبد املجيد حممد بن امل�ستن�صر.
انق�سمت الدعوة الإ�سماعيلية فى م�صر �إىل فرقتني� ،أحدهما الفرقة الطيبية ،ن�سبة �إىل الطيب بن
ً
ن�سبة �إىل اخلليفة احلافظ ،والتى جعلت
الآمر( )116والتى جعلت من الإ�سكندرية مقر ًا لها ،والأخرى احلافظية،
من القاهرة مركز ًا لها ،وبعد �صراع ق�صري تغلبت احلافظية على الطيبية ،و�أ�صبح اخلليفة احلافظ �صاحب ال�سيادة
مب�صر(.)117
ويبدو �أن هذا اخلالف حول الإمامة عند الإ�سماعيلية يرجع لقولهم ب�أن الإمامة فى الأعقاب ،وال
ترجع القهقرى ،وال ينتقل الن�ص من �أخ �إىل �أخ ،بعد احل�سن واحل�سني ،وبذلك �أولوا الآية القر�آنية «وجعلها كلمة
باقية فى عقبه» ب�أن الن�ص ال يكون �إال فى الأعقاب( )118ورغم هذا املبد�أ الأ�سا�سى لفرقة الإ�سماعيلية نرى املعز
لدين اهلل يخالف هذا املبد�أ ب�أن جعل الن�ص �أو ًال �إىل عبد اهلل ثم ينقله بعد وفاة عبد اهلل �إىل العزيز ،وبذلك
يكون ال�شرط الوحيد الالزم توافره فى �شخ�ص الإمام عند الإ�سماعيلية هو «الو�صية» �أى «الن�ص» عليه من الإمام
ال�سابق ،وبالتاىل ال يتطلب الإ�سماعيليون توافر �شروط خا�صة فى الإمام �أو اخلليفة ،مثل ال�شروط التى يتطلبها
�أهل ال�سنة فى �شخ�ص اخلليفة� ،أو الزيدية فى �شخ�ص الإمام الزيدى)119(.
فما موقف �إ�سماعيلية اليمن من خالفة احلافظ؟
زعمت �إ�سماعيلية اليمن ب�أن الآمر عندما قتل كانت �إحدى زوجاته حام ًال ،ثم و�ضعت طف ًال ذكر ًا �أ�سموه
الطيب ،فالإمامة على هذه ال�صورة لهذا الوليد الذى متكن �أحد دعاتهم فى القاهرة من �إخفائه عن احلافظ،
و�إر�ساله �إىل ال�سيدة بنت �أحمد فى اليمن ،التى �سرتته وجعلت نف�سها كفيلة عليه ،ونائبة عنه فى توىل �أمور
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الدعوة امل�ستعلية ،و�سمت نف�سها «كفيلة الإمام امل�ستور الطيب بن الآمر»)120(.

لكن ما هو ال�سبب الذى دفع ال�سيدة بنت �أحمد �إىل �سرت الإمام الطيب بعد �أن مت نقله �إىل مكان �آمن فى
كنفها باليمن؟ وما الذى دفع الدعوة الطيبية للدخول فى مرحلة ال�سرت من جديد؟ و�إذا كان ال�سرت الإ�سماعيلى
ي�أتى فى مرحلة عدم وجود دولة ،فما الذى دفع ال�صليحيون وهم �أ�صحاب الدولة وال�سلطان فى �أيديهم �أن يدخلوا
�إمامهم ال�سرت؟ وملاذا قاموا ب�إخفائه ماداموا يدعون له ،ويعلنون طاعته و�إمامته؟
باختفاء الإمام الطيب دخلت الدعوة الإ�سماعيلية فى اليمن دور ًا جديد ًا يعرف بدور الدعوة الطيبية،
وانف�صلت الدعوة الإ�سماعيلية اليمنية عن م�صر واخلالفة الفاطمية نهائي ًا( ،)121وتظهر الن�صو�ص الإ�سماعيلية
اليمنية معرفتها ملكان اختفاء الطيب بن الآمر ،كما يظهر من تقليد ال�سيدة بنت �أحمد لل�سلطان �أحمد بن �أبى
احل�سني بن �إبراهيم بن عمر ال�صليحى �إذا وافتها املنية �أن يو�صل كل ما جاء فى و�صيتها من جموهراتها وم�صوغاتها
على باب الإمام الطيب ،و�أن ي�أخذ عليها اخلط ال�شريف الأمامى بو�صول ذلك)122(.
بينما يذهب البع�ض �إىل اعتبار الطيب بن الآمر �شخ�صية وهمية ،و�ضعها ال�صليحيون فى اليمن ودعاتهم،
فيذكر الدكتور حممـد كامل ح�سـني �أن« :ق�صة الطيب هذه �أقرب �إىل الأ�ساطري اخليالية منها �إىل الواقع التاريخى،
ف�إن �أحد ًا من امل�ؤرخني مل يذكر وجود الطيب بن الآمر� ،إال ما نراه فى كتب دعاته ،وال�صليحيون ودعاة الدعوة
الطيبية بعدهم ،هم فقط الذين حتدثوا عن الطيب بن الآمر ،بينما �سكت امل�ؤرخون عنه ،ومل يذكروا حتى ا�سمه فى
كتبهم  ..يخيل �إىلّ �أن ال�صليحني و�ضعوا ق�صة الطيب هذه حتى يتخذوها ذريعة لالنف�صال عن �سلطان الفاطميني
الدينى ،و�أن ي�ستقلوا بالنفوذ ال�سيا�سى والدينى مع ًا ،و�أوحى دهاء ال�سيدة  ،وذكا�ؤها ال�شديد وحر�صها على �أن جتمع
فى يدها ال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية �إىل �أن تقول ب�أنها كافل للأمام امل�ستور ،وحجته الكربى  ..و�سار على نهجها
كل داع مطلق فى الدعوة �إىل الآن»)123(.

(جـ) موقف ال�سيدة ال�صليحية من احلافظ الفاطمى:

رف�ضت ال�سيدة بنت �أحمد االعرتاف ب�إمامة احلافظ الفاطمى ،فلم تكن را�ضية عن الطريقة التى و�صل
بها �إىل عر�ش اخلالفة فح�سب ،بل كانت تعترب �إمامته باطلة )124(.لذلك اتخذت موقف ًا خمالف ًا لإمامة القاهرة
بالدعوة للطيب بن الآمر بقولها« :ح�سب بنى ال�صليحى ما علموه من �أمر موالنا الطيب»( )125مما يدل على االكتفاء
عن مواالة الفاطمني والدعوة احلافظية.
حاول اخلليفة احلافظ الفاطمى مرا�سلة ال�سيدة بنت �أحمد بهدف �إبقاء تبعيتها له ،ولكن ال�سيدة بنت
�أحمد رف�ضت ذلك� ،أو�ضـح هـذا املوقف �إدري�س بقـوله« :وكان عبد املجيد يكاتب احلرة امللكة ابنة �أحمد ،حجة
الأئمة فى اجلزيرة اليمنية ذات الرتبة ال�سنية ،من وىل عهد امل�سلمني ،وابن عم �أمري امل�ؤمنني»
ثم كتب �إليها «من �أمري امل�ؤمنني» فا�ستنكرت ال�سيدة احلـرة ذلك وقالت�« :أنا �أروى بنت �أحمد ،بالأم�س وىل
عهد امل�سلمني ،واليوم �أمري امل�ؤمنني ،لقد جرى فى غري ميدانه ،وادعى �أمر ًا يبعد عن مكانه»()126
والت�سا�ؤل الذى يطرح نف�سه :ملاذا �أقدمت ال�سيدة احلرة على اخلروج من الدائرة املركزية للدعوة
الإ�سماعيلية؟
هل لأنها �أدركت با�ستحالة قيام الإمرباطورية الإ�سماعيلية فى ال�شمال الإفريقى وال�شرق العربى،
ً
خا�صة و�أنها ت�سمع الأخبار الآتية من
وبالتاىل فلي�س ثمة داع قوى يجعلها ترتبط ب�أحالم يرف�ضها واقع احلال،
م�صر عن امل�ؤامرات التى حتاك فى الدولة الأم ،وما �آل �إليه حالها من تناف�س الأمراء على ال�سلطة ،دون االهتمام
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ب�أمر الدعوة الإ�سماعيلية� ،أم �أنها ر�أت �أن الدعوة الإ�سماعيلية فى اليمن زرعت فى �أر�ض �سبخة ،وبالتاىل فالأمل
فى الإنبات فيها كالأمل فى الإمطار من �سحب ال�صيف؟)127(.
غري �أن القول ب�أن ال�سيدة بنت �أحمد انف�صلت عن �سلطة القاهرة حتى جتمع فى يدها ال�سلطتني ال�سيا�سية
والدينية ،متخذ ًة من �شخ�ص الطيب �ستار ًا لذلك ،قول يجانب الواقع ،لأن دولة ال�سيدة بنت �أحمد كانت تعي�ش
فى مرحلة ال�ضعف ،وبالتاىل ف�إن قبولها لدعوة احلافظ عبد املجيد �سوف ي�ساعدها على ا�سرتجاع بع�ض نفوذها،
وي�ساعدها كذلك فى تقوية �سلطتها ال�سيا�سية �إىل حد كبري ،لأن اخلالفة الفاطمية فى عهد احلافظ ال زالت متثل
قوة كبرية( )128وهو ما �سي�صنعه بنى زريع فى عدن كما �سنعرف الحق ًا.
اتخذت ال�سيدة بنت �أحمد قرار ًا بف�صل الدعوة الإ�سماعيلية عن الدولة ال�صليحية نتيجة ل�ضعف
الدعوة الإ�سماعيلية فى اليمن� ،أى ف�صل اجلانب الدعوى عن اجلانب ال�سيا�سى ،فف�صلت هيئة الدعوة كلية عن
�إدارة الدولة ،ف�أ�صبح يقوم ب�أعباء هذا النظام الثنائى ر�ؤ�ساء خمتارون لإدارة �شئون الدولة و�آخرون للدعوة()129
�أمثال ملك بن مالك ،وابنه يحيى بن ملك ،والذ�ؤيب بن مو�سى الوادعى ،و�إبراهيم بن احل�سني احلامدى ،وحامت بن
�إبراهيم بن احل�سني احلامدى )130(،وغريهم.

(د) ان�شقـاق �إ�سماعيلية اليمن:

ظلت جباية عدن وماليتها تدفع لل�سيدة احلرة مبقدار مائة �ألف دينار �سنوي ًا طوال عهد املكرم ،وال�سلطان
�سب�أ بن �أحمد ال�صليحى ،وملّا مات �سب�أ ال�صليحى �سنة 491هـ1098/م امتنع زريع بن العبا�س اليامى وعمه امل�سعود
عن دفع مالية عدن �إىل ال�سيدة احلرة ،ف�أر�سلت �إليهما قائدها املف�ضل بن �أبى الربكات ،فحاربهما ،وقد انتهت هذه
احلرب بامل�صاحلة على دفع ن�صف املبلغ ال�سابق خم�سني �ألف دينار)131(.
ويبدو �أن ال�سبب فى رف�ض بنى الكرم الياميني دفع املبلغ �إىل ال�سيدة احلرة وم�صاحلة املكرم لهما بالن�صف،
هو �ضعف الن�شاط التجارى �آنذاك ،وقلة الواردات املالية نتيجة ال�صراع الع�سكرى بني النجاحيني وال�صليحيني،
والذى �أثر على القوافل التجارية العابرة من عدن و�إليها عرب تهامة)132(.
وعندما قررت ال�سيدة بنت �أحمد�إعادة املن�صور بن الفاتك النجاحى �إىل حكم زبيد ،كتبت �إىل حكام
عدن �سنة 503هـ1109/م ،وهما زريع بن العبا�س وعمه امل�سعود ،تطلب منهما �أن يلقيا املف�ضل بجي�شيهما فى زبيد،
وبالفعل ل ّبيا طلبها ،ف�سارا �إىل زبيد وقاتال مع املف�ضل ،وانتهت املعركة بقتلهما على باب زبيد فى نف�س ال�سنة التى
قدما فيها)133(.
	�أدت وفاة املف�ضل �سنة 504هـ1110/م �إىل خروج بنى زريع مرة �أخرى على ال�سيدة �أروى ،فقد امتنع
�أبو ال�سعود بن زريع ،و�أبو الغارات بن امل�سعود بعد مقتل �أبويهما فى زبيد دفع اخلم�سني �ألف دينار املقررة �سنوي ًا
لل�سيدة ،ف�أر�سلت �إليهما قائدها �أ�سعد بن �أبى الفتوح احلمريى ،فحاربهما ،ثم ا�صطلحا على دفع خم�سة وع�شرين �ألف
دينار()134
ا�ستغل بنو زريع فى عدن فر�صة ا�ستيالء بنى الزر اخلوالنى على ح�صن التعكر فى ذى جبلة �سنة
509هـ1115/م فعمل �سب�أ بن �أبى ال�سعود وحممد بن �أبى الغارات على اال�ستقالل عن حكم ال�سيدة ،حيث امتنعا
عن دفع اخلم�سة والع�شرين �ألف املخ�ص�صة لها ،ومل تتمكن ال�سيدة بنت �أحمد من �إر�سال جي�ش �إليهما ب�سبب �ضعف
قواتها ،وا�ستيالء بنى الزر على ح�صن التعكر بذى جبلة( )135وبذلك ا�ستقل بنو زريع عن ال�صليحني ،ومل ي�ستطع
ابن جنيب الدولة �إعادتهم لطاعة ال�سيدة بنت �أحمد مرة �أخرى عندما تقدم لقتالهم ،لكنه تعر�ض للهزمية فى
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منطقة اجل�ؤة  -كما �سبق ذكره.
وهكذا �أدى امتناع ال�سيدة بنت �أحمد عن طاعة احلافظ الفاطمى �إىل حتول الدعوة احلافظية �إىل
بنى زريع ،حيث تركت ال�سيدة احلرة بعد وفاتها يف �سنة 532هـ1137/م �أمر الدعوة احلافظية �إىل �سب�أ بن
�أبى ال�سعود بن زريع( )136وبالفعل عمل �سب�أ على القيام بالدعوة احلافظية بعد �أن �أوكل �إليه اخلليفة احلافظ
الفاطمى �أمرها ،ولقبه بعدة �ألقاب هى (الداعى الأوحد ،املظفر ،جمد امللك ،و�شرف اخلالفة ،ع�ضد الدولة� ،سيف
الإمام ،تاج العرب ،ومقدمها داعى �أمري امل�ؤمنني �سب�أ بن �أبى ال�سعود بن زريع»(.)137
	�أدى ذلك �إىل ان�شقاق �إ�سماعيلية اليمن �إىل طائفتني� ،إحداهما ت�ؤيد الدعوة الطيبية ،وعلى ر�أ�سها
ال�سيدة بنت �أحمد فى جبلة ،والأخرى تنا�صر اخلليفة احلافظ ،ويتزعمها �آل زريع فى عدن)138(.
	�إال �أن بنى زريع �سيدخلون فى نزاع فيما بينهم متثل بني �شخ�صيتني زريعيتني هما �سب�أ بن �أبى ال�سعود
الزريعى ،وعلى بن �أبى الغارات ،وينتهى ل�صالح �سب�أ بن زريع الذى ي�ستقر فى عدن ويتخذها عا�صمة له ،غري �أنه
مل يعمر طوي ًال فيموت «بعد �سبعة �أ�شهر من انت�صاره �سنة 533هـ1138/م( )139فوىل بعده ابنه على الأغر،
ولكن حكمه مل يدم طوي ًال ،فقد مات مت�أثر ًا مبر�ض ال�سل فى �سنة 534هـ1139/م ،تارك ًا �أربعة �أبناء مل يبلغوا
احللم()140
بناء على م�ساندة من الوزير بالل بن جرير( )141ل�سوء العالقة
توىل حممد بن �سب�أ ال�سلطة فى عدن ً
التى كانت بني بالل وبني على الأعز( )142وفى ذلك الوقت قدم من م�صر مبعوث ًا من اخلالفة الفاطمية هو الر�شيد
بن الزبري الأ�سواين ،لتقليد على الأعز بن �سب�أ �أمر الدعوة الإ�سماعيلية احلافظية ،فلما و�صل �إىل عدن وجد الأعز
قد مات وتوىل �أخوه حممد بن �سب�أ احلكم ،فقلده الر�شيد �أمر الدعوة الإ�سماعيلية احلافظية( )143ونعته (باملعظم
املتوج املكني� ،سيف �أمري امل�ؤمنني)( ،)144كما نعت وزيره بالل بن جرير املحمدى بال�شيخ ال�سعيد املوفق ال�سديد)
( ،)145وبذلك ك�سب حممد بن �سب�أ ال�صفة ال�شرعية فى تولية �أمر الإ�سماعيلية فى اليمن ،و�أ�صبح موالي ًا للفاطميني
مذهبي ًا.
مل تلبث ال�سيدة احلرة �أن توفت فى �شعبان �سنة 532هـ�/إبريل 1138م( )146بعد �أن حكمت لأكرث من
خم�سني عام ًا ،وعمر بلغ االثنني والت�سعني عام ًا( ،)147وبانتهائها انتهت الدولة ال�صليحية فى اليمن ،ولعل من �أهم
الأ�سباب التى �أدت �إىل نهايتها:
عدم �إتاحة الفر�صة للقادة ال�صليحيني من قبل ال�سيدة بنت �أحمدفى توىل ال�سلطة فى اليمن ،ف�ض ًال عن
حماولة ال�سيدة بنت �أحمد احلد من �سيطرة القادة وازدياد قوتهم باال�ستعانة �ضدهم بالقادة الآخرين( )148فقد
ا�ستعانة ب�سليمان بن عامر الزواحى ،ثم باملف�ضل بن �أبى الربكات احلمريى �ضد �سب�أ بن �أحمد ال�صليحى ،وا�ستعانتها
بعمرو بن عرفطه اجلنبى �ضد بنى الزر اخلوالنى ،ووجهت �سالطني اليمن �ضد ابن جنيب الدولة ،كما �أن انف�صالها
عن اخلالفة الفاطمية كان عام ًال هام ًا فى �ضعف الدولة ال�صليحية ونهايتها.
بعد موت ال�سيدة بنت �أحمد انتقل ما حتت يدها من املدن واحل�صون والبالد �إىل من�صور بن املف�ضل بن
�أبى الربكات احلمريى( )149الذى مل ي�ستطع الوقوف �أمام تو�سع حممد بن �سب�أ الزريعى ،حيث عادت دولة بنى زريع
�إىل قوتها ف�أعادت ال�سيطرة على �أمالكها ال�سابقة فى عدن وحلج والدملوة� ،إذ توىل حممد بن �سب�أ «كل ما كان حتت
طاعة �أبيه من �أهل ال�سهل واجلبل»(.)150
كما عمل على تو�سيع نطاق نفوذه ففى �سنة 547هـ1152/م ا�شرتى من من�صور بن املف�ضل احلمريى
جميع املعاقل واحل�صون واملدن التى ورثها من بنى ال�صليحى مببلغ مائة �ألف دينار ،وهى ثمانية وع�شرون ح�صن ًا
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ومدائن ،منها مدينة ذى جبلة)151(.

ويرجع كثري من امل�ؤرخني �سبب بيع هذه احل�صون لكرب �سن من�صور ،وحبه لل�سكون والدعة( )152بالإ�ضافة
�إىل ذلك فهناك �سبب �آخر فى بيع هذه احل�صون ،هو املحافظة على تبعية هذه املناطق للفكر الإ�سماعيلى ،كون
الداعى حممد بن �سب�أ متولي ًا لأمر الدعوة الإ�سماعيلية فى اليمن بتفوي�ض من اخلالفة الفاطمية املتزعمة لهذا
الفكر ،كما يبدو �أن من�صور كان موالي ًا ملحمد بن �سب�أ مذهبي ًا و�سيا�سي ًا ،لذلك باع له هذه احل�صون )153(.ونزل �إىل
ح�صن تعز و�صرب ،وظل فيه حتى وفاته)154(.
ب�شراء حممد بن �سب�أ لهذه احل�صون واملدن ات�سع �سلطانه ف�شمل معظم اليمن الأ�سفل ،حيث توجه نحو
خمالف جعفر ،ف�سكن ذى جبلة وتزوج بامر�أة من�صور بن املف�ضل( )155ومل يلبث �أن توفى فى �سنة 548هـ()156
وخلفه ابنه عمران.
	�أما الدعوة الطيبية فقد ا�ستمرت فى بع�ض مناطق غرب �صنعاء� ،إذ �سيحكم �صنعاء فى هذه الفرتة
ال�سلطان على بن حامت من �أ�سرة اليامني ،ورغم �أنه من �أحد قادة الإ�سماعيلية فى اليمن� ،إال �أنه �سيدخل فى �صراع
مع دعاتهم( )157ففى �سنة 561هـ1166/م حدث �صراع بني ال�سلطان على بن حامت ،والداعى لإ�سماعيلى حامت
بن �إبراهيم احلامدى ،الذى توىل �أمر الدعوة الإ�سماعيلية الطيبية فى اليمن �سنة 557هـ1162/م خلف ًا لأبيه،
وكان مقيم ًا فى �شبام حراز.
ً
نتيجة لتخلى ال�سلطان على بن حامت عن منا�صرة الإ�سماعيلية،
	�أما عن �سبب ال�صراع بني الطرفني فكان
�أو تقاع�س عن ت�أييدهم ،وقد حاول حامت احلامدى اال�ستعانة ب�سب�أ بن يو�سف اليعربى فى حراز �ضد على بن حامت،
وملا ر�أى عدم جدوى ذلك تقدم من حراز �إىل ريعان ،مما دفع على بن حامت �إىل مطاردته �إىل ح�صن كوكبان()158
غري �أن انق�سام همدان على نف�سها فى ت�أييد كل طرف منهما على ح�ساب الآخر ،جعلت �أمر انت�صار �أحدهم �صعب ًا
للغاية ،و�إن كانت الدعوة الطيبية �ستتحول من دور الظهور �إىل الدور ال�سرى.
بعد انت�شار الدعوة احلافظية على يد بنى زريع فى �أنحاء اليمن« ،حتى فى معاقل الدعوة الطيبية ،فى
حراز وجنران واليمن الأ�سفل»( )159والتى �ستتحول لال�ستتار ،وتتحول �إىل دعوة دينية حم�ضة ال �ش�أن لها بالأمور
ال�سيا�سية ثم تنتقل �إىل بالد الهند( ،)160وعرفة با�سم البهرة)161(.

اخلامتــــة :تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج �أهمها:

قامت العالقات بني �إ�سماعيلية اليمن و�أئمة الإ�سماعيلية منذ وقت مبكر ،يف عهد ابن حو�شب وابن الف�ضل ،وحتى
بعد موتهما ،لكنها كانت �أكرث متيز ًا يف عهد ال�صليحيني الذين ربطتهم عالقات ح�سنة مع اخللفاء الفاطمني يف
م�صر�،سواء يف عهد علي ال�صليحي �أو املكرم �أو ال�سيدة بنت �أحمد.
ً
حاولت ال�سيدة بنت �أحمد �إ�شراك اخلالفة الفاطمية يف كل الأحداث يف اليمن �سواء ال�سلمية منها باال�ست�شارة
و�أخذ الر�أي� ،أو احلربية منها بطلب امل�ساعدة حتى ولو كانت رمزية ،كما حدث عند ا�ستعانتها بابن جنيب الدولة،
حيث �أر�سلتها اخلالفة الفاطمية قائدا ومل تر�سل لها جنوداً ،مما يعني �أنها حتتاج للقادة ال للجنود ،وقد ا�ستطاعت
مب�ساعدة الفاطميني يف م�صر الق�ضاء على ثورة القبائل عليها مثل ثورة قبائل بني الزر من خوالن.
�أدى تبادل ال�سفارات والوفود على ا�ستمرار العالقة احل�سنة بني ال�سيدة بنت �أحمد يف اليمن واخللفاء الفاطمني يف
م�صر ،وعلى تبادل الهدايا و�أخذ ر�أي اخلالفة يف الأمور الداخلية لل�صليحيني �أو اخلارجية منها ،واحرتام ما ي�أتي
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من اخلالفة وتنفيذه ،وقد تبني ذلك بو�ضوح يف ر�أي اخلليفة امل�ستن�صر بزواج ال�سيدة بنت �أحمد من �سب�أ ال�صليحي
للق�ضاء على النزاع فيما بينهما.
مل تلبث اال�سماعيلية يف اليمن �أن انق�سمت على نف�سها �إىل طيبية �صليحية وحافظية زريعية ،و�ضعف �ش�أنها ،لتغادر
الأوىل �إىل بالد الهند ،ولتنتهي الثانية بدخول الأيوبيني �إىل اليمن� ،إال �أن العامل االقت�صادى لعب دور ًا فاع ًال
�سواء مع ال�صليحني �أو مع الزريعني فيما بعد ،كما كان له دور فى
فى العالقات بني الفاطميني و�إ�سماعيلية اليمن،
ً
ال�صراع ال�صليحى النجاحى �أي�ض ًا حول مناطق تهامة التى تـد ّر دخ ًال كبري ًا ملن ي�سيطر عليها )162(.حيث ت�شرف
على الطرق التجارية (جتارة املرور) فى البحر الأحمر مع م�صر ،بالإ�ضافة لذلك فقد كانت تهامة «متتلك مناطق
زراعية ورعوية وفرية»)163(.

(الهوام�ش):

 )1عمار اليمني :تاريخ اليمن ،حتقيق :حممد زينهم حممد عزب ،دار اجليل ،بريوت ،ط� ،1992 ،1ص ،45ابن
الديبع ،عبد الرحمن ال�شيباين :قرة العيون يف �أخبار اليمن امليمون  ،املكتبة ال�سلفية ،القاهرة1374 ،هـ�،ص،261
الف�ضل املزيد على بغية امل�ستفيد يف �أخبار مدينة زبيد ،حتقيق :يو�سف �شلحد ،مركز الدرا�سات والبحوث اليمني،
�صنعاء ،ط1979 ،1م� ،،ص ،60اخلزرجى :الع�سجد امل�سبوك فيمن ويل اليمن من امللوك ،ورقة  ،78الر�سوىل:
فاكهة الزمن ومفاكهة ذوي الأداب والفطن يف �أخبار من ملك اليمن ،ورقة  ،140يحيى بن احل�سني :غاية الأماين
يف �أخبار القطر اليماين ،الق�سم الأول ،حتقيق� :سعيد عبد الفتاح عا�شور ،دار الكتاب العربي ،القاهرة1968 ،م،
ج� ،1ص،260عماد الدين �إدري�س احلمزى:تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخيار يف معرفة ال�سري والأخيار ،حتقيق:
عبد اهلل املح�سن مدعج املدعج،ال�شراع العربي ،الكويت ،ط1992 ،1م� ، ،ص ،80اح�سني �أحمد العر�شى :بلوغ
املرام يف �شرح م�سك اخلتام يف من توىل ملك اليمن من ملك و�إمام،مطبعة الربتريي،القاهرة1939 ،م� ،ص،26
د� .أمين ف�ؤاد �سيد :املذاهب الدينية يف اليمن� ،صMoncelon. Lada>w fatimid,www.univ- ،65
.aix.1995.10.p
 )2عبد الرحمن الو�صابى :تاريخ و�صاب امل�سمى االعتبار يف التواريخ والآثار� ،ص ،38حممد بن �إ�سماعيل الكب�سى:
اللطائف ال�سنية يف �أخبار املمالك اليمنية،مطبعة ال�سعادة ،القاهرة1984 ،م� ،ص ،36عبد اهلل عبد الكرمي
اجلرافى :املقتطف من تاريخ اليمن ،دار الكتاب احلديث،بريوت ،ط1984 ،2م� ،،ص ،80ح�سني الهمدانى:
ال�صليحيون واحلركة الفاطمية يف اليمن� ،ص ،142عارف تامر :بنت �أحمد ملكة اليمن� ،ص ،30دار الأ�ضواء،
بريوت ،ط1998 ،1م.
 )3الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،142هام�ش ،1د .حممد عبده ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية وم�ضاهر احل�ضارة يف
اليمن يف عهد الدويالت امل�ستقلة� ،ص.146
 )4الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،142هام�ش� ،1ص،191نق ًال عن �إدري�س :عيون ،ال�سبع ال�سابع� ،ص.207 ،203
 )5القا�ضى �إ�سماعيل بن على الأكوع :امللكة ال�صليحية واال�سم ل�صحيح لها� ،صفحات  ،133–109جملة الإكليل،
العدد الأول ،ال�سنة اخلام�سة ،وزارة الإعالم والثقافة� ،صنعاء1407 ،هـ1987/م ،حيث �أورد املقال رد ًا على
د .ف�ضيلة ال�شامى ،وعارف تامر.
 )6ال�سجالت امل�ستن�صرية� ،سجالت الإمام امل�ستن�صر باهلل �أمري امل�ؤمنني �إىل دعاة اليمن وغريهم� ،سجل رقم ،51
�ص.169
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 )7ال�سجالت� ،سجل رقم � ،52ص.171
 )8ال�سجالت� ،سجالت رقم  ،55ورقم � ،65صفحات.209 ،208 ،180 :
 )9الف�ضل املزيد� :ص � ،60 ،59إدري�س عماد الدين :نزهة الأفكار الأفكار ورو�ضة الأخيار يف ذكر من قام باليمن
من امللوك الكبار والدعاة الأخيار ،ورقة  ،24لوحة ب ،الو�صابى :تارخ و�صاب�،ص ،39د .حممد عي�سى
احلريرى:درا�سات وبحوث يف تاريخ اليمن الإ�سالمي،عامل الكتب ،بريوت ،ط1988 ،1م� ،ص ،205د�.أمين
ف�ؤاد :املذاهب� ،ص .142 ،141
 )10غاية الأمانى :ج� ،1ص ،260الكب�سى :اللطائف� ،ص .36
 )11اجلرافى :املقتطف� ،ص  ،80د .عبد املنعم ماجد :الإمام امل�ستن�صر باهلل الفاطمي� ،ص  ،107ظهور خالفة
الفاطمني و�سقوطها يف م�صر ،التاريخ ال�سيا�سي،دار املعارف ،اال�سكندرية1968 ،م� ،ص.206
 )12عبد امللك ال�صنعانى :احتاف ذوى الفطن مبخت�صر �أنباء الزمنن ،ملحق جملة كلية الآداب،جامعة �صنعاء،
العدد الثالث ،مار�س 1981م� ،ص ،23يحيى بن احل�سني :غاية الأمانى ،ج� ،1ص ،261احلمزى :كنـز� ،ص
 ،80د .حممد جمال الدين �سرور� :سيا�سة الفاطمني اخلارجية ،مكتبة النه�ضة ،القاهرة ،د.ت� ،ص� ،85سلطان
ناجى :تاريخ اليمن الإ�سالمية  ،6الدولة ال�صليحية ، ،جملة احلكمة،ال�سنة الثالثة ،العدد ،27مار�س ،1974
�ص7
 )13تاريخ اليمن� :ص  ،46ابن الديبع :قرة العيون� ،ص.261
 )14د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص .151
 )15د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص .152
 )16عمارة :تاريخ اليمن� ،ص  ،46ابن الديبع :قرة العيون� ،ص  ،261اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،79اامللك
الأ�شف �إ�سماعيل بن العببا�س لر�سوىل :فاكهة الزمن ومفاكهة ،ورقة  ،142الو�صابى :االعتبار� ،ص،39
العر�شى :بلوغ املرام� ،ص ،26احلمزى :كنـز� ،ص ،80ومدينة ذى جبلة :اختطها عبد اهلل بن حممد ال�صليحى
�سنة 458هـ1066/م ،وهى مدينة بني نهرين جاريني فى ال�صيف وال�شتاء ،يقال �أنها ت�سمت با�سم يهودي ًا
كان يبيع الفخار .انظر( :عمارة :تاريخ اليمن� ،ص  ،46اعبد الرحن بن حممد بن خلدون :العرب،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1992 ،1م ،ج� ،4ص ،257ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،261الف�ضل املزيد� ،ص ،60
ال�صنعانى :احتاف ذوى الفطن� ،ص .)23
 )17عمارة :تاريخ اليمن� ،ص  ،47 ،46ابن الديبع :قرة العيون� ،ص  ،263الف�ضل املزيد� ،ص ،60يحيى بن
احل�سني :غاية الأمانى ،ج� ،1ص ،271احلمزى :كنـز� ،ص ،80الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص .136
 )18اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،80 ،79الر�سوىل :فاكهة ،ورقة  ،144 ،143الو�صابى :االعتبار� ،ص ،39
حممد يحي احلداد :تاريخ اليمن ال�سيا�سي،دار الهناء ،ط1976 ،3م� ،ص.208
 )19احلمزى :كنـز� ،ص  ،80د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص .153
 )20العر�شى :بلوغ املرام� ،ص.37
 )21عندما انتقلت ال�سيدة احلرة �إىل ذى جبلة �أمرت ببناء الدار الأوىل م�سجد ًا جامع ًا ،وهو امل�سجد اجلامع
الثانى� ،أما املكرم فقد بنى بها دار ًا �أخرى �سميت بدار العز الكبرية ،هذا بينما بنى دار العز الأوىل عبد اهلل
ال�صليحى �سنة 458هـ حني اختط ذى جبلة( .د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.)137 ،136
 )22الهمدانى:ال�صليحيون� ،ص  ،137ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص  ،192م�صطفى غالب :مقدمة كنـز
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الولد� ،ص ،25تامر :الإ�سماعيلية ،ج� ،3ص.176
 )23ابن عبد املجيد اليماين:تاريخ اليمن امل�سمى بهجة الزمن يف تاريخ اليمن،حتقيق :م�صطفى حجازي،
دار الكللمة� ،صنعاء،ط1985 ،2م� ،ص  ،58اجلندى :ال�سلوك يف طبقات العلماء وامللوك ،ج� ،2ص،491
ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،265يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،،274اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة ،80
الر�سوىل :فاكهة ،ورقة  ،145الكب�سى :اللطائف� ،ص ،40احلمزى :كنـز� ،ص  ،80العر�شى :بلوغ املرام،
�ص ،27اجلرافى :املقتطف� ،ص .80
 )24عمر بن علي ابن �سمرة اجلعدى :طبقات فقهاء اليمن،حتقيق :ف�ؤاد �سيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،2
1981م� ،ص .123 ،122
 )25عمارة :تاريخ اليمن� ،ص� ،48إدري�س :نزهة الأفكار ،ورقة  ،25لوحة �أ ،الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص،141
تامر :الإ�سماعيلية ،ج� ،3ص ،176د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص  ،144ح�سن �سيلمان :تاريخ اليمن ال�سيا�سى
يف الع�صر الإ�سالمي� ،ص ،192م�صطفى غالب :مقدمة كنـز الولد� ،ص ،25احلداد :تاريخ اليمن� ،ص .209
Moncelon. Lada’w fatimid aix.1995.10. p www.univFarhad Daftary The
,Isma’ilis, p. 276
 )26ال�سجالت� ،سجل رقم � ،48ص.163 ،162
)27ال�سجالت� ،سجل رقم � ،46ص  ،157كما �أر�سل امل�ستن�صر غذاءه ال�شخ�صي مع �أبى احل�سن جوهر امل�ستن�صر،
فى ال�سجل ال�سابق الذكر.
 )28ال�سجالت� ،سجالت رقم (� )51 ،48 ،46 ،44 ،20صفحات (.)169 ،162 ،157 ،152،156 ،76
 )29ال�سجالت� ،سجالت رقم (� )52 ،50 ،49 ،47 ،45 ،36صفحات،168 ،167 ،165 ،160 ،154 ،118 ( :
.)171
 )30الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،215نق ًال عن �إدري�س :عيون ،ال�سبع ال�سابع� ،ص.143
 )31غالب� :أعالم الإ�سماعيلية� ،ص ،143د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص ،146ح�سن �سليمان :اليمن
ال�سيا�سى� ،ص..Farhad Daftary The Isma>ilis, p.207 ،193
 )32عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،45الو�صابى :االعتبار� ،ص ،38الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،142ح�سن �سليمان:
اليمن ال�سيا�سى� ،ص ،193بينما يذكر اخلزرجى والر�سوىل �أن مولدها 444هـ( .الع�سجد :ورقة  ،78فاكهة
الزمن ،ورقة .)141
 )33اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،493الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،142ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص،193
د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.147
 )34عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،45اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،78الر�سوىل :فاكهة الزمن ،ورقة ،141 ،140
الو�صابى :االعتبار� ،ص ،38الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،142د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص،147
عارف تامر :الإ�سماعيلية ،ج� ،3ص ،177ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص.193
 )35اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،1ص ،492ا بن الديبع :قرة العيون� ،ص ،261احلمزى :كنـز� ،ص ،80د� .أمين ف�ؤاد:
املذاهب� ،ص ،150م�صطفى غالب� :أعالم� ،ص.144
 )36عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،45ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،261الو�صابى :االعتبار� ،ص ،38الهمدانى:
ال�صليحيون� ،ص.143
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 )37اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،493يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص .260الكب�سى :اللطائف� ،ص� ،36أحمد
ح�سني :اليمن عرب التاريخ ط1964 ،2م�،،ص ،202هام�ش .1
 )38عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،45ابن الديبع :قرة العيون�،ص ،261الو�صابى :االعتبار� ،ص ،38م�صطفى غالب:
�أعالم الإ�سماعيلية� ،ص.144
 )39عمارة :تاريخ اليمن� ،ص.45
 )40الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،147د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.150
 )41عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،48ابن خلدون :العرب ،ج� ،4ص ،257ابن الديبع :قرة� ،ص ،267الف�ضل
املزيد� ،ص ،59الو�صابى :االعتبار� ،ص ،40يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،274احلب�شى :معجم الن�ساء
اليمنيات،دارا حلكمة اليمانية� ،صنعاء ،ط1988 ،1م� ،ص.11
 )42يذكر البع�ض �أن ال�سيدة بنت �أحمدكتمت وفاة زوجها املكرم �إىل �أن جاءها �سجل امل�ستن�صر الفاطمى ب�إقامة
ابنها ال�صغري مقام �أبيه فى الدعوة والدولة�( ،إدري�س :نزهة الأفكار ،ورقة ،25لوحة �أ ،الهمدانى :ال�صليحيون،
�ص� ،148سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص ،197م�صطفى غالب� :أعالم الإ�سماعيلية� ،ص.150 ،149
 )43د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،145د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.155
 )44ال�سجالت� ،سجل رقم � ،14ص.61
 )45ال�سجالت� ،سجل رقم � ،14ص.62
 )46ال�سجالت� ،سجل رقم � ،48ص.163
 )47ال�سجالت� ،سجل رقم � ،46ص.158
 )48ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص ،198د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،151عارف تامر� :أروى� ،ص ،73د.
ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.165 ،164
 )49د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.158
 )50ال�سجالت� ،سجل رقم � ،37ص.127 ،126
 )51د .ع�صام الدين الفقى :اليمن يف ظل الإ�سالم ،دار الفكر العربي،ط1982 ،1م� ،ص،170د� .أمين ف�ؤاد:
املذاهب� ،ص.151
 )52ال�سجالت� ،سجل رقم � ،38ص.129 ،128
 )53عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،51ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،267الو�صابى :االعتبار� ،ص ،40يحيى بن
احل�سني :غاية الأمانى ،ج� ،1ص.276
 )54عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،51الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،157د� .سرور� :سيا�سية الفاطمني� ،ص ،90د� .أمين
ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،152عارف تامر :الإ�سماعيلية ،ج � ،3ص.179
 )55عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،51م�صطفى غالب� :أعالم الإ�سماعيلية � ،ص ،150د� .سرور� :سيا�سية الفاطمني،
�ص.90
 )56عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،51ابن خلدون :العرب ،ج� ،4ص ،257ابن عبد املجيد :بهجة الزمن� ،ص ،60ابن
الديبع :قرة العيون� ،ص ،268يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،276احلمزى :كنـز� ،ص ،81د� .أمين ف�ؤاد:
املذاهب� ،ص.153
 )57ابن عبد املجيد :بهجة الزمن� ،ص ،60يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،277احلداد :تاريخ اليمن،
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�ص ،210الو�صابى :االعتبار� ،ص ،41احلمزى :كنـز� ،ص.81
 )58عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،52ابن خلدون :العرب ،ج� ،4ص� ،257إدري�س :نزهة الأفكار ،ورقة  ،27لوحة ب،
ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،268يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،277احلمزى :كنـز� ،ص.81
� )59إدري�س :نزهة الأفكار ،ورقة  ،27لوحة ب ،الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،161ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى،
�ص ،199عارف تامر :الإ�سماعيلية ،ج� ،3ص ،180بينما يذكر �آخرون �أن وفاته فى �سنة 492هـ (�أحمد
ح�سني :اليمن عرب التاريخ� ،ص ،202هام�ش  ،2احلب�شى :معجم الن�ساء� ،ص ،11د .ماجد :ظهور خالفة
الفاطمني� ،ص.)209
 )60ال�سجالت� ،سجل رقم � ،22ص.80
 )61ال�سجالت� ،سجل رقم � ،22ص.82 ،81
.Moncelon. Lada’w fatimid, www.univ-aix.1995.10.p)62
 )63ال�سجالت� ،سجل رقم � ،50ص.169 ،168
 )64د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.168
 )65عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،56ابن خلدون :العرب ،ج� ،4ص ،258اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،498ابن الديبع:
قرة العيون� ،ص� ،274 ،273إدري�س :نزهة ،ورقة  ،28لوحة �أ ،الو�صابى :االعتبار� ،ص.87
 )66د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص ،203د .الفقى :اليمن� ،ص ،159العر�شى :بلوغ املرام ،29 ،الكب�سى:
اللطائف� ،ص ،41ابن الديبع :قرة العيون� ،ص.268
 )67د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.203
 )68عمارة :تاريخ اليمن� ،ص.56
 )69عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،57الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.167
 )70د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.184
 )71د .الفقى :اليمن� ،ص.160
 )72الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،168ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص.200
 )73عمارة :تاريخ اليمن� ،57 ،إدري�س :نزهة ،ورقة  ،28لوحة �أ ،الو�صابى :االعتبار� ،ص ،45حممد املناوى:
الوزارة والوزراء فى الع�صر الفاطمى،املعارف ،القاهرة1970 ،م� ،ص ،215د .ماجد :ظهور خالفة الفاطمني،
�ص..Farhad Daftary The Isma’ilis, p.285 ،209
 )74اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص� ،498 ،494إدري�س :نزهة ،ورقة  ،28لوحة �أ ،الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص،168
غالب� :أعالم� ،ص.152
 )75د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.185
 )76عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،57اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،498اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،87الر�سوىل:
فاكهة ،ورقة .159
 )77عمارة :تاريخ اليمن� ،ص� ،58إدري�س :نزهة ،ورقة  ،28لوحة �أ ،الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.168
 )78عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،58الهمدانى :ال�صليحيون�،ص ،169 ،168د� .سرور� :سيا�سية الفاطميني� ،ص،97
د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص.161
 )79اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،88الر�سوىل :فاكهة ،ورقة .159
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 )80عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،58د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.185
 )81ال�سابق :نف�س ال�صفحات.
 )82الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.169
 )83اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،498د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،161ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص.200
 )84عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،58د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.186 ،185
 )85اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،88الر�سوىل :فاكهة ،ورقة  .159الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.169
 )86عمارة :تاريخ اليمن� ،ص� ،58إدري�س :نزهة ،ورقة  ،28لوحة ب ،الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،170املناوى:
الوزراة والوزراء� ،ص ،21د .الفقى :اليمن� ،ص.161
 )87عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،58اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،88الر�سوىل :فاكهة ،ورقة  ،160ابن الديبع :قرة
العيون� ،ص ،275د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.186
 )88عمارة :تاريخ اليمن� ،ص� ،59إدري�س :نزهة ،ورقة  ،28لوحة ب ،الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،170د.
احلريرى :درا�سات� ،ص ،219د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية �،ص.187 ،186
 )89املراجع ال�سابقة ،نف�س ال�صفحات ،د .حممد �أمني :بنو معن ثم �آل زريع يف عدن� ،ص.327
 )90اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،499د .ماجد :ظهور خالفة الفاطمني � ،ص ،209د .الفقى :اليمن� ،ص،162
تامر :الإ�سماعيلية ،ج� ،3ص ،181احلداد :تاريخ اليمن�،ص ،213د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.187
 )91عمارة :تاريخ اليمن� ،ص� ،60 ،59إدري�س :نزهة ،ورقة  ،29لوحة �أ ،ابن الديبع:قرة العيون� ،ص،275
.276
 )92ابن الديبع :قرة العيون� ،ص� ،276إدري�س :نزهة ،ورقة ،29لوحة �أ ،اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة ،89
الر�سوىل :فاكهة الزمن ،ورقة .161
 )93ال�سلوك ،ج� ،2ص� ،499أحمد ح�سني :اليمن عرب التاريخ� ،ص.203
 )94تاريخ اليمن� ،ص ،60بينما يورد الو�صابى ،والهمدانى عددهم ب�ألفى فار�س وثالثة �آالف راجل( .االعتبار،
�ص ،45ال�صليحيون� ،ص.)171
 )95عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،60اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،89الر�سوىل :فاكهة :ورقة  ،162د�.سرور:
�سيا�سية الفاطمني� ،ص ،98د .امين ف�ؤاد :االجتاهات� ،ص ،163 ،162املناوى :الوزارة والوزراء� ،ص.215
 )96عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،61اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،499ابن الديبع :قرة العيون� ،ص،277 ،276
يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،286احلمزى :كنـز� ،صFarhad Daftary The Isma>ilis, ،83
..p.285
 )97عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،61ابن الديبع :قرة العيون� ،ص.277
 )98عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،61الو�صابى :االعتبار� ،ص ،46يحيى بن احل�سني :غاية الأمانى ،ج� ،1ص،287
الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،173 ،172د� .سرور� :سيا�سية الفاطمني� ،ص ،99د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب،
�ص.163
 )99عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،62اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،90الر�سوىل :فاكهة الزمن ،ورقة  ،164 ،163ابن
الديبع :قرة العيون� ،ص ،277د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص .190واختلف امل�ؤرخون حول نهاية ابن
جنيب الدولة ،فذكر �إدري�س �أنه غرق فى البحر مع ابن الأزدى( .نزهة الأفكار ،ورقة  ،30لوحة �أFarhad( ،
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 ، .Daftary The Isma’ilis, p.285وهناك ر�أى ثانى مفاده �أن ابن جنيب قتل فى القاهرة �سنة
521هـ1127/م( .د� .سرور� :سيا�سية الفاطمني� ،ص ،99م�صطفى غالب� :أعالم� ،ص� .)153أما الر�أى الثالث
فريى �أنه �سجن فى القاهرة و�أعدم �سنة 522هـ1128/م( .د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،164د .ال�سرورى:
احلياة ال�سيا�سية� ،ص )190وفى ر�أى رابع� :أنه مل يقتل بل �شهر به فى القاهرة �سنة 524هـ1130/م.
(الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،173عارف تامر :الإ�سماعيلية ،ج� ،3ص .)182واملرجح �أنه �سجن ثم مت قتله.
� )100إدري�س :نزهة ،ورقة  ،30لوحة �أ ،الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،174د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب الدينية،
�ص ،164كما �أقامت مكان ابن جنيب فى اجلانب الدعوى �إبراهيم بن احل�سني احلامدىKay , Yemen , .
.Its Early Mediaeval History p.298
.Moncelon. Lada>w fatimid, www.univ-aix.1995.10.p )101
 )102عبد املنعم احلفنى :مو�سوعة الفرق واجلماعات واملذاهب �ص ،60مكتبة مدبوىل ،القاهرة ،ط2،1999م،
م�صطفى غالب� :أعالم الإ�سماعيلية� ،ص ،152مقدمة كنـز الولد� ،ص.10
 )103د� .سرور�:سيا�سة الفاطميني� ،ص ،96د .ح�سن �إبراهيم :تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سى ،ج� ،4ص ،197غالب:
�أعالم� ،ص،152
..The now Encyclopaedia Britannica vol.6.Inc 1998.p.415
Jean MONCELON. La Da’wa Fatimide AU YEMEN, www.univ-aix. fr/cfey/
.chronic /moncelon.html 1995, 10p
 )104ال�سجالت� ،سجل رقم � ،35ص.112 ،111
 )105ال�سجالت� ،سجل رقم � ،43صفحات .152-145
 )106د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص.156
 )107ال�صليحيون� ،ص ،180نق ًال عن �إدري�س :عيون ،ال�سبع ال�سابع� ،ص.141
 )108د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص،150
 )109د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص،195كما يذهب حون مون�سلون ب�أنها ح�صلت على لقب حجة بعد
وفاة زوجها املكرم ،من قبل اخلليفة امل�ستن�صر الفاطمىLada>w fatimid, www.univ-( .
 ).aix.1995.10.pيبدو �أن املن�صب الدينى للملكة قد �أثار عدد ًا من املعرت�ضني ب�أن الن�ساء ال ي�ستحققن
رتبة احلجة مما دعا �أحد كبار الدعاة وهو ال�سلطان اخلطاب �أبى احلفاظ احلجورى (ت533هـ) �إىل الرد
على ه�ؤالء فى كتاب غاية املواليد يبني فيه �أن الأ�شكال اجل�سمانية للرجل �أو املر�أة ال تعنى �شيئ ًا ،بل املهم ما
�سيظهر عنها من �أفعال خرية( .الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.)144
 )110د� .سرور� :سيا�سية الفاطميني� ،ص.100
 )111ملحق رقم  ،6ال�صليحيون� ،ص ،321عن �إدري�س :عيون الأخبار ،ال�سبع ال�سابع� ،ص ،193-192ح�سن
�سليمان :امللكة �أروى �سيدة ملوك اليمن� ، ،ص ،71 ،70دار الثناء ،القاهرة ،د .ت ،.د .ال�سرورى :احلياة
ال�سيا�سية� ،ص.195
 )112يقول د� .سرور نق ًال عن ابن مي�سر ،تاريخ م�صر� ،ص« :72زينت م�صر والقاهرة ،وعملت املالهى فى الأ�سواق،
وب�أبواب الق�صور ،ولب�ست الع�ساكر ،وزينت الق�صور ،و�أخرج الآمر من خزائنه وذخائره قما�ش ًا وم�صاغ ًا ما بني
�آالت و�أوانى ذهب وف�ضة ،فزين بها وعلق الأيوان جميعه بال�ستور وال�سالح ،ف�أقام احلال كذلك �أربعة ع�شر
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ف�شرف قا�ضى الق�ضاة ابن مي�سر بحمله ،ونرثت الدنانري على ر�ؤ�س النا�س ،وعملت
يوم ًا  ..و�أح�ضر املولودّ ،
الأ�سمطة وكتب �إىل الفيوم وال�شرقية والقليوبية ب�إح�ضار الفواكه �( »..سيا�سة الفاطميني اخلارجية،
�ص ،100هام�ش ،1تاريخ الدولة الفاطمية يف م�صر �سيا�ستها الداخلية ومظاهر احل�ضارة يف عهدها ،الفكر
العربي ،القاهرة� ،1974 ،ص ،259هام�ش .)3
� )113إدري�س :زهر املعانى �،ص ،265 ،264الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،183ح�سن �سليمان :امللكة �أروى،
�ص.71
� )114إدري�س :زهر املعانى� ،ص ،265غالب :مقدمة كنز الولد�،ص.13
 115الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،184ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص ،226امللكة �أروى� ،ص . ،71ال�سرورى:
احلياة ال�سيا�سية� ،ص.195
 )116يذهب بع�ض امل�ؤرخني �إىل �أن الآمر رزق بنت ًا ولي�س ذكراً ،وحول ذلك املعنى يقول جمال الدين �أبى املحا�سن
بن تغرى بردى (ت« :)874وكان قبل والية احلافظ هذا ا�ضطراب �أمر الديار امل�صرية ،لأن الآمر قتل ومل
يخلف ولد ًا ذكراً ،وترك امر�أة حامل ،فماج �أهل م�صر وقالوا :ال ميوت �أحد من �أهل البيت �إال ويخلف ولد ًا
ذكر ًا من�صو�ص ًا عليه الإمامة ،وكان الآمر قد ن�ص على احلمل قبل موته ،فو�ضعت احلامل بنت ًا ،فعدلوا �إىل
احلافظ هذا وانقطع الن�سل من الآمر و�أوالده»( .النجوم الزاهرة فى �أخبار م�صر والقاهرة،وزارة الثقافة،
امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة ،القاهرة ،د.ت ،ج� ،5ص.)237،238
 )117د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،171د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.195
 )118اجلوذرى� :سرية الأ�ستاذ جوذر،درا الفكر العربي ،القاهرة1954 ،م� ،ص.24 ،23
 )119ابن الطوير� ،أبو حممد املرت�ضى عبد ال�سالم بن احل�سني القي�سرانى (ت617-524هـ1220-1130/م):
نزهة املقلتني فى �أخبار الدولتني ،حتقيق� :أمين ف�ؤاد �سيد ،فرانت�س �شتانري �شتوتفارت1992 ،م� ،ص،36
.37
 )120م�صطفى غالب :مقدمة كنـز الولد� ،ص.11
()Simon ettacalderini ,Cosmology and Authorit in medieval, Ismilism
121
.Diskus, vol.4, no.1(1996) London, p. 61
 )122ملحق رقم  9ال�صليحيون� ،ص� ،330-323إدري�س :عيون الأخبار ،ال�سبع ال�سابع� ،ص،220-209
الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.75 ،74
 )123الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،186ح�سن �سليمان :امللكة �أروى� ،ص.75
 )124حممد �سرور :تاريخ الدولة الفاطمية� ،ص..Farhad Daftary The Isma’ilis, p.277 .261
 )125اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،494الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،189ح�سن �سليمان� :أروى� ،ص ،81د.
ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.223
 )126الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،191نق ًال عن �إدري�س :عيون الأخبار� ،ص ،207نزهة الأفكار ،ورقة ،31
لوحة �أ ،ح�سن �سليمان :امللكة �أروى ،84 ،د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص .196ورد فى زهر املعانى�« :أنا
ابنة �أحمد ،بالأم�س وىل عهد امل�سلمني ،واليوم �أمري امل�ؤمنني� ،إن ذلك لل�ضالل املبني» (�إدري�س :زهر املعانى،
�ص.)265
� )127أحمد عارف :االجتاهات الفكرية� ،ص.113 ،112
				
جامعة امللكة �أروى

28

العدد التا�سع -يوليو  -دي�سمرب 2012

ال�سيدة بنت �أحمد ال�صليحي حكمها لليمن وعالقتها باخلالفة الفاطمية مب�صر

 )128الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،189ح�سن �سليمان ،امللكة �أروى� ،ص.80،81
 )129الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،181م�صطفى غالب� :أعالم� ،ص.606
 )130لعب ملك بن مالك احلمادى لهمدانى ،دور ًا هام ًا فى تاريخ الدعوة الإ�سماعيلية اليمنية ،فقد عا�صر
على ال�صليحى ،واملكرم ،وال�سيدة �أروى ،وكان تلقيه للعلوم الإ�سماعيلية على يد امل�ؤيد فى الدين ال�شريازى فى
القاهرة �أثناء �سفارته �إليها خالل ال�سنوات 459-454هـ( .د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،)131وتوىل بعده
ابنه يحيى بن ملك ،وا�ستمر فى من�صب قا�ضى ق�ضاة الإ�سماعيلية حتى وفاته فى  28جمادى الآخرة �سنة
520هـ/يوليو 1126م( .د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص )192ووىل هذا املن�صب بعده الذ�ؤيب بن مو�سى
الوادعى الهمدانى ،والذى يعترب �أول الدعاة املطلقني فى دور ال�سرت ،وقام بعده اثنان وع�شرون داعي ًا فى اليمن،
كان �أولهم �إبراهيم بن احل�سني احلامدى وابنه حامت( .م�صطفى غالب� :أعالم اال�سماعيلة� ،ص.) 293
 )131عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،64 ،63اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،494 ،493ابن الديبع :قرة العيون� ،ص،305
الو�صابى :االعتبار� ،ص ،38د .حممد �أمني :بنو معن� ،ص ،326د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص،177
..Farhad Daftary The Isma’ilis, p.277 ،221
 )132د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص ،221حكم بنو زريع فى عدن ،جملة درا�سات مينية� ،صنعاء ،العدد ،62
 ،63دي�سمرب2000 ،م� ،ص.327
 )133عمارة :تاريخ اليمن� ،ص،63اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،106ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،305ح�سن
�سليمان :اليمن ال�سيا�سى� ،ص ،223د .ال�سرورى :حكم بنى زريع فى عدن� ،ص.327
 )134عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،64ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،305الو�صابى :االعتبار� ،ص ،38يحيى بن
احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،284د .ال�سرورى :بنى زريع� ،ص ،327ح�سن �صالح �شهاب :عدن فر�ضة اليمن ،مركز
الدرا�سات والبحوث� ،صنعاء ،ط1990 ،1م� ،ص..Farhad Daftary The Isma’ilis, p.277 ،112
 )135عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،64الو�صابى :االعتبار� ،ص ،39 ،38د .حممد �أمني :بنو معن� ،ص ،326د.
ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص ،223بنو زريع� ،ص ،328يذكر ابن �سمرة اجلعدى �أن �سيطرت بنى الزر على
التعكر كان فى �سنة 515هـ( .طبقات فقهاء اليمن� ،ص.)184
 )136ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،278الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،192د .ال�سرورى :بنى زريع� ،ص،328
ح�سن �سليمان :امللكة �أروى� ،ص.85
 )137عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،65د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص ،224حممد �أمني :بنو معن� ،ص،327
.328
� )138سرور� :سيا�سية الفاطمني� ،ص ،104املناوى :الوزارة والوزراء� ،ص.216
 )139عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،70اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،502احلمزى :كنـز� ،ص ،85بينما ذهب البع�ض
�إىل �أن وفاته �سنة 532هـ( .ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،309يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص،295
اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  )109ومن املحتمل �أنه مر�ض فى ذى احلجة �سنة 532هـ1137/م ،ومات فى �آوائل
�سنة 533هـ1138/م� ،أو �أن مر�ضه فى 532هـ وموته فى �سنة 533هـ( .د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية ،
�ص.)227
 )140ابن الديبع :قربة العيون� ،ص ،309اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،109احلمزى :كنـز� ،ص.85
 )141هو بالل بن جرير املحمدى ،وكنيته �أبو الوليد ،توىل وزارة عدن للداعى �سب�أ ،ثم لأبنه على ،وهو الذى
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ملّك حممد بن �سب�أ عدن ،و�أنكحه ابنته ،وكان حاله مع �آل زريع �أعلى من حال الربامكة مع هارون الر�شيد وقت
واليتهم( .الو�صابى :االعتبار� ،ص.)69
 )142د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.228
 )143عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،71ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،310 ،309د .ال�سرورى :بنى زريع� ،ص،333
حممد عبد العال :الأيوبيون يف اليمن ،الهيئة امل�صرية ،اال�سكندرية1980 ،م� ، ،صFarhad Daftary ،55
..The Isma’ilis, p.277
 )144ابن خلدون :العرب ،ج� ،4ص ،261د� .سرور� :سيا�سة الفاطمني� ،ص ،104د .ماجد:ظهور خالفة الفاطميني،
�ص.210
 )145عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،71اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،503د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.299
 146اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،494الو�صابى :االعتبار� ،ص ،39العر�شى :بلوغ املرام� ،ص ،27عبد اهلل حممد
احلب�شى :معجم الن�ساء اليمنيات� ،ص.11
Mocelon. Lada>w fatimid, www.univ-aix.1995.10.p , Farhad Daftary The
.Isma>ilis, p207
 )147يرى بع�ض امل�ؤرخني �أنها توفت وعمرها � 88سنة� ،أى �أن ميالدها �سنة 444هـ( .ابن الديبع :قرة العيون،
�ص ،278اخلزرجى :الع�سجد ،ورقة  ،90الكب�سى :اللطائف� ،ص ،45ال�صنعانى� :إحتاف ذوى الفطن� ،ص)25
 ،وهذا خمالف لقول معظم امل�ؤرخني من �أنها توفت وعمرها � 92سنة� ،أى �أن مولدها �سنة 440هـ ،وهو الأرجح.
 )148د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.199
 )149الو�صابى :االعتبار� ،ص ،44يحيى بن احل�سني :غاية الأمانى ،ج� ،1ص ،295احلمزى :كنـز� ،ص،85
الكب�سى :اللطائف� ،ص ،45اجلرافى :املقتطف� ،ص ،81 ،80الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص ،240يذكر ابن
�سمرة اجلعدى �أنه توىل بعد ال�سيدة بنت �أحمدعلى بن عبد اهلل بن حممد ال�صليحى دون ال�سنة ،ثم مات �سنة
533هـ ،وتوىل بعده زوجته �أ�سماء بنت حممد ال�صليحى ،وتولت مدة ق�صرية ،وان�ضم �إليها كحيل وا�سمه عبد
اهلل بن حممد( .طبقات فقهاء اليمن� ،ص.)123
 )150اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،503ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،309احلداد :اليمن� ،ص ،220د .حممد
�أمني :بنو معن� ،ص.336
 )151عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،72ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،314الو�صابى :االعتبار� ،ص.68
 )152اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،500يحيى بن احل�سني :غاية ،ج� ،1ص ،295الكب�سى :اللطائف� ،ص،45
الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.240
 )153د .ال�سرورى  :بنى زريع� ،ص.334
 )154اجلندى :ال�سلوك ،ج� ،2ص ،500ابن الديبع :قرة العيون� ،ص ،283ح�سن �سليمان :اليمن ال�سيا�سى،
�ص ،219احلداد :تاريخ اليمن� ،ص.214
 )155عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،72ابن خلدون :العرب ،ج� ،4ص ،262د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سة� ،ص.230
 )156عمارة :تاريخ اليمن� ،ص ،73الو�صابى :االعتبار� ،ص.69
 )157د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص.209
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 )158د .ال�سرورى :احلياة ال�سيا�سية� ،ص ،210احلداد :تاريخ اليمن� ،ص.226
 )159الهمدانى :ال�صليحيون� ،ص.270
Oxford illustraaeeted , Encyclopedia volume 7, oxford University Press )160
.New york Melbourne, 1993.p.168
 )161ح�سن �سليمان :امللكة �أروى� ،ص ،89م�صطفى غالب :مقدمة كنـز الولد� ،ص ،28د .ح�سن �إبراهيم :عبيد
اهلل املهدى� ،ص ،278هام�ش ،3د� .أمين ف�ؤاد :املذاهب� ،ص ،137البهرة :هم �إ�سماعيلية الهند واليمن ،وه�ؤالء
لي�ست لهم اجتاهات �سيا�سية ،وان�صرفوا للتجارة ،وا�سم البهرة يعنى بالهندية التجار ،وقد ا�ستطاعوا جذب
كثري من الهندو�س لنحلتهم فى بومباى وما حولها( .عبد املنعم احلفنى :مو�سوعة الفرق واجلماعات واملذاهب،
�ص.)158 ،157
 )162د .احلريرى :درا�سات� ،ص ،207هام�ش ،1وكان لهذا الطريق التجارى دور فى ا�ستقرار كثري من جتار م�صر
فى مدن اليمن ،كبنى اخلطاب ،وكان ثغر عدن �أهم موانى لتجارة اليمنية للم�صريني ،كما كان عيذاب فى الوقت
نف�سه مر�سى للتجارة الواردة من عدن عن طريق البحر الأحمر «القلزم» حتى �أن نا�صر خ�سرو ذكر �أنه تابع ًا
لليمن( .د .عبداملنعم ماجد :الإمام امل�ستن�صر� ،ص ،110ظهور خالفة الفاطميني� ،ص.)212
 )163د .احلريرى :درا�سات� ،ص ،211يذكر فارهاد ديفرتى ،خزانة �سب�أ �أثريت عن طريق التجارة املزدهرة بني
الفاطميني والهند والتى عربت خالل البحر الأحمر وميناء عدنFarhad Daftary The Isma’ilis, .
.p.277
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اجلـــــــزاءات يف القانون الـــــــدويل
د .نبيل غالب حيدر الزعيرتي

�أ�ستاذ القانون الدويل العام امل�ساعد -جامعة احلديدة

مقدمة:

على الرغم من كون العقوبات �إجراء قانوين  ،يتخذ يف مواجهة
الدول التي تنتهك قواعد القانون الدويل ب�صفة عامة  .واالنظمة احلاكمة
ب�صفة خا�صة � ،إال �أن من املالحظ عدم جدواها يف كثري من احلاالت  ،لأن
�أثرها على الأنظمة ال�سيا�سية حمدود  ،بينما ال�ضرر الأكرب يقع على �شعوب
هذه الأنظمة .
	�أما فيما يتعلق بالتدابري االنفرادية املت�ضمنة فر�ض العقوبات ،
من طرف دولة �ضد دولة �أخرى �أو على �أفراد �أو م�ؤ�س�سات  ،ف�إنها تعترب غري
قانونية .ومتثل خرقا وا�ضحا لقواعد القانون الدويل ومليثاق الأمم املتحدة.
ومن الأهمية القانونية ت�سليط الأ�ضواء على مدى م�شروعية هذه الإجراءات
 ،واملرجعية القانونية لها يف �ضوء القانون الدويل  .مع التطرق لآثارها
ال�سلبية على �شعوب هذه الأنظمة املفرو�ض عليها العقوبات  ،وما متثله من
انتهاكات حلقوق االن�سان  ،ت�صل �إىل حد ارتكاب جرائم دولية مو�صوفة .
وعليه �سيتم تناول مو�ضوع العقوبات  -اجلزاءات  -يف مبحثني اثنني .
املبحث الأول :التعريف بنظام احلظر واجلزاءات الدولية يف القانون
الدويل.
املبحث الثاين  :العقوبات الدولية و�آثارها .
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املبحث الأول

التعريف بنظام احلظر واجلزاءات الدولية يف القانون الدويل
عرفت مو�سوعة الأمم املتحدة احلظر( )Embargoب�أنه م�صطلح دويل للمقاطعة االقت�صادية لبلد
جزئيا �أو كليا مبنع التجارة يف بع�ض املواد  ،ويعترب �شكال من العدوان االقت�صادي املخالف للقانون الدويل �إذا مل
يكن ب�صيغة الدفاع ال�شرعي �ضد عدوان اجنبي .
وجاء يف املو�سوعة اي�ضا حول كلمة ( � )Sanctionsأن م�صطلح  -اجلزاءات �أو العقوبات -كان قد �أدرج
يف معاهدة فر�ساي للداللة على ممار�سة ال�ضغط مبوجب املادة ( )16من العهد  ،وعلى معاقبة جمرمي احلرب
مبوجب املادتني (  227و  .) 230وتن�ص املادة ( )16يف فقرتها الأوىل  ،ب�أنه �إذا جل�أت احدى دول الع�صبة �إىل
احلرب خالفا اللتزاماتها  ،تعترب حكما ب�أنها ارتكبت عمل احلرب �ضد جميع اع�ضاء الع�صبة  ،وعليه تلتزم الدول
االع�ضاء بقطع عالقاتها التجارية واملالية ومنع االت�صال بني مواطني دولهم والدولة التي فر�ضت عليها العقوبات ،
مبا فيها االت�صاالت املالية والتجارية وال�شخ�صية مع مواطني هذه الدولة � ،سواء اكانت ع�ضو يف الع�صبة �أو مل تكن.
وقد ف�سرت املادة ( )16من قبل م�ؤ�س�سي الع�صبة ب�أنها تعني العقوبات الع�سكرية  ،و�أنها ذات طبيعة غري الزامية
للدول(. ) 1
والعقوبات  ،هي �إجراء قانوين  ،وقد يكون غري قانوين  -تع�سفي -تتخذه منظمة دولية �أو اقليمية� ،أو
جمموعة من الدول �أو دولة واحدة ب�صورة انفرادية � ،ضد دولة �أو جمموعة من الدول �أو ا�شخا�ص �أو تنظيمات .
الغر�ض منه ان�صياع الطرف املتخذ �ضده هذا االجراء  -العقوبات -لطلب الطرف الآخر.
وت�صنف العقوبات بح�سب و�ضعها العام  ،وكذا بح�سب و�ضعها القانوين  -املرجعية القانونية -فمن الناحية
الأوىل ت�صنف �إىل عقوبات داخلية  -حملية  -واخرى دولية  ،ومن الناحية الثانية ت�صنف �إىل عقوبات احادية
واخرى جماعية (*).

املطلب االول
الو�ضع العام للعقوبات

و�ضع العقوبات العام ي�ستند �إىل اجلهة التي تتخذها  ،وعليه تق�سم العقوبات �إىل داخلية ودولية .

�أوال  :العقوبات الداخلية ( املحلية )

هي تدابري واجراءات قانونية تتخذها الدولة جتاه ا�شخا�صها الطبيعيني �أو االعتباريني  .جتاه
اال�شخا�ص الطبيعيني  -االفراد  -قد ت�أخذ هذه االجراءات �شكل منع من ال�سفر خارج اقليم الدولة �أو جتميد

 )1با�سيل يو�سف بجك  :مدى م�شروعية العقوبات االمريكية والأوربية على �سوريا يف �ضوء القانون الدويل  ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت ،
 ،2011/11العدد � ، 393ص .40 -39
(*) فر�ضت العقوبات االلزامية على جنوب افريقيا عام  ،1977غري �أنها اقت�صرت على التزويد بالأ�سلحة  .وفر�ضت العقوبات االقت�صادية االلزامية على رودي�سيا عام
 ،1966غري �أن رودي�سيا مل تكن تتمتع باالعرتاف الدويل ومل تكن دولة ع�ضو يف االمم املتحدة  .وفر�ض ح�صار الزامي للأ�سلحة على ال�صومال عام � ،1992إال �أن
هذا احل�صار ا�ستهدف على نحو رئي�سي تقييد جتهيز اال�سلحة للقادة الع�سكريني ال�صوماليني ولي�س لإحداث تغيري يف �سيا�سات احلكومة ال�صومالية ( التي مل يكن لها
وجود يف حينه ) .للمزيد انظر  ،د  .تيم نبلوك  :العقوبات واملنبوذون يف ال�شرق االو�سط  ،العراق  -ليبيا  -ال�سودان  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت 2001 ،
� ،ص . 14
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مبالغ مالية �أو ودائع بنكية  .وكذا احلال بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية  ،قد ت�أخذ �شكل هذه االجراءات  ،جتميد
الن�شاط التجاري �أو االر�صدة املالية �أو الودائع البنكية �أو و�ضع االموال غري املنقولة حتت احلرا�سة � .أو منع تعامل
ال�شركات املحلية مع مثيالتها االجنبية � ،أو مع دول بعينها  .كما ميكن �أن ترد العقوبات املحلية مرتافقة مع عقوبات
دولية  ،مثال لذلك � ،إعالن الرئي�س االمريكي اال�سبق ريجان يف م�ؤمتر �صحفي يف يناير  ،1986عن فر�ض عقوبات
اقت�صادية على ليبيا  ،ت�شمل على ( منع املواطنني االمريكيني من العمل يف ليبيا وحظر املعامالت االقت�صادية بني
املواطنني االمريكيني واحلكومة الليبية  ،ومنع املعامالت املتعلقة بال�سفر بني البلدين)(.)2
واعتماد الكوجنر�س االمريكي عام  ،1966قانونا يدعى ( قانون هيلمز بريتون ) الذي و�ضع قيودا
ا�ضافية على املواطنيني االمريكيني للأعمال التجارية يف كوبا (.)3

ثانيا  :العقوبات الدولية

هي اجراءات قانونية  ،تت�ضمن حزمة من التدابري  ،تتخذ يف مواجهة دولة ع�ضو يف املنظمة الدولية
للأمم املتحدة �أو من خارجها  ،ملخالفتها قواعد القانون الدويل .
قد تكون دولة �أو جمموعة من الدول �أو تنظيمات ت�شكل تهديدا للأمن وال�سلم الدوليني  ،من وجهة
نظر جمل�س االمن الدويل � .أو قيادات بع�ض االنظمة  .مثال على ذلك  ،العقوبات الدولية على النظام االيراين ،
العقوبات الدولية على النظام ال�سوداين  ،والعقوبات الدولية على النظام العراقي ال�سابق .

املطلب الثاين :الو�ضع القانوين للعقوبات

بح�سب املرجعية القانونية  ،ت�صنف العقوبات اىل احادية  -وفق قرار انفرادي  -و�أخرى جماعية  -وفق قرار
دويل . -

�أوال :العقوبات االحادية

وهي العقوبات التي تتخذها دولة يف مواجهة دولة اخرى � ،أو �ضد نظام احلكم القائم فيها  ،وفق قرار
انفرادي  ،يت�ضمن جمموعة من االجراءات والتدابري  .وهي يف جمملها غري قانونية  ،لأنها تفر�ض يف خمالفة
�صريحة لقواعد القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة والعهود واملواثيق ذات ال�صلة  .ولأنها �صادرة عن دولة خارج
اطار ميثاق االمم املتحدة وال تت�سم بامل�شروعية  .حيث ال تدخل التدابري االنفرادية املت�ضمنة فر�ض عقوبات
�ضمن �صالحيات ال�سلطة الت�شريعية للدول  .لأن �سلطة هذه الدول مقيدة بالقانون الدويل  .كما ا�ستقر ذلك املفهوم
يف الفقه واالجتهاد الدوليني  .واالمثلة على ذلك كثرية وخا�صة منها العقوبات االمريكية على كال من كوبا وكوريا
ال�شمالية والنظام االيراين وال�سوداين والعراقي ال�سابق  ،وحاليا العقوبات االمريكية على النظام الليبي وال�سوري
 .فيما ي�سمى بربيع الثورات العربية .

ثانيا  :العقوبات اجلماعية(*)

هي حزمة االجراءات القانونية التي تتخذها منظمة دولية �أو اقليمية  ،وفق قرار دويل �أو ب�صورة
جماعية  ،يف مواجهة دولة �أو جمموعة من الدول �أو �أنظمة احلكم القائمة فيها � ،أو �ضد بع�ض التنظيمات
 )2للمزيد انظر  ،د  .تيم نبلوك  :املرجع ال�سابق � ،ص .157 156-
 )3با�سيل يو�سف بجك  :املرجع ال�سابق � ،ص .43
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واحلركات.
واالمثلة على ذلك كثرية جدا  ،منها  -ما يتوائم والعقوبات االمريكية ال�سابقة الذكر والتي فر�ضتها �ضد
العديد من االنظمة  -العقوبات الدولية على النظام االيراين وال�سوداين والعراقي ال�سابق  ،والعقوبات الدولية
�ضد هايتي ويوغ�سالفيا �سابقا  ،وكذا العقوبات الدولية على النظامني الليبي وال�سوري  ،وكذا العقوبات االوروبية
على النظام ال�سوري م�ؤخرا والتي ت�شمل حظر ا�سترياد النفط ال�سوري من قبل دول االحتاد االوربي  .والعقوبات
الدولية �ضد حركة طالبان االفغانية وتنظيم القاعدة و�ضد حركة حما�س .
وكذا �إقرار اجلامعة العربية �أواخر نوفمرب  ، 2011حزمة من التدابري االقت�صادية  -عقوبات � -ضد
النظام ال�سوري  ،والتي و�ضعت حتت عنوان �أنها البديل لعقوبات ميكن �أن يفر�ضها جمل�س الأمن  .وقد ت�ضمنت
العقوبات جتميد �أر�صدة احلكومة ال�سورية  ،ومنع �سفر امل�س�ؤولني ال�سوريني �إىل الدول العربية وفق قائمة حمددة
 ،وتعليق الرحالت اجلوية ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) �إن دول العامل الثالث  ،كانت ترى �أن العقوبات االقت�صادية املن�سقة ميكنها �أن ت�ضع قاعدة للتغيري و�أن االمم
املتحدة هي القناة املنا�سبة التي ميكن عربها تنفيذ ذلك  .وردت الدول الغربية عموما بال�شك  .ور�أت �أن اخلربة
الدولية اظهرت �أن العقوبات غري فعالة (يف ا�شارة دائمة �إىل عقوبات ما قبل احلرب العاملية الثانية على ايطاليا
 ،ردا على غزوها احلب�شة) .وانها �ست�ؤذي ال�شعوب �أكرث من احلكومات  .واحتجت احيانا ب�أن فر�ض العقوبات يف
بع�ض احلاالت ينتهك ميثاق االمم املتحدة يف التدخل يف ال�سيادة الوطنية  .للمزيد انظر  ،د  .تيم نبلوك  :املرجع
ال�سابق � ،ص .28
ووقف املعامالت املالية مع احلكومة والبنك املركزي ال�سوري ووقف متويل م�شاريع عربية يف �سوريا (.)4
وب�شكل عام تتخذ العقوبات  -حزمة االجراءات القانونية � -صور وا�شكال متعددة  ،منها جتميد �أر�صدة مالية �أو
ودائع بنكية �أو ح�صار اقت�صادي �أو ح�صار بحري �أو حظر جوي � ،أو قطع العالقات الدبلوما�سية �أو جتميدها �أو
خف�ض م�ستوى التمثيل الدبلوما�سي .
احلظر اجلوي
يق�صد به منع حتليق الطائرات التابعة لدولة ما يف جمالها اجلوي �أو يف اجواء بع�ض من اقليمها الربي  .حيث تقوم
اجلهة فار�ضة احلظر مبراقبة دائمة للأجواء من قبل الطريان احلربي التابع لها لر�صد �أي خرق لذلك احلظر.
ويكون يف الغالب فر�ض هكذا عقوبات  -حظر جوي  -وفق قرار دويل  ،كما هو حال القرار الدويل رقم ( )1973
 ،ال�صادر من جمل�س االمن الدويل بفر�ض حظر جوي على النظام الليبي  ،بغر�ض حماية املدنيني الليبيني .
ويكون بطريقة غري قانونية من طرف واحد  ،يف ا�ساءة ت�صرف وخرق وا�ضح للقانون الدويل  ،كما هي حالة احلظر
الذي فر�ض على النظام العراقي ال�سابق ،من قبل الواليات املتحدة وبريطانيا  ،اللتان ا�ستغلتا و�ضعية القرار
ال�صادر من جمل�س االمن الدويل �ضد النظام العراقي ال�سابق رقم( ،)688رغم عدم ن�ص القرار على فر�ض مثل
هكذا حظر جوي(*).

احلالة العراقية
 )4للمزيد انظر ،امل�شاهد ال�سيا�سي � :سوريا  ،دوران يف احللقة املفرغة  ،ميديا وورلد �سريفي�سز ليمتد  ،لندن  ، 2011/12 ،العدد � ، 817ص.21
(*) لقد �سمحت مناطق حظر الطريان وعمليات التفتي�ش على ال�سالح معا للواليات املتحدة وحلفائها بق�صف العراق كيفما �شا�ؤوا على مدى  13عاما يف مرحلة ما قبل الغ
زو.
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�صدر القرار الدويل رقم (  ،)688من �سل�سلة العقوبات الدولية �ضد النظام العراقي ال�سابق ،يف
 1991/4/5وتناول الظروف الداخلية يف العراق «قمع ال�سكان املدنيني العراقيني يف ارجاء كثرية من العراق  ،مبا
فيها املناطق التي يقطنها االكراد م�ؤخرا  ،والتي تعر�ض ال�سلم واالمن الدوليني للخطر يف املنطقة «وطالب ب�أن يقوم
العراق» فورا بوقف هذا القمع» .ودعا القرار �إىل (اجراء حوار مفتوح ل�ضمان احرتام حقوق االن�سان واحلقوق
ال�سيا�سية للمواطنيني العراقيني كافة ،و�أ�صر على �أن ي�سمح العراق للمنظمات االن�سانية الدولية بالو�صول �إىل
كل الذين يحتاجون للم�ساعدة يف �أرجاء العراق كافة و�أن يقدم كل الت�سهيالت ال�ضرورية لعملياتها)  .مل يتم
تبني القرار رقم ( ، )688مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق االمم املتحدة وهكذا مل يت�ضمن عقوبة ع�سكرية �أو
اقت�صادية.
على الرغم من عدم وجود �أية عقوبة خمول بها يف القرار ا�ستخدمت الواليات املتحدة وبريطانيا القرار
رقم (  ، )688كقاعدة لإقامة منطقتي حظر طريان يف العراق هما املنطقة ال�شمالية وت�شمل االرا�ضي فوق خط
العر�ض  36ومتنع فيها الطلعات اجلوية العراقية وقد اعلنت يف  ، 1991/6واملنطقة الثانية التي تغطي االرا�ضي
جنوب خط العر�ض  32وقد �أعلنت يف  .1992/8وقد اعرت�ض العراق ب�شدة على مناطق احلظر اجلوي( .)5لأنه
ي�شكل خرق وا�ضح للقانون الدويل وال ي�ستند على �أية مرجعية قانونية .

احلالة الليبية

�صدر القرار الدويل رقم ( ، )1973من �ضمن جمموعة القرارات الدولية املت�ضمنة فر�ض عقوبات
دولية �ضد النظام الليبي  .يف  2011/3/17ون�ص القرار على فر�ض منطقة حظر طريان فوق ليبيا  .وين�ص
على � :إن جمل�س االمن� ،إذ يذكر بقراره رقم ( ، )1970ال�صادر يف  ،2011/2و�إذ ي�أ�سف ب�شدة لإخفاق ال�سلطات
الليبية يف االمتثال للقرار  ،2011/1970و�إذ يعرب عن قلقه البالغ من تدهور الو�ضع وت�صاعد العنف واخل�سائر
الب�شرية الكبرية  ،و�إذ يكرر م�س�ؤولية ال�سلطات الليبية يف حماية ال�سكان الليبيني وي�شدد على �أن اطراف النزاع
امل�سلح يتحملون امل�س�ؤولية املبدئية التخاذ كل اخلطوات املجدية حلماية املدنيني  ،و�إذ يندد باالنتهاكات اجل�سيمة
واملنهجية حلقوق االن�سان ،مبا يف ذلك االعتقاالت التع�سفية  ،واالختفاءات الق�سرية واالعدامات  ، ....ويندد �أكرث
ب�أعمال العنف والرتهيب التي ترتكبها ال�سلطات الليبية �ضد ال�صحافيني والعاملني يف االعالم واملوظفني املرتبطني
بها ويح�ضها على االمتثال لواجباتها مبوجب القانون االن�ساين الدويل كما حددت يف القرار  ، 2006/1738و�إذ
يعترب �أن الهجمات الوا�سعة واملنهجية الواقعة حاليا يف اجلماهرية العربية الليبية على ال�سكان املدنيني ميكن �أن
ترقى �إىل جرائم �ضد االن�سانية  ،و�إذ يذكر بالفقرة ال�ساد�سة من القرار  ،2011/1970التي عرب فيها املجل�س
عن ا�ستعداده لدر�س اتخاذ اجراءات منا�سبة �أخرى  ،بح�سب ال�ضرورة لت�سهيل ودعم عودة الوكاالت الإن�سانية
وتوفري املعونة الإن�سانية وما يرتبط بها يف اجلماهريية العربية الليبية  ،و�إذ يعرب عن ت�صميمه على �ضمان حماية
املدنيني واملناطق الآهلة باملدنيني وممر �سريع غري معوق للم�ساعدة الإن�سانية و�سالمة املوظفني العاملني يف املجال
الإن�ساين ،و�إذ يذكر بتنديد جامعة الدول العربية واالحتاد الأفريقي والأمني العام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
باالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل املوجود والذي تلتزم به اجلماهريية العربية
 = 5وبا�سم مناطق حظر الطريان  ،قامت الواليات املتحدة وحلفائها بق�صف البنية التحتية وخطوط االت�صال واملن�ش�آت الدفاعية والكثري من االهداف غري الع�سكرية ،
حتت زعم حماية ال�سكان املدنيني  .للمزيد انظر ،د  .ايان دوغال�س :الواليات املتحدة يف العراق  ،جرمية ابادة جماعية  ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية
 ،بريوت  ،2008/4 ،العدد � ،350ص . 43-42
() د  .تيم نبلوك  :املرجع ال�سابق � ،ص .39 38-
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الليبية  ،و�إذ ي�أخذ علما بالبيان اخلتامي ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف  ،2011/3/8وبيان جمل�س االحتاد الإفريقي
للأمن وال�سلم يف  2011/3/10الذي �شكل جلنة فرعية رفيعة امل�ستوى حول ليبيا  ،و�إذ ي�أخذ علما �أي�ضا بقرار
جمل�س جامعة الدول العربية يف  2011/3/12الداعي لفر�ض منطقة حظر طريان فوق اجلماهريية العربية
الليبية  ،و�إن�شاء مناطق �آمنة يف املناطق املعر�ضة للق�صف ك�إجراء وقائي مبا ي�سمح بحماية ال�شعب الليبي والرعايا
الأجانب يف اجلماهريية العربية الليبية  ،و�إذ ي�أخذ علما �أكرث بدعوة الأمني العام للأمم املتحدة يف 2011/3/16
على وقف لإطالق النار  ،و�إذ يذكر بقراره �إحالة الو�ضع يف ليبيا منذ  2011/2/15على املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية  ،وي�شدد على �أن امل�س�ؤولني �أو ال�ضالعني يف الهجمات التي ت�ستهدف املدنيني  ،مبا يف ذلك الهجمات
اجلوية والبحرية  ،يجب �أن يحا�سبوا  ،و�إذ يكرر قلقه من حال الالجئني والعاملني الأجانب املرغمني على الفرار
من العنف يف اجلماهريية العربية الليبية  ،و�إذ يرحب بتعامل الدول املجاورة  ،وخ�صو�صا تون�س وم�صر ،مع حاجات
ه�ؤالء الالجئني والعاملني الأجانب  ،و�إذ يدعو املجتمع الدويل �إىل دعم اجلهود  ،و�إذ ي�أ�سف ب�شدة ال�ستمرار
ا�ستخدام ال�سلطات الليبية املرتزقة  ،و�إذ يعترب �أن �إقامة حظر على كل الرحالت اجلوية يف اجواء اجلماهريية
يت�ضمن عن�صرا مهما حلماية املدنيني بالإ�ضافة �إىل �سالمة اي�صال امل�ساعدة االن�سانية وخطوة حا�سمة لوقف
االعمال العدائية يف ليبيا  ،و�إذ يعرب عن قلقه �أي�ضا على �سالمة الرعايا االجانب وحقوقهم يف اجلماهريية ،و�إذ
يرحب بتعيني الأمني العام مبعوثه اخلا�ص �إىل ليبيا عبد االله حممد اخلطيب ويدعم جهوده لإيجاد حل �سلمي
دائم للأزمة يف اجلماهريية  ،و�إذ يعيد ت�أكيد التزامه القوي ب�سيادة اجلماهريية وا�ستقاللها ووحدة �أرا�ضيها  ،و�إذ
يقرر �أن الو�ضع يف اجلماهريية ال يزال ي�شكل تهديدا للأمن وال�سلم الدوليني  ،يت�صرف مبوجبه الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة .
ت�ضمن القرار الدويل رقم  29 ،1973فقرة  .وقد جاء على ذكر احلظر اجلوي يف الفقرة  6وحتى
الفقرة  12وهذه الفقرات تن�ص على :
الفقرة ال�ساد�سة  :يقرر ان�شاء حظر على كل طلعات الطريان يف �أجواء اجلماهريية من اجل امل�ساعدة
على حماية املدنيني .
الفقرة ال�سابعة  :يقرر كذلك �أن احلظر املفرو�ض مبوجب الفقرة ال�ساد�سة ال ينبغي �أن ي�سري على
الطلعات االن�سانية ح�صرا ،مثل ت�سهيل اي�صال امل�ساعدة  ،مبا يف ذلك االمدادات الطبية والغذائية والعاملني يف
املجال االن�ساين وما يت�صل بذلك � ،أو �إجالء الرعايا الأجانب من اجلماهريية  ،كما �أنه ال ي�سري على الطلعات
املجازة يف الفقرتني الرابعة �أو الثامنة  ،وال على الطلعات التي تعترب �ضرورية من الدول التي تت�صرف مبوجب
التفوي�ض املحدد يف الفقرة الثامنة من �أجل م�صلحة ال�شعب الليبي  ،و�أن هذه الطلعات ينبغي �أن تن�سق مع �أي �آليات
تن�ش�أ مبوجب الفقرة الثامنة .
الفقرة الثامنة  :يجوز للدول االع�ضاء التي �أبلغت الأمني العام للأمم املتحدة والأمني العام جلامعة
الدول العربية �أن تت�صرف وطنيا �أو عرب املنظمات �أو الرتتيبات الإقليمية  ،اتخاذ كل الإجراءات ال�ضرورية
لتطبيق االمتثال للحظر على الطلعات اجلوية املن�ش�أة يف الفقرة ال�ساد�سة �أعاله ويطلب من الدول املعنية بالتعاون
مع جامعة الدول العربية التن�سيق عن قرب مع الأمني العام للأمم املتحدة يف الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ هذا
احلظر  ،مبا يف ذلك ان�شاء �آليات منا�سبة لتنفيذ بنود الفقرتني ال�ساد�سة وال�سابعة �أعاله .
الفقرة التا�سعة  :يدعو كل الدول االع�ضاء  ،التي تت�صرف وطنيا �أو عرب املنظمات �أو الرتتيبات الإقليمية
� ،إىل تقدمي امل�ساعدة  ،مبا يف ذلك املوافقة على طلعات جوية �ضرورية  ،من �أجل تنفيذ الفقرات الرابعة وال�ساد�سة
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وال�سابعة والثامنة �أعاله .
الفقرة العا�شرة  :يطلب من الدول االع�ضاء املعنية التن�سيق عن قرب مع بع�ضها البع�ض ومع االمني العام
للأمم املتحدة يف الإجراءات املتخذة لتنفيذ الفقرات الرابعة وال�ساد�سة وال�سابعة �أعاله  ،مبا يف ذلك الإجراءات
العملية للمراقبة واملوافقة على الطلعات اخلا�صة االن�سانية والإجالئية املجازة .
الفقرة احلادي ع�شرة  :يطلب من الدول االع�ضاء املعنية �إبالغ الأمني العام جلامعة الدول العربية فورا
بالإجراءات املتخذة ملمار�سة التفوي�ض املحدد يف الفقرة الثامنة �أعاله  ،مبا يف ذلك ت�أمني ت�صور للعمليات .
الفقرة الثانية ع�شرة  :يطلب من الأمني العام للأمم املتحدة �إبالغ املجل�س فورا عن �أي �أعمال تتخذها
الدول الأع�ضاء املعنية يف ممار�س التفوي�ض املحدد يف الفقرة الثامنة �أعاله ،و�أفادت املجل�س يف غ�ضون �سبعة �أيام
ومن بعدها كل �شهر بتنفيذ هذا القرار  ،مبا يف ذلك املعلومات عن �أي انتهاكات حلظر الطريان املفرو�ض يف الفقرة
ال�ساد�سة (.)6

احلظر االقت�صادي (التجاري)

هو اجراء قد تلج�أ �إليه االطراف املتنازعة  ،الغر�ض منه قطع العالقات الدولية
الدبلوما�سية  -مبا فيها االقت�صادية �أو تعليقها .وميكن العودة عنه باتفاق الأطراف �أو بزوال �سبب النزاع القائم
 .مثال على ذلك  ،اتفاق كال من �صربيا وكو�سوفو على رفع احلظر التجاري بينهما يف  . 2011/9كذلك جلوء
احلكومة الرتكية �إىل حزمة اجراءات  -عقوبات  -منها تعليق العالقات الدبلوما�سية والتجارية بينها وبني
الدول العربية  ،عقب اعتداء القوات اال�سرائيلية على الباخرة الرتكية «مرمرة» التي كانت �ضمن ما �سمي ا�سطول
احلرية املتوجه �إىل قطاع غزة لتقدمي امل�ساعدات االن�سانية وملحاولة فك احل�صار اجلائر على القطاع .
ومن �ضمن �سل�سلة العقوبات االوربية على النظام ال�سوري  ،اتفاق حكومات االحتاد االوربي يف
 2011/9/2على حظر واردات النفط ال�سوري  ،وو�سعت العقوبات لت�شمل �سبعة افراد وم�ؤ�س�سات �سورية جديدة
 .وبد�أ �سريعا حظر االحتاد االوروبي الذي مينع ال�شركات االوربية من القيام با�ستثمارات جديدة يف قطاع النفط
ال�سوري اعتبارا من  . 2011/9/24وكذلك اتفاق االحتاد االوربي يف  2011/12/1على فر�ض عقوبات جديدة
على قطاعي النفط واملال يف �سوريا  .ومن بني ال�شركات التي ا�ستهدفتها العقوبات �شركة ت�سويق النفط ال�سورية
(�سيرتول) وال�شركة ال�سورية للنفط  .وحظرت العقوبات اجلديدة اي�ضا ت�صدير معدات ل�صناعة النفط والغاز
 .ويف  ، 2012/2/27اتفقت دول االحتاد االوربي على حظر التجارة بالذهب وغريه من املعادن النفي�سة مع
م�ؤ�س�سات الدولة ال�سورية  ،وحظر رحالت ال�شحن اجلوي  ،وا�ستهداف البنك املركزي  .ومنذ  ،2012/3/1فر�ض
االحتاد االوربي جتميدا لال�صول على  39م�ؤ�س�سة �سورية (. )7

احلظر البحري

ويق�صد به منع دخول �أو خروج ال�سفن من �شواطئ �أو موانئ دولة معينة بوا�سطة �سفن تقيمها الدولة
فار�ضة احلظر �أمام هذه املوانئ  .ويعترب احلظر البحري من و�سائل الإكراه على دولة من الدول تكون قد خالفت
التزاما معينا  .وكانت �أول دولة ا�ستخدمت احلظر البحري  ،هي الواليات املتحدة الأمريكية  ،عندما �أ�صدر

 )6للمزيد انظر الن�ص الكامل للقرار � ،ش�ؤون االو�سط  ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية  ،بريوت  ، 2011 ،العدد � ،138ص. 209 203-
 )7امل�شاهد ال�سيا�سي  :طبيعة العقوبات االوروبية على �سوريا واهميتها  ،ميديا وورلد �سريفي�سز ليمتد  ،لندن  ، 2012/5 ،العدد � ،835ص .37 36-
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الكوجنر�س الأمريكي يف دي�سمرب عام  ،1807قانونا يق�ضي بحجز ال�سفن الأجنبية والوطنية املوجودة يف املوانئ
الأمريكية.
و�أ�صبح احلظر البحري يغلف ب�صفة امل�شروعية يف القانون الدويل  ،فقد اخذت به بع�ض االتفاقيات
الدولية  ،ومنها ميثاق جنيف للمخدرات عام  ،1921الذي طلب من الدول منع ال�سفن التي حتمل خمدرات من
حماولة التوجه �إىل دولة �أو منطقة معينة  .وكذا �أو�صت جلنة التن�سيق التابعة لع�صبة الأمم عام  ،1935باتخاذ
الإجراءات ملنع �شحن الأ�سلحة �إىل �إيطاليا  ،ومنع ا�سترياد الب�ضائع من الأرا�ضي اخلا�ضعة لل�سيطرة الإيطالية
 .وقد �أخذت اجلمعية للأمم املتحدة بهذا الإجراء  ،لإجبار الدول على االلتزام بقواعد القانون الدويل ،ففي
عام � ،1951أو�صت اجلمعية العامة بفر�ض ح�صار بحري على ت�صدير الأ�سلحة واملعدات احلربية والذخرية �إىل
املناطق الواقع حتت �سيطرة ال�صني ال�شعبية  ،وكوريا ال�شمالية  ،ب�سبب حربها مع كوريا اجلنوبية (.)8
قطع �أو جتميد العالقات الدبلوما�سية
من امل�سلم به �أن قطع العالقات الدبلوما�سية هو �أخطر مظاهر �سوء العالقات بني الدول  ،لأنه يعني انهاء
ال�صالت الودية التي كانت قائمة فيما بينها  .ولذا ف�إن الدول ال تلج�أ �إىل اتخاذ هذا االجراء �إال يف احلاالت الق�صوى
حر�صا على ا�ستقرار ال�صالت الودية  ،والإبقاء على و�سائل االت�صال املبا�شر بينها والتي ميكن عن طريقها تقريب
وجهات النظر املتعار�ضة وت�سوية اخلالفات واملنازعات  .ومن دون �شك ب�أن الت�صرفات التي يرتكبها الدبلوما�سيون
والتي تتعلق بكيان الدولة املعتمدون لديها حينما يتعر�ض �أمنها للخطر  ،قد ت�ؤدي �إىل قطع �أو جتميد العالقات
الدبلوما�سية (.)9
قطعت الواليات املتحدة الأمريكية عالقاتها الدبلوما�سية مع �إيران ،بعد حادثة اقتحام ال�سفارة
الأمريكية يف طهران عام  ،1980واحتجاز رهائن �أمريكيني بداخلها  .عقب ذلك بد�أت العقوبات الأمريكية على
النظام الإيراين بعد جناح الثورة الإ�سالمية بالإطاحة بنظام ال�شاه .
وقد يكون قطع العالقات الدبلوما�سية و�سيلة �إرغام  ،عندما تهدف �إىل �إجبار الطرف الآخر على القيام
بعمل معني  ،خا�صة �إذا تبع عملية قطع العالقات الدبلوما�سية �إجراءات �أخرى  ،كقطع العالقات االقت�صادية
والفنية والع�سكرية ووقف امل�ساعدات .
	�إن قطع العالقات الدبلوما�سية كو�سيلة �إرغام ت�ؤدي �إىل تعكري العالقات الدولية  ،لأنها تق�ضي على
الطريقة �أو املنفذ الطبيعي الذي ت�ستطيع الدول مبوجبه حل م�شاكلها  ،ورعاية م�صاحلها  ،و�إمناء عالقاتها
الدولية.
	�إن �إجراء قطع العالقات الدبلوما�سية  ،يتنافى مع مقا�صد الأمم املتحدة � .إ�ضافة �إىل �أنه يعني عدم
االعرتاف بحكومة الدولة التي قطعت عالقاتها معها .
	�أما �إذا �أ�صرت دولة معينة على خمالفتها لقواعد القانون الدويل  ،ومل ت�أبى لقرارات الأمم املتحدة ،واتبعت
�سيا�سة عدوانية ف�إنه يجوز للدول �أن تقطع عالقاتها الدبلوما�سية مع هذه الدولة ،من �أجل �إرغامها على وقف
خمالفتها  .من ذلك قيام غالبية الدول الأفريقية وبع�ض دول عدم االنحياز وال�صني ال�شعبية واالحتاد ال�سوفيتي
والو�س وموري�شيو�س و�إ�سبانيا  ،بقطع عالقاتها مع الكيان ال�صهيوين عقب عدوان حزيران .)10(1967
وقطعت اململكة املغربية عالقاتها الدبلوما�سية مع كو�ستاريكا و ال�سلفادور يف  ، 1984ب�سبب نقل
 )8للمزيد انظر  ،د � .سهيل ح�سني الفتالوي  :املنازعات الدولية  ،دار القاد�سية  ،بغداد � ، 1985 ،ص .238 236-
 )9للمزيد انظر  ،د  .فادي املالح � :سلطات الأمن واحل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية  ،اال�سكندرية � ،1981 ،ص  12وما بعدها .
 )10د � .سهيل ح�سني الفتالوي  :املرجع ال�سابق � ،ص .220 218-
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�سفاريتهما من تل ابيب �إىل القد�س (.)11
وفر�ضت املجموعة الأوروبية عقوبات دبلوما�سية هي الأوىل من نوعها �ضد ليبيا عام  ،1986حيث اتفق
وزراء خارجية دول املجموعة الأروبية جميعا على تقلي�ص عدد الليبيني العاملني يف �أقطار املجموعة الأوربية
ب�صفتهم ال�شخ�صية (�سواء يف املكاتب ال�شعبية �أو يف الوكاالت ال�صحفية واخلطوط اجلوية �..إلخ)  .و�صعوبة
ح�صول الليبيني من غري الدبلوما�سيني على ت�أ�شرية دخول �أرا�ضي دول املجموعة الأوربية (.)12
كذلك جل�أت احلكومة الرتكية �إىل حزمة �إجراءات  -عقوبات  -بعد حادثة ال�سفينة مرمرة � ،ضد
�إ�سرائيل  ،منها تعليق العالقات الدبلوما�سية  .ويف �أواخر مار�س  ، 2012اقدمت تركيا على غلق �سفارتها يف دم�شق
 ،على خلفية ا�شتداد حدة العمليات الع�سكرية التي تقوم بها القوات النظامية بحق ال�سكان املدنيني  -وما يرافقها
من اعمال قتل وق�صف للأحياء ال�سكنية  -وقد �سبقتها يف ذلك العديد من الدول العربية واالوربية ،التي اقدمت
هي الأخرى بغلق �سفاراتها يف دم�شق  .فيما اكتفت بع�ض الدول بتخفي�ض م�ستوى التمثيل الدبلوما�سي لها يف دم�شق
(.)13

املبحث الثاين
العقوبات الدولية و�آثارها

متتلك العقوبات الدولية �سجال حافال بالنجاحات واالخفاقات � .إن املنظور الذي تقدر منه الفائدة
والآثار هو منظور دور العقوبات يف تعزيز �إقامة نظام دويل م�ستقر .وينطوي هذا  ،من ناحية  ،على تقييم �إن
كانت العقوبات حتقق الأهداف الآنية امل�ستهدفة يف قرارات جمل�س الأمن � ،أي �إرغام دولة تعد ب�أنها انتهكت املعايري
الدولية على اتخاذ اجراءات معينة وفقا لهذه املعايري .ومن ناحية �أخرى ينطوي ذلك على الت�أمل يف ت�أثري العقوبات
يف الأبعاد الوا�سعة للنظام الدويل  .كما حددت يف ميثاق الأمم املتحدة والعهود واملواثيق ذات ال�صلة به  .وت�شمل
هذه االبعاد اال�ستقرار الدويل  .هل �أ�سهمت العقوبات يف ا�ستقرار الإقليم والنظام الدويل الوا�سع �أم �أنها انتق�صت
منهما ؟ وكذلك القيم التي تعد جوهرية يف النظام الدويل امل�ستقر هل عززت العقوبات احرتام حقوق االن�سان ؟.
	�إن ن�صف احلاالت التي فر�ض فيها جمل�س الأمن الدويل عقوبات اقت�صادية �إلزامية على الدول الأع�ضاء
كانت �ضمن العامل العربي  .والدولتان الوحيدتان الأخريان اللتان فر�ضت عليهما مثل هذه العقوبات هما هايتي
واالحتاد اليوغ�ساليف ال�سابق  .ولذا ف�إن �أية حماولة لتقييم فائدة العقوبات دوليا البد من �أن تويل اهتماما وا�سعا
للعامل العربي  .ومن ناحية �أخرى  ،لقد ت�أثرت االو�ضاع ال�سيا�سية يف العامل العربي بالعقوبات ت�أثرا كبريا .
�سواء كانت الأقطار العربية منفردة حتت احل�صار �أم مل تكن  ،فقد ت�أثرت جميعها بها  .و�إن كانت بع�ض هذه الآثار
ايجابية (كما هو احلال عندما ا�ستفادت الدول املجاورة من حتويل التجارة ب�سبب العقوبات) .بيد �أن الت�أثري
كان �سلبيا يف الغالب .ورمبا كانت العقوبات ردا على تهديدات ا�ستهدفت ا�ستقرار النظام الدويل  ،بيد �أنها �أذكت
نار التوترات ال�سيا�سية الإقليمية وزادت حدة االنق�سامات االجتماعية و�أحدثت ا�ضطرابا اقت�صاديا على نطاق
املنطقة .
لقد منح النظام العاملي اجلديد فر�صة فر�ض العقوبات وخلق الظروف لإثبات عدم فعاليتها .فمن جهة
مكنت القوى املحركة للنظام العاملي اجلديد  ،الدول الغربية الرئي�سية من تن�سيق فر�ض عقوبات الأمم املتحدة ،
 )11انظر امل�شاهد ال�سيا�سي  ،ميديا وورلد �سريفي�سز ليمتد ،لندن  ، 2012/5 ،العدد � ، 835ص .61
 )12للمزيد انظر  ،د  .تيم نبلوك  :املرجع ال�سابق � ،ص .159 158-
 )13للمزيد انظر  :امل�شاهد ال�سيا�سي  ،ميديا وورلد �سريفي�سز ليمتد  ،لندن  ،2012/4 ،العدد � ، 831ص . 8
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ومن ناحية �أخرى دمرت الردود ال�سلبية للنظام العاملي اجلديد امل�صداقية الدولية و�شرعية العقوبات  .و�أ�صبح
امل�شهد جاهزا ل�صراعات طويلة تعاين فيها �شعوب الدول املعاقبة معاناة كبرية .
كما ظهرت العالقة بني ميزان القوى الدويل واملواقف �إزاء العقوبات من حتول املواقف التي حدثت يف
نهاية عقد الثمانينات  .قبل عام  1990كان العامل الثالث هو الذي �أعطى الأمم املتحدة دورا يت�سم مبركزية �أكرب
يف ح�سم ال�صراعات الدولية  ،و�أيد ا�ستعمال العقوبات االقت�صادية للمحافظة على القانون الدويل وحقوق الإن�سان
(.)14

املطلب الأول
اجلزاءات والعقوبات يف ميثاق الأمم املتحدة

عند �صياغة ميثاق الأمم املتحدة جرت عدة تعديالت على م�شروع دمبارتون �أوك�س  ،وحل تعبري «التدابري»
الذي ال يتطلب ا�ستخدام القوة  ،كما ورد يف املادة  ، 41بدال من العقوبات واجلزاءات  .لكن �أدبيات الأمم املتحدة
ت�أثرت بتعبري العقوبات امل�ستخدم يف ع�صبة الأمم بحيث ترادفت كلمة» التدابري» يف الف�صل ال�سابع من امليثاق مع
العقوبات التي وردت يف املادة  16من عهد ع�صبة الأمم .
و�أ�صبحت م�صطلحات  -العقوبات واجلزاءات  - Sanctionsتعني التدابري التي ال تتطلب ا�ستخدام
القوة الع�سكرية التي تتخذ �ضد دولة مبوجب املادة  41من امليثاق  .وكلمة  Embargoتعني احلظر ،بينما
تن�صرف كلمة احل�صار � Blocusإىل �أحد مظاهر الأعمال الع�سكرية التي ميكن �أن تقوم بها الأمم املتحدة مبوجب
املادة  .)15( 42وحتى يكون للعقوبات قوة القانون  ،البد من �أن ت�صدر ب�إجماع وتوافق دويل .

�أوال  :جمل�س الأمن الدويل

 -بح�سب

يعد جمل�س الأمن الدويل التابع للمنظمة الدولية للأمم املتحدة  ،اجلهة املخولة قانونا
امليثاق  -باتخاذ العقوبات .
وحيث �أن من بني مقا�صد منظمة الأمم املتحدة ومبادئها كما وردت يف امليثاق  ،ن�صت املادة ( )1الفقرة
الأوىل على �أن  :حفظ ال�سلم والأمن الدويل  ،وحتقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابري امل�شرتكة الفعالة ملنع
الأ�سباب التي تهدد ال�سلم ولإزالتها  ،وتقمع �أعمال العدوان وغريها من وجوه الإخالل بال�سلم  ،وتتذرع بالو�سائل
ال�سلمية  ،وفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل  ،حلل املنازعات الدولية التي قد ت�ؤدي �إىل الإخالل بال�سلم �أو
لت�سويتها (.)16
ولذلك خول امليثاق جمل�س الأمن الدويل لال�ضطالع بدوره يف حفظ الأمن وال�سلم الدوليني ،حيث ورد
يف الف�صل ال�سابع من امليثاق الأعمال الواجب اتخاذها من قبل جمل�س الأمن يف حاالت تهديد ال�سلم والإخالل به
ووقوع العدوان  .وعليه ن�صت املادة ( )39على �أن  :يقرر جمل�س الأمن ما �إذا كان قد وقع تهديد لل�سلم �أو �إخالل به
او كان ما وقع عمال من �أعمال العدوان  ،ويقدم يف ذلك تو�صياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري طبقا لأحكام
املادتني ( )41و ( )42حلفظ ال�سلم والأمن الدوليني �أو �إعادتهما �إىل ن�صابهما .
ون�صت املادة ( )41على ان ملجل�س الأمن �أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري التي ال تتطلب ا�ستخدام
 )14د  .تيم نبلوك  :املرجع ال�سابق � ،ص .27 ، 14 13-
 )15با�سيل يو�سف بجك  :املرجع ال�سابق � ،ص .40
 )16للمزيد انظر  ،الف�صل االول ميثاق االمم املتحدة .
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القوة امل�سلحة لتنفيذ قراراته  ،وله �أن يطلب �إىل �أع�ضاء «الأمم املتحدة» تطبيق هذه التدابري  ،ويجوز �أن يكون
من بينها وقف ال�صالت االقت�صادية واملوا�صالت احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والال�سلكية
وغريها من و�سائل املوا�صالت وقفا جزئيا �أو كليا وقطع العالقات الدبلوما�سية .
	�أما يف حالة �أن هذه التدابري مل تعطي جدواها فعلى املجل�س �أن يلج�أ �إىل غريها من التدابري .كما ن�صت
على ذلك املادة (� )42إذا ر�أى جمل�س الأمن �أن التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة ( )41ال تفي بالغر�ض �أو ثبت �أنها
مل تف به  ،جاز له �أن يتخذ عن طريق القوات اجلوية والبحرية والربية من الأعمال ما يلزم حلفظ ال�سلم والأمن
الدوليني �أو لإعادتهما �إىل ن�صابهما  .ويجوز �أن تتناول هذه الأعمال املظاهرات واحل�صر والعمليات الأخرى عن
طريق القوات اجلوية �أو البحرية �أو الربي التابعة لأع�ضاء «الأمم املتحدة» (.)17
	�إ�ضافة �إىل تخويل امليثاق ملجل�س الأمن �أثناء ممار�سة اخت�صا�صاته يف حفظ الأمن وال�سلم الدوليني ،
اتخاذ ما يراه منا�سبا يف حاالت تهديد ال�سلم والإخالل به ووقوع العدوان �أجازت املادة ( )53من امليثاق للمجل�س ما
يلي  ،حيث تن�ص الفقرة الأوىل منها على  :ي�ستخدم جمل�س الأمن التنظيمات والوكاالت الإقليمية يف �أعمال القمع
 ،كلما ر�أى ذلك مالئما  ،ويكون عملها حينئذ حتت مراقبته و�إ�شرافه � .أما التنظيمات والوكاالت نف�سها ف�إنه ال يجوز
مبقت�ضاها �أو على يدها القيام ب�أي عمل من �أعمال القمع بغري �إذن املجل�س ،وي�ستثنى مما تقدم التدابري التي تتخذ
�ضد �أية دولة من دول الأعداء املعرفة يف الفقرة ( )2من هذه املادة مما هو من�صو�ص عليه يف املادة (� )107أو
التدابري التي يكون املق�صود بها يف التنظيمات الإقليمية منع جتدد �سيا�سة العدوان من جانب دولة من تلك الدول ،
وذلك �إىل �أن يحني الوقت الذي قد يعهد فيه �إىل الهيئة  ،بناء على طلب احلكومات ذات ال�ش�أن  ،بامل�س�ؤولية عن منع
كل عدوان �آخر من جانب �أية دولة من تلك الدول(.)18
من املعلوم �أن اخت�صا�صات جمل�س الأمن فيما يتعلق ب�أعمال ال�سلم والأمن الدوليني ال تنح�صر فح�سب يف
الت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية التي يكون من �ش�أنها تهديد ال�سلم والأمن الدوليني � .إذ �أوكل �أي�ضا امليثاق �إىل
جمل�س الأمن باملهمة الرئي�سية يف حتقيق الأمن اجلماعي  .و�أداته يف ذلك اللجوء �إىل �إجراءات القمع التي رخ�ص
له الف�صل ال�سابع من امليثاق اتخاذها يف �أي من حاالت تهديد ال�سلم الدويل �أو الإخالل به �أو وقوع العدوان  .غري
�أن ا�ستقراء املادة ( )53من ميثاق الأمم املتحدة تفيد �صراحة �إمكانية جلوء التنظيمات والوكاالت الإقليمية
ذاتها �إىل مبا�شرة �إجراءات القمع جنبا �إىل جنب مع جمل�س الأمن �صاحب االخت�صا�ص الأ�صيل يف هذا ال�ش�أن .
ومن املالحظ يف هذا ال�صدد �أن �صفة الوكالة وحدها هي التي تف�سر وتربر يف �آن واحد توزيع االخت�صا�ص هذا
يف جمال �أعمال الأمن اجلماعي بني كل من جمل�س الأمن واملنظمات الإقليمية � .إذ يف مبا�شرتها لتلك املهمة على
�أ�سا�س من االزدواج الوظيفي  .ينح�صر هنا دور تلك الأخرية يف تطبيق مفردات ال�سيا�سة العامة التي يرتئيها على
�سبيل التخ�صي�ص جمل�س الأمن ذاته  .ويف احلقيقة  ،ف�إن �إخ�ضاع املنظمات الإقليمية للرقابة الفعلية ال�شاملة
ملجل�س الأمن ،هو الأمر الذي التقت عنده �إرادات الدول الكربى �إعماال منها يف ذلك لنهج العاملية عرب دورها الرائد
واحلا�سم داخل جمل�س الأمن (.)19
 )17للمزيد انظر ،الف�صل ال�سابع ميثاق االمم املتحدة  ،املواد (.)42 ،41 ،39
 )18انظر  ،الف�صل الثامن ميثاق االمم املتحدة  ،املادة (.)53
 )19جتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض املنظمات الإقليمية قد جل�أت �إىل مبا�شرة �إجراءات القمع دون احل�صول على اال�ستئذان امل�سبق ملجل�س الأمن ،كما حدث مبنا�سبة تدخل
منظمة الدول الأمريكية يف كوبا والدومنيكان  .وكانت حجة الواليات املتحدة  -حينها  -تتبلور يف عدم خ�ضوع تلك املمار�سات للمادة  ، 53الفقرة الأوىل ،على �أ�سا�س
ان�صراف تلك املادة فح�سب �إىل �إجراءات القمع التي تتطلب ا�ستخدام القوة امل�سلحة  ،ال�صادرة بقرار ملزم من املنظمة الإقليمية� .أما فيما يخ�ص اجلامعة العربية  ،ف�إن
ر�أي د  .علي �إبراهيم  ،يرى �أن قوات الردع العربية التي �أن�ش�أتها جامعة الدول العربية عام � ،1976أثناء احلرب الأهلية اللبنانية ،والتي ي�شكل اجلي�ش ال�سوري وحده
�أ�سا�س تكوينها ب�صفة ا�ست�شارية  .تعترب �أبلغ دليل على جلوء اجلامعة �إىل مبا�شرة �إجراءات القمع خالفا للمادة ( .)53للمزيد انظر ،د  .حازم حممد عتلم  :املنظمات
				
جامعة امللكة �أروى

43

العدد التا�سع -يوليو  -دي�سمرب 2012

اجلـــــــزاءات يف القانون الـــــــدويل

لقد �شهد عقد الت�سعينات من القرن الع�شرين ن�شاطا غري م�ألوف ملجل�س الأمن �سواء من حيث عدد القرارات
التي �أ�صدرها وتنوعها  ،ال �سيما بفر�ض اجلزاءات على الدول يف �أو�ضاع كان من املتعذر �صدورها يف الفرتة ال�سابقة
 .حيث طر�أ تطور مفاهيمي على ال�سلم والأمن الدوليني والأفعال التي ت�شكل م�سا�سا بال�سلم ما يجيز ملجل�س الأمن
التدخل  .وقد ر�صد هذا التطور يف الإعالن ال�صادر عن جمل�س الأمن بعد القمة التي عقدت يف ،1992/1/31
والتي ح�ضرها ملوك ور�ؤو�ساء الدول الأع�ضاء يف املجل�س .
وقد بلغ عدد حاالت فر�ض اجلزاءات منذ العام 1990وحتى نهاية  2005بحدود ( )10حاالت مبا فيها
العراق  .وقد �أن�ش�أ جمل�س الأمن جلنة خا�صة للجزاءات التي فر�ضت على كل دولة  ،وتدعى “جلنة اجلزاءات”
مقرتنة برقم قرار جمل�س الأمن الذي فر�ضت مبوجبه هذه اجلزاءات (. )20
الهيمنة االمريكية على جمل�س االمن
يف كلمته االفتتاحية للدورة ( )58للجمعية العامة للأمم املتحدة ،قدم ال�سيد كويف �أنان  ،الأمني العام
ال�سابق للأمم املتحدة  ،و�صفا دقيقا للتحديات التي تواجه لي�س الأمم املتحدة فح�سب و�إمنا النظام الدويل ب�أكمله
 ،وذلك يف �ضوء نتائج احلرب الأمريكية على العراق عام  ، 2003وق�صور النتائج املتحققة يف املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية الأخرى  .وو�صف كويف �أنان الظروف التي تعي�شها املنظمة الدولية ب�أنها ت�شبه تلك التي
واكبت ن�ش�أتها يف عام  ،1945وذلك بعد ما �أعطت بع�ض الدول لنف�سها “قا�صدا الواليات املتحدة وبريطانيا” حق
وواجب ا�ستخدام القوة الوقائية �ضد دول �أخرى  ،وعليه فقد �أ�ضحت املنظمة الدولية يف مفرتق طرق خطري،
و�أ�صبح يتعني على الدول الأع�ضاء ا�ستغالل اللحظة الدولية لأحداث �إ�صالحات جذرية للمنظمة لالرتقاء بدورها
يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية .
وكانت الواليات املتحدة قد ا�ستغلت عودة الروح ملجل�س الأمن الدويل يف اعقاب حرب اخلليج الثانية  ،يف
ا�ست�صدار العديد من القرارات الدولية التي ت�سمح لها � ،سواء بفر�ض عقوبات على الأنظمة املناوئة مل�صاحلها حتت
زعم �أنها تهدد ال�سلم والأمن الدوليني  ،مثلما حدث �ضد ليبيا  ،وكذلك �ضد نظام طالبان يف �أفغان�ستان  ،و�ضد نظام
ميلو�سوفيت�ش يف يوغ�سالفيا  ،و�ضد نظام �صدام ح�سني يف العراق .
كما �أن بع�ض القرارات الدولية �سمحت للواليات املتحدة وحلفائها بالتدخل الع�سكري املبا�شر مثلما حدث
يف ال�صومال وهايتي ورواندا و�أفغان�ستان(.)21

احتكار الع�ضوية الدائمة يف جمل�س االمن

ال�شك يف ان احتكار الع�ضوية الدائمة يف جمل�س الأمن يخرق قاعدة امل�ساواة بني الدول  ،ويحول دون
دمقرطة منظمة الأمم املتحدة  ،وبالتايل دمقرطة العالقات الدولية .
لقد �سعت الدول العظمى عند و�ضع ميثاق الأمم املتحدة �إىل �إخ�ضاع جمل�س الأمن ل�سيطرتها عن طريق
احتكارها للع�ضوية الدائمة  .وما من �شك يف �أن من امل�ستحيل �أن تتنازل هذه الدول عن امتيازات هذه الع�ضوية
الدائمة ل�صالح دول اجلنوب �أو ل�صالح القوى الكربى اجلديدة مثل اليابان و�أملانيا  .فقد مت رف�ض االقرتاحات
ال�سابقة مبنح معقد دائم يف جمل�س الأمن لدول العامل الثالث � ،أو حتى امل�ساواة بني فاعلية جمل�س الأمن و اجلمعية
العامة  .فواقع احلال �أن اجلمعية العامة ت�سيطر عليها دول العامل الثالث التي ا�ستطاعت عن طريق الأغلبية
الدولية الإقليمية واملتخ�ص�صة  ،دار النه�ضة العربية  ،القاهرة � ،2003 ،ص  168وما بعدها.
 )20با�سيل يو�سف بجك  :العراق وتطبيقات الأمم املتحدة للقانون الدويل  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت� ،2006 ،ص .149
 )21كمال حماد � :أزمتا العراق ودارفور من وجهة القانون الدويل � ،ش�ؤون الأو�سط  ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية ،بريوت ،2008 ،العدد � 129ص .91 – 90
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�إ�صدار قرارات مل تر�ضى عنها الدول الكربى وخا�صة الدول الغربية ويف مقدمتها الواليات املتحدة  .وهذا ما يف�سر
تهمي�ش دور اجلمعية العامة للأمم املتحدة  ،وعدم تو�سيع الع�ضوية الدائمة يف جمل�س الأمن .
حتاول الواليات املتحدة فر�ض هيمنتها على منظمة الأمم املتحدة وتوظيفها من اجل دعم �سيطرتها
على النظام الدويل وتكري�س زعامتها العاملية  ،ومما ي�ؤكد �سعي الواليات املتحدة �إىل حتويل الأمم املتحدة �إىل
�أداه تخدم �أهداف �سيا�ستها اخلارجية  .وقد لوحظ ذلك �إثناء �أزمة اخلليج الأوىل وبعدها يف مواجهة العراق .
مرور ًا بتهمي�ش دور املنظمة الدولية يف مفاو�ضات ال�سالم العربية الإ�سرائيلية يف مدريد ومو�سكو ووا�شنطن حيث
ا�ستدعيت االمم املتحدة لتلعب دور املراقب يف هذه املفاو�ضات التي ترعها الواليات املتحدة (.)22

ثانيا  :الواليات املتحدة والعقوبات

من املالحظ �أن الواليات املتحدة تعد من �أكرث الدول � ،إن مل تكن الدولة الوحيدة التي تقوم بفر�ض
العقوبات  .فما هي املرجعية القانونية للعقوبات الأمريكية املختلفة؟ وما مدى م�شروعيتها ؟.
الر�ؤية التاريخية االمريكية لأهمية العقوبات
ت�شري املواقف الأمريكية منذ عهد ع�صبة االمم �إىل الرتويج ل�سيا�سة احلظر باعتبارها بديال ال�ستخدام
القوة امل�سلحة  .واعرتاف ًا بالكلفة الإن�سانية وفق ًا للخربة القا�سية يف احلرب العاملية الأوىل  ،فان الرئي�س االمريكي
ويل�سون �أو�صى باجلزاءات االقت�صادية باعتبارها اال�سرتاتيجية الأولية لع�صبة الأمم � ،إذ �إن اجلزاءات كما و�صفها
 ,هي يف الوقت نف�سه �أكرث �سرعة ونظافة وفعالية يف �ساحة القتال  ،حيث قال « :ان امة حما�صرة هي �أمة يف م�شهد
ا�ست�سالم � .إن احل�صار با�ستعماله االقت�صادي امل�سامل وال�صامت  ,ونتائجه الباهرة  ,لي�س بحاجة �إىل القوة  .انه
عالج رهيب وال ترتتب عليه كلفة حياة احد من خارج الأمة املحا�صرة  ،ولكنه ي�ضغط على الأمة  ،التي بتقديري
لي�ست هناك �أمة حديثة ميكن �إن تقاومه».
وبينما �أو�صى الرئي�س الأمريكي ويل�سون با�ستخدام اجلزاءات االقت�صادية كو�سيلة �سلمية بديلة للحرب
� ،أدان هذه الفكرة جون فو�سرت داال�س  ،لأنها ت�صيب الأبرياء املدنيني يف الدولة امل�ستهدفة � .أما فيما يتعلق مبوقف
الواليات املتحدة من فر�ض العقوبات االنفرادية على خمتلف الدول هنا وهناك  ،ميكن الإ�شارة اىل خطاب �ألقاه
وزير اخلارجية الأ�سبق دين ا�شي�سون � ،أمام الدورة ال�سنوية للجمعية الأمريكية للقانون الدويل يف عام  1963يف
وا�شنطن  ،حيث تطرق لإجراءات ح�صار (الكرنتينا) التي اتخذتها الإدارة الأمريكية �أبان �أالزمة ال�سوفيتية-
الغربية يف �أكتوبر  ،1962ل�ضمان �سحب كوبا لل�صواريخ ال�سوفيتية  .حيث قال �« :إن �إجراءات الكرنتينا مل تكن
م�سالة قانونية �أو م�سالة من القانون الدويل كما تفهم هذه امل�صطلحات  .ان كثري مما يدعى القانون الدويل لي�س اال
ع�صارة قيم  ،ويجب عدم اخللط بني هذه الع�صارة والقانون الدويل  .يتعني عدم ا�ستخال�ص �سيا�سة قانونية عامة
تقيد ال�سيادة  .ان ال�صكوك الدولية قد �صيغت لأهداف حمددة  ،ويجب �إن ا�ستخل�ص بان منا�سبة الكرنتينا على
كوبا مل تكن م�سالة قانونية  .ان �أي قانون ال ميكنه هدم الدولة التي خلقت القانون».
وقد ا�ستخدمت الواليات املتحدة يف فرتات الحقه اجلزاءات ب�صيغه او اخرى اكرث من ( )70مرة  .مما
يدعو �إىل اال�ستنتاج بان ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف هذه الأيام هي اجلزاءات  .وقد �أ�صبحت اجلزاءات
�أداة جديدة الختيار احلكومات امل�صممة جللبها كامللحدين الدوليني اىل الهاوية .واملح�صلة النهائية للجزاءات
االقت�صادية تتمثل يف نية اال�ضرار االقت�صادي بدولة �أخرى  .ان الفكرة الأ�سا�سية هي الإ�صرار على االرهاق
 )22د  .عبد الواحد النا�صر  :قانون العالقات الدولية  ،النظريات واملفاهيم الأ�سا�سية  ،الرباط � ، 1994 ،ص . 50 – 49
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االقت�صادي ال�شديد الذي ال يطاق بالن�سبة ملواطني الدولة امل�ستهدفة حتى ي�ضغطوا بدورهم على قادتهم بهدف
تغيري �سيا�ستهم غري املرغوبة .
كما ان ال�سيا�سات االقت�صادية الداخلية  ،ميكن �إن تت�أثر مبجملها  ،الن اجلزاءات قد اعتمدت يف الأ�صل
لإرهاق اقت�صاد البلد امل�ستهدف  .ويف هذا املعنى فان اجلزاءات مماثلة للحرب ،كالهما ي�ستخدم الأذى عمدا �ضد
الدولة امل�ستهدفة بغر�ض تبديل �سيا�ستها �أو �إدارتها  .مع �أن اجلزاءات ميكن �أن تكون مماثلة للحرب يف بع�ض
الأوجه  ،ف�إن االختالف بينهما يتمثل يف انت�شار اال�ستخدام الأ�سبق لها .
ويبدو جليا من خالل املمار�سات عرب تاريخ ال�سيا�سة الأمريكية  ،ومبا ال يقبل اجلدل  ،ب�أن موقف الإدارات
الأمريكية من اجلزاءات ومدى عالقتها بالقانون الدويل حتكمه الظروف وامل�صالح ال�سيا�سية لي�س �إال  .كما �أن
املنهج الأمريكي الثابت يف �سيا�سة فر�ض اجلزاءات يعود اىل اعتبارها بديل ل�شن احلرب ب�صيغة اقت�صادية  ،وتقود
�إىل نتائج م�أ�ساوية ت�ساوي �إن مل تزد على �آثار احلرب .و�أن الواليات املتحدة تغفل مفهوم االنتقام املحظور وفق
ميثاق الأمم املتحدة  ،ومتنح امل�شروعية للتدابري غري ال�شرعية وتطلق عليها تعبري «التدابري امل�ضادة» (.)23
املرجعية القانونية للعقوبات االمريكية االنفرادية  .ومدى م�شروعيتها
	�إن العقوبات الأمريكية على خمتلق الدول  ،ت�صدر وفق قوانني �أمريكية تتعدى احلدود ال�سيا�سية
للواليات املتحدة  .ووفق قواعد القانون الدويل ف�إن �أثر القوانني الوطنية حمدود ينح�صر داخل اقليم الدولة
م�صدر الت�شريع  .وكذلك ت�ستند معظم العقوبات الأمريكية � ،إن مل تكن كلها �إىل حجة انتهاك حقوق االن�سان ون�شر
الدميقراطية  .الأمر الذي يعد انتهاكا ل�سيادة الدول وتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية  ،والأمر فقط يف حالة وجود
هكذا انتهاكات حلقوق االن�سان يعود للأمم املتحدة التخاذ القرار  ،ولي�س للواليات املتحدة  .وبالنظر �إىل العقوبات
الأمريكية على خمتلف الدول  ،يبدو دور تكري�س الهيمنة الأمريكية  ،بحيث يظهر جليا ب�أن كل دولة ال يتما�شى
توجهها والر�ؤية الأمريكية  -ال�سيا�سة الأمريكية -متثل تهديدا مبا�شرا للواليات املتحدة و�أمنها القومي .

املطلب الثاين
مدى اجلدوى من العقوبات  .و�آثارها على ال�شعوب
كما متت الإ�شارة �أنفا � ،إن للعقوبات جانبها ال�سلبي واملتمثل يف اثرها على �شعوب الأنظمة املفرو�ض عليها
العقوبات.
وهنا �سيتم تناول احلالتني  ،يف قطاع غزة والعراق  ،مع حماولة الإجابة على الت�سا�ؤل التايل  :هل يعترب
احل�صار جرمية �أباده جماعية ؟ .

�أوال :احلالة الفل�سطينية  ،ح�صار قطاع غزة

اتخذت ا�سرائيل عدة اجراءات جتاه قطاع غزه  ،عقب اخلالف بني حركة فتح وحما�س يف ،2007/6/14
الذي انتهى ب�سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة  .وقد بد�أت ا�سرائيل هذه االجراءات باعتبار القطاع» كيانا
معاديا» مبوجب قرار ا�سرائيلي  ،بتاريخ  ، 2007/9/19ثم فر�ضت ح�صارا تدريجيا على القطاع اىل ان اكملت
وامتت هذا احل�صار يف يناير  ,2008وعاودت ح�صارها للقطاع خالل الـ ( )15يوما املنق�ضية من نوفمرب . 2008
 )23با�سيل يو�سف بجك  :مدى م�شروعية العقوبات الأمريكية والأوربية على �سوريا يف �ضوء القانون الدويل  ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت /11 ،
 ،2011العدد � ، 393ص  41ـ .42
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وقد ا�ستندت ا�سرائيل يف تربيرها هذا العمل �إىل �أنها غري م�س�ؤولة عن قطاع غزة  ،فهي قد ان�سحبت
وفق خطة االنف�صال الأحادي اجلانب يف عام  ،2005وبالتايل فهي ال تتحمل �أية التزامات قانونية جتاهه  ،و�إنها
اتخذت قرار احل�صار ا�ستنادا �إىل مقت�ضيات ترتبط باعتبارات امنية نا�شئة عن ا�ستمرار الهجمات ال�صاروخية
من القطاع  ،بل زعمت �أنها مل تفر�ض ح�صارا �شامال على القطاع و�أن حما�س هي التي دبرت هذا الأمر لك�سب
تعاطف الراي العاملي معها .فقد ذكرت وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية �أن “حما�س ا�ستغلت الإجراءات الوقائية
التي اتخذتها �إ�سرائيل ب�إغالق املعابر احلدودية ملدة يومني  -ب�سبب اقدام حما�س على �إطالق قذائف �صاروخية-
بخلقها االنطباع وكان قطاع غزة ي�شهد ازمة �إن�سانية “.
وقد بررت �إ�سرائيل ت�شديد ح�صارها خالل نوفمرب  ، 2008بحجة خرق الفل�سطينيني اتفاق التهدئة
التي تو�صل �إليه اجلانبان الفل�سطيني والإ�سرائيلي منذ عدة �أ�شهر .
واملح�صلة النهائية للح�صار اال�سرائيلي ( برا وبحرا وجوا ) لقطاع غزة وما نتج من تداعيات �إن�سانية
 ،و�صفت من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية ب�أنها �أو�ضاع مزرية وقا�سية ت�ؤدى �إىل كارثة �إن�سانية نتيجة قيام
�إ�سرائيل ب�إغالق كافة املعابر مع القطاع  ،وما تبعه من منع �أو تقييد دخول الغذاء والدواء �إىل �سكان القطاع  ،ومنع
�إمدادات الوقود  ،فقد نزح مئات الآالف من الفل�سطينيني �إىل م�صر عرب معرب رفح الربي  ،جمربين ،نتيجة احل�صار
الإ�سرائيلي .
ومل تكتفي �إ�سرائيل بح�صارها للقطاع  ،بل اقرتن احل�صار ب�إجراءات ع�سكرية �شملت االغتياالت
واالجتياحات والعمليات الع�سكرية اجلوية �ضد �أهداف يف قطاع غزة (.)24
	�إن �إ�سرائيل تتجاوز يف ممار�ستها �شروط احل�صار و�ضوابطه  ،من حيث مدته ومكانه ونطاق تطبيقه ،كما
ورد يف اتفاقية الهاي  .وامل�ؤكد �أن ا�سرائيل عمدت وتتعمد احل�صار الأخري على قطاع غزة �إىل الت�ضييق على
ال�سكان  ،ومنع املر�ضى والأطفال من مغادرة القطاع لتلقي العالج  ،حيث توفى ( )250مري�ضا منذ بد�أ احل�صار
الأخري � ،إ�ضافة �إىل جلوء �إ�سرائيل �إىل �سيا�سة التجويع وقطع امل�ؤن الغذائية واخلدمات  ،حيث يفتقر قطاع
غزة �إىل �أكرث من ثالثني �سلعة غذائية ح�سب تقارير �صحفية  .وتتنافى الإجراءات الإ�سرائيلية مع االتفاقيات
واملواثيق الدولية  ،فقد �أ�شارت املادة ( )55من اتفاقية جنيف الرابعة �إىل الواجب الواقع على دولة االحتالل يف
العمل ب�أق�صى امكانياتها لتزويد ال�سكان بامل�ؤن الغذائية والإمدادات الطبية � ،إ�ضافة �إىل �أن الربوتوكول الإ�ضايف
يح�ضر يف املادة ( )54الفقرة ( )1ا�ستخدام التجويع كو�سيلة من و�سائل احلرب .
ومن املالحظ عند ت�شكيل �صورة للممار�سات الإ�سرائيلية  ،خ�صو�صا تلك املمار�سات املوجهة �ضد ال�سكان
ووجودهم ب�شكل مبا�شر �أو تدمري ممتلكاتهم � ،إن �إ�سرائيل متار�س جرمية �إبادة بحق ال�سكان الفل�سطينيني  ،وذلك
وفق املادة ( )2من اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .وقد وثق تقرير م�شرتك ملنظمة
“بت�سليم” حلقوق االن�سان ومركز “هموكيد” حلماية الفرد ،الذي ن�شر يف  ،2005 /3/29االنتهاكات الإ�سرائيلية
امل�ستمرة حلقوق االن�سان وللقانون الدويل ،املرتبطة بالقيود التي تفر�ضها �إ�سرائيل على حركة وتنقل الأ�شخا�ص
والب�ضائع بني قطاع غزة وال�ضفة الغربية � ،إىل �إ�سرائيل والعامل .
وجاء يف التقرير الذي حمل عنوان “�سجن غزة “ �إنه  :نتيجة احل�صار االقت�صادي الذي تفر�ضه
�إ�سرائيل على القطاع  ،يعي�ش اليوم �أكرث من  77%من �سكان القطاع � ،أي ما يعادل (� )1,033,500شخ�ص حتت
 )24حممود �صدقي  :احل�صار الإ�سرائيلي لقطاع غزة يف �ضوء قواعد القانون الدويل االن�ساين  ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية  ،اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية  ،بريوت
 ،2009 ،العدد � ، 22ص  71ـ . 72
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خط الفقر  .وحوايل  23%من �سكان القطاع � ،أي �أكرث من ( )323,000ن�سمة يعانون من الفقر املدقع  ،وال ي�صلون
�إىل خط البقاء وال�صمود حتى بعد احل�صول على امل�ساعدات الدولية  .وبخ�صو�ص القيود على احلركة والتنقل ،
فقد �أورد التقرير �أنها مفرو�ضة على املجموعة ال�سكانية كاملة  ،من خالل تطبيق معايري جمحفة ال تراعي حاجات
ال�سكان.
ووفقا التفاقية جرمية منع الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  ،ورد يف املادة ( )2البند (� : )3إن اخ�ضاع
جماعة ب�شرية �إىل ظروف قا�سية يراد منها �إبادتهم كليا �أو جزئيا  ،يعترب جرمية �إبادة .
وهذا ما ينطبق فعال على قطاع غزة ،ا�ستنادا �إىل ما ورد يف االح�صائيات ال�سابقة (.)25
وكابد �سكان غزة املليون ون�صف املليون �أزمة �إن�سانية ع�سرية حلت بهم بفعل �أكرث من �أ�سبوعني من العمليات
الع�سكرية اال�سرائيلية الوا�سعة  ،والتي فاقمت وط�أة ت�سعة ع�شرة �شهرا من ح�صار �إ�سرائيلي مقيد حلرية احلركة
 ،بتعزيز من م�صر .
وقد �أنكرت احلكومة الإ�سرائيلية مرارا وجود �أزمة �إن�سانية  ،يف حني �أن معلومات من منظمات �إن�سانية
دولية  ،ووكاالت تابعة للأمم املتحدة ،و�سكان القطاع �أنف�سهم  ،تدح�ض هذا االدعاء متاما  .حيث يواجه مدنيو
غزة نق�صا حادا يف الغذاء واملاء والغاز املنزيل والوقود والعناية الطبية  ،وذلك ب�سبب انعدام الأمن  ،والإغالق
الق�سري جلميع حدود القطاع  ،وب�سبب انتهاكات خطرة للقانون الإن�ساين الدويل .
حيث ين�ص القانون الدويل الإن�ساين على انه  ،يجب على ا�سرائيل كقوة احتالل �أن ت�ضمن �سالمة ال�سكان
املدنيني ورفاهيتهم � .إن احل�صار �شكل من �أ�شكال العقاب اجلماعي الذي ينتهك القانون الدويل  .وقد اعتمد 80%
من �سكان القطاع� .أي نحو ( )1,200,000ن�سمة  ،قبل العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية على امل�ساعدات  .وكانت
ن�سبة كبرية منهم م�صابة ب�سوء التغذية  ،وكان �أكرث من ن�صفهم غري �آمنني على ال�صعيد الغذائي .
لقد بلغت البنية التحتية املتعلقة باملاء والكهرباء وال�صرف ال�صحي  -وهي متهالكة من قبل بفعل
احل�صار  -نقطة االنهيار  .وقد حذر البنك الدويل ومنظمة ال�صحة العاملية من العواقب الوخيمة التي �ستنجم عن
�أوبئة يحتمل ظهورها ب�سبب انقطاع اللقاحات وتوقف جمع النفايات وتلوث املياه( . )26هدفت �إ�سرائيل من وراء
اعالنها قطاع غزة كيانا معاديا  ،وان�سحابها منه  ،ومن ثم اعادة االنت�شار � ،إىل التمل�ص من التزاماتها كدولة احتالل
جتاه اقليم حمتل  .ورغم �سعي ا�سرائيل �إىل اعطاء قرارها �صبغة قانونية � ،إال �أن الثغرات القانونية يف ذلك القرار
وا�ضحة عرب ا�ستمرار حالة االحتالل الإ�سرائيلي للإقليم املق�صود وللأقاليم الأخرى (.)27

ثانيا  :احلالة العراقية

	�أ�صدر جمل�س الأمن القرار ( )661بت�أريخ  ،1990/8/6الذي يعترب القاعدة الأ�صلية للعقوبات �ضد
العراق  ،وذلك بعد �أربعة �أيام من احتالل العراق للكويت  .وقد ا�ستمرت العقوبات مبوجب القرار ،1991 / 687
وما تاله من قرارات وملدة 13عاما.
	�أن تقوميا عاما للجوانب الإيجابية وال�سلبية لعقوبات الأمم املتحدة على العراق  ،البد �أن يغطي بعدين
خمتلفني  :يتعلق البعد الأول مبدى م�ساعدة العقوبات يف حتقيق الأهداف املحددة املت�ضمنة يف قرارات جمل�س
 )25د  .حممد �أبو الرب  :حماكمة الإ�سرائيليني على ح�صار قطاع غزة  ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت  2009/1 ،العدد � ،359ص 61ـ
.62
 )26للمزيد انظر ،خال�صة وتو�صيات تقرير منظمة «مراقبة حقوق االن�سان» ،حمرومون ومهددون باخلطر  :الأزمة االن�سانية يف قطاع غزة  ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات
الوحدة العربية  ،بريوت  ،2009/2 ،العدد � ، 360ص  222ما بعدها .
 )27د  .حممد �أبو الرب  :املرجع ال�سابق � ،ص .60
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الأمن التي فر�ضتها  ،ويتعلق البعد الثاين بت�أثري العقوبات على احلكومة العراقية.
البعد الأول � :إن االهداف املت�ضمنة يف قرار جمل�س الأمن رقم ( . )687تدمري �أو �إزالة جميع �أ�سلحة
العراق الكيميائية والبيولوجية ومرافقها  ،وجتريد العراق من �أية قدرة نووية  ،وقبول العراق ال�سيادة الكويتية
وقبول تر�سيم احلدود كما تقرره جلنة تر�سيم احلدود  ،ودفع تعوي�ضات احلرب  ،و�إن يعيد العراق �إىل الكويت كل
الكويتيني املحتجزين يف العراق واملمتلكات الكويتية التي ا�ستوىل عليها �أثناء احتالل الكويت  .ومن الوا�ضح �أن
احلكومة العراقية قامت يف عقد الت�سعينات �أثناء �سريان العقوبات بتنفيذ معظم �شروط القرار رقم ( )687على
نحو بطيء �إال �أنه مطرد  .غري �أنه من الوا�ضح �أي�ضا �أنه مل يكن للعقوبات دور بارز يف حتقيق االمتثال  .ولكن يبدو
�أنها مار�ست ت�أثريا ايجابيا يف هذا ال�صدد يف الأ�شهر القليلة الأوىل التي اعقبت تبني القرار.
البعد الثاين � :أن القوى املحركة الأ�سا�سية لنظام احلكم العراقي مل تتغري تغريا ايجابيا بالعقوبات ،و�إن
امكانية تفاعل الدولة العراقية تفاعال مع جريانها مل تتعزز وتعا�ضمت قوة النظام مقارنة باملجتمع املدين وولدت
الظروف االقت�صادية التي تواجه ال�شعب  ،م�شاعر ومواقف غري مالئمة للتحول الدميقراطي  ،ومل يحدث حت�سن
يف احرتام حقوق االن�سان  ،ومل يجد العراق دورا م�ستقرا لنف�سه يف �إطار منطقة اخلليج .
كانت ال�شروط التي فر�ضت على العراق مبوجب القرار( )687من بع�ض النواحي وا�سعة ومرهقة �أكرث
مما ينبغي بحيث مل يكن للعراق حافزا للم�ساعد يف اجنازها � .إال �أنها كانت  ،من نواحي �أخرى  ،حمدودة �أكرث مما
ينبغي ( .)28وتت�سم �سل�سلة القرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمن بفر�ض اجلزاءات �ضد العراق ب�سمات مبتكرة يف
الأمم املتحدة وال �سابقة لها يف ت�أريخ املنظمة الدولية � .إن العقوبات املفرو�ضة على العراق هي الأكرث �شمولية
ومل ي�سبق فر�ضها على �أي دولة من قبل  .وكما وثقتها وكاالت الأمم املتحدة واملنظمات االن�سانية غري احلكومية
ومنظمات حقوق االن�سان والباحثني والقادة ال�سيا�سيني  ،ف�إن العقوبات على العراق قد نتجت عنها كارثة ان�سانية
ميكن اعتبارها من �أ�سوى الكوارث خالل العقود املا�ضية  .ومن الوا�ضح �أن نظام اجلزاءات املفرو�ض على العراق
غري قانوين مبوجب القانون االن�ساين الدويل وقانون حقوق االن�سان القائمني  .ويذهب البع�ض على حد االتهام
بالإبادة اجلماعية .
لقد اهتمت جلان حقوق االن�سان يف االمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ب�آثار اجلزاءات على التمتع
بحقوق االن�سان وخا�صة حقوق الدميومة والبقاء  .كاحلق يف احلياة والغذاء � .إن لنظام اجلزاءات املفرو�ض على
العراق هدفا وا�ضحا هو اخ�ضاع ال�شعب العراقي  ،عمدا لظروف معي�شية �صعبة ( النق�ص يف الغذاء والدواء الالزم
 ) ...وبق�صد احداث تدمري مادي كلي �أو جزئي  ...وميكن للدول التي تفر�ض عليها العقوبات �أن ترفع ق�ضايا
مبوجب املادة ( )2من اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (.)29

كيف تنتهي العقوبات ؟

تنتهي العقوبات بزوال ال�سبب الذي من �أجله مت تبني قرار العقوبات  ،وذلك �أما بان�صياع الطرف املتخذ
�ضده هذا الإجراء  -العقوبات � -أو بالتو�صل �إىل ت�سوية ما  .ونتيجة الأو�ضاع الدولية ال�سائدة يف العامل منذ �إبرام
ميثاق الأمم املتحدة  ،تظهر املمار�سة الدولية بفر�ض اجلزاءات يف حاالت عدة  ،ثم مت رفعها منها :
ـ قرر جمل�س الأمن مبوجب القرار رقم ( )232يف  ،1966/2/16فر�ض جزاءات غري �شاملة �ضد رودي�سيا اجلنوبية
 .وبعد �إبرام اتفاق ال نك�سرت هاو�س  ،القا�ضي ب�إقامة دولة زميبابوي امل�ستقلة  ،قرر جمل�س الأمن بالقرار رقم
 )28للمزيد انظر  ،د  .تيم نبلوك  :املرجع ال�سابق � ،ص 133ـ .135
� )29صدرت عن هذه اللجان وثائق ودرا�سات مهمة  .للمزيد انظر  ،با�سيل يو�سف بجك  :العراق وتطبيقات الأمم املتحدة للقانون الدويل  ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،
بريوت � ، 2006 ،ص 163 ، 149ـ .166
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( )460يف  ، 1979/12/21انهاء اجلزاءات لزوال مربرات فر�ضها .
ـ �أ�صدر جمل�س الأمن القرار رقم (  )418يف  ، 1977/11/4القا�ضي بفر�ض حظر �إلزامي على الأ�سلحة �ضد
�أفريقيا اجلنوبية وت�أكد ذلك بالقرار رقم ( )558يف  ،1984/12/13بينما رف�ض جمل�س الأمن �شمول القرو�ض
واال�ستثمارات الأجنبية  .وقد انتهت اجلزاءات املفرو�ضة على �أفريقيا اجلنوبية بقرار جمل�س االمن رقم ()919
يف  ،1994/5/25بعد انهاء نظام الف�صل العن�صري واعتماد د�ستور جديد (.)30
ـ �أ�صدر جمل�س االمن القرار ( )661يف  ،1990/8/6الذي يعترب القاعدة الأ�صلية للعقوبات �ضد العراق  ،بعد �أربعة
�أيام من احتالل العراق للكويت  .وقد ا�ستمرت العقوبات مبوجب القرار  ،1991 / 687وما تاله من قرارات وملدة
13عاما  .وكل ذلك انتهى ب�سرعة مبوجب الفقرة العا�شرة من قرار جمل�س الأمن رقم ( )1483يف 2003/5/22
� .أي بعد االحتالل الأمريكي للعراق .
ـ مبوجب قرار جمل�س الأمن رقم (  )1973يف  ، 2011/3/17فر�ضت منطقة حظر طريان فوق ليبيا  .وبعد
�سقوط النظام الليبي � ،صدر قرار جمل�س الأمن رقم ( )2016يف  ،2011 /10/27ب�أنها عمليات الناتو اجلوية -
املنفذة لقرار احلظر اجلوي -وبالتايل رفع احلظر اجلوي فوق ليبيا .

اخلامتة

ُكلف الأمني العام الأ�سبق  ،بطر�س بطر�س غايل  ،من قبل جمل�س الأمن بو�ضع وثيقة تت�ضمن عنا�صر
الدبلوما�سية الوقائية وحفظ و�صنع ال�سالم  .وبالفعل �صدرت هذه الوثيقة عام  ، 1992حتت عنوان « خطة من
�أجل ال�سالم» و�أثر التطورات الدولية الراهنة .
وبعد تنامي دور الأمم املتحدة يف اعمال حفظ و�صنع ال�سلم الدويل  ،تزايد ا�ستخدام جمل�س الأمن
للجزاءات ـ العقوبات ـ الدولية  ،وال �سيما تلك التي فر�ضت على العراق وما �أثارته من �صعوبات وكارثة ان�سانية .
�أ�صدر الأمني العام يف  ،1995/1/15ملحق للخطة ،وقد ت�ضمن امللحق عدة ف�صول  ،ومن بينها الف�صل ( هـ ) وقد
تناول يف ع�شر فقرات منه (� )76-66أثر اجلزاءات على الفئات ال�ضعيفة من ال�سكان املدنيني وامل�س�ألة الأخالقية
التي تطرحها هذه الآثار � ،إ�ضافة �إىل ت�أثر الدول الثالثة  ،مبوجب املادة ( )50ن ميثاق الأمم املتحدة (.)31
	�إذ ًا مو�ضوع اجلزاءات  -العقوبات  -يثري جدال كبريا لي�س داخل �أروقة الأمم املتحدة فح�سب  ،بل وخارجها
ملا لها من �آثار وكوارث ان�سانية  ،الأمر الذي يحتم �ضرورة املراجعة املت�أنية وال�شديدة لفحوى هذه العقوبات قبل
الإقدام على �إ�صدارها  .على �أال يكون الغر�ض من �إ�صدار قرار العقوبات  ،هو تغيري الأنظمة ال�سيا�سية يف الدول .
كما هو احلال بالن�سبة للعقوبات التي فر�ضت على العراق  .حيث كان القادة الأمريكان والربيطانيون  ،قد �أكدو
وب�صورة وا�ضحة �أن الهدف من ا�ستمرار اجلزاءات هو احداث تغيري �سيا�سي يف العراق  .كما يظهر ذلك جليا يف كلمة
املنذوب الأمريكي يف جمل�س الأمن نيجروبنتي  ،يف جل�سة جمل�س الأمن بعد اعتماد القرار(  ،)*()1483حيث
قال � :أن رفع اجلزاءات ميثل حدثا بالغ االهمية بالن�سبة �إىل ال�شعب العراقي � .إن الأعمال املنذرة باخلطر لنظام
�صدام ح�سني وغطر�سة هذا النظام كانا ال�سبب وراء اطالة فر�ض اجلزاءات ملدة ( )13عاما تقريبا  .لقد رفعت
هذه اجلزاءات الآن(. )32
 )30با�سيل يو�سف بجك  :املرجع ال�سابق � ،ص .148
 )31با�سيل بجك  :املرجع ال�سابق � ،ص 161ـ .163
(*) هذه اجلل�سة �شهدت ا�صدار قرار جمل�س الأمن الدويل رقم  1483يف  ،2003/5/22واملت�ضمن رفع العقوبات الدولية  ،على العراق -بعد االحتالل الأمريكي له.-
 )32با�سيل بجك  :املرجع ال�سابق .176 ،
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ت�أثري برنامج تدريبي – ت�أهيلي مقرتح على بع�ض املتغريات
البدنية والف�سيولوجية ملر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين
د .حممد عبد احلليم حيدر

�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء
 ،مدير عام مركز الطب الريا�ضي �سابق ًا

امللخ�ص:

يهدف هذا البحث �إىل و�ضع برنامج تدريبي – ت�أهيلي مقرتح
ملر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين  ،وكذلك �إىل التعرف على فاعلية هذا
الربنامج يف الت�أثري على بع�ض املتغريات البدنية والف�سيولوجية لدى مر�ضى
الداء ال�سكري  .وقد �إ�ستخدم الباحث املنهج التجريبي بت�صميم املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة  ،وتكونت عينة البحث من ( )20فرد ًا من مر�ضى
الداء ال�سكري النوع الثاين  ،والذين مت �إختيارهم عمدي ًا  ،وتق�سيمهم
ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني متكافئتني وبواقع (� )10أفراد لكل جمموعة  .ومت
تدريب املجموعة التجريبية ملدة (� )8أ�سابيع مبعدل ( )3مرات يف الأ�سبوع
ومدة ( )60دقيقة للوحدة التدريبية الواحدة  .وبعد �إجراء املعاجلات
الإح�صائية للنتائج تو�صل الباحث �إىل �أنّ الربنامج التدريبي – الت�أهيلي
املقرتح قد �أثر �إيحابي ًا وبفروق دالة �إح�صائي ًا على جميع املتغريات البدنية
والف�سيولوجية قيد البحث ول�صالح املجموعة التجريبية  .ويو�صي الباحث
ب�إدخال الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح يف عالج مر�ض الداء ال�سكري
النوع الثاين ب�صورة فردية وب�إتباع �أ�سلوب �إحتياطي القلب .
الكلمات املفتاحية  :الن�شاط البدين – التمرينات البدنية – الداء ال�سكري
– الداء ال�سكري النوع الثاين – الكولي�سرتول .
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ABSTRACT

Effect of a rehabilitation –training program upon
some physical and physiological variables on type 2
diabetes mellitus patients
Dr. Mohammed Abdul – Halim Haider
Faculty of physical education
University of Sana’a
Sana’a, Yemen
This research aims to put a suggested rehabilitationtraining program for type 2 diabetes mellitus patients
and to know the effect of this program upon some
physical and physiological variables on type 2
diabetes mellitus patients. The researcher utilized
experimental method with designing of two groups
(experimental and control). The sample include (20)
patients which have been selected deliberately and
divided randomly to two equal groups by (10) patients
for every group . The suggested program was applied
with the experimental group in the period of (8) weeks
, by (3) training weekly, and (60) minutes for every
training unit. After statistical treatment the researcher
found a positive effect of the program with significant
differences on all physical and physiological variables
of experimental group .
The researcher recommends to include this program
in the treatment of type 2 diabetes mellitus patients
by using cardiac reserve individually .
Key words : Physical activity – Physical exercise
– Diabetes mellitus– Diabetes mellitus type 2 –
Cholesterol.
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 -1التعريف بالبحث
 1 - 1املقدمة وم�شكلة البحث

ت�سهم ممار�سة الأن�شطة البدنية املختلفة يف تنمية اللياقة البدنية العامة  ،وت�ساعد على حت�سني
وظائف اجل�سم املختلفة  .وي�ستطيع ال�شخ�ص املتمتع باللياقة البدنية �أن يعي�ش حياة �صحية �سليمة  ،و�أن يتمتع
بالقوة واحليوية ملواجهة متطلبات احلياة اليومية املعا�صرة  ،و�أن يقي نف�سه من الأمرا�ض وم�ضاعفاتها ( 8،13
 . ) 6،وتلعب التمرينات البدنية دور ًا مهم ًا يف الوقاية من الأمرا�ض  ،ويف مقدمة تلك الأمرا�ض التي ت�ساعد
التمرينات البدنية التقليل من حدوثها �أو التخفيف من �أعرا�ضها مر�ض الداء ال�سكري Diabetes mellitus
. ) (36,31,30,28, 27 ,25 ,24, 4 , 41
وت�شري تقارير املنظمات والهيئات الدولية ال�صحية  ،ويف مقدمتها منظمة ال�صحة العاملية �WHOإىل
�أن مر�ض الداء ال�سكري �أ�صبح م�شكلة عاملية ت�صيب املجتمعات الب�شرية مبختلف فئاتها العمرية  ،حيث جتاوز عدد
امل�صابني مبر�ض الداء ال�سكري يف العامل حدود الــ  200مليون م�صاب  ،ورمبا ي�صل العدد �إىل ال�ضعف بحلول عام
2030م (.)44، 26
وبالرغم من �أنّ الع�صر الذي نعي�ش فيه قد �ساهم يف حت�سني رفاهية الإن�سان وزيادة هام�ش الراحة البدنية
لديه � ،إال �أنّ الإن�سان يدفع �ضريبة باهظة مقابل هذا التقدم التقني تتمثل يف تدهور �صحته و�صحة �أبنائه  ،بحيث
�أ�صبحت �أمرا�ض نق�ص احلركة  Hypokinetic diseasesهي ال�سمة املهددة لل�صحة يف حياة كثري من املجتمعات
الب�شرية ( . ) 19 ،5وت�شري كثري من الدالئل العلمية �إىل �أهمية الن�شاط البدين يف تعزيز ال�صحة العامة للفرد
وحت�سني وظائف اجل�سم ،و�إىل خطورة اخلمول البدين على �صحة اجل�سم ووظائف �أع�ضائه (( . ،29 ، 18،25
 37وتبني الإح�صائيات ال�صادرة يف دولة مثل �أمريكا �أن  35%من وفيات مر�ض الداء ال�سكري ٌتعزى �إىل اخلمول
البدين ( . )38ويتعر�ض الإن�سان بعد العقد الرابع من العمر �إىل زيادة الوزن وقلة احلركة و�ضعف ع�ضالت اجل�سم
 ،الأمر الذي ينعك�س ب�صورة �سلبية على �صحته وكفاءة �أجهزة ج�سمه (. ) 43،45 ،32
وي�ؤكد �أبو �شادي و عبد ال�سالم ( )1نق ًال عن بوهلمان و�آخرون  Poehlman et al ، 1994ب�أن نتائج
البحوث العلمية قد �أ�شارت �إىل �أن الأدوية امل�ستخدمة يف عالج الداء ال�سكري لها �أعرا�ض جانبية وم�ضاعفات
تفوق م�شكلة املر�ض نف�سه  ،فهي ت�سبب �إنخفا�ض مفاجئ يف معدل ال�سكر  ،وزيادة الوزن  ،و�إرتفاع معدل حمو�ضة
الدم  ،والف�شل الكلوي  ،و�إ�ضطرابات اله�ضم .
و�إجما ًال ن�ستطيع القول ب�أن ممار�سة الأن�شطة البدنية ت�شكل عامل �أ�سا�سي يف عالج الداء ال�سكري ،
وخ�صو�ص ًا النوع الثاين الغري معتمد على الأن�سولني  ،لأنها ت�ؤدي �إىل حت�سني احلالة ال�صحية العامة ب�صفة عامة ،
و�إىل خف�ض ن�سبة تركيز الدهون وال�سكر بالدم ب�صفة خا�صة (.)34،42 ،21 ،20 ،2
ونظر ًا لقلة البحوث املتوفرة على امل�ستوى املحلي حول مو�ضوع الدرا�سة بح�سب حدود علم الباحث من
ناحية  ،والتخوف الزائد من قبل مر�ضى الداء ال�سكري من ممار�سة التمرينات البدنية من ناحية �أخرى  ،فقد �إجته
الباحث �إىل �إجراء مثل هذه الدرا�سة من منطلق الإهتمام بتلك العينة من املر�ضى  ،وبغر�ض ت�سليط ال�ضوء على
�أهمية ممار�سة التمرينات البدنية يف الوقاية والعالج وتخفيف م�ضاعفات مر�ض الداء ال�سكري .
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� 2-1أهمية البحث

تكمن �أهمية البحث يف الآتي :
 1-2 - 1حماولة الك�شف عن ت�أثري برنامج تدريبي – ت�أهيلي مقرتح على بع�ض املتغريات البدنية والف�سيولوجية
ملر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين .
النوع
� 2-2-1إدخال التمرينات البدنية ك�أ�سلوب وقائي وعالجي يف معاجلة مر�ضى الداء ال�سكري
الثاين.
 3-2-1ت�أكيد متانة ال�صلة املوجودة بني الطب والريا�ضة ،وتعزيز دور الريا�ضة يف الوقاية والعالج من كثري
من الأمرا�ض  ،ويف مقدمتها الداء ال�سكري .

� 3 - 1أهداف البحث

يهدف البحث �إىل :
 1-3-1التعرف على ت�أثري برنامج تدريبي – ت�أهيلي مقرتح على بع�ض املتغريات البدنية والف�سيولوجية قيد
الدرا�سة ملر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين .
 2-3-1و�ضع برنامج تدريبي – ت�أهيلي مقرتح مبني على �أ�س�س علمية ملر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين .

 4-1فرو�ض البحث

 1 - 4-1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية
للمجموعة ال�ضابطة .
 2 - 4-1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية
للمجموعة التجريبية .
 3-4 - 1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني البعديني للمتغريات البدنية والف�سيولوجية بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية
 4-4 - 1ن�سب التح�سن يف املتغريات البدنية والف�سيولوجية للمجموعة التجريبية �أكرب من مثيالتها يف
املجموعة ال�ضابطة .

 - 2الدرا�سات النظرية واملرتبطة

 1-2الدرا�سات النظرية (م�صطلحات البحث)
 1-1-2الن�شاط البدين Physical activity
هو ذاك الفعل الذي يبذله الفرد للقيام بالأن�شطة احلياتية اليومية  ،والأن�شطة املهنية اخلا�صة  ،والأن�شطة
الإجتماعية والريا�ضية على �إختالف طبيعتها و�أهدافها  .وهو �سلوك يومي ي�ؤديه الفرد ب�صورة عفوية �أو خمطط
لها (. ) 22،23
 2-1-2التمرينات البدنية Physical exercises
هي جمموعة من الأن�شطة البدنية املخطط لها م�سبق ًا  ،والتي ت�ؤدى ب�صورة منتظمة بغر�ض تنمية عنا�صر اللياقة
البدنية � Physical fitnessأو املحافظة عليها  .وتعترب فرع من الن�شاط البدين (.)33 ، 23 ، 22
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 3-1-2الداء ال�سكري Diabetes mellitus
عبارة عن متالزمة �سريرية تتميز ب�إرتفاع �سكر الدم الناجت عن ق�صور هرمون الإن�سولني املطلق �أو الن�سبي (.)26
مبعنى �آخر هو خلل يف عملية التمثيل الغذائي للمواد ال�سكرية والن�شوية التي جتعل اجل�سم غري قادر على
الإ�ستفادة من هذه املواد كم�صدر للطاقة نتيجة خلل يف عمل هرمون الإن�سولني �سواء لقلته �أو عدم فاعليته ،
ونتيجة لذلك ي�ضطر اجل�سم �إىل الإعتماد على املواد الربوتينية والدهنية كم�صدر للطاقة ،مما يت�سبب يف �ضعف
الع�ضالت والإح�سا�س بالتعب ال�سريع وقلة املجهود والإعياء (.)35
 4-1-2الداء ال�سكري النوع الثاين Diabetes mellitus type 2
هي حالة �أكرث تعقيد ًا من النوع الأول  ،وتتميز يف ق�صور �إفراز الإن�سولني  ،ومقاومة الإن�سولني  ،والإنتاج الزائد
ل�سكر الكبد  ،والتمثيل الغذائي ال�شاذ للدهون  .ويرتافق مع �إختالالت �أخرى مثل ال�سمنة و�إرتفاع �ضغط الدم
وم�ستويات دهون الدم (.) 39، 26
 5-1-2الكولي�سرتول Cholesterol
عبارة عن مادة دهنية �أو �شحمية ناعمة توجد يف خاليا اجل�سم وجتري مع الدم (.)13

 2-2الدرا�سات املرتبطة

 1-2-2درا�سة مزيود ،حممد ()14()1999

عنوان الدرا�سة � :أثر مترينات بدينة خمتلفة ال�شدة على بع�ض املتغريات الوظيفية ( الف�سيولوجية ) ملر�ضى
ال�سكر .
�أهداف البحث  :التعرف على ت�أثري مترينات بدنية خمتلفة ال�شدة على بع�ض املتغريات الوظيفية ملر�ضى ال�سكر ،
والتوقيت والإجراءات الواجب �إتخاذها عند ت�أدية التمرينات البدنية .
منهج البحث  :املنهج التجريبي
عينة البحث  )18( :فرد ًا ثم اختيارهم بالطريقة العمدية .
�أهم النتائج  :تو�صل الباحث �إىل انخفا�ض ن�سبة اجللوكوز يف الدم بعد �أداء التمرينات البدنية  ،و�إىل وجود
عالقة طردية بني �شدة احلمل وانخفا�ض ن�سبة اجللوكوز يف الدم .

 2-2-2درا�سة ثابت و حممد ()2()2001

عنوان الدرا�سة  :درا�سة مقارنة لأثر ا�ستخدام الرق�ص الأيروبيكي والهرولة لدى الن�ساء على ن�سبة تركيز ال�سكر
يف الدم .
�أهداف الدرا�سة  :التعرف على ت�أثري مترينات الرق�ص الهوائي والهرولة على ن�سبة تركيز ال�سكر يف الدم .
منهج الدرا�سة  :املنهج التجريبي باملجموعة الواحدة .
عينة الدرا�سة � )30( :سيدة مت �إختيارهن بالطريقة العمدية .
�أهم النتائج  :تو�صل الباحثان �إىل �أن تطبيق الربنامج املقرتح كان له �أثر �إيجابي يف تقليل ن�سبة ال�سكر يف الدم ،
وكذلك الكولي�سرتول وال�ضغط .

 -3 2-2درا�سة �أبو �شادي و عبد ال�سالم ()1()2006

عنوان الدرا�سة � :أثر �إ�ستخدام جهد بدين ٌمقنن كعامل وقائي من �أمرا�ض القلب على بع�ض املتغريات البيوكيميائية
والف�سيولوجية ملر�ضى ال�سكر مب�صر.
				
جامعة امللكة �أروى

55

العدد التا�سع -يوليو  -دي�سمرب 2012

ت�أثري برنامج تدريبي – ت�أهيلي مقرتح على بع�ض املتغريات البدنية والف�سيولوجية ملر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين

هدف البحث  :التعرف على ت�أثري جهد بدين مقنن على بع�ض املتغريات البيوكيميائية والف�سيولوجية لعينة
البحث.
منهج البحث  :املنهج التجريبي .
عينة البحث  )30( :فرد ًا موزعني على ثالث جمموعات جتريبية بحيث تقوم كل جمموعة بت�أدية جهد
بدين مقنن خمتلف عن الأخرى .
	�أهم النتائج  :حت�سن كفاءة الأجهزة الوظيفية للج�سم � ،إنخفا�ض م�ستوى ال�سكر باجل�سم  ،وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي يف بع�ض املتغريات البيوكيميائية والف�سيولوجية لأفراد
الدرا�سة ول�صالح القيا�سي البعدي .

 -4 2-2درا�سة عبد الرحيم و�آخرون ()7()2009

عنوان الدرا�سة  :الوقاية ال�صحية باملجهود البدين و�أثره على بع�ض املتغريات الكيميائية والبدنية ملر�ضى ال�سكر
بليبيا .
�أهداف الدرا�سة  :و�ضع و�صفة �صحية بالتمرينات البدنية العالجية ملر�ضى ال�سكر  ،وحت�سني الكفاءة الوظيفية
للم�صابني ب�إرتفاع �ضغط الدم  ،وحت�سني م�ستوى دهون الدم ملر�ضى ال�سكر .
منهج الدرا�سة  :املنهج التجريبي باملجموعة الواحدة .
عينة الدرا�سة  )20( :فرد ًا مت �إختيارهم بالطريقة العمدية .
�أهم النتائج  :تو�صل الباحثون �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي يف املتغريات
البدنية والف�سيولوجية ول�صالح القيا�سي البعدي .

 -5 2-2درا�سة عمر هزاع حممد ()34()2010

عنوان الدرا�سة  :ت�أثري الن�شاط البدين على م�ستوى �ضبط ال�سكر لدى مر�ضى ال�سكر النوع الثاين .
�أهداف الدرا�سة  :معرفة ت�أثري برنامج للن�شاط البدين على م�ستوى الهيموجلوبني ال�سكري وم�ستوى جلوكوز الدم
ال�صيامي لدى مر�ضى ال�سكر النوع الثاين .
عينة الدرا�سة  )25( :رج ًال مت �إختيارهم بالطريقة الع�شوائية .
�أهم النتائج  :تو�صل الباحث �إىل �إنخفا�ض م�ستوى جلوكوز الدم ال�صيامي وم�ستوى الهيموجلوبني ال�سكري بعد
نهاية برنامج الن�شاط البدين .
الإ�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة :
يرى الباحث �أن هذه الدرا�سات وعلى قلتها قد �ساهمت يف حتديد الإطار العام لهذا البحث من حيث الأهداف
واملنهج  ،وكذالك حتديد مكونات الربنامج التدريبي – الت�أهيلي واملدة الزمنية للتطبيق  ،وحتديد �أن�سب الطرق
الإح�صائية التي تتفق و�أهداف البحث .

 -3منهج البحث و�إجراءاته

 3-1منهج البحث

ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي بت�صميم املجموعتني (التجريبية  ،وال�ضابطة) ذو ال�ضبط املحكم (املجموعات
املتكافئة) وب�أ�سلوب القيا�س القبلي والبعدي نظر ًا خل�صو�صية الدرا�سة ومنا�سبة املنهج التجريبي لطبيعتها  ،حيث
تعد البحوث التجريبية من �أدق �أنواع البحوث العلمية التي ميكن �أن ت�ؤثر يف العالقة بني املتغري امل�ستقل واملتغري
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التابع يف التجربة ( .) 107 :9
 2-3جمتمع وعينة البحث
ا�شتمل جمتمع البحث على مر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين  ،وقد قام الباحث ب�إختيار عينة البحث بالطريقة
العمدية من مر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين والذين يتناولون عالج فموي خاف�ض لل�سكر .وتكونت عينة البحث
من (  ) 20فرد ًا  ،مت توزيعهم بطريقة ع�شوائية يف جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة وبواقع ()10
�أفراد لكل جمموعة  .ويبني اجلدول ( )1تو�صيف عينة البحث.
جدول ()1
تو�صيف عينة البحث
امل�ستبعدون
جمتمع البحث
27

العينة الأ�سا�سية

عدم انتظام

الدرا�سة
اال�ستطالعية

الدرا�سة الأ�سا�سية

املجموعة
التجريبية

املجموعة
ال�ضابطة

2

5

20

10

10

ولغر�ض الت�أكد من التوزيع الإعتدايل لعينة البحث قام الباحث با�ستخراج معامل االلتواء للمتغريات الأ�سا�سية
التي قد يكون لها �أثر على نتائج الدرا�سة  .ويو�ضح اجلدول ( )2جتان�س �أفراد عينة البحث الأ�سا�سية تبع ًا ملتغريات
العمر والطول والوزن ومدة الإ�صابة .
جدول ()2
مقايي�س النزعة املركزية واالنحراف املعياري و�شكل التوزيع لعينة البحث
يف املتغريات الأ�سا�سية
االنحراف
معامل االلتواء
الو�سيط
وحدة القيا�س املتو�سط احل�سابي
املتغريات
املعياري
0.031
6.811
47.10
47.17
�سنة
العمر
0.0117.982
167.41
167.38
�سم
الطول
0.085
6.320
78.40
78.58
كجم
الوزن
0.1222.205
13.37
13.28
�سنة
ةبا�صإلا ةدم
يتبني من اجلدول (� )2أن جميع قيم معامل الإلتواء للمتغريات الأ�سا�سية قد تراوحت ما بني (-
 . ) 0.011:0.085وهذا يدل على �إعتدالية التوزيع وجتان�س �أفراد العينة لأن قيم معامل الإلتواء �إمتدت ما بني
(. ) +3 :3 -
كما عمد الباحث �إىل ح�ساب التكاف�ؤ بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف املتغريات الأ�سا�سية
والبدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة  ،واجلدول ( )3و ( )4يو�ضحا ذلك .
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جدول ()3
�إختبار»ت» حل�ساب داللة الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
للت�أكد من تكاف�ؤ عينة البحث يف املتغريات الأ�سا�سية
فروق
املتو�سط الإنحراف
وحدة
قيمة «ت»
املجموعة
املتغريات
املتو�سطات
املعياري
احل�سابي
القيا�س
6.839 47.29
التجريبية
0.079
0.24
�سنة
العمر
6.831 47.05
ال�ضابطة
8.150 166.95
التجريبية
0.241
0.86�سم
الطول
7.800 167.81
ال�ضابطة
6.437 78.17
التجريبية
0.287
0.81كجم
الوزن
6.201 78.98
ال�ضابطة
2.314 12.76
التجريبية
1.054
1.04�سنة
مدة الإ�صابة
2.097 13.80
ال�ضابطة
قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة معنوية ( )0.05ودرجة حرية (2.101 = )18

الداللة
الإح�صائية
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

يت�ضح من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات القيا�سات القبلية يف
املتغريات الأ�سا�سية للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة  ،حيث �أنّ قيم “ت” املح�سوبة �أقل من قيمة “ت” اجلدولية
عند م�ستوى داللة ( ، )0.05مما ي�شري �إىل تكاف�ؤ املجموعتني يف هذه املتغريات .
جدول ()4
�إختبار «ت» حل�ساب داللة الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة للت�أكد من تكاف�ؤ عينة البحث
يف املتغريات البدنية والف�سيولوجية
املتغريات

وحدة
القيا�س

قدرة ع�ضالت الظهر

مرة

قدرة ع�ضالت البطن

مرة

قدرة ع�ضالت الذراعني
والكتفني

مرت

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

التجريبية 19.19
ال�ضابطة 18.03
التجريبية 16.64
ال�ضابطة 16.07
التجريبية 3.12
ال�ضابطة 2.95
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الداللة
فروق
الإنحراف
قيمة «ت»
الإح�صائية
املعياري املتو�سطات
2.551
2.670
2.387
2.431
0.321
0.275

1.16

0.994

غري دالة

0.57

0.529

غري دالة

0.17

1.278

غري دالة
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قدرة ع�ضالت الرجلني

مرت

التحمل الع�ضلي العام

مرة

مرونة العمود الفقري

�سم

قوة القب�ضة امل�سيطرة

كجم

معدل النب�ض

�ض /ق

ال�ضغط الإنقبا�ضي

مم /
زئبق

ال�ضغط الإنب�ساطي

مم /
زئبق

ال�سعة احليوية
�سكر الدم �صائم
�سكر الدم بعد تناول الدواء
والفطور
الكولي�سرتول الكلي

التجريبية 0.132 2.14
ال�ضابطة 0.114 2.19
التجريبية 1.278 18.09
ال�ضابطة 1.184 17.65
التجريبية 1.304 11.13
ال�ضابطة 1.223 10.07
التجريبية 0.911 37.80
ال�ضابطة 1.221 37.18
التجريبية 2.193 80.85
ال�ضابطة 1.813 79.51
التجريبية 5.456 139.87
ال�ضابطة 5.190 140.64
التجريبية 1.823 86.82
ال�ضابطة

87.34

1.799

التجريبية 1.014 2.90
لرت
ال�ضابطة 1.004 2.72
ملجم /التجريبية 13.672 242.34
دي�سيلرت ال�ضابطة 14.971 234.82
ملجم /التجريبية 11.867 215.56
دي�سيلرت ال�ضابطة 15.179 223.42
ملجم/
دي�سيلرت

التجريبية 13.460 239.21
ال�ضابطة 14.793 234.75

0.05-

0.925

غري دالة

0.44

0.798

غري دالة

1.06

1.876

غري دالة

0.62

1.288

غري دالة

1.34

1.490

غري دالة

0.77-

0.323

غري دالة

0.52-

0.642

غري دالة

0.18

0.399

غري دالة

7.52

1.172

غري دالة

7.86-

1.290

غري دالة

4.46

0.705

غري دالة

قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (2.101 = )18
يت�ضح من اجلدول (� )4أنّ قيمة “ت” اجلدولية ( )2.101اكرب من قيمة “ت” املح�سوبة جلميع متغريات
البحث  ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف جميع
املتغريات البدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة  ،مما يدل على �أنّ املجموعتني متكافئتني يف هذه املتغريات قبل
�إجراء التجربة .
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 3 - 3جماالت البحث

 1-3-3املجال الب�شري  :مت تطبيق البحث على عينة من مر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين
 2-3-3املجال املكاين  :مت تطبيق البحث على العينة املختارة يف �أحد املراكز الطبية ب�أمانة العا�صمة.
 3 3--3املجال الزمني  :مت تطبيق البحث يف الفرتة من  2010/11/2م �إىل 2011/1/21م

 4-3متغريات البحث

 1-4-3املتغريات امل�ستقلة
هي الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح .
 2-4-3املتغريات التابعة
هي املتغريات الأ�سا�سية والبدنية والف�سيولوجية التي مت قيا�سها و�إختبارها لدى �أفراد عينة البحث .

 5 - 3و�سائل جمع البيانات

�إ�ستند الباحث يف جمع البيانات املتعلقة بهذه الدرا�سة بالو�سائل التالية :
 1-5-3امل�سح املرجعي
قام الباحث بالإطالع على املراجع العلمية املتعلقة مبر�ض الداء ال�سكري ،وكذلك الدرا�سات املرتبطة مبو�ضوع
البحث .
 2-5-3الأجهزة والأدوات
جهاز لقيا�س الطول
ميزان طبي معاير لقيا�س الوزن
�ساعة توقيت لقيا�س الزمن
�شريط قيا�س مدرج لقيا�س امل�سافات
كرات طبية بوزن  3كيلوجرام
جهاز ال�سري املتحرك
جهاز لقيا�س النب�ض
جهاز لقيا�س ال�ضغط
�سماعة طبية
جهاز لقيا�س ال�سعة احليوية
�أدوات خا�صة ب�سحب الدم
�إ�ستمارات جمع البيانات
 3-5-3القيا�سات والإختبارات البدنية والف�سيولوجية
قيا�س الطول (�سم)
قيا�س الوزن (كجم)
قيا�س قوة القب�ضة امل�سيطرة (كجم)
قيا�س النب�ض (�ض  /ق)
قيا�س ال�ضغط (مم  /زئبق)
قيا�س ال�سعة احليوية ( لرت)
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قيا�س �سكر الدم (ملجم  /دي�سيلرت)
قيا�س الكولي�سرتول الكلي (ملجم  /دي�سيلرت)
�إختبار قدرة ( حتمل) ع�ضالت الظهر ( مرة )
ومت قيا�سه ب�إختبار عدد مرات رفع اجلذع عالي ًا من الإنبطاح يف  30ثانية.
�إختبار قدرة ( حتمل ) ع�ضالت البطن ( مرة )
ومت قيا�سه باختبار عدد مرات اجللو�س من الرقود يف  30ثانية .
�إختبار قدرة ( حتمل )ع�ضالت الذراعني والكتفني ( مرت )
ومت قيا�سه ب�إختبار رمي كرة طبية زنة ( ) 3كجم باليدين
�إختبار قدرة ( حتمل ) ع�ضالت الرجلني ( مرت )
ومت قيا�سه ب�إختبار الوثب العري�ض من الثبات
�إختبار التحمل الع�ضلي العام ( مرة )
ومت قيا�سه ب�إختبار عدد مرات الإنبطاح مائ ًال من الوقوف يف  60ثانية
�إختبار مرونة العمود الفقري ( �سم ) .
ومت قيا�سه ب�إختبار ثني اجلذع �أمام ًا �أ�سفل من الوقوف .
وقد قام الباحث بتحديد القيا�سات والإختبارات من خالل عر�ض �إ�ستمارات �إ�ستبيان على جمموعة من اخلرباء يف
الرتبية الريا�ضية والطب الريا�ضي بغية التعرف على منا�سبة هذه القيا�سات والإختبارات لأهداف البحث  .كما
�أجريت القيا�سات والإختبارات وفق ًا ملا �أورده الهزاع هزاع ( ، )17( )1992عالوي و ن�صر الدين (.)11( )2000

 6-3املعامالت العلمية للقيا�سات والإختبارات امل�ستخدمة

� 1 - 6-3صدق القيا�سات والإختبارات
قام الباحث ب�إيجاد �صدق القيا�سات والإختبارات املختارة عن طريق �صدق املحكمني  ،وذلك ب�إ�ستطالع ر�أي
جمموعة من اخلرباء وعددهم ( )5خرباء  .وقد قبل الباحث القيا�سات والإختبارات التي وافق عليها اخلرباء
بن�سبة  80%فما فوق  .كما �إهتم الباحث بال�صدق املنطقي للمعامالت عن طريق الإطالع على الدرا�سات ال�سابقة
مبا فيها القيا�سات والإختبارات التي مت �إ�ستخدام بع�ضها يف هذه الدرا�سة .
 2-6-3ثبات القيا�سات والإختبارات
قام الباحث بالت�أكد من ثبات القيا�سات والإختبارات امل�ستخدمة قيد البحث على عينة قوامها (� )5أفراد من
جمتمع البحث وخارج عينة البحث وذلك بطريقة تطبيق الإختبار و�إعادة تطبيقه  Test –retestوبفا�صل
زمني �أ�سبوع بني التطبيقني  .وقد تراوحت قيمة الإرتباط ما بني ( ، ) 0.92: 0.88وهي معامالت �إرتباط دالة
�إح�صائي ًا  ،مما يدل على �أن القيا�سات والإختبارات امل�ستخدمة حتقق �أغرا�ض هذه الدرا�سة .

 7-3الدرا�سة الإ�ستطالعية

قام الباحث ب�إجراء الدرا�سة الإ�ستطالعية على عينة �صغرية قوامها (� )5أفراد من خارج عينة البحث الأ�سا�سية ،
وممن يعانون من مر�ض الداء ال�سكري النوع الثاين  ،وقد متت هذه الدرا�سة خالل الفرتة من 2010/12/11م �إىل
2010/12/13م  .وكان الهدف من �إجراء الدرا�سة الإ�ستطالعية ما يلي :
الت�أكد من �صالحية الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة ومدى توفرها .
حتديد القيا�سات والإختبارات املنا�سبة لأهداف الدرا�سة  ،ومدى مالءمتها لقدرات عينة البحث و�سهولة
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تطبيقها.
التعرف على مكونات الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح  ،وحتديد املدة الزمنية للوحدة التدريبية .
تعريف امل�ساعدين على كيفية العمل وتو�ضيح املطلوب منهم .
التعرف على ال�صعوبات املحتمل مواجهتها �أثناء تطبيق الربنامج وحماولة تذليلها .
�إجراء املعامالت العلمية (ال�صدق  -الثبات) للقيا�سات والإختبارات امل�ستخدمة قيد الدرا�سة .
وقد �أثبتت نتائج الدرا�سة الإ�ستطالعية الآتي :
�صالحية الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة يف البحث .
مالءمة القيا�سات والإختبارات لقدرات عينة البحث .
�صالحية الربنامج التدريبي – الت�أهيلي للتطبيق من حيث ال�شدة واملدة الزمنية للوحدة التدريبية .
كفاءة امل�ساعدين على �إجراء القيا�سات والإختبارات والربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح .

 8-3الدرا�سة الأ�سا�سية

 -1 8-3القيا�س القبلي
مت �إجراء القيا�سات والإختبارات القبلية قيد الدرا�سة على �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة بعد
الإنتهاء من تنفيذ الدرا�سة الإ�ستطالعية وذلك خالل الفرتة من  2010/12/18م �إىل 2010 /12/20م
وبوا�سطة الباحث وامل�ساعدين .
 -2 8-3تطبيق الربنامج
مت تطبيق الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح على �أفراد املجموعة التجريبية فقط وعددهم (� )10أفراد بعد
�أخذ موافقتهم املبدئية على تنفيذ الربنامج املقرتح  ،ومت ذلك خالل الفرتة الواقعة مابني 2010 /12/25م
وحتى 2011 /2/19م �.أ ّما ما يتعلق باملجموعة ال�ضابطة فقد خ�ضعت للعالج الدوائي فقط  .ومت تنفيذ الربنامج
املقرتح ب�إ�ستخدام جمموعة خمتارة من التمرينات البدنية وجهاز ال�سري املتحرك  .و�إ�ستخدم الباحث حل�ساب �شدة
احلمل طريقة ح�ساب �إحتياطي النب�ض والنب�ض امل�ستهدف بح�سب م�أ�شار �إليه الهزاع (.)17( )1992
ومت حتديد وتق�سيم املدة الزمنية للربنامج املقرتح من خالل مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة � ،إ�ضافة �إىل
�إ�ستطالع ر�أي اخلرباء  ،ومبا يتنا�سب واحلالة ال�صحية لعينة البحث  ،مع مراعاة التدرج يف �شدة احلمل  .وقد
�إ�شتملت كل وحدة تدريبية على ما يلي :
 جزء متهيدي (  15دقيقة )( )5دقائق م�شي خفيف  ،ثم ( ) 10دقائق م�شي �سريع .
 جزء رئي�سي (  30دقيقة )( )15دقيقة مترينات مرونة و�إطالة  ،ثم ( )15دقيقة م�شي على جهاز ال�سري املتحرك .
 جزء ختامي ( 15دقيقة )مترينات �إ�سرتخاء ( تنف�س عميق وا�سرتخاء تقدمي �أو تدريجي ) .
�إجمايل زمن الوحدة التدريبية (  60دقيقة) .
�إجمايل املدة ( � 8أ�سابيع ) .
 3 8--3القيا�س البعدي
بعد �أن مت الإنتهاء من تطبيق الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح مت �إجراء القيا�سات البعدية لأفراد املجموعتني
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(التجريبية وال�ضابطة ) وبنف�س �شروط وظروف القيا�س القبلي  ،وذلك خالل الفرتة املمتدة من 2011/2/20م
�إىل 2011/2/22م.

 9-3املعاجلات الإح�صائية

قام الباحث بتفريغ البيانات املتعلقة مبتغريات البحث يف جداول خا�صة  ،ثم معاجلتها �إح�صائي ًا لإ�ستخراج
مايلي:
املتو�سط احل�سابي Arithmetic Mean
الو�سيط Median
الإنحراف املعياري Standard deviation
معامل الإلتواء Torsion coefficient
معامل الإرتباط الب�سيط Simple correlation coefficient
�إختبار “ت” T – test
ن�سبة التح�سن Progression ratio
وقد �إرت�ضى الباحث م�ستوى الداللة ( )0.05للت�أكد من معنوية النتائج الإح�صائية للبحث

 -4عر�ض ومناق�شة النتائج

�سوف ي�ستعر�ض الباحث نتائج البحث وفق ًا للرتتيب التايل :
داللة الفروق بني متو�سطات القيا�سني القبلي والبعدي للمتعريات البدنية والف�سيولوجية لدى �أفراد املجموعة
ال�ضابطة .
داللة الفروق بني متو�سطات القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية لدى �أفراد املجموعة
التجريبية .
داللة الفروق بني متو�سطات القيا�سني البعديني يف املتغريات البدنية والف�سيولوجية لأفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .
ن�سب التح�سن يف املتغريات البدنية والف�سيولوجية لأفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
 1-4عر�ض ومناق�شة نتائج القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية لدى �أفراد املجموعة
ال�ضابطة .
الفر�ض الأول  « :التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية
للمجموعة ال�ضابطة .ولغر�ض التحقق من هذا الفر�ض �إ�ستخدم الباحث املتو�سط احل�سابي والإنحراف املعياري
وقيمة «ت « ملعرفة ما �إذا كانت توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني القيا�سني القبلي
والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة  .ويو�ضح اجلدول ( )5نتائج هذا الفر�ض.
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جدول ( ) 5
داللة الفروق بني متو�سطات القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية
لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة
املتغريات

وحدة
القيا�س

قدرة ع�ضالت الظهر

مرة

قدرة ع�ضالت البطن

مرة

قدرة ع�ضالت الذراعني
والكتفني

مرت

قدرة ع�ضالت الرجلني

مرت

التحمل الع�ضلي العام

مرة

مرونة العمود الفقري

�سم

قوة القب�ضة امل�سيطرة

كجم

معدل النب�ض

�ض /ق

ال�ضغط الإنقبا�ضي
ال�ضغط الإنب�ساطي

مم /
زئبق
مم /
زئبق

ال�سعة احليوية

لرت

�سكر الدم �صائم

ملجم/
دي�سيلرت

�سكر الدم بعد تناول الدواء
و الإفطار

ملجم/
دي�سيلرت

القيا�س
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
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املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

18.03
19.90
16.07
17.20
2.95
3.07
2.19
2.32
17.65
18.00
11.07
12.20
37.18
37.94
79.51
78.43

2.670
1.053
2.431
2.716
0.275
0.297
0.114
0.217
1.184
1.319
1.223
1.132
1.221
0.301
1.813
1.724
5.190
5.021
1.799
1.542
1.004
0.384
14.971
12.346
15.179
13.235

87.34
86.50
2.72
2.81
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فروق
املتو�سطات

قيمة «ت»

الداللة
االح�صائية

1.87-

1.956

غري دالة

1.13 -

0.930

غري دالة

0.12-

0895

غري دالة

0.13-

1.604

غري دالة

0.35-

0.593

غري دالة

1.13-

2.036

غري دالة

0.76-

1.813

غري دالة

1.08

1.296

غري دالة

0.61-

0.253

غري دالة

0.84

0.449

غري دالة

0.09-

0.251

غري دالة

1.42-

0.219

غري دالة

3.29

0.490

غري دالة
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14.793
قبلي
ملجم/
الكولي�سرتول الكلي
15.009
دي�سيلرت بعدي
قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (2.262 = )9

4.39

0.625

غري دالة

ت�شري بيانات اجلدول (� )5إىل نتائج �إختبارات “ت” لداللة فروق املتو�سطات بني القيا�سني القبلي والبعدي
لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة  ،وتظهر هذه البيانات عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية
( )0.05بني القيا�سني يف جميع املتغريات البدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة على الرغم من وجود حت�سن طفيف
يف متو�سطات معظم القيا�سات والإختبارات يف القيا�س البعدي عنه يف القبلي � ،إال �أنه ويف املقابل �أي�ض ًا ح�صل تراجع
يف بع�ض القيا�سات والإختبارات الأخرى  .ويف�سر الباحث عدم التح�سن لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة �إىل عدم
تطبيق الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح عليهم .
وبذلك تتحقق الإجابة على الفر�ض الأول والذي ين�ص على “ التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية للمجموعة ال�ضابطة” .
 2-4عر�ض ومناق�شة نتائج القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية لدى �أفراد املجموعة
التجريبيية .
الفر�ض الثاين « :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية
والف�سيولوجية للمجموعة التجريبية .ومن �أجل التحقق من هذا الفر�ض مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
والإنحرافات املعيارية وقيمة «ت « ملعرفة ماذا كانت توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05
بني القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة  ،حيث كانت النتائج كما هي مو�ضحة
يف اجلدول (. )6
جدول ()6
داللة الفروق بني متو�سطات القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية لدى
�أفراد املجموعة التجريبية
املتغريات

وحدة
القيا�س

قدرة ع�ضالت الظهر

مرة

قدرة ع�ضالت البطن

مرة

قدرة ع�ضالت الذراعني
والكتفني

مرت

قدرة ع�ضالت الرجلني

مرت

القيا�س

املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

19.19
21.40
16.64
20.71
3.12
3.72
2.14
2.51

2.551
0.118
2.387
2.935
0.321
0.503
0.132
0.322
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فروق
املتو�سطات

قيمة «ت»

الداللة
الإح�صائية

2.21-

2.596

دالة

4.07-

3.227

دالة

0.60-

3.030

دالة

0.37-

3.217

دالة
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التحمل الع�ضلي العام

مرة

مرونة العمود الفقري

�سم

قوة القب�ضة امل�سيطرة

كجم

معدل النب�ض

�ض /ت

ال�ضغط الإنقبا�ضي
ال�ضغط الإنب�ساطي

مم /
زئبق
مم /
زئبق

ال�سعة احليوية

لرت

�سكر الدم �صائم

ملجم/
دي�سيلرت

�سكر الدم بعد تناول
الدواء والفطور

ملجم/
دي�سيلرت

1.278
2.126
1.304
1.201
0.911
1.656
2.193
1.021
5.456
4.331
1.823
1.622
1.014
0.405
13.672
11.274

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

18.09
21.29
11.13
13.90
37.80
40.43
80.85
76.27
139.87
132.60
86.82
84.39
2.90
3.81
242.34
208.40

قبلي

11.867 215.56

بعدي

10.513 187.95

3.20-

3.874

دالة

2.77-

4.694

دالة

2.63-

4.174

دالة

4.58

5.682

دالة

7.27

3.132

دالة

2.43

2.988

دالة

0.91-

2.506

دالة

33.94

5.746

دالة

28.31

5.357

دالة

24.67

3.523

دالة

ملجم /قبلي 13.460 239.21
الكولي�سرتول الكلي
دي�سيلرت بعدي 16.121 214.54
قيمة «ت « اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (2.262 = )9

يبني اجلدول ( )6نتائج القيا�س القبلي والبعدي لأفراد املجموعة التجريبية .وتظهر هذه البيانات قيم
م�ستوى الداللة املح�سوبة  ،والتي ت�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية ( )0.05بني
القيا�سني يف جميع املتغريات البدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة ول�صالح القيا�س البعدي  .ويرجع الباحث ال�سبب
يف ذلك �إىل ت�أثري الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح  ،والذي �أ�سهم يف حت�سني امل�ؤ�شرات البدنية والف�سيولوجية
للمجموعة التجريبية  .وتتفق هذه النتائج مع درا�ستي عثمان و عثمان( )10()1987وحنفي� ،سوزان ()2003
( )3واللتان �أ�شارتا �إىل حت�سن احلالة البدنية وال�صحية للفرد و�إنخفا�ض معدل النب�ض نتيجة الت�أثري الفعال
للتدريب  ،وكذلك تتفق هذه النتائج مع درا�سات كل من نور ،م�صطفى ( )16( )1995و مزيود  ،حممد ()1999
( )14و فتحي و�آخرون ( )12()2004و النجار و�آخرون ( )15()2004والذين �أكدوا على �أنّ ممار�سة اجلهد
البدين املقنن يعمل على خف�ض م�ستوى �ضغط الدم الإنقبا�ضي والإنب�ساطي  .كما تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع
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�شاركي  )Sharkey (1997) (40والذي يرى �أن التدريب البدين ي�ؤدي �إىل تغري حجوم و�سعة الرئتني  ،حيث
تزداد ال�سعة احليوية بعد التدريب  .كما تن�سجم هذه النتائج مع ما �أ�شار �إليه كل من �سوبركو )Superko (1991
 )(42و �أجنلو بول�س  )Angelopoulos (1993)(20وفرج � ،ألني ( )13()2000و ثابت وحممد ()2001
( )2وعمر ،هزاع ( )34()2010من �أنّ التدريب البدين املقنن يخف�ض من ن�سبة ال�سكر والكولي�سرتول يف الدم .
وبناء ًا على ما �سبق يتم قبول الفر�ض الثاين والذي ين�ص على “ توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
القيا�سني القبلي والبعدي للمتغريات البدنية والف�سيولوجية للمجموعة التجريبية “.
 3 - 4عر�ض ومناق�شة نتائج القيا�سني البعديني للمتغريات البدنية والف�سيولوجية لأفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .
الفر�ض الثالث « :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني البعديني للمتغريات البدنية
والف�سيولوجية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية .
ويف �ضوء التحقق من هذا الفر�ض مت �إحت�ساب املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية وقيمة «ت»
ملعرفة ما �إذا كانت توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني املجموعتني للمتغريات البدنية
والف�سيولوجية قيد الدرا�سة  .ويبني اجلدول ( )7ذلك .
جدول ()7
داللة الفروق بني متو�سطات القيا�سني البعديني للمتغريات البدنية والف�سيولوجية
لأفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
املتغريات

وحدة
القيا�س

قدرة ع�ضالت الظهر

مرة

قدرة ع�ضالت البطن

مرة

قدرة ع�ضالت الذراعني
والكتفني

مرت

قدرة ع�ضالت الرجلني

مرت

التحمل الع�ضلي العام

مرة

مرونة العمود الفقري

�سم

القيا�س

املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

21.40
19.90
20.71
17.20
3.72
3.07
2.71
2.32
21.29
18.00
13.90
12.20

0.118
1.053
2.935
2.716
0.503
0.297
0.322
0.217
2.126
1.319
1.201
1.132
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فروق
املتو�سطات

الداللة
قيمة «ت»
الإح�صائية

1.50

4.491

دالة

3.51

2.776

دالة

0.65

3.532

دالة

0.39

3.196

دالة

3.29

4.159

دالة

1.70

3.262

دالة
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1.656
التجريبية 40.43
كجم
قوة القب�ضة امل�سيطرة
0.301
ال�ضابطة 37.94
1.021
التجريبية 76.27
دالة
3.412 2.16�ض /ق
معدل النب�ض
1.724
ال�ضابطة 78.43
مم  /التجريبية 4.331 132.60
دالة
4.126 8.65ال�ضغط الإنقبا�ضي
زئبق ال�ضابطة 5.021 141.25
1.622
مم  /التجريبية 84.39
دالة
2.984 2.11ال�ضغط الإنب�ساطي
1.542
زئبق ال�ضابطة 86.50
0.405
التجريبية 3.81
دالة
5.681 1.00لرت
ال�سعة احليوية
0.384
ال�ضابطة 2.81
ملجم /التجريبية 11.274 208.40
دالة
5.265 27.84�سكر الدم �صائم
دي�سيلرت ال�ضابطة 12.346 236.24
�سكر الدم بعد تناول الدواء ملجم /التجريبية 10.513 187.95
دالة
6.021 32.18والفطور
دي�سيلرت ال�ضابطة 13.235 220.13
ملجم /التجريبية 16.121 214.54
دالة
2.271 15.82الكولي�سرتول الكلي
دي�سيلرت ال�ضابطة 15.009 230.36
قيمة «ت « اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (2.101 =)18
ت�شري بيانات اجلدول (� )7إىل نتائج �إختبار «ت» لداللة فروق املتو�سطات للمتغريات البدنية
والف�سيولوجية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س البعدي  ،وتظهر هذه البيانات �أن قيمة «ت»
املح�سوبة اكرب من قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05يف جميع املتغريات البدنية والف�سيولوجية قيد
الدرا�سة ول�صالح القيا�س البعدي للمجموعة التجريبية  ،التي �إ�ستخدمت الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح .
ويعزو الباحث هذه الفروق �إىل فعالية الربنامج التدريبي – الت�أهيلي  ،والذي كان له دور كبري يف حت�سني امل�ؤ�شرات
البدنية والف�سيولوجية للمجموعة التجريبية  .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من �أبو �شادي و عبد ال�سالم
( )1()2006عبد الرحيم و�آخرون ( )7()2009واللذان �أكدا على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املتغريات
البدنية والف�سيولوجية بني املجموعتني ول�صالح القيا�س البعدي للمجموعة التجريبية .
وبهذا يتحقق الفر�ض الثالث للدرا�سة والذي ين�ص على “توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
القيا�سني البعديني للمتغريات البدنية والف�سيولوجية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ول�صالح املجموعة
التجريبية”.
2.49

4.680

دالة

 4 - 4عر�ض ومناق�شة نتائج ن�سب التح�سن يف املتغريات البدنية والف�سيولوجية للمجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .
الفر�ض الرابع  « :ن�سب التح�سن يف املتغريات البدنية والف�سيولوجية للمجموعة التجريبية اكرب من
مثيالتها يف املجموعة ال�ضابطة «.وبهدف التحقق من الفر�ض الرابع مت �إ�ستخدام معادلة ن�سبة التح�سن يف املتغريات
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البدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة  ،واجلدول ( )8يو�ضح ذلك .
جدول ()8
ن�سب التح�سن يف املتعريات البدنية والف�سيولوجية لأفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة

املتغريات

وحدة
القيا�س

املجموعة ال�ضابطة

املجموعة التجريبية
القيا�س
القبلي

القيا�س
البعدي

القيا�س
القبلي

القيا�س
البعدي

ن�سبة
التح�سن

قدرة ع�ضالت الظهر

مرة

19.19

18.03 11.51 21.40

19.90

10.37

قدرة ع�ضالت البطن

مرة

16.64

16.07 24.45 20.71

17.20

7.03

قدرة ع�ضالت الذراعني
والكتفني

مرت

3.12

3.72

2.95

3.07

4.06

مرت
مرة
�سم
كجم
�ض /ق
مم /
زئبق
مم /
زئبق
لرت

2.14
18.09
11.13
37.80
80.85

2.19 17.29 2.51
17.65 17.68 21.29
10.07 24.88 13.90
37.18 6.95 40.43
79.51 5.66 76.27

2.32
18.00
12.20
37.94
78.43

5.93
1.98
21.15
2.04
1.35

141.25 140.64 5.19 132.60 139.87

0.43

86.82

84.39

2.79

87.34

86.50

0.96

2.90

3.81

31.37

2.72

2.81

3.30

قدرة ع�ضالت الرجلني
التحمل الع�ضلي العام
مرونة العمود الفقري
قوة القب�ضة امل�سيطرة
معدل النب�ض
ال�ضغط الإنقبا�ضي
ال�ضغط الإنب�ساطي
ال�سعة احليوية

ن�سبة
التح�سن

19.23

�سكر الدم �صائم

ملجم/
دي�سيلرت

236.24 234.82 14.00 208.40 242.34

0.60

�سكر الدم بعد تناول الدواء
والإفطار

ملجم /
دي�سيلرت

220.13 223.42 12.80 187.95 215.56

1.47

الكولي�سرتول الكلي

ملجم /
دي�سيلرت

230.43 234.75 10.31 214.54 239.21

1.84
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ت�شري نتائج جدول (� )8إىل �أنّ املجموعة التجريبية قد حققت ن�سب حت�سن �أعلى من املجموعة ال�ضابطة
ويف جميع املتغريات البدنية والف�سيولوجية  .وقد تراوحت قيم ن�سب التح�سن يف املجموعة التجريبية ما بني
� 2.79%إىل  ، 31.37%وكانت �أعلى ن�سب حت�سن يف املجموعة التجريبية للمتغريات البدنية يف متغريات مرونة
العمود الفقري وقدرة ع�ضالت البطن وقدرة ع�ضالت الذراعني والكتفني والتحمل الع�ضلي العام وقدرة ع�ضالت
الرجلني وبن�سب حت�سن 17.68% ، 19.23% ، 24.45%، 24.88%و  17.29%على التوايل � .أ ّما �أقل ن�سب
حت�سن يف املتغريات البدنية فقد كانت من ن�صيب متغريات قدرة ع�ضالت الظهر وقوة القب�ضة امل�سيطرة وبن�سبة
حت�سن  11.51%و  6.95%على التوايل  .وفيما يتعلق باملتغريات الف�سيولوجية للمجموعة التجريبية فقد
كانت �أعلى ن�سب حت�سن يف متغريات ال�سعة احليوية و�سكر الدم �صائم و�سكر الدم بعد تناول الدواء والإفطار
والكولي�سرتول الكلي وبن�سبة حت�سن  12.80% ، 14% ، 31.37%و  10.31%على التوايل � .أما �أقلها ن�سبة
حت�سن فقد كانت يف متغريات معدل النب�ض وال�ضغط الإنقبا�ضي وال�ضغط الإنب�ساطي وبن�سبة حت�سن ، 5.66%
 5.19%و  2.79%على التوايل .
ومقارنة باملجموعة ال�ضابطة والتي تراوحت ن�سب التح�سن فيها مابني � 0.43%إىل  ، 21.15%فقد
جاءت �أعلى ن�سب حت�سن يف املتغريات البدنية يف متغريات مرونة العمود الفقري وقدرة ع�ضالت الظهر وبن�سبة
حت�سن  21.15%و  10.37%على التوايل  ،بينما جاءت �أقل ن�سب حت�سن يف متغريات قوة القب�ضة امل�سيطرة
والتحمل الع�ضلي وبن�سبة حت�سن  2.04%و  1.98%على التوايل  .وبالن�سبة للمتغريات الف�سيولوجية للمجموعة
ال�ضابطة فقد كانت �أعلى ن�سب حت�سن يف متغريات ال�سعة احليوية والكولي�سرتول وبن�سبة حت�سن 3.30%و 1.84%
على التوايل � ،أما �أقلها ن�سبة حت�سن فمن ن�صيب ال�ضغط الإنب�ساطي وال�ضغط الإنقبا�ضي وبن�سبة حت�سن 0.96%
و 0.43%على التوايل .
ومن خالل نتائج جدول ( )8ومقارنة ن�سب التح�سن بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة جند تفوق
وا�ضح يف ن�سب التح�سن لدى املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة ويف جميع املتغريات البدنية
والف�سيولوجية .
وبهذه النتيجة يتحقق الفر�ض الرابع والذي يقول “ ن�سب التح�سن يف املتغريات البدنية والف�سيولوجية
للمجموعة التجريبية �أكرب من مثيالتها يف املجموعة ال�ضابطة”.
و�إ�ستنتاج ًا مما �سبق ومن خالل النتائج التي تو�صل �إليها البحث يت�ضح مدى الت�أثري الإيجابي والفعال للربنامج
التدريبي – الت�أهيلي املقرتح على بع�ض املتغريات البدنية والف�سيولوجية  ،والذي �أدى تطبيقه على �أفراد املجموعة
التجريبية �إىل حت�سني كفاءة الأجهزة الوظيفية للج�سم وخف�ض م�ستوى ال�سكر والكلولي�سرتول الكلي يف الدم .

 - 5الإ�ستنتاجات والتو�صيات
 1-5الإ�ستنتاجات

من خالل النتائج التي ظهرت �إ�ستنتج الباحث مايلي:
 1-1-5ظهور فروق غري معنوية بني القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل
تطبيق الربنامج التدريبي -الت�أهيلي املقرتح  ،مما يدل على تكاف�ؤ عينة البحث يف املتغريات الأ�سا�سية والبدنية
والف�سيولوجية .
 2-1-5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف جميع املتغريات
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البدنية والف�سيولوجية قيد الدرا�سة  ،بينما مل تظهر �أي فروق معنوية يف القيا�سات والإختبارات نف�سها لدى
املجموعة ال�ضابطة .
 3-1-5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف نتائج القيا�سات البعدية
للمتغريات البدنية والف�سيولوجية ول�صالح املجموعة التجريبية  ،مما يدل على الت�أثري الإيجابي للربنامج
التدريبي – الت�أهيلي املقرتح على �أفراد املجموعة التجريبية .
 4-1-5وجود تفوق وا�ضح يف ن�سب التح�سن للمجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة ويف جميع املتغريات
البدنية والف�سيولوجية .
� 5-1-5إنخفا�ض م�ستوى ال�سكر بالدم بعد �أداء الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح وحت�سن بقية امل�ؤ�شرات
البدنية والف�سيولوجية الأخرى قيد الدرا�سة .
 6-1-5عدم تعر�ض عينة البحث لأي م�ضاغفات �سواء �أثناء �أداء الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح �أو بعد
�أدائه .

 2 - 5التو�صيات

بناء ًا على الإ�ستنتاجات ال�سابقة والنتائج الإح�صائية التي مت احل�صول عليها ويف �إطار عينة البحث يو�صى
الباحث مبا يلي :
 1-2-5يو�صى الباحث ب�إدخال الربنامج التدريبي – الت�أهيلي املقرتح يف عالج مر�ضى الداء ال�سكري النوع الثاين
ب�صورة فردية وب�إتباع �أ�سلوب �إحتياطي القلب لتجنب خماطر زيادة املجهود البدين .
 2-2-5يو�صي الباحث بتوفري�صاالت ريا�ضية داخل امل�ست�شفيات �أو يف �أق�سام العالج الطبيعي لكي ميار�س مر�ضى
الداء ال�سكري النوع الثاين التمرينات البدنية حتت �إ�شراف طبي ومتخ�ص�صني يف الت�أهيل الطبي الريا�ضي .
 3-2-5يو�صي الباحث امل�سئولني عن قطاع الإعالم الطبي والريا�ضي الإهتمام بن�شر الثقافة البدنية  ،وخا�صة
تلك املتعلقة بالتمرينات البدنية امل�ستخدمة يف الوقاية والعالج من الأمرا�ض ب�صفة عامة ومر�ض الداء ال�سكري
ب�صفة خا�صة .
 4-2-5يو�صي الباحث ب�إجراء بحوث مماثلة تتناول ت�أثري ممار�سة التمرينات البدنية على مر�ضى الداء ال�سكري
النوع الأول املعتمد على الإن�سولني .
 5-2-5يو�صي الباحث بتعميم نتائج هذا البحث على امل�ؤ�س�سات الطبية والت�أهيلية املعنية بخدمة مر�ضى الداء
ال�سكري النوع الثاين .
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املراجع
�أو ًال  :املراجع العربية

� -1أبو �شادي و عبد ال�سالم (� : )2006أثر �إ�ستخدام جهد بدين مقنن كعامل وقائي من �أمرا�ض القلب على بع�ض
املتغريات البيوكيميائية والف�سيولوجية ملر�ضى ال�سكر مب�صر  ،املجلة العلمية لكلية الرتبية الريا�ضية للبنني ،
جامعة الإ�سكندرية  ،م�صر .
 -2ثابت و حممد ( : )2001درا�سة مقارنة لأثر �إ�ستخدام الرق�ص الأيروبيكي والهرولة لدى الن�ساء على ن�سبة
تركيز ال�سكر يف الدم  ،جملة ديايل الريا�ضية  ،املجلد ( ،)1العدد ( ، )1جامعة ديايل  ،العراق .
 -3حنفي � ،سوزان ( : )2003الإ�ستجابات البدنية والنف�سية الناجتة عن التمرينات الهوائية والالهوائية
لل�سيدات متو�سطي العمر  ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة  ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنني  ،الإ�سكندرية  ،م�صر.
 -4احليدر ،عبد القادر( : )2001دور الن�شاط البدين يف منع �أمرا�ض القلب واجلهاز الدوري  ،الدورية ال�سعودية
للطب الريا�ضي  ،املجلد ( ، )5العدد (� ، )2ص . 35:
 -5ر�شدي  ،حممد ( : )1997الطب الريا�ضي يف ال�صحة واملر�ض  ،من�ش�أة املعارف  ،الإ�سكندرية  ،م�صر.
 -6عبد احلميد  ،كمال ( : )1984تغريات بع�ض مكونات الدم بني الريا�ضيني وغري الريا�ضيني بعد �أداء حمل
بدين مقنن  ،جملة بحوث الرتبية الريا�ضية  ،كلية الرتبية بالزقازيق  ،املجلد ( ،)1العدد ( ، )1-2الزقازيق
 ،م�صر.
 -7عبد الرحيم و�آخرون ( : )2009الوقاية ال�صحية باملجهود البدين و�أثره على بع�ض املتغريات الكيميائية
والبدنية ملر�ضى ال�سكر بليبيا  ،امل�ؤمتر العلمي الريا�ضي ال�ساد�س  ،املجلد ( ، )2اجلامعة الأردنية  ،عمان ،
الأردن .
 -8عبد الفتاح � ،أبو العالء ( : )2003ف�سيولوجيا التدريب الريا�ضي  ،ط ، 1دار الفكر العربي  ،القاهرة  ،م�صر
� ،ص . 167:
 -9عبد احلفيظ و باهي ( : )2000طرق البحث العلمي والتحليل الإح�صائي يف املجاالت الرتبوية والنف�سية
والريا�ضية  ،مركز الكتاب للن�شر  ،القاهرة  ،م�صر � ،ص .107 :
 -10عثمان و عثمان ( : )1987ت�أثري برنامج تدريبي مقنن لل�سيدات متو�سطات العمر على بع�ض املتغريات
الأنرثوبومرتية والف�سيولوجية وعنا�صر اللياقة البدنية  ،امل�ؤمتر الريا�ضي الأول  ،كلية الرتبية الريا�ضية
باجلامعة الأردنية  ،عمان  ،الأردن .
 -11عالوي و ن�صر الدين ( : )2000القيا�س يف الرتبية الريا�ضية وعلم النف�س الريا�ضي  ،ط ، 2دار الفكر العربي
 ،القاهرة  ،م�صر .
 -12فتحي و�آخرون (� : )2004أثر بع�ض التمرينات البدنية ب�إ�ستخدام الو�سط املائي على حت�سني الكفاءة
الوظيفية لدى الأفراد وبع�ض عوامل املخاطرة التاجية  ،جملة �أ�سيوط لعلوم وفنون الريا�ضة  ،العدد (،)16
اجلزء ( ، )2كلية الرتبية الريا�ضية  ،جامعة �أ�سيوط  ،م�صر.
 -13فرج � ،ألني ( : )2000اللياقة الطريق للحياة ال�صحية  ،من�ش�أة املعارف  ،الإ�سكندرية  ،م�صر .
 -14مزيود  ،حممد (� : )1999أثر مترينات بدنية خمتلفة ال�شدة على بع�ض املتغريات الوظيفية ملر�ضى ال�سكر ،
امل�ؤمتر ال�سنوي الثالث للطب الريا�ضي  ،طرابل�س  ،ليبيا .
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دور منظمة التجارة العاملية فـي تنفيذ �إتفاقية
حترير الزراعـــة وت�أثرياتها على الدول النامية
د .ولد �أحمدو الطالب �أحمد
�أ.د .بــــــن ع�صمـــان حمفوظ

كلية العلوم الإقت�صادية وعلوم الت�سيري
جامعة عنابة

امللخ�ص:

تعد الزراعة من �أ�صعب القطاعات التي واجهت حترير التجارة منذ
و�ضع بداية اتفاقية اجلات يف عام  ، 1947وحتى انتهاء مفاو�ضات �أورغواي
�سنة  1994و و�ضع قواعد النظام العاملي اجلديد.
ويعترب اتفاق الزراعة خطوة مهمة على طريق حترير القطاع ،
حيث كان مثار خالف كبري بني الواليات املتحدة الأمريكية و جمموعة الدول
امل�صدرة للمنتجات الزراعية املعروفة ب « كرينز » من جهة و الإحتاد الأوربي
من جهة �أخرى ،حول مو�ضوعات �إلغاء الدعم و �إعانات الت�صدير و الر�سوم
اجلمركية.
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح اتفاقية حترير الزراعة ،و�إىل
مدى م�ستوى احرتام و تطبيق الدول املتقدمة لها يف ظل منظمة التجارة
العاملية ،وكذلك ر�صد مدى ت�أثريها على الدول النامية باعتبارها متلك ميزة
ن�سبية يف ال�سلع الزراعية.
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ABSTRACT

Agriculture is considered as one the most difficult sectors
that faced the trade liberalization since the beginning of the
GATT in 1947 until the end of Uruguay negotiations in 1994
and the establishment of the rules of the new world order.
The Agriculture Agreement is an important step towards
liberalization of the sector as it was the subject of great
controversy between the United States and the Group of exporting
countries of agricultural products known as the CAIRNS on
the one hand and the European Union on the other hand,
about canceling: support, export subsidies and customs duties.
This study seeks to clarify the agreement of agriculture liberalization
and to what extent it is respected and applied by the developed
countries in the light of the World Trade Organization, as well
as monitor its impact on the developing countries as they have a
comparative advantage in agricultural commodities.

Résumé :

Depuis les accords du GATT en 1947 et jusqu’en 1994 après
la fin des négociations du cycle d’Uruguay (Uruguay Round)
et les nouvelles règles du commerce mondial, l’agriculture était
considérée comme l’un des secteurs les plus complexes face à la
libéralisation du commerce.
L’accord sur l’agriculture est considéré comme un pas
important vers la libéralisation du secteur en ce sens qu’il a toujours
représenté un sujet de discorde entre les Etats-Unis et les pays
exportateurs de produits agricoles et connus sous la dénomination
de « CAIRNS »d’une part et l’Union Européenne d’autre part. Cette
discorde tournait autour de l’annulation des subventions et des
aides à l’exportation, et les droits de douane.
Cette étude vise à clarifier l’accord sur la libéralisation de
l’agriculture et de voir, dans le cadre de l’organisation mondiale du
commerce (OMC), dans quelle mesure cet accord a été respecté et
appliqué par les pays développés. Elle vise par ailleurs à voir quels
sont les impacts sur les pays en voie de développement ayant un
avantage comparatif dans les produits agricoles.
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مقدمة:

لقد �شهدت الزراعة حتوال كبريا يف القرن الع�شرين خا�صة خالل الن�صف الثاين منه ،حيث تطورت �أ�ساليب
الإنتاج و التخ�ص�ص ،وكان ذلك يف كل من الدول املتقدمة و النامية على حد �سواء ،ولكن بدرجات متفاوتة.
وتعترب التجارة الزراعية �أحد موا�ضيع ال�سيا�سة االقت�صادية التي �أولتها الدول ال�صناعية املتقدمة
�أهمية بالغة من خالل تقدمي الدعم لهذا القطاع و كذلك بع�ض الدول النامية التي اعتمدت عليها كم�صدر رئي�سي
للح�صول على العمالت ال�صعبة الالزمة للتنمية االقت�صادية.
لقد اختلفت التحليالت يف بقاء التجارة الزراعية خارج قواعد اجلات لفرتة طويلة  ،فالبع�ض �أرجعها
�إىل طبيعة قطاع الزراعة و �صعوبة تطبيق قواعد ال�سوق عليه  ،كما هو احلال يف القطاع ال�صناعي و التجاري ،
لأن احلياة الزراعية تعتمد على معطيات وظواهر ذات طبيعة احتمالية و غري م�ؤكدة و خارجة عن �إرادة الإن�سان
 ،و البع�ض الآخر �أرجعها �إىل العوامل الإقت�صادية و ال�سيا�سية التي تتمثل يف الهيمنة و الأمن و التكامل ال�سيا�سي
للدول امل�ؤثرة يف التجارة الزراعية.
و يف منت�صف الثمانينات من القرن الع�شرين �أحلت الواليات املتحدة الأمريكية �إىل البدء يف حترير
القطاع الزراعي لر�سم �سيا�سة زراعية بناءا على قوى ال�سوق ،و ا�شرتطت م�شاركتها يف جولة االوروغواي يف تلبية
طلبها و ا�ستجابت املجموعة االقت�صادية الأوروبية للم�شاركة يف املفاو�ضات يف جولة االوروغواي.
ولتحقيق هدف الدرا�سة و املتمثل يف ت�سليط ال�ضوء على الإتفاقية و حتليل �آثارها على الدول النامية،
مت تق�سيمها �إىل ثالث حماور:
ي�ستعر�ض املحور الأول :املفاو�ضات التي دارت بني الأطراف.
واملحور الثاين :يتناول العنا�صر الأ�سا�سية لالتفاقية.
واملحور الثالث و الأخري ير�صد �آثار االتفاقية على الدول النامية.

�أوال:املفاو�ضات حول الزراعة:

تعترب جوالت اجلات الثمانية نتيجة تالقي امل�صالح بني الدول املتقدمة ،ومع ذلك ظهرت بع�ض اخلالفات
و التناق�ضات بني الأطراف الرئي�سية (�أمريكا�،أوروبا ،اليابان)  ،حيث اعتربت الواليات املتحدة الأمريكية �أن �أكرب
تهديد لها هو ال�سيا�سة الزراعية امل�شرتكة للمجموعة الإقت�صادية الأوروبية  ،و املتمثلة يف احلماية و التي �أدت يف
بع�ض الأحيان �إىل احلروب التجارية كحرب الدواجن بني الواليات املتحدة الأمريكية و ال�سوق الأوربية ،وقبل
التطرق لآليات و �أطراف التفاو�ض من املنا�سب التعريج على م�ستويات الدعم.

 - 1م�ستوى الدعم املقدم للقطاع الزراعي قبل االتفاقية :

لقد ظلت التجارة الدولية لل�سلع الزراعية خا�ضعة للكثري من القيود التي تفر�ضها الدول املتقدمة فيما
بينها من جهة و على الدول النامية من جهة �أخرى ،ومل تتمكن اجلوالت ال�سبعة التي متت يف رحاب اجلات و التي
�سبقت جولة االوروغواي للت�صدي مل�شكلة الدعم ،بل زاد دعم الإنتاج و الت�صدير وخ�صو�صا من جانب املجموعة
الأوروبية  ،و التي انعك�س ذلك يف تطبيقها ملا ي�سمى بال�سيا�سة الزراعية امل�شرتكة و التي متثلت يف ثالثة �أنواع من
احلماية �أبرزها الدعم املحلي و دعم ال�صادرات �إىل جانب التعريفات اجلمركية املتغرية ،واجلدول التايل يبني
م�ستوى ن�سب الدعم الذي كانت تقدمه الدول املتقدمة لقطاعها الزراعي ح�سب بياناتها (:)1
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اجلدول رقم :01ن�سب الدعم املقدمة من قبل الدول املتقدمة من قيمة �إنتاجها الزراعي قبل جولة الأوروغواي
البلدان

�سوي�سرا

اليابان

ال�سويد

النم�سا

)CEE*(12

كندا

ن�سبة الدعم

%79

%75

%54

%48

%45

%44

الواليات املتحدة
الأمريكية
%36

* املجموعة االقت�صادية الأوروبية
امل�صدر :كبري �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.74:

� - 2أطراف و�آليات التفاو�ض:

يف �سنة  1986بد�أت الواليات املتحدة الأمريكية مفاو�ضات لتحرير جتارة املنتجات الزراعية ،ونادت
ب�إلغاء كل القيود والإجراءات التي تعيق حترير القطاع الزراعي وكل �أ�شكال الدعم ،و�إلغاء القيود الكمية على
الواردات ،وعرف �آنذاك باخليار ال�صفري(  ، )zero-zero optionوقد قابلت املجموعة االقت�صادية الأوروبية
هذا املقرتح بالرف�ض ،على �أ�سا�س �أن �إلغاء القيود الكمية على الواردات و�إلغاء دعم املنتجني املحليني �سوف ي�ؤدي
�إىل �إحالل املنتجات امل�ستوردة حمل املنتجات املحلية  ،وكانت تريد قيادة املفاو�ضات نحو مبد�أ حترير �سلعة مقابل
�سلعة.
وبادرت جمموعة الدول امل�صدرة للحبوب مبقرتح� :أنه من املمكن حترير جتارة املنتجات الزراعية على
ثالث مراحل ،تبد�أ بتجميد القيود املرتبطة بالدعم للإنتاج �أو ال�صادرات� ،أو ما كان مرتبطا بالقيود الكمية على
الواردات ،ثم بعد ذلك يتم تخفي�ض هذه القيود خالل �سنتني ( )1990-1989مبعدل  ،10%ثم يلي ذلك تطبيق
املزيد من مبادئ اجلات على جتارة املنتجات الزراعية ،و�أثناء هذا التجاذب �أعلنت الواليات املتحدة الأمريكية عن
�ضرورة حتويل القيود الكمية �إىل معدالت تعريفية ،وبذلك تقاربت وجهات النظر بني الواليات املتحدة الأمريكية
و الدول امل�صدرة للحبوب �إذا ما �إ�ستثنينا كندا التي كانت حري�صة على �أن ال تت�ضمن االتفاقية الزراعية امل�سا�س
بالقيود الكمية على الواردات من �أجل التحكم يف عر�ض منتجاتها يف �أ�سواقها املحلية �إال �أن املجموعة االقت�صادية
الأوروبية رف�ضت فرتة الأ�سا�س التي �أعلنتها كل من الواليات املتحدة الأمريكية وجمموعة الدول امل�صدرة للحبوب
 ،ملا لذلك من ت�أثري على ال�سيا�سة الزراعية امل�شرتكة.
ويف نهاية  1988مبدينة مونرتيال ف�شلت �أطراف التفاو�ض يف الو�صول �إىل حلول مما �أدى �إىل جتميد
املفاو�ضات.
ويف �أفريل من عام  1989يف جنيف تنازلت الواليات املتحدة الأمريكية عن اخليار ال�صفري ،ور�أت �أنه من
الالزم البدء بتجميد القيود املعيقة حلرية املنتجات الزراعية،و البدء بتخفي�ض الدعم املحلي ،و�إعانات الت�صدير،
ويف �سنة  1991قدم املن�سق العام للجات وثيقة �أطلق عليها اقرتاح دنكل  ،Dunkelتت�ضمن ت�صورا لكيفية �إنهاء
املفاو�ضات التي متت يف جولة الأورجواي مبا فيها الرتتيبات املتعلقة بالتخفي�ضات على م�ستوى القطاع الزراعي من
خالل ثالث حماور ،تتمثل يف النفاذ للأ�سواق ،وتقييد دعم الإنتاج ،وخف�ض دعم ال�صادرات ،وهي نف�سها ت�صب يف
املقرتح الأمريكي ،حيث �أن �إقرتاح دنكل  ،Dunkelيت�ضمن فرتة �إنتقالية ( )1999-1993وفرتتي �أ�سا�س وذلك
حل�ساب الدعم و هما :الفرتة املمتدة من (  )1990-1986ك�أ�سا�س حل�ساب دعم ال�صادرات ،و الفرتة (-1986
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 )1988حل�ساب دعم الإنتاج املحلي ،بالإ�ضافة �إىل خف�ض ال�ضريبة اجلمركية مبعدل  % 36و�أن ال تقل عن
.15%
وردا على �إقرتاح دنكل قدمت املجموعة الإقت�صادية الأوروبية خطة ما�شاري ،Macshary plan
والتي تعتربها مبثابة حل و�سط بني م�ساعي اجلانبني ،ت�ضمنت اخلطة تقدمي �إعانات نقدية كدعم للإنتاج املحلي
لتعوي�ض املنتجني عن �إنخفا�ض الأ�سعار جراء خف�ض التعريفة والقيود الكمية� ،إال �أن هذه اخلطة �إ�ستثنت خف�ض
دعم ال�صادرات.
ويف �سنة  1992عقد �إجتماع بلري هاو�س (The Blair house accord)2وذلك للحد من �شدة اخلالفات بني
قطبي النزاع للتو�صل �إىل التوفيق بني �إقرتاح دنكل  unkelاملعرب عن التوجهات الأمريكية وخطة ما�شاري التي
تعك�س ر�ؤية املجموعة الأوروبية وهكذا مت الإتفاق بني الأطراف على العنا�صر الأ�سا�سية( التعريفة ،الدعم
املحلي ،دعم ال�صادرات) كخطوة �أوىل.

ثانيا :العنا�صر الأ�سا�سية التفاقية املنتجات الزراعية:

ترتكز �إتفاقية الزراعة على ثالثة عنا�صر رئي�سية هي النفاذ للأ�سواق وتقييد دعم الإنتاج املحلي ،وخف�ض دعم
ال�صادرات.

1ـ النفاذ �إىل الأ�سواق:

يق�صد بالنفاذ للأ�سواق ت�سهيل فر�ص الدخول �إليها ،وذلك بغية زيادة �صادرات الدول من خالل �أربعة
�آليات ،تتمثل يف حتويل القيود غري التعريفية �إىل قيود تعريفية ،وخف�ض معدالت التعريفة� ،ضمان حد �أدنى
لل�صادرات وكذلك الإ�ستثناءات اخلا�صة �أو الإجراءات الوقائية(:)3
حتويل القيود غري التعريفية �إىل معدالت تعريفية( :مثل احل�ص�ص الكمية على الواردات والر�سوم
املتغرية على الواردات ،و�إ�شرتاط حد �أدنى ل�سعر املنتج امل�ستورد وح�ص�ص الت�صدير الإختيارية ،و�إجراءات
تراخي�ص الإ�سترياد القائمة على التمييز بني الدول ،والقيود على الإ�سترياد التي متار�س من خالل القطاع العام
التجاري) ،كل هذه القيود يتم حتويلها �إىل قيود تعريفية يتم الإتفاق عليها وربطها عند حدها الأق�صى(.)4
تخفي�ض التعريفة اجلمركية على ال�سلع الزراعية:
لقد ميزت هذه الإتفاقية بني الدول النامية والدول املتقدمة ،ومبوجبها �إلتزمت الدول املتقدمة
بتخفي�ض  36%من متو�سط �إجمايل التعريفة املفرو�ضة على وارداتها من ال�سلع الزراعية وذلك يف غ�ضون �ست
�سنوات ،والدول النامية تلتزم بخف�ض هذه الن�سبة �إىل  24%خالل ع�شرة �سنوات ،علما ب�أن هذه الن�سب حم�سوبة
بالن�سبة لفرتة �أ�سا�س من  1986ـ  ،1988وقد �أ�ستثني من هذه الإتفاقية الدول الأقل منوا والتي يقل متو�سط
دخل الفرد فيها عن  650دوالر �سنويا ،لكن يتحتم عليها الإلتزام بتثبيت تعريفتها اجلمركية(.)5

احلد الأدنى للنفاذ للأ�سواق:

يهدف هذا الإجراء �إىل زيادة كمية الو اردات (�صادرات الدول الأخرى) التي كانت تخ�ضع لقيود غري
تعريفية مبا ال يقل عن  3%من متو�سط الإ�ستهالك املحلي للدول امل�ستوردة خالل الفرتة  ،1988-1986على �أن
تتم زيادتها �إىل � 5%سنة  2000بالن�سبة للدول املتقدمة و�سنة  2004للدول النامية ،مع �ضرورة احلفاظ على
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كمية الواردات يف تلك الفرتة لكل دولة(.)6
الإ�ستثناءات اخلا�صة و �إجراءات الوقاية:
ت�سمح هذه الآلية ب�إ�ستخدام القيود غري التعريفية على الواردات من املنتجات الزراعية على �أن تكون
ن�سبة هذا الإ�ستثناء من الواردات �أقل من  3%من الإ�ستهالك املحلي للدولة امل�ستوردة يف عام  ،1986و�أن ال تكون
الدولة قد قامت بدعم �صادراتها منذ عام � ،1986إ�ضافة �إىل ذلك ت�ستخدم الدولة �إجراءات الوقاية حينما
تتعر�ض لتزايد كبري يف وارداتها يف ظل الإعتماد على الر�سوم اجلمركية فقط ،فهي بذلك تعالج �آثار الإنخفا�ض
الكبري يف �أ�سعار الواردات على الإنتاج املحلي� ،شريطة �أن ال يزيد معدل الزيادة يف التعريفة اجلمركية امل�ستخدم
ك�إجراء وقائي عن  30%من املعدل العادي للتعريفة ال�سائدة يف �سنة تطبيق الإجراءات الوقائية(.)7

2ـ �إلتزامات الدعم املحلي:

تلزم الإتفاقية �أطرافها بتخفي�ض الدعم املحلي للزراعة ،حيث كان يقدر بـ  150مليار دوالر يف الدول املتقدمة ،و4
مليار يف الإقت�صادات الإنتقالية ،و 19مليار دوالر يف الدول النامية(.)8
وطبقا لبنود هذا الإتفاق يخف�ض الدعم بن�سبة  20%يف الفرتة املمتدة من � 1995إىل  2000وذلك على �أ�سا�س
متو�سط الدعم املمنوح لتلك ال�سلع يف الفرتة 1986ـ  1988على مدار �ست �سنوات بالن�سبة للدول املتقدمة� ،أما
الدول النامية فيخف�ض الدعم بن�سبة  13.3%خالل ع�شر �سنوات ،مع ترك احلرية لهذه الدول يف �إختيار
ال�سيا�سات واملنتجات التي ترى �أن من املنا�سب �إجراء التخفي�ض عليها ،ومل تلزم الإتفاقية الدول الأقل منوا
بتخفي�ض الدعم املحلي للزراعة(.)9
ولقد ميزت الإتفاقية بني نوعني من الدعم املحلي ،فهناك مثال دعم ال�صندوق الأخ�ضر Green Boxوالذي ال
ينطوي على تقدمي م�ساندة �سعرية �إىل املنتجني ،ويتمثل يف التدريب والبحوث والإر�شاد الزراعي وخدمات الفح�ص
لأغرا�ض ال�صحة وال�سالمة وخدمات الت�سويق والرتويج والإ�ست�شارات ،وكل هذا ممول من امليزانية العامة(،)10
بالإ�ضافة �إىل املدفوعات املبا�شرة التي يقدمها ـ هذا ال�صندوق الأخ�ضر ـ للمنتجني ،وهي مدفوعات ال ت�ؤثر على
قرارات املنتجني بزراعة نوع معني من املحا�صيل ،كذلك يقدم عينة �أخرى من الدعم ال تتجاوز  5%من قيمة
الإنتاج بالن�سبة للدول املتقدمة و  10%بالن�سبة للدول النامية ت�سمى بدعم احلد الأدنى� ،أما فيما يخ�ص دعم
ال�صندوق الأزرق  Blue Boxفهو دعم معفى من �إلتزامات التخفي�ض التي تن�ص عليها الإتفاقية ب�شرط �أن تكون
مرتبطة مب�ساحة ثابتة من الإنتاج� ،أو عدد ثابت من ر�ؤو�س املا�شية(.)11

3ـ تخفي�ض دعم ال�صادرات:

يعترب الدعم املقدم لل�صادرات الزراعية من �أهم امل�شاكل التي تعوق حرية الأ�سواق واملناف�سة ،ومن �أجل
احلد من ذلك حاولت الإتفاقية �أن تثبت م�ستوى الدعم لل�صادرات كخطوة �أوىل ثم يف خطوة ثانية �إلغاءه.
وقد ن�صت املادة  08من الإتفاقية على �أن تلتزم كافة البلدان الأع�ضاء بعدم تقدمي دعم مايل
لل�صادرات.
ومن بني الإجراءات التي ت�ضمنتها الإتفاقية تخفي�ض دعم ال�صادرات الزراعية بن�سبة  36%من
القيمة ،وتخفي�ض حجم ال�صادرات التي ت�ستفيد من الدعم بن�سبة  21%على �أ�سا�س متو�سط الدعم للفرتة املمتدة
من (1986ـ )1990خالل �ست �سنوات للدول املتقدمة(� ،)12أما الدول النامية فعليها �أن تلتزم بتخفي�ض النفقات
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املخ�ص�صة لدعم ال�صادرات بن�سبة  24%وتخفي�ض حجم ال�صادرات املدعومة بن�سبة  14%على مدى ع�شر �سنوات
(1995ـ ،)2004على �أن يتم التخفي�ض خالل فرتة التنفيذ مبعدالت مت�ساوية لكل �سلعة يف جداول الإلتزامات
لكل دولة.
وقد مت �إعفاء الدول الأقل منوا من هذه الإجراءات (.)13

4ـ القواعد اخلا�صة ب�صحة الإن�سان واحليوان والنبات :

تو�صلت الإتفاقية �إىل و�ضع جمموعة من القواعد والتدابري والنظم حلماية �صحة الإن�سان واحليوان
والنبات بالتعاون والتن�سيق مع املنظمات املتخ�ص�صة واملعنية مثل منظمة الأغذية والزراعة ( )FAOومنظمة
ال�صحة العاملية ( )WHOواملكتب الدويل للأمرا�ض الوبائية احليوانية واملعاهدة الدولية حلماية النباتات،
فالإتفاقية تهدف �إىل التوفيق بني الإعتبارات التالية(:)14
لكل دولة احلق يف احلفاظ على �سالمة و�صحة مواطنيها وكذلك احلال بالن�سبة لرثوتها احليوانية
والزراعية.
تلزم الإتفاقية الدولة الع�ضو �أن تقيم احلماية على �أ�سا�س الأدلة العلمية ،لكي ال ت�ستخدمها عائق
خفي �أمام حرية التجارة يف املنتجات الزراعية .
تعمل الإتفاقية على توحيد وتعميم املوا�صفات الفنية ،من �أجل التوفيق بني االعتبارات الإن�سانية
واعتبارات حرية التجارة .

ثالثا � :آثار �إتفاقية الزراعة على الدول النامية:

هناك �شبه �إتفاق بني �أغلب املحللني االقت�صاديني على �أن الدول النامية �ستتعر�ض لبع�ض الآثار ال�سلبية جراء
تطبيق بع�ض بنود �إتفاقية التحرير  ،وخ�صو�صا يف ظل ال�سلوك العملي للدول ال�صناعية املتقدمة  ،والتي تعترب
هي الفاعل الرئي�سي يف الإتفاقية  ،فكلما كان التحرير يف غري �صاحلها تلج�أ �إىل التقييد واحلماية والرتاجع عن
الإلتزامات ،وهذا بدوره يحرم الدول النامية امل�صدرة للمنتجات الزراعية من الو�صول �إىل �أ�سواق هذه الدول .
 - 1م�ستوى تطبيق االتفاقية(:)15
جدول رقم  :02التخفي�ضات يف �إجمايل تدابري الدعم الكلي يف الدول املتقدمة خالل ( )2000-1995الوحدة
مليار دوالر.
الدول
�إجمايل
الدعم ال�سنوات
1995
1996
1997
1998
1999
2000

كندا

الإحتاد الأوروبي

اليابان

�أمريكا

املجموع

4.1

81.4

33.8

23.9

143.7

3.9
3.8
3.7
3.5
3.4
3.3

79.4
76.8
74.5
72.3
70.0
67.7

32.6
31.5
30.4
29.3
28.1
27.0

23.1
22.3
21.5
20.7
19.9
19.1

138.7
134.4
130.1
125.8
121.4
117.1
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امل�صدر :كبري �سمية �.سيا�سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ�صالحات الإقت�صادية مع الإ�شارة �إىل حالة اجلزائر � .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة جامعة اجلزائر �.2008.ص.75:

من خالل �إلقاء نظرة على حجم التخفي�ضات الواردة يف اجلدول �أعاله ،يت�ضح �أن الدول املتقدمة متم�سكة
بدعم قطاعها الزراعي،رغم ال�شكوك التي حتوم حول �صحة هذه البيانات.
كان من املفرت�ض �أن تكون هذه الدول قد نفذت الكثري من �إلتزاماتها حول الدعم و الإعانات و الر�سوم
اجلمركية طبقا للإتفاقية.
وت�شري بع�ض الإح�صائيات �أن هذه الدول قدمت يف �سنة  2001دعما حمليا بلغ  311مليار دوالر(،)16
ويف �سنة  2002قدر هذا الدعم بـ318مليار دوالر ،و ح�سب جملة التمويل و التنمية ف�إن هذه الدول �أنفقت �سنة
2003حوايل  235مليار دوالر على قطاعها الزراعي( ،)17و يف �سنة � 2009أنفقت دول الإحتاد الأوربي حوايل
 253مليار دوالر كدعم للقطاع الزراعي(.)18
لقد اعتربت �إتفاقية الزراعة �،إتفاقية مرحلية متهد �إىل مفاو�ضات جديدة لتحقيق �أو�ضاع �أف�ضل ،و
بعد مرور �ست �سنوات ا�ست�ؤنفت هذه املفاو�ضات يف  23مار�س  ،2002و ما زالت املفاو�ضات م�ستمرة ،و تدور حول
املو�ضوعات الثالثة الرئي�سية ،خف�ض التعريفات اجلمركية ،خف�ض الدعم املحلي  ،خف�ض دعم ال�صادرات ،فحتى
الآن مل يح�صل �أي تقدم يذكر يف خ�صو�صها ،حيث �أخفقت كل امل�ؤمترات الوزارية التي عقدتها منظمة التجارة
العاملية يف ال�سنوات املا�ضية (�سياتل ،الدوحة ،كانكون ،هونغ كونغ) ،يف التو�صل �إىل �صيغة نهائية� ،سواء من
الناحية الزمنية و من ناحية ال�سيا�سات الإجرائية حلل امل�شكالت املتعلقة بالزراعة و تبادل املنتجات دوليا.
فالإحتاد الأوربي �أعلن يف م�ؤمتر هونغ كونغ � 2005أنه م�ستمر يف دعم قطاعه الزراعي �إىل �سنة ،2013
و يرجع مت�سكه مبوقفه الداعم ل�سيا�سة احلماية ،و عدم �إ�ستعداده لتقدمي تنازالت لأهمية القطاع عنده� ،إذ يعي�ش
حوايل  8%من �سكان املجموعة الأوربية على الزراعة ،ففرن�سا ترى �أنه من امل�ستحيل عليها �إلغاء الدعم ،ذلك
لأنها تواجه �ضغوطا داخلية من طرف املزارعني الذين يطالبون بعدم تقدمي مزيدا من التنازالت بخ�صو�ص دعم
ال�صادرات( ،)19و�إذا نظرنا �إىل الدعم الذي تقدمه الواليات املتحدة الأمريكية �إىل املزارع الأمريكي ف�إنه يتجاوز
� 360ألف دوالر �أمريكي ،و تقدم احلكومة اليابانية دعما للبقرة الواحدة يف اليوم بـ  7.5دوالر(.)20
	�أما على م�ستوى الدول النامية ،فمن املعروف �أنها طبقت -قبل االن�ضمام �إىل منظمة التجارة العاملية-
�سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي ( التثبيت االقت�صادي و التكيف الهيكلي) ،وتطلب ذلك منها �إتباع جملة من
ال�سيا�سات تتمثل يف �إن�سحاب الدولة من الن�شاط الإقت�صادي و الإلتزام ب�سيا�سات التق�شف و الكف عن الإنفاق
يف القطاعات الإنتاجية مبا فيها القطاع الزراعي (تقدمي الدعم)  ،ف�أغلب هذه الدول يفتقر �إىل املوارد الالزمة
للدعم ،و �إن�ضمامها �إىل املنظمة العاملية للتجارة حتم عليها الزيادة يف تخفي�ض الدعم ،فعلى �سبيل املثال �أبلغت كل
من الربازيل ،كو�ستاريكا ،املغرب ،تايالندا ،املنظمة ب�أن خم�ص�صاتها للدعم تقل عن م�ستويات احلد الأدنى امل�سموح
به للدعم من قبل املنظمة العاملية للتجارة(.)21

 - 2ت�أثري �إ�ساءة �إ�ستخدام �إتفاقية التدابري ال�صحية على الدول النامية:

لقد ترتب من جراء هذه الإتفاقية بع�ض الآثار ال�سلبية على �صادرات بع�ض الدول النامية ،و ح�سب
درا�سة كلفت منظمة الأغذية و الزراعة (� )faoسنة  1999جمموعة من اخلرباء متخ�ص�صني ب�إجراء  14درا�سة
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حالة ،و �أعدت هذه اللجنة ورقة حتليلية ،تلخ�ض هذه التجارب و الدرو�س امل�ستفادة ،و �أعادت منظمة الزراعة
هذه الدرا�سة يف �صيف  2002لتو�سيع نطاق العينة ،و قد �إ�ستند الإختيار على �أ�سا�س التوازن اجلغرايف و على
فئات خمتلفة من البلدان امل�ستوردة للغذاء و البلدان امل�صدرة للمنتجات الزراعية و تبني �أن �صادرات �أندوني�سيا
قد تعر�ضت �إىل � 40أمر وقف يف �سنة  ،2001و كذلك تعر�ضت �صادرات �أوغندا للحظر من قبل االحتاد الأوربي
بحجة ت�سمم الأ�سماك ملدة �18شهرا ،و مل ت�سلم �صادرات الهند من املنتجات البحرية هي الأخرى من احلظر
من قبل الإحتاد الأوربي( ،)22وواجهت الربازيل قيودا على �صادراتها من الفواكه الإ�ستوائية اىل الواليات
املتحدة الأمريكية و اليابان نظرا لوجود ذبابة الفاكهة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض اال�شرتاطات التعجيزية ك�إ�شرتاط
وزارة الزراعة الأمريكية وجود �أحد موظفيها يف موقع الإنتاج و �أن يكون ذلك على ح�ساب املنتجني �أو التجار
املحليني(.)23
� - 3أثر تخفي�ض الر�سوم اجلمركية على خزينة الدولة يف البلدان النامية:
لقد ا�ستجابت الدول النامية ل�سيا�سة حترير التجارة اخلارجية -كبند من بنود الإ�صالح الإقت�صادي-
والتي متثلت يف تقلي�ص الر�سوم اجلمركية يف وجه الواردات ،بالإ�ضافة �إىل �شروط منظمة التجارة العاملية و التي
تطالب باملزيد من التخفي�ض ،و ال �شك �أن تخفي�ض هذه الر�سوم ي�ؤثر على خزينة الدولة النامية ،و يقلل من
مواردها ،مما ي�ؤدي �إىل تراجع يف الربامج التنموية ،و ي�شجع يف الوقت نف�سه على الإ�سترياد ،ويزيد من العجز
يف امليزان التجاري ،و يحدث فجوة كبرية فيه ،مع التزايد امللحوظ يف عدد �سكان الدول النامية ،و احلاجة �إىل
املزيد من الإ�سترياد ،مما ي�ستدعي �سد هذه الفجوة عن طريق اال�ستدانة ،و ما يرتتب على ذلك من �شروط من قبل
الدائنني والو�صفات اجلاهزة ال�صادرة عن املنظمات املالية الدولية ،وقد جربت الدول النامية هذه الو�صفات يف
الثمانينات و الت�سعينيات من القرن املن�صرم و التي كانت نتائجها كارثية على امل�ستوى الإجتماعي ،حيث تراجعت
م�ستويات الت�شغيل ،وارتفعت معدالت البطالة ،و انخف�ضت م�ستويات املعي�شة ،و�شهدت موجات من عدم الإ�ستقرار
ال�سيا�سي واالجتماعي.
	�أما بالن�سبة للدول النامية الزراعية امل�صدرة و التي متلك ميزة ن�سبية ال ي�ستهان بها ،فما زالت تقف
�أمام �صادراتها �أ�ساليب الدعم املحلي يف كل من الإحتاد الأوروبي و الواليات املتحدة الأمريكية واليابان و كذلك
الر�سوم اجلمركية ،و �إجراءات التدابري ال�صحية و القيود الفنية ،وهو ما ينعك�س �سلبا على �إيرادات هذه الدول ،يف
ظل تدين ن�سب التبادل التجاري بني �شقي الدول النامية امل�صدرة وامل�ستوردة ،و ذلك لإرتباط هذه البلدان بعمالت
الدول املتقدمة(الدوالر و الأورو).
	�إن �أكرب التحديات التي يفر�ضها هذا الواقع على الدول النامية هو �إ�صرار الدول املتقدمة على التحرير
من جانب واحد مما ي�ؤثر على و�ضعية املوازين الزراعية و التي �أ�صبحت تعاين من عجز مزمن ،فح�صيلة ال�صادرات
الزراعية ال متول �سوى جزء من مبلغ الواردات وتهبط الن�سبة �إىل �أقل من  5%يف كل من اجلزائر و ليبيا و
الكويت(.)24
و يف حالة ما �إذا �ألغت الدول املتقدمة الدعم عن قطاعها الزراعي – و هو �أمر م�ستبعد يف املديني الق�صري
و املتو�سط – ف�ستكون له �آثار كبرية على الدول النامية امل�ستوردة للمنتجات الزراعية و �سيزيد من تكاليف فاتورة
وارداتها و ي�ضع�ضع موازين مدفوعاتها و يجعلها بحاجة ما�سة اىل الإ�ستدانة والدوران يف فلك دوامة �إعادة
اجلدولة ،وما يتطلبه ذلك من ال�شروط ،والإن�صياع الأعمى لأوامر امل�ؤ�س�سات املالية ،والنقدية الدولية التي جربت
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ونفذت يف ال�سابق فكان لها ما كان.
و �إذا نظرنا �إىل حالة الدول العربية ب�إعتبارها دول نامية جندها الت�شذ عن الو�ضعية اذ �أن العجز يف امليزان
التجاري الزراعي ا�صبح يف تزايد م�ستمر ،و ذلك ما يو�ضحه اجلدول التايل(:)25
اجلدول رقم 03
تزايد العجز يف امليزان التجاري الزراعي يف الدول العربية ،الوحدة باملليار دوالر.
معدل النمو ال�سنوي
2009 2008 2007 2006 2005 2000
ال�سنوات
2009/2008
16.8
19.1 16.4 13.8 11.6
11
6.9
ال�صادرات الزراعية
7.7
64.8 60.2 51.4 40.1 38.3
30
الواردات الزراعية
4.4
45.7 43.8 37.6 28.5 27.3 23.1
العجز
ن�سبة ال�صادرات �إىل الواردت 29.5 27.2 26.8 28.9 28.7 23.2
امل�صدر :التقرير الإقت�صادي العربي املوحد � .2011صندوق النقد العربي .ابو ظبي � ،ص .59
	�إن معطيات اجلدول تو�ضح �إرتفاع قيمة العجز يف امليزان التجاري الزراعي طيلة هذه ال�سنوات حيث
�إرتفع �سنة  2000من  23.1مليار دوالر �إىل  45.7مليار دوالر يف �سنة  ،2009و يعترب هذا الرقم كبريا وي�شكل
نزيفا خلروج العمالت ال�صعبة التي حتتاجها التنمية يف هذه الدول ،و هي حالة �أ�صبحت �سائدة تعاين منها غالبية
البلدان النامية.

اخلامتة:

من خالل ما �سبق تبني �أن الدول املتقدمة مل تلتزم بالإتفاقية ومت التحايل على بع�ض بنودها ،ومازالت م�ستمرة يف
تقدمي الدعم لقطاعها الزراعي ،رغم الوعود التي قدمتها ب�إلغاء �أنواع احلماية وعدم التو�صل يف م�ؤمترات املنظمة
العاملية للتجارة �إىل �سقف زمني حمدد لذلك.
وتبقى ال�ضحية املعر�ضة لل�سحق التام هي بلدان الدول النامية ،حيث �إ�ستجابت بال روية ل�ضغوط املنظمة وقبلت
بفتح �أ�سواقها �أمام منتجات زراعية مدعومة من طرف الدول املتقدمة لت�ضيع بني �أيدي الدول النامية امل�صدرة
للمنتجات الزراعية ميزة ن�سبية نتيجة احلواجز التعريفية وغري التعريفية والتي تت�سرت حتت عباءة تدابري
ال�صحة وال�صحة النباتية واحلواجز الفنية �أمام منتجاتها ،مما يعمل على تدمري زراعتها ،وما ينتج عن ذلك من
تراجع يف �إيراداتها و يف معدالت النمو فيها ،و من ثم يفاقم من تزايد البطالة و معدالت الفقر.
وتبقى الدول النامية امل�ستوردة للمنتجات الزراعية هي الأخرى يف و�ضعية تبعية غذائية يف ظل حمدودية
املعونات الغذائية ،والتي ال تخلو يف الغالب من امل�شروطية .
يجب �أن ت�سعى البلدان النامية والأقل منوا ب�شقيها امل�صدر و امل�ستورد �إىل التكامل والتعاون يف جمال الزراعة و�أن
ت�شجع املبادالت البينية  ،و �أن تنه�ض بالتنمية الزراعية من �أجل التخفيف من الآثار ال�سلبية ،و�أن ت�ضغط على
الدول املتقدمة لفتح �أ�سواقها.
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 )2حممد عمر حماد �أبو دوح ،منظمة التجارة العاملية و �إقت�صاديات الدول النامية ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية،
� ،2003ص �ص .62-57
 )3املرجع نف�سه� ،ص.63
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الثانية ،القاهرة� ،2004 ،ص.218
 )11املرجع نف�سه� ،ص.219
� )12صاحلي �صالح ،دور املنظمات الدولية يف �إدارة التحوالت االقت�صادية العاملية ،دار الوفاء ،املن�صورة،2004،
�ص.35
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 )14م�صطفى ر�شدي �شيخة ،اتفاقيات التجارة العاملية يف ع�صر العوملة ،الدار اجلامعية اجلديدة ،الإ�سكندرية،
� ،2004ص.59
 )15كبري �سمية � ،سيا�سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ�صالحات االقت�صادية  ،مرجع �سابق� ،ص . 75
 )16حممد ر�ضوان  ،تقرير اللجنة الإقت�صادية والإجتماعية لغرب �أ�سيا (الأ�سكوا) الأمم املتحدة ،2003 ،
�ص. 08
 )17جملة التمويل والتنمية� ،صندوق النقد الدويل ،املجلد  ،41العدد  ،04ترجمة مراكز الأهرام للرتجمة و
الن�شر ،مطابع الأهرام التجارية ،قليوب ،دي�سمرب � ،2004ص.34
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 )19عبد القادر فا�ضل ،القطاع الزراعي يف اجلزائر و �آفاق التعامل مع عملية االن�ضمام �إىل منظمة التجارة العاملية
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 )20حممد ر�ضوان ،تقرير اللجنة الإقت�صادية و الإحتماعية لغرب �آ�سيا(الأ�سكوا) ،مرجع �سابق� ،ص.8
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 )23املرجع نف�سه� ،ص.36
 )24رعد �سامي عبد الرزاق التميمي ،العوملة والتنمية الب�شرية امل�ستدامة يف الوطن العربي ،دار دجلة ،عمان،
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دور اجلماعات ال�سلفية (الإ�سالمية واليهودية)
يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي وموقف املجتمع منها
د� /أمة ال�سالم حممد علي جحاف

�أ�ستاذ علم االجتماع الرتبوي امل�شارك  -جامعة �صنعاء

املقدمة:

كان الدين وال يزال ظاهرة اجتماعية هامة ،رافقت م�سرية
الإن�سانية عرب حمطاتها التاريخية ،وا�ستمرت يف مواكبتها لتطور املجتمع
الإن�ساين ،ت�صوغ للإن�سان الإطار النظري املعريف والعقدي ،الذي �سي�شكل،
ب�شكل �أو ب�آخر� ،إطاره الوجودي� ،ضمن ن�سق احلياة والكون والطبيعة.
ويت�صف الدين ال�سماوي ب�أُحادية الت�شريعات والأحكام ،وما تعدد
الأنبياء والر�ساالت �إال مراحل مر بها هذا الدين ،فهو كائن حي ،البد �أن يتدرج
يف م�ضامينه ،كي ي�صل �إىل مرحلة الن�ضج النهائية ،فكان الإ�سالم هو خامتة
الر�ساالت ال�سماوية ،وقمة ن�ضوجها .ويف ظل هذه الأُحادية ،التي �أت�سم بها
الدين ،تتنوع مواقف النا�س (�أهل الر�أي) و�أحوالهم وا�ستجاباتهم ،وتختلف
وجهات اجنذاب كل منهم لكل عن�صر من عنا�صر الدين وخ�صائ�صه ،فتتعدد
فيهم جوانب االهتمام به ،وتتباين مدار�سهم يف فهم وت�أويل �آياته و�أحكامه
وغاياته.
وتبني لنا الدرا�سات الدينية� ،أن هناك من ي�ؤكد على اجلانب
التعبدي؛ من �صالة و�صوم� ،أكرث من ت�أكيده على غريها ،وهناك من يتوجه �إىل
اهلل بال�شوق والوجد امل�شبوب ،وهناك من يثريه اجلانب الفكري والبحث يف
�أ�صول العقيدة ،وهناك من يعطي جل وقته وفكره جلانب الأحكام االجتماعية
واملعامالت ،ومنهم من حتركه اال�ستجابة لنداء النهو�ض باجلماعة عرب
الن�شاط ال�سيا�سي .هذا التنوع يف ر�ؤى واجتهادات الفقهاء والعلماء ،مل
يكن قط موجه ًا لإعادة ت�شكيل �أتباع الدين الواحد �إىل جماعات وفرق ال
يربط بينها رابط ،بل كان الهدف منه تب�صري النا�س ب�أمور دينهم ،وما يثبت
ويعزز الإميان يف الأفئدة والقلوب� .إال �أن الظروف التاريخية وال�سيا�سية
واالجتماعية ،لعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا يف خلق تفرعات يف اجل�سد الأ�صل .ومع
ا�ستمرارية تلك الظروف� ،أ�صبح الفرع �أ�ص ًال والأ�صل فرع ًا ،واعتد كل فرع
بفرعه على ح�ساب الأ�صل .وحر�ص ًا على �إحقاق احلق ،فمعظم �إن مل يكن
كل هذه التفرعات تقرتب من النبع الرئي�سي تار ًة وتبتعد عنه تار ًة �أخرى،
وغالب ًا ما تتحكم ال�سيا�سة بت�أرجحها ذاك ،فينعك�س على �أن�شطتها الروحية
والفكرية والرتبوية.
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ومن ذلك ،يظهر �أن واحديه الدين ،ت�سع التنوع والتغيري ،يف �إطار املقدور لأ�صول الدين و�أ�س�سه ،و�أن هذا
التنوع والتغيري ،يف هذا الإطار املقدور ،ال يتنافى وال ٌي�ش ِكلْ �إزاء العالقة باملعبود عز وجل ،مبعنى �أنه اختالف ال
تن�ش�أ معه م�شكلة ما �إزاء العالقة الدينية ،وما من عالقة ،يعرفها الب�شر ،تت�سع لهذا الأمر ،وتف�سح املجال للتنوعات
والتحركات يف �إطار الهيمنة الواحدة والثبات والدوام ،مبثل ما يت�سع الدين (الب�شرى  ،)33 : 1990وهذا ما دفع
� Showإىل القول ب�أن هناك دين واحد فقط ،ومع ذلك فهناك مئة ن�سخة (.)24-Sharkansky 0200: 23
ومع ذلك ،ف�إن �إمكانية التنوع ،التي يت�سم بها الدين ،قد و�ضعت املجتمعات يف الع�صور املختلفة� ،أمام م�آزق
و�صراعات �شتى ،كان �سببها الأول والأخري هو الإن�سان ،وخا�صة عندما يجعل هواه ،بد ًال من عقله و�ضمريه ،هادي ًا
له؛ فعندما يتبنى �أحد �أفراد املجتمع ر�ؤية �أو وجهة نظر دينية ما ،ويجعلها �أ�سا�س ًا للدين كله ،ف�إنه غالب ًا ما يحيد
عن االعتدال والتو�سط ،فيلب�س الدين رداءه اخلا�ص ،ويريد من الآخرين النظر �إليه مبنظاره ،وبالتايل تكون تلك
الر�ؤية اخلا�صة ،هي و�سيلته لقيا�س درجة �إميان املحيطني به ،وحتديد وجهاتهم ،و�إق�صاء من يخالفه الر�أي ،ولو
كان على ملته ودينه ،لأن الدين ،ي�صبح يف هذه احلالة هو الهوية ال�سحرية التي لها ال�سيادة والهيمنة ،وحتجب كل
االنتماءات الأخرى (�أمارتيا�صن .)12: 2008
ونتيجة لتعدد الر�ؤى الدينية ،فقد انق�سم النا�س وفق ًا لها ،وظهر يف املجتمعات ما يطلق عليه “اجلماعات
الدينية” ،التي اختلفت فيما بينها من حيث االعتدال والت�شدد ،و�أطلق عليها ،وفق ًا للغة ال�سائدة يف املجتمع:
�إما املتحررة �أو الأرثوذك�سية� ،أو �أ�سماء �أخرى غريها� .أما يف جمتمعنا العربي الإ�سالمي ،ف ُيطلق على اجلماعات
املت�شددة �أو املغالية“ :ال�سلفية” ،على اختالف درجات ت�شددها .و�سوف يتم ت�سليط ال�ضوء ،يف هذه الدرا�سة ،على
اجلماعات ال�سلفية (الإ�سالمية واليهودية) ،يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي ،وذلك للوقوف على �أوجه الت�شابه
واالختالف بينهما ،من ناحية ،وعلى موقف املجتمعني (النظامني ال�سيا�سيني) العربي والإ�سرائيلي منها.

�أ�سئلة الدرا�سة

�إىل �أي مدى تت�شابه اجلماعات ال�سلفية ،يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي ،من حيث طبيعتها وما تقوم به من
�أن�شطة �سيا�سية وتربوية ،وموقف النظام ال�سيا�سي احلاكم منها ؟
ما طبيعة اجلماعات ال�سفلية يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي ؟
ما الأن�شطة ال�سيا�سية التي تقوم بها ؟
ما الأن�شطة الرتبوية التي تقوم بها ؟
ما موقف الدولة من هذه اجلماعات ؟
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على :تكوين وتنوع اجلماعات ال�سلفية يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي ،وما تقوم به
من �أن�شطة �سيا�سية وتربوية ،وكذلك التعرف على موقف النظام ال�سيا�سي احلاكم منها.

املفهوم العام للأ�صولية (ال�سلفية)

	�إن لفظ الأ�صولية (ال�سلفية) م�شتق لغوي ًا من كلمة (�أ�صول) ،وهذا اللفظ ترجمة للفظ الإجنليزي
 ، Fundementalismوهو لفظ �إجنليزي م�شتق من لفظ �آخر هو  ،Foundationمبعنى �أ�سا�س ،يقول النبي
�أ�شعياء (�أ�شعياء { :)16 :28ه�أنذا �أ�ؤ�س�س يف �صهيون حجر زاوية كرمي ًا �أ�سا�س ًا م�ؤ�س�س ًا} .وميكن �إعادة امل�صطلح
� ،Fundementalismإىل وت�شمان ،رئي�س حترير جملة نيويورك ،عام 1920م� ،أو �إىل �سل�سلة الكتيبات
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التب�شريية التي �صدرت بني عامي 1915 – 1909م ،بعنوان (الأ�صول ( )The Fundementalsوهبه- 22 :
.)23
وعلى الرغم من تعدد التعريفات املقدمة ملفهوم الأ�صولية� ،إال �أنها ت�صب يف حالة واحدة ،وهي االنكفاء
وعدم م�سايرة م�ستجدات احلياة ،فها هو قامو�س الرو�س ال�صغري ،عام 1966م ،يعرف الأ�صولية (ال�سلفية) ب�أنها
موقف �أولئك الذين يرف�ضون تكييف عقيدة مع الظروف اجلديدة� .أما الرو�س الكبري� ،سنة 1984م ،فيعرفها ب�أنها
موقف جمود وت�صلب معار�ض لكل منو �أو لكل تطور ..مذهب حمافظ مت�صلب يف مو�ضوع املعتقد ال�سيا�سي (جارودي
� )13 :1992أما  )Lustick (1988: 5في�ؤكد على �أن كلمة �أ�صول ظهرت لأول مرة يف �أمريكا يف مطلع القرن
الع�شرين ،كو�صف ذاتي لأولئك امل�سيحيني الربوت�ستانت ،الذين قبلوا ما كان ُيعرف بالأ�صول اخلم�سة ملعتقدهم.
وبالتايل �أُ�ستخدم مب�صطلحات دينية دقيقة ،ت�شري �إىل عدم انحراف الإميان عن التقليد الديني املكر�س للتف�سري
احلريف للن�صو�ص املقد�سة .ومع ذلك ،فمعظم الدعاوى التي ُرفعت �أو ُقدمت حول ت�أثري الأ�صولية (ال�سلفية) ،اهتمت
بتطبيقاته يف ال�سيا�سة .و�أما جارودي فريى �أن الأ�صوليات ،كل الأ�صوليات� ،سواء �أكانت تقنوقراطية �أو �ستالينية،
م�سيحية �أو يهودية� ،أو �إ�سالمية ،هي مذاهب متع�صبة ،منغلقة على نف�سها ،وبالتايل متجهة نحو امل�صادمة� ..إنها
ال�سرطانات الأ�صولية ..والقرحة الروحية الآكلة التي تهدد احل�ضارة بكاملها” .ويف �إطالق وتعميم على كل
�سيا�سة ،وكل دين ،يحكم جارودي ب�أن ت�سيي�س الدين ،يعني تقدي�س ال�سيا�سة ،وهما من مزايا الأ�صولية(عمارة،
 .)22 :2006ومن خالل التعريفات ال�سابقة ،ميكن و�ضع ثالث �سمات �أ�سا�سية للأ�صولية (ال�سلفية) وهي:
 عدم التكيف واجلمود املعار�ض لكل منو ولكل تطور. العودة �إىل املا�ضي واالنت�ساب �إىل الرتاث (املحافظة). عدم الت�سامح واالنغالق ،والتحجر املذهبي.	�إن بزوغ ال�سلفيات (الأ�صوليات) لي�س جمرد رد فعل �ضد الر�ؤى الكونية اجلديدة ،التي تهدد تراثها
املقد�س ،بل هي تهدف �إىل ت�شكيل العامل ا�ستناد ًا �إىل مقوالت ثالث :العنف ،والإرهاب ،والثورة ،و�إىل ال�سيطرة
على التعليم والإعالم ،وت�أ�سي�س مدار�س ومعاهد �سلفية (وهبه.)39 :
ت�أ�سي�س ًا على ذلك ،ميكن القول ب�أن ال�سلفية (الأ�صولية) �أي ًا كانت مرجعيتها الدينية ،متزج املطلق
بالن�سبي ،واحلقيقة الأبدية باحلقيقة العابرة ،وبذلك تدافع عن حقيقة الهوتية ما�ضوية ،وك�أنها ر�سالة �أبدية
موجهة �ضد حقيقة ال هويته راهنة ،فتعجز عن التعامل مع الو�ضع الراهن .وهي بهذا متنح م�صداقية �أبدية لر�ؤية
ن�سبية ،ومتهد ملا ميكن ت�سميته �صراع املطلقات.
وال ت�ستقيم مع �صراع املطلقات هذا الدعوة �إىل �سالم العامل ،الذي ال يتحقق �إال ب�سلب الدوجما من
الدين .وتخلي�ص الدين من الدوجماطيقية غري ممكن� ،إال بنفي علوم العقائد؛ وذلك لأن مفهوم احلرب كامن يف
هذه العلوم .وعليه ،ف�إن حوار الأديان� ،إذا ما �أقيم على �أ�سا�س هذه العلوم ،ف�إنه ،ال حمالة� ،سي�ؤدي �إىل ال�سلفية
الدينية ،لأن احلوار يفرت�ض الت�سامح� ،أي م�شروعية الر�أي املخالف .ف�إذا ارتقى الر�أي والر�أي املخالف �إىل م�ستوى
املطلق ،حتول احلوار �إىل الإق�صاء وامل�صادرة ،وذلك لأن املطلق ،بحكم طبيعته ،ال يقبل التعدد .واملفارقة هنا� ،أن
تعدد املطلقات مهدد للمطلقات ،ومن �ش�أن هذا التهديد� ،أن يق�ضي مطلق على باقي املطلقات .وهذا هو منطلق حوار
الأديان (وهبه.)40 :
كما �أن الدرا�سات احلديثة عن الأ�صولية الدينية ،التي �أجراها عدد كبري من العلماء الغربيني ،ت�شري
�إىل �أن من �سماتها الرئي�سية :االعتقاد احلريف بالن�ص املقد�س ،باعتباره كلمة اهلل ،هذا من جهة .وتت�سم ،من جهة
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ثانية ،باهتمامها بت�أكيد كلية و�إطالق وعظمة ر�ؤى و�أفكار ومنظورات ،ورف�ض بع�ض الر�ؤى والأفكار واملنظورات
البديلة ،باعتبارها غري �شرعية ( .)Sinha 2004: 10ويت�سم الأ�صوليني ،يف الديانات ال�سماوية الثالث ،ب�أنهم
يريدون �أن يبعدوا �أنف�سهم عن املحيط العام للمجتمع العلماين ،ويحيطون �أنف�سهم مب�صطلحات املا�ضي املبجل ،التي
تتج�سد يف كل �شيء؛ يف امللب�س وال�سلوك والطعام والنوم ،ويف العبادة ،ويف اللغة والقانون وغريها (Antoun
 .)2001: 55ومن جانب �آخر ،جند  )Lustick (1988: 5ي�ؤكد على �أن ما مييز ال�سلفيني هو عدم رغبتهم يف
التوافق مع الواقع ،وال�سعي لتطبيق تغيريات جذرية يف املجتمع� ،أقرها م�صدر ميتلك القيمة العليا ،ح�سب ر�أيهم.
ولذلك ،ف�إن الأ�صوليني يت�سمون �أي�ض ًا ،ب�أنهم يعرفون �أنف�سهم من خالل �ضد من هم ،وهذا ما يجعلهم على
الدوام ،ي�ضعون يف احل�سبان �أنهم يواجهون ،يف الغالب ،عدوين :عدو خارجي وعدو داخلي ،وعداوتهم موجهة ،
دائم ًا� ،ضد العدو الداخلي �أكرث من العدو اخلارجي ( .)Antoun 2001: 65كما ي�شري Antoun (2001:
� )78أي�ض ًا ،يف مو�ضع �آخر من درا�سته� ،إىل �أن املعروف عن الأ�صوليني الدينيني �أنهم يواجهون حميطهم من خالل
ثالث ا�سرتاتيجيات :جتنب هذا العامل� ،أو حماولة �إيجاد بديل له� ،أو مواجهته وهزميته .وجتنبه تكون من خالل
االن�سحاب الفيزيقي �أو االجتماعي �أو الرمزي .ومواجهته تكون بال�صراع امل�سلح بغر�ض ال�سيطرة عليه� .إنهم
يواجهون العامل احلديث ،لي�س من خالل ثقافة معينة ،ولكن من خالل توجههم العام ،ذلك التوجه امل�شوب بالغ�ضب
واالحتجاج واخلوف.
	�أما  Almondالذي يرى �أن لل�سلفيات العديد من الأعداء ،فقد حدد �أربع ا�ستجابات يف طريقة تعامل
ال�سلفيني مع الأعداء ،وذلك على النحو الآتي:
 فاحت العامل  :World Conquerorوهذا الفاحت ي�ستخدم كل الو�سائل لفتح العامل لربه ،مبا يف ذلك ا�ستخدامالعنف.
 حمول العامل  :World Transformerوحمول العامل يتعامل مع ا لعامل �سيا�سي ًا للح�صول على ال�سلطةنيابة عن اهلل.
 موجد العامل  :World Creatorوموجد العامل يقدم عامل ًا بدي ًال لعامل الع�صاة ،الذين رف�ضوا الرب ،ويدعوالآخرين �إليه.
 منكر العامل  :World Denouncerواملنكر ين�سحب عن االعامل ليحفظ طهارته الثمينة .ومع ذلك ،فهوعلى الدوام يف موقف �ساخر من االعتماد على ذلك العامل يف وجوده ،وحمايته (.)Herriot 2008: 45
ولهذا ،ي�صف  )Riesebrodt (1993: 11ال�سلفية الدينية ب�أنها تعد �ضحية بائ�سة للمدنية من
ناحية ،لأن هدفها حماية ديانة الزمن العتيق فقط ،ويرى فيها ،من ناحية ثانية ،النا�شط ال�ضيق الأفق ،غري
املت�سامح ،الذي يعمل على مواجهة م�ؤيدي التقدم واحلرية والتنوير ،مع �أن املعتدلني من �أع�ضائها على ا�ستعداد
للتفاهم والت�سامح مع االجتاهات والتيارات املختلفة� ،إذا كان يف ذلك حتقيق ًا مل�صاحلها العامة ،ومل�صاحلها ال�سيا�سية
على وجه اخل�صو�ص.
وظهور اجلماعات ال�سلفية (الأ�صولية) يف العامل ،يعني �أن الدين قد �أ�صبح لدى بع�ض �أفراد املجتمع
الواحد ،هو الهوية الوحيدة واملتفردة ،التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل التنافر وال�شقاق بني اجلماعات يف املجتمع الواحد،
وتدفع �إىل قتل الآخر وبدون رحمة (�أمارتيا�صن  .)18 :2008وهذا ما �سيتم بيانه وبو�ضوح من خالل العر�ض
التايل لل�سلفية الإ�سالمية وال�سلفية اليهودية.
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ال�سلفيـة الإ�سالميـة
�سيتم الرتكيز يف هذا اجلزء من الدرا�سة على خم�سة حماور �أ�سا�سية ،وهي :املق�صود بال�سلفية ،وكيفية
ن�ش�أتها ،و�أنواع اجلماعات ال�سلفية وخ�صائ�صها ،ثم جماعة الإخوان امل�سلمني .واحلديث يف هذه املحاور �سيتم ب�شيء
من الإيجاز.

ماهية ال�سلفية الإ�سالمية

تعددت مفاهيم الأ�صولية (ال�سلفية) بتعدد اجلوانب التي يتم النظر �إليها من خاللها ،ف�إىل جانب املفهوم
اللغوي ،هناك املفاهيم ذات ال�صبغة الدينية �أو ال�سيا�سية �أو االجتماعية وجميعها ت�ؤكد على �أن الأ�صولية هي
ذاتها ال�سلفية .فالأ�صولية (ال�سلفية) ،من الناحية اللغوية ،م�صطلح جديد يف معانيه وا�ستعماالته يف فكرنا
ال�سيا�سي الراهن ،املحكوم بواقع التداخل اللفظي واملعنوي بيننا وبني غرينا� ،أي بني لغة الأنا ولغات الآخر ،لكنها
كما �أ�شار �أ�سامة خليل ( )31 :2000تعد م�صطلح قدمي ،تعني مادة (�أٌ�ص) �أو (�أُ�س)  USيف اللغة ال�سومرية تعني
العقل �أو الفهم ،كما تعني �أي�ض ًا الدم ،ومنه �صلة الدم (الرحيمية) ،ومعاين الأ�سالف واملوت .ولقد �أمتد هذا اجلذر
اللغوي �إىل الأكادية ،التي تفرع منها املعنى �إىل مادتني :الأوىل �أ�صولتو  ،USULTUوالثانية موتو MUTU
وتعني املوت ،ومنها ميتو وتعني امليت �أو ال�سلف.
كما �أن الأ�صولية (ال�سلفية) الإ�سالمية ،مبعناها اللغوي العام هي الرجوع �إىل الأ�صول .والأ�صول عند
البع�ض هي الكتاب احلكيم وال�سنة النبوية ،وعند البع�ض الآخر هي الكتاب احلكيم و�صحيح ال�سنة ،وعند اخلوارج
(الحاكمية �إال هلل) الذي قابله (حاكمية اهلل) يف الع�صر احلديث ،وعند بع�ض ثالث هي الكتاب احلكيم وال�سنة
القولية �أو ال�سنة الفعلية (املو�سوعة املي�سرة  273 :1989و�شحرور � .)49 :2007أما الناحية اال�صطالحية
فقد وردت يف مو�سوعة ال�سيا�سة ( 433 :1993و  )434التي تعرف ال�سلفية ب�أنها :مفهوم فكري� -سيا�سي ،يقول
بالعودة �إىل املا�ضي ،واالقتداء بتجربة ال�سلف ال�صالح ومتجيدها ،واعتبارها النموذج الواجب الرجوع �إليه ،من
�أجل �إ�صالح املجتمع وتطوره .ومبعنى �أكرث دقة ،هي :االجتاه الذي ي�ؤكد على االقتداء بال�شكل وامل�ضمون على
جتربة اخللفاء الرا�شدين بالتحديد ،واعتبارهم ال�سلف ال�صالح .كما �أن هناك �سلفية موازية ،ت�ؤكد على جتربة
الإمام علي كرم اهلل وجهه ،والأئمة الذين تبعوه.
كما جاءت الدرا�سات الغربية احلديثة لت�ؤكد على �أن بع�ض املحللني و�ضعوا تعريفات مركبة لل�سلفية
الإ�سالمية ،تت�ضمن الأ�سباب ،واملظاهر ،والربامج ال�سيا�سية اخلا�صة بها .وعليه فقد عرف  Martyو Appleby
ال�سلفية ب�أنها حركة نتجت كرد فعل لتهديد الهوية ،من مظاهر املدنية ،وتواجه هذا التهديد من خالل �صياغة
خمتارة ومبدعة ملذاهب من املا�ضي ،والتي ت�ؤدي ،يف النهاية� ،إىل برنامج �سيا�سي لإعادة �صياغة املجتمع يف امل�ستقبل
( Longو .)Viviene 2004: 48
وهناك �أي�ض ًا ،تعريفان تظهر فيهما ال�صبغة ال�سيا�سية �أكرث من غريهما ،فقد ذكر كل من Molinari
و  )Giuriato (2002: 188يف درا�ستهما �أن ال�سلفية الإ�سالمية ت�شري �إىل تلك التيارات يف الإ�سالم احلديث
واملعا�صر ،الهادفة �إىل ا�ستعادة النظام االجتماعي وال�سيا�سي املت�سق مع قواعد القانون الإ�سالمي� ،أما Jansen
 )(1997: 5فقد �أ�شار �إىل �أن ال�سلفية الإ�سالمية لي�ست م�س�ألة �أخذ الن�صو�ص املقد�سة بطريقة حرفية،
�إنها منظومة االعتقادات التي ت�سحب ال�سلطة ال�سيا�سية احلديثة �إىل الدين� ،إنها تقدم منهج ًا ديني ًا لل�سلطة
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ال�سيا�سية.
ُ
وتعدد تعريفات ال�سلفية (الأ�صولية) الإ�سالمية ،ال يلغي �أحادية م�ضمونها ،فجوهرها ي�ؤكد على �أنها،
يف حقيقتها ،تعني العودة �إىل الوراء ال�ستقراء التاريخ الإ�سالمي يف ع�صوره الأوىل ،وحمل القيم واملبادئ التي �سار
عليها ال�سلف ال�صالح ومتثلها ،حتى تكون هي النربا�س الذي نهتدي به للو�صول �إىل خري الدنيا والآخرة.

ن�ش�أة ال�سلفية الإ�سالمية

من الطبيعي القول ،ب�أن هناك ظروف هي�أت ومهدت ال�سبل ،لظهور االجتاه ال�سلفي وتطوره ،يف املجتمع
العربي الإ�سالمي ،وهذه الظروف تختلف من مرحلة �إىل �أخرى .ويدرك املطلع على التاريخ الإ�سالمي �أن �سيدنا
حممد (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) كان� ،أثناء حياته ،هو املرجع الديني وال�سيا�سي .وكان امل�سلمون (مع تنوع
�أ�صولهم و�أعراقهم) جماعة واحدة ،و�إذا ما و�صف فرد �أو جماعة ب�أ�صلها �أو عرقها ،ف�إن هذا الو�صف يقال بغر�ض
التعريف ولي�س بغر�ض التمييز �أو التحقري .هذا املجتمع املتما�سك املتعا�ضد �شهد �أول انق�سام بعد وفاة الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) .وبوفاة الر�سول� ،أدرك امل�سلمون �أن املرجعية الدينية قد انتهت ،ولي�س هناك من
يخلفه ،وظلت املرجعية ال�سيا�سية �شاغرة ،وهناك من بينهم من ميكن �أن ي�شغلها .فتنازع جناحا �أو مع�سكرا امل�سلمني
(املهاجرين والأن�صار) على �شغل هذه املكانة� ،إال �أن هذا االنق�سام �سرعان ما تبدد ب�سبب احل�ضور القوي للدين.
وكان التنازع الثاين �أي�ض ًا بني جناحني :الأول ديني �سيا�سي؛ وميثله الإمام علي (كرم اهلل وجهه) ،والثاين �سيا�سي
�صرف؛ وميثله معاوية بن �أبي �سفيان.
وقد حاول العديد من الكتاب واملفكرين ،ربط ن�ش�أة االجتاه ال�سلفي (اجلماعات ال�سلفية) يف عموم العامل
العربي ،بحدوث التباين ب�ش�أن اخلالفة .وهذا خط�أ تاريخي و�سيا�سي و�أكادميي ،لأنه ي�ؤدي �إىل :
ت�أ�صيل اجلماعات ال�سلفية واعتبارها وارثة النبوة واخلالفة.
	�إعطاء انطباع ب�أن تاريخ الإ�سالم وامل�سلمني كله �صراع بني اجلماعات الدينية ،ويف هذا �إلغاء للدور
احل�ضاري للأمة العربية – الإ�سالمية.
القفز فوق حقائق التاريخ والفكر والوقائع اجلدلية يف حركية التاريخ وفل�سفته ،باعتماد عوامل لي�ست
ذات �صلة بتاريخ الأمة واملنطقة ،وقيا�س املا�ضي مبعايري احلا�ضر (البدري .)31 :2007
كما �أن مرحلة املواجهة بني الإمام الأكرم علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه ،ومعاوية بن �أبي �سفيان ،كانت
بنت زمانها ،ومل تتحول �إىل ظاهرة دينية� -سيا�سية باملفهوم الالحق ،بقدر ما كانت �صراع ًا بني وجهتي نظر حول
�أ�صول احلكم ،فقد ر�أى علي كرم اهلل وجهه ،ب�أن �سيا�سة النا�س تكون مبقيا�س الدين والآخرة ،فيما ر�أى معاوية ،ب�أن
�سيا�سة النا�س تكون مبقيا�س الدولة والدنيا (حمبوبة  .)74 :1999وعليه فلم تكن هاتان الفرتتان التاريخيتان
البداية لظهور �أو لن�ش�أة ال�سلفية.
وميدنا الأدب العربي -الإ�سالمي ،بعر�ض ثري لن�ش�أة االجتاه ال�سلفي وتطوره ،منذ الفرتة العبا�سية
وحتى يومنا هذا ،و�إن كان هناك �شيء من اخلالف الب�سيط حول البدايات الأوىل ،حيث يرى غ�ضيبات (:1990
 )155ب�أن ال�سلفية بد�أت مع عمر بن عبد العزيز ،يف حني يرى البدري ( )32 :2007و عماد ( )56 :2006ب�أنها
بد�أت يف القرن التا�سع ،مع حمنة خلق القر�آن� ،أيام �أحمد بن حنبل .ثم برزت بعد خم�سة قرون تقريب ًا ،عند ابن
تيمية يف القرن الرابع ع�شر،عام 1328م (البوطي  9 :1988و عماد  .)56 :2006وبعد �أربعة قرون �أي�ض ًا ،يف
القرن الثامن ع�شر جتددت على يد حممد عبد الوهاب (1782-1703م) م�ؤ�س�س التيار الوهابي (فران�سوا بورجا
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 49 :1992واليا�سيني  36-35 :1990ونافع  66 :2008والأعظمي  68 :2005و�أبو اللوز  .)138 :2009ثم
كانت ال�سلفية املعا�صرة �أو ال�سلفية القطبية املرتكزة على عقيدة �أبي الأعلى املودودي (عماد .)25-18 :1997
وتبعها االجتاه ال�سلفي ال�سروري (اجتاه �سيا�سي م�سلح) ،وهو امتزاج بني ال�سلفية الوهابية وال�سلفية الأ�صولية
القطبية (حوى  ،)283-282 :1984وكذلك حركات الإ�صالح الفكري وال�سيا�سي ،وميثلها الطهطاوي والتون�سي
والأفغاين وحممد عبده والكواكبي ،ثم ر�شيد ر�ضا ،ثم ح�سن البنا.
ومن خالل العر�ض ال�سابق  ،لن�ش�أة وتطور العقيدة ال�سلفية الإ�سالمية ،يتبني �أن احلركات الدينية
االجتماعية – ال�سيا�سية (ال�سلفية) ،التي �شهدها التاريخ العربي -الإ�سالمي خالل فرتاته املختلفة كانت ا�ستجابة
لتحديات قوية لأمة تعاين من ال�ضعف والتف�سخ ،وبلورت نف�سها وحاولت حتقيق �أهدافها من خالل قيادات كارزمية.
فالقيادة الكارزمية كانت م�صاحبة جلميع هذه احلركات ،بحيث تعمل على �إلهام الأفراد وحتريكهم ،لتحقيق
الأهداف املن�شودة لهذه احلركات ،فمث ًال ،عمر بن عبد العزيز ،و�أحمد بن حنبل ،وعبد اهلل املهدي ،وابن حزم
الأندل�سي ،و�صالح الدين الأيوبي ،وتقي الدين بن تيمية ،وحممد بن عبد الوهاب ،وحممد علي ال�سنو�سي ،وجمال
الدين الأفغاين ،وحممد عبده ،ور�شيد ر�ضا ،وح�سن البنا وغريهم ،ميكن اعتبارهم مناذج للقيادات الكارزمية ،التي
�صاحبت وبلورت احلركات الدينية -االجتماعية  /ال�سيا�سية ،التي �شهدها املجتمع العربي الإ�سالمي ،خالل فرتاته
التاريخية املختلفة ،فقد ا�ستطاع ه�ؤالء القادة الكارزميون� ،أن يلعبوا دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �إلهام الأفراد التابعني لهم،
وحتريكهم من �أجل بلورة وحتقيق �أهداف احلركات الدينية -ال�سيا�سية ،التي عملوا على قيادتها ،وذلك من خالل
قدراتهم اخلا�صة على تو�ضيح الهدف من التغيري املن�شود و�ضرورته ،ودفع وتوجيه �أتباعهم لتحقيقه .ف�أتباع القائد
الديني ذي ال�شخ�صية الكارزمية ي�شعرون بنوع من الت�سامي والقوة ،من خالل عالقتهم به وارتباطهم فيه .وهذا
ال�شعور ال �شك ي�ساعد على توحيد الأتباع ،وبالتايل يعطي تلك احلركات الزخم الالزم لتحقيق �أهدافها .وهذا
الأمر ال يختلف باختالف درجة ت�شددها ،بل يعد �أمر ًا �سائد ًا لدى اجلماعات ال�سلفية بنوعيها املت�شدد واملعتدل.

�أنواع ال�سلفية الإ�سالمية وخ�صائ�صها

	�إن اجلماعات ال�سلفية الإ�سالمية يف جمملها ،متثل ظاهرة واحدة حلركات اجتماعية ذات �أ�سا�س الديني،
وميكن ت�صنيف اجلماعات ال�سلفية هذه وفق ًا لت�شدد موقفها الديني ،وموقفها من املجتمع� ،إىل نوعني :اجلماعات
املت�شددة واجلماعات املعتدلة.

ال�سلفية املت�شددة (التقليدية)

تعرف اجلماعات ال�سلفية الإ�سالمية املت�شددة ،بب�ساطة ،من خالل رف�ضها لكل من ال يتوافق مع ر�ؤاها،
وهذا عني ما ذكره �آدايفي�س من �أن �أتباعها يدعون ب�أنهم وحدهم من ميتلك ال�صحيح (�س ّيد  .)53 :2007وتت�ضح
طبيعتهم �أكرث من خالل املوقف من تف�سري الن�صو�ص؛ فالن�ص� ،أي ن�ص يقبل �أكرث من تف�سري ،ومع ذلك ،فهم ال يقبلون
�إال تف�سريهم ،و�إن جاء غريهم بتف�سري ،ف�إنه يدخل يف باب البدع (الغايل  .)12 :2007وي�صف �سليمان (:1990
 )57االجتاه ال�سلفي التقليدي ،بكل �أطيافه ،ب�أنه يقوم بعملية عودة �إىل الوراء يف التاريخ ،فيبقى فيه دون رجعة
منه �إىل احلا�ضر ،كما قال ابن خلدون يف �أ�صول منهجه .ويف خ�ضم العودة �إىل املا�ضي والرغبة ال�شديدة يف العودة
�إىل النبع الديني ال�صايف وزمنه القائم على العلم والعقل ومنطق الأ�شياء ،والتوحيد يف الروح والفل�سفة والوجود،
قد يخطئ القا�صد مق�صده ،وينقل �إلينا ال�صراع واالنحطاط بد ًال من الوحدة واحلكمة (كمجيان .)39 :1989
				
جامعة امللكة �أروى

95

العدد التا�سع -يوليو  -دي�سمرب 2012

دور اجلماعات ال�سلفية (الإ�سالمية واليهودية) يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي وموقف املجتمع منها

ومن بني ما ي�سعى �إليه �أ�صحاب االجتاه ال�سلفي التقليدي هو �إقامة الدولة الإ�سالمية .وملا كان تو�صيف
الدولة الإ�سالمية غري معلوم ،ف�إن �أ�صحابهم وحدهم من �سيقوم بو�ضع هذا التو�صيف .وملا كان هذا التو�صيف هو
جهد ب�شري ال يختلف كثري ًا عن تف�سري الن�صو�ص ،ف�إن تو�صيفهم للدولة الإ�سالمية هو ال�صحيح وما عداه باطل.
وواقع احلال يقول لي�س م�سلم ًا من ال يذهب مذهبهم ،وال يقبلون منه حجة وال منطق ًا .وقد ذهب بع�ضهم� ،إىل حد
�إحراج حمدثيهم وتكفريهم� :إذ يطلبون �إليهم �إعالن ال�شهادتني ،ك�شرط من �شروط ا�ستمرار احلوار ،و�إال �أعترب
الرجل كافراً ،وحق عليه �إقامة احلد ،و�إذا �أعلنها قالوا :الآن عدت �إىل الإ�سالم (�سليمان .)57 :1990

ال�سلفية املعتدلة

ال�سلفية املعتدلة ،كما هو وا�ضح من ت�سميتها ،هي غري املغالية ،مبعنى �أنها تعطي هام�ش ًا ولو حمدود ًا لعدم
ال�صواب فيما تذهب �إليه يف تف�سرياتها ،وتراعي يف ت�أويالتها الفقهية البعد احلداثي (وهبة .)72 :كما �أنها،
و�إن كانت تهدف �إىل �إقامة الدولة الإ�سالمية ،التي ت�شكل م�ستقبلها ال�سيا�سي (�سيد  ،)60 - 59 :2007تقبل
يف �أن تدخل املعرتك ال�سيا�سي للمجتمع دون �إق�صاء التيارات ال�سيا�سية الأخرى .وعدم الإق�صاء هذا لي�س �أكرث
من تكتيك ،لثقتهم ب�أن املجتمع �سيق�صي غريهم ،لأنهم ا�ستولوا بنحو ناجح وواثق ،على ن�سبة كبرية من ر�أ�س املال
الروحي املجتمعي (الأفندي  .)61 :2007وهذا ما دفع معظم الكتاب �إىل ت�سمية �أتباعها بجماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي ،التي ت�ؤمن ب�أن الإ�سالم لي�س دين وح�سب ،بل نظام حياة قادر على بناء الدولة وم�ؤ�س�ساتها (الربغوثي
.)6 :1998
وهناك من يقف من ال�سلفية ب�شكليها املت�شدد واملعتدل نف�س موقف ال�سلفية من غريها ،فها هو الع�شماوي
( 137و  )130يرى ب�أنها تت�صف ب�صفات �إق�صائية ،فهي يف نظره :غام�ضة غري ب�صرية ،و�شكلية ،مت�شددة يف �أدائها
املظهري ،وما�ضوية؛ فالهي اجتاه عقلي ،وال هي بعث روحي ،وال هي فهم �صحيح .كما يرى ب�أن التيار ال�سلفي:
يتبع احلركات ال�سيا�سية ،دون �أي جتديد حقيقي للفكر الديني ،وينتهج الأ�ساليب احلزبية بغري تقدمي �أي برامج
مدرو�سة� ،أو �أي نظم علمية ،ويعمل على �أن يكون الدين �سيا�سة ،وال�شريعة حزب ًا ،والإ�سالم حرب ًا .و�سري ًا يف نف�س
الطريق الذي خطه الع�شماوي ،هناك الكثري ممن يعتقد �أن التيار ال�سلفي ،الذي �أعتربه نوع ًا من امليكانيزم الدفاعي
الطبيعي الذي �أفرزته الظروف ال�سيا�سية واحل�ضارية التي مير بها العامل العربي الإ�سالمي ،يعود يف الأ�سا�س
�إىل تداعيات املفهوم اخلاطئ للإ�سالم ،التي �صبغت جميع احلركات الإ�سالمية املعا�صرة (التيار ال�سلفي املعتدل)،
وحددت مفاهيمها ،ووجهت ت�صرفاتها ،بحيث �أ�صبحت كلها حركات قومية ولي�ست دينية ،وتيارات �سيا�سية غري
روحية ،واندفاعات غري �إ�سالمية ،ترفع الدين �شعار ًا لتجتذب اجلماهري ،وجتعل الإ�سالم �ستاراً ،تعمل من ورائه
عمل ال�سيا�سة ،وتنمي من خلفه كل ما هو قومي �شعوبي قبلي عن�صري .وي�ؤكد قا�سم ( )21 :2008على� :أن هذا
االجتاه اخلاطئ يف الإ�سالم لي�س جديداً ،و�أنه قد بد�أ على عهد عمر بن اخلطاب -ت�أثر ًا باليهودية و�سري ًا يف دروبها،
واتباع ًا للإ�سرائيليات واعتناق ًا ملفاهيمها -غري �أن عمر بثاقب ب�صره وو�ضوح ب�صريته وقف منه ،وفهم الإ�سالم -كما
�أفهمه للآخرين -على �أنه دين ال قومية .ومن الطبيعي القول ب�أن مثل هذا التوجه �أو الطرح املفعم بالأحكام
القيمية غري دقيق وال يعول عليه كثري ًا يف الدرا�سات العلمية ،التي ينبغي �أن تبتعد قدر الإمكان عن �إ�صدار مثل
تلك الأحكام.
وخال�صة القول� ،إذا كان من املمكن �أن نعترب �أن جميع املنتمني �إىل تيار الإ�سالم ال�سيا�سي �سلفيون� ،أي
�أنهم جميع ًا من �أن�صار العودة �إىل الآيات القر�آنية و�إىل ال�سنة ،لكي ي�ستمدوا منها الإطار املرجعي الأخالقي
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واالجتماعي وال�سيا�سي للنه�ضة الإ�سالمية ،ف�إن هذا ال مينع �أن هذين االجتاهني (ال�سلفية التقليدية وال�سلفية
املعتدلة) يختلفان فيما يتعلق ب�أ�ساليب العمل ،فبينما يتخذ ال�سلفيون التقليديون �أحيان ًا موقف االرتياب من
املعا�صرة ،يتقبل ال�سلفيون املعتدلون (الإ�سالم ال�سيا�سي) املعا�صرة ومظاهرها التكنولوجية .واحلدود بني ال�سلفية
التقليدية وال�سلفية املعتدلة� ،أكرث و�ضوح ًا فيما يتعلق بالدولة وال�سيا�سة ،ف�إذا كان الفكر ال�سلفي التقليدي يتجاهل
مثل هذه الأدوات ،ف�إنها يف �صميم ما يهتم به التيار ال�سلفي املعتدل ،الذي يرى �أن اال�ستيالء على ال�سلطة من �أعلى،
هو املرحلة ال�ضرورية لإقامة يوتوبيا ،ويف هذا ي�شاركهم� ،إىل حد كبري ،ال�سلفيون التقليديون .و�أبرز اجلماعات
ال�سلفية املعتدلة هي جماعة الإخوان امل�سلمون ،التي يعد ن�شاطها جت�سيد للدور ال�سيا�سي لتلك اجلماعات يف املدمتع
العربي.

الدور ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني (ال�سلفيون املعتدلون)

مع �أن ال�سيا�سة يف �إجراءاتها وتف�صيالتها �صناعة ب�شرية� ،إال �أن احلكام يف العامل الإ�سالمي و�أوربا على
مدار القرون التي خلت� ،أرادوا �أن ي�ضفوا عليها ثوب ًا مقد�س ًا ،فقال بع�ضهم �صراحة ب�أنه يحكم با�سم اهلل .وجاء
الإخوان امل�سلمون (ال�سلفية املعتدلة) ليحذوا حذوهم .فالطموح ال�سيا�سي لأع�ضائهم ومر�شدهم العام ،قد ك�شف
عن حقيقة دعوتهم ،التي زعموا ،يف البداية ،ب�أن �أهدافهم تقت�صر على الإ�صالح الديني و الأخالقي ،وامل�ساهمة يف
معاجلة الأو�ضاع االجتماعية املرتدية يف املجتمع ،ف�أ�صبح الدخول يف املجال ال�سيا�سي �أمر ًا ال منا�ص وال مهرب منه
لتحقيق تلك الطموحات والتطلعات .ولأن هذه اجلماعة �أو احلركة ذات توجه �سلفي ،قائم على حرفية الن�ص،
ف�إن انخراطها يف املجال ال�سيا�سي ،قد جعلها تقف يف مواجهة العديد من امل�شكالت ،وخا�صة تلك املتعلقة بكيفية
العمل و�أ�سلوبه ،فظهر التعار�ض بني �أفكار اجلماعة وبني �سلوكها و�أ�ساليبها ،ويتجلى هذا التعار�ض يف حماولتها
االلتزام الكامل باالجتاه املحافظ ،والرغبة يف الدخول �إىل جمال يتطلب التحرر من االجتاه املحافظ ،واتباع
الأ�ساليب التحديثية ،الأمر الذي ي�ؤدي ،يف النهاية� ،إىل حدوث الكثري من اخلالف وال�صراع داخل اجلماعة .وهذا
الو�ضع يفر�ض عليهم مراجعة �أنف�سهم ،وحتديد خياراتهم ال�سيا�سية ،وي�ضع الأفندي ( )60 - 59 :2007جلماعة
الإخوان �أربعة خيارات ،وهي:
امل�ضي �إىل ال�سيطرة ثوري ًا على ال�سلطة ،ومواجهة تبعات ذلك.
االن�سحاب من املجال ال�سيا�سي متام ًا ،والعمل كجماعة �ضغط فح�سب بالطريقة التي عمل بها علماء الدين من
قبل.
�إقامة حتالفات عري�ضة دعم ًا للتغيري.
	�إعادة بناء برامج اجلماعة �إعادة جذرية ،بغية اجتذاب حتالف دميقراطي وا�سع ،وو�ضع بنية �سيا�سية
�شاملة �أكرث ا�ستقراراً.
ومن العر�ض التايل للدور ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني� ،سيتبني �أي اخليارات التي �سلكت وفق ًا
لها ،باعتبارها التج�سيد احلي للجماعات ال�سلفية املعتدلة يف املجتمع العربي .ففي البداية ال ميكننا القول ،ب�أن
هذه اجلماعة قد جتاوزت اخليار الأول ،بل هناك العديد من امل�ؤ�شرات ،التي تدل على �إميانها ،ب�أن العنف من �أهم
الو�سائل ،التي قد متكنها من الو�صول �إىل مراكز �صنع القرار� ،إال �أنها ال متتلك الإمكانيات والقوة الكافية ،التي
متكنها من الوقوف يف وجه الدولة� .أما العنف يف حد ذاته ،فيعد ركيزة �أ�سا�سية يف فكرها ومنهجها ،حيث جند بع�ض
م�شرعيها الذين ر�سموا طريقها ال�سيا�سي ،يرون يف العنف الو�سيلة املثلى لتحقيق الأهداف املن�شودة ،فقد كانت فكرة
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�سيد قطب تقوم على التدمري الكامل للمجتمع ورف�ضه ،لكي يقام بد ًال منه جمتمع ًا جديد ًا متام ًا ،لأن يف ذلك حماية
للجماعة من ت�أثريات املجتمع .واعتقاد ًا يف عدم فائدة الت�أثري على املجتمع من خالل التفاعل معه ..وبهذا تختفي
االجتاهات الثورية التدريجية ،وحتل بد ًال منها االجتاهات الراف�ضة اجلذرية ،وتبقى الثورة والعنف الطريق
الوحيد املتاح (حبيب  .)107 :1989كما �أن هذه اجلماعة ترى الرتبية العلمانية والإعالم العلماين جذور
كل �شر ولذلك �ستدعو طليعة امل�ؤمنني لل�سيطرة الكلية يف هذا املجتمع الديني ،الذي �سيعيدون ت�شكيله .والأهداف
اال�سرتاتيجية لديهم تبقى ثابتة� .أما التكتيكات فهي وليدة الوقت والظروف (.)Tehranian 1997: 317
واللجوء للعنف والإرهاب �أو التكفري ،من قبل جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أمر لي�س بامل�ستهجن ،فالعنف
والإرهاب كانا على الدوام يظهران ويغلبان ،كلما ا�ستخدم الدين لأهداف �سيا�سية� ،أو ا�ستخدمت ال�شريعة لأغرا�ض
حزبية ،وهذا ما دفع املر�شد العام للجماعة ،للجوء �إىل القوة ،فقد عمل على تكوين الكتائب والأجهزة ال�سرية
للجماعة ،وبث روح اجلندية يف �أتباعه (دوح 40 :و ،)Schulze 2002: 102وال�ساحة ال�سيا�سية ت�شهد
مبمار�ستهم للعنف ،فقد دخلوا يف �صدامات كثرية مع النظام ،انتهت مبقتل النقرا�شي با�شا وح�سن البنا (البدري
 .)36 :2007ويعترب الإخوان امل�سلمون اللجوء ال�ستخدام العنف ،وخا�صة �ضد النظام ال�سيا�سي ،من الأمور
ال�شرعية ،الواجبة التنفيذ (بورجا  126 :1992و .)Roy 1994: 3وال يقت�صر العنف على جانبه الفيزيقي
اجل�سدي ،بل يتعداه �إىل اجلانب العقدي ،فالتكفري �أحد الأ�سلحة التي ت�ستخدمها اجلماعة �ضد خ�صومها (حبيب
.)21 - 20 :1989
	�إذن ،يتبني مما �سبق� ،أن العنف مل يكن الو�سيلة الوحيدة يف فكر جماعة الإخوان امل�سلمني ،بقدر ما كان
احتما ًال قائم ًا ،ي�ساند رغبتها يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،ولذلك فهي مل ترتك خيار ًا من اخليارات الثالثة الأخرى،
�إال و�أعطت له قدر ًا من االهتمام يف تفكريها و�أفعالها .وتعترب جماعة الإخوان امل�سلمني من �أن�شط التنظيمات
ال�سيا�سية يف املنطقة العربية والإ�سالمية ،فتزايد �أع�ضا�ؤها ،وتكاثرت مراكز ن�شاطها املكر�سة للإر�شاد والتعليم
وال�صحة ،وغريها من الأن�شطة االجتماعية .ومتكنت من خالل ن�شاطها �أن ت�ضمن مكان ًا يف م�ؤ�س�سات الدولة املدنية
والع�سكرية على ال�سواء ،كما �ضمنته من قبل لدى اجلماهري (البدري .)164 :2007
وجناح جماعة الإخوان امل�سلمني على امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي يف املنطقة العربية الإ�سالمية ،مهد لها
ال�سبيل للح�صول على م�صادر متويل ذاتية وقوية مكنتها من النجاح يف كثري من �أن�شطتها .و�ساعدها يف ذلك �إطارها
النظري القائم على الدين يف ك�سب الأع�ضاء من خمتلف ال�شرائح االجتماعية .كما تتمتع هذه اجلماعة ب�أدوات
ت�أثري و�صحف خا�صة بها .وامتالك قنوات تلفزيونية عديدة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها تتمتع كغريها من اجلماعات
ال�سلفية �أو الأ�صولية ب�أهم �أداة ات�صال جماهريية ،وهي م�ؤ�س�سة امل�سجد (�أحمود ،)67 :2007
وعلى الرغم من كل ما حققته جماعة الإخوان من مكا�سب تنظيمية� ،إال �أنها مل تتمكن بعد من حتقيق
هدفها الأ�سمى ،وهو تكوين الدولة وفق ًا لر�ؤاها الدينية ال�سيا�سية .ومن الطبيعي القول� ،أنها مل تكن لتحقق ذلك يف
جزء من ال�سلطة (الدكتاتورية) علها ت�ؤثر يف �صناعة القرار
�أجواء �سيا�سية دكتاتورية ،لذا عملت على �أن تكون ً
ال�سيا�سي ،فكان هذا �أي�ض ًا وبا ًال عليها ،فقد اقرتبت كثرياً ،و�أ�صبح ابتعادها �أو �إبعادها عن م�ؤ�س�سات ال�سلطة ي�ؤثر
�سلب ًا على ن�شاطها (�سعيد  .)12 :1998ويقول �أبو �سيف ( :)8 :2007ويف النهاية ف�إن هناك �إدراك ًا متزايداً،
ب�أن �إحالل الدميقراطية احلقيقية يف الدول العربية ،ال ميكن �أن يتم دون �ضم الأحزاب الدينية الإ�سالمية،
غطاء �أيديولوجي ًا لأغرا�ض �سيا�سية .ويبدو �أن �أبو �سيف مل
والتي هي يف حقيقتها �أحزاب ًا �سيا�سية ،تناولت الدين
ً
يكن حمق ًا ،فقد تبني �أنه عندما تخل�صت بع�ض الدول العربية من �أنظمتها الدكتاتورية (تون�س وم�صر) ،وحتاول
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ت�أ�سي�س �أنظمة دميوقراطية ،برزت اخل�شية من �أي تنظيم ديني وخا�صة جماعة الإخوان امل�سلمني ،ومن قدرتهم
على احل�صول على ال�سلطة دميوقراطي ًا ،فتعالت �أ�صوات عدم االعرتاف بالأحزاب الدينية ،وهذا يعني �أن اجلماعة
دخلت يف نوع �آخر من احلرب ،احلرب الدميوقراطية ،والدولة العلمانية.
ويبدو �أن حتول النظم ال�سيا�سية العربية �إىل الدميوقراطية احلقيقية يجعل الطريق �أمام جماعة
الإخوان امل�سلمني �إىل ال�سلطة طويال �أكرث مما كان يعتقد البع�ض .ومل يعد ب�إمكانها ،يف اجلو ال�سيا�سي الدميوقراطي،
ال�سيطرة على ال�سلطة بالقوة� ،إن مل ت�شارك بالعمل ال�سيا�سي (النعيم ( ،)30 :2007كما �أن ثنائية الطبيعة
التنظيمية جلماعة الإخوان تعيقها عن ممار�سة العمل ال�سيا�سي ،فهي (الإخوان يف م�صر والإ�صالح يف اليمن) ت�ؤمن
بالدميوقراطية والتعددية باعتبارها حزب ًا �سيا�سيا� ،أما حامل ًا تتعامل كجماعة �إ�سالمية ،فهي ال تقبل التعددية،
وتعتربها تفرق ًا ل�سبيل الدعوة الواحدة ،ومن نزغ ال�شيطان ال من هدى الرحمن ،كما جاء يف كتاب (الإ�صالح)
ال�صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإ�صالح (اجلمحي .)174 :2008

موقف الدولة من جماعة الإخوان امل�سلمني

عا�شت جماعة الإخوان امل�سلمني حالة من ال�صراع مع ال�سلطة ،وغريها من القوى ال�سيا�سية املوجودة يف
كل املجتمع .وال�سبب يف ذلك ،لي�س لتوجهها الديني ،كما يعتقد البع�ض ،نتيجة لتطلعاتها و�أطماعها ال�سيا�سية ،التي
جعلت ردود فعل الدولة جتاهها ،تت�سم يف كثري من الأحيان بالعنف.
ففي م�صر ،على �سبيل املثال� ،أعطى التعار�ض يف الأهداف وامل�صالح بني جماعة الإخوان والنظام ال�سيا�سي،
مربر ًا لعبد النا�صر ملحاربتها والتنكيل ب�أع�ضائها ،والق�ضاء على م�ؤ�س�س اجلماعة ومر�شدها �إثر اغتيال النقرا�شي
با�شا ،رئي�س وزراء م�صر عام 19844م .بعد �أن �أ�صدر قرار ًا على اجلماعة وم�صادرة �أموالها ،خا�صة و�أن حركتهم
كانت تطرح نف�سها بدي ًال �إ�سالمي ًا ،ي�ستند �إىل مرجعية دينية  ..فجمدت جماعة الإخوان ،ومل يعد لها ت�أثري مبا�شر
على ال�ساحة امل�صرية.
و�شن النظام ال�سيا�سي ،ويف منت�صف التع�سينيات ،حرب ًا ال هوادة فيها ،يف كل �أرجاء املجتمع امل�صري ،وذلك
�ضد خمتلف ف�صائل اجلماعات ال�سلفية ،وعلى ر�أ�سهم جماعة الإخوان امل�سلمني ،وذلك بعد اتهام النظام للإخوان
بالتعامل والتواطء مع اجلماعات ال�سلفية العنيفة ،و�إيوائها الأع�ضاء و�إمدادهم بال�سالح (العامري -24 :1992
.)25
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن النظام ال�سيا�سي امل�صري ،قام بعدة �إجراءات جتاه اجلماعات ال�سلفية ،ويف
مقدمتها الإخوان امل�سلمني ،وفيما يلي بع�ض من هذه الإجراءات:
اخرتاق اجلماعات ال�سلفية (الأ�صوليني) من الداخل .والتنب�ؤ بحركاتها وخططها م�سبق ًا ،عم ًال بنظام الإنذار
املبكر.
�سحق ومطاردة العنا�صر القيادية –احلركية -امل�سلحة ،وهي يف مكامنها ال�سرية.
بناء �شبكة وا�سعة من املخربين ال�سريني ،وهم يوا�صلون عملهم ومراقباتهم يف كل حي ليل نهار.
ال�سيطرة على امل�ساجد الأهلية واجلمعيات اخلريية.
ر�صد حركة الأموال والتمويل من الداخل واخلارج للجماعات وواجهاتها االقت�صادية والتجارية،
وعالقاتها باملنظمات الدولية.
التعاون مع �أجهزة الأمن واملخابرات الدولية يف متابعة اجلماعات الهاربة �إىل اخلارج ،والتي ما زالت
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ت�شكل تهديد ًا يف الداخل.
�سعي الإدارات اجلامعية ب�إعاز من �أمن الدولة �إىل �إ�ضعاف هيمنة الإخوان امل�سلمني على االحتادات
الطالبية (البدري .)59-58 :2007
واتخذ النظام ال�سيا�سي يف املجتمع اليمني �أي�ض ًا ،يف فرتات عديدة قبل الوحدة وبعدها ،بع�ض الإجراءات
�ضد جماعة الإخوان امل�سلمني ،امل�شابهة لتلك الإجراءات املتخذة �ضدهم يف املجتمع امل�صري .اتبع النظام ال�سيا�سي
اليمني �أ�ساليب عديدة ال تبعتد عن الدميوقراطية ،يف حماربته لهذه اجلماعة ،و�إبعادها بقدر الإمكان عن مواقع
�صنع القرار ال�سيا�سي .ولهذا ،يرى غليون ( )305 :1990ب�أن الدولة والعلماء واملثقفون يف املجتمعات العربية،
ي�شعرون �أن ق�ضيتهم واحدة ،يف منع التيارات ال�سلفية الإ�سالمية ويف مقدمتها الإخوان ،من الإقرتاب من الدولة.
ومن الطبيعي �أن ي�ضعف هذا التحالف ال�سلفيني عامة والإخوان امل�سلمني خا�صة ،ويعزلهم ن�سبي ًا .لكن عزلتهم هذه
ال تنبع يف الواقع من قوة التحالف املناوئ ،بقدر ما تنبع من جناح هذا التحالف ،يف ح�صر اخلالف يف مو�ضوع الدولة
وال�سلطة ال�سيا�سية .فقد �أجربهم ذلك على خو�ض املعركة على �أر�ضية خ�صومهم ،وحرمانهم من ميادين قوتهم
يف املواقع الدينية الأ�سا�سية ،اخلالقية واالجتماعية والثقافية ،و�سمح بت�شديد العزلة من حولهم ،على م�ستوى
الر�أي العام ،الذي قد يتعاطف معهم يف ق�ضايا �أخرى ،لكنه يرتدد يف الت�سليم لهم بال�سلطة.

الدور الرتبوي جلماعة الإخوان امل�سلمني

تدرك اجلماعات ذات الأهداف والطموحات الكبرية� ،أي كانت �أيديولوجيتها� ،أنه ال بد من وجود منابع
ا�سرتاتيجية تغذي �صفوفها وترفد قواعدها لت�ضمن وجودها وا�ستمرارها ،وهذه املنابع هي ال�شباب ،و�أف�ضل
�سواء لتن�شئة ال�شباب وفق ًا لأيديولوجية اجلماعة �أو ال�ستقطابهم �إىل �صفوفها ،هي امل�ؤ�س�سات التعليمية.
بيئة،
ً
يلي امل�ؤ�س�سات التعليمية مراكز جتمع ال�شباب� .أما الأر�ضية امل�شرتكة للجماعات الأيديولوجية فهي الطريقة يف
اال�ستقطاب والتي تعتمد يف الأ�سا�س على توظيف اخلطاب الطبقي� ،أو العرقي� ،أو الديني� ،أو غري ذلك من املفاهيم
وامل�صطلحات التي تتفنن اجلماعات الأيديولوجية يف اختالقها وا�ستخدامها.
وجماعة الإخوان امل�سلمني ،كجماعة �أيديولوجية ،تدرك ،على وجه اليقني ،ب�أن الرتبية عموم ًا والتعليم
على وجه اخل�صو�ص ،قوة عظيمة الأثر ،فبها ومن خاللها ت�ستطيع اجلماعة �أن حتقق �أهدافها القريبة والبعيدة
على ال�سواء .وحتدد �أهدافهم البعيدة والقريبة طبيعة ومنط التعليم الذي ين�شئونه هم ب�أنف�سهم� ،أو ي�شاركون
فيه .لذا ،جند ،ومنذ وقت مبكر يف بع�ض املجتمعات العربية ،نوعني من التعليم الر�سمي :تعليم حديث حمكوم
بالفل�سفة الليربالية ال�ساذجة .وتعليم حديث (املعاهد العلمية يف اليمن) حمكوم بتوجه �سيا�سي ديني ،حتت
�إ�شراف اجلماعات الإ�سالمية (الإخوان امل�سلمني) .والنوع الأول من التعليم ت�شارك فيه جماعة الإخوان امل�سلمني،
وخا�صة يف �شغل املراكز الإدارية العليا� .أما النوع الثاين من التعليم ،فهم من قام ب�إن�شائه ،وهو حكر عليهم.
ومن الطبيعي عند ذكر الأهداف الرتبوية جلماعة الإخوان� ،أن تذكر هذه الأهداف من كتاباتهم هم� ،إال
�أن ال�سرية وعدم طرح وثائقهم �أمام الدار�سني ،جتعل املرء يلج�أ �إىل �أي م�صدر �آخر .فم�شاركتهم يف النظم التعليمية
متكنهم من ن�شر مبادئهم وقيمهم واجتاهاتهم ،وحتقق �أهدافهم الرتبوية املتمثلة يف فر�ض قيم التم�سك الأخالقي،
ويف �أحيان كثرية التزمت الأخالقي ،والدعوة للعودة �إىل الإ�سالم عن طريق الدرو�س واملحا�ضرات والوعظ والإر�شاد،
داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية وخارجها ،والدعوة للعودة �إىل م�صادر الإميان الأوىل :القر�آن وال�سنة النبوية ال�شريفة
(�شرف الدين  .)178 :1990ويالحظ على هذه الأهداف ال�صبغة العمومية ،والتي ال تثري �أي نوع من التخوف �أو
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اال�ستهجان� .أما الأهداف الرتبوية التي يرغبون يف تن�شئة كوادرهم من الأطفال وال�شباب عليها فتختلف متام ًا عن
الأهداف ال�سابقة الذكر .فهم ،يف مدار�سهم �أو معاهدهم الدينية الداخلية ،يريدون ،كما �أراد �أفالطون من قبل،
�إعداد جيل حلياة يف جمتمع افرتا�ضي.
وطبيعة الأهداف الرتبوية التي ت�سعى جماعات الإخوان امل�سلمني لتحقيقها يف مدار�سهم ومعاهدهم
الدينية تتج�سد يف �أدبهم ،الهادف �إىل خلق الزعيم امل�صلح ،الذي يت�سم بقوة الإرادة واليقظة ،واحلكمة يف التعامل
مع العامة واملريدين والقدرة على تعبئتهم ،وبالتايل توجيههم وقيادتهم يف االجتاه الذي يحقق م�صلحة اجلماعة.
وي�ؤكد امل�ؤ�س�س واملر�شد العام للجماعة يف ت�شريعاته ،على �أن تربية الن�شء يجب �أن تكون تربية روحية وبدنية
وعقلية ،وكلها ت�سري باجتاه خلق الوالء للجماعة ب�شكل ي�ضمن ا�ستمرار هذا الوالء يف امل�ستقبل� .أما �سيد قطب
فيتطلع �إىل �أن حتقق تربية اجلماعة �أهداف ًا �أكرث ات�ساع ًا و�شمو ًال ،ك�إيجاد القادة �أو الزعماء القادرين على
ت�سلم قيادة الب�شرية ،ولي�س االكتفاء بالرقعة الإ�سالمية .وذلك لن يكون ما مل ُيغر�س يف نفو�سهم امليل والرغبة
يف ا�ستخدام العنف ،من �أجل حترير الب�شرية جميعها من اجلاهلية .لأن �إزالة العقبات من �أمام التحرر ال يكون
بالل�سان والبيان ،بل بالقوة �أو ًال (البدري .)21 :2007
ولتحقيق الأهداف الرتبوية ال�سابقة ،ا�ستخدم الإخوان امل�سلمون العديد من و�سائل التن�شئة والرتبية،
ت�أتي يف مقدمتها ،بعد امل�سجد ،املدار�س واملعاهد اخلا�صة باجلماعة ،التي تعد �أهم امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،حيث
يتم فيها تلقني الن�شء مبادئ وقيم واجتاهات التيار ال�سلفي املعتدل املتمثل يف جماعة الإخوان ،وب�شكل مق�صود
ومدرو�س ومعد وخمطط له م�سبق ًا ،بحيث ت�ؤتي العملية الرتبوية ثمارها املرجوة من قبل القائمني عليها .وقد
عمل الإخوان يف كثري من املجتمعات العربية ،على �إيجاد مثل هذه املدار�س واملعاهد الدينية ،ففي املجتمع اليمني
على �سبيل املثال �أقاموا منذ ال�سبعينيات م�ؤ�س�سة تربوية وتعليمية مب�ساعدة ال�سلطة ،وتو�سعوا فيها حتى �أ�صبحت
توازي الرتبية والتعليم يف �سائر حقوقها وم�ستحقاتها ،وهي ما عرف باملعاهد العلمية” (اجلمحي .)175 :2008
وتتمتع جماعة الإخوان ،كما ت�شهد بذلك اخلربة ،مبعرفة تربوية عالية ،فهم يعلمون �أن ما ي�سمى يف
الرتبية املنهج اخلفي �أكرث �أهمية وخطورة يف ت�شكيل التالميذ من الكتاب املدر�سي ،فعملوا على �أن تكون الفل�سفة
التي و�ضعت على �أ�سا�سها مقررات وبرامج املعاهد ،ال تختلف كثري ًا عن الفل�سفة العامة للنظام التعليمي والرتبوي
العام يف املجتمع ،حتى ال يتقول عليهم �أحد بدعوى االختالف ،وبهذا حتققت لهم بغيتهم دون اعرتا�ض �أو احتجاج
جمتمعي .وما ي�شهد على اختالف طبيعة معاهدهم عن املدار�س العامة هو خمرجاتهم ،التي تختلف كل االختالف
عن خمرجات التعليم العام ،وذلك بف�ضل تركيزهم على املنهج اخلفي .وهذه الثنائية يف التعليم وخمرجاته توجد
جي ًال واحد ًا بنوعني خمتلفني من التن�شئة االجتماعية وال�سيا�سية والدينية ،فمخرجات املعاهد تنظر لغريها
ب�أنهم جماعة ال�ضالل ،والطرف الآخر يعتربهم جماعة الظالم .الأمر الذي يهدد �أمن وا�ستقرار املجتمع ،ويعترب
 )Hashim (1994: 34ثنائية التعليم “�أزمة يف الرتبية الإ�سالمية” ،وي�صف �أمارتيا�صن ( )28 :2008هذا
التعليم ب�سوء ا�ستغالل الطفولة غري القادرة على التمييز.
والتعليم امل�سي�س (الديني ال�سيا�سي) هذا ال يتوافق مع التوجهات الدميوقراطية ،لأنه وبب�ساطة �شديدة
يخدم التطرف بوجه عام� ،إذ يكر�س مفهوم التبعية يف العالقات الإن�سانية ،وقيم اخل�ضوع والوالء للقائد ،وعدم
القبول بالت�سامح الفكري املتبادل .كما �أن معتنقيه ي�سعون جاهدين� ،إىل تدريب العقل على الت�سليم ،و�إذا اعتاد
العقل على ذلك ،يف�ضل �أن ي�ست�سلم لب�ضاعة م�ضمونة وثمينة ،ولي�س �أ�ضمن وال �أثمن من امل�سلمات الدينية (املنويف
 .)290 289- :1984ويقوم املعلم (املنتمي للجماعة) يف مدار�س التعليم العام (غري الديني) بنف�س الدور
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التعبوي لتالميذه ،وهذا يوجد نوع ًا من عدم التناغم يف نف�سية وذهنية تالميذ املدار�س غري الدينية.
ومل يقت�صر الدور الرتبوي جلماعة الإخوان على م�ؤ�س�سات التعليم العام ،بل توجهوا �أي�ض ًا �إىل اجلامعات،
التي متثل تتويج جلهودهم ال�سابقة يف التعليم العام .و�ساعد تبني بع�ض الدول العربية (م�صر واليمن) ل�سيا�سة
االنفتاح االقت�صادي وحرية ال�سوق جماعة الإخوان على اال�ستثمار يف التعليم العايل ،ف�أ�صبحت لهم جامعاتهم
ومعاهدهم العليا .كما �أقاموا اجلمعيات ،ودخلوا� ،ضمن ن�شاطهم الرتبوي� ،إىل عامل الطباعة والن�شر ،ومل يفكروا
قط بالعائدات املادية ،بقدر ما كان هدفهم ن�شر �أفكارهم ومبادئهم (تليمه  13 :2006و حبيب .)103 :1989

ال�سلفية (الأ�صولية) اليهودية
ماهية ال�سلفية اليهودية ومنطلقاتها

ي�شهد التاريخ اليهودي ،كما هو احلال يف التاريخ الإ�سالمي ،تعددا يف الطوائف الدينية ،وتتحدد طبيعة
الطائفة من خالل موقفها من الأ�صول الدينية ومن التاريخ الغابر للمجتمع الديني ،ويت�ضح ذلك من خالل تعريف
جاد ( )8 :2002لل�سلفية اليهودية ،ب�أن جوهرها يكمن يف :من تداعبه العودة �إىل املجتمع الديني التقي والورع
الذي تواجد يف املا�ضي .ويق�صد باملا�ضي ،هنا ،عهد �سيدنا مو�سى وحتى زمن �سيدنا داود (عليهما ال�سالم) .و�أول مرة
يظهر فيها التفريق بني ال�سلفي وغري ال�سلفي كان يف القرون الثالثة الأخرية قبل امليالد ،حيث تبنى الفري�سيون
الدعوة لل�سلف ،وعار�ضهم يف ذلك ال�صدوقيون (اخلياط � .)2001أما يف الع�صر احلديث (1795م) فقد برزت
كلمة �أرثوذوك�س للداللة على ال�سلفي ،وهي �صفة ا�ستعملت لأول مرة يف الأدب الديني اليهودي عام 1795م،
على �أيدي اليهود الإ�صالحيني ،قا�صدين بها معار�ضيهم من التلموديني ،الذين تقبلوا هذه الت�سمية و�أطلقوها على
�أنف�سهم ،ف�صاروا �أرثوذك�س ًا ،بيد �أنهم راحوا يف�ضلون يف وقت الحق� ،أن يطلق على مدر�ستهم ا�سم (اليهودية امل�صدقة
للتوراة – ( )Torah Trueال�شامي  .)254 :1997وبد ًال من �أن يقول امل�سريي ب�أن هناك �أو�صاف تطلق على
هذه الطائفة تتهمها بالتزمت وغريها من ال�صفات قال ب�أن كلمة متزمت �أو مت�شدد �أو متطرف ،مما يعني ترادف كل
هذه امل�صطلحات مع لفظ �أرثوذك�سي (امل�سريي  ،)105 :2002وال�صحيح هو �أن الأرثوذك�سية (ال�سلفية) لفظة
ذات �أ�صل يوناين ،ومعناها العقيدة القومية �أو امللتزمة �أو امل�ستقيمة (ما�ضي  .)204 :1999لذا ،جند �أن �شاحاك
ومت�سفين�سكي ( )31 :2001يريان ب�أن الأرثوذك�سية اليهودية ،القائمة على التلمود البابلي ،وبقية الكتابات
التلمودية ،وجممل ال�شريعة اليهودية (الهاالخاة) ،ما زالت �صاحلة ،و�سوف تظل كذلك �أبداً.
وقد خرج هذا التيار ال�سلفي (الأرثوذك�سي) �إىل الوجود مع بداية القرن التا�سع ع�شر ،عندما ظهرت
الأفكار التحررية وانت�شرت يف �أو�ساط الأجيال اليهودية ،حينها هب رواد هذا التيار للدفاع عن فكر االنعزال
واالنغالق ،راف�ضني �أي تغيريات جتاري مقت�ضيات الع�صر .وينطلق الأرثوذك�س �أو ال�سلفيون اليهود من نقطة ثبات
ميتافيزيقية تقع خارج نطاق الطبيعة ،وهي �أن الإله �أوحى �إىل مو�سى التوراة فوق جبل �سينا ،ومتثل هذه النقطة
بالن�سبة �إليهم ،حقيقة ال ميكن مناق�شتها �أو اجلدال فيها ،وهي م�س�ألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت ،يلغي �أي معنى
�آخر يختلف عنها ،فهي ركيزة الن�سق الأ�سا�سية ومرجعيته املتجاوزة .والتوراة ح�سب ت�صور ال�سلفيني (الأرثوذك�س)
كالم الإله كتبها حرف ًا حرف ًا ،و�أوحى بها �إىل مو�سى .وهذه حقيقة ي�ؤمن بها امل�ؤمن� ،إميانه ب�أن اهلل خالق العامل من
العدم ،وامل�ؤمن ال يعرف كيف خلق اهلل العامل ،وال كيف كتب التوراة و�أوحاها ،وهناك يف �صفوف ال�سلفيني اليهود
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من يعطي دور ًا للعن�صر الذاتي يف التجربة الدينية .ولكنهم جميع ًا ي�ؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي ،و�أن التوراة
منزلة من الإله ،ولذا فهي وحدها م�صدر ال�شريعة ،وقيمها خالدة �أزلية تنطبق على كل الع�صور .ولوال التوراة ملا
حتقق وجود جماعة ي�سرائيل ،وعلى ال�شعب اليهودي �إتباع هذا الكتاب املقد�س �إىل �أن ي�أتي وحي جديد .وقد نادي
ال�سلفيون (الأرثوذك�س) بعدم التغيري �أو التبديل �أو التطوير ،لأن عقل الإن�سان �ضعيف ال ميكنه �أن يعلو على ما
�أر�سله الإله ،ولأن التطوير �سيودي حتم ًا باليهودية (امل�سريي .)100 - 99 :2002
كما �أن هناك �ستة منطلقات عقائدية �أخرى ،ترتكز عليها ال�سلفية (الأرثوذك�سية) اليهودية هي
كالتايل:
 �أن الدين اليهودي لي�س عقيدة كامل�سيحية والإ�سالم ،بل هو دين عملي ونظام حياة. �أن لليهود  613فري�ضة واجبة ،عليهم �أن يعملوا بها ،و�أن ال�شريعة املكتوبة �أو ال�شفهية (التلمود) م�صدرهااهلل.
 �أن قوانني ال�شريعة الدينية اليهودية (الهاالخا) ،ت�صلح للدين والدنيا ،وهي نظام حياة وغري قابلة للتغيري �أوالتبديل ،و�إتباعها ال يعني ا�ستحالة التعاي�ش بني اليهود وغريهم.
 �أن الطقو�س الدينية ال يقوم بها �إال امل�ؤهلون لذلك ،من خريجي املدار�س الدينية ،وهم فقط املخولون للقيامبجميع الطقو�س ،كالزواج والطالق والتهود والذبح احلالل وغريها.
 �أن اخلال�ص ال يتم �إال بعودة امل�سيح املنتظر ،و�أن ال�شعب اليهودي هو �شعب اهلل املختار ،ويجب �أن يعي�ش منعز ًالعن غري اليهود ،حتى ميكنه حتقيق ر�سالته.
 ا�ستخدام العربية يف ال�صلوات فقط ،وعدم جواز اختالط اجلن�سني �أثناء ال�صالة� ،أو زيارة الن�ساء حلائط املبكي(ال�شامي .)254 :1997
وميكن تف�سري الفكر ال�سلفي اليهودي ،تف�سريا معادي ًا متام ًا لل�صهيونية فالإميان بالعودة ال�شخ�صية
للما�شيح  ،يعني االنتظار يف �صرب و�أناة� ،إىل �أن ي�أذن اهلل بالعودة ،وعلى امل�ؤمن احلق �أن يقبل املنفى� ،إما عقاب ًا
على ذنوب ي�سرائيل� ،أو كجزء من التكليف الإلهي ،وعليه �أال يحاول التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكت�س)...
ويعترب دعاة التيار ال�سلفي� ،أن حماوالت الإ�صالحيني تعديل اليهودية ،لتالئم وجتاري ال�صهيونية ومقت�ضيات
الع�صر ،تعد خمالفة وا�ضحة للقوانني والتقاليد الدينية اليهودية (الزرو  .)89 :1990ومع ذلك ،فقد وجدت
الإ�صالحات الدينية �صدى لدى بع�ض اجلماعات ال�سلفية اليهودية الأقل ت�صلب ًا ،والأكرث عقالنية ،حيث ر�أت �أن
التطور التاريخي لن يقف عند مرحلة معينة ،و�أن الوقوف عند حرفية الن�ص الديني� ،سيحرمها من اال�ستفادة
من التغري والتطور الذي �سيلحق باملجتمع ،وبالتايل فلي�س هناك ما مينع من م�شاركة ال�صهاينة يف ت�سيري �أمور
الدولة� ،إىل جانب احلفاظ على املبادئ والقيم الأ�سا�سية للدين اليهودي .ولهذا وجد نوعني من ال�سلفية يف املجتمع
الإ�سرائيلي.

�أنواع ال�سلفية اليهودية

يتحدد نوع اجلماعة ال�سلفية من خالل موقفها من ق�ضايا الدين وال�سيا�سة وغريها من الق�ضايا املعا�صرة.
ويتحدد نوع ال�سلفية اليهودية ،احلديثة واملعا�صرة عامة ويف املجتمع الإ�سرائيلي خا�صة ،من خالل مواقف املنتمني
�إليها ،من احلركة ال�صهيونية ودولة �إ�سرائيل .وبذلك فقد مت التمييز حالي ًا بني نوعني من اجلماعات ال�سلفية
(الأرثوذك�سية) اليهودية ،وهي :ال�سلفية املت�شددة ،وت�سمى بالعربية (احلريدمي) ،وال�سلفية املعتدلة.
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ال�سلفية اليهودية املت�شددة

تت�ألف ال�سلفية املت�شددة يف �إ�سرائيل من عدة جماعات (احلريدمي ،و�ساطمر احل�سيدية ،وحبد ،وناطوري
كارتا) ،وهي جمتمعة ال تعرتف بال�صهيونية ،وال بالدولة التي �أقامتها احلركة ال�صهيونية .فدولة �إ�سرائيل ،يف
نظرهم ،دولة علمانية ،تقوم على هوية وثقافة علمانية ،وتتجاهل هوية اليهود وقيمهم وتعاليم دينهم .وعليه،
فقيام هذه الدولة يعد عم ًال مناق�ض ًا لفكرة عودة امل�سيح ،وبالتايل فهي دولة �آثمة .كما يرى ال�سلفيون املت�شددون،
�أن دعاة ال�صهيونية ب�شر مل يقبلوا ال�سيادة ال�سماوية ،وال الإرادة الإلهية ،وال يتبعون طريق التوراة ،ويتفاخرون
ب�أنهم قادرين على حتقيق ال�سالم لليهود ،و�إنقاذهم من حمنتهم احلالية ،وهي مزاعم تنكرها -جذري ًا -ن�صو�ص
�سواء كانت هذه الو�سائل املال �أو ال�سالح،
التوراة والتلمود ،لأن اخلال�ص امل�سيحاين ال ميكن �أن يتم بو�سائل ب�شرية،
ً
وا�ست�شهدوا على ذلك بن�صو�ص من التوراة { هكذا قال الرب :لقد باعوكم بدون مقابل ،لذلك لن يفك �أ�سركم
املال] (�أً�شعيا  ،)3 :52ويقول الرب �أي�ض ًا { :ال بالعنف وال بقوة اجلي�ش ،ولكن بروحي �أخل�صهم} (زكريا )6 :4
(عرابي  406 :2004وعبد الدائم .)82 - 81 :2001
وبهذا جند �أنه من البديهي� ،أن ال ترتد معار�ضة اجلماعات ال�سلفية اليهودية املت�شددة للدولة� ،إىل
علمانيتها ،والدليل على ذلك ما ذكره  )Stephen (1995: 28من �أن عدد ًا من باعل ت�شيوفا ،baalei teshuvah
جزء منها ،والذي
من ذوي اخللفيات العلمانية ان�ضموا �إىل الأرثوذك�سية املتطرفة (ال�سلفية املت�شددة) و�أ�صبحوا ً
دفعهم �إىل ذلك هو وعيهم اليهودي ،والإح�سا�س ب�ضرورة العودة �إىل الرتاث ،الذي يكت�شف فيه الفرد جوهره
وما�ضيه احلقيقي .كما �أن معار�ضة املت�شددين تلك ال ميكن ردها �إللى قوانني الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،و�إمنا �إىل طبيعة
ن�ش�أتها ،وخروجها على الإرادة الإلهية والتعاليم التوراتية .ولهذا عزلوا �أنف�سهم عن املجتمع �سيا�سي ًا واجتماعي ًا،
ودخلوا يف �صراع �صريح مع الدولة ،ويرون ب�أن قيامها قد �أعاق اخلال�ص امل�سيحاين (ال�شامي .)257 :1997
و�إذا كانت حيثيات موقف ال�سلفية املت�شددة من الدولة وا�ضحة ،ف�إن ما�ضي ( )236 - 235 :1999ي�ضع
عدد من احليثيات لرف�ضهم لل�صهيونية ،وهذه احليثيات هي:
�إقامة دولة �إ�سرائيل بطريقة غري �شرعية وخمالفة للأوامر الربانية.
خلقت لليهود م�شكلة ازدواج الوالء ،وتعمل على دعم االتهامات املعادية لل�سامية ،لأن فيها ازدهارها.
تقو�ض و�ضع اليهود يف العامل ،حتى تدفعهم �إىل الهجرة.
عملت على جعل اللغة العربية ،لغة احلديث اليومية والر�سمية يف املجتمع الإ�سرائيلي ،برغم �أنها لغة دينية
مقد�سة ،يحرم ا�ستعمالها �إال يف ال�ش�ؤون الدينية (ما�ضي .)236 - 235 :1999
ويت�سم موقف ال�سلفية املت�شددة من التوراة والرتاث اليهودي عامة بال�صرامة واجلدية ،فقد عرفت بـ:
ميل املنتمني �إليها نحو تف�سري التوراة تف�سري ًا حرفي ًا.
الإميان ب�أن التاريخ الذي ورد فيها ،تاريخ حقيقي باملفهوم املادي.
الإميان ب�أن الأجزاء القانونية ت�شريعات �أزلية ثابتة ،ت�صلح لكل زمان ومكان (عبد الوهاب امل�سريي :2002
.)100
الإميان بالتوراة املكتوبة ،والتوراة ال�شفهية.
الإميان بكل كتب اليهودية احلاخامية؛ التلمود وال�شوحلان عاروخ ،بل وكتب القباالة (جحاف - 65 :2006
.)68
كما تت�سم اجلماعات ال�سلفية اليهودية املت�شددة ،بنظرتها الدونية للمر�أة ،والتي تتج�سد ب�شكل وا�ضح يف �أراء
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�أع�ضائها ،الراف�ضة مل�ساواة املر�أة بالرجل يف تعلم الأمور الدينية ،ولذلك فقد قاموا وما يزالون يقومون بتعليم
الفتيات البنتاتوخ (�أو الكتب اخلم�سة الأوىل من الكتاب املقد�س ،والتي يعتقد �أنها الأكرث قدا�سة ،لأن مو�سى هو
من قام بكتابتها) ،ولكنهم يحتفظون بالتعاليم الأعلى م�ستوى والأكرث جدية للفتيان .وتقوم هذه اجلماعات يف
مدار�سها بااللتزام على نحو �صارم بف�صل الفتيات عن الفتيان ،وال ي�سمحون للفتيات بر�ؤية الفتيان وهم يلعبون
يف فناء املدر�سة (�شاحاك ومت�سفين�سكي  .)87 :2001كما �أن نظرتهم الدونية للمر�أة ،قد بلغت حد حترمي
ن�شر �صورها يف ال�صحف واملجالت لأي �سبب كان ،كما مينع متام ًا �أن تتبو�أ املر�أة مكانة ر�سمية يف الدولة ،ويحرم
على الرجال اال�ستماع �إىل غناء املر�أة ،بل �إن ذلك يعادل لدى هذا النوع من ال�سلفية جرمية الزنى (جاد :2002
.)20

ال�سلفية اليهودية املعتدلة

ت�شرتك جماعات ال�سلفية اليهودية املعتدلة بكثري من الر�ؤى الدينية مع جماعات ال�سلفية املت�شددة،
ولكنها تختلف عنها بطابعها ال�سيا�سي ،فهي متيل �إىل املهادنة وحتقيق �أكرب املكا�سب من و�ضع ال تقره وال تقبله.
واملطلع على �أدبها ومواقفها املجتمعية يدرك متام ًا طبيعة وحقيقة موقفها من الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،فهي تعرتف
بدولة �إ�سرائيل وم�ؤ�س�ساتها كحقيقة واقعة ،ولكن دون منحها ال�شرعية .ويرى �أع�ضا�ؤها �أن وجودهم يف �إ�سرائيل،
ال يعني �أنهم قد تخل�صوا من حياة املنفى ،بل �إنهم يعي�شون يف منفى ،فو�ضع الدولة منايف لأحكام الدين اليهودي،
وقبولهم العي�ش فيه هو من باب ال�ضرورة ،وعلى �أ�سا�سه قبلوا التعاون مع الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وك�أنهم يف بلد �أجنبي،
وحددوا موقفهم منها ،مبقدار اقرتابها من التوراة وتعاليمها (الر�شيدي  86 :1997واليحي .)105 :2004
وينق�سم اليهود املنتمون �إىل اجلماعات ال�سلفية املعتدلة� ،إىل جمموعتني :الأوىل ،تعود يف �أ�صلها �إىل
احلريدمي ،ذوو املالب�س ال�سوداء ،و�أغطية الر�أ�س ال�سوداء غري امل�شغولة ،املعار�ضون لل�صهيونية لتحديها �إرادة الرب.
وحتى يج�سدوا معار�ضتهم لها ،فقد �أن�ش�أوا حزب (�أجودات ي�سرائيل) للعمل على مقاومة ال�صهيونية ب�أ�سلحتها� ،أي
من خالل العمل ال�سيا�سي .وتكون �إىل جانب �أجودات ي�سرائيل حزب بوعايل �أجودات ي�سرائيل ،ويذكر ليف�شيت�س
ب�أن معظم احلريدمي يف �إ�سرائيل يح�سبون على التيار ال�سلفي املعتدل .وعلى الرغم من عزلتهم وتكوينهم ملجتمع
داخل املجتمع� ،إال �أن لهم دالل على الدولة ،ون�شاطهم ال�سيا�سي معروف متام ًا ،وقد �أن�ش�أوا منذ نهاية القرن املا�ضي
ثالثة �أحزاب �أبرزها حزب �شا�س (ال�شامي .)256 :1997
وتتمثل املجموعة الثانية لل�سلفية اليهودية املعتدلة يف املتدينني القوميني ،ذوو الطواقي امل�شغولة
ويرتدون مالب�س عادية ،وهم يف الأ�صل �أي�ض ًا حريدمي .ويعرب عنهم احلزب القومي الديني املفدال ،والذي ينتمي
معظم �أع�ضا�ؤه حلركة جو�ش �إميونيم وغريها من اجلماعات اليهودية الدينية القومية (جاد  ،)20 :2002وهي
معروفة بت�أييدها لل�صهيونية .ولهذه اجلماعة قناعات �أ�سا�سية ،هي:
�إنكار فكرة انتظار امل�سيح املخل�ص لقيادة جموع اليهود.
الدعوة �إىل العودة لفل�سطني لإقامة مملكة �إ�سرائيل.
الإميان باجلهود الب�شرية لليهود �أنف�سهم ،عن طريق تهجريهم من �أوطانهم وتوطينهم يف فل�سطني (الر�شيدي
.)87 - 86 :1997
�شراء الأرا�ضي يف �أر�ض �إ�سرائيل فري�ضة مقد�سة.
خال�ص اليهود ال يتم مبجرد مراعاة الو�صايا الدينية يف بلدان �شتاتهم ،بل باال�ستيطان والعمل املقد�س يف الأر�ض
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املقد�سة.
ال دولة يهودية دون اجلمع بني الدين والدولة
ال�صهيونية هبة �إلهية ،وروادها ينفذون تعاليم الدين ،فهم يد الإله يف تنفيذ وعده.
وحدة جميع �أبناء �صهيون ،متدينني وغري متدينني ،بهدف ا�ستيطان فل�سطني ،ولو بالتعاون مع العلمانيني (رافتي�سكي
.)168 :1984
وهذه القناعات ا�ستندت على حيثيات توراتية وتلمودية م�ؤداها:
اال�ستيطان يف �أر�ض �إ�سرائيل ،و�صية من الو�صايا الدينية اليهودية ،متهيد ًا لقدوم امل�سيح املخل�ص.
تربه فل�سطني كما يقول احلاخام بن نحمان :تربة طاهرة.
�أور�شليم مدينة اهلل وموطن �إقامته وهي مركز الأر�ض.
�أور�شليم املكان املنا�سب والوحيد لت�أدية الو�صايا الدينية (الر�شيدي .)87 - 86 :1997
وخال�صة القول� ،أن ال�سلفية اليهودية (الأرثوذك�سية) على اختالف �أق�سامها وجماعاتها ،يجمعها العداء للطبيعة
العلمانية للدولة ،واعتبار �إ�سرائيل نوع من �أنواع املنفى الروحي ،وقد اختلفت هذه اجلماعات فيما بينها ،واتخذت
مواقف متباينة ،تتدرج من التعاي�ش مع �إ�سرائيل كدولة غريبة ،يجب التعامل معها كما يتعامل اليهود مع الدول
الأجنبية� ،إىل �إ�ضفاء �صبغة دينية حمددة على دولة �إ�سرائيل ،و�إعطاء بع�ض ال�ش�أن ملفهوم اال�ستقالل الديني
ال�سيا�سي لليهود من خالل الدولة� ،إىل �إ�ضفاء �صبغة القد�سية على الوجود اليهودي فوق �أر�ض �إ�سرائيل.
ونتيجة لعزلة اجلماعات ال�سلفية اليهودية املت�شددة ،وحتا�شيها للتفاعل واالندماج يف احلياة الإ�سرائيلية� ،سيتم
الرتكيز يف اجلزء التايل من الدرا�سة ،على مطالب اجلماعات ال�سلفية املعتدلة ،ودورها ال�سيا�سي والرتبوي يف
املجتمع الإ�سرائيلي.

الدور ال�سيا�سي للجماعات ال�سلفية اليهودية املعتدلة :الأحزاب ال�سلفية اليهودية املعتدلة
 )1حزب �أجودات ي�سرائيل ودوره ال�سيا�سي

بد�أ حزب �أجودات ي�سرائيل كمنظمة عاملية دينية و�سيا�سية لليهود املت�شددين( ،عرابي .)411 :2004
وطرحت فكرة ت�أ�سي�سه لأول مرة عام 1909م يف هامبورغ ،على يد ال�سلفية املت�شددة� ،إال �أن الإعالن الر�سمي عن
الت�أ�سي�س ،مت يف م�ؤمتر بولندا عام 1912م .عندما �أن�سحب بع�ض الأع�ضاء من منظمة مزراحي الدينية ،احتجاج ًا
على رف�ض طلبهم االن�سحاب من ال�صهيونية ،وذلك عقب امل�ؤمتر ال�صهيوين العا�شر (امللحم  .)38 :2001وكان هدف
احلزب هو �إبقاء اليهود متقيدين بعباداتهم و�شريعتهم على الطريقة التقليدية (كيبل .)190 - 189 :1992
وبد�أت منظمة �أجودات ي�سرائيل ن�شاطها يف فل�سطني عام 1919م ،بافتتاح فرع لها يف مدينة القد�س،
ثم قامت بحملة �إعالمية قوية �ضد احلركة ال�صهيونية وم�شروعها يف فل�سطني� ،إال �أنها عدلت موقفها من احلركة
عندما �أبدت عام 1937م عدم اعرتا�ضها على فكرة �إقامة دولة يهودية يف فل�سطني ،و�سعت �إىل ت�أمني م�صاحلها
يف الدولة اليهودية ،التي ترف�ض علمانيتها .وتعاونها مع ال�صهيونية ومع الدولة ال يعني االعرتاف ب�شرعية
ال�صهيونية� ،أو ب�شرعية الدولة املزمع قيامها .وبقيام الدولة حتولت احلركة �أو املنظمة �إىل حزب �سيا�سي ،يعمل
يف �إطار م�ؤ�س�سات الدولة (ما�ضي .)258 :1999
وميكن عزو مهادنة �أجودات ي�سرائيل لل�صهيونية والتعاون معها� ،إىل �أن هذه احلركة ال�سيا�سية ب�أهدافها
وو�سائلها ،قد قامت با�ستخدام الدين مبهارة فائقة ود�أب مت�صل ،بهدف التخفي برداء ديني ،و�صبغ دعوتها ب�صبغة
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دينية ،ت�ضمن توحيد �صفوف اليهود وحتملهم على الهجرة �إىل فل�سطني .وذلك دون �أن يكون هدفها �إحياء مملكة
�إ�سرائيل القدمية� ،أو حتى التمهيد لظهورها يف امل�ستقبل .وهذا ما تنبه له هرتزل منذ بداية دعوته لإقامة دولة
يهودية فرغم خلفيته الثقافية مل يتجاهل �أهمية عن�صر الدين ،و�أهمية دعم احلاخامات ورجال الدين لدعوته،
حيث اعترب الدين �أداة من �أدوات توحيد �صفوف اليهود خلف فكرته ،ور�أي يف احلاخامات ورجال الدين �ضباط
ات�صال ،بني حركته من جهة ،وجموع اليهود يف كل مكان من جهة �أخرى “ (هرتزل .)98 :1994
وترتكز �أيديولوجية حزب �أجودات ي�سرائيل ال�سيا�سية على �أفكار ال�سلفية اليهودية املت�شددة ،وينطلق
منها يف و�ضع براجمه ال�سيا�سية واالنتخابية .فعلى ال�صعيد الداخلي ،ي�سعى احلزب �إىل تعزيز الطابع الديني
للدولة ،وفر�ض تعاليم التوراة (ح�سب ر�ؤيته) .وعلى الرغم من النهج التكتيكي له� ،إال �أن ممار�ساته اليومية ،تثبت
عداءه لل�صهيونية وللدولة؛ فال يحتفل بعيد اال�ستقالل ،وال ين�شد �أتباعه الن�شيد الوطني لإ�سرائيل ،وال يرفعون
علم الدولة ،ويتهربون من دفع ال�ضرائب ،ويطالبون بعودة املر�أة �إىل املنزل ،وعدم ا�شتغالها باملهن والوظائف
احلكومية �أو القوات امل�سلحة ،ويعتدون بال�ضرب على من ينتهك حرمة ال�سبت (�شرف الدين .)15 :1999
	�أما على ال�صعيد اخلارجي ،فلم يكن حلزب �أجودات مواقف وا�ضحة املعامل ،حيث كان يحدد مواقفه دوم ًا،
بناء على مدى ا�ستجابة احلكومات املتعاقبة ملطالبه ،املتعلقة ب�ش�ؤون العالقة بني الدين والدولة ،ومع ذلك ،ف�إن
ً
هاين عبداهلل ( )147: 1981ي�ؤكد ب�أن احلزب مل يعار�ض ال�سيا�سات التو�سعية للحكومات الإ�سرائيلية املختلفة.
كما �أن احلزب ي�ؤيد احلل ال�سيا�سي للم�شكلة الفل�سطينية ،ويقبل التخلي جزئي ًا عن بع�ض الأرا�ضي ،طاملا �أن عملية
اخلال�ص مل تبد�أ بعد (امللحم .)39 :2001
وت�شري الأدبيات �إىل �أن حزب �أجودات ي�سرائيل ،قد لعب دور ًا ال ي�ستهان به على ال�ساحة ال�سيا�سية
منذ ن�ش�أة دولة �إ�سرائيل؛ ف�شارك يف جمل�س الدولة امل�ؤقت ،و يف احلكومات الإ�سرائيلية الثالث الأوىل – 1949
ً
وا�ستجابة لقرار مرجعيته الدينية (جمل�س كبار علماء التوراة) ،ان�سحب احلزب �إىل �صفوف املعار�ضة،
1952م.
ومل ي�شارك يف احلكم ،وكان العب ًا قوي ًا يف االئتالفات احلكومية (تيم  .)1997وكان ،يف ائتالفاته مع الأحزاب
الأخرى ،ي�ستخدم الرتغيب والتهديد لها �إذا مل تف بتعهداتها معه .وان�صب جل اهتمام احلزب ،على ت�أمني �أكرب قدر
ممكن من املخ�ص�صات املالية مل�ؤ�س�ساته امل�ستقلة ،و ت�سبب يف العديد من الأزمات الوزارية يف �إ�سرائيل ،نتيجة ل�سعيه
احلثيث ال�ستغالل ن�شاطه ال�سيا�سي يف حتقيق م�صالح جماعته ،وكان �أبرز تلك الأزمات ما حدث يف عام 1990م،
حينما �أنظم �إىل تكتل الليكود وقتئذ ،وح�صل على مقعد وزاري وعدة مكا�سب �سيا�سية ،كان �أبرزها �إعفاء طالب
املدار�س الدينية التابعة له من التجنيد ،الذي يفوق عددهم ع�شرين �ألف طالب ،الأمر الذي قوبل با�ستهجان من
ال�شارع الإ�سرائيلي برمته (�شرف الدين  .)15 :1999ونظر ًا لتوجهات هذا احلزب الطائفية الأ�شكنازية �ضد
يهود ال�شرق ال�سفارد ،فقد �أن�ش�أ ال�سفارد حزب ًا �أطلق عليه �شا�س.

 )2حزب �شا�س ودوره ال�سيا�سي

	�إن �شا�س هو “ ا�سم يت�ألف من الأحرف الأوىل لكلمات (ال�سيفاراد حر�س التوراة) ،كما يعني بالعربية
ر�سوم املي�شنا ال�ستة “ (كيبل  194 :1992و عرابي  .)414 :2004وقد ظهرت حركة �شبيهة ب�شا�س يف حي
(بني براك) عرفت با�سم (حاي) ،برئا�سة روفائيل بنحا�سي ،ومبباركة احلاخام (مناحيم �شاخ) ،رئي�س جمل�س
عظماء التوراة �آنذاك .ويف العام التايل ( )1984اندجمت �شا�س مع كل من (حاي) وقائمة �أخرى ظهرت يف طربيا
با�سم (زاخ) ،ومت الإعالن عن قيام حزب �سيا�سي حتت ا�سم �شا�س ،بزعامة �إ�سحاق بريت�س (جبور 108 :1985
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و�سليمان  .)165 :2001وعليه فقد جمع حزب �شا�س بداخله الفئات الأربع التالية:
املتدينون ال�شرقيون الذين تعلموا يف املدار�س ال�شرقية ال�سفاردية.
املتدينون ال�شرقيون خريجي املدا�س الغربية الإ�شكينازية ،وخا�صة املدار�س اللتوانية.
جموع العائدين �إىل الدين با�سم (هحورزمي بت�شوفا)� ،أو التائبني من �أبناء الطوائف ال�شرقية والذين
ي�ؤمنون بزعامة عوفاديا يو�سف.
جمهور وا�سع من �أبناء الطوائف ال�شرقية التقليدية (عرابي .)414 :2004
و�أيديولوجية حزب �شا�س ،تنطلق من الأفكار الدينية ال�سلفية (الأرثوذك�سية) والتي ي�ستند �إليها يف
و�ضع براجمه االجتماعية وال�سيا�سية واالنتخابية .ومن بني ت�أكيداته يف براجمه مراعاة حرمة ال�سبت ،و�إلغاء
جتنيد الفتيات يف اجلي�ش .ويطالب احلزب باعتمادات مالية من احلكومة لإر�ساء دعائم �شبكة التعليم الديني
التابعة له ،وكذا بعدم امل�سا�س باتفاقية الو�ضع الراهن (ما�ضي  ،)165 :1999فهو ي�ؤمن ب�أن �أر�ض �إ�سرائيل وفق ًا
ملا جاء يف التوراة تابعة ل�شعب �إ�سرائيل ،ولهذا يعار�ض االن�سحاب من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ويرى احلزب
�أنه يف حالة حدوث �سالم حقيقي ،ف�إن اجلهات املخولة بالأمر وكبار احلاخامات يف �إ�سرائيل ،هي التي �ستقرر فيما
أر�ض من �أجل ال�سالم (الزرو .)359 :1990
�إذا كان بالإمكان التنازل عن � ٍ
وحلزب �شا�س ن�شاطات اجتماعية وتربوية كبرية ،فقد �أ�س�س عام 1985م �شبكة همعيان (املنبع) ،ولها
�أربعمائة فرع يف خمتلف �أنحاء البالد .تقدم ن�شاطات وخدمات اجتماعية وتربوية ودينية لنحو مائة �ألف ن�سمة
يومي ًا .ويعمل يف هذه ال�شبكة مئات احلاخامات الذين ا�ستطاعوا �إقناع مئات العائالت بالتوبة والعودة �إىل الدين،
كما يوفر احلزب ريا�ض �أطفال جمانية ،و�شبكة تعليمية متكاملة لتعليم الذكور ،ويعكف منذ عام 1988م ،على
تطوير �شبكة تعليمية متكاملة لتعليم الإناث .وتهدف الأندية االجتماعية التابعة لهذه ال�شبكة� ،إىل الق�ضاء
على الفقر واجلرمية والإباحية والبطالة ،وم�ساعدة املحتاجني ،و�أولئك الذين يعانون من م�شكالت اقت�صادية �أو
اجتماعية �أو نف�سية ،ومتول هذه ال�شبكة من جانب احلكومة وال�سلطات املحلية (ال�شامي .)196 - 195 :1994
يتبني من خالل العر�ض ال�سابق للحزبني احلريديني (�أجودات ي�سرائيل و�شا�س)� ،أنهما يتفقان يف قبولهما
للتعاون مع دولة �إ�سرائيل ،دون االعرتاف ب�شرعية وجودها .كما يتفقان يف رف�ضهما الف�صل بني الدين والدولة،
ومطالبتهما للدولة بحماية الدين ،من خالل �سن العديد من الت�شريعات ،التي تتوافق مع ال�شريعة اليهودية ،ومتنع
�أبناء املجتمع من انتهاك التعاليم والأحكام التوراتية.

 )3حزب املفدال ودوره ال�سيا�سي

حزب املفدال ت�سمية خمت�صرة للحزب الديني القومي :مفالغاداتيت ليئوميت ،الذي ت�أ�س�س عام
1956م باندماج حزب املزراحي وحزب العامل املزراحي .وذلك لأن الدمج مينح احلزبني نفوذ ًا �أكرب ووزن ًا �أثقل،
من خالل تو�سيع القاعدة اجلماهريية و�ضمان الإمكانات املادية الوفرية (امللحم  .)36 :2001ومتثلت اخلطوة
الأوىل لتوحيد احلزبني ،يف توحيد التنظيمني العامليني لهما يف اخلارج عام 1955م .ويف العام التايل متت الدعوة
�إىل عقد م�ؤمتر م�شرتك يف �إ�سرائيل ،حيث مت فيه الإعالن عن قيام حزب املفدال ،الذي جمع بني العن�صر القومي
والعن�صر الديني (ما�ضي .)249 248- :1999
ويختلف حزب املفدال عن احلزبني ال�سلفيني ال�سابقني ،يف االعرتاف بال�صهيونية وبدولة �إ�سرائيل.
وت�ؤكد �أيديولوجيتة على عدد من املبادئ �أهمها:
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احلفاظ على �أر�ض امليعاد ،وا�ستبعاد قبول وجود كيان فل�سطيني حتت �أي م�سمى.
الإ�سراع يف �إن�شاء امل�ستوطنات والتو�سع فيها.
الت�أكيد على �أن القد�س عا�صمة �أبدية لدولة �إ�سرائيل.
دعم دور احلاخامية داخل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية.
اخلدمة يف اجلي�ش الإ�سرائيلي واجب وطني والتزام ديني.
بناء الدولة واملجتمع وفق ًا لقوانني التوراة.
تعميق الطابع الديني للدولة ،وااللتزام بكافة تعاليم ال�شريعة.
احلفاظ على وحدة ال�شعب اليهودي وخ�صو�صيته يف �إ�سرائيل ويف ال�شتات (�شرف الدين 15 :1999
وخالد .)59-58 :1988
ويدعوا احلزب �إىل:
توفري تعليم ديني يف كافة مراحل التعليم.
احلفاظ على حرمة ال�سبت.
حل امل�شكالت القانونية املتعلقة بالتطورات التكنولوجية والعلمية ح�سب ال�شريعة.
تعديل قانون من هو اليهودي ح�سب الت�صور ال�سلفي (الأرثوذك�سي) (خالد .)59-58 :1988
وحلزب املفدال ح�ضور �سيا�سي فاعل على م�ستوى ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية من خالل �إئتالفه مع
احلكومات املتعاقبة.
وتعترب الأحزاب الدينية قوة مرجحة يف العمل ال�سيا�سي يف �إ�سرائيل ،فبعد عملية ح�سابية للأ�صوات
جتريها الأحزاب بعد االنتخابات ،جتد من ال�ضرورة االئتالف مع الأحزاب الدينية ،وهنا يربز دور الأحزاب
الدينية ال�سلفية امل�ساوم ،حيث تبد�أ يف طرح مطالبها من �أجل امل�شاركة يف احلكم ،وهو ما يجعل �أي تكتل حزبي ،يف
حالة من اال�ضطرار للقبول بطلبات �أو �شروط امل�شاركة (ربيع � ،)381 :1973إذ ال ميكن لأي حزب الو�صول �إىل
احلكم دون االئتالف مع الأحزاب الدينية ،التي ت�ضمن له الأغلبية يف الكني�ست.

موقف الدولة من اجلماعات ال�سلفية اليهودية

و�إذا نظرنا �إىل موقف دولة �إ�سرائيل من الدين واجلماعات الدينية ال�سلفية ،جند �أنها منذ قيامها مل
تتجاهل الدين واملتدينني ،وكان تعاملها معهما ،يت�سم بالذرائعية �أو الرباجماتية حتى الآن .فلي�س هرتزل وحده
الذي ر�أى يف الدين و�سيلة لتحقيق هدفه يف �إن�شاء الدولة ،بل �إن بن جوريون �أي�ض ًا ،كان يدرك �أهمية ا�ستغالل
الدين يف �سبيل تدعيم الفكرة ال�صهيونية ،واجتذاب املهاجرين �إىل فل�سطني ،فقد �أعلن ذات مرة� :أن خلود �إ�سرائيل
يتميز باثنني :دولة �إ�سرائيل والتوراة ،ويف منا�سبة �أخرى قال :على دولة �إ�سرائيل �أن تعتمد على نف�سها وعلى �إلهنا
الذي يف ال�سماوات (�سيجف .)216 :1986
كما قامت الدولة ،عن طريق وزارة ال�ش�ؤون الدينية والعديد من امل�ؤ�س�سات ،بتنظيم عالقتها بالدين ،ومن
هذه امل�ؤ�س�سات وزارة الرتبية والتعليم ،التي ت�ضم فرع ًا للتعليم الديني الر�سمي ،ووزارة الرفاه االجتماعي ،التي
تقوم ب�إعالة طالب املدار�س الدينية (اليو�شيفوت) ،ووزارة الداخلية ،التي �أقامت مدار�س لن�شر التوراة يف مناطق
التطوير ،ووزارة الدفاع التي تقدم خدمات دينية للجنود ،ووزارة العدل التي تنفق على �أبحاث القانون العربي،
كما �أن املجال�س الدينية حت�صل على ثلث ميزانيتها من احلكومة ،والثلثني الآخرين من املجال�س املحلية .هذا ف�ض ًال
				
جامعة امللكة �أروى

109

العدد التا�سع -يوليو  -دي�سمرب 2012

دور اجلماعات ال�سلفية (الإ�سالمية واليهودية) يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي وموقف املجتمع منها

عن املنح وامل�ساعدات املالية التي تقدمها املنظمات اليهودية املنت�شرة يف كافة �أنحاء العامل واله�ستدروت ،لدعم
امل�ؤ�س�سات واخلدمات الدينية ،وكذا امل�ساعدات ال�سنوية التي تقدمها احلكومة للأحزاب الدينية .هذا ،وي�أتي
حجم الإنفاق احلكومي الهائل على ال�ش�ؤون الدينية ،يف املرتبة الثانية بعد الإنفاق على �ش�ؤون الدفاع يف كل
امليزانيات الإ�سرائيلية (الزرو .)212 211- :1990
ويف نف�س الوقت الذي �أخذت فيه الدولة على عاتقها تنظيم ال�ش�ؤون الدينية ،منحت �صالحيات للتنظيمات
الدينية ،و�أعطت فاعلية لأوامر الدين املختلفة ،وجتلت املبادئ الأ�سا�سية لهذه الت�سوية يف الآتي:
تعرتف الدولة بالق�ضاء الديني ،يف ق�ضايا الزواج والطالق اخلا�ص باليهود من مواطني الدولة �أمام املحاكم الربانية
(احلاخامية) ،وتلتزم هذه املحاكم باحلكم وفق ًا لأحكام الهاالخاة.
يف الق�ضايا الأخرى املرتبطة بالأحوال ال�شخ�صية ،يتم االلتزام ب�أحكام الهاالخاة ويتم الأخذ بها �أمام املحاكم
املدنية.
متنح الدولة احلاخامية الرئي�سية �صالحيات لتحديد وتنظيم وت�شكيل هذه امل�ؤ�س�سات التي تدعمها الدولة
مادي ًا.
متنح الدولة يف املجال املحلي �صالحيات للمجال�س الدينية ،لتحدد تنظيمها وتكون م�سئولة عن ميزانيتها.
تهتم الدولة بالتعليم الديني ،وتقيم �شبكة من املدار�س الر�سمية الدينية.
تن�شئ الدولة وزارة حكومية للأديان ،لها ميزانية للخدمات الدينية.
ت�شرع الدولة قوانني ت�ستمد من ال�شريعة الدينية فيما يت�صل بال�سبت والأعياد والك�شريوت (الطعام ال�شرعي).
يتم �إن�شاء حاخامية ع�سكرية يف اجلي�ش ،تكون لها �صالحيات يف جمال اجلي�ش (ما�ضي )276 :1999
وميكن القول ب�أن اجلماعات �أو الأحزاب الدينية ال�سلفية يف �إ�سرائيل ت�شكل �ضغط ًا قوي ًا على الدولة ،ال ميكنها
التمل�ص منه ،بل العمل على �ضوئه ،وقد �أثبتت �أكرث من واقعه واحدة ،كيف �أن عن�صر الدين ميثل �أهمية تفوق
بكثري الكم احلزبي الديني ،وعدم �إ�صدار د�ستور حتى الآن ،هو تعبري وا�ضح عن هذه احلقيقة .والكثري من القوانني
ميكن �أن يتعطل �إ�صدارها ،وذلك كله ب�سبب �سيطرة القوى الدينية ،وقدرتها على �أن تقف عقبة �إزاء �أي قانون ميكن
�أن ت�شتم منه رائحة املعار�ضة �أو التقييد �أو الت�شكيك يف التقاليد الدينية(ال�شامي � ،)272 :1997أو بالرتبية
الدينية.

الدور الرتبوية للجماعات ال�سلفية اليهودية

�إن اجلماعات ال�سلفية اليهودية ،تدرك �أهمية الرتبية يف ت�شكيل و�صياغة ال�شخ�صية ،وال�سري بها يف االجتاه الذي
يحفظ للجماعة ،وجودها وا�ستمرارها ،بل �إنهم على وعي تام ،ب�أنها هي ال�سبيل الأكرث �ضمان ًا ،لتحقيق �أق�صى
النجاحات على ال�صعيد ال�سيا�سي ،ولهذا فقد اهتمت ب�أمر التعليم يف املجتمع الإ�سرائيلي ،واعتربت نف�سها م�سئولة
ب�شكل مبا�شر ،عن تن�شئة �أبنائها يف املدار�س الدينية التابعة لها ،وب�شكل غري مبا�شر عن تن�شئة بقية �أبناء املجتمع
يف املدار�س العلمانية ،وذلك من خالل ا�ستالم احلاخامات ملهمة تدري�س املو�ضوعات الدينية املت�ضمنة يف الربنامج
التعليمي لهذه املدار�س.
و�إذا نظرنا للتعليم الديني يف �إ�سرائيل ،جند �أنه ينق�سم �إىل ق�سمني :تعليم ديني ر�سمي حتت �إ�شراف وزارة الرتبية
والتعليم ،ويخ�ضع للإيديولوجية ال�صهيونية الدينية .تعليم ديني م�ستقل تابع للحريدمي ،ومعرتف به (والنوعان
تابعان للجماعات ال�سلفية) .ومتول الدولة  85%من ميزانيته ،ومدار�سه ال تختلف عن مدار�س النوع الأول� ،إال
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من ناحية ،تركيزها على تدري�س التوراة ب�صورة مكثفة ،ورف�ضها تدري�س الكتب الدنيوية التي تدر�س يف املدار�س
الدينية ال�سلفية الر�سمية (ما�ضي  288 :1999و.)Bar-Lev 1991: 103
وميكن القول� ،إجما ًال ،ب�أن هناك �سبعة مناذج من املدار�س الدينية (ت�ضم حوايل �ستني �ألف ًا من التالميذ يف عام
1989م) ،وهي كما عددها الزرو (:)223 - 220 :1990
املدار�س الدينية التابعة لال�ستيطان �أو الي�شوف القدمي (جلميع الأعمار).
املدار�س الدينية ال�صغرية (لل�شباب من �سن  17 – 13عام ًا).
املدار�س الدينية الكبرية (خلريجي املدار�س ال�صغرية واملوهوبني من �صغار ال�سن).
مدار�س ال�شباب املتزوجني (الكولوليم).
املدار�س الدينية املتو�سطة املهنية.
املدار�س الدينية اخلا�صة بالتائبني (�أي العائدين �إىل حظرية الدين).
املدار�س املنظمة (وهي خا�صة بالطلبة املتدينني الذين يخدمون باجلي�ش).
وت�أتي مدار�س اليو�شيفا على ر�أ�س املدار�س املت�ضمنة يف تلك النماذج ال�سبعة ،وهي مدار�س دينية يلتحق بها البنني
فقط ،ومتخ�ص�صة يف تدري�س التوراة والتلمود ب�شكل معمق باللغة اليدي�شية ،وتتلقى هذه املدار�س م�ساعدات �شبه
منتظمة من وزارة ال�ش�ؤون الدينية .ومكانة مدار�س اليو�شيفا العالية لدى اجلماعات ال�سلفية ،ت�أتي من كونها يف
نظرهم م�صنع العباقرة والعظماء ،و�أداة فعالة للمحافظة على متيز ال�شخ�صية اليهودية.
وت�شرف على مدار�س النماذج ال�سبعة ،مبا فيها مدار�س اليو�شيفا ،والتي يبلغ عددها ( 370مدر�سة)،
جلنة خا�صة ت�سمى جلنة املدار�س الدينية ،والتي تقوم بر�سم ال�سيا�سة العامة للتعليم فيها ،ومتثلها يف الداخل
واخلارج ،وهي التي ت�صدر ال�شهادات اخلا�صة ،والتي مبوجبها يتمكن امللتحقون باملدار�س الدينية من ت�أجيل اخلدمة
الع�سكرية ،كما تقوم هذه اللجنة بطبع الكتب ،وتقيم العديد من دور الرفاهية واال�ستجمام ،والكثري من �صناديق
امل�ساعدات ،وتقدم التربعات والقرو�ض .ويرت�أ�س هذه اللجنة جمموعة من احلاخامات البارزين داخل اجلماعات
ال�سلفية (ما�ضي .)289 :1999
كما اهتمت الأحزاب ال�سلفية اليهودية املعار�ضة لل�صهيونية ولدولة �إ�سرائيل ،ب�إقامة �شبكة من املدار�س
التي تتنا�سب مع �أهدافها ومنهجها يف احلياة .فهناك مدار�س حزب �أجودات ي�سرائيل ،التي تت�سم باالنغالق،
وباملحافظة ال�شديدة ،وتركز يف مناهجها التعليمية على املو�ضوعات الدينية .وين�ش�أ التالميذ فيهاعلى كره
ال�صهيونية باعتبارها حركة ارتداد وكفر (�سيجف  220 :1986و.)Alexander 2000: 494
كما ت�شري الأدبيات �إىل �أن حزب �شا�س هو الأخر قد �أنفق �أموا ًال كثرية ،من �أجل �إقامة �شبكة من امل�ؤ�س�سات
التعليمية الهادفة �إىل �إحياء التعليم اليهودي التقليدي للفتيان فقط ،واقت�صرت يف تعليمهم على املواد املقد�سة.
وتعمل على ا�ستقطاب كبار ال�سن ( 40و  50عاما) وتدفع لهم رواتب ت�شجيعية .وقد �شكل ه�ؤالء قاعدة �سيا�سية
ل�شا�س ،عملوا على جذب الأن�صار من احلريدمي �أيام االنتخابات (�شاحاك و مت�سفين�سكي .)107 :2001
وتت�سم احلياة املدر�سية يف مدار�س ال�سلفية اليهودية بنوع من النمطية ،فيبد�أ اليوم الدرا�سي ب�أداء كل من
املعلمني والتالميذ لل�صالة والطقو�س وال�شعائر الدينية املختلفة ،ويطلب من التالميذ ارتداء مالب�س معينة �أثناء
ال�صالة ،وكذا االحتفاظ بالقلن�سوة على الر�أ�س داخل ال�صف .ويتم الرتكيز يف هذه املدار�س على درا�سة التوراة
وتو�ضيحها و�شرحها بطريقة تقليدية� .أما �أ�سفار مو�سى اخلم�سة فيعاد تدري�سها كل عام .وتهدف هذه املدار�س �إىل
تربية التالميذ على القيام بواجباتهم جتاه اهلل والنا�س (عطاري  .)71 - 70 :1980وتقدم املدار�س اليهودية
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ال�سلفية برامج تعليمية ملنت�سبيها حمددة من الناحيتني الزمنية والعلمية ،وفق ًا لقدراتهم العلمية ،وذلك بغر�ض
ت�أهيلهم للقيام بالأعمال الدينية كحاخامات �أو العمل بالإ�شراف على الطعام احلالل يف كل امل�ؤ�س�سات (�شاحاك
ومت�سفين�سكي  .)64-63 :2001خا�صة و�أن الغالبية العظمى من دار�سي الدرا�سات احلاخامية ،ال يجربون على
اخلدمة يف اجلي�ش� ،إال �أن معظم الإ�سرائيليني املتدينني وخا�صة ال�سلفيني منهم كما ذكر عماد جاد ()20 :2002
يحاولون تربير دعم الدولة وميزة التحرر من اخلدمة الع�سكرية ،من خالل القول ،ب�أن اهلل مينح �إ�سرائيل واليهود
الدعم وامل�ساندة بربكة ه�ؤالء الدار�سني ،فمعونة اهلل هي التي تك�سب احلروب ولي�س �أداء اجلنود.
وقد خ�ص�صت الدولة يف وزارة التعليم �شعبة خا�صة وذات ا�ستقالل ذاتي م�سئولة عن التعليم الديني
ال�سلفي الر�سمي ،ويوجد يف هذه الوزارة ق�سم للثقافة التوراتية الأرثوذك�سية (ال�سلفية) ،وق�سم للعناية مبو�ضوع
الوعي اليهودي يف التعليم العام الر�سمي (ال�شامي .)71 :1994
وقد ر�أى بن جوريون ،عندما كان رئي�سا للوزراء عام 1952م ،ب�أن ا�ستقرار املجتمع الإ�سرائيلي لن يتحقق
�إال بوجود تعليم موحد حتت �سيطرة وتوجيه م�ؤ�س�سات الدولة فو�ضع م�شروع قرار �إيجاد نظام تعليم وحيد علماين
و�إلزامي ،يلتحق به �أبناء املجتمع الإ�سرائيلي كافة .وهذا الأمر كان من �ش�أنه تقوي�ض املدار�س الدينية ال�سلفية
بكل �أنواعها ،مما دفع اجلماعات ال�سلفية �إىل االحتجاج ال�شديد والعنيف ،والذي مل يهد�أ �إال برجوع بن جوريون
عن ذلك القرار ،ومل يكتفوا بذلك ،بل طلبوا منه االعتذار عما بدر منه ،و�أن يكون هذا االعتذار يف �شكل زيارة
تفقدية لأحيائهم يف بني براك وغريها من الأحياء التي ت�سكنها اجلماعات ال�سلفية (كيبل .)191 :1992
وهذا ما �أكد عليه ر�شاد ال�شامي ( )296 295- :1997يف درا�سته (�إ�شكالية الهوية يف �إ�سرائيل) بقوله
� :إن هناك ازدياد ملحوظ يف ن�سبة الب�سي الطاقيات الدينية بني ال�شخ�صيات العلمانية� ،سواء ال�سيا�سية �أو العامة،
وبخا�صة بني ال�شباب .ويكفي �أن ن�شري يف هذا ال�صدد� ،إىل �أن ن�سبة الذين ي�ضعون الطاقية الدينية ،يف املدر�سة
التجهيزية لإعداد ال�ضباط التابعة جلي�ش الدفاع الإ�سرائيلي ،قد و�صلت �إىل ن�سبة  ،40%مما ي�شري �إىل ازدياد
ن�سبة اجلنود وال�ضباط املتدينني يف اجلي�ش.

الدور ال�سيا�سي والرتبوي للجماعات ال�سلفية
يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي يف امليزان
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على :تكوين وتنوع اجلماعات ال�سلفية يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي،
وما تقوم به من �أن�شطة �سيا�سية وتربوية ،وكذلك التعرف على موقف النظام ال�سيا�سي احلاكم منها .ولتحقيق هذه
الأهداف ،مت و�ضع �س�ؤال رئي�سي للدرا�سة ،ون�صه� :إىل �أي مدى تت�شابه اجلماعات ال�سلفية يف املجتمعني العربي
والإ�سرائيل ،من حيث طبيعتها وما تقوم به من �أن�شطة �سيا�سية وتربوية ،وموقف النظام ال�سيا�سي احلاكم منها؟
وتفرع عن هذا ال�س�ؤال �أربعة �أ�سئلة ،وهي:
ما طبيعة اجلماعات ال�سفلية يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي ؟
ما الأن�شطة ال�سيا�سية التي تقوم بها ؟
ما الأن�شطة الرتبوية التي تقوم بها ؟
ما موقف الدولة من هذه اجلماعات ؟
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ومن خالل الإجابة على ال�س�ؤال الرئي�سي و الأ�سئلة الفرعية ،حتققت �أهداف الدرا�سة ،وميكن �إيراد ملخ�ص
لنتائجها على النحو التايل:
تبني �أن اجلماعات ال�سلفية يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي تنق�سم �إىل نوعني �أ�سا�سيني ،هما :ال�سلفية
املت�شددة ،وال�سلفية املعتدلة .ويف حني ان�سحبت جماعات ال�سلفية املت�شددة متام ًا عن املجتمع ،و�آثرت عدم امل�شاركة
يف احلياة العامة ،عملت جماعات ال�سلفية املعتدلة على االنخراط الكامل يف العمل العام (ال�سيا�سي).
متثلت الأن�شطة ال�سيا�سية للجماعات ال�سلفية املعتدلة يف :ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية ذات توجه ديني،
وامل�شاركة يف االنتخابات الربملانية ،وتقلد منا�صب وزارية .وتهدف اجلماعات ال�سلفية يف املجتمعني العربي
والإ�سرائيلي �إىل �إقامة دولة دينية .كما �أنها متتلك القدرة على �صنع القرار ال�سيا�سي �أو الت�أثري املبا�شر فيه ،وي�ؤكد
ذلك اخلطيب ( .)29 :2000بقوله :ف�إنها ال ت�ؤثر فقط على ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التقليدية ،بل تتعدى ذلك
�إىل ت�أثريها الكبري على ال�سيا�سة الإ�سرائيلية النووية.
عملت اجلماعات ال�سلفية املعتدلة يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي على القيام ب�أن�شطة تربوية متنوعة،
منها� :إن�شاء مدار�س ومعاهد دينية ،تكوين جمعيات خريية ،ا�ستغالل �أماكن العبادة لن�شر الأفكار واالجتاهات
الدينية بني �أتباعها وم�ؤيديها واجلمهور� .إال �أن قوة اجلماعات ال�سلفية يف املجتمع الإ�سرائيلي �أكرث و�ضوح ًا،
فقد جنحت يف حذف الكلمة ،التي تن�ص يف القانون على �ضرورة �أن يكون من يتلقى معونة للمدار�س �صهيوني ًا.
ومتكنت �أي�ض ًا ،من احلفاظ على التعاليم الدينية يف الدولة ،واحلد من برامج الإذاعة املرئية وامل�سموعة �أيام
ال�سبت ،و�إ�صدار مر�سوم يحظر ا�سترياد الأطعمة املمنوعة ديني ًا �إىل البالد ،وعدم جتنيد الفتيات ال�سلفيات يف
اجلي�ش (ما�ضي  .)544 :1999ومن �ضمن نفوذهم يف الدولة يف املجال الرتبوي املطالب التي فر�ضها مايا (نائب
وزير التعليم) على �ألوين ،ب�إلغاء احلظر على حما�ضرات احلاخامات يف املدار�س احلكومية ،والإ�شراف على �إعداد
الربامج الدرا�سية ،لتعميق اليهودية يف املدار�س احلكومية (ال�شامي  ،)210 - 209 :1994بينما مل ت�ستطع جماعة
الإخوان امل�سلمني يف اليمن الوقوف �أمام قرار النظام ب�إغالق املعاهد العلمية� ،أو ت�ضمني الكتب املدر�سية موا�ضيع
جهادية عن فل�سطني� .أو ما حدث جلماعة الإخوان امل�سلمني عندما اعت�صموا ليعربوا عن موقفهم الراف�ض لت�سمية
كلية ال�شريعة والقانون ،حيث ر�أوا �أن �إ�ضافة كلمة قانون لال�سم توجه غربي مناق�ض لل�شريعة ،فتم تفريقهم بقوة
اجلي�ش (�سعيد .)109 - 108 :1998
	�أما فيما يتعلق مبوقف الدولة ،يف املجتمعني العربي والإ�سرائيلي ،من اجلماعات ال�سلفية عامة واملعتدلة
على وجه اخل�صو�ص فقد اختلف متام االختالف ل�صالح اجلماعات ال�سلفية يف املجتمع الإ�سرائيلي .ففي املجتمع
العربي عامة واملجتمعني امل�صري واليمني خا�صة ،تبني �أن موقف الدولة من جماعات ال�سلفية املعتدلة (الإخوان
امل�سلمني) كان وال يزال موقف ًا ا�ستغاللي ًا لتنفيذ �سيا�ستها العدوانية �ضد الأحزاب غري الدينية (النا�صرية،
واملارك�سية ،والبعثية) .وعند �إقرار النهج الدميوقراطي ،مل يتغري املوقف و�إمنا اتخذ �شك ًال جديداً ،وهو الإق�صاء؛
ففي م�صر مت ح�ضر حزب الإخوان امل�سلمني ،وحرمانه من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،ويف اليمن كان للنظام
ال�سيا�سي موقفني :الأول ،اال�ستقواء بحزب االتجمع اليمني للإ�صالح ل�ضرب احلزب اال�شرتاكي (ال�شريك يف
الوحدة) .الثاين� ،إق�صاء حزب التجمع اليمني بعد خروج احلزب اال�شرتاكي اليمني من االئتالف ،بعد حرب
الإنف�صال عام 1994م .وعليه فقد مت �ضم حزب التجمع اليمني للإ�صالح �إىل جماعة �أحزاب املعار�ضة ،التي �شن
عليها النظام ال�سيا�سي وحزبه ،امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،حرب ًا ال هوادة فيها.
	�أما موقف الدولة يف املجتمع الإ�سرائيلي من جماعات ال�سلفية عامة وال�سلفية املعتدلة خا�صة ،فهو على
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عك�س ال�صورة ال�سابقة متام ًا .فعلى الرغم من املوقف غري املعلن لدولة �إ�سرائيل من هذه اجلماعات ،واملتمثل فيما
عرب عنه ماير ( )400 :1997بقوله� :أن مو�ضوع الدين كله يف الدولة اليهودية ،يعترب واحد ًا من الكالب النائمة،
التي ينبغي تركها يف �سبات عميق ،خوف ًا من �أن ت�ؤدي �أية مناق�شات �إىل حدوث متزق فعلي يف الدولة الإ�سرائيلية.
ومع ذلك ف�إن دولة �إ�سرائيل مبا فيها من �أحزاب علمانية تتودد للجماعات ال�سلفية ،ومتنحها م�ساحة وا�سعة
للممار�سة ال�سيا�سية ،وتدعم كل م�شاريعها و�أن�شطتها ،ولها وجود فعلي يف كل امل�ؤ�س�سات وخا�صة م�ؤ�س�سة اجلي�ش،
حيث �أ�صبح لهم نفوذ كبري يف اجلي�ش ،فهناك حاخامية ع�سكرية ،تتوىل مهمة التوجيه الفكري والديني داخل
القوات امل�سلحة ،وهي تبا�شر كل �ش�ؤون الأحوال ال�شخ�صية املتعلقة بالع�سكريني ،وت�شرف على املدار�س الع�سكرية
الدينية (امل�سريي  ،)106 :2002وتتيح �أوامر هيئة الأركان للجندي املتدين �أن يفر�ض ر�أيه على رفاقه (ال�شامي
 ،)287 286- :1997يف حني ال يجر�ؤا املنتمون للجماعات ال�سلفية الإ�سالمية داخل اجلي�ش من الك�شف عن ذلك
االنتماء ،لأنه قد ي�ؤدي �إىل ت�سريحهم من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،لعدم ثقة الدولة يف تقدميهم للوالء لها على الوالء
لتلك اجلماعات (�سعيد  .)120 :1998وللجماعات ال�سلفية يف �إ�سرائيل قوة ال ي�ستهان بها ،فـ مبقدورها التحكم
يف رئا�سة احلكومة و�إ�سقاط احلكومات .وال ميكن ت�شكيل �أية حكومة دون م�شاركتها(امل�سريي  .)106 :2002كما
�أن هذه اجلماعات تقوم با�ستخدام الدولة لتحقيق �أهدافها (ال�شامي .)290 :1997
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العطـــــا�س و�أحكامه الفقهيـــــة
(درا�سة مقارنة)

د .حممد �شوقي الأعور

�أ�ستاذ الفقه امل�ساعد – جامعة حجة

املقدمة:

احلمد هلل نحمده حمد َا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم �سلطانه،
وال�صالة وال�سالم على خامت �أنبيائه ،حممد ال�صادق الأمني ،وعلى �أله و�صحبه،
ومن نهج نهجه ،و�أ�سنت ب�سنته ،واقتفى �أثره� ،إىل يوم الدين.
ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل ،قد تعبدنا ب�شرعه العظيم ،و�أوجب علينا
�أن نتعلم علومه ،ونفقهه �أ�صوله ،ونعرف فروعه ،ونفرق بني حالله وحرامه،
ونعمل ب�أحكامه ،حتى ن�سري على �أ�سا�سه يف بناء عقيدتنا ،وجمتمعنا الذي
نعي�ش فيه ،ولكي نعود �إليه يف تقومي معوجنا ،وتهذيب �أنف�سنا ،و�إ�صالح جميع
�شئون حياتنا ،ملاذا كل ذلك ؟ لأن اهلل �سبحانه وتعاىل هو الذي خلق اخللق
�أجمع ،مبا فيهم بني �أدم ،وهو عامل مبا ي�صلحهم ومبا يف�سدهم ،وبالتايل
واف ب�إغرا�ض الب�شرية ،دين من اخلالق املعبود � ،إىل املخلوق
فهو دين كاملٍ ،
العابد ،امللزم ب�إتباعه ،وتنفيذ �أوامره ،واجتناب نواهيه ،فهو دين �شامل كامل،
�صالح لكل زمان ومكان ،دين عالج كل ق�ضايا النا�س ال�صغرية قبل الكبرية ،ومل
اب ِمن َ�ش ْيءٍ
يرتك �شاردة وال واردة �إال وبينها ،قال تعاىل َّ (:ما َف َّرطْ َنا فيِ ال ِك َت ِ
}( )1و�إن من �أجل العلوم علوم الفقه والتفقه يف الدين ،وقد عرب عنه ال�صادق
امل�صدوق �صلى اهلل عليه و�سلم باخلري كله فقال – عليه ال�صالة وال�سالم –
«من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين»( )2ف�إن البحث يف جمال الفقه لهو
من �أجل الأبحاث� ،إذ �أن �شرف العلم من �شرف املعلوم ،فعلم الفقه من �أكرث
العلوم الت�صاق ًا بحياة النا�س اليومية ،وقد �أو�ضح الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم �أمور ًا كثرية ،منها ما تتعلق بالأمور الدنيوية ،كالعبادات واملعامالت
و الأخالق والآداب وغريها من الأمور الدنيوية ،ومنها ما تتعلق بالأمور
الأخروية ،كاحل�ساب والعقاب ،واجلنة والنار ،وغريها من الأمور الأخروية.
والذي يهمنا هنا الأمور التي تتعلق بحياة النا�س يف احلياة الدنيا ،ومن ذلك
ظاهرة ال ُعطا�س ،التي ت�صيب كل �إن�سان ،م�سلم كان �أم كافر ،رجل �أم �أنثي،
كبري �أم �صغري ،حاكم �أم حمكوم ،وال متيز بني �أحد ،وقد عرف الإن�سان هذه
� - 1سورة الأنعام :الآية رقم (.)38
� - 2أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي،821/7:حديث رقم ( )6832كتاب الزكاة ،باب النهي عن
امل�س�ألة،ط8141 ،4هـ ـ 7991م ،دار املعرفة.
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الظاهرة منذ قدم الزمان ،وعرف �أن ال ُعطا�س يجلب له ال�سعادة والراحة واالن�شراح ،فا�ستخدام طريقة لتنبيه
بطانة الأنف لإحداث ظاهرة ال ُعطا�س ،وذلك عن طريق �إدخال �سنابل الأع�شاب �أو ري�ش الطيور �أو ب�إ�ستن�ساق مواد
مهيجة كالعطور ،كل ذلك ي�ؤدي �إىل تهيج �شديد يف بطانة الأنف و�أع�صابها احل�سية مما ينتج عنه حدوث ظاهرة
ال ُعطا�س ،وما ينجم عنها من ال�شعور بالراحة واالن�شراح  ،والذي َ�شد انتباهي للكتابة يف مو�ضوع ال ُعطا�س ،هو
ترويج القنوات الف�ضائية لظاهرة ال ُعطا�س ،و�أنه �سبب رئي�س من �أ�سباب نقل الأمرا�ض العابرة للقارات ( ك�أنفلونزا
اخلنازير – و�أنفلونزا الطيور ) حتى �أن منظمة ال�صحة العاملية ،اعتربت هذه الأمرا�ض وباء ًا عاملي َا ،ور�صدت له
معظم الدول امليزانيات ال�ضخمة للحد من انت�شاره فخطر ببايل عدة ت�سا�ؤالت نذكر منها:
ما معنى ال ُعطا�س ؟ والتثا�ؤب ؟ والت�شميت ؟ والتحميد ؟ والدعاء بالهداية و�إ�صالح البال؟ ماهي احلكمة
من ال ُعطا�س ؟ وهل له �أ�صل يف ال�شرع ؟ ملاذا �أوجب اهلل �سبحانه وتعاىل على العاط�س �أن يحمد اهلل ؟ وملاذا �أوجب
على ال�سامع �أن ي�شمت العاط�س ؟ ما هي �آداب ال ُعطا�س ؟ وما احلكمة وامل�صلحة من هذه الآداب ؟ كل هذه الت�سا�ؤالت
دفعتني للم�ضي قدم َا يف البحث عن مو�ضوع ال ُعطا�س و�أحكامه الفقهية .
والعتبارات �شكلية و�أخرى مو�ضوعية اقت�ضت ال�ضرورة تق�سيم البحث �إىل خم�سة مباحث:

املبحث الأول
تعريفات عامة لأهم امل�صطلحات الواردة يف البحث

	�أو َ
ال :تعريف ال ُعطا�س  :معنى ال ُعطا�س يف اال�صطالح اللغوي  :قال الفيومي – رحمه اهلل تعاىل – يف
عط�س َعط�س ًا ويف اللغة من باب َ�ض َر َب َ
وق َت َل ،وامل ْع ِط�س على وزن جمل�س،
كتابه امل�صباح  « :العطا�س معروف من باب
َ
وهو الأنف ،ومنه يقالَ :ع َط َ�س
ال�صبح� ،أي �أنا َر ،من باب اال�ستعارة»  3وقال ابن منظور – رحمه اهلل تعاىل – يف
ُ
كتابه ل�سان العرب  :ال ُعطا�س ا�سم من َع َط َ�س الرجل َي ْع ِط�س – بالك�سر – و َي ْع ُط�س – بال�ضم – عط�س ًا وعطا�س ًا
ط�س منه وهو الأنف ،ومنه يقال  :عط�س ال�صبح � :أي انفلق ،والعاط�س ال�صبح.4
وعط�سة ،والعاطو�س ما ُي ْع ُ
معنى ال ُعطا�س يف اال�صطالح الفقهي  :عرف الفقهاء – رحمهم اهلل تعاىل – ال ُعطا�س بتعريفات منها
عرف ابن القيم – رحمه اهلل تعاىل – العطا�س ب�أنه �أبخرة تخرج من الدماغ ،والعاط�س قد ح�صلت له
بالعطا�س نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة املحتقنة يف دماغه التي لو بقيت فيه �أحدثت له �أدوار ع�سرة ،و�شرع له
حمد اهلل على هذه النعمة مع بقاء �أع�ضائه على التئامها وهيئتها ،على الرغم من هذه الزلزلة التي هي للبدن
كزلزلة الأر�ض لها  5وقال الإمام النووي – رحمه اهلل تعاىل – قال العلماء � :إن العطا�س �سببه حممود ،وهو خفة
اجل�سم التي تكون لقلة الأخالط ،وتخفيف الغذاء ،وهو �أمر مندوب �إليه ،لأنه ي�ضعف ال�شهوة وب�سهل الطاعة 6
وعرفه الدكتور الكيالين يف كتابه احلقائق الطبية  :ب�أنه زفري قوي يخرج معه الهواء بقوة عن طريقي الأنف
والفم مع ًا جارف ًا معه كل ما يجده يف طريقه من غبار وهباء وجراثيم و�سواها ،ويطردها من اجل�سم خمل�ص ًا له
من �آذاه 7وقيل ب�أن العطا�س و�سيلة دفاعية دماغية هامة لتخلي�ص امل�سالك التنف�سية من ال�شوائب ،ومن �أي ج�سم
غريب يدخل �إليها عن طريق الأنف ،فهو بذلك احلار�س الأمني الذي مينع ذلك اجل�سم الغريب من اال�ستمرار يف
 - 3امل�صباح املنرب للفيومي  ،614/2 :كتاب العني ،دار الفكر .
 - 4ل�سان العرب البن منظور  ، 241/6 :املتويف 116هـ  ،دار �صادر  ،بريوت لبنان .
 -5زاد املعاد البن القيم  ، 773/2 :املعروف ب�شم�س الدين ابن قيم اجلوزية ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،ط9631، 2هـ ـ.0591
 - 6كتاب الأذكار للنووي ،382:ط� ،1سنة 5041هـ 5891 -م ،دار الب�شائر.
 -7احلقائق الطبية يف الإ�سالم للدكتور /عبد الرزاق الكيالين . 551 :
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الولوج داخل الق�صبة الهوائية ،ف�إن جمرد مالم�سة اجل�سم الغريب لبطانة الأنف ( من ح�شرة �ضارة �أو ذوات
مهيجة وغريها) ف�إن بطانة الأنف تتنبه ب�سرعة عجيبة �آمرة احلجاب احلاجز ب�صنع �شهيق عميق ال �إداري يتبعه
زفري عنيف ،عن طريق الأنف لطرد الداخل اخلطري ،ومنعه من متابعة �سريه عرب امل�سالك التنف�سية �إىل الرئتني8
كما �أتفق الفقهاء على �أن العطا�س هو �أول فعل وقع لأبينا �آدم عليه ال�سالم يف بداية خلقه ،وبعد نفخ الروح فيه،
وقبل �أن تكتمل هذه النفخة ،وهو ما دل عليه حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال « ملا نفخ يف �آدم الروح ،فبلغ اخليا�شيم ،عط�س ،فقال  :احلمد هلل رب العاملني ،فقال له اهلل تبارك وتعاىل
 :يرحمك اهلل .9
ثاني َا :معنى التثا�ؤب :التثا�ؤب عند اللغويني من تثاءب وتث�أب� ،أي �أ�صابه ٌ
ك�سل ،وفرتة كفرتة النعا�س،
وتثاءب وتث�أب� ،أ�صابه ك�سل ،قال ابن ال�سكيت :تثاءبتُ على تفاعلتُ  ،وال تقل
وقيل التثا�ؤب من ثئب الرجل ث�أب َا،
َ
تثاوبتُ ،والتثا�ؤب� :أن ي�أكل الإن�سان �شيئ ًا �أو ي�شرب �شيئ ًا تغ�شاه له
كثقلة النعا�س من غري غ�شي عليه  )3(10وقيل
ِ
ب�أن التثا�ؤب  :هو �شهيق عميق يجري عن طريق الفم ،فيدخل الهواء �إىل الرئتني دون ت�صفية ،خالف ًا ملا يح�صل
لو دخل جمراه الطبيعي وهو الأنف ،وهو دليل على حاجة الدماغ خا�صة �إىل الأوك�سجني والغذاء ،وعلى تق�صري
اجلهاز التنف�سي يف تقدمي ذلك �إىل الدماغ خا�صة و�إىل اجل�سم عامة ،وهذا ما يحدث عند النعا�س وعند الإغماء،
والتثا�ؤب قد ي�ضر بالبدن لأن الهواء غري امل�صفى قد يحمل معه. 11
ثالث َا  :معنى احلمد عند ال ُعطا�س :احلمد يف اللغة ي�أتي مبعنى الثناء والتعظيم للممدوح وخ�ضوع املادح،
كقول املبتلي» احلمد هلل» ويف احلديث� »:سبحانك اللهم وبحمدك» والتقدير� :سبحانك اللهم واحلمد لك ،ويقرب
َ
وبحمدك
منه ما قيل يف قوله تعاىل» ونحن ن�سبح بحمد لك» �أي ن�سبح حامدون لك� ،أو واحلمد لك ،وقيل التقدير:
َ
َ
نزهتك و�أثنيت
عليك ،فلك احلمد والنعمة على ذلك  12وقال ابن منظور – رحمه اهلل – �إن احلمد نقي�ض الذم،
ويقال :حمدته على فعلته ،ومنه املحمدة خالف املذمة ،ومنه قول اهلل تعاىل »:احلمد هلل رب العاملني . 13
واحلمد �صفة من �صفات الذاكرين وال�شاكرين هلل على �أنعمه عليهم ،وهو �صفة الأنبياء والأولياء هلل
تعاىل عند ال�سراء وال�ضراء ومن ذلك :قول نوح عليه ال�سالم وهو �أول الأنبياء عندما ا�ستوي على الفلك هو ومن
معه  :احلمد هلل قال اهلل تعاىل »:ف�إذا �أ�ستويت �أنت ومن معك على الفلك ،فقل احلمد هلل الذي جنانا من القوم
الظاملني «14
وهو قول �إبراهيم عليه ال�سالم عندما رزق على الكرب بابنيه �إ�سماعيل و�إ�سحاق :احلمد هلل ،قال تعاىل”:
احلمد هلل الذي وهب يل على الكرب �إ�سماعيل و�إ�سحاق �أن ربي ل�سميع الدعاء.15
واحلمد �سبب من �أ�سباب دخول اجلنة ،دل على ذلك ما روي عن ابن عبا�س – ر�ضي اهلل عنهما – قال :
� -8أثر العطا�س على الدماغ ،جملة احل�ضارة والإ�سالم  :املجلد  ،02العدد (  ) 6 ،5ل�سنة  9791م.
� -9أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحبحنب  ،292/4 :حديث رقم ( ) 2867واحلديث �صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم ( )6125و�أخرجه ابن حبان
يف �صحيحه ،73/41 :برقم (.)5616
 -10ل�سان العرب البن منظور. 432/1 :
 -11احلقائق الطبية يف الإ�سالم للدكتور /عبد الرزاق الكيالين.551 :
 -12مل�صباح املنري للفيومي  ، 051 /1:املتويف 077هـ  ،دار الفكر.
 -13ل�سان العرب البن منظور� ، 551/3:أبي الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور امل�صري املتويف 117هـ  ،دار �صادر.
� -14سورة امل�ؤمنون :الآية رقم (.)82
� -15سورة �إبراهيم :الآية رقم (.)93
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قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� « :أول ما يدعى �إىل اجلنة احلامدون الذين يحمدون اهلل عزوجل يف ال�سراء
وال�ضراء .16
واحلمد هو ل�سان حال �أهل اجلنة �شكر َا هلل �سبحانه وتعاىل على نعمه ،وقد �أخرب اهلل تعاىل عنهم �أنهم
يحمدون اهلل على ما رزقهم اهلل من ف�ضله دل على ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل“ :ونزعنا ما يف �صدورهم من غلٍ
جتري من حتتهم الأنهار ،وقالوا احلمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال �أن هدانا اهللَ { 17و َقا ُلوا الحْ َ ْمدُ
الَ ْر َ
�ض َن َت َب َّو�أُ مِنَ الجْ َ ن َِّة َح ْي ُث َن َ�شاء َف ِن ْع َم �أَ ْج ُر ا ْل َعا ِم ِل َ
للِهَّ ِ ا َّل ِذي َ�صدَ َق َنا َو ْعدَ ُه َو�أَ ْو َر َث َنا ْ أ
ني }.18
رابع َا  :معنى الت�شميت  :الت�شميت بال�شني وال�سني هو الدعاء باخلري والربكة ،حيث قال �أهل اللغة  :كل
ٌ
منحة من اهلل تعاىل لآدم عليه ال�سالم وللم�ؤمنني من ذريته.
داع ٍ باخلري م�شمت ،والت�شميت
قال ابن منظور – رحمه اهلل تعاىل :الت�شميت والت�سميت لغتان عند العرب فيحملون ال�شني وال�سني يف
اللفظ الواحد مبعنى واحد ،فيقال� :شمت �أو �سمت – بال�شني املعجمة واملهملة -هو من الت�شميت ،قال :ثعلب :معناه
باملعجمة� :أبعد اهلل عنك ال�شماتة ،ومعناه باملهملة :هو من ال�سمت وهو الق�صد والهوى  19وقال ال�شوكاين – رحمه
اهلل – قال الأزهري قال الليث :الت�سميت ذكر اهلل على كل �شيء ،وقال ثعلب :الأ�صل فيه املهملة ف ُقلِبتْ معجمة،
وقال �صاحب املحكم :ت�سميت العاط�س معناه :الدعاء له بالهداية �إىل ال�سمت احل�سن.20
والناظر واملتمعن يف تعريفات فقهاء اللغة يلحظ �أن الت�شميت ي�أتي بعدة معان نذكر منها:
 - 1ي�أتي الت�شميت مبعنى الدعاء باخلري :وهو اختيار ابن الأنبا ري ،وقال �أبو عبيد القا�سم بن �سالم :يعني
الدعاء له ،كقولك :يرحمك اهلل� ،أو يهديكم اهلل وي�صلح بالكم ،والت�شميت هو الدعاء ،وكل داع ِ لأحد باخلري
فهو م�شمت له .21
 - 2و ي�أتي مبعنى ذكر اهلل على كل �شيء ومنه قولك للعاط�س :يرحمك اهلل وهو قول الأزهري وثعلب من �أهل
اللغة .22
 - 3وي�أتي بال�شني املهملة من ال�سمت وهو الق�صد والهدى وهو اختيار الأمام النووي .23
 - 4وي�أتي مبعنى الدعاء مبعنى جمع اهلل �شملك :نقله ابن التني عن �أبي عبد امللك �أنه قال  :الت�سميت باملهملة
�أف�صح ،وهو من �سمت الإبل يف املرعى – �إذا جمعت – وتعقب ب�أن �سمت الإبل �إمنا هو باملعجمة ،وكذا نقله غري
واحد ،فيكون معنى �سمته دعاء له ب�أن يجمع �شمله24
 - 5وقيل هو باملعجمة من ال�شماتة :وهو فرح ال�شخ�ص مبا ي�سوء عدوه ،فك�أنه دعا له �أال يكون يف حال من ُي�شمت
به� ،أو �أنه �إذا حمد اهلل �أدخل على ال�شيطان ما ي�سو�ؤه ،ف�شمت هو بال�شيطان 25وقيل معنى ف�شمته� :أي �أبعد اهلل
� - 16أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،186/1 :للأمام احلافظ �أب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري املتويف 504هـ  ،اعداد الدكتور /يو�سف عبد الرحمن
املرع�شلي ،ط9141 ، 1هـ ـ 8991م  ،دار املعرفة.
� - 17سورة الأعراف :الآية رقم (.)34
� - 18سورة الزمر :الآية رقم (.)47
 - 19ل�سان العرب البن منظور � ،551/3 :شرح �صحيح م�سلم للنووي.023/71:
 - 20نيل الأوطار لل�شوكاين .91/4 :
 - 21فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين.106 /01 :
 - 22القامو�س املحيط للفريوز �آبادي ،791 :نيل الأوطار لل�شوكاين.91/3 :
� - 23شرح �صحيح م�سلم للنووي ، 023 /71:حتقيق ال�شيخ خليل م�أم�ؤن �شيحا ،ط8141 ،4هـ ـ 7991م  ،دار املعرفة.
 - 24فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين 106/01 :
� - 25شرح �صحيح م�سلم للنووي ،023/71 :فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر.106/01 :
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عنك ال�شماتة وجنبك ما ي�شمت به عليك . 26
خام�س َا :معنى الدعاء بالهداية :وهو قوله �صلى اهلل عليه و�سلم»:يهديكم اهلل وي�صلح بالكم « 27
.ويق�صد به الدعاء للعاط�س بالهداية ،و�أ�صل ال ُهدَ ى – ب�ضم الهاء وفتح الدال – البيان وهو �ضد ال�ضالل ، 28ومنه
قوله تعاىل � « :إن حتر�ص على هداهم ف�أن اهلل ال بهدي من ي�ضل «  29وقال �أبو من�صور :و الإ�ضالل يف كالم العرب
�ضد الهدى والر�شاد ،فيقال �أ�ضللت فالن َا �إذا وجهته لل�ضالل عن الطريق 30وهذا املعنى ما �أراده لبيد بقوله:من هداه
ناعم البال ومن �شاء �أ�ضل
اهلل �سبيل اخلري اهتدى
اء َو َي ْه ِدي �إِ َل ْي ِه
وكان قد قاله يف جاهليته فوافق قول اهلل تعاىل يف التنزيل العزيز ُ { :ي ِ�ضلُّ َمن َي َ�ش ُ
اب} 31والهادي من �أ�سماء اهلل احل�سنى يق�صد به:الذي ب�صر عباده وعرفهم طريق معرفته ،حتى �أقروا
َم ْن �أَ َن َ
بربوبيته ،وهدى كل خملوق �إىل ال بد له منه يف بقائه ودوام وجوده. 32
�ساد�س َا :معنى الدعاء ب�إ�صالح البال :وهو قوله �صلى اهلل عليه و�سلم « وي�صلح بالكم « 33وهو الدعاء
ب�إ�صالح البال ،ولكن ما املق�صود بالبال الذي يرجى �صالحه ؟كلمة البال يف اللغة ت�شمل عدة معان نذكر منها:
 - 1عدم االكرتاث واالهتمام بال�شيء  :يقال  :ما �أباليه باله� ،أي مل اكرتث به 34وال �أبايل � :أي ال �أبادر
�إهما َ
ال له  35وقوله  :ال يلقي لها با ًال ،وما كنت لأباليها ،وما باليت ،وما تبال كله ،ويقال  :ما باليت بكذا� ،أي ما
اكرتثت. 36
 - 2وقيل البال هو احلال وال�ش�أن واخلاطر :37ومنه قولهم « :ما بال النا�س ؟ « �أي ما حالهم ،وفالن رخي البال
� :أي احلال ،ومنه قوله تعاىل  « :وي�صلح بالهم «� 38أي حالهم وقد يعرب بالبال عن احلال الذي ينطوي عليه
الإن�سان،فيقال ما خطر ببايل كذا.ومنه يقال :ما بال هذه ؟ �أي ما حالها و�ش�أنها ،وما بال الطعام ؟ �أي ما حاله.
 - 3و قيل البال هو رخاء العي�ش� : 39أي ح�سنه ،ومنه قولهم  :ناعم البال ،ويقال :فالن رخي� ،أي يف �سعة وخ�صب
و�آمن ،ويقال � :أنه لرخي البال �إذا مل ي�شتد عليه الأمر ،ومل يكرتث ،ومنه قوله تعاىل � »:سيهديهم وي�صلح بالهم
«� 40أي حالهم يف الدنيا ب�إ�صالح �أمر معا�شهم فيها ،مع ما يجازيهم يف الآخرة.
ومعنى البال يف تقديرنا هو ال�ش�أن واحلال واخلاطر ،فيكون الدعاء ب�إ�صالح البال �أي �إ�صالح حال ال�شخ�ص �أو �ش�أنه
�أو خاطره ،وبذلك يح�صل املق�صد من الدعاء وهو �صالح البدن والقلب والنف�س ،واهلل �أعلى و�أعلم.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

 امل�ؤطا للأمام مالك  ،565 :ط7241 ،1هـ ،6002-مكتب ال�صفاء. �أخرجه البخاري يف �صحيحه ،8922/5 :حديث رقم ( ،)0785كتاب الأدب ،باب �إذا عط�س كيف ي�شمت . امل�صباح املنري للفيومي  ،636/2:القامو�س املحيط للفريوز �آبادي ، 3371 :باب الباء ،ف�صل الهاء. �سورة النحل :الآية رقم (. )73 القامو�س املحيط للفريوز �آبادي  ،4231:باب �إالم ،ف�صل ال�ضاد ،ل�سان العرب البن منظور .561/3 : �سورة النحل :الآية رقم (.)39 ل�سان العرب البن منظور ،561/3:خمتار ال�صحاح للرازي ، 82/1 :دار الفكر. �أخرجه البخاري يف �صحيحه ،8922/5 :حديث رقم ( ،)0785كتاب الأدب ،باب �إذا عط�س كيف ي�شمت . ل�سان العرب البن منظور .561/3: امل�صباح املنري للفيومي .26 /1: ل�سان العرب البن منظور .561/3: القامو�س املحيط للفريوز �آبادي  ،3521 :باب الالم ،ف�صل الباء. �سورة حممد  :الآية رقم (. )5 القامو�س املحيط للفريوز �آبادي  ،3521 :باب الالم ،ف�صل الباء.� -سورة حممد  :الآية رقم (. )5
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املبحث الثاين
الأدلة الدالة على ظاهرة ال ُعطا�س
وردت �أدلة من ال�سنة النبوية تدل داللة �صريحة على حدوث ظاهرة ال ُعطا�س ،وتبني ماهيته ،و�أحكامه
الفقهية ،من ت�شميت العاط�س ،واملرات التي يجب �أن ي�شمت فيها العاط�س ،وما يقال عند العطا�س ،وما يقول ال�سامع
للعاط�س ،و�سوف نذكر هذه الأدلة ب�شيء من التف�صيل وذلك على النحو التايل:
الدليل الأول :حديث ان�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال عط�س رجالن عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ف�شمت �أحدهما ,ومل ي�شمت الآخر ،فقال الرجل:يا ر�سول هلل �شمت هذا ومل ت�شمتني ،قال�»:إن هذا حمدا هلل ومل
حتمد اهلل». 41
من فقه احلديث �:أن هذا احلديث دليل عملي على م�شروعية ت�شميت العاط�س و�أن معنى الت�شميت الدعاء
له بالرحمة واملغفرة والهداية و�إ�صالح �أحواله،كما ي�ستحب للعاط�س �أن يخف�ض �صوته بال ُعطا�س ،ويرفع �صوته
بالتحميد كي ي�سمع النا�س ،لأن الت�شميت �إمنا يجب عليهم �إذا �سمعوا بعد ما حمد.
الدليل الثاين  :ما رواه �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال � « :إن اهلل يحب
عط�س �أحدكم فحمد اهللُ ،حق على كل م�سلم �سمعه �أن ي�شمته ،و�أما التثا�ؤب ف�إمنا هو
ال ُعطا�س ،ويكره التثا�ؤب ،ف�إذا
َ
من ال�شيطان فلريده ما �أ�ستطاع ،ف�إذا قال :هاء� ،ضحك منه ال�شيطان» 42وعنه ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال  « :التثا�ؤب من ال�شيطان ،ف�إذا تثاءب �أحدكم فليكظم ما �أ�ستطاع «. 43
الدليل الثالث:ما رواه �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال� :إذا عط�س �أحدكم
فليقل :احلمد هلل ،وليقل له �أخوه �أو �صاحبه :يرحمك اهلل ،ف�إذا قال له:يرحمك اهلل ،فليقل « :يهديكم اهلل
وي�صلح بالكم»44
من فقه احلديث  :من ال�سنة �أن يقول العاط�س« :احلمد هلل « ،ويقول له ال�سامع �أو احلا�ضر»يرحمك اهلل»
فريد العاط�س« :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم « ومن ال�سنه �أن من مل يحمد اهلل بعد ال ُعطا�س ال يرحم عليه.
الدليل الرابع  :حديث �أبي برة ر�ضي اهلل عنه :دخلت على �أبي مو�سى ،وهو يف بيت بنت الف�ضل بن عبا�س،
عط�س عندك ابني فلم
فعط�ستُ فلم ي�شمتني ،وعط�ستْ ف�شمتها ،فرجعتُ �إىل �أمي ف�أخربتها ،فلما جاءها قالت :
َ
عط�س ،فلم يحمد اهلل ،فلم �أ�شمتهُ  ،وعط�ستْ فحمدت اهلل ف�شمتها� ،سمعت
ت�شمتهُ  ،وعط�ستْ ف�شمتها ،فقال � :أن ابنك
َ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول� « :إذا عط�س �أحدكم فحمد اهلل ،ف�شمتوه ،ف�إن مل يحمد اهلل ،فال ت�شمتوه
«.45
من فقه احلديث  :هذا احلديث فيه ت�صريح بالأمر بالت�شميت �إذا حمد اهلل ،وفيه ت�صريح بالنهي عن
الت�شميت �إذا مل يحمد اهلل كما فيه �أمر للعاط�س باحلمد ملا ح�صل له من املنفعة بخروج ما اختنق يف دماغه من
الأبخرة ،وملا ح�صل له من ال ُعطا�س من الراحة واالن�شراح ومن فوائد الت�شميت حت�صيل املودة والت�أليف بني
� - 41أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،8922/5:حديث رقم ( ،)1785كتاب الأدب ،باب ال ي�شمت العاط�س �إذا مل يحمد اهلل ،و �أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي
 ،023/81 :حديث رقم ( ،)3147كتاب الزهد ،باب ت�شميت العاط�س وكراهة التثا�ؤب
� - 42أخرجه البخاري يف �صحيحه ،7922/5 :حديث رقم ( ،)9685كتاب الأدب ،باب ما ي�ستحب من العطا�س وما يكره من التثا�ؤب
� - 43أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي .223/81 ،حديث رقم( ، )5147كتاب الزاهد ،باب ت�شميت العاط�س ،وكراهة التثا�ؤب.
� - 44أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،8922/5 :حديث رقم ( ،)0785كتاب الأدب ،باب �إذا عط�س كيف ي�شمت .
� - 45أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي  ،123/81 :حديث رقم ( ،)3147كتاب الزهد ،باب ت�شميت العاط�س وكراهة التثا�ؤب.
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امل�سلمني ،وت�أديب العاط�س بك�سر النف�س عن الكرب� ،أي �إذا كان ال�شخ�ص يف طبيعته التكرب ،ف�إن ال ُعطا�س ي�شعره
باحلرج ،وب�ساهم يف ك�سر بع�ض كربيا�ؤه.
الدليل اخلام�س :ما رواه �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا عط�س
و�ضع يده� ،أو ثوبه على فيه ،وخف�ض �أو غ�ض بها �صوته «.46
الدليل ال�ساد�س� :أخرج مالك يف امل�ؤط�أ حديثني من طريقني خمتلفني هما:
الأول  :عن مالك عن عبد اهلل بن �أبي بكر – ر�ضي اهلل عنهما – عن �أبيه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال � « :إذا عط�س ف�شمته ثم �إن عط�س ف�شمته ثم �إن عط�س فقل� :إنك م�ضنوك « قال عبدا هلل بن �أبي بكر :
ال �أدري �أبعد الثالثة �أو الرابعة.47
الثاين :عن مالك عن نافع �أن عبد اهلل بن عمر كان �إذا عط�س فقيل له :يرحمك اهلل ،قال « :يرحمنا اهلل
و�إياكم ويغفر لنا ولكم «. 48
 من فقه احلديثني: - 1من ال�سنة ت�شميت العاط�س ثالث ًا ف�إن زاد عن ثالث عط�سات فهو م�ضنوك �أي مزكوم .
 - 2قال الإمام ال�شعبي – رحمه اهلل – ت�شميت العاط�س مرة كال�سجدة ي�سجدها مرة ،ف�إن عاد مل ي�سجد .
� - 3إذا زاد ال ُعطا�س عن ثالث عط�سات ،ف�إن العاط�س لي�س من �أهل الت�شميت ،بل م�صاب بالزكام ي�ستحب لل�سامع �أو
احلا�ضر �أن يدعوا له بال�صحة والعافية وال�سالمة.
 - 4يجوز للعاط�س �أن يرد على امل�شمت يقوله « يرحمنا اهلل و �إياكم ويغفر لنا ولكم « كما كان يفعله ابن عمر �إذا
تكرر ال ُعطا�س متتابع ًا فال�سنة �أن ي�شمته لكل مرة �إىل �أن يبلغ ثالث مرات.
الدليل ال�سابع � :أخرج البخاري – رحمه اهلل  -يف كتابه « الأدب املفرد « �أثرين عن العطا�س هما :الأول :عن
ابن عبا�س – ر�ضي اهلل عنهما – قال� »:إذا عط�س �أحدكم فقال :احلمد هلل ،قال:امللك رب العاملني ،ف�إذا قال :رب
العاملني ،قال :امللك :يرحمك اهلل». 49
الثاين  :عن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه قال  »:من قال عند كل عط�سة �سمعها :احلمد هلل رب
العاملني على كل حال ما كان ،مل يجد وجع ال�ضر�س ،والأذن �أبد ًا « .50
 من فقه احلديثني:� - 1أن التحميد بعد العطا�س �سبب من �أ�سباب رحمة اهلل وهدايته للعاط�س.
� - 2أن التحميد هلل رب العاملني على كل حال فيه داللة على رفع �أوجاع �أ�ضرا�س و�أذان العاط�س.
 - 3جواز �أن ي�سبق ال�سامع العاط�س باحلمد ويذكره به ،وقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال« :من
�سبق العاط�س باحلمد �أمن من ال�شو�ص واللو�ص والعلو�ص» 51قال �أهل اللغة  :ال�شو�ص وجع ال�ضر�س ،ويقال وجع
الظهر ،واللو�ص :وجع الأذان ،ويقال وجع اجلنب ،والعلو�ص :وجع البطن . 52
46
47
48
49
50
51
52

-

�أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،957 :حديث رقم ( )9205باب يف ال ُعطا�س  ،ط9141 ،1هـ ـ 8991م  ،دار ابن حزم  ،بريوت.
�أخرجه مالك يف امل�ؤطا  ،565 :حديث رقم ( ،)2571ط 7241 ،1هـ 6002 -م ،مكتبة ال�صفاء.
نف�س املرجع ال�سابق  ،565 :حديث رقم ( )3571باب الت�شميت يف العطا�س .
كتاب الأدب املفرد للبخاري ،713/1:حديث رقم ( )029باب ما يقول �إذا عط�س.
�أخرجه البخاري يف الأدب املفرد  ،913/1:حديث رقم ( )629باب من �سمع العط�سة يقول :احلمد هلل .
ب�ستان العارفني لل�سمرقندي احلنفي  ،844:دار الفكر ،واحلديث �ضعيف �أنظر ك�شق اخلفا ،3941/2:وتذكرة املو�ضوعات. 4721/1:
نف�س املرجع ال�سابق .
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الدليل الثامن � :أخرج احلاكم يف امل�ستدرك �أربعة �أدلة:
الأول :عن �أبن عبا�س – ر�ضي اهلل عنهما – قال »:ملا فرغ اهلل من خلق �آدم ،و�أجرى فيه الروح عط�س
فقال :احلمد هلل ،فقال له ربه :يرحمك اهلل «.53
الثاين  :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»:ملا خلق اهلل �آدم ونفخ
فيه الروح عط�س فقال :احلمد هلل ،فحمد اهلل ب�إذن اهلل فقال له ربه  :رحمك اهلل ربك يا �آدم ،وقال له :يا �آدم
جلو�س ،فقل  :ال�سالم عليكم ،فذهب فقالوا :وعليك ال�سالم ورحمة اهلل
اذهب �إىل �أولئك املالئكة �إىل ملأ منهم
ٌ
وبركاته ،ثم رجع �إىل ربه ،فقال :هذه حتيتك وحتية بنيك منهم «.54
الثالث :عن �أبي هريرة ر�ضي عنه قال �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال� « :إذا عط�س �أحدكم
فلي�ضع �أحدكم كفيه على وجهه وليخف�ض �صوته « . 55
الرابع  :عن �أبي �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال:العاط�س يقول
حال ،يقول الذي ي�شمته  :يرحمك اهلل ،ويرد عليه  :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم «. 56
 « :احلمد هلل على كل ٍ
 من فقه الأحاديث الأربعة � :أن العطا�س هو �أول فعل وقع لآدم  -عليه ال�سالم – يف بداية خلقه ،وبعدنفخ الروح فيه ،و�أن هذا الفعل ارتبط بنفخ الروح ،ومن املعلوم �أن �آدم قبل �أن ينفخ فيه الروح ،كان قد ُخ َ
لق ج�سدا
ٌ
من تراب ،كما قال �سبحانه وتعاىل للمالئكة  « :و�إذ قال ربك للمالئكة �إين
خالق ب�شر َا من �صل�صالِ ٍ من حماء ٍ
م�سنون ،ف�إذا �سويته ونفختُ فيه من روحي فقعوا له �ساجدين» . 57
و يف احلديث الثالث داللة �صريحة على الآداب العامة التي يلتزم بها العاط�س �أثناء ظاهرة ال ُعطا�س،
كو�ضع الكف على الوجه عند ال ُعطا�س ،وخف�ض ال�صوت ،وذلك منعا النتقال العدوى بالأمرا�ض.
و يف احلديث الرابع توجيه نبوي يبني ما يقوله العاط�س بعد ال ُعطا�س وهو :احلمد هلل على كل حال ،وما
يقوله ال�سامع �أو احلا�ضر للعاط�س وهو:يرحمك اهلل ،وما يرد به العاط�س على ال�شامت وهو  :يهديكم اهلل وي�صلح
بالكم  ،وقيل يقول :يغفر اهلل لنا ولكم 58كما �أن ال ُعطا�س حقيقة واقعية ترتبط بالروح �أكرث من ارتباطها بالبدن،
لأنه هو الطريق �إىل تنفي�س الروح ،وتنفي�س الأرواح �شيء ملكوتي يعلم �سره اهلل �سبحانه وتعاىل كما �أن ظاهرة
ال ُعطا�س فيها تكرمي من اهلل تعاىل للم�ؤمنني املوحدين من لدن �آدم  -عليه ال�سالم – وذلك مبا ي�صاحب ال ُعطا�س،
فالعاط�س ك�أنه ي�سطع نوره وتبتهج روحه بال ُعطا�س ،فلهذا قيل  ( :عط�س و�سطع) ومن �أجله �أمر �أن يحمد ربه،
�إ�ضافة ً �إىل ما ي�صاحب العاط�س بعد ال ُعطا�س من ال�شعور بالراحة واالن�شراح .
املبحث الثالث
احلكمة من ظاهرة ال ُعطا�س
نبه �أهل العلم �إىل �أوجه الإنعام على الإن�سان يف ظاهرة ال ُعطا�س ،ومنا�سبة حمد اهلل تعاىل بعده.
 و احلكمة يف م�شروعية احلمد للعاط�س� :أن ال ُعطا�س يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر ،ومنه من� أش�53
54
55
56
57
58

 �أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،056/2 :حديث رقم ( ،)0903كتاب التف�سري� ،سورة البقرة ،و�ص�صحه الألباين يف اجلامع برقم()6125 �أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،042/1:حديث رقم ( ،)222وهو جزء من حديث طويل،و�أخرجه ابن حبان يف �صحيحه 73/41:برقم (.)5616 نف�س املرجع ال�سابق ،53/5 :حديث رقم ( ،)8577ط8141 ،1هـ 8991 -م ،دار املعرفة. نف�س املرجع ال�سابق 873/5 :حديث رقم (.)6677 �سورة احلجر :الآيتني رقم (.)92 ،82� -صحيح م�سلم ب�شرح النووي .123/21 :
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الأع�صاب التي هي معدن احل�س ،وب�سالمته ت�سلم الأع�ضاء ،فيظهر بهذا �أنها نعمة جليلة ،فنا�سب �أن تقابل باحلمد
هلل ،ملا فيه من الإقرار هلل باخللق والقدرة ،و�إ�ضافة اخللق �إليه ال �إىل الطبائع. 59
 ويف العطا�س دليل على عظيم نعمة اهلل على العاط�س ،ي�ؤخذ ذلك مما رتب عليه من اخلري ،وفيه �إ�شارة�إىل عظيم ف�ضل اهلل على عبده ،ف�إنه �أذهب عنه ال�ضرر بنعمة ال ُعطا�س ،ثم �شرع له احلمد الذي يثاب عليه ،ثم
الدعاء باخلري ،بعد الدعاء باخلري ،و�شرع هذه النعم املتواليات يف زمن ي�سري ،ف�ض ًال منه و�إح�سان ًا ،ويف هذا ملن ر�آه
بقلب له ب�صرية وزيادة قوة يف �إميانه ،حتى يح�صل له من ذلك ما ال يح�صل بعبادة �أيام عديدة ،ويداخله من ُحب
ٍ
اهلل الذي �أنعم عليه بذلك ما مل يكن يف باله ،ومن ُحب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الذي جاءت معرفة هذا الدين
على يده ،والعلم الذي جاءت به �سنته ،ماال يقدر قدره ،قال :ويف زيادة ذرة من هذا ما يفوت الكثري مما عداه من
الأعمال ،وهلل احلمد كثري ًا. 60
 وقال ابن القيم – رحمه اهلل – وملا كان العاط�س قد ح�صلت له بال ُعطا�س نعمة ومنفعة بخروج الأبخرةاملحتقنة يف دماغه ،التي لو بقيت فيه لأحدثت له �أدواء ع�سرية ،ف�شرع له حمد اهلل على هذه النعمة ،مع بقاء
�أع�ضائه على التئامها وهيئتها ،بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأر�ض لها ،وقال اي�ض ًا يف مو�ضع �آخر:
مبين ًا معنى الت�شميت هو ت�شميت له بال�شيطان لأغاظته بحمد اهلل على نعمة ال ُعطا�س ،وما ح�صل له به من حماب
اهلل ،ف�إن اهلل يحبه ،ف�إذا ذكر العبد اهلل وحمده �ساء ذلك ال�شيطان من وجوه :منها نف�س ال ُعطا�س الذي يحبه اهلل،
وحمد اهلل عليه ،ودعاء امل�سلمني له بالرحمة ،ودعا�ؤه لهم بالهداية و�إ�صالح البال ،وذلك كله غائ�ض لل�شيطان،
وحمزن له ،فت�شميت امل�ؤمن يغي�ض عدوه و حزنه وك�آبته ،ف�سمى الدعاء له بالرحمة ت�شميت له ،ملا يف �ضمنه من
�شماتته ،بعدوه ،وهذا معنى لطيف �إذا تنبه له العاط�س وامل�شمت النتفعا به ،وعظمت عندهما منفعة نعمة ال ُعطا�س
يف البدن والقلب ،وتنب ال�سر يف حمبة اهلل له ،فلله احلمد هو �أهله ،كما ينبغي لكرمي وجهه وعز جالله .61

املبحث الرابع
�أحكام ال ُعطا�س الفقهيه
لل ُعطا�س �أحكام فقهية بينتها ال�سنة النبوية املطهرة ،منها ما يتعلق بالعاط�س نف�سه ،ومنها ما يتعلق
باحلا�ضر �أو ال�سامع وما ينبغي �أن يفعله ،ومنها ما يتعلق بالعدد الذي يجب على احلا�ضر �أن ي�شمت به العاط�س،
ومنها ما يتعلق بالآداب التي ينبغي �أن يتحلى بها العاط�س عند حدوث ظاهرة ال ُعطا�س ،و�سوف نبني هذه الأحكام
ب�شيء من التف�صيل يف املطالب التالية:

املطلب الأول  :حكم ت�شميت العاط�س

	�أختلف الفقهاء – رحمهم اهلل تعاىل – يف حكم ت�شميت العاط�س ،وال�سبب يف اختالفهم راجع �إىل اختالف
داللة الأحاديث عند بع�ضهم ،ومن ذلك حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال »:
خم�س  :رد ال�سالم ،وعيادة املري�ض ،و�إتباع اجلنائز ،و�إجابة الدعوة ،وت�شميت العاط�س»62
حق امل�سلم على امل�سلم
ٌ
59
60
61
62

 زاد املعاد لأبن قيم اجلوزية  ،834/3 :ط ، 2مطبعة م�صطفى البابي9631 ،هـ ـ 0591م. نف�س املرجع ال�سابق.934/3 : نف�س املرجع ال�سابق.� -أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي ،863 /41 :حديث رقم ( )5165باب ال�سالم ،كتاب الآداب ،و�أخرجه �أبو داود يف �سننه ،957 :حديث رقم ()5030
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وال�شاهد يف احلديث قوله (حق امل�سلم ) واملراد باحلق هو ال�شيء الذي ال ينبغي تركه ،ويكون فعله �إما واجب ًا �أو
مندوب ًا ندب ًا م�ؤكد ًا �شبيه ًا بالواجب الذي ال ينبغي تركه ،ويكون ا�ستعماله يف املعنيني من باب ا�ستعمال امل�شرتك يف
معنيني ،ف�إن احلق ي�ستعمل يف معنى الواجب ،وي�ستعمل يف معنى الثابت ،ومعنى الالزم وغري ذلك  63وعلى كل حال
ف�إن الفقهاء كما �أ�شرنا قد اختلفوا يف حكم ت�شميت العاط�س على �أربعة �أقوال هي:
القول الأول � :أن ت�شميت العاط�س واجب ،ومتعني على من �سمعه،وهو قول ابن مرمي من املالكية ،واختاره
ابن العربي وهو قول �أهل الظاهر ،لأن احلديث جاء بلفظ الوجوب ال�صريح ،وبلفظ احلق الدال عليه ،وب�صيغة
الأمر التي هي حقيقة فيه ،وبقول ال�صحابي �أمرنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ثم قال ابن القيم  :وال ريب �أن
الفقهاء �أثبتوا وجوب �أ�شياء كثرية بدون جمموع هذه الأ�شياء 64واحتجوا وبحديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه:
فحق على كل م�سلم �سمعه �أن ي�شمته  65قال ابن
�أن اهلل يحب العطا�س ويكره التثا�ؤب ،ف�إذا عط�س فحمد اهلل ُ
القيم – رحمه اهلل – وظاهر احلديث �أن الت�شميت فر�ض عني على كل من �سمع العاط�س يحمد اهلل ،وال يجزئ
ت�شميت الواحد عنهم ،وهذا �أحد قويل العلماء ،و�أختاره ابن �أبي زيد وابن العربي من املالكية وال دافع له  66وقال
الإمام ال�شوكاين – رحمه اهلل – وقال �أهل الظاهر� :أن الت�شميت يلزم كل واحد ،وبه قال ابن �أبي مرمي ،و�أختاره
ابن العربي  67وهو قول �أبي داود – رحمه اهلل – �صاحب ال�سنن  :وذلك ملا �أخرجه عنه ابن عبد الرب� »:أنه كان يف
�سفينة ف�سمع عاط�س ًا على ال�شط ،فاكرتى ( ا�ست�أجر) قارب ًا بدرهم ،حتى جاء �إىل العاط�س ف�شمته ثم رجع ،ف�سئل
عن ذلك فقال  :لعله يكون جماب الدعوة ،فلما رقدوا �سمعوا قائ ًال يقول لأهل ال�سفينة� :إن �أبا داود ا�شرتى اجلنة
من اهلل بدرهم». 68
القول الثاين � :إن ت�شميت العاط�س فر�ض على الكفاية لو قام به البع�ض �أجز�أ عن الباقني ،قيا�سي َا على
رد ال�سالم ،وهو قول جماعة من العلماء ،قال القا�ضي :وهو امل�شهور يف مذهب مالك. 69
قال الأمام النووي – رحمه اهلل – يف كتابه الأذكار »:والت�شميت �سنة على الكفاية لو قاله بع�ض
احلا�ضرين �أجز�أ عن الباقني ،ولكن الأف�ضل �أن يقوله كل واحد منهم « 70وقال الأمام ال�شوكاين – رحمه اهلل « : -
والت�سميت – بال�سني املهملة – �سنة على الكفاية ،ولو قال بع�ض احلا�ضرين �أجز�أ عن الباقني ،ولكن الأف�ضل �أن بقول
كل واحد «.71
القول الثالث � :إن الت�شميت م�ستحب ،ويجزئ ت�شميت واحد عن اجلماعة ،وهو قول القا�ضي عبد الوهاب
وجماعة من املالكية ،وهو مذهب ال�شافعي و�أ�صحابه 72قال الأمام النووي – رحمه اهلل – يف كتابه الأذكار� « :أتفق
العلماء على �أنه ي�ستحب للعاط�س �إن يقول عقب عطا�سه  :احلمد هلل ،فلو قال  :احلمد هلل رب العاملني كان �أح�سن،

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

كتاب اآلداب ،ابب يف العطاس .
-

نبل الأوطار لل�شوكاين .81 /4 :
�سبل ال�سالم لأبن الأمري ال�صنعاين ،941/4 :نيل الأوطار لل�شوكاين ،91 /4 :زاد املعاد البن القيم .973/2:
�أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،7922/5:حديث رقم ( ،)9685كتاب الأدب ،باب ما ي�ستحب من العطا�س وما يكره من التثا�ؤب.
زاد املعاد البن القيم . 773 /2 :
نيل الأوطار لل�شوكاين .91 /4:
فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين � ،211/01 :سبل ال�سالم البن الأمري ال�صنعاين .941 /4:
�شرح �صحيح م�سلم للنووي ،023 /81 :نيل الأوطار لل�شوكاين  ،91/4 :الأذكار للنووي .582 :
كتاب الأذكار للنووي ،582 :ط5041 ،1هـ 5891 -م ،م�ؤ�س�سة التقومي الإ�سالمي ،بريوت لبنان.
نبل الأوطار لل�شوكاين .91/4 :
فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين � ،45 /4:شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،023/ 81:كتاب الأذكار للنووي .582:

				
جامعة امللكة �أروى

130

العدد التا�سع -يوليو  -دي�سمرب 2012

العطـــــا�س و�أحكامه الفقهيـــــة

ولو قال  :احلمد هلل على كل حال كان �أف�ضل «. 73
القول الرابع� :إن الت�شميت من قبيل الندب والأدب ،وقد ي�صل �إىل الوجوب يف حق البع�ض دون الآخر
وهو قول جمهور الفقهاء 74قال الإمام النووي – رحمه اهلل – ومذهب ال�شافعي و�أ�صحابه ،و�آخرين �أنه �سنة،
و�أدب ،ولي�س بواجب ،ويحملون احلديث على الندب ،والأدب كقوله �صلى اهلل عليه و�سلم حق على كل م�سلم �أن
يغت�سل يف كل �سبعة �أيام «.75
القول الراجح وتوجيهه :والقول الراجح هو القول الثاين القائل ب�أن ت�شميت العاط�س فر�ض على الكفاية
لو قام به البع�ض �أجز�أ عن الباقني ،قيا�س َا على رد ال�سالم ،ولكن من الأف�ضل �أن يقوله كل واحد منهم .وهو ما �أكد
عليه ابن حجر الع�سقالين – رحمه اهلل – بقوله  « :والراجح من حيث الدليل القول الثاين ،والأحاديث ال�صحيحة
الدالة على الوجوب ال تنايف كونه على الكفاية ،ف�إن الأمر بت�شميت العاط�س ،و�إن ورد يف عموم املكلفني ففر�ض
الكفاية يخاطب به اجلميع على الأ�صح ،وي�سقط بفعل البع�ض ،و�أما من قال � :إنه فر�ض على مبهم ،ف�إنه ينايف كونه
فر�ض عني .76ونحن بدورنا منيل �إىل �أن الت�شميت فر�ض على الكفاية لأنه الأرجح والأ�صوب قيا�س َا على غريه من
احلقوق التي وردت يف احلديث املتفق عليه ،وهو حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
خم�س :رد ال�سالم ،وعيادة املري�ض ،و�إتباع اجلنازة ،و�إجابة الدعوة،
عليه و�سلم يقول  « :حق امل�سلم على امل�سلم
ٌ
وت�شميت العاط�س»  77واهلل �أعلى و�أعلم.

املطلب الثاين :متى ي�شمت العاط�س

	�أتفق الفقهاء – رحمهم اهلل تعاىل – على �أنه ي�شمت العاط�س �إذا حمد اهلل تعاىل ،و�إن مل يحمد اهلل فال
ي�شمت وذلك لورود �أحاديث �صحيحة �صريحة �أفادت بذلك نذكر منها:
 - 1قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� « :إذا عط�س �أحدكم فحمد اهلل ف�شمتوه ،و�إن مل يحمد اهلل فال
ت�شمتوه».78
 - 2وعن �أن�س بن مالك �صلى اهلل عليه و�سلم قال « :عط�س رجالن عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�شمتَ
�أحدهما ومل ي�شمتْ الأخر ،فقال الرجل  :يا ر�سول اهلل �شمتْ هذا ومل ت�شمتني ،قال :هذا حمد اهلل ومل حتمد
اهلل « 79قال الأمام النووي – رحمه اهلل – مبين ًا وجه الداللة يف احلديث  :هذا ت�صريح بالأمر بالت�شميت �إذا
حمد العاط�س ،وت�صريح بالنهي عن ت�شميته �إذا مل يحمد ه ،فيكره ت�شميته �إذا مل يحمد ،فلو حمد ،ومل ب�سمعه
الإن�سان ،مل ي�شمته ،وقال مالك – رحمه اهلل – ال ي�شمته حتى ي�سمع حمده  80وقال �أي�ض ًا يف كتابه الأذكار:
مقت�ضى احلديث �أن من مل يحمد اهلل ال ي�شمتْ  81وقال ابن حجر الع�سقالين – رحمه اهلل تعاىل – هو منطوقه،
 - 73كتاب الأذكار للنووي .582 :
� - 74شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،023/ 81:فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين .211 /01:
� - 75شرح �صحيح م�سلم للنووي .81:
 - 76فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين . 211 / 01:
� - 77أحرجه البخاري يف �صحيحه  ،814 /1 :كتاب اجلنائز ،باب الأمر ب�إتباع اجلنائز ،حديث رقم ( )3811و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،863/41:حديث رقم
( )5165باب ال�سالم ،كناب الآداب ،كتاب الأذكار للنووي .682:
� - 78أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي  ،123/81 :حديث رقم ( ،)3147كتاب الزهد ،باب ت�شميت العاط�س وكراهة التثا�ؤب
� - 79أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،814/1 :حديث رقم ( )3811كتاب اجلنائز ،باب الأمر ب�إتباع اجلنائز ،و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي ،023/81:
حديث رقم ( ،)1147كتاب الزهد ،باب ت�شميت العاط�س.
� - 80شرح �صحيح م�سلم للنووي .023/ 81 :
 - 81كتاب الأذكار للنووي . 582 :
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لكن هل النهي فيه للتحرمي �أم للتنزيه ؟ واجلمهور على الثاين 82وقال اخلطيب البغدادي يف كتابه تاريخ بغداد:
عن عبد امللك الأ�صمعي �أنه قال :كنت عند الر�شيد يوم ًا ،فرفع �إليه يف قا�ض ٍ كان قد ا�ستق�ضاه – ابن يزيد –
جمع كثري ،فجعل �أمري امل�ؤمنني يخاطبه ويوقفه
يقال له عافية ،فكرب عليه ،ف�أمر ب�إح�ضاره ،وكان يف املجل�س ٌ
على ما رفع �إليه ،وطال املجل�س ،ثم �إن �أمري امل�ؤمنني عط�س ف�شمته من كان باحل�ضرة ممن قرب منه ،ومل ي�شمته
القا�ضي عافية ،فقال له الر�شيد  :ما بالك مل ت�شمتني كما فعل القوم ؟ فقال له القا�ضي عافية :لأنك يا �أمري
امل�ؤمنني مل حتمد اهلل ،فلذلك مل �أ�شمتك ،وهذا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عط�س عنده رجالن ف�شمت �أحدهما
ومل ي�شمت الأخر ،فقال :يار�سول اهلل مالك �شمت هذا ومل ت�شمتني ؟ فقال « :لأن هذا حمد اهلل ف�شمتناه و�أنت
مل حتمده فلم �أ�شمتك ،فقاهلل الر�شيد  :ارجع �إىل عملك� ،أنت مل ت�سامح يف عط�سة� ،أت�سامح يف غريها ،و�صرفه
من�صرف ًا جمي ًال ،وزجر القوم الذين كانوا رفعوا عليه. 83

املطلب الثالث  :كيفية ت�شميت العاط�س

ي�شمت العاط�س �إذا حمد اهلل تعاىل ،فقد ورد يف كيفية ت�شميت العاط�س �أدلة كثرية منها:
الدليل الأول  :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال � « :إذا عط�س �أحدكم
فليقل  :احلمد هلل ،وليقل له �أخوه �أو �صاحبه ،يرحمك اهلل ،ف�إذا قال له :يرحمك اهلل ،فليقل يهديكم اهلل وي�صلح
بالكم «. 84
الدليل الثاين  :عن �سامل �صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال  :كنت جال�س ًا عند ر�سول اهلل
فعط�س رجل من القوم ،فقال ر�سول اهلل � :إذا عط�س �أحدكم فليحمد اهلل ،وليقل من عنده  :يرحمك اهلل ،ولريد
عليهم:
يغفر اهلل لنا ولكم . 85
كاف لكيفية ت�شميت العاط�س وما الذي يقوله عند
من فقه احلديثني :هذين احلديثني فيهما بيان ٍ
ال ُعطا�س ،وماذا يقول له غريه ،ومباذا يرد عليهم ؟ و�سنبني هذه الكيفية على النحو التايل:
على العاط�س �أن يحمد اهلل ،ويقال له  :يرحمك اهلل ،فريد :يرحمنا اهلل و�إياكم ويغفر لنا ولكم� ،أو
يقول :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم ،وهو ما ذهب �إليه الإمامني مالك وال�شافعي _ رحمهما اهلل تعاىل – فقد قاال ال
ب�أ�س �أن يقول العاط�س ملن �شمته  :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم ،و�إن �شاء قال  :يغفر اهلل لنا ولكم ،وكل ذلك جائز
وح�سن 86وقيل �أن يحمد اهلل العاط�س ،فيقال :يرحمك اهلل ،فريد  :يغفر اهلل لكم ،وال يقول يهديكم اهلل وي�صلح
بالكم ،وهو قول �أ�صحاب �أبي حنيفة �أذكر لهم مراجع عن �إبراهيم النخعي� ،أنه قال  :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم
�شيء قالته اخلوارج واملرجئة ،لأنهم ي�ستغفرون للنا�س ،وا�ستدلوا بحديث عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال
 « :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يعلمنا � :إذا عط�س �أحدكم ،فليقل :احلمد هلل رب العاملني ،ف�إذا قال ذلك،
 - 82فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين . 016/ 01 :
 - 83تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ، 903 /21 :طبعة 6891م بريوت .
� - 84أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،8922/5 :حديث رقم ( ،)0785كتاب الأدب ،باب �إذا عط�س كيف ي�شمت ،و�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،083/5 :حديث رقم
( ،)1777كناب الآداب .
� - 85أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،083/5:حديث رقم ( )0777كتاب الآداب  ،و�صححه الألباين يف اجلامع ال�صغري برقم (.)688
 - 86كتاب اال�ستذكار.084 /8 :
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روى
فليقل من عنده يرحمك اهلل ،ف�إن قال ذلك فليقل  :يغفر اهلل يل ولكم « 87وقيل ما زاد يف الثناء كان �أف�ضل ملا َ
عن نافع �أن رج ًال عط�س عند عبد اهلل بن عمر– ر�ضي اهلل عنهما – فقال  :احلمد هلل وال�سالم على ر�سول اهلل،
فقال ابن عمر :و�أنا �أقول احلمد هلل وال�سالم على ر�سول اهلل ،ولكن لي�س هكذا علمنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�إذا عط�س �أحدنا� ،أن يقول :احلمد هلل على كل حال  88وعن ابن عبا�س قال� « :إذا عط�س الرجل فقال :احلمد هلل،
قال املَ ِل ْك رب العاملني ،ف�إن قال رب العاملني ،قال امللك :يرحمك اهلل  89ونقل ابن بطال عن الطرباين � :أن العاط�س
يتخري بني �أن يقول  :احلمد هلل �أو يزيد رب العاملني �أو على كل احلال،والذي يتحرر من الأدلة �أن كل ذلك جمزئ،
ثناء �أف�ضل ،ب�شرط �أن يكون م�أثور ًا – قلت – والراجح ما قاله ابن عمر – ر�ضي اهلل عنهما 90-
لكن ما كان �أكرث ً
وقال النووي – رحمه اهلل – يف كتابه الأذكار � :أتفق العلماء على �أنه ي�ستحب للعاط�س �أن يقول عقب عطا�سه :
احلمد هلل ،فلو قال  :احلمد هلل رب العاملني كان �أح�سن ،ولو قال  :احلمد هلل على كل حال كان �أف�ضل. 91والناظر
واملتمعن يف الأدلة الواردة يف بيان كيفية ت�شميت العاط�س يظهر جلي ًا له �أن مقت�ضى تلك الأدلة يقت�ضي التخيري
ف�إن �شاء قال :احلمد هلل رب العاملني ،و�إن �شاء قال  :احلمد هلل على كل حال.وقال ابن حجر الع�سقالين ـ رحمه
اهلل ـ يف كتابه الفتح  :و ال �أ�صل ملا اعتاده كثري من النا�س من ا�ستكمال قراءة الفاحتة بعد قوله  :احلمد هلل رب
العاملني ،وكذا العدول من احلمد �إىل � :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل� ،أو تقدميها على احلمد فمكروه ،وقد جاء يف الأدب
املفرد ب�سند �صحيح عن ابن عمر – ر�ضي اهلل عنه – �سمع ابنه عط�س فقال � :أب ،فقال  :ابن عمر  :وما �أب ؟ �إن
ال�شيطان جعلها بني العط�سة واحلمد.92

املطلب الرابع  :كم مرة ي�شمت فيها العاط�س

اختلفت دالالت الأحاديث الواردة يف بيان كم مرة ي�شمت فيها العاط�س� ،إذا تكرر من العطا�س �أكرث من
مرة ؟ فقيل :ي�شمت مرة واحدة ،وقيل  :ي�شمت مرتني ؟ وقيل ي�شمت ثالث ًا �إذا كن متتابعات ،وما بعدها �ضنك وزكام،
فيدعى له بال�شفاء والعافية ال بالت�شميت ،لأنه �أ�صبح معلو ًال ومري�ض ًا ، ،و�سوف نبني هذه الأدلة ودالالتها على
النحو الأتي:
الدليل الأول:ما رواه �إيا�س بن �سلمه بن الأكوع عن �أبيه� ،أن رج ًال عط�س عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فقال له  « :يرحمك اهلل « ثم عط�س فقال  :النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « الرجل مزكوم» .93داللة احلديث
 :دل احلديث على بيان عدد املرات التي ي�شمت فيها العاط�س وهي مرة واحدة �أما الثانية فهي لي�ست عطا�سا و�إمنا
هي مر�ض من �أثار الزكام.
الدليل الثاين  :عن مالك عن عبد اهلل بن �أبي بكر عن �أبيه� ،أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال �« :إن
عط�س ف�شمته ثم �إن عط�س ف�شمته ،ثم �إن عط�س ف�شمته ،ثم �إن عط�س فقل � :إنك م�ضنوك «.94
 - 87كتاب الأدب املفرد للبخاري  ،223/1 :حديث رقم ( )439املوط�أ للإمام مالك  ،565 :حديث رقم ( )3571باب الت�شميت يف العطا�س .
� - 88أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،773/5 :حديث رقم ( .)5677
� - 89أخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط  ،943/3 :حديث رقم (1733
 - 90املعجم الأو�سط للطرباين  ،943/3 :املتوقي 063هـ  ،املكتبة ال�سلفية. .
 - 91كتاب الأذكار للنووي . 482 :
 - 92فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين . 006 / 01:
� - 93أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي  ، 123/21 :كتاب الزهد ،باب ت�شميت العاط�س وكراهة التثا�ؤب ،و �أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،067 :حديث رقم
( ،)7305كتاب الأدب ،باب كم مرة ي�شمت العاط�س.
� - 94أخرجه مالك يف املوط�أ  ،565:حديث رقم ( )2571باب الت�شميت يف العطا�س.
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داللة احلديث  :دل احلديث داللة �صريحة على يبان كم مرة ي�شمت فيها العاط�س ،وهي ثالث مرات ،ومعني �شمته:
�أي �أبعد اهلل عنك ال�شماتة ،وجنبك ما ي�شمت به عليك ،ومعني م�ضنوك � :أي مزكوم.95
الدليل الثالث  :عن �إ�سحاق بن �أبي طلحة ،عن �أمه ًحميدة �أو ُعبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن
�أبيها ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال  « :ت�شمت العاط�س ثالث ًا ،ف�إن �شئت �أن ت�شمته ف�شمته،و�إن �شئت َف ُكف
«.96
داللة احلديث  :دل احلديث داللة وا�ضحة وجلية على �أن الت�شميت لي�س له �سقف �أعلى ،في�شمت العاط�س
كما ي�شاء ما دام �أن العاط�س م�ستمراً ،قال الأمام النووي – رحمه اهلل – يف كتابه الأذكار:
«�إذا تكرر ال ًعطا�س من �إن�سان متتابع ًا ،فال�سنة �أن ي�شمته لكل مرة �إىل �أن يبلغ َ
ثالث مرات «. 97
وقال ابن عبد الرب� :إنه ي�شمت ثالث ًا ،ويقال� :أنت مزكوم بعد ذلك وا�ستدل بحديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل
ثالث فهو مزكوم ،وال ي�شمته بعد ثالث» 98وقال  :فيه زيادة
عنه �إذا عط�س �أحدكم فلي�شمته جلي�سه ،ف�إن زاد على ٍ
يجب قبولها ،فالعمل بها �أوىل ،ثم حكا النووي عن ابن العربي �أن العلماء اختلفوا :هل يقال ملن تتابع عط�سه� :أنت
مزكوم يف الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة على �أقوال ،ورجح بقوله وال�صحيح يف الثانية ،ثم قال  :ومعناه �أنك ل�ست
ممن ي�شمت بعدها ،لأن الذي بك مر�ض ،ولي�س من ال ُعطا�س املحمود النا�شئ عن خفة البدن ،وقال  :ف�إن قيل  :كان
مر�ض ًا فينبغي �أن ي�شمت بطريق الأوىل ،لأنه �أحوج �إىل الدعاء من غريه ،قلنا :نعم ،ولكن يدعى له بدعاء يالئمه،
ال بالدعاء امل�شروع للعاط�س ،بل من جن�س دعاء امل�سلم للم�سلم بالعافية 99وقال النووي – رحمه اهلل – ي�ستحب �أن
يدعى له لكن غري دعاء ال ُعطا�س امل�شروع ،بل دعاء امل�سلم للم�سلم بالعافية وال�سالمة ونحو ذلك ،وال يكون من باب
الت�شميت. 100

املطلب اخلام�س
حكم ت�شميت العاط�س غري امل�سلم
	�إذا عط�س رجل غري م�سلم عند امل�سلم ،ف�إنه ب�شمت بت�شميت خا�ص وهو الدعاء لهم بالهداية �إىل الإ�سالم،
والدليل على ذلك من ال�سنة الفعلية ،فعن �أبي مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه قال  :كان اليهود يتعاط�سون عند
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يرجون �أن يقول لهم  :يرحمكم اهلل ،فيقول  :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم. 101
من فقه احلديث:احلديث وا�ضح وجلي يف كيفية ت�شميت غري امل�سلم وهو الدعاء له بالهداية والدخول يف
الإ�سالم ،ويف هذه احلالة يكون الت�شميت من الدعاء لغري امل�سلم بالهداية ال من باب الدعاء بالرحمة ،لأن الدعاء
بالرحمة خا�ص بامل�سلمني ،كما احلال يف رد ال�سالم عليهم.
قال الأمام النووي – رحمه اهلل – كانت اليهود يتعاط�سون عند ر�سول اهلل رجاء �أن يقول لهم :يرحمكم
 - 95نف�س املرجع ال�سابق .
� - 96أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،067 :حديث رقم ( )63 05باب الت�شميت يف العاط�س .
 - 97كتاب الأذكار للنووي .682 :
 - 98كتاب الأدب املفرد للبخاري . 323 /1 :
 - 99كتاب الأذكار للنووي ،782:اال�ستذكار.084 /8 :
 - 100كتاب الأذكار للنووي .782 :
� - 101أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،067 :حديث رقم ( )8305باب كيف ت�شميت الذمي ،كتاب الأذكار للنووي . 882 :
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اهلل ،وهذا من خبث اليهود حتى يف طلب الرحمة �أرادوا ح�صولها ال عن منة وانقياد ،و�أن معنى قوله �صلى اهلل عليه
و�سلم « :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم « هو تعري�ض لهم بالإ�سالم � :أي اهتدوا و�آمنوا ي�صلح اهلل بالكم 102وقال احلاكم
– رحمه اهلل – �أن يقول للم�شمت »:يهديكم وي�صلح بالكم» فيوهم �أن هذا الت�شميت لأهل الكتاب دون امل�سلمني 103
وقال احلافظ ابن دقيق العيد� :إذا نظرنا �إىل قول من قال من �أهل اللغة �أن الت�شميت الدعاء باخلري ،دخل الكفار يف
عموم الأمر بالت�شميت ،و�إذا نظرنا �إىل من خ�ص الت�شميت بالرحمة ،مل يدخلوا ،ثم قال  :ولعل من خ�ص الت�شميت
بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب ،لأنه تقييد لو�ضع اللفظ يف اللغة ،وقال ابن حجر الع�سقالين – رحمه اهلل
– تعقيب ًا على ابن دقيق – ال�سلف الذكر : -وهذا البحث من�ش�أه من حيث اللغة ،و�أما من حيث ال�شرع فحديث �أبي
مو�سي الأ�شعري الدال على �أنهم يدخلون يف مطلق الأمر بالت�شميت ،لكن لهم ت�شميت خم�صو�ص وهو الدعاء لهم
بالهداية ،و�إ�صالح البال - ،وهو ال�ش�أن �أو احلال – وال مانع من ذلك بخالف ت�شميت امل�سلمني ،ف�إنهم �أهل الدعاء
بالرحمة بخالف الكفار. 104

املبحث اخلام�س
�آداب ال ُعطا�س والتثا�ؤب واحلكمة من هذه الآداب

�أوال ً� :آداب ال ُعطا�س:
 - 1عدم رفع ال�صوت عند العطا�س وذلك ملا ورد عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �إذا عط�س و�ضع يده �أو ثوبه على فيه ،وخف�ض �أو غ�ض بها �صوته. 105
 - 2تغطية الوجه بالثوب �أو اليد �أو ما �شابه ذلك ،بهدف منع الرذاذ الذي يخرج من �أنف العاط�س ،وحتى ال ي�ؤذي
جل�سا�ؤه.
 - 3خف�ض ال�صوت �إىل �أ�سفل مع عدم يل العنق َ
مينة �أو ي�سر َة وذلك حتى ال ي�ؤذي العاط�س نف�سه� ،أو ي�ؤذي
جل�سا�ؤه.
 - 4ومن �آداب ال ُعطا�س رفع ال�صوت بالتحميد حتى ي�سمع جل�سا�ؤه باحلمد في�شمتوه.
 - 5ومن �آداب ال ُعطا�س التخل�ص من املناديل �أو الأ�شياء امل�ستخدمة يف تغطية الوجه فور االنتهاء من العطا�س
وخا�صة يف حالة ما �إذا كان ال�شخ�ص م�صاب ًا بالزكام �أوغريه
� - 6إذا كان ال ُعطا�س ب�سبب املر�ض  :يدعى له بال�شفاء بعد الثالثة ،فعن �إيا�س بن �سلمه قال :حدثني �أبي قال:
عط�س �أخرى فقال النبي �صلى اهلل
فعط�س رجل ،فقال :يرحمك اهلل ثم
كنت عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
َ
َ
عليه و�سلم « هذا مزكوم» وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال � :شمته واحدة واثنتني وثالث ًا ،فما كان بعد هذا
فهو مزكوم ،وقد ورد �أنه يقول له يف الثالثة �أو بعدها ( �شفاك اهلل ) .
 - 7قال ابن حجر من �آداب ال ُعطا�س �أن يخف�ض العاط�س �صوته وبرفعه باحلمد ،و�أن يغطي وجهه لئال يبدو من
فيه �أو انفه ما ي�ؤذي جلي�سه ،وال يلوي عنقه ميين ًا �أو ي�سار ًا لئال يت�ضرر بذلك. 106
 - 8ت�شميت غري امل�سلم بـ  :يهديكم اهلل ،فعن �أبي مو�س الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه قال  :كان اليهود يتعاط�سون عند
 - 102كتاب الأذكار للنووي . 882 :
 - 103امل�ستدرك للحاكم . 083 / 5 :
 - 104فتح الباري �شرح �صحبح البخاري البن حجر الع�سقالين .406 / 01 :
� - 105سبق تخريجه�.ص 01من هذا البحث.
 - 106فتح الباري �شرح �صحبح البخاري البن حجر الع�سقالين .406 / 01 :
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النبي �صلى اهلل عليه و�سلم رجاء �أن يقول لهم :يرحمكم اهلل ،فكان يقول  :يهديكم اهلل وي�صلح بالكم .107
ثاني ًا � :آداب التثا�ؤب :رد التثا�ؤب قدر امل�ستطاع ،ملا روى م�سلم يف �صحيحه عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
قال �صلى اهلل عليه و�سلم « :التثا�ؤب من ال�شيطان ،ف�إذا تثاءب �أحدكم فليكظم ما �أ�ستطاع « 108و الأمر النبوي
الكرمي برد التثا�ؤب قدر امل�ستطاع يحمل فوائد ثالث �: 109أولها� :أنه دليل بال �شك على ذوق جمايل رفيع� :إذ �أن
املتثائب يفتح فاه كام ًال ،مظهر ًا كل ما فيه من بقايا طعامية ولعاب و�أ�سنان نخرة �أو �ضائعة مع ظهور رائحة الفم
يثري اال�شمئزاز يف نف�س الناظر.
ثانيها :فائدة وقائية� :إذ يفيد يف منع الهوام واحل�شرات من الدخول �إىل الفم �أثناء فعله.
ثالث ًا :وقائي �أي�ض ًا :فهذه التعليمات الرائعة تقي من حدوث خلع يف املف�صل الفكي ال�صدغي،ذلك �أن
احلركة املفاجئة الوا�سعة للفك ال�سفلي �أثناء التثا�ؤب قد ي�ؤدي حلدوث مثل هذا اخللع.
ومن �آدابه و�ضع اليد على الفم �إذا ملكه التثا�ؤب :ملا رواه �أبي �سعيد عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال»:
�إذا تثا�ؤب �أحدكم فلي�ضع يده بفيه ،ف�إن ال�شيطان يدخل فيه»110ومن �آدابه �أي�ضا كراهية رفع ال�صوت عند التثا�ؤب
 :ملا روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :إن اهلل عزوجل يكره رفع ال�صوت عند التثا�ؤب وال ُعطا�س»111
ثالث ًا �:أوجه احلكمة وامل�صلحة يف �آداب ال ُعطا�س :بعد �أن عرفتا �آداب ال ُعطا�س و�أحكامه الفقهية ،فقد �آن
الأوان �أن نبني �أوجه احلكمة وامل�صلحة يف ذلك ،وهي يف الواقع تتجلى يف ثالث �أمور:
ً
عامة �إىل ربط امل�سلم باهلل يف كل وقت وحني ،وينتهز لذلك الفر�ص
	�أولها  :يهدف الإ�سالم من �آدابه
الطبيعية واملنا�سبات العادية التي من �ش�أنها �أن حتدث وتتكرر كل يوم مرة �أو مرات ،ليذكر امل�سلم بربه ،وي�صله
فيذكر ٌه تعاىل م�سبح ًا� ،أو مهل ًال� ،أو مكرباً� ،أو حامداً� ،أو داعي ًا ،وهذا �سر الأذكار والأدعية امل�أثورة الواردة
بحبله،
ِ
عند ابتداء الأكل وال�شرب ،وعند الفراغ منها ،وعند النوم واليقظة ،وعند الدخول واخلروج ،وعند ركوب الدابة
ولب�س الثوب ،وعند العطا�س و عند ال�سفر ،والعودة منه..الخ.
عط�س حمد اهلل تعاىل على نعمة ال ُعطا�س ،ويقول له �سامعه :يرحمك
وال غرابة يف ذلك �إذ �أن امل�سلم �إذا
َ
اهلل ،ويرد عليهم  :يهديكم اهلل ،وبهذا ت�شيع املعاين الربانية يف حميط املجتمع امل�سلم.
ثانيها :كما حتر�ص الآداب الإ�سالمية على ربط امل�سلم ب�إخوانه امل�سلمني ،وبعبارة �أخرى ،تهدف الآداب
الإ�سالمية �إىل �إ�شاعة معاين الإخاء واملحبة والتواد بني امل�سلمني ،فهي التي جتعل للحياة طعم ًا ،و ُتعني على فعل
اخلري ،وتطرد الك�آبة والتعا�سة من حياة اجلماعة� ،أما الأنانية والفردية واحل�سد واحلقد والبغ�ضاء فهي – كما
�سماها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم داء الأمم وحالقة الدين.
خامتة البحث  :ويف هذه اخلامتة ميكن �أن نبني �أهم النتائج والتو�صيات التي متخ�ض عنها البحث.

� - 107أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،067 :حديث رقم ( )8305باب كيف ت�شميت الذمي ،كتاب الأذكار للنووي . 882 :
� -108أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي ، 233/21 :حديث رقم (. )5147
 - 109النوم � :أ�سراره وخفاياه للدكتور� /أنو حمدي  ،021 :طبعة 6891م ،بريوت.
� - 110أخرجه م�سلم يف �صحيحه ب�شرح النووي ، 233/21 :حديث رقم (.)6147
� - 111سبق تخريجه� ،ص 01من هذا البحث.
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�أو ًال :نتائج البحث:

( )1بني �أن ال ُعطا�س حقيقة واقعية ت�صيب جميع الب�شر ،م�سلمهم وكافرهم ،وترتبط بالروح �أكرث من ارتباطها
باجل�سم ،وهو طريق تنف�س الروح ،وتنفي�س الأرواح �شيء ملكوتي ال يعلم �سـره �إال اهلل قال تعال ) َو َي ْ�س�أَ ُلو َن َك َع ِن
وح ِم ْن �أَ ْم ِر َر ِّبي َو َما �أُو ِتي ُتم ِّمن ا ْل ِعل ِْم �إِ َّ
ال َق ِلي ًال }112
الر ُ
وح ُقلِ ُّ
ُّ
الر ِ
(� )2أظهر البحث �أن يف ال ُعطا�س نعمة ومنفعة تتمثل بخروج الأبخرة املحتقنة وال�ضارة من الدماغ،التي لو بقيت
فيه لأحدثت �أ�ضرار ُا ج�سيمة بالإن�سان ودماغه ،لذلك �شرع اهلل له احلمد على هذه النعمة مع بقاء �أع�ضائه
على ماهي عليه بالرغم من هذه الزلزلة التي ت�شبه زلزلة الأر�ض.
( )3تو�صل البحث �إىل �أن ت�شميت العاط�س فر�ض كفاية �إذا قام به البع�ض �سقط عن الآخرين ولكن الأف�ضل
والأح�سن �أن ي�شمته كل احلا�ضرين.
( )4تو�صل البحث �أن لل ُعطا�س حكم كثرية منها دفع الأذى عن العاط�س ،ومنها دعاء امل�سلمني له بالرحمة واملغفرة،
ومنها ال�شعور بالراحة واالن�شراح.
(� )5أظهر البحث �أن القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية �أهتما بعلوم الدين والدنيا معا ،وكان لهما الأ�سبقية يف ك�شف
احلقائق العلمية التي �أكت�شفها العلم احلديث م�ؤخرا ومن ذلك العطا�س و�آثاره ال�صحية .
(� )6أظهر البحث �أن العطا�س فيه تكرمي من اهلل تعاىل للم�ؤمنني املوحدين من لدن �آدم عليه ال�سالم حتى يومنا
هذا ،وذلك مبا ي�صاحب العطا�س من �صوت ،فالعاط�س ك�أنه ي�سطع نوره وتبتهج روحه بالعطا�س.
(� )7أكد البحث �أن التحميد بعد العطا�س فيه �إغاظة لل�شيطان  ،و�أن العطا�س من اهلل ومن الأمور التي يحبها اهلل
 ،ف�إذا ذكر العاط�س اهلل �،ساء ذلك الذكر ال�شيطان و�أغاظه.
( )8بني البحث �أن العطا�س �شرع حلكمة عظيمة �إذ به يح�صل الأجر والثواب للعاط�س ،بتحميده اهلل  ،والدعاء
للعاط�س بالرحمة واملغفرة والهداية و�إ�صالح البال  ،وقد يكون من بني ه�ؤالء من هو م�ستجاب الدعوة .

ثاني ًا :تو�صيات البحث:

( )1يو�صي الباحث كل م�سلم التحلي ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء و�آدابه ،لأن يف ذلك منافع وفوائد ظاهرة
وباطنه.
( )2يو�صي الباحث الباحثني واملهتمني بدرا�سة الفقه الإ�سالمي واال�ستفادة من تراثه وقيمه املادية و الروحية
والرتبوية لكي تكون �أ�سا�سا لبناء عقيدتنا وجمتمعنا الذي نعي�ش فيه.

 سورة اإلرساء  :اآلية رمق (. )85				
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ملخ�ص:

تناولت يف بحثي هذا التحكيم بني الزوجني ؛ فاال�صل يف العالقات
الزوجية �أن يتم حل اخلالفات بني الزوجني داخل بيت الزوجية؛ ونظر ًا
للنزاع وال�شقاق بني الزوجني فقد �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل ببعث احلكمني
ال�صالح ال�شقاق بني الزوجني يف �ضوء قوله تعاىل « و�إن خفتم �شقاق بينهما
فابعثوا حكم ًا من �أهله وحكم ًا من �أهلها �إن يريدا �إ�صالح ًا يوفق اهلل بينهما �إن
اهلل كان عليم ًا خبري ًا « ( )35الن�ساء .
وخل�ص الباحث بعد �أن عر�ض اراء الفقهاء يف �ضوء الأدلة �إىل
نتائج اهمها �أن التحكيم بني الزوجني م�شروع يف القر�آن الكرمي يف �سورة
الن�ساء الآية  ، 35كما �أن حكم التحكيم بني الزوجني يحمل على الوجوب
يف الراجح  ،وي�ستحب �أن يكون احلكمان من اهل الزوج والزوجة  ،و�صالحية
احلكمان حمل خالف بني الفقهاء ؛ نظر ًا الختالفهما يف تكييف احلكمان هل
هما وكيالن �أم حاكمان.
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Abstract
This research dealt with the arbitration between the spouses; the basic
principle in marital relations to resolved differences between the spouses within
the marital home; Because of the conflict and discord between the spouses that
Allah command Almighty to resurrected two provisions to repair the schism
between the couple in the light of the verse, “ And if ye fear a breach between
them twain (the man and wife), appoint an arbiter from his folk and an arbiter
from her folk. If they desire amendment Allah will make them of one mind. Lo!
Allah is ever Knower, Aware”. (35) Women.
The researcher concluded after the presentation of the views of scholars
in the light of the evidence on the results of the most important that the
arbitration between the couples is Permissible and provided in the Holy Quran
in Nisa(women) verse 35, and that the arbitration award between the couple
holds that it is obligatory in the correct view, and is recommended to be Judges
of the people of the husband and wife, and the validity of Judges is bone of
contention among scholars; due to their differences in the conditioning the
arbitrators if they are agents or governors.
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه اجمعني.
التحكيم طريقة من طرق �إنهاء النزاع املعروفة قدميا وحديثا،والتي يلج�أ اليها النا�س يف ق�ضايا متعددة
وال�سباب متنوعة ،و�إنني يف هذه ال�سطور �س�أقوم بت�سليط ال�ضوء على التحكيم بني الزوجني.ونظر ًا لطبيعة املو�ضوع
املرتابطة والتي ال حتتمل تق�سيم املو�ضوع اىل مباحث ومطالب فانني �س�أجعله يف مطالب فقط.

املطلب االول :تعريف التحكيم لغة و�إ�صطالحا

اوال:التحكيم لغة كلمة ا�صلها حكم،والتحكيم م�صدر للفعل حكم وقيل حكمه يف ماله حتكيم ًا اذا جعل
اليه احلكم فيه ،واحلكم يف اللغة ت�أتي مبعان �أخرى منها الق�ضاء ،واملنع،وت�أتي مبعنى العلم والفقه والعدل1.
ثانيا:التحكيم ا�صطالحا:عرف الفقهاء التحكيم بتعريفات عدة ولكنها متقاربه يف معناها فعرفت جملة
االحكام العدلية التحكيم ب�أنه �إتخاذ اخل�صمني �شخ�صا �آخر بر�ضاهما
وعرفه �آخرون بانه تولية اخل�صمني حاكما يحكم بينهما .لف�صل خ�صومتهما ودعواهما .
والتحكيم تدور فكرته على ا�شياء هي :
- 1اتفاق وترا�ض من قبل اخل�صوم على اجلهة احلاكمة
- 2جهة حاكمة
- 3مو�ضوع التحكيم ،وهو اخل�صومة يف مو�ضوع وجمال ما
- 4نتيجة التحكيم وهو احلكم ال�صادر من اجلهة املحكمة املنهية للخ�صومة املعرو�ضة2
واي تعريف ي�شمل هذه االركان فانه يفي بالغر�ض املراد.
اتفق الفقهاء على جواز التحكيم يف االموال واحلقوق املالية،واتفقوا على جوازه بني الزوجني كا�صل
ولكنهم اختلفوا يف جواز التحكيم فيما عداها و�ساتكلم يف هذا البحث يف جزئية التحكيم بني الزوجني.

املطلب الثاين :م�شروعية التحكيم بني الزوجني

اال�صل يف العالقات الزوجية �أن يتم حل اخلالفات بني الزوجني فيما بينهما ،و�أن يح�صر نزاعهما داخل
بيت الزوجية،لأن �إظهار امل�شاكل العائليةخارج نطاق الأ�سرة من �ش�أنه تفاقم الأزمة بينهما ،لذا جند �أن القران
خاطب الزوج �أوال ال�صالح ما بينه وبني زوجته،فقال تعاىلَ (:واللاَّ ِتي َت َخا ُفونَ ُن ُ�شو َزهُ نَّ َف ِع ُظوهُ نَّ َو ْ
اه ُج ُروهُ نَّ فيِ
امل�ضاجع3)...
ا�ضا َف َال ُج َنا َْح َع َل ْي ِه َما �أنَ
َ
َ
وخاطب الزوجة بذلك قال تعاىلَ ( :و�إِنِ ا ْم َر�أ ٌة َخا َفتْ ِمن َب ْع ِل َها ُن ُ�شو ًزا �أ ْو �إِ ْع َر ً
ال�صل ُْح َخيرْ ٌ َو ُ�أ ْح ِ�ض َر ِت الأَن ُف ُ�س ُّ
ريا)
ال�ش َّح َو�إِن تحُ ْ ِ�سنُو ْا َو َت َّتقُو ْا َف�إِنَّ اللهَّ َ َكانَ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َخ ِب ً
ُي ْ�ص ِل َحا َب ْي َن ُه َما ُ�صل ًْحا َو ُّ
()128الن�ساء �إال �أن امل�شكلة قد تتعاظم ،حتى يخ�شى منها ح�صول ال�شقاق بينهما ،ومل ميكن ا�صالحهما ،فحينئذ
ي�أمر اهلل �سبحانه ببعث احلكمني لإ�صالح ال�شقاق بني الزوجني 4يف قوله تعاىل( َو�إِنْ ِخ ْف ُت ْم ِ�ش َق َ
اق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا
� -1إبن منظور-ابو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم-ل�سان العرب –دار �صادر بريوت –ط6-ج144--140/12
 -2العمري –ا�شرف يحيى ر�شيد-نظرية التفريق الق�ضائي بني الزوجني (درا�سة ت�أ�صيلية ومقارنة)-ر�سالة دكتوراه2005-م-اجلامعة االردنية�ص 151ال�سرطاوي-
حممود علي-التحكيم يف ال�شريعة اال�سالمية –دار الفكر -عمان-ط 2007- 1م �ص10-
� -3سورة الن�ساء اية 34
 -4الدهلوي-حممد يعقوب حممد�-ضمانات حقوق املر�أة الزوجية-النا�شر عمادة البحث العلمي –اجلامعة اال�سالمية-املدينه املنوره-ط2004-1م�-ص157--156
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ريا )( )35الن�ساء.
َح َك ًما ِم ْن �أَ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن �أَ ْه ِل َها �إِنْ ُي ِريدَ ا ِ�إ ْ�صلاَ ًحا ُي َو ِّف ِق اللهَّ ُ َب ْي َن ُه َما �إِنَّ اللهَّ َ َكانَ َع ِلي ًما َخ ِب ً
هذه الآية الكرمية( َو�إِنْ ِخ ْف ُت ْم ِ�ش َق َ
اق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا َح َك ًما ِم ْن �أَ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن َ�أ ْه ِل َها �إِنْ ُي ِريدَ ا �إِ ْ�صلاَ ًحا
ريا )( )35الن�ساء ا�صل يف بعث احلكمني5وهي حمكمة غري من�سوخة ،فالعمل
ُي َو ِّف ِق اللهَّ ُ َب ْي َن ُه َما �إِنَّ اللهَّ َ َكانَ َع ِلي ًما َخ ِب ً
بها واجب مل يرتك القول بها عامل ،ومل يخالف يف ذلك �إال بع�ض املالكية انكروا بعث احلكمني ،وقالوا تخرج املر�أة
اىل دار امني �،أو ي�سكن معها �أمني 6واخلوارج القائلون �أن التحكيم لي�س لأحد �سوى اهلل تعاىل7ولذا �س�أف�صل القول
فيها.

املطلب الثالث :التحليل اللفظي لقوله تعاىل

( َو�إِنْ ِخ ْف ُت ْم ِ�ش َق َ
اق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا َح َك ًما ِم ْن َ�أ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن �أَ ْه ِل َها �إِنْ ُي ِريدَ ا �إِ ْ�صلاَ ًحا ُي َو ِّف ِق اللهَّ ُ َب ْي َن ُه َما �إِنَّ
ريا )( )35الن�ساء.
اللهَّ َ َكانَ َع ِلي ًما َخ ِب ً
ِخ ْف ُت ْم:قال ابن عبا�س هي مبعنى علمتم بحجة ان املر�أة ملا ا�صرت على الن�شوز بعد وعظ الرجل لهاوهجره
و�ضربه،فقد ح�صل العلم بكونها نا�شزا،فوجب حمل اخلوف على العلم 8وقال الزجاج خفتم مبعنى ظننتم،خ�شيتم
وحجتهم �أن ال�شقاق لو علم يقينا ملا احتيج اىل احلكمني و�أجاب �سائر املف�سرين ب�أن وجود ال�شقاق وان كان معلوما �،إال
�أنا ال نعلم �أ ذلك ال�شقاق �صدر عن هذا �أو عن ذاك ،فاحلاجة اىل احلكمني ملعرفة هذا املعنى وميكن �أن يقال :وجود
ال�شقاق يف احلال معلوم ،ومثل هذا ال يح�صل منه خوف �،إمنا اخلوف يف �أنه هل يبقى ذلك ال�شقاق �أم ال؟فالفائدة يف
بعث احلكمني لي�ست �إزالة ال�شقاق الثابت يف احلال ف�إن ذلك حمال ،بل الفائدة �إزالة ذلك ال�شقاق يف امل�ستقبل9
وقال حممد بن كعب:خفتم من اخلوف الذي هو �ضد االمن10
ال�شقاق :اخلالف ب�سبب العدواة واملباينة وت�أتي �شق مبعنى ابعد �شيئا عن �شيء�،شققت اللوح �:أي ابعدت
ن�صفية عن بع�ضهما اذن كلمة �شقاق بينهما تدل انهما التحما بالزواج و�صارا �شيئا واحدا
ف�أي �شيء يبعد بني االثنني يكون �شقاقا�11أوهو امل�شقة واجلهد والعناء مبعنى �أن كل واحد يفعل ما ي�شق
على �صاحبه12وميكن �أن ت�أتي مبعنى التفرق ومنه �شق فالن الع�صا �أي فارق اجلماعة13
فابعثوا�:أي وجهواوار�سلوا اىل الزوجني لإ�صالح ذات البني.14
حكما:احلكم من له حق احلكم والف�صل بني اخل�صمني املتنازعني.15
 -5القرطبي-ابو عبداهلل �شم�س الدين بن احمد بن ابي بكر-اجلامع الحكام القر�آن -واملبني ملا ت�ضمنه من ال�سنه و�آي الفرقان –حتقيق عبداهلل بن عبد املح�سن الرتكي
–م�ؤ�س�سة الر�سالة –ط6002 -1م –ج- 792/6االلو�سي ابو الف�ضل �شهاب الدين ال�سيد حممود –روح املعاين يف تف�سري القران العظيم وال�سبع املثاين-حتقيق
علي عبدالباري عطيه –دار الكتب العميه –بريوت 72/3-
 - 6االلو�سي –روح املعاين –مرجع �سابق72/3-
 - 7القرطبي-اجلامع لأحكام القر�آن الكرمي692/6-
 -8الرازي-تف�سري الرازي -69/9-
 - 9الرازي –حممد الرازي فخر الدين – تف�سري الرازي -قدم له خليل حميي الدين املي�س -دار الفكر –ط69/9-3
 -10الدوري-قحطان عبدالرحمن-عقد التحكيم يف الفقه اال�سالمي والقانون الو�ضعي-دار الفرقان-ط1002-2م�-ص-314
االلو�سي-ابو الف�ضل �شهاب
 - 11ل�صابوين-حممد علي –روائع البيان يف تف�سري �آيات الآحكام –ج212/1املو�سوعة ال�شاملة اال�صدار اخلام�س
الدين ال�سيد حممود –روح املعاين يف تف�سري القران العظيم وال�سبع املثاين-حتقيق علي عبدالباري عطيه –دار الكتب العميه –بريوت  - 62/3-ال�شعراوي –حممد
متويل –تف�سري ال�شعراوي 3051/1املو�سوعة ال�شاملة-اال�صدار اخلام�س
 -12الرازي -مرجع �سابق�-ص – -69
 - 13الدوري -مرجع �سابق�/9-ص514
 -14االلو�سي –مرجع �سابق-ج-62/3
 - 15ال�صابوين –مرجع �سابق 212/1
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بينهما:اجري هنا جمرى الأ�سماء وازيل عنه الظرفية اذ هو مبعنى حالهما وع�شرتهما�،أي وان خفتم تباعد
ع�شرتهما و�صحبتهما.16

املطلب الرابع:اخلطاب يف الآية الكرمية

( َو�إِنْ ِخ ْف ُت ْم ِ�ش َق َ
اق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا َح َك ًما ِم ْن َ�أ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن �أَ ْه ِل َها �إِنْ ُي ِريدَ ا �إِ ْ�صلاَ ًحا ُي َو ِّف ِق اللهَّ ُ َب ْي َن ُه َما �إِنَّ
ريا )( )35الن�ساء.
اللهَّ َ َكانَ َع ِلي ًما َخ ِب ً
	�أهو لو ّ
يل الأمر �أم القرابه القريبه من �أولياء �أمورها و�أموره؟ام هم البيئة واملجال العائلي ،اذن فال ندع
امل�سائل اىل ان يحدث ال�شقاق ك�أن الأ�سالم والقران ينبهنا اىل �أن كل انا�س يف حميط الأ�سرة يجب �أن يكونوا يقظني
اىل احلاالت النف�سية التي تعرت�ض هذه الأ�سرة �سواء �أكان �أب ًا �أم �أخ ًا �أم قريب ًا عليه �أن يكون منتبه ًا لأحوال الأ�سرة
وال يرتك الأمور حتى يحدث ال�شقاق بدليل قوله تعاىل( َو�إِنْ ِخ ْف ُت ْم ِ�ش َق َ
اق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا) وهذا القول هو لويل
الأمر العام اي�ض ًا اذا كانت عيونه يقظه اىل انه ي�شرف على عالقات كل البيوت ،ولكن هذا الأمر غري وارد يف �ضوء
م�س�ؤوليات ويل الأمر يف الع�صر احلديث.
اذن فال بد �أن الذي �سيتي�سر له تطبيق هذا الأمر هم البارزون من االهل هنا وهناك ،وعلى كل من لهم
وجاهه يف الأ�سرة �أن يالحظوا اخلط البياين للأ�سرة 17.وقد اختلف املف�سرون والفقهاء يف اخلطاب على النحو
الآتي:
�أ-قوله تعاىل( َو�إِنْ ِخ ْف ُت ْم ِ�ش َق َ
اق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا)

او ًال: :امل�أمور بذلك ال�سلطان الذي يرفع االمر �إليه وا�ستدلوا:

 - 1مبا روى �سعيد بن جبري �أنه قال يف املختلعة:يعظها،ف�إن انتهت و�إال هجرها،ف�إن انتهت و�إال �ضربها،ف�إن انتهت
و�إال رفع �أمرها اىل ال�سلطان،فيبعث حكما من �أهله وحكما من �أهلها18.
- 2لأن تنفيذ االحكام ال�شرعية �إىل ال�سلطان.
ثاني ًا:وقال �آخرون :بل امل�أمور بذلك الرجل واملر�أة،وا�ستدلوا على ذلك مبا رواه احمد بن املف�ضل ب�سنده
عن ال�سدي قال �ضربها ،ف�إن رجعت ف�إنه لي�س له عليها �سبيل ،ف�إن ابت �أن ترجع و�شاقته ،فليبعث حكما من اهله
وحكما من اهلها19
ثالث ًا:بينما ذهب فريق ثالث �إىل �أن املخاطب كل واحد من �صاحلي االمة وذلك لأن قوله خفتم خطاب
للجمع ولي�س حمله على البع�ض اوىل من حمله على البقية ،فوجب حمله على الكل،فعلى هذا يكون قوله ف�إن خفتم
خطابا جلميع امل�ؤمنني ،ثم قال ف�أبعثوا فوجب �أن يكون الحاد االمة ،فثبت �أنه �سواء وجد االمام �أو مل يوجد
،فلل�صاحلني �أن يبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها لال�صالح .واي�ضا فهذا يجري جمرى دفع ال�ضرر ،ولكل واحد
ان يقوم به20
 -16القرطبي –ابي عبداهلل حممد بن احمد ابي بكر –اجلامع لأحكام القر�آن واملبني ملا ت�ضمنه من ال�سنه و�آي الفرقان –حتقيق عبداهلل بن عبد املح�سن الرتكي –م�ؤ�س�سة
الر�سالة –ط6002 -1م –ج982/6
 -17ال�شعراوي – حممد متويل – تف�سري ال�شعراوي – ج- 3051/1
 -18القرطبي-مرجع �سابق وقد ن�سبه اىل اجلمهور --/6-ا-092-
 - 19الكيا الهرا�س-عماد الدين بن حممد الطربي –�أحكام القران –حتقيق مو�سى حممد علي وعزت علي عيد عطيه-دار اجليل بريوت –ج-022/1الطربي-جامع
البيان001/5-
 -20الرازي مرجع �سابق -69/9-
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رابع ًا� :أن اخلطاب للأولياء فاحلكمان ال يكونان �إال من �أهل الرجل واملر�أة 21

�إِنْ ُي ِريدَ ا �إِ ْ�صلاَ ًحا ُي َو ِّف ِق اللهَّ ُ َب ْين ُه َما)).ب-قوله تعاىل
اختلف العلماء يف �ضمري الألف يف( يريدا)و(بينهما)على النحو الآتي:
الر�أي االول:االول للحكمني قول ابن عبا�س وجماهد وغريهما 22والثاين للزوجني �أي�:إن ق�صد احلكمان �إ�صالح
ذات البني ،وكانت نيتهما �صحيحة وقلوبهما نا�صحة لوجه اهلل بورك يف و�ساطتهما ،وحجة ذلك �أن االمور ب�أ�سبابها
و�أما �إذا �أرادا الف�ساد واختلفا فال يوفق اهلل بينهما الزوجني لعدم وجود �سبب الوفاق ،ولأن االعمال بالنيات 23
الر�أي الثاين:للحكمني�24أي �إن ق�صد احلكمان �إ�صالح ذات البني ون�صيحة الزوجني ،و�صدق كل واحد منهما فيما
اف�ضى �إليه،يوفق اهلل بني احلكمني 25
الر�أي الثالث:للزوجني �أي �إن �أرادا ا�صالح ما بينهما من ال�شقاق اوقع اهلل تعاىل بينهما االلفة والوفاق
الر�أي الربع :االول للزوجني والثاين للحكمني �أي �إن يرد الزوجان �إ�صالحاواتفاقا يوفق اهلل تعاىل بني احلكمني
حتى يعمال بال�صالح ويتحرياه26

املطلب اخلام�س :ا�سكان الزوجني اىل جانب ثقة ي�شرف عليهما

اذا كان كل من الزوجني يدعي ظلم �صاحبه فهل يبعث احلاكم احلكمني مبا�شر ًة� ،أو �أنه ي�أمر با�سكانها اىل
جانب ثقة قبل احلكمني؟
للفقهاء قوالن-:
الأول -:قول احلنابله وال�شافعيه واملالكيه والزيديه �أن احلاكم ي�سكنهما اىل جانب ثقة يك�شف حالهما ويلزمهما
الأن�صاف،وهذا الإ�سكان املذكور قبل بعث احلكمني فان خرجا اىل ال�شقاق والعداوة وبلغا اىل امل�شامته بعث
احلكمني 27ويرى الفقهاء �أن يكون الثقة جار ًا لهما فان مل يتي�سر �أ�سكنهما يف جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى
اليه ما يعرفه واكتفى بثقة واحد تنزي ًال لذلك منزلة الرواية ملا يف اقامة البينه عليه من الع�سر وظاهر هذا انه
ال ي�شرتط يف الثقه ان يكون عدل �شهاده بل يكفي عدل الرواية ،ولهذا قال الزرك�شي :والظاهر من كالمهم اعتبار
من ت�سكن النف�س بخربه؛ لأنه من باب اخلرب لل�شهاده ،واذا تبني له حالهما منع الظامل من عوده لظلمه،فان ا�شتد
ال�شقاق بعث القا�ضي حكم ًا من اهلها.28
وذكر املالكيه ان اال�سكان يكون اذا ادعت ال�ضرر وتكررت �شكواها وعجزت عن اثبات دعواها او ادعى الزوج وتكررت
�شكواه وعجز عن االثبات فالإ�سكان امنا هو عند اال�شكال . 29
فوظيفة الثقة عند املالكية واحلنابله الزام الزوجني االن�صاف واما ال�شافعيه فوظيفة الثقة ان ي�شهد مبا ر�آه
ليعرف القا�ضي �سبب الظلم فيمنعه.
القول الثاين :وهو قول احلنفية والظاهريه وابن جزىء من املالكيه ال حاجة اىل ن�صب م�شرف ثقه بل اذا ادعى
 -21القرطبي –مرجع �سابق-092/6-
 - 22الدوري –اعقدالتحكيم -514-
 - 23الدوري –عقد التحكيم –�ص-614االلو�سي –روح املعاين-72/3
 -24الكيا الهرا�س�-أحكام القران -/1-القرطبي -112092/6-
 - 25الدوري �ص-714االلو�سي –روح املعاين 72/3
 -26االلو�سي –روح املعاين -72/3-الدوري –عقد التحكيم -814 -
 - 27البهوتي -من�صور بن يون�س -ك�شاف القناع عن متنع االقناع -حتقيق �أبو عبد اهلل حممد ح�سن حممد ح�سن – دار الكتب العلمية -بريوت – ج- 042-932/5
 - 28ال�شربيبني – حممد اخلطيب – مغني املحتاج – دار الفكر – ط ال يوجد – ج- 162/3
 - 29الد�سوقي – حممد بن احمد بن عرفه ت  – 321حا�شية الد�سوقي – دار الكتب العلمية بريوت –ج - 112/ 3
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كل من الزوجني ظلم �صاحبه بعث احلاكم حكمني مبا�شرة30.

وبناء على ما �سبق :ا�صحاب القول الأول يرون بعث احلاكم احلكمني يكون:
ً
�أ -اذا تعذر ا�سكانهما اىل جنب ثقه.
ب -اذا خرجا اىل ال�شقاق والعدواة بعد ا�سكانهما اىل جنب الثقة.
�أما ا�صحاب القول الثاين ف�أنهم يرون بعث احلاكم للحكمني يكون بخروج الزوجني اىل ال�شقاق والعداوة ب�أن دام
بينهما الت�ساب والت�ضارب وا�ستمرار النزاع دون احلاجه اىل ا�سكانهما اىل جنب ثقه.31
�أما القانون فقد جاء يف املادة  126من قانون االحوال ال�شخ�صية االردين فقرة( �أ ) حيث جاء فيها اذا كان طلب
التفريق من الزوجة وحتقق القا�ضي من �صحة ادعائها بذلت املحكمة جهدها يف اال�صالح بينهما ف�إذا مل ميكن
الإ�صالح �أنذر القا�ضي الزوج ب�أن ي�صلح حاله معها و�أجل الدعوى مدة ال تقل عن �شهر ف�إذا مل يتم الإ�صالح بينهما
�أحال الأمر اىل احلكمني32.

املطلب ال�ساد�س :حكم بعث احلكمني

اختلف الفقهاء يف حكم بعث احلاكم احلكمني
القول الأول :الوجوب
وهو املعتمد عند ال�شافعيه وجزم به املاوردي فقد جاء يف حتفه املحتاج فان ا�شتد ال�شقاق �أي اخلالف بعث القا�ضي
وجوبا ،واملنازعة فيه مردودة،لأن هذا من باب رفع الظلمات ،وهو من الفرو�ض العامه واملت�أكدة على القا�ضي. 33
وهو ر�أي ابن العربي من املالكيه فقال :اذا علم االمام من حال الزوجني ال�شقاق لزمه �أن يبعث اليهما حكمني وال
ينتظر ارتفاعهما لأن ما ي�ضيع من حقوق اهلل اثناء ما ينتظر رفعهما اليه ال جرب له  34وا�ستدلوا:
 - 1قوله تعاىل»فابعثوا حكم ًا من اهله وحكم ًا من اهلها».والأمر يفيد الوجوب والعله يف الوجوب حر�ص ال�شريعه
اال�سالميه على الوفاق بني الزوجني وادامة الرابطة بينهما،وال توجد قرينه ت�صرفه عن الوجوب اىل الندب 35
والأ�صوليون وان اختلفوا يف الأ�صل يف الأمر ،هل هو الوجوب �أو اال�ستحباب؟ اال �أن الراجح عند جمهورهم هو
الوجوب وي�صرف اىل اال�ستحباب بقرينه.
� - 2أن مهمة القا�ضي دفع الظلم عن النا�س ،والأمر بينهم باملعروف والنهي عن املنكر ،وهذا النزاع احلا�صل بني
الزوجني يجب على القا�ضي ت�سويته ،حفاظ ًا على الأ�سرة وحقوقها ،وطريقة ّ
ف�ض هذا النزاع بينهما القران الكرمي
ببعث احلكمني ،فوجب حمل البعث على الوجوب ال على غريه. 36
القول الثاين :اال�ستحباب:
 -)1وهو وجه عند ال�شافعيه.37وا�ستدلوا:
 - 30الدوري – عقد التحكيم �ص - 824 – 124
 - 31الدوري – عقد التحكيم �ص924
 - 32قانون االحوال ال�شخ�صية الأردين 0102م
 - 33ال�شربيني -مغني املحتاج  162/3عبداهلل – عمر الطيب ،منهج القران يف اال�صالح بني الزوجني ،ر�سالة ماج�ستري 1002م – جامعة وادي النيل – �ص 381
 34ابن العربي – ابو بكر حممد بن عبداهلل بن العربي  345ه -احكام القران البن العربي – دار الفكر للطباعه – لبنان -ط ال يوجد حتقيق حممد عبد القادر عطا
– ج- 345/1
 - 35امل�سيعدبني ،خالد ابراهيم� -أحكام ال�صلح بني الزوجني درا�سة فقهييه مقارنة بقانون الأحوال ال�شخ�صيه االردبي -ر�سالة ماج�ستري – جامعة م�ؤته -االردن- -
� -6002ص 97
 - 36الدوري -عقد التحكيم -434 -
 -37ابن الرفعه ،ابن العبا�س جنم الدين احمد بن حممد -ت  017ه  ،كفايه النبيه �شرح التنبيه ،دار الكتب العلمية – بريوت -حتقيق جمدي حممد �سرور – ط 1
				
جامعة امللكة �أروى

145

العدد التا�سع -يوليو  -دي�سمرب 2012

التحكـيــــــــم بني الزوجـني

�أ -ان االمر هنا لالر�شاد.
ب -هو من الأمور الدنيويه التي ال يظهر ارادة الوجوب منه فيها .
ج� -أن يف ال�سياق ،قرينه �صرفت الأمر من الوجوب اىل الندب وذلك عن طريق التعبري ب(�أن) وهي تدل على عدم
التحقق.
د -التعليل باخلوف قرينه تدل ان ال�شقاق مل يقع وبوادره ال تدل يقينا على وجود ال�شقاق.38
الراجح :هو الوجوب اعتبارا ان الراجح يف االمر هو الوجوب وتعلق امل�س�ألة بامر خطري وحفاظ ًا على الأ�سر،

املطلب ال�سابع :من امل�أمور ببعث احلكمني

اختلف العلماء يف تعيني الذي يبعث احلكمني تبع ًا الختالفهم يف املخاطب بقوله تعاىل((وان خفتم))
على اقوال-:
القول الأول:ال�سلطان وهو قول جمهور الفقهاء احلنفيه،واملالكيه،وال�شافعيه،واحلنابلة
والظاهرية.
قال اجل�صا�ص اختلف يف املخاطبني يف قوله تعاىل(( وان خفتم)) .من هم فروى عن �سعيد بن جبري
وال�ضحاك �أنه ال�سلطان الذي يرتافعان اليه  .قال ابو بكر قوله((والالتي تخافون ن�شوزهن)) هو خطاب لالزواج ملا
يف ن�سق الآية من الداللة عليه وهو قوله واهجروهن يف اامل�ضاجع وقوله تعاىل وان خفتم �شقاق بينهما الأوىل ان
يكون خطابا للحاكم الناظر بني اخل�صمني ،واملانع من التعدي والظلم لأنه بني �أمر الزوج ،وامره بوعظها وتخويفها
باهلل ثم بهجرانها يف امل�ضجع ان مل تنزجر ثم ب�ضربها ،ان اقامت على ن�شوزها ثم مل يجعل بعد ال�ضرب للزوج اال
املحاكمه اىل من ين�صف املظلوم منهما من الظامل ويتوجه حكمه عليهما.
قال ابو بكر وهذا نظري الع َنني واملجبوب وااليالء يف باب �أن احلاكم هو الذي يتوىل النظر يف ذلك والف�صل
بينهما مبا يوجبه حكم اهلل.39
وقال ابن العربي -:فاما من قال ان املخاطب الزوجان فال يفهم كتاب اهلل و�أما من قال انه ال�سلطان
فهو احلق،واما قول مالك انه قد يكون الوليني ف�صحيح ويفيده لفظ اجلمع فيفعله ال�سلطان تارة ويفعله الويل
اخرى40
وجاء يف املغني والكايف يف فقه ابن حنبل-:
واذا ادعى كل واحد منهما ظلم �صاحبه وعدوانه �أ�سكنهما احلاكم اىل جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما
االن�صاف فان مل ميكن ان�صاف احدهما من �صاحبه وظهر ال�شقاق بينهما بعث احلاكم حكم ًا من اهله وحكم ًا من
�أهلها.41
– 9002م – ج  353/31ال�شربيني – مغني املحتاج  ،162/3الرازي ،تف�سري الرازي – - 79/9
 - 38الدوري – عقد التحكيم  ،334امل�سيعديني� ،أحكام ال�صلح بني الزوجني �ص - 08
 -39اجل�صا�ص -احكام ج ،151-051/3الرازي -تف�سري الرازي ،79/9-ال�سيوا�سي -كمال الدين حممد بن عبدالواحد 186ه�-شرح فتح القدير -دار الفكر – بريوت
–  ،542-442/4ال�شربيني -مغني املحتاج –  ،162/3احمد علي الرازي – ت 073ه – احكام القران ،دار احياء الرتاث – بريوت 5041هط ال يوجد حتقيق
حممد ال�صادق قمحاوي -
 - 40ابن العربي – ابو بكر -حممد حممد بن عبداهلل – ت345ه -احكام القران – دار الفكر للطباعة – لبنان ط ال يوجد حتقيق حممد عبد القادر عطا– ،
ج935/1
 - 41ابو حممد – عبداهلل بن قدامه املقد�سي – ت 062ه -الكايف يف فقه ابن حنبل – املكتب اال اال�سالمي – بريوت ج ،931/3ابو حممد – عبداهلل بن قدامه املقد�سي
– املغني – املكتب اال�سالمي – بريوت – ج-342/7
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وخال�صة ادلتهم-:

 - 1الآثار الواردة يف هذا ال�ش�أن عن �سعيد بن جبري وغريه.رفع االمر اىل ال�سلطان
� - 2أن اهلل تعاىل قد بني �أمر الزوج،و�أمره بوعظها وتخويفها باهلل،ثم بهجرانها يف امل�ضجع ان مل تنزجر ،ثم
ب�ضربها ان �أقامت على ن�شوزها،ثم مل يجعل بعد ال�ضرب للزوج اال املحاكمة اىل من ين�صف املظلوم منهما من
الظامل ،ويتوجه حكمه عليهما.
 - 3اذا ورد اخلطاب مطلق ًا فيما طريقة االحكام كان من�صرف ًا اىل الأئمة والق�ضاة ،كقولة تعاىل{وال�سارق
وال�سارقة فاقطعوا �آيديهما}�سورة املائدة اية {.38الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}
�سورة النوراية .20
 - 4هو نظري العنني واملجبوب وااليالء ،يف باب �أن احلاكم هو الذي يتوىل النظر يف ذلك والف�صل بينهما مبا يوجبه
حكم اهلل.
 - 5فيه تكليف احلكام مالحظة �أحوال العامة واالجتهاد يف ا�صالح �أحوالهم.42

القول الثاين:الزوجان

قال به بع�ض الفقهاء منهم االمام علي ر�ضى اهلل عنه مبا روى �أنه جاء رجل وامر�أة اىل علي بن �أبي طالب
علي ر�ضي اهلل عنه فبعثوا حكم ًا من �أهله وحكم ًا من �أهلها
ر�ضي اهلل عنه ومع كل واحد فئام 43من النا�س،ف�أمرهم ّ
ثم قال للحكمني�:أتدريان ما عليكما؟ان ر�أيتما ان جتمعا جمعتما وان رايتما ان تفرقا فرقتما ،قالت املر�أة ر�ضيت
علي ر�ضي اهلل عنه:كذبت واهلل ال تنفلت حتى
علي فيه ويل ،فقال الرجل� :أما الفرقة فال فقال ّ
بكتاب اهلل مبا ّ
تقر مبثل الذي �أقرت به 44نقل ابن جريرهذا القول عن ابن عبا�س -قوله هذا يف الرجل واملر�أة اذا تفا�سد الذي
بينهما.
وحجة هذا القول اال�ستدالل بظاهر الن�صو�ص املروية عن االمام علي وال�سدي.
ورد هذا القول مبا ي�أتي:
�أ -انه مناف الختالف ال�ضمريين بالغيبة واحل�ضور والتثنية واجلمع،ولي�س املقام مقام التفات.
فاخلطاب ال يتوجه اىل الزوجني،لأنه لو توجه اليهما لقال:فابعثا.ولو كان خطاب ًا للأزواج لقال:وان خافا �شقاق
بينهما فليبعثا�،أو لقال :فان خفتم �شقاق بينكم .لكنه انتقل من خطاب الأزواج اىل خطاب من له احلكم والف�صل
بني النا�س.
ب -ان امل�أمور بالبعث اخلائف من �شقاقهما ،وهو غريهما ،واالن�سان ال يبعث �أحد ًا اىل نف�سه ،وال منافاة بني كون
الباعث احلاكم وبني ا�شرتاطهما على الزوجني ما يريدان ا�شرتاطه.45
القول الثالث�:أهل الزوجني.
وهو قول مروي عن ال�سدي 46وبع�ض االمامية وبع�ض ال�شافعيه وبع�ض املالكيه و�أحد �أقوال االبا�ضية بحجة:
� - 1أن اخلطاب يف الآية يجوز �أن يكون للزوجني �أو لأوليائهما �أو للحاكم ،وظاهرها ال ينايف ذلك،وعليه فيجوز
 - 42اجل�صا�ص – احكام القران ،151/3الرازي – تف�سري الرازي -69/9القرطبي -اجلامع الحكام القران  ،092/6الدوري -عقد التحكيم - 044-934
 -43الفئام :اجلماعة - .
� -44أخرجه الطربي يف التف�سري ،123 -023/8وال�شافعي يف الأم 771/5:وقال حديث علي ثابت عندنا ،واخرجه البيهقي يف ال�سنن  ،603-503/7وا�سناده �صحيح
�سنن الدار القطني ج� 3ص 592رقم  881من باب املهر من طريق ابراهيم بن حماد عن عمر بن �شبة عن عبدالوهاب عن �أيوب عن حممد عن عبيدة- .
 -45الدوري عقد التحكيم �ص-544
 - 46االلو�سي  -وروح املعاين ج� /3ص - 62
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الزوجـني
ال�شـركات
التحكـيــــــــم بني
مدى تقيد
البعث من كل ه�ؤالء ،ويجب اذا توقف اال�صالح عليه.47

 - 2قد ي�شعر به بع�ض االخبار.
ورد :ب�أن هذا القول مع كونه �شاذ ًا مناف لظاهر الآية والن�صو�ص
القول الرابع :الوليان اذا كان الزوجان حمجورين.
وهو قول املالكيه ،ومعنى البعث والزوجان حمجوران�:أن الزوجة قامت بال�ضرر،واذا �أنفذ الو�صيان حكمني فهما
نائبان عنهما ،فما �أنفذاه نفذ ،كما لو �أنفذه الو�صيان.48
القول اخلام�س :كل واحد من �صاحلي االمة.
وهو قول الرازي وال�شيخ حممد عبده بحجة:
� - 1أن قوله (:خفتم) خطاب للجمع،ولي�س حمله على البع�ض �أوىل من حمله على البقية ،فوجب حمله على
الكل .فعلى هذا يجب �أن يكون قوله(:وان خفتم) خطاب ًا جلميع امل�ؤمنني.ثم قال(:فابعثوا) فوجب �أن يكون
هذا االمر لالمة بهذا املعنى .فثبت �أنه �سواء وجد االمام �أم مل يوجد ،فلل�صاحلني �أن يبعثوا حكم ًا من �أهله
وحكم ًا من �أهلها لال�صالح.
 - 2هذا يجري جمرى دفع ال�ضرر ،ولكل �أحد �أن يقوم به.
 - 3فيه تكليف كل امل�سلمني �أن يالحظ بع�ضهم �ش�ؤون بع�ض ،ويعينه على حت�سني حاله 49
اما القانون االردين فقد اوجب على القا�ضي ار�سال احلكمني يف حال تعذر ا�صالح الزوجني كما جاء يف املادة 126
فقرة(�أ)و(ب)

القول الراجح:

و�أوىل الأقوال بال�صواب يف قوله(:فابعثوا حكم ًا من �أهله وحكم ًا من �أهلها) �أن اهلل خاطب امل�سلمني بذلك،
و�أمرهم ببعثة احلكمني عند خوف ال�شقاق بني الزوجني للنظر يف �أمرهما ،ومل يخ�ص�ص بالأمر بذلك بع�ضهم دون
بع�ض.

املطلب الثامن :ممن يكون احلكمان؟

ظاهر الآية انه ي�شرتط يف احلكمني �أن يكونا من االقارب لقوله(حكم ًا من اهله وحكم ًا من اهلها) وان
ذلك على �سبيل الوجوب ولكن العلماء حملوه على وجه اال�ستحباب .فذهب االمام مالك وال�شافعي واحمد اىل �أن
احلكمان ال يكونان اال من اهل الرجل واملر�أة ،اذ هما �أقعد باحوال الزوجني اذا كان ممكن ًا،وال يجوز بعث اجنبيني
مع االمكان فان بعثهما مع االمكان ففي نق�ض حكمهما تردد فان مل ميكن كونهما مع ًا من االهل بل واحد فقط من �أهل
احدهما والثاين �أجنبي فقال اللخمي �ضم له �أجنبي فان مل ميكن فاجنبيني وندب كونهما جارين الن اجلار �أدرى
بحال اجلار .50فان مل يوجد من اهلهما من ي�صلح لذلك ،فري�سل من غريهما عدلني عاملني،وذلك اذا ا�شكل �أمرهما ومل
 -47ال�شربيني مغني املحتاج ج-162 3
 -48الدردير ،ابو الربكات احمد بن حممد بن احمد – ال�شرح الكبري  64/2احلطاب – مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل ج 81/4الدوري – عقد التحكيم -
 - 49تف�سري الرازي ج�/9ص 79-69
 - 50ال�صاوي،احمد ال�صاوي،بلغة ال�سالك القرب امل�سالك�،ضبط حممد عبدال�سالم �شاهني،دار الكتب العلمية-بريوت-ط5991-1م-ج 333 /2القرطبي اجلامع
االحكام القران ،092/6الد�سوقي –حا�شية الد�سوقي -112/03 -ال�صابوين -علي ال�صابوين� ،صفوة التفا�سري -ج
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يدر ممن اال�ساءة منهما ف�أما اذا عرف الظامل ،فانه ي�ؤخذ له احلق من �صاحبه ويجرب على ازالة ال�ضرر .51وقال
ال�شافعيه� :أما كونهما من �أهلهما فم�ستحب غري م�ستحق اجماع ًا فان كانا اجنبني جاز .وقال احلنابلة يجوز ان يكونا
من غري �أهلهما،لأن القرابة لي�ست �شرط ًا يف احلكم وال الوكاله.52
الر�أي الثاين :وقول ابن احلاجب من املالكيه بتعني كونهما اجنبني لئال مييل القريب اىل قرابتة.53اما
القانون اخذ بر�أي جمهور الفقهاء فجاء يف الفقرة (ج) من املادة  126ي�شرتط يف احلكمني ان يكونا رجلني عدلني
قادرين على اال�صالح وان يكون احدهم من اهل الزوجة والآخر من اهل الزوج ان �أمكن وان مل يتي�سر ذلك حكم
القا�ضي رجلني من ذوي اخلربة والعدالة والقدرة على اال�صالح.
والأول هو الأرجح النه املوافق لن�ص الآية الكرمية.

املطلب التا�سع :خطوات التحكيم

اوال:تقول املر�أة حلكمها قد وليتك �أمري وحايل كذا ويبعث الرجل حكما من �أهله ويقول له حايل كذا
قاله ابن عبا�س ومال اليه ال�شافعي54.
ثانيا:ينبغي للحكمني �أن ينويا اال�صالح ويخل�صا يف تلك النية لوجه اهلل تعاىل �إذ �أن من ح�سنت نيته
�أ�صلح اهلل مبتغاه،فكان �سببا يف ح�صول ما يرمي �إليه من اال�صالح .
بدليل قوله تعاىل «�إن يريدا �إ�صالحا يوفق اهلل بينهما «(الن�ساء ) 35ويفهم من هذه الآيه �أن عدم
التوفيق بني الزوجني دالله على ف�ساد ق�صد احلكمني فقد روي �أن رجال وزوجته اخت�صما فرتافعا اىل عمر ر�ضى
اهلل عنه و�أحدهما من بني ها�شم ،والآخر من بني عبد �شم�س ،فبعث �إبن عبا�س وعثمان حكمان ر�ضي اهلل عنهما
بني الزوجني فرجعا ومل ي�صلحا فقال لهما:ما ق�صدمتا وجه اهلل تعاىل ف�إن اهلل يقول»�إن يريدا �إ�صالحا يوفق اهلل
بينها»
ثالثا:يخلو حكم الزوج بالزوج ويقول له �:إ�صدقني ما يف نف�سك�،أو اخربين ما يف نف�سك،اتهواها �أم
ال،حتى �أعلم مرادك ؟
ف�إن قال ال حاجة يل فيها،خذ يل منها ما �إ�ستطعت ،وفرق بيني وبينها،فيعرف من قبله الن�شوز،و�إن
قال�:إين اهواها فار�ضها من مايل مبا �شئت ،وال تفرق بيني وبينها فيعلم �أنه لي�س بنا�شز.
ويخلو حكم املر�أة باملر�أة ويطلب منها �أن ت�صدقه القول ،ويقول لها �أتهوين زوجك �أم ال؟ف�إن قالت فرق
بيني وبينه ،و�أعطه من مايل ما �أراد ،فيعلم �أن الن�شوز من قبلها ،و�إن قالت ال تفرق بيننا ،ولكن حثه على �أن يزيد
يف نفقتي ويح�سن �إيل ،علم �أن الن�شوز لي�س من قبلها 55
رابعا :يجتمع احلكمان وياخذ كل واحد منهما على �صاحبه ميثاقا لت�صدقني الذي قال لك �صاحبك
ولأ�صدقنك الذي قال يل �صاحبي ،ف�إذا فعال ذلك اطلع كل واحد منهما ما �أف�ضى به �صاحبه �إليه فيعرفان عند من
الظلم والنا�شز منهما .
خام�سا:ف�إذا ظهر لهما الذي كان الن�شوز من قبله،يقبالن عليه بالعظة والزجر والنهي فذلك قوله تعاىل
 - 51القرطبي -مرجع ال�سابق192/6
 - 52ال�شربيني -مغني املحتاج ،162/3البهوتي -ك�شاف القناع ،042/5الرازي -تف�سري الرازي79 /9-
 - 53الد�سوقي -حا�شية الد�سوقي 112/03
- 54الطربي –جامع البيان301/5-
 - 55القرطبي-اجلامع الحكام القر�آن-192/6-ابن العربي –�أحكام القر�آن ، 345-245/1-قطورة –عزة ر�شاد –التحكيم يف �ضوء ال�شريعة اال�سالمية-الغرفة
التجارية وال�صناعية-جدة 6141ه �ص 64الطربي –جامع البيان 301/5
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«فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها»56

ويدخالن عليهما املرة بعد املرة ويجتهدان يف اال�صالح بينهما ما �إ�ستطاعا لأجل الألفة.
�ساد�سا:ف�إن ر�أى احلكمان وجها للجمع بني الزوجني جمعا بينهما وقولهما نافذ يف اجلمع و�إن مل يوكلهما
الزوجان باجماع الفقهاء،57و�إن وجداهما قد انابا تركاهما ملا روى �أن عقيل بن �أبي طالب تزوج فاطمه بنت عتبه
بن ربيعه فقالت :ا�صرب علي و�أنفق عليك وكان �إذا دخل عليها تقول:يا بني ها�شم،واهلل اليحبكم قلبي �أبدا�،أين
الذين �أعناقهم كاباريق الف�ضه ترد �أنوفهم قبل �شفاههم�،أين عتبه بن ربيعه؟في�سكت عنها ،حتى دخل عليها يوما
وهو برم ،فقالت:له :اين عتبه بن ربيعه و�شيبة بن ربيعة؟فقال لها:على ي�سارك يف النار �إذا دخلت،فن�شرت عليها
ثيابها فجاءت عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه فذكرت له ذلك ف�ضحك ف�أر�سل اىل �إبن عبا�س ومعاويه ر�ضي اهلل
عنهما فقال �:إبن العبا�س لأفرقن بينهما ،وقال معاويه :ما كنت لأفرق بني �شيخني من بني عبد مناف ف�أتياهما
فوجداهما قد �سدا عليهما ابوابهما،و�أ�صلحا �أمرهما ،فرجعا·58.
�سابعا :ف�إن وجد احلكمان الزوجني قد اختلفا ومل ي�صطلحا وتفاقم �أمرهما �سعيا يف الألفة جهدهما
وذكرا باهلل تعاىل وبال�صحبة.59
وهذا ما اخذ به القانون يف الفقرة (د) من املادة  126فجاء فيها:يبحث احلكمان ا�سباب اخلالف والنزاع
بني الزوجني ،معهما �أو مع �أي �شخ�ص يرى احلكمان فائدة يف بحثها معه وعليهما ان يدونا حتقيقاتهما مبح�ضر يوقع
عليه فاذا ر�أيا امكان التوفيق واال�صالح على طريقة مر�ضيه �أقراها ودونا ذلك يف حم�ضر يقدم اىل املحكمة60
ثامنا�:إن تعذر اال�صالح بني الزوجني فهل ميلك احلكمان التفريق بينهما بدون �إذنهما؟

�أو هل يجوز للحكمني تنفيذ �أمريلزم الزوجني دون ر�ضاهما؟

اختلف الفقهاء فيما يليه احلكمان �أيليان اجلمع والتفريق دون �إذن الزوجني �أم لي�س لهما تنفيذ �أمر يلزم
الزوجني دون �إذن منهما؟ مثل �أن يطلق حكم الرجل �أو يفتدي حكم املر�أة ب�شيء من مالها.
و�أ�سا�س االختالف هو اختالفهما يف كون احلكمان وكيالن �أم حاكمان
القول االول :وهو ما ذهب �إليه االمام علي بن �أبي طالب وابن عبا�س و�سعيد بن جبري ر�ضي اهلل عنهما
وابراهيم النخعي واالمام مالك ووجه عند ال�شافعية �61إىل �أن لهما�أن يلزما الزوجني دون �إذنهما ما يريا فيه
امل�صلحة ف�إن ر�أيا التطليق طلقا و�إن ر�أيا �أن تفتدي املر�أة ب�شيء من مالها فعال ،فهما حاكمان موليان من قبل االمام
وينفذ حكمهما يف اجلمع والتفرقة 62فقال االمام مالك وا�صحابه :يجوز قولهما يف الفرقة واالجتماع بغري توكيل
من الزوجني وال �إذن منهما يف ذلك لأن طريقهما احلكم ال الوكالة وال ال�شهادة �سواء �أكان املحكم من قبل احلاكم �أو
 -56القرطبي –اجلامع الحكام القر�آن 192/6-
- ----------- - 57ابن ر�شد-بداية املجتهد99/2-
 - 58البيهقي�-أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي-ت854ه-ال�سنن الكربى-دار �صادر –بريوت-ط5531- 1هج– 603/7القرطبي –اجلامع لأحكام القر�آن-
192/6
- ---------- 59القرطبي –اجلامع لأحكام القر�آن .192/6
 - 60القانون االحوال ال�شخ�صية الأردين 0102م
 -61زكريا االن�صاري-ابو يحيى زكريا 629-ه�-أ�سنى املطالب �شرح رو�ضة –حتقيق حممد حممد عامر –دار الكتب العلمية –بريوت –ط1002-1م-985/6
،ال�صابوين –عبد الرحمن –مدى حرية الزوجني يف الطالق-مطبعة جامعة دم�شق2691-م –�ص-377-277
- -- - 62ال�صاوي-بلغة ال�سالك ج، 333/2ال�صابوين –علي ال�صابوين –�صفوة التفا�سري –ج، 374/ابن عبد الرب –�أبوعمر يو�سف بن عبداهلل بن حممداالندل�سي
–اال�ستذكار-حتقيق ح�سان عبد املناف وحممود �أحمدالقي�سيه –م�ؤ�س�سة النداء –�أبو ظبي –ط3002-4م –ج984-884/6
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من قبل الزوجني.63

وا�ستدل ا�صحاب هذا الر�أي باالتي:

 - 1ومبا روي عن علي كرم اهلل وجهه �أنه بعث من غري ر�ضا الزوجني وقال :عليكما �إن ر�أيتما �أن جتمعا فاجمعا.
و�أقل ما يف قوله عليكما �أن يجوز لهما ذلك 64
 - 2ن�ص الآية الكرمية �أنهما قا�ضيان ال وكيالن وال �شاهدان وللوكيل ا�سم يف ال�شريعة ومعنى وللحكم ا�سم يف
ال�شريعة ومعنى ،ف�إذا بني اهلل كل واحد منهما فال ينبغي ل�شاد-،65فكيف لعامل –�أن يركب معنى �أحدهماعلى
الآخر ،66وذكر ابن عبا�س م�س�ألة وهي �إن ر�أى احلكمان ان يجمعا فر�ضي �أحد الزوجني وكره الآخر ذلك ثم
مات �أحدهما ف�إن الذي ر�ضي يرث الذي كره وال يرث الكاره الرا�ضي.67
وقال القرطبي�:أما قوله بر�ضى الزوجني وتوكيلهما فخط�أ �صراح ف�إن اهلل �سبحانه خاطب
غري الزوجني �إذا خاف ال�شقاق بني الزوجني ب�إر�سال احلكمني ،و�إذا املخاطب غريهما ،كيف يكون ذلك بتوكيلهما،وال
ي�صح لهما حكم �إال مبا �إجتمعا عليه ؟68
وبناء على القول ال�سابق �إذا ر�أى احلكمان ان يطلقا بني الزوجني قال:االمام مالك يف احلكمني يطلقان ثالث ًا قال
تلزم واحدة بائنه ولي�س لهما الفراق باكرث من واحدة بائنه،وهو قول ابن القا�سم وقال اي�ض ًا ابن القا�سم تلزمه
ثالثه ان اجتمعا عليها وقاله املغريه وا�شهب وابن املاج�شون وا�صبغ.
وقال ابن املواز ان حكم احدهم بواحده والآخر بثالث فهي واحده وحكى ابن حبيب عن ا�صبغ ان ذلك لي�س ب�شيء
 ،69والطالق الذي يقع يكون طالق ًا بائن ًا النه ال يزال ال�ضرر اال بذلك اذ لو امكن ان يراجع ،ما زال �ضرره فال يكون
اال بائن ًا.70
�شيء فهو جائز،ان فرقا بينهما بثالث تطليقات او تطليقتني فهو جائز وان فرقا
وقيل ما حكما من
ً
بتطليقه فهو جائز وان حكما عليه بهذا من ماله فهو جائز،فان ا�صلحا فهو جائز،وان و�ضعا من �شيء فهو جائز.71
�أما القانون فقد جاء يف الفقرة (ه) من املادة  126اذا عجز احلكمان عن اال�صالح وظهر لهما اال�ساءة جميعها من
الزوجة قررا التفريق بينهما على العو�ض الذي يريانه على ان ال يزيد على املهر وتوابعه و�إذا كانت اال�ساءة كلها
من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقه بائنه على ان للزوجة ان تطالبه بغري املقبو�ض من مهرها وتوابعه ونفقه72
القول الثاين:لالمام �أبي حنيفه و�أحمد وقول عند االمام ال�شافعي ذهبوا فيه �إىل �أنه لي�س للحكمني �أن
يفرقا �إال بر�ضى الزوجني لأنهما وكيالن عنهما ،وال بد من ر�ضى الزوجني فيما يحكمان به

وا�ستدل ا�صحاب هذا الر�أي:

- ----------------- - 63الد�سوقي –حا�شية الد�سوقي،212/3-الرازي –تف�سري الرازي 79/9
 - 64الرازي-تف�سري الرازي 76/9
- - 65ال�شادي الذي تعلم �شيئا من العلم �أي �أخذ طرفا منه -
- - 66القرطبي –اجلامع  ---الحكام القر�آن-392/6-
 -67االلو�سي -روح املعاين،72/3-الكيا الهرا�س –�أحكام القران ،112/1-الطربي-جامع البيان401/5
 -68القرطبي –اجلامع لأحكام القر�آن -792/6
 - 69الد�سوقي -حا�شية الد�سوقي – ،212/3القرطبي احكام القران ،492/6ابن عبدالرب -اال�ستذكار984/6 -
 - 70ابو زهره – حممد ابو زهرة – االحوال ال�شخ�صية ق�سم الزواج – �ص 953
 - 71الطربي – جامع البيان – 501/5
 - 72قانون االحوال ال�شخ�صية الأردين 0102م
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� - 1أن اهلل تعاىل مل ي�ضف �إىل احلكمني �إال اال�صالح “�إن يريدا �إ�صالحا يوفق اهلل بينهما”وهذا يقت�ضي �أن يكون
ما وراء اال�صالح غريمفو�ض �إليهما
 - 2والنهما وكيالن فال ينفذ حكمهما �إال بر�ضى املوكل73
 - 3توقف االمام علي ر�ضي اهلل عنه ملا مل ير�ض الزوج قال للزوج ال تربح حتى تر�ضى مبا ر�ضيت به،فدل على
ان مذهبه �أنهما ال يفرقان اال بر�ضا الزوج
 - 4واال�صل املجمع عليه ان الطالق بيد الزوج�،أو بيد من جعل ذلك اليه وجعله مالك ومن تابعه يف باب طالق
ال�سلطان على املوىل والعنني 74
 - 5واجيب عن فعل االمام علي ر�ضي اهلل عنه بانه امام ولالمام ان يفعل ما راى به امل�صلحه
 - 6ولعل امل�س�ألة اجتهاديه وكالم احد املجتهدين ال يعتربحجة على االخر75
ولي�س يف االية ما يرجح �أحد الر�أيني على االخر ،بل فيها ما ي�شهد لكل من الر�أيني ،76وردوا على االمام
مالك يف قوله وللحكمني �أن يخالعاهما دون ر�ضاها ،وهذا بعيد،فان احلاكم ال ميلك ذلك فكيف ميلكه احلكمان77
لي�س بيد احلكمني من الفرقة �شيء ان ر�أيا الظلم من ناحية الزوج قاال�:أنت يا فالن ظامل انزع!فان �أبي رفعا ذلك
اىل ال�سلطان ويكون احلكمان �شاهدان على الزوجني ان احتاجا اىل �شهادتهما عند ال�سلطان 78والب�ضع حق الزوج
واملال الزوجه وهما ر�شيدان فال يوىل عليهما يف حقهما79
�أما القانون فقد اخذ بالر�أي الأول كما �سبق ذكره،يف املادة  126فقرة (ه)

املطلب العا�شر�:شروط احلكمني
�شروط احلكمني:

عند النظر يف �أقوال الفقهاء يف �شروط احلكمني جند �أن هنالك �شروط ًا متفق ًا عليها و�شروط ًا خمتلف ًا
فيها�.أما ال�شروط املتفق عليها فهي �أن يكون احلكم مكلف ًا(بالغا عقال) م�سلما متمكن ًا وب�صري ًا بالأمور وهذه �شروط
حمل اتفاق عند الفقهاء الأربعة احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة،80وكذلك �شرط العدالة فقد ن�ص
املالكية،يكون املحكم عد ًال فان مل يكن عد ًال فان حكمه يبطل �سواء �أكان بطالق �أو ابقاء �أو مبال وغري العدل
عندهم هو الفا�سق وال�صبي واملجنون والعبد وحكم �سفيه وهو املبذر وحكم امر�أة وغري فقيه 81يف حني ذهب ابن
العربي انه حال حتكيم غري العدل فتحكيمه نافذ النه ان كان توكي ًال،ففعل الوكيل نافذ،وان كان حتكمي ًا فقد
 73ال�شربيني مغني املحتاج  ،162/3ابن قدامه -الكايف ج�/3ص،931اجل�صا�ص احكام القران ج�/3ص, 251ال�شافعي-حممد بن ادري�س-ت402ه-احكام القر�آن
–دار الكتب العلمية –بريوت –ط ال يوجد –حتقيق عبد الغني عبد اخلالق-
 - 74ابن عبد الرب -اال�ستذكار- 894/6 -
 - 75االلو�سي روح املعاين 72/3
 - 76االلو�سي روح املعاين ،72/3الكيا الهرا�س -احكام القران412/1 -
 -77االلو�سي-روح املعاين-274/3-
 - 78الطربي -جامع البيان701-401/5 -
 - 79ابو زكريا االن�صاري – ا�سنى املطالب – 095/6
 - 80ابن الهمام�،شرح فتح القدير،ج�،9ص،79ال�شربيني ،مغني املحتاج،ج�،3ص،162ابن قدامه،املغني مع ال�شرح الكبري،ج�،7ص ت ،542الد�سوقي حا�شية الد�سوقي
112/3
 - 81ال�صاوي -احمد ال�صاوي،بلغه ال�سالك القرب امل�سالك ،دار الكتب العلمية -بريوت -ط 5991-1ج333/2
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قدماه على انف�سهما،ولي�س الغرر مب�ؤثر فيه كما مل ي�ؤثر يف باب التوكيل وباب الق�ضاء مبني على الغرر كله.82

	�أما ال�شروط التي وقع اخلالف فيها فهي:

 - 1الذكورة:
قولني:

يجب ان يكون احلكم ذكر ًا وبناء على ذلك فال ي�صح حتكيم املر�أه وقد اختلف الفقهاء يف هذا ال�شرط على

القول الأول:وهو قول احلنفية وال�شافعية ومفاده ان الذكورة لي�ست �شرط ًا من �شروط التحكيم وبناء على
هذا الر�أي يجوز حتكيم املر�أة ولعل ذلك مبين ًا على جواز تقليد املر�أة الق�ضاء و�أهلية املر�أة لل�شهادة وا�ستدلوا مبا
ي�أتي:
�أ -قال تعاىل{:وا�ست�شهدوا �شهيدين من رجالكم فان مل يكونا رجلني فرج ًال و�أمر�أتان ممن تر�ضون من ال�شهداء �أن
ت�ضل احداهما فتذكر احداهما االخرى} 83دلت االية على جواز �شهادة الرجل مع �أمر�أتني حتى تعادل �شهادة
رجل واحد وعندما �صحت �شهادة الرجال �صح توليها �أمر التحكيم.
ب -عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال»�ألي�س �شهادة املر�أة ن�صف �شهادة
الرجل ؟قلنا:بلى:قال فذلك مم نق�صان عقلها « 84
دل احلديث على ان �شهادة الرجل مثلي �شهادة املر�أة،وحيثما �صحة �شهادة املر�أة �صح حتكيمها.85
القول الثاين :هو قول املالكية واحلنابلة وقول عند ال�شافعية 86مفاد هذا القول �أنه ال يجوز تويل
املر�أة التحكيم و�أن الذكورة �شرط من �شروط احلكم وال ي�صح تويل املر�أة التحكيم ،وا�ستدلوا ب�أدلة كثرية منها:
�أ -قال تعاىل(:الرجال قوامون على الن�ساء مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض) 87قدم اهلل تعاىل الرجال على
الن�ساء وف�ضل الرجال على الن�ساء يف العلم والقدرة على حل الأمور وال �سيما �أن الرجال �أكمل عق ًال من الن�ساء.
ب -وعن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه قال»:قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (:لن يفلح قوم ولو �أمرهم امر�أة).88
دل احلديث على نفي الفالح عن القوم الذين يولون �أمرهم امر�أة والتحكيم نوع من �أنواع الوالية فال يجوز �أن تتوىل
املر�أة التحكيم89 .
الراجح جواز تويل املر�أة التحكيم لأن االمر ال يخت�ص بالرجل فاملر�أة طرفا يف النزاع كما هو الرجل
واطالعها على احوال املر�أة ا�سهل لرفع جانب احلرج واحلياءبينهما ،وقد ر�أينا يف هذا الزمان املر�أة تتوىل من�صب
وزير اخلارجية للو�ساطة بني الدول.باال�ضافة انه مت الرد على ادلة القائلني بعدم اجلواز ،ان القوامة املذكورة يف
االية هي خا�صة بقوامة الزوج يف اال�سرة بداللة قوله تعاىل (ومبا انفقوا من اموالهم ) ،ولو املراد منع املراة من
الوالية يف كل ال�ش�ؤون ملنعت املراة من الوالية اخلا�صة وهذا مل يقل به احد من العلماء.اما حديث ابي بكر ر�ضي
 - 82القرطبي-اجلامع االحكام القران 592/6
� - 83سورة البقرة�،أية 282
� - 84أخرجه البخاري،كتاب احلي�ض ج�،1ص87
� - 85أبو زكريا الن�صاري-ا�سنى املطالب ،592/6الكا�سني عالء الدين ابي بكر بن م�سعود ت 785ه – بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع – حتقيق علي حممد معو�ض
وعادل احمد حممد عبداملوجود – دار الكتب العلمية ط3002 2م -ج� 3ص095
 - 86ال�شربيني مغني املحتاج –ج�-3ص،162الد�سوقي – حا�شية الد�سوقي ،112/3ابن مفلح املبدع يف �شرح املقنع – ج612/7
� - 87سورة الن�ساء اية 43
 - 88رواه البخاري،كتاب الفنت،ج�31ص64
 - 89امل�سيعديني – احكام ال�صلح بني الزوجني �ص77
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اله عنه (لن يفلح قوم ولواامرهم امراة )فهذا يف مو�ضوع اخلالفة ولي�س الق�ضاء والتحكيم،90ولكن على املراة اذا
تولت ذلك االلتزام بحكم ال�شرع كما هو الرجل .
ر�أي القانون:ن�صت املادة  126فقرة ج �أنه ي�شرتط يف املحكمني ان يكونا رجلني عدلني قادرين على اال�صالح
وان يكون �أحدهما من اهل الزوجة واالخر من اهل الزوج ان �أمكن ،وان مل يتي�سر ذلك حكم القا�ضي رجلني من ذوي
اخلربة والعدالة والقدرة على اال�صالح91 .
نالحظ يف هذه املادة �أن القانون �أخذ بر�أي جمهور الفقهاء وذلك لأن املر�أة ال تقدر على ت�صنيف االمور مثل الرجل
فقد جتد حرجا من التدخل يف �ش�ؤون اال�سرة وكذلك تواجه حرجا عند ذهابها وايابها اىل املحاكم ال�شرعية92

 - 2القرابة

	�أن يكون احلكمان من اهل الزوجني وذلك لقوله تعاىل{فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها}.
وقد �سبق بيان ر�أي الفقهاء فيها وملخ�صه ان يكون احلكمان من اهل الزوجني ما امكن ذلك وانه ال ي�صار
اىل االجنبي اال يف حال تعذر وجودهما وخالف يف ذلك ابن احلاجب من املالكية فقال:يتعني كونهما اجنبني.93
ر�أي القانون :ن�صت املادة  126فقرة ج �أنه ي�شرتط يف املحكمني ان يكونا رجلني عدلني قادرين على
اال�صالح وان يكون �أحدهما من اهل الزوجة واالخر من اهل الزوج ان �أمكن ،وان مل يتي�سر ذلك حكم القا�ضي رجلني
من ذوي اخلربة والعدالة والقدرة على اال�صالح.
جند ان القانون قد اوجب ان يكون احلكمان من اهل الزوجني وال�صواب ان يجعل ذلك مف�ضال ال واجبا وال
�سيما وان الذمم قد ات�سعت ويجعل ذلك كل منهما مييل اىل قريبه فيعقدان امل�شكلة بدل �أن ي�صلحاها.

املطلب احلادي ع�شر:م�سائل متفرقة متعلقة بالتحكيم
� - 1إختالف احلكمني

ف�إن �إختلف احلكمان مل ينفذ قولهما ،ومل يلزم من ذلك �شيء �إال ما �إجتمعا عليه وكذلك كل حكمني حكما
يف �أمر ف�إن حكم �أحدهما بالفرقة ومل يحكم االخر بها �أو حكم �أحدهما مبال و�أبى الآخر فلي�سا ب�شيء حتى يتفقا
.94
وقال ال�شافعية :ف�إن �إختلفا ر�أيا بعث �إثنني غريهما حتى يجتمعا على �شيء ،ويف كتاب احلناطي �إنه �إذا
ر�أى �أحدهما اال�صالح ،واالخر التفريق ،ففرق ،نفذ التفريق،و�إن جوزنا االقت�صار على واحد ذكره الرافعي95
اما القانون فانه يف حال اختالف احلكمني يف حتديد ن�سبة ا�ساءة كل من الزوجني لالخر تقوم املحكمة
حكما ثالثا مرجحا لأي منهماوهذا ما جاء يف الفقرة (ح)من املادة 126ال اعادة التحكيم من جديد96
 -90ال�سرطاوي –التحكيم يف ال�شريعة اال�سالمية –�ص-94
 -91قانون االحوال ال�شخ�صية االردين 0102،م -امل�سيعديني – احكام ال�صلح بني الزوجني �ص-77
 - 92امل�سيعديني – احكام ال�صلح بني الزوجني �ص87
 - 93اجل�صا�ص – احكام القران ج ،251/3ال�شربيني مغني املحتاج ،162/3ابن قدامه /الكايف،931/3ابن القدامه املغني ،442/7الد�سوقي -حا�شية الد�سوقي
112/3
 -94القرطبي –اجلامع -492/6
� -95إبن الرفعه�-أبو العبا�س جنم �أحمد بن حممد –ت  017ه كفاية النبيه �شرح التنبيه –حتقيق جمدي حممد �سرور با�سلوم-دار الكتب العلمية –بريوت ج،653/31ابو
زكريا االن�صاري –ا�سنى املطالب -095/6-
 -96داود-احمد حممد علي –القرارات اال�ستئنافية يف االحوال ال�شخ�صية –دار الثقافة للن�شر والتوزيع –عمان ط1102- 2م�-ص  082ذكر رقم املادة - 231
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هل ي�شرتط الدخول لبعث احلكمني

يجوز بعث احلكمني وان مل يدخل بها الزوج فقد يكونان يف بيت واحد او جاريني فيتنازعان97

�إغماء احد الزوجني

فان اغمي على احد الزوجني او جن ولو بعد ا�ستعالم احلكمني ر�أيه مل ينفذ حكمهما �أي امرهما ،لأن
الوكيل ينعزل باالغماء واجلنون وان اغمي على احدهما او جن قبل البعث مل يجز بعث احلكمني .
وان غاب احدهما بعد بعث احلكمني نفذ امرهما كما يف �سائر الوكالء وظاهر انه يعترب ر�شد الزوجه
ليت�أتى بذلها العو�ض ال ر�شد الزوج ملا انه يجوز خلع ال�سفيه في�صح توكيله فيه98
وهل يجرب الزوجان على التحيكم قال البهوتي�:إن امتنعا عن التحكيم مل يجربا عليه-99
واخريا قوله تعاىل{�إن اهلل كان عليما خبريا}
	�إن اهلل كان عليما مبا �أراد احلكمان من �إ�صالح بني الزوجني وغريه خبريا بذلك وبغريه من �أمورهما وامور
غريهما ،ال يخفى عليه �شيء منه حافظ عليهم حتى يجازي كال منهم جزاءه باالح�سان �إح�سانا ،وباال�ساءة غفرانا
�أو عقابا

النتائج والتو�صيات
التحكيم بني الزوجني م�شروع يف القرءان الكرمي يف �سورة الن�ساء �آية .35حكم التحكيم بني الزوجني الوجوب على الراجح .ي�ستحب �أن يكون احلكمان من �أهل الزوج والزوجة .امل�أمور ببعث احلكمني هو كل واحد من �صاحلي الأمة على الراجح يف نظر الباحث.�-صالحية احلكمان حمل خالف بني الفقهاء نظر ًا الختالفهما يف تكييف احلكمان هل هما وكيالن �أم حاكمان.

التو�صيات :

تو�صي هذه الدرا�سة بتفعيل التحكيم واالهتمام به من خالل معاجلة امل�شكالت اال�سرية قبل تفاقمهما
بجهود احلكماء و اهل اخلربة لتفادي حاالت الطالق .

 -97الد�سوقي-حا�شية الد�سوقي -112/3-
 -98ابو زكريااالن�صاري�-أ�سنى املطالب 195 -095/6-البهوتي –ك�شاف القناع -042/5-
-042/5 -99البهوتي ك�شاالقناع
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املراجع
� - 1إبن منظور-ابو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم-ل�سان العرب –دار �صادر بريوت ط6
 - 2العمري –ا�شرف يحيى ر�شيد-نظرية التفريق الق�ضائي بني الزوجني (درا�سة ت�أ�صيلية ومقارنة)-ر�سالة
دكتوراه-2005م-اجلامعة -
 - 3الدهلوي-حممد يعقوب حممد�-ضمانات حقوق املر�أة الزوجية-النا�شر عمادة البحث العلمي –اجلامعة
اال�سالمية-املدينه املنوره-ط2004-1م-
 - 4القرطبي-ابو عبداهلل �شم�س الدين بن احمد بن ابي بكر-اجلامع الحكام القر�آن -واملبني ملا ت�ضمنه من ال�سنه
و�آي الفرقان –حتقيق عبداهلل بن عبد املح�سن الرتكي –م�ؤ�س�سة الر�سالة –ط2006 1-م –
- 5االلو�سي ابو الف�ضل �شهاب الدين ال�سيد حممود –روح املعاين يف تف�سري القران العظيم وال�سبع املثاين-حتقيق
علي عبدالباري عطيه –دار الكتب العميه –بريوت
 - 6الرازي –حممد الرازي فخر الدين – تف�سري الرازي-قدم له خليل حميي الدين املي�س -دار الفكر –ط/3-
 - 7ال�صابوين-حممد علي –روائع البيان يف تف�سري �آيات الآحكام –مكتبة الغزايل –دم�شق-ط1980-3
 - 8ال�شعراوي –حممد متويل –تف�سري ال�شعراوي -املو�سوعة ال�شاملة -اال�صدار اخلام�س
 - 9الكيا الهرا�س-عماد الدين بن حممد الطربي –�أحكام القران –حتقيق مو�سى حممد علي وعزت علي عيد
عطيه-دار اجليل بريوت
 - 10البهوتي -من�صور بن يون�س -ك�شاف القناع عن متنع االقناع -حتقيق �أبو عبد اهلل حممد ح�سن حممد ح�سن
– دار الكتب العلمية -بريوت
 - 11ال�شربيبني – حممد اخلطيب – مغني املحتاج – دار الفكر – ط ال يوجد
 - 12الد�سوقي – حممد بن احمد بن عرفه ت  – 123حا�شية الد�سوقي – دار الكتب العلمية بريوت
 - 13قانون االحوال ال�شخ�صية الأردين 2010
 - 14ابن العربي – ابو بكر حممد بن عبداهلل بن العربي  543ه -احكام القران البن العربي – دار الفكر
للطباعه – لبنان -ط ال يوجد حتقيق حممد عبد القادر عطا
 - 15امل�سيعدبني ،خالد ابراهيم� -أحكام ال�صلح بني الزوجني درا�سة فقهييه مقارنة بقانون الأحوال ال�شخ�صيه
االردبي -ر�سالة ماج�ستري – جامعة م�ؤتة-2005م
 - 16ابو حممد – عبداهلل بن قدامه املقد�سي – ت 260ه -الكايف يف فقه ابن حنبل – املكتب اال�سالمي – بريوت
 - 17ابو حممد – عبداهلل بن قدامه املقد�سي ت 260ه– املغني – املكتب اال�سالمي – بريوت –
 - 18الدردير ،ابو الربكات احمد بن حممد بن احمد – ال�شرح الكبري  46/2احلطاب – مواهب اجلليل يف �شرح
خمت�صر خليل
 - 19قطورة -عزة ر�شاد –التحكيم يف �ضوء ال�شريعة -اال�سالمية-الغرفة التجارية وال�صناعية-جدة 1416ه
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التحكـيــــــــم بني الزوجـني

 - 20ال�صاوي،احمد ال�صاوي،بلغة ال�سالك القرب امل�سالك�،ضبط حممد عبدال�سالم �شاهني،دار الكتب العلمية-
بريوت-ط1995-1
 - 21زكريا االن�صاري-ابو يحيى زكريا -926ه�-أ�سنى املطالب �شرح رو�ضة –حتقيق حممد حممد عامر –دار الكتب
العلمية –بريوت –ط1-
- 22ال�صابوين –عبد الرحمن –مدى حرية الزوجني يف الطالق-مطبعة جامعة دم�شق-1962م
 - 23ابن عبد الرب –�أبوعمر يو�سف بن عبداهلل بن حممداالندل�سي –اال�ستذكار-حتقيق ح�سان عبد املناف
وحممود �أحمدالقي�سيه –م�ؤ�س�سة النداء –�أبو ظبي –ط2003-4م -
 - 24ابو زهره – حممد ابو زهرة – االحوال ال�شخ�صية ق�سم الزواج
� - 25إبن الرفعه�-أبو العبا�س جنم �أحمد بن حممد –ت  710ه كفاية النبيه �شرح التنبيه –حتقيق جمدي حممد
�سرور با�سلوم-دار الكتب العلمية –
 –26بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع – حتقيق علي حممد معو�ض وعادل احمد حممد عبداملوجود – دار الكتب
العلمية ط2003 2م -ج� 3ص590
 - 27داود-احمد حممد علي –القرارات اال�ستئنافية يف االحوال ال�شخ�صية –دار الثقافة للن�شر والتوزيع –عمان
ط-2011 2م�-ص  280ذكر رقم
 - 28ابن ر�شد –حممد بن احمد-بداية اجلتهد ونهاية املقت�صد –دار الكتب العلمية بريوت –ط-10
 - 29ابن الهمام :-كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي ـ �سنة الوفاة 681هـ� -شرح فتح القدير –
 - 30الدوري-قحطان عبدالرحمن-عقد التحكيم يف الفقه اال�سالمي والقانون الو�ضعي-دار الفرقان-ط-2
2001م
 - 31ال�شافعي -حممد بن ادري�س ت 204ه – احكام القران لل�شافعي – دار الكتب العلمية – بريوت 1400ه – ط
ال يوجد – حمقق عبد الغني عبد اخلالق
 - 32البيهقي -ابو بكر احمد بن احل�سني بن علي – ت458ه �سنن الكربى -دار �صادر بريوت -ط1355 1
 - 33اجل�صا�ص -احمد بن علي الرازي ت  370ه -احكام القران – دار احياء الرتاث -بريوت -1405ه ط ال
يوجد – حتقيق حممد ال�صادق قمحاوي
 - 34ال�سرطاوي-حممود علي –التحكيم يف ال�شريعة اال�سالمية-دار الفكر –عمان –ط2007-1م
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
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اثار تبني املعايري املحا�سبية الدولية على
النظام اجلبائي -حالة اجلزائر-
د .جاوحدو ر�ضا

كلية االقت�صاد  -جامعة عنابة اجلزائر

�أ .حمدي جليلة اميان

كلية االقت�صاد -جامعة عنابة اجلزائر

ملخ�ص:

ي�ؤدي تطبيق املعايري املحا�سبية الدولية يف اجلزائر �إىل عدة
تغيريات يف بع�ض القواعد املحا�سبية و اجلبائية  ،و مت�س هذه التغيريات
ب�شكل مبا�شر عنا�صر حتديد ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات  ،و يتطلب ذلك
تكييف القواعد اجلبائية مع الواقع املحا�سبي اجلديد و �ضرورة �إعداد جدول
التوفيق �أو االنتقال من النتيجة املحا�سبية �إىل النتيجة اجلبائية  ،مبا ي�سمح
بع�صرنة النظام اجلبائي و تقليل ت�أثريات تغري املرجع املحا�سبي  ،جلعل
امل�ؤ�س�سة اجلزائرية حتظى ب�إطار قانوين مدعم مبا فيه الكفاية ميكنها من
حت�سني �سري العالقة بني املحا�سبة و اجلباية ،و باملوازاة مع كل هذه اجلهود
حظي القانون اجلبائي هو الآخر بجملة من التغريات و الإ�صالحات ،بهدف
الو�صول �إىل ج�سر ي�سهل االت�صال بني احلاجيات املحا�سبية و اجلبائية  .ما
يفر�ض على الدولة اجلزائرية �ضرورة تكثيف جهودها من �أجل درا�سة و
حل خمتلف الإ�شكاليات التي قد يطرحها هذا التباعد ،و ذلك بعر�ض حلول
مو�ضوعية و و�سطية لي�س من �ش�أنها تغليب الأهداف اجلبائية على الأهداف
املحا�سبية .
الكلمات املفتاحية  :املعايري املحا�سبية الدولية  ،النظام املحا�سبي
املايل والقواعد اجلبائية اجلزائرية  ،نقاط االختالف  ،التكييف و جهود
الدولة .
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-حالة اجلزائر- اثار تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي

Résumé

L>application des normes comptables
internationales en Algérie à plusieurs changements
dans certains règles comptables et fiscales, et ces
changements affectent directement déterminer les
éléments de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, et exige
des règles fiscales de conditionnement avec le nouvelle
pratique comptable et de la nécessité de préparer une
table de concilier ou de passer d’un résultat comptable
vers un résultat fiscal , Permettre la modernisation
du système fiscal et réduire les effets du changement
de référence comptable, Pour rendre l’entreprise
algérienne dispose d’un cadre juridique est soutenu
la position assez pour améliorer le fonctionnement de
la relation entre la comptabilité et la fiscalité, Et en
parallèle avec tous ces efforts, le droit fiscal est aussi
un ensemble de changements et de réformes, ce qui
est imposé à l’Etat algérien la nécessité d’intensifier
leurs efforts pour étudier et résoudre les différents
problèmes qui peuvent découler de cette lacune , et en
offrant des solutions objectives et intermédiaire qui
n’a pas l’intérêt de donner l’avantage à des objectifs
fiscales sur les objectifs comptables .
Mots
clés : les
normes
comptables
internationales, système comptable financier , les règles
fiscales algérienne , points de divergences , l’adaptation
de les efforts de l’état.
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اثار تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي -حالة اجلزائر-

مـقدمـة:

تعتمد معظم دول العامل يف حتديدها للنتائج اجلبائية املتعلقة باحت�ساب ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات
على النتائج املحا�سبية وبالتايل فبع�ض هذه الدول التي طبقت املعايري املحا�سبية الدولية وجدت بع�ض العراقيل يف
تكييفها مع �أنظمتها اجلبائية ،التي تتميز بخ�صو�صيات القوانني املطبقة يف كل بلد ،وهذا ما دفع بع�ض املتخ�ص�صني
يف هذا املجال �إىل اقرتاح و�ضع جلنة خا�صة تتكفل بو�ضع قوانني وقواعد جبائية يف �شكل معايري موحدة تطبق
عرب العامل ،باعتبار �أن بع�ض املفاهيم التي �أتت بها هذه املعايري خا�صة ما يتعلق مبعاجلة �صنف اال�ستثمارات (مثال
االهتالك املركب) عقدت من حجم املعاجلات املبنية على �أ�سا�س قوانني ت�شريعية �ضريبية لالنتقال من النتيجة
املحا�سبية �إىل النتيجة اجلبائية .ويف هذا ال�صدد ،قامت هذه الدول بدرا�سة بع�ض قوانينها ال�ضريبية احلالية
بهدف تكييفها مع املعايري املحا�سبية الدولية مثل فرن�سا� ،أملانيا�...إلخ.
اجلزائر وكغريها من دول العامل لي�ست يف من�أى عن هذه التغريات والتحوالت االقت�صادية ،فقد �شهدت
�إ�صالحات حما�سبية جديرة م�ست طبيعة املمار�سة املحا�سبية من خالل تبني نظام حما�سبي مايل جديد يقوم على
املعايري الدولية  IAS/IFRSبدال عن النظام املحا�سبي ال�سابق الذي يعتمد �أ�سا�سا على املقاربة ال�ضريبية .
تختلف القوانني املحددة للقواعد اجلبائية اجلزائرية عن مفاهيم وقواعد النظام املحا�سبي املايل
املتبنى للمعايري الدولية للمحا�سبة والتقارير املالية ( )IAS /IFRSمن حيث الأهداف ،حيث يوجد بع�ض
القواعد اجلبائية التي ت�سعى لتعظيم الإيرادات اجلبائية فمثل هذه القواعد تعمل على الرفع من �إيرادات الدولة
بطريقة ميكن القول عنها �أنها غري عادلة ،لأنها غالبا ما تخدم �أهداف اخلزينة العامة �أو �أهداف وطنية  ،كما
�أنها تتدخل يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية فهي تعترب و�سيلة لالقت�صاد ال�سيا�سي واالجتماعي للدولة (
حتفيز اال�ستثمار ،حت�سني ال�شروط االجتماعية للعمال )...ما يجعل القواعد اجلبائية تتجه نحو حتقيق �أهداف
اقت�صادية واجتماعية للدولة .يف حني �أن النظام املحا�سبي املايل اجلديد ي�سعى �إىل تعزيز ال�شفافية وامل�صداقية
يف عر�ض القوائم املالية مع �إتباع حيادية تامة.
ت�ستخل�ص النتيجة اجلبائية من النتيجة املحا�سبية للح�سابات املح�صل عليها بعد �إعادة معاجلة خا�صة
ح�سب قواعد النظام اجلبائي اجلزائري .وانطالقا من النتيجة اجلبائية يتم احت�ساب ال�ضريبة على �أرباح
ال�شركات ،وعليه ف�أي تعديل يف النتيجة املحا�سبية �سي�ؤدي بال�ضرورة �إىل الت�أثري على النتيجة اجلبائية التي
تخ�ضع معاجلتها للقوانني اجلبائية.
وعلى �ضوء ما �سبـق ذكره ميكـن طـرح الإ�شكاليـة الرئي�سيـة الآتيـة:
ما هي �أثار تطبيـق املعايري املحا�سبيـة الدوليـة يف اجلزائـر على النظام اجلبائي و ما هو حجم اجلهـود
املبذولة يف �إطار عمليـة تكييفه مع مفاهيم النظام املحا�سبـي املالـي اجلديـد؟
ويرتتب عن الإ�شكاليـة الرئي�سية عدة �أ�سئلـة فرعيـة تتمـثل فـي:
ما مدى ت�أثر العالقة بني املحا�سبة واجلباية يف �إطار التطورات التي ي�شهدها املجال املحا�سبـي؟
ما هي جهود املنظمة الدولية املحا�سبية(( IASBلتفادي تعار�ض املعايري املحا�سبية الدولية مع القواعد
اجلبائية؟
ما هي انعكا�سات تبني اجلزائر للمعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي اجلزائري؟
ما حجم اجلهود املبذولـة لتكييف بع�ض قوانني النظام اجلبائـي اجلزائري مع متطلـبات النظام املحا�سبـي
املالـي اجلديـد؟
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اثار تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي -حالة اجلزائر-

ما هي احللول املقرتحة للتقليل من �أثر تطبيق النظام املحا�سبي املايل اجلديد على القواعد اجلبائية؟
فر�ضـيات الدرا�سـة  :يعتمد البحث على جملـة الفر�ضيات الفرعيـة منـها :
�أي تعديل يف النتيجة املحا�سبية �سي�ؤدي بال�ضرورة �إىل الت�أثري على النتيجة اجلبائية.
قامت اجلزائر يف ال�سنوات الأخرية ب�إ�صالحات حما�سبية نتج عنها �إ�صدار النظام املحا�سبي املايل الذي ي�ستمد
مبادئه وفل�سفته من املعايري املحا�سبية الدولية ،وهي مغايرة ملا هي عليه يف املخطط املحا�سبي الوطني.
القواعد واملبادئ املحا�سبية التي �أتت بها املعايري املحا�سبية الدولية ال تتنا�سب مع القواعد والقوانني اجلبائيـة
اجلزائريـة احلاليـة.
�ضرورة القيام ببع�ض الإ�صالحات اجلبائية لتكييفها مع املمار�سات املحا�سبية اجلديدة املبنية على املعايري
املحا�سبية الدولية بهدف لالنتقال من النتيجة املحا�سبية �إىل النتيجة اجلبائية دون امل�سا�س بحجم الوعاء
اخلا�ضع لل�ضريبة.

�أهـمية البحـث:

تطبيق الدول للمعايري املحا�سبية الدولية بالت�أكيد �سينجم عنها عدة �آثار جانبية خا�صة منها التي
تعتمد على اجلوانب املحا�سبية� ،أو لها عالقة مع املحا�سبة ،كاملجال اجلبائي الذي يرتكز يف الأ�سا�س على النتائج
املحا�سبية من �أجل حتديد الوعاء ال�ضريبي لل�شركات ،و من هنا تربز �أهمية املو�ضوع الذي نحاول من خالله معرفة
العالقة بني املحا�سبة و اجلباية يف �إطار التغريات املحا�سبية املحا�سبية اجلديدة ،و كذلك معرفة �أهم انعكا�سات
تبني اجلزائر للنظام املحا�سبي املايل اجلديد امل�ستوحى بدرجة كبرية من املعايري املحا�سبية الدولية على النظام
اجلبائي  ،و الرتكيز على اجلهود املبذولة لتقدمي احللول املنا�سبة  ،لتكييف النظام اجلبائي مع التغريات املحا�سبية
اجلديدة .

�أهـداف البحـث :

يهدف هذا البحث �إىل تو�ضيح ت�أثري تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي  ،وي�سعى
ملعرفة �أهم نقاط االختالف بني القواعد املحا�سبية التي �أتت بها املعايري املحا�سبية الدولية والقواعد اجلبائية
احلالية ،وكذا اقرتاح بع�ض احللول التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد على تكييف هذه الأخرية مع م�ستجدات القواعد
املحا�سبية و التقلي�ص من �أثرها على النظام اجلبائي .

دوافـع اختـيار البحـث :

درا�سة ما مدى ت�أثر العالقة بني املحا�سبة واجلباية يف �إطار التغريات املحا�سبية
معرفة اجلهود املبذولة من املنظمة الدولية للمحا�سبة لتفادي تعار�ض املعايري املحا�سبية الدولية مع اجلباية .
معرفة �آثار �أو انعكا�سات تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي ،ودرا�سة حالة النظام املحا�سبي
املايل اجلديد و النظام اجلبائي اجلزائري .
تو�ضيح �أهم نقاط االختالف بني القواعد املحا�سبية اجلديدة و القواعد اجلبائية .
تقدمي بع�ض احللول التي من �ش�أنها التي تعمل على تكييف القواعد اجلبائية مع التغريات املحا�سبية.
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مدى ت�أثر العالقة بني املحا�سبة واجلباية يف �إطار التطورات التي ي�شهدها املجال املحا�سبـي
التطبيقات اجلديدة والتطورات احلديثة التي ي�شهدها جمال املحا�سبة� ،ست�ؤدي بال�ضرورة �إىل �إحداث تغيريات يف
املعاجلة املحا�سبية ملختلف التدفقات املادية واملالية التي ت�شهدها امل�ؤ�س�سة مع ظهور قواعد ومبادئ جديدة1.
هذه التغريات �سيكون لها �أثر كذلك على ح�ساب النتيجة املحا�سبية نقطة الو�صل والنتيجة اجلبائية� ،إذ �أن
القواعد املتعلقة باملحا�سبة واملعلومة املالية احلديثة تبتعد وب�سرعة عن املفاهيم القانونية الكال�سيكية للقانون
التجاري واجلبائي على ال�سواء.
ترتكز القواعد املحا�سبية اجلديدة على �شفافية النتائج املعرو�ضة والتي لها غايات مالية يف حني كانت القواعد
املحا�سبية �سابقا تخدم غايات �ضريبية .وبهذا فهي تختلف عن القواعد اجلبائية املحددة للربح ال�ضريبي التي
مل يحدث �أي تغيري على الأقل على امل�ستوى املحلي .لذا ،فالتطور احلادث يف املجال املحا�سبي والذي كان نتيجة
جهود التوحيد الدولية التي انبثقت عنها املعايري املحا�سبية الدولية (IAS/IFRS) (International
 )Accounting Standards/ International Financial Reporting Standardsكان من
ال�ضروري �أن تتبعه تطورات والتغيريات مت�س اجلانب اجلبائي يف نقاط التقاطع التي جتمعهما ،من �أجل تفادي
تعميق الهوة بني النظامني املحا�سبي واجلبائي.
هناك بع�ض احلاالت العملية التي ميكن �أن تعطي ر�ؤية �أكرث واقعية ،عن عالقة املحا�سبة املالية بالقواعد اجلبائية
دوليا ومنها2:
معاجلة الأ�صول املادية واملعنوية  :تعالج الأ�صول املادية واملعنوية وفقا للقاعدتني املحا�سبية واجلبائية ،على
النحو الأتي:
القـواعـد اجلـبائيـة:

القـواعـد املحا�سبيــة

غالبا ما يكون التقييم لهذه الأ�صول على �أ�سا�س التكلفة التاريخية،
�أما �إعادة التقييم فهي ممكنة وم�سموح بها فقط لبع�ض الأ�صول.
ففائ�ض القيمة تفر�ض عليه ال�ضريبة فقط عندما يتحقق فعال،
�أي القاعدة اجلبائية ت�أخذ مببد�أ التحقق وهو احلال كذلك بالن�سبة
للم�ؤونات حتى ت�ؤخذ بعني االعتبار جبائيا.

تقيم عنا�صر الأ�صول املادية واملالية على �أ�سا�س مبد�أ
التكلفة التاريخية كقاعدة �أوىل للت�سجيل ،وبعدها
ميكن التوجه نحو ا�ستعمال مبد�أ القيمة العادلة
لبع�ض الأ�صول ،ولكن من �أهم مميزات هذا املبد�أ
عدم احرتامه ملبد�أ التحقيق(principe de
). réalisation
وبهذا ،ف�إن القاعدة املحا�سبية تعمل على �إعطاء ال�صورة ال�صادقة بانتهاجها ملبد�أ القيمة العادلة على
عك�س القاعدة اجلبائية.
1 - S. Julie, le rapport entre la fiscalité et la comptabilité, consulté le 05/02/2012, http://www.oboulo.com/search?q=le+ra
pport+entre+la+fiscalit%C3%A9+et+la+comptabilit%C3%A9+&S=&T=&L=&E=&N=&fullSearch=1&action=http%3A%2F%2Fwww.
oboulo.com%2Fsearch
2 - Importantes différences entre règles fiscales et comptables, La Commission Des Questions Fiscales, consulté le
3/02/2012, http://www.iccwbo.org/policy/taxation/id576/index.html.
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حقوق امللكيـة الفكريـة وفرق االقتناء :يتم معاجلة هذا العن�صر بالعودة للقاعدة املحا�سبية واجلبائية
املعتمدة يف هذا املجال.
القواعـد املحا�سبيـة

القـواعـد اجلبائيـة

يجب �أن حتمل حقوق امللكية الفكرية كالعالمة ،ال�شهادة،
املعرفة�...إلخ ،لتكلفة الأ�صل عندما تتوفر �شروط معينة
( كتوقع منافع اقت�صادية م�ستقبلية ناجتة عن ا�ستعمال
الأ�صل).
الأ�صول املعنوية املنتجة داخليا تعالج �أي�ضا ح�سب القواعد
ال�سابقة  ،حيث تهتلك هذه الأخرية على عدة �سنوات.فرق
االقتناء والذي يعرب عن الفرق بني القيمة ال�سوقية ال�صافية
للأ�صل املحدد وتكلفة اقتنائه  ،ويعالج بنف�س القواعد
املحا�سبية ملعاجلة امللكية الفكرية ،كما يجب �أن يخ�ضع
الختبارات اخل�سارة يف القيمة �سنويا.

غالبا ما تكون املعاجلة اجلبائية للأ�صول املعنوية خمتلفة،
فعمال مببد�أ احليطة واحلذر ،التكاليف املتعلقة بالأ�صول
املعنوية املنتجة داخليا ال ميكن يف العموم حتميلها لتكلفة
الأ�صل املعنوي  ،كما ال ميكن خ�صمها جبائيا ،ففرق االقتناء
الناجت عن اكت�ساب من طرف �شركة �أخرى ال ميكن على
الإطالق خ�صمه من ال�ضريبة يف العديد من الدول.

يعترب هذا العن�صر جد مهم بالن�سبة لل�شركات املتعددة اجلن�سيات ،لأنها كثريا ما تظهر يف ح�ساباتها
وب�إمكانها الت�أثري على نتيجتها املالية ما ي�ؤدي �إىل اختالفات يف ح�ساب ال�ضريبة.
جهود املنظمة الدولية املحا�سبية(( IASBلتفادي تعار�ض املعايري املحا�سبية الدولية مع القواعد
اجلبائية
املعايري املحا�سبية تف�صل يف حمتواها اجلباية عن املحا�سبة ب�إعطائها الأولوية للحقيقة االقت�صادية على
املظهر القانوين ،لهذا حر�صت املنظمة الدولية للمعايري املحا�سبية (( IASBعلى تفادي �أي تعار�ض بني املفاهيم
الأ�سا�سية امل�شار �إليها يف الإطار الت�صوري للمعايري املحا�سبية الدولية( )IAS/IFRSوالقواعد اجلبائيـة  ،من
خالل اجلهـود التاليـة :
املعايري املحا�سبية الدولية ( )IAS/IFRSت�صدر من طرف منظمة خا�صة ( )IASBم�ستقلة متاما عن
ال�سلطة ال�شعبية ( ،)le pouvoir publicما يجعلها بعيدة نوعا ما عن ال�سيا�سة  ،كما تتميز بكل املو�ضوعية
وال�شفافية املطلوبة لت�ضع �أوىل �أولوياتها تقدمي معلومة مالية تخدم امل�ستثمر على ح�ساب الغايات اجلباية.
تعتمد املعايري املحا�سبية الدولية ال�صادرة من طرف ( )IASBعلى �إعطاء �صورة �صادقة عن الو�ضعية
املالية للم�ؤ�س�سة  ،هذا الأمر من �ش�أنه �أن ي�ساعد على ت�سهيل املمار�سات اجلبائية على النتيجة املحا�سبية يف البلدان
التي ترتبط بها التطبيقات اجلبائية بالتطبيقات املحا�سبية ،خا�صة �إذا مت الأخذ بعني االعتبار �أن الإجراءات
اجلبائية بها تق�ضي �أوال ب�ضرورة الت�أكد من واقعية النتيجة املحا�سبية الحت�ساب النتيجة اجلبائية كما هو احلال
يف اجلزائر.
قامت ( )IASBب�إ�صدار مبادئ جديدة منها �أولوية احلقيقة االقت�صادية على ال�شكل(يخدم هذا املبد�أ
الدول الأنكلو�سك�سونية التي ت�ستقل فيها املحا�سبة عن اجلباية على عك�س الدول الفرانكوفونية التي ترتبط فيها
اجلباية باملعاجلات املحا�سبية )  ،حيادية املعلومة املالية ،القيمة العادلة .تتما�شى و الأهداف املحا�سبية و تعمل
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على التقليل وا�ستبعاد بع�ض املعاجلات التي لها عالقة باجلباية .

انعكا�سات تبني اجلزائر للمعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي اجلزائري:

	�إن تطبيق النظام املحا�سبي املايل اجلديد �أدى بال�ضرورة �إىل ظهور عنا�صر �إ�ضافية عند التعديل
ال�ضريبي لوجود بعد بني املعايري املحا�سبية الدولية( )IAS/IFRSو النظام اجلبائي اجلزائري  ،فكما تتطلب
عملية حتديد الوعاء اجلبائي تعديالت للنتيجة املحا�سبية  ،ف�إن التعديالت التي جاء بها النظام املحا�سبي املايل
اجلديد �سواء على م�ستوى املفاهيم و التقييم �أو املحا�سبة �ستكون لها �أثر جبائي .
لذلك ف�إن التطبيقات التي �أتت بها املعايري املحا�سبية الدولية و النظام املحا�سبي املايل اجلديد �أوجبت
على امل�ؤ�س�سة �أن توفر يف قوائمها املالية و بال�ضبط املالحق معلومات تخ�ص املقاربة بني كل من النتيجة املحا�سبية
و النتيجة اجلبائية التي ت�شكل القاعدة حل�ساب ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات  ،و العنا�صر التي ت�شكل االختالف
بني قواعد النظام املحا�سبي املايل و القواعد اجلبائية ترتكز عموما يف النقاط التالية:

الإهتـالكـات :

يعرف الإهتالك ح�سب املعايري املحا�سبية الدولية على �أنه توزيع نظامي للمبالغ القابلة للإهتالك
للأ�صل طوال مدة منفعته  ،و ح�سب الفقرة 321 - 07من امل�شروع اخلا�ص بالنظام املحا�سبي املايل يعرف �إهتالك
اال�ستثمار على �أنه ميثل ا�ستهالك املنافع االقت�صادية ال�ستثمار مادي �أو معنوي خالل مدة االنتفاع به  ،3بينما
يعرف الإهتالك جبائيا ح�سب املادة  174من قانون ال�ضرائب املبا�شرة على انه التدين الذي يطر�أ على الأ�صول
بفعل الزمن و نتيجة ا�ستخدامها يف العمل و الإنتاج 4.ويف نهاية كل دورة حت�سب قيمة الإهتالك وتخف�ض من قيمة
اال�ستثمار ح�سب خمطط الإهتالك الذي يتطلب معرفة العنا�صر التالية :مدة االنتفاع بالأ�صل ،منط �أو معدل
ا�ستهالك املنافع االقت�صادية املتعلقة بهذا الأ�صل والقيمة القابلة للإهتالكle montant amortissable
كما يجب على امل�ؤ�س�سة مراجعة خمطط الإهتالك اخلا�ص بكل ا�ستثمار.

مـدة الإهتـالك :

هي مدة االنتفاع بالأ�صل �أي املدة التي تتوقع امل�ؤ�س�سة �أن ت�ستعمل فيها الأ�صل ،وتبد�أ من تاريخ بداية
اال�ستغالل ولي�س تاريخ احليازة �إىل تاريخ ا�ستنفاذ املنافع االقت�صادية لهذا الأ�صل على �أن ال تتعدى مدة ع�شرون
�سنة بالن�سبة لال�ستثمارات املعنوية .وكنتيجة لذلك ف�إن مدة االنتفاع من الأ�صل ممكن �أن تكون �أقل من مدة حياته
االقت�صادية ،حيث �أن مدة االنتفاع تخ�ضع حلكم �إدارة امل�ؤ�س�سة وجتربتها مع ا�ستثمارات مماثلة و هذا �سيكون
له ت�أثري على الوعاء ال�ضريبي من خالل ت�أثريه على مدة الإهتالك و �أق�ساط الإهتالك  ،و ذلك العتماد النظام
اجلبائي على مدة حياة الأ�صل ال مدة املنفعة االقت�صادية ( مدة حياته) .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه �إذا كان ال�ستثمار معني مكونات تختلف من حيث مدة االنتفاع بها ،ف�إن ذلك
ي�ستوجب املعاجلة املحا�سبية لكل مكون على حدى مبا فيها ح�ساب ق�سط الإهتالك ال�سنوي.5
3 - Conseil National de la Comptabilité, Projet 7 de Système Comptable Financier, Alger, Juillet 2006, l>article 321-7.
 - 4املادة  174الفقرة  3من قانون ال�ضرائب املبا�شرة ل�سنة .2011
5 - Me Dominique Villemot, Les conséquences fiscales de l’adoption des normes comptables internationales , revue de
Droit fiscal N50°, année 2003,P.1581
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منـط و معـدل الإهتالك :

بالن�سبة لنمط �أو معدل الإهتالك يكمن ذلك يف طريقة الإهتالك امل�ستعملة،يعتمد النظام اجلبائي على
�أمناط عادية للإهتالكات(خطية  ،متزايدة  ،متناق�صة )،وبح�سب املعايري املحا�سبية الدولية والنظام املحا�سبي
املايل اجلديد يجب �أن تكون الطريقة امل�ستعملة تعك�س منط ا�ستهالك املنافع االقت�صادية عرب مدة االنتفاع به ،
بخالف القواعد ال�سابقة فامل�ؤ�س�سة لها احلرية يف اختيار منط االهتالك ح�سب اعتبارات جبائية  ،و جند ثالثة
طرق �إهتالك م�سموح بها ،وهي طريقة الإهتالك الثابت ،طريقة الإهتالك املتناق�ص وطريقة الإهتالك ح�سب
وحدات الإنتاج ،و بالتايل على امل�ؤ�س�سات �إعادة النظر يف منط و معدل اهتالكها و هذا �سي�ؤثر على �أق�ساط الإهتالك
و على الوعاء اخلا�ضع لل�ضريبة .

قاعـدة الإهتـالك :

القيمة القابلة للإهتالك هي قيمة احليازة ناق�ص منها القيمة املتبقية املتوقعة يف نهاية مدة االنتفاع،
وتعترب القيمة املتبقية على �أنها قيمة اال�ستثمار املتوقعة يف نهاية مدة االنتفاع ناق�ص منها �أعباء التنازل عنه ،
وهذه الأخرية ال ت�أخذ بعني االعتبار يف القواعد اجلبائية 6.

القواعـد اجلبائيـة

القواعـد املحا�سبيـة

مدة الإهتالك هي مدة حياة الأ�صل ،و تكون
مدة الإهالك هي مدة االنتفاع� ،أو ا�ستعمال
حمددة من طرف االدارة اجلبائية مثل املباين
مدة االهتالك
الأ�صل يف امل�ؤ�س�سة .
�20سنة .
قد تكون القيمة املتبقة لأ�صل ما موجبة ،عندما ح�سب القواعد اجلبائية القيمة املتبقية دائما
الفيمة املتبقية
ت�ساوي �صفر .
تعر�ضه امل�ؤ�س�سة للبيع.
منط االهتالك اخلطي هو امل�ستعمل دائما
النمط الأكرث ا�ستعماال ح�سب القواعد اجلبائية
ح�سب القواعد املحا�سبية ،لكن يف بع�ض الأحيان
منط االهتالك
هو املتناق�ص ال�ضريبي .
ت�ستعمل منط االهتالك املتناق�ص ال�ضريبي .
ال ميكن مراجعة خمطط الإهتالك .
مراجعة خمطط االهتالك ميكن مراجعة خمطط االهتالك .

Georges Langlois, Micheline Friédérich , Comptabilité financière,Op-Cit , p
.205

اخل�سـارة يف القيمـة :

تن�ص املعايري املحا�سبية الدولية و بال�ضبط املعيار املحا�سبي الدويل رقم  ، 36والنظام املحا�سبي املايل
ح�سب املادة  10-121على �إجبار امل�ؤ�س�سة لأن تقيد تقييم ممتلكاتها كل نهاية �سنة  ،نقوم باختبار نق�صان القيمة
عن طريق املقارنة بني القيمة املحا�سبية ال�صافية للأ�صل مع القيمة القابلة للتح�صيل �أو جمموع التدفقات النقدية
6 - Georges Langlois, Micheline Friédérich , Comptabilité financière, édition Foucher, 15 édition ,2010,imprimé en France,
p205.
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التي ميكن للأ�صل حت�صيلها ف�إذا كانت هذه الأخرية اقل من القيمة املحا�سبية ال�صافية  ،7فهناك خ�سارة �أو تدين
يف القيمة و ت�سجل هذه القيمة �ضمن الأعباء  ،و بعبارة �أخرى هذا النق�ص يف القيمة يخف�ض من قاعدة الإهتالك
و ي�أخذ بعني االعتبار عند ح�ساب �أق�ساط الإهتالك الحقا  ،و نالحظ هنا �أن اخل�سارة يف القيمة عن�صر جديد مل
تتطرق له القوانني اجلبائية يف ن�صو�صها  ،بحيث �أن اخل�سارة يف القيمة ت�ؤثر جبائيا على املبلغ القابل للإهتالك ،8
و كذلك �أق�ساط الإهتالك التي ب�إمكانها �أن تتغري بالزيادة و النق�صان الحقا و هذا ح�سب اختبارات نق�صان القيمة
من �سنة لأخرى .

تاريـخ �إدخـال الأ�صـل فـي امليزانيـة :

ت�سجل الأ�صول ح�سب املعايري املحا�سبية الدولية و النظام املحا�سبي املايل يف تاريخ حتويل املنافـع
والأخطار(حتت �سيطرة و رقابة امل�ؤ�س�سة) بينما القواعد اجلبائية ال تعرتف بهذه ال�شروط و �إمنا ترتكز على
ملكية امل�ؤ�س�سة لال�صل و يدخل يف هذا الإطار الأ�صول امل�ؤجرة و خا�صة القابلة للإهتالك منها .

تكاليـف البحث و التطـويـر:

ح�سب املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )IAS38و النظام املحا�سبي املايل  ،تعترب تكاليف البحث نفقات
وجب ت�سجيلها �ضمن الأعباء  ،بينما تكاليف التطوير التي ينجم عنها عملية التنمية و تطوير امل�ؤ�س�سة  ،ينبغي
ر�سملتها و معاجلتها حما�سبيا �ضمن الأ�صول املعنوية� ،إذا توفرت بها �شروط الآتية:
هذه التكاليف �أو النفقات ت�ؤدي �إىل زيادة املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية .
زيادة العمر االقت�صادي و حت�سني �أداء الأ�صل .
التقييم ال�صادق لهذه التكاليف ( موثوقية القيا�س).
امتالك القدرة املالية لإمتام العمليات املرتبطة بتكاليف التطوير ،و القدرة على ا�ستعمال الأ�صل �أو بيعه.
و �إذا تخلف �شرط ت�سجل التكاليف �ضمن �أعباء الدورة  ،و بعبارة �أخرى تتم ر�سملة م�صاريف التطوير �إذا حتققت
ال�شروط ال�سابقة معا 9.
و هنا تواجه امل�ؤ�س�سة �صعوبة يف التفرقة بني تكاليف البحث و تكاليف التطوير  ،و هو احلال كذلك
بالن�سبة لإدارة ال�ضرائب  ،بالإ�ضافة �إىل �أن تكاليف التطوير ت�ؤدي هذه الأخرية �إىل زيادة قيمة الأ�صل املعنوي ،
و هذا ما ي�ؤثر على الوعاء ال�ضريبي من خالل ح�ساب قاعدة الإهتالك ،خم�ص�صات االهتالك و اخل�سائر يف القيمة
ال�سنوية .

التغيـرات يف الطـرق املحا�سبيـة و ت�صـحيح الأخـطاء :

يعترب النظام املحا�سبي املايل ب�أن التغيريات يف الطرق املحا�سبية و ت�صحيح الأخطاء الناجتة عن الدورات
ال�سابقة و التي علق عليها يف املالحق  ،تندرج مبا�شرة �ضمن الأموال اخلا�صة للميزانية االفتتاحية(املرحل من

 - 7عطية عبد الرحمان  ،املحا�سبة العامة وفق النظام املحا�سبي املايل  ،دار الن�شر جيطلي  ،برج بوعريريج  ،اجلزائر  ،طبعة � ،2008ص .126
8 - Beatrice et Francis Grandguillot ,Exercice corrigés de comptabilité générale , gualino l’extenso édition ,11édition
2011 , paris , France ,p155.
 -9عزوز على  ،متناوي حممد  ،متطلبات تكييف القواعد اجلبائية مع النظام املحا�سبي املايل  ،امللتقى الدويل الأول حول النظام املحا�سبي املايل اجلديد يف ظل معايري
املحا�سبة الدولية جتارب  ،تطبيقات و �آفاق  18-17 ،جانفي  ، 2010معهد العلوم االقت�صادية و التجارية و علوم الت�سيري  ،املركز اجلامعي بالوادي  ،اجلزائر،
�ص.12
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جديد) بدون ت�سجيلها �ضمن الأعباء و النواجت  ،بعبارة �أخرى ت�سجل هذه الت�صحيحات �ضمن امليزانية عن طريق
الأموال اخلا�صة ،بدون ت�سجيلها يف ح�ساب النتائج (الأعباء و النواجت)،وبالتايل �إبعاد الت�صحيحات عن النتيجة
املحا�سبية و هذا ما �سي�ؤثر بالنق�صان يف الوعاء ال�ضريبي ، 10باعتبار �أن النتيجة املحا�سبية منطلق ح�ساب النتيجة
اجلبائية .
كل التعديالت و التغريات يف الطريقة تعالج حما�سبيا �ضمن الأموال اخلا�صة و هذا ما يقودنا طرح
الأ�سئلة التالية :
هل النظام اجلبائي احلايل (�إدارة ال�ضرائب) � ،سري�ضخ لهذه اخليارات و يقبل بالتخلي عن جزء من
املوارد اجلبائية ؟
	�إذا كانت كل التغريات مت�س الأموال اخلا�صة ،فكيف تكون تغريات الأ�صل ال�صايف بالزيادة �أو النق�صان ؟
هل يجب و�ضع نظام جبائي جديد متعلق ب�أثر التغيري يف الطرق املحا�سبية و ت�صحيح الأخطاء ؟11

حتويـل احلقـوق و الديـون بالعملـة الأجنبيـة:

م�شروع النظام املحا�سبي املايل اجلديد ي�سجل الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن عملية التحويل احلقوق و الديون
بالعملة الأجنبية يف نهاية الدورة ح�سب اجتاهني :
�أعبـاء � :إذا كانت خ�سـارة .
نواتـج� :إذا كان ربـح .
بينما النظام اجلبائي اجلزائري ي�سمح ب�إظهار اخل�سائر على التحويل فقط  .12و مل يعالج الفروقات املوجبة
الناجتة عن عملية التحويل  ،و هذا �سي�ؤثر على النتيجة اجلبائية و الوعاء ال�ضريبي  ،و هو مبثابة ميزة ت�ستفيد
منها امل�ؤ�س�سات  ،فهل �ستعدل �إدارة ال�ضرائب من ن�صو�صها متا�شيا مع النظام املحا�سبي املايل اجلديد ؟ و �ست�سمح
بخ�سارة جزء من مواردها ؟

عقـود الإيجـار – التمويـل :

عقود الإيجار هي عقود تتم بني طرفني مثل العقود التي تتم بني م�ؤجر و م�ست�أجر  ،هذا العقد يعطي
احلق للم�ست�أجر يف ا�ستخدام الأ�صل حمل الت�أجري لفرتة زمنية معينة مقابل م�صاريف الإيجار  ،13فمن خالل النظام
املحا�سبي املايل و انطالقا من تغليب الواقع االقت�صادي على ال�شكل القانوين  ،14تتم املعاجلة املحا�سبية لهذا النوع
من العقود عن طريق ت�سجيل الأ�صل حمل الت�أجري �ضمن عنا�صر الأ�صول بالقيمة العادلة و القيمة املدفوعة  .لكن
10- Jean-Jacques Julian, les normes comptables internationales, IAS-IFRS , édition foucher, 2007, imprimé en
France,p185.
11- DJILALI Abdelhamid, ² Réflexion sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les normes
IAS/IFRS², Institut des Economie Douanières et Fiscale, 24 septembre -03 octobre 2005, p21.
12- DJILALI Abdelhamid, ² Réflexion sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les normes
IAS/IFRS,Op-Cit , p21.
 - 13القرار امل�ؤرخ يف  26يوليو ، 2008املحدد لقواعد التقييم املحا�سبي وحمتوى الك�شوف املالية وعر�ضها ،وكذا مدونة احل�سابات وقواعد �سريها ،اجلريدة الر�سمية
ال�صادرة،2009/03/25العدد � ،19ص.19
� -14شعيب �شنوف ،حما�سبة امل�ؤ�س�سة طبقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( اجلزء الأول )،مكتبة ال�شركة اجلزائرية بوداود  ،اجلزائر ،طبعة � ،2008ص .84
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ب�شرط �أن يتم حتويل الأخطار و املنافع االقت�صادية �إىل الطرف امل�ست�أجر  ،حتى ت�صبح هذه العقود عقود �إيجار –
متويل  .فقواعد النظام املحا�سبي املايل ت�سمح بت�سجيل هذه اال�ستثمارات وفق عقود الإيجار ك�أ�صل بالإ�ضافة �إىل
ت�سجيل الإهتالكات اخلا�صة به  ،و هذا غري معمول به يف القواعد اجلبائية  ،فهذه الأخرية ال تعرتف �إال مبلكية
الأ�صل  ،و هذا �سوف يكون له �أثر وا�ضح على الوعاء اخلا�ضع لل�ضريبة بالنق�صان .

تكاليـف االقتـرا�ض :

	�إذا كانت تكاليف االقرتا�ض ت�ؤدي �إىل توليد منافع اقت�صادية م�ستقبلية للم�ؤ�س�سة ،وميكن تقييمها
بطريقة موثوق بها ،فيمكن �إ�ضافتها لقيمة الأ�صل و�إال فيتم ت�سجيلها �ضمن الأعباء املالية للدورة التي ترتبط بها،
يف حني �أن القانون اجلبائي ال ي�أخذها بعني االعتبار يف حتديد تكلفة الأ�صل ،ويعتربها كم�صاريف مالية تخف�ض
من الوعاء اخلا�ضع لل�ضريبة.

�إعادة تقييم الأ�صول الثابتة بالقيمة العادلة :

يعترب اعتماد مفهوم القيمة العادلة يف النظام املحا�سبي املايل لتقييم �أ�صول وخ�صوم امل�ؤ�س�سة عن�صرا
جديدا ومهما باملقارنة مع القواعد اجلبائية احلالية التي مازالت حلد الآن تعتمد على مبد�أ التكلفة التاريخية.
ي�سجل الأ�صل الثابت ح�سب القواعد املحا�سبية اجلديدة بتكلفته ،كما ميكن �إعادة تقييمه ح�سب
�صنفه ومبجرد �إعادة تقييم عن�صر من عنا�صر الأ�صول الثابتة ،15ف�إن كل الأجزاء امل�شكلة له يتم �إعادة تقييمها
ويتم احت�ساب االهتالك انطالقا من القيمة املعاد تقديرها ،فتقييم بع�ض العنا�صر بالقيمة العادلة التي ترتبط
بالقيمة ال�سوقية �أو القيمة املحددة من طرف اخلرباء انطالقا من توقعات قد يزيد من �صعوبات �إدارة ال�ضرائب
يف الت�أكد من �صحة التقييم ،لأن القواعد اجلبائية تعتمد على التكلفة التاريخية يف االهتالكات �أو عند املحا�سبة
عن فوائ�ض اخلا�صة بالتنازل عن اال�ستثمارات.

املـ�ؤونات:

التعريف اجلديد للم�ؤونات ي�ؤدي �إىل ا�ستبعاد م�ؤونات اخل�سائر امل�ستقبلية والت�صليحات الكربى ،وتبقى
فقط امل�ؤونات التي ت�شكل التزامات حالية للم�ؤ�س�سة يف نهاية الدورة ،16لأن ال�شروط اجلديدة لت�سجيل امل�ؤونات
ت�ؤدي �إىل تقلي�ص ت�شكيل امل�ؤونات ،وبالتايل عدم الت�أثري على الوعاء اخلا�ضع لل�ضريبة ،وهناك عن�صر جديد
بخ�صو�ص امل�ؤونات هو م�ؤونة التزامات امل�ؤ�س�سة جتاه عمالها.

ال�ضرائـب امل�ؤجلـة :

ميكن �أن يحدث عمليا اختالل زمني بني تاريخ �أخذ عبء �ضريبي بعني االعتبار حما�سبيا وتاريخ �أخذ
نف�س العبء يف حتديد النتيجة اجلبائية ،كما هو حال ال�ضرائب امل�ؤجلة والتي ينتج عنها ت�سجيل الأ�صول واخل�صوم
ال�ضريبية يف امليزانية .ح�سب النظام املحا�سبي املايل ،17ف�إن قيمة ال�ضريبة ت�ساوي �إىل جمموع ال�ضريبة امل�ستحقة
15 - Philipe Touron et Hubert Tondeur , Comptabilité en IFRS, Editions d’organisation , France, 2004, P 135.
 -16حممد بوتني ،املحا�سبة املالية و معايري املحا�سبة الدولية  ،IAS /IFRS، pages bleuesمتيجة للطباعة  ،اجلزائر � ،2010 ،ص .197
17 - DJILALI Abdelhamid, ² Réflexion sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les no -

mes IAS/IFRS², Op-Cit, p 21.
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وال�ضريبة امل�ؤجلة الداخلة يف حتديد النتيجة ال�صافية للن�شاط وال�ضريبة امل�ستحقة هي مبلغ ال�ضربية املدفوعة
�أو امل�سرتجعة� .أما خ�صوم و�أ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة فهي متعلقة باملبلغ واجب الدفع �أو امل�سرتجع عن الن�شاط
امل�ستقبلي .وبالتايل ،فالت�سجيل املحا�سبي لأ�صل يف ميزانية ال�ضرائب امل�ؤجلة يبقى بدون �أثر على النتيجة.
اجلهود املبذولة من طرف الدولة لتكييف النظام اجلبائي مع النظام املحا�سبي املايل اجلديد:
	�إعادة تقييم الأ�صول :تن�ص املادة العا�شرة من قانون املالية التكميلي ال�صادر يف جويلية  2009على:
«تقييد فائ�ض القيمة املت�أتي من �إعادة تقييم التثبيتات يف النتيجة اجلبائية يف �أجل �أق�صاه خم�سة �سنوات وكذلك
تقييد فائ�ض خم�ص�صات االهتالكات املت�أتي من عمليات �إعادة التقييم يف نتيجة ال�سنة « ،يعترب هذا الن�ص تعديال
ملحتوى املادة  185و 186من قانون ال�ضرائب املبا�شرة والر�سوم املماثلة ،وبالرجوع �إىل ن�ص املادة ال�سابق ،ف�إن
الإدارة اجلبائية �أحدثت و�ضعية و�سطية بحيث لي�س هناك ت�سامح جبائي ،وال جباية فورية وكلية ويف هذا
ال�صدد ،ميكن القول �أي�ضا �أن عملية �إعادة التقييم تبقى معلقة وحظوظ تطبيقها قليلة.
االهتالك املتعلق بالقر�ض الإيجاري :يتناول ن�ص املادة الثامنة من قانون املالية ال�صادر يف دي�سمرب
 2009وال�ساري املفعول ابتداء من  2010فيما يتعلق باالهتالك املتعلق بالقر�ض الإيجاري ما يلي...« :ويف �إطار
عقد القر�ض االيجاري ،يتم ح�ساب االهتالك على �أ�سا�س مرحلة ت�ساوي مدة عقد القر�ض االيجاري ».تدخل
جملة التغيريات ال�سابقة املحدثة على املادة  141من قانون ال�ضرائب املبا�شرة والر�سوم املماثلة يف �إطار تكييف
القواعد اجلبائية مع مفاهيم النظام املحا�سبي املايل اجلديد ،بحيث ي�سمح ويف �إطار عمليات الإيجار للم�ست�أجر
حق ت�سجيل العن�صر امل�ست�أجر يف مكان املالك للأ�صل� ،أما فيما يتعلق بطريقة اهتالكها ،ف�إنها تهتلك على �أ�سا�س
مدة عقد القر�ض الإيجاري ح�سب حمتوى املادة .كما ميكن تطبيق االهتالك ح�سب مدة احلياة االقت�صادية لأ�صل
امل�ست�أجر امل�سموح بها يف النظام املحا�سبي املايل وهذا الأمر ميكن �أن تنتج عنه فروقات ت�ؤدي �إىل ت�شكيل �ضرائب
م�ؤجلة.
احللول املقرتحة للتقليل من �أثر تطبيق النظام املحا�سبي املايل اجلديد على القواعد اجلبائية18:
مبالحظة الو�ضعيات التي ت�شكل نقاط االختالف بني القواعد اجلبائية احلالية والنظام املحا�سبي املايل
اجلديد هناك على الأقل ثالثة حلول ممكنة:

تكييف القواعد اجلبائية احلالية مع حمتوى النظام املحا�سبي املايل

ميكن �أن ي�ؤدي تكييف القواعد اجلبائية مع املفاهيم والقواعد اجلديدة للنظام املحا�سبي املايل� ،إىل
�إلغاء كلي للقاعدة �أو تعديلها ،وحتى يكون هذا التكييف مقبوال جبائيا يجب �أن ال يقلل من الوعاء ال�ضريبي.
ما يعني �ضرورة تعديل الن�صو�ص اجلبائية حتى تتوافق مع قواعد النظام املحا�سبي املايل اجلديد وكذا تعديل
القواعد املحا�سبية امل�ستعملة يف �إطار جبائي.
ومن جملة املواد والقوانني التي وجب �إعادة النظر فيها من �أجل تكييفها مع النظام اجلديد جند:
املادة  172و املادة :173فوائ�ض القيمة الناجتة عن التنازل عن اال�ستثمارات.
املادة  :174نظام االهتالكات.
املادة �:185إعادة تقييم اال�ستثمارات املادية.
 18براق حممد  ،بو�سبعني ت�سعديت  ،تطبيق النظام املحا�سبي املايل و متطلبات تكييف النظام اجلبائي احلايل  ،مداخلة يف �إطار امللتقى النظام املحا�سبي املايل يف
مواجهة املعايري الدولية للمحا�سبة ()IAS/IFRSواملعايري الدولية للمراجعة »)ISA(:التحدي»  ،البليدة  ،يومي  14-13دي�سمرب  ،2011جامعة �سعد دحلب ،
اجلزائر � ،ص .11
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املادة  :186فوائ�ض القيمة الناجتة عن �إعادة تقييم اال�ستثمارات املادية.
وبالنظر للجهود املبذولة يف �إطار التكييف اجلبائي مع حمتوى النظام اجلديد ،يالحظ �أن �أغلب هذه املواد مت
الرجوع �إليها وتعديلها �إال �أنه تبقى هناك بع�ض القواعد اجلبائية واجبة التعديل والتو�ضيح �أكرث �أو طرح قواعد
جديدة بالأ�سا�س ،ومنها:
قواعد ت�سجيل الأعباء املقبولة جبائيا وخ�صمها :بحيث يجب �أن يتوقع هنا ال�سماح للم�ؤ�س�سات بتطبيق
االهتالكات اال�ستثنائية الناجتة عن كون مدة اال�ستعمال االقت�صادية للأ�صل �أق�صر من مدة ا�ستعماله يف امل�ؤ�س�سة،
�أو ال�سماح للم�ؤ�س�سات باختيار مدة اال�ستعمال التي ت�سمح باهتالك �سريع لأ�صولها.هناك بع�ض الأعباء املقبولة
جبائيا وغري امل�سجلة حما�سبيا يف النتيجة املحا�سبية ،بحيث يتم خ�صمها با�ستعمال الت�سجيالت ال�شبه حما�سبية
( )extra comptableكم�صاريف �إعادة التجديد ،الإ�صالح واملراجعة وم�صاريف البحث يف حالة اكت�ساب ،هذه
الأعباء وجب و�ضعها يف جدول وو�ضعها يف الرزمة اجلبائية من اجل ال�سماح للإدارة اجلبائية مبتابعة معاجلتها.
قواعد ت�سجيل الأعباء املقبولة حما�سبيا :يجب �أن يتوقع هنا ال�سماح للم�ؤ�س�سات بدمج بع�ض الأعباء
والنواجت التي تدخل �ضمن النتيجة املحا�سبية ،لكن من الناحية اجلبائية ميكن �أن ال ت�ؤخذ بعني االعتبار ،كالأعباء
التي تعترب غري مربرة من طرف الإدارة اجلبائية ،نواجت الفروع من توزيعات �أرباح الأ�سهم املقبو�ضة ،الأعباء و
النواجت التي تتم من الفروع �أو م�ؤ�س�سات م�شرتكة.
قاعدة ت�سجيل اال�ستثمارات :ت�سجل اال�ستثمارات ح�سب النظام اجلديد على �أ�سا�س �إمكانية مراقبتها،
يف حني تعتمد القاعدة اجلبائية على انتقال ملكية الأ�صل لأخذه بعني االعتبار ،يفرت�ض يف هذا الإطار �أخذ بعني
االعتبار لهذا ال�شرط من الناحية اجلبائية لأنه ميكن �أن يحدث ت�أخر يف ح�ساب االهتالكات يف حالة ت�سجيل فارق
بني تاريخ انتقال امللكية وتاريخ �إمكانية مراقبتها .
قاعدة التقييم على �أ�سا�س القيمة العادلة  :يفرت�ض من الناحية العملية �إ�صدار ن�ص جبائي ي�سمح
بالتقييم على �أ�سا�س القيمة العادلة� ،إال �أنه حلد الآن هناك بع�ض التحفظ من طرف الإدارة اجلبائية حول هذا
العن�صر ورمبا يرجع هذا الأمر ح�سب ر�أيهم كونها تهدد بتقل�ص الإيرادات ال�ضريبية  ،وعليه فهي ال تعرتف بطريقة
ح�ساب االهتالكات بغري الطريقة املقررة لديها ،خا�صة فيما يتعلق بالأ�صول املالية.
املحافظة على القواعد اجلبائية مع تغيري املعاجلة املحا�سبية لها بطريقة خا�صة ت�سمح بتحييد �أثرها
على اخل�صائ�ص النوعية للح�سابات:
ميكن تطبيق هذا احلل من طرف امل�ؤ�س�سات الراغبة يف عر�ض ح�سابات واقعية و�صادقة ،باعتباره مربر
قانونيا من خالل ن�ص املادة 3و 26من القانون  11-07امل�ؤرخ يف  25نوفمرب  2007واملت�ضمن النظام املحا�سبي
املايل .حيث تن�ص وحتث هذه املواد ب�صفة وا�ضحة امل�ؤ�س�سات على انتهاج الطرق املحا�سبية الكفيلة بتحقيق
ال�صورة ال�صادقة املعربة عن الو�ضعية املالية للم�ؤ�س�سة .وي�سمح هذا احلل برتجمة القواعد اجلبائية بطريقة
حما�سبية معدلة جتعل �آثارها على احل�سابات حيادية ،كحالة الأعباء امل�سجلة �شكليا وامل�صاريف التي تعترب
حما�سبيا ا�ستثمارات وجبائيا تعترب ك�أعباء .و�ستتم معاجلة هذه احلاالت بت�سجيل الأعباء وفقا للقانون اجلبائي
ثم حماولة ت�سوية الفروقات با�ستعمال ح�سابات ت�سوية مثل ح�ساب � ( 48أعباء م�سجلة م�سبقا) ،وح�سابات تعترب
متاحة يف مدونة ح�سابات النظام املحا�سبي املايل كح�ساب  79الذي ميكن �أن ي�ستعمل كح�ساب لتحويل الأعباء.
وتطبيقيا ميكن عر�ض هذا احلل لبع�ض احلاالت كما يلي:
االهتالكات واخل�سارة يف القيمة :يفرت�ض يف هذا الإطار بامل�ؤ�س�سات تطبيق قاعدة االهتالك واخل�سارة
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يف القيمة ب�أثر رجعي ،والذي �سينتج عنه بال�ضرورة تغريات يف الأ�صول تعالج يف الأموال اخلا�صة .كما ميكن
للم�ؤ�س�سة �أن تلج�أ �إىل الطرق التي تراها كفيلة ب�إعطاء �صورة عادلة عن و�ضعيتها� ،إذا كانت هذه العملية ت�شكل
عرقلة معتربة لن�شاط امل�ؤ�س�سة وال ت�ستطيع القيام بها .وذلك دون الإخالل بالقواعد والقوانني املحا�سبية من
خالل �إعادة املنح القيم املحا�سبية مثال ،والتي تعترب طريقة توقعية على م�ستوى ح�ساب االهتالكات ،لي�س لها �أي
�أثر على ر�ؤو�س الأموال� ،أي على اخل�صائ�ص النوعية للح�سابات ،بحيث تتم �إعادة تقييم القيم ال�صافية بداللة
ن�سبة تكلفة كل عن�صر مع القيمة الإجمالية.
مدة االهتالك :ميكن �أن تواجه م�ؤ�س�سات حاالت خمتلفة تتعلق باالختالف بني مدة ا�ستعمال الأ�صل يف
امل�ؤ�س�سة ومدة حياته االقت�صادية ما ي�ؤدي �إىل وجود فروقات يجب �أن ت�ضاف جبائيا للنتيجة� ،أو تدفع بامل�ؤ�س�سات
�إىل ت�شكيل اهتالكات ا�ستثنائية مربرة بطريقة جبائية وميكن ت�سوية هذه الو�ضعية ،بت�سجيل فرق يف االهتالك
يف ح�سابات حيادية الت�أثري وجبائية كح�ساب  79و 48و.14
م�صاريف �إعادة التجديد والإ�صالح واملراجعة  :هذا النوع من امل�صاريف ي�ضم حما�سبيا �إىل اال�ستثمارات
املتعلقة به عند توفر جمموعة من ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الأمر رقم  11-07واملت�ضمن النظام املحا�سبي
املايل� ،أما جبائيا فلم يتم الرجوع �إليها .وبالتايل ،يبقى اخليار مطروحا للم�ؤ�س�سات� ،إما بتخ�صي�ص لها م�ؤونات
للإ�صالحات الكبرية ويف هذه احلالة �ستخف�ض العبء ال�ضريبي� .أو ت�ضيفها لال�ستثمار با�ستعمال طريقة املكونات
مع الت�سجيل املحا�سبي ملكونات الأ�صل  ،ويف هذه احلالة ،على امل�ؤ�س�سة �إعداد خمطط اهتالك خا�ص بكل مكون من
مكونات الأ�صل� ،إىل حد الآن لي�س هناك �أي �إ�شكال من الناحية اجلبائية ولكن يف حالة ما �صنفت هذه الأخرية
ك�أعباء من اجلانب اجلبائي هنا ميكن �أن يقع �إ�شكال ي�صحح على النحو الآتي :ت�سجيل النفقة مبدئيا يف الأعباء ثم
حتول من ح�ساب � 79إىل ح�ساب اال�ستثمار املعني ،وبالتايل تكون هذه النفقة قد عدلت بوا�سطة ح�ساب يدخل يف
النتيجة املحا�سبية وال ي�ؤثر على اخل�صائ�ص النوعية للح�سابات ،وبعد �ضمه لال�ستثمارات يح�سب االهتالك ب�صفة
عادية وال تخف�ض جبائيا لأنها �أخذت كنفقة �سابقا.
تاريخ انتقال امللكية ومراقبة الأ�صول :ميكن �أن يحدث فارق زمني بني تاريخ انتقال امللكية الذي يعترب
جبائيا ك�شرط لت�سجيل الأ�صول وبني تاريخ امكانية مراقبتها الذي يعترب بدوره �أي�ضا قاعدة جديدة لت�سجيل
الأ�صول ح�سب النظام املحا�سبي املايل ،ففي حالة ما �إذا �سبق تاريخ انتقال ملكيتها تاريخ امكانية مراقبتها من طرف
امل�ؤ�س�سة� ،سي�ؤدي هذا الأمر حتما �إىل حدوث اختالفات ميكن معاجلتها على النحو الآتي :ت�سجيل الأ�صل جبائيا
يف ح�ساب ا�ستثمارات خا�ص بالأ�صول اجلبائية ،كما ي�سجل عليه اهتالكات لكن ال ت�ؤخذ حما�سبيا بحيث يجب �أن
حتول من ح�ساب � 79إىل ح�ساب  48وتخ�صم بطريقة غري حما�سبية من النتيجة اجلبائية� .أما ر�صيد ح�سابات
الت�سوية فيجب �أن ي�سرتجع عند نهاية الن�شاط لال�ستثمار املعني بو�ضع  68مدين وح�ساب  48دائن.
ال�سماح للم�ؤ�س�سات مب�سك حما�سبة على ح�سب قواعد النظام املحا�سبي املايل و�أخرى على ح�سب القواعد
اجلبائية.
مكن التطور التكنولوجي يف املجال املعلوماتي امل�ؤ�س�سات من ت�سريع وت�سهيل متابعة الت�سجيالت
املحا�سبية ،هذا العن�صر من �ش�أنه �أن يلعب دورا كبريا يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات على م�سك حما�سبة ح�سب قواعد النظام
اجلديد وحما�سبة على ح�سب القواعد اجلبائية احلالية .خا�صة يف ظل وجود تعار�ض يف بع�ض املفاهيم والتقنيات
املحا�سبية واجلبائية على ال�سواء .ميكن هذا امل�سك املزدوج للعمليات من تفادي �إعادة معاجلة النتيجة املحا�سبية
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با�ستعمال الطرق اجلبائية لتحديد الوعاء ال�ضريبي ،كما هو احلال مثال بالن�سبة لالهتالكات اال�ستثنائية يف حالة
قبولها من طرف الإدارة اجلبائية ،فيمكن و�ضعها يف ح�ساب جبائي خا�ص حتت عنوان خم�ص�صات جبائية (لأنها ال
تتعلق بنق�صان قيمة حقيقي ولها هدف جبائي) ،يقابلها بذلك ح�ساب اهتالكات جبائية وهذه احل�سابات ت�ؤخذ
فقط يف النتيجة اجلبائية .وبالتايل ،يف حالة ت�سجيل اختالف بني القواعد املحا�سبية واجلبائية يكفي فقط
تعديل برامج املعاجلة املحا�سبية بال�سماح لها بت�سجيل العن�صر وفق طريقتني الأوىل حما�سبية والثانية جبائية.
ايجابيـات و�سلبيات كـل حـل  :بالنظر �إىل احللول املقرتحة ،هناك بع�ض احللول التي ت�صلح لو�ضعيات
معينة وال ت�صلح لو�ضعيات �أخرى ،لأن البحث عن احلل الأمثل يبقى دائما حمل بحث وتطوير� ،سيتم عر�ض �سلبيات
وايجابيات كل حل من احللول املقرتحة .من خالل اجلدول املوايل:
�إيجابيات و�سلبيات احللول املقرتحة

احللول املقرتحة
تكييف القواعد اجلبائية
احلالية مع حمتوى
النظام املحا�سبي املايل
املحافظة على القواعد
اجلبائية مع تغيري
املعاجلة املحا�سبية
اخلا�صة بها بطريقة
خا�صة ت�سمح بتحييد
�أثرها على اخل�صائ�ص
النوعية للح�سابات
ال�سماح للم�ؤ�س�سات مب�سك
حما�سبة على ح�سب
قواعد النظام املحا�سبي
املايل و�أخرى على ح�سب
القواعد اجلبائية.

ال�سلبيات
الإيجابيات
يعترب ب�سيط ،لأنه يتطلب درا�سة تزيد من �إثقال كاهل امل�ؤ�س�سات بااللتزامات
القاعدة ااجلبائية نقطة االختالف اجلبائية التي تعترب �أ�صال معتربة ،ما �سي�ؤدي
�إىل زيادة تكلفة �إ�ضافية للعمل للم�ؤ�س�سات والتي
وحماولة تكييف حمتواها مع
تعترب يف �أ�صل تكلفة لتطوير نوعية ح�ساباتهم.
الن�ص املحا�سبي
لي�ست �صاحلة للتطبيق يف جميع احلاالت،لأنها قد ت�ؤدي �إىل غمو�ض يف احل�سابات بالن�سبة
ال يتطلب طرح ن�صو�ص قانونية للم�ؤ�س�سات لأنها تطرح ح�سابات ذات بعد جبائي.
 تواجه خطر الرف�ض من الإدارة ال�ضريبيةجديدة من �أجل تطبيقه ،فهو
يطبق مبا�شرة دون تعديل الن�ص ب�سبب عدم مطابقتها الكلية للقواعد املحا�سبية
املتبناة.
اجلبائي.
 يف بع�ض احلاالت ،يكون حتفظ على م�صداقيةاحل�سابات.
هذا احلل يطرح �إمكانية تفادي
�إعادة املعاجلة التي تكون �ضرورية
ب�سبب االختالف بني القاعدتني
املحا�سبية واجلبائية.
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اثار تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي -حالة اجلزائر-

خامتــة :

ارتبطت القواعد املحا�سبية بالقواعد اجلبائية يف معظم دول العامل ،و كانت املحا�سبة املالية وال زالت
تخدم �أغرا�ضا جبائية حمددة  ،موجهة من طرف �سيا�سات الدولة ب�صفة عامة  ،كتحديد العبء ال�ضريبي مثال
.و ك�ضرورة حتمية فر�ضتها التوجهات االقت�صادية العاملية � ،أخذت اجلزائر على عاتقها مهمة تكييف �أنظمتها
املحا�سبية مع القواعد و القوانني املحا�سبية الدولية  ،من خالل تبنيها للنظام املحا�سبي املايل اجلديد الذي يتميز
ب�شفافية �أكرث و يعترب خدمة الأهداف اجلبائية �أمر ثانوي  ،فالرتكيز على �إعطاء �صورة �صادقة عن الو�ضعية
املالية للم�ؤ�س�سة  ،و خدمة احتياجات امل�ستثمر مبتغى و هدف هذا التوجه الدويل .
هذا ما �أحدث اختالف وا�ضح من حيث املفاهيم و الأهداف بني النظامني املحا�سبي و اجلبائي  ،و قد �أ�سفر
التطبيق امليداين للنظام املحا�سبي اجلديد على انعكا�سات و ت�أثريات خا�صة على املجال اجلبائي  ،نظرا للعالقة
الوطيدة التي تربط القواعد املحا�سبية باجلبائية  ,و هو ما يجعل من ال�ضروري اقرتاح بع�ض احللول التي من �ش�أنها
�أن ت�ساعد على التقلي�ص من هذا التباعد �أو االختالف و الرفع من حظوظ جناح تطبيق النظام املحا�سبي املايل
اجلديد و العمل على تكييف البيئة اجلبائية اجلزائرية مع متطلبات هذا النظام اجلديد حتى تتم اال�ستفادة من
املزايا التي توفرها تبني املعايري املحا�سبية الدولية وطنيا و دوليا .
وطبقا ملا �سبق ميكن ذكر جملة من النتائج و التو�صيات كالأتي :
ت�ستمد املعايري املحا�سبية الدولية من منوذج التوحيد الأجنلو�سك�سوين  ،الذي يعمل على �إعطاء �أولوية
للم�ستثمر على ح�ساب م�صلحة ال�ضرائب  ،بينما بع�ض الدول يكون الهدف من التقارير املحا�سبية فيها هو ح�ساب
الربح ال�ضريبي،و يعترب هذا التعار�ض من �أهم التحديات التي تواجه تبني املعايري املحا�سبية الدولية كفرن�سا و
اجلزائر .
تغيري اجلزائر لثقافتها املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية مع احتفاظها بالنظام اجلبائي ،ي�ؤدي
�إىل ت�سجيل جملة من الفروقات نظرا للعالقة الوطيدة التي تربط هذا الأخري بنظريه املحا�سبي ،و كذلك الت�أثري
على الوعاء ال�ضريبي بالزيادة �أو النق�صان .
ت�سعى الدولة اجلزائرية جاهدة �إىل تقدمي جملة من احللول ،و التي من املمكن �أن تقلل من �أثر تبني
اجلزائر للمعايري املحا�سبية الدولية على نظامها اجلبائي .
على الدولة التي ت�سعى �إىل تبني املعايري املحا�سبية الدولية،من ال�ضروري �أن ت�ضع هيئات متخ�ص�صة
مهمتها متابعة خمتلف الآثار املرتتبة عنها مبا ي�سمح بالتقليل من الآثار ال�سلبية الغري مرغوب بها  ،و خا�صة على
املجال اجلبائي .
على الدولة اجلزائرية توفري كل التدابري الالزمة لتكييف االطار القانوين مع امل�ستجدات اجلديدة
كالقانون التجاري ،الذي ال يزال يعترب �أن فقدان امل�ؤ�س�سة لثالثة �أرباع ر�أ�سمالها هي مفل�سة ،يف حني �أن املعايري
تعترب ر�أ�سمال جمرد قيمة هام�شية.
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-حالة اجلزائر- اثار تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام اجلبائي

: قائمة املراجـع
S. Julie, le rapport entre la fiscalité et la comptabilité, consulté le 052012/02/,
http://www.oboulo.com/search?q=le+rapport+entre+la+fiscalit%C3%A9+et+
la+comptabilit%C3%A9+&S=&T=&L=&E=&N=&fullSearch=1&action=http%3
A%2F%2Fwww.oboulo.com%2Fsearch
Importantes différences entre règles fiscales et comptables, La Commission
Des Questions Fiscales, consulté le 32012/02/, http://www.iccwbo.org/
policy/taxation/id576/index.html. Importantes différences entre règles fiscales
et comptables, La Commission Des Questions Fiscales, consulté le 32012/02/,
http://www.iccwbo.org/policy/taxation/id576/index.html.
Conseil National de la Comptabilité, Projet 7 de Système Comptable Financier,
Alger, Juillet 2006, l’article 3217-.
.2011  من قانون ال�ضرائب املبا�شرة ل�سنة3  الفقرة174 املادة
Me Dominique Villemot, Les conséquences fiscales de l’adoption des normes
comptables internationales , revue de Droit fiscal N°50, année 2003.
Georges Langlois, Micheline Friédérich , Comptabilité financière, édition
Foucher,15 édition, 2010,imprimé en France.
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دوران العمل فى �شركة النهرين العامليه
لل�صنـــــاعات الكيميـــــاويه
(درا�سة تطبيقية)

د .عبد الر�سول عبد الرزاق املو�سوى
جامعة فيالدلفيا – عمان – االردن

ملخ�ص:

�سعت هذه الدرا�سه اىل معرفة مقدار ت�أثر �شركة النهرين العامليه
لل�صناعات الكيمياويه فى العراق بدوران العمل خالل فرتة الدرا�سه البالغه
(  ) 11عاما .وكانت البيانات التى �أعتمدت عليها الدرا�سه من واقع عمل
ال�شركه فيما يخ�ص تطور القوى العامله ال�سنوى �أو من ترك العمل خالل
الفرته الزمنيه.
وقد ات�ضح الحقا  ,بعد التحليل االح�صائى � ،أن هناك عالقه ذات
دالله اح�صائيه بني التوظيف ال�سنوى للقوى العامله ومعدل دوران العمل فى
ال�شركه خالل الفرته املذكوره وكما دلت امل�ؤ�شرات االح�صائيه R , Rseq , :
F ,t , Sig
وتو�صلت الدرا�سه �أخريا اىل جمموعه من التو�صيات منها و�ضع
نظام ثابت للحوافز للعاملني فى ال�شركه ومعاجلت امل�شاكل االداريه والفنيه
النا�ش�أه فى االق�سام االداريه واالنتاجيه وكذلك اقرار نظام وا�ضح املعامل
لالجور والرواتب فى ال�شركه حيث او�ضحت املعلوملت الوارده عن ال�شركه
انها تفتقد اليه .

ABSTRACT

The turn over of man power considers to be one
of the major problems which face each enterprise in
their way for the stability of labour and to increase the
production in one side and to increase the specialty in
the training to another .
The Nhrain international chemical company
faced this problem during these last years, and tried to
solve it by increasing job vacancy in their productive
departments in order to decrease the negative effects
of the ratio of turn over of the man power.
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دوران العمل فى �شركة النهرين العامليه لل�صنـــــاعات الكيميـــــاويه

�أوال :املقدمه

من الظواهر ال�شائعه فى حياة �أى من�ش�أه هى ظاهرة دوران العمل ،وهى تختلف من من�ش�أة الخرى تبعا
لطبيعة عمل املن�ش�أة والظروف املحيطة بها والعاملني فيها.
وبقدر تعلق االمر بالعاملني  ,فان معدل دوران العمل ارتفاعا �أو انخفا�ضا يعتمد على مقدار تكيف العاملني
مع ظروف عمل امل�ش�أه ،و�شركة النهرين العامليه لل�صناعات الكيمياويه واجهت هذه امل�شكله خالل ال�سنوات ال�سابقه
بتوظيف املزيد من االيدى العامله وعملت على تدريبهم بغية تقليل �أثر حالة الت�سرب على ن�شاط امل�ش�أه.

 - 1م�شكلة الدرا�سه

واجهت �شركة النهرين العامليه لل�صناعات الكيمياويه �صعوبات عديده فى ا�ستقرار االيدى العامله
واالحتفاظ بها لفرتة زمنيه طويله ،فهناك ترك للعمل وال�سباب خمتلفه يقابله توظيف جديد �ضمن حركة
متذبذه فى دوران العمل خالل ال�سنوات االخريه ،ازاء هذه احلاله فان ال�شركه تواحه �صعوبات متعدده فى ا�سقرار
العماله لديها لفرتات زمنيه طويله.

� - 2أهمية الدرا�سه

اال�سفادة من التطور العلى فى درا�سة حركة العاملني وال�سلوك االدارى والنتائج امل�ؤديه اىل دوران
العمل ،باال�ضافة اىل ماميكن ان ينعك�س ذلك من حركة العاملني (دخوال وخروجا)على جمموع العاملني فى �شركة
النهرين.

� - 3أهداف الدرا�سه

التعرف على ا�سباب دوران العمل فى �شركة النهرين العامليه لل�صناعات الكيمياويه وحماولة اال�ستفاده
من النتائج التى تخرج بها الدرا�سه ملواجهة هذه احلاله فى �شركات ذات طبيعة عمل مماثله .

 - 4فر�ضيات الدرا�سه

التوجد هناك عالقه بني ماتقوم به �شركة النهرين لل�صناعات الكيمياويه من توظيف جديد ومن
االعداد التاركه للعمل من �أثرعلى معدالت دوران العمل خالل ال�سنوات مو�ضوع الدرا�سه .

 - 5حمددات الدرا�سه

اقت�صرت فرتة الدرا�سه على احدى ع�شر �سنه (  ) 2008-1997با�ستثناء �سنة  2003ب�سبب الظروف
غري الطبيعيه التى مرت بها ال�شركه واالقت�صاد العراقى ب�شكل عام باال�ضافه اىل �شحة املعلومات التى كنا نود
احل�صول عليها بهدف التعمق فى حتليل م�شكلة دوران العمل واثارها على كل من املن�ش�أه والعاملني .
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ثانيا :دوران العمل والدرا�سات ال�سابقه
 - 1دوران العمل

يفهم من دوران العمل حركة جمموعة امل�شتغلني �ضمن اطار املن�ش�أه من ناحية التوظيف �أو ترك العمل
ح�سب رغبة العامل �أو ب�أمر االداره فى اطار فرته زمنيه معينه
	�أما معدل دوران العمل فانه ي�شري اىل ن�سبة دخول وخروج العاملني من واىل �أق�سام االدارة �أو االنتاج
اىل متو�سط العاملني ،فاذا كان معدل دوران العمل قد بلغ  11%مثال فى من�ش�أة ما فان ذلك يعنى ان هناك احتمال
ان يرتك العمل ( )11عامل من كل  100عامل يعملون فى املن�شاه وفى هذه احلاله يطلق على معدل دوران العمل
مبعدل ترك اخلدمه ،وعادة مايرتك امل�شتغلون اعمالهم ال�سباب عديده منها:
اال�ستقاله �أو االقالهالنقل والرتقيهالعجزالوفاةال�سفركما يرتكز مفهوم دوران العمل على التغري احلا�صل فى عدد االفراد العاملني فى املنظمه خالل فرته زمنيه
معينه ،وهذا التغري احلا�صل فى العدد هو بال�شك ناجت ب�سبب خروج افراد من املنظمه ودخول اخرين اليها.
ومهما تكن اال�سباب امل�ؤديه خلروج العاملني  ,فان الذى يعنينا فى هذا املجال هو ر�صد التغريات احلا�صله
فى حجم القوى العامله ،ومما ال�شك فيه فان ادارة املنظمه ت�سعى جاهدة اىل تقليل معدل دوران العمل فيها وذلك
الن ارتفاع هذا املعدل يعنى ان هناك حالة خروج ودخول وا�سعة من واىل املنظمه وبالتاىل فان ن�سبة املعينني
اجلدد اىل اجماىل عدد افراد القوى العامله فى املنظمه �ستكون مرتفعه وهذا بدوره يعنى ان درجة كفاءة العمل
فى املنظمه �ستكون منخفظه ن�سبيا ب�سبب احلداثه ونق�ص اخلربه مما يجعل املنظمه عر�ضة ملواجهة حاالت �سلبيه
عديده منها :انخفا�ض الكفاءه االنتاجيه  ,ارتفاع عدد ا�صابات العمل  ,ارتفاع كمية الهدر فى املواد االوليه  ,ارتفاع
العطل والتوقفات فى املكائن  ,زيادة ن�سبة ال�صيانه  ... ,الخ.
ان هذا التحليل ي�ستند اىل افرتا�ض ان االفراد املعينني حديثا اليتمتعون بخربة فنيه عاليه وهو
افرتا�ض واقعى و�أن تعينهم قد الت�سبقه دورات وبرامج تدريبيه كافيه لت�أهيلهم بامل�ستوى املطلوب.

 - 2مظاهر دوران العمل

هناك مظاهر عدة فى جمال دوران العمل �أهمها :
�أ) ان ارتفاع دوران العمل الناجت عن ف�صل العاملني واال�ستغناء عنهم من جانب املن�ش�أه قد يدلل على عدم دقة
عمليات االختيار والتعيني ,بينما تركهم العمل مبح�ض اختيارهم يدلل على وجود �سلبيات داخل منظمتهم
�أومغريات فى املنظمات االخرى.
ب) البد من مقارنة هذه املعدالت ال�سائده فى القطاعات ال�سائده فى القطاعات املماثله داخل املنطقه اجلغرافيه
�أومبعدالت املنظمه خالل ال�سنوات ال�سابقه كى تكون النتائج معربه.
ج) تعذر ال�سيطره على كافة املتغريات امل�ؤثره فى ا�ستمرارية العاملني وانتظام عملهم ،لذا فان حدا معينا لدوران
العمل ينبغى ان يكون م�سموحا به فى �أى م�شروع وقد يكون احلد �ضروريا وايجابيا للعملني وللمظمه باعتباره
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يجدد احلياة فى اجواء املنظمه ويرفدها بدماء جديده قد تكون �أكرث قدرة على التطوير واالبداع.

 - 3العوامل امل�ؤثره فى دوران العمل
�أ)عالقات العمل

يق�صد بها العالقات النا�شئه بني العامل وزمالئه فى العمل �أو مع مر�ؤ�سيه وي�شعر الكثري من العاملني
ب�صعوبة الت�أقلم واال�ستمرار فى ظروف غري منا�سبه وباالخ�ص بالن�سبة ملن نزل اىل ميدان العمل وكيفية البقاء
�ساعات عمل طويله بخالف امناط حياتهم ال�سابقه.

ب)بيئة العمل

تعنى الظروف البيئيه اخلا�صه بدرجات احلراره او الربوده او التعر�ض احيانا للمخاطر ب�سبب طبيعة
العمل ( كمخاطر اال�شعاع او العمل فى االماكن ال�صحراويه والوعره او التعامل مع االالت اخلطره  ...الخ) وكلما
زادت هذه املخاطروتعقدت بيئة العمل ا�صبحت ظاهرة ترك اخلدمه كبريه .

ج)طبيعة العمل

تت�سم بع�ض الوظائف با�شكال معقده وتتبع منطا معقدامن االداء لي�س من ال�سهل حتملها من بع�ض
العاملني والبع�ض االخر يتبع منطا معينا من الروتني الذى يتعذر على العامل اخلروج منه مماي�شكل �ضغطا نف�سيا
ودافعا لرتك العمل.

د)ال�سلوك االداري

يالحظ ان بع�ض القاده االداريني فى تعاملهم مع العاملني ي�ستخدمون ا�ساليب غاية فى الق�سوه وبعيدا
عن االن�سانيه يقابله التف�ضيل واملحابات والتكرمي الخرين دون وجه حق ،وهذا النوع من �سلوك القاده االداريني
ي�سهم فى كثري من االحيان ا�شاعة اجواء ال�شك وعدم الثقه فى العمل بحيث مما يخلق حافزا للعامل من ترك
وظيفته فى �أقرب فر�صه.

ه)الرغبة فى العمل

تنخف�ض درجة دوران العمل عندما يكون هناك اقتناع ورغبه ور�ضى للعمل ،فاذا انخف�ضت العوامل
العوامل امل�شار اليها �أعاله  ,جند �أن الر�ضا الوظيفى كبريا لدى العاملني ولي�س من ال�سهل ترك العمل ،وهى فى كل
االحوال عوامل البع�ض منها يتعلق بطبيعة العمل نف�سه فى حني �أن العوامل االخرى متعلقه بالعامل و الظروف
املالئمه له.

 - 4النتائج املرتتبه فى دوران العمل

ترتك عملية دوران العمل اثارا �سلبيه على املن�ش�أه وعلى العامل نف�سه:

�أ)على م�ستوى املن�ش�أه:

تتمثل فى التكاليف التى تتحملها املنظمه وب�شل خا�ص فى تكاليف ن�شر اعالن طلب توظيف جديد
والفح�ص الطبى ا�ضافة اىل النتائج املرتتبه على تدنى انتاجية املن�ش�أه و�ضياع م�صاريف التدريب دون مقابل بل
حتميل املن�ش�أه بتكلفة ا�ضافيه عند تعيني موظف جديد.

ب)على م�ستوى العامل:

خا�صة عندما يجرب على االقاله فان ذلك �سيرتك اثارا اقت�صاديه واجتماعيه �سلبيه عليه وعلى زمالءه
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فى العمل وعلى عائلته.

 - 5جماالت ا�ستخدام معدل دوران العمل

ي�ستخدم معدل دوران العمل �أو معدل ترك اخلدمه لالغرا�ض التاليه:
�أ) التنب�ؤ بعدد العاملني الذين �سيرتكون اخلدمه خالل عام قادم ،وبالتاىل ميكن التعرف على احتياجات االحالل.
ب) التعرف على مدى انخفا�ض الر�ضا والروح املعنويه ويعترب ارتفاع معدل ترك اخلدمه م�ؤ�شرا على انخفا�ض ال�ضا
والروح املعنويه.

الدرا�سات ال�سابقه

كثريون ممن �سبقونا فى طرح مو�ضوع الت�أثريات املتعدده على معدل دوران العمل فى املنظمه ،منهم من
تناول املو�ضوع من عالقة التدريب واالجورواثرهما على دوران العمل والنتيجه امل�ستخل�صه هى انه كلما زاد عدد
العاملني وعدد املتدربني وكذلك االجور ارتفع معدل دوران العمل (عبد الرحمن �ص  )32فى حني لوحظ ان هناك
تركيز على حاالت الف�صل واال�ستغناء الكلى او امل�ؤقت وكذلك حاالت التعوي�ض التى كان لها تاثري على معدل دوران
العمل (املر�سى  ،)2003وبخ�صو�ص التدريب اي�ضا وارتباطه مبو�ضوع اجلوده ال�شامله على معدل دوران العمل فقد
انتهت درا�سة(برهوم �أديب وزاهر) اىل �ضرورة حتديد االحتياجات التدريبيه على نحو علمى والرتكيز على اعداد
الربامج التدريبيه و التثقيفيه حول مفاهيم اجلوده ال�شامله.
	�أما نتائج �ضغوط العمل  :االجهاد  ,التعب  ,االكت�أب  ,االثر ال�سلبى على احلياة اخلا�صه وكذلك االرق
�أثناء النوم � ,ضعف الرتكيز  ,التعامل بع�صبيه مع االخرين ..الخ ،فقد كانت نتائجها كبريه على دوران العمل ب�سبب
االعباء الوظيفيه وعدم و�ضوح الدور تاذى يقوم به املوظف ا�ضافة اىل عالقات العمل والبيئه املاديه وطلب
التقاعد املبكر ( القري�شى �ص  ) 192وكان �أن اقرتحت هذه الدرا�سه منح احلوافز املاديه واملعنويه وحت�سني بيئة
العمل ,وزيادة عدد العاملني  ,وتوفري و�سائل الراحه وال�سكن للعاملني بالقرب من العمل  ..الخ.

ثالثا� :شركة النهرين العامليه للمنتجات الكيمياويه

ت�أ�س�ست ال�شركه فى نهاية الثمانينات من القرن املا�ضى بر�أ�سمال قدره مليون دوالر ،وطرحت منتجاتها
املتنوعه :ماحيق الغ�سيل  ,ال�صابون  ،ال�شامبو � ,أ�صباغ خا�صه  ... ,الخ فى ال�سوق وقد بلغ عدد العامني فى بداية
االمر حواىل املئه ورغم ال�صعوبات التى واجهتها فى تلك الفرته ب�س�سب الظروف التى مر بها االقت�صاد العراقى فان
ال�شركه قد ا�ستطاعت فى املراحل االحقه من اجراء عمليات تو�سع كبريه متثلت بان�شاء وحدات انتاجيه جديده
وزيادة طاقة الئمه منها مما تطلب توظيف اعداد كبريه من االيدى العامله الكثري منها تفتقد اىل اخلربه بحيث
�أوجب على ادارة ال�شركه متح دورات تدريبيه لت�أهيل العنا�صر اجلديده على التعامل مع التكنولوجيا احلديثه
بكفاءه ،اجلدول التاىل يبني �أعداد العاملني وتاركى العمل خالل الفرته 2008-1997
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جدول ()1
عدد العاملني وتاركى العمل فى �شركة النهرين العامليه خالل ال�سنوات 2008-1997
تاركى العمل
عدد العاملني
ال�سنه
		
38
1325
			
1997
		
24
1427
			
1998
		
\
19
1632
			
1999
		
36
1726
			
2000
		
26
1777
			
2001
		
19
1827
			
2002
		
34
2106
			
2004
		
19
2061
			
2005
		
39
2160
			
2006
		
26
2161
			
2007
		
39
2183
			
2008
		
امل�صدر  :التقرير ال�سنوى اخلا�ص بال�شركه ال�صادر عام  2010وبخ�صو�ص بيانات ال�سنه  2003مل يتم االعتماد
عليها ب�سبب التذبذب فى عمل ال�شركه نتيجة للظروف غري الطبيعيه التى احاطت بالبلد .
مت حتليل البيانات اح�صائيا با�ستخدام برنامج spssلتحليل ومعرفة دوران العمل فى ال�شركه املذكوره وكما
يلى:

T
6.193

Sig
.000

F
38.384

Adjusted
R Square

R Square

.789

.810

R

.99

من اجلدول �أعلآه يالحظ �أن قيمة ( )Fاملح�سوبه لغر�ض اختبار فر�ضية �صالحية النموذج اخلطى
()38.384وعند مقارنتها بالقيم اجلدوليه املناظره ومب�ستوى معنويه ( )0.05وهذا يعنى رف�ض الفر�ضيه
ال�صفريه  0وبالتاىل يعترب النموذج املقدر ذو توثيق جيد للبيانات.
ومن ناحية �أخرى ف�سر النموذج املقدر مقدار االختالفات فى املتغري املعتمد ،اذ بلغت قيمة معامل التحديد
امل�صحح (. )0.81
ا�ضافة لذلك � ,أظهر اختبار ( )tللمعامل املقدره  X1,X2رف�ض الفر�ضيه ال�صفريه اخلا�صه بها،
حيث بلغت قيمت  tاملح�سوبه ( )6.193وعند مقارنتها بقيمتها اجلدوليه بدرحة حريه ( )10وب�ستوى معنويه
( )0.05كانت ( )1.812مما يعنى �أن  X1له فروق معنويه ذات دالله اح�صائيه وبالتاىل فان املعادله �أخذت
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ال�شكل التاىل :
Y= 0.590+ 0.049x
يالحظ مما ورد �أعاله �أن النموذج �أهمل املتغري االخر ومل تعد له �أهميه.

رابعا  :اال�ستنتاجات والتو�صيات
 )1اال�ستنتاجات

�أ�-أظهرت بيانات ال�شركه ا�ستمرارها فى العمل من خالل عمليات التوظيف امل�ستمره �سنويا وان حاالت ترك العمل
مل يكن لها ت�أثري على �سري العمليه االنتاجيه بال�شركه.
ب-اال ان التقارير ال�صادره من ال�شركه �أظهرت ان البع�ض من هذه العنا�صر التى تركت العمل خ�ضعت لدورات
تدريبيه كلفت ال�شركه مبالغ طائله ومل ت�ستطع االداره معاجلت هذا الت�سرب رغم حمدوديته.
ج-ي�ستدل مما �سبق �أي�ضا افتقاد ال�شركه لنظام يقوم على تخطيط �سليم للموارد الب�شريه ي�ستند اىل تقدير
احلاجها الفعليه للقوى العامله فى خمتلف االق�سام االنتاجيه واخلدميه.

)2التو�صيات

�أ-ايجاد نظام �سليم للحوافز املاديه واملعنويه خا�ص بال�شركه مبا ي�ؤدى اىل توثيق العالقه بني العامل واملن�ش�أه
ويقلل اىل احلد االدنى من حاالت التذبذب فى ترك العمل.
ب-معاجلة امل�شاكل االداريه النا�ش�أه من �سوء العالقه بني العامل واملر�ؤ�سني فى االق�سام االداريه واالنتاجيه مبا
يعزز الروح املعنويه وي�ؤدى اىل زيادة االنتاجيه لل�شركه.
ج -و�ضع نظام ثابت لالجور والرواتب مينع ت�سرب العاملني ل�شركات �أخرى حتاول ا�ستقطاب منت�سبى ال�شركه من
خالل دفع رواتب �أعلى �أو مغريات �أخرى للعمل لديها بعد ان اكت�سب العامل املهاره الكافيه.
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Terminal antenaomere has a waist (this observation was found with all collections
of Viny advent). Notum is rectangular separated from elytra by 3 circles, their unity
form a triangle shape. These circles compose scutelum, which is slightly brighter than
elytra. Elytra with very developed peripheral costae, 5 weakly visible longitudinal
veins, no cross veins, which divide the elytra into cells, so the Viny advent belong to
the non-net-winsed lycids (Boca’k, 1998, Bocák, L. and Bocákov M. ,1989, 1990, Kaz
antsev,2005,Lawrence,2007,Lawrence and Britton,1994). 1st thoracic sternite has two
different areas, anterior area bears the fore legs, posterior area with a shield in which 3
endosternites that form part of endophramal skeleton to which important muscles are
attached (Leftwhich. 1977).
Bocák, L. and Bocákov M. Mesosternite is the longest and widest sternite in
the thorax, all coxae, which externally articulated are located at the anterior areas of
the 3 thoracic segments. Mesosternite widened posteriorly to become 1.5 as wide as
its anterior edge, Mesosternite is divided longitudinally by a middle line groove, from
the middle area till the posterior end. At the end of this groove is endosternite at the
posterior edge of mesosternite. Metasternite coxae extending laterally to meet sides
of body.
Abdominal sternites are similar except that of the last 2 terminal segment, which are
modified to fit reproductive organs of male and female (Figs. 11 a and b). A greater
number of sensilla in the female paraproct segment, while the last visible tergite and
sternite of the male are forming the copulatory organ, which is round, has no sensilla.
Lycid larvae were considered as predatory insects. Some of them were found in
molluscas shells. Where they will pupate. Larvae colour creemy white (Fig.14 )
Larvae pit smalls, inject saliva into molluscas body, which paralyze them, feed on
them, then use their shells for pupation ( Arnett, 1973; Borro et al,1981;, Britton, 1970;
Crowson, 1969, 1972, 1981; Gravely, 1915), some author found lycid larvae living
on decomposing wood (Mjorberg, 1925; Withycombe 1926; McCabe and Johnson,
1979, 1980), Lawrence, 1982 found that lycid larvae living on fungi, which occur on
damped wood.
Study of widespread lycids, Viny advent yemenensis in light and scanning
microscope pointed out many morphological modification of the head and mouthparts
characterized by the head capsule, where the compound eyes covered the whole head.
The long maxillae, maxillary palpi, labial palpi and their externally attachment to the
head (their undressed position) provide better reception of the offensive odour or of
the surrounding chemical stimuli (Fig. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10b, and 15a). Mandibles with 3
different denticles lead to that the beetle are classified among polyphage: Elateriformia
(Fig.5b).
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Discussion
The external morphology of the head and its appendages, antennae and
mouthparts, have a unique structure and their externally attached, which are freely
pointing onward in front of the head capsule and in front of the compound eyes. The
head appendages appear under the SEM with unique anatomical structures, three
segmented labial palpomeres, maxillae with paired 5 maxillary palpomeres, both
maxillary palpomenes are clothed with cuticular spurs and both labial polpomeres
have spurs at their outer surfaces. Lacinia, the inner hairy lobe is heavily covered
with sensory hairs, which have nerve ending close to their bases and are extremely
sensitive to touch and vibration. Mandibles have sickle-like shape resemble the lesser
spotted eagle peak, which have three type of reduced grinding teeth. Antennae with
four different type antennomeres. Compound eyes are fused dorsally and ventrally,
occupy the whole head capsule except the area of occipital region. The elytra and hind
wings, body segments of male and female of the viny advent yemenensis recorded
in this study were largely in conformity with those reported by( Kazantsev, 2005.).
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Fig.a: frontal and lateral view of the head. Note the 3 labial palpomeres lp; antennae
SC; labium lb; labrum lbr; and compound eyes CE.
Fig. b: scanning electron
microscope shows the last labial palpomere with spurs and sensitive receptor polyps,
which appear clearly at the opening of the wallet-like basket SPS.
Fig.c: scanning electron microscope exposure shows the
Last maxillary palpomere; Fig.d is the enlarged portion with the receptor polyps plp;
Fig.e: scanning electron microscope exposure shows the compound
eye’s ocelli and its enlargement.
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decayed wood. Eggs incubation period and larval stages period and pupation period
are around a year, since lycid beetles appearance every year at almost the same period,
which last two to three weeks during April. Number of larval moulting unknown,
pupation period unknown. The last larval instar seems climbing the walls of terraces,
and sometime in houses, larva of the last instar has long body 20 mm, 3mm wide
at the middle of the abdomen. Head 1.5mm, all 3 thoracic segments, each has pair
of articulated legs with one claw, 1st thoracic segment has two black bows shape,
mesothoracic, and metathoracic segment each with two black spots near sides, 9th
modified to a ball shape, 10th segment modified to two terminal claws or cerci, which
are well sclerotized. The last larval instar, which ready to pupate migrate to suitable
places for spending pupal duration. Pherate pupa become shorten with curved body,
but still shoft, posterior abdomen bent and two small thickened pods of etytra are
rising just under the 1st thoracic sternite. During April which is the optimum time for
the viny advent Lycids population explosion, which fill all areas of the country, this
population explosion lasts 2-3 weeks during April, then gradually disappear.
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mesoventral procoxal rounded. Anterior edge of mesoventrite obtusely angulate,
holding the prosternal posterior shield, which is brighter yellowish colour (pale amber)
(Fig.16 a). Mesoventrite long, widened posteriorly to become divided by longitudinal
groove. Posterior edge of mesoventrite more elevated than the anterior edge. At the
middle line of mesovantrite there is an endosternal groove or invagination, which
forms part of the endophragmal skeleton to which important muscles are attached.
Mesocoxae globular attached externally. Mesoventrite separated by complete suture
from mesepisterna, without deep pockets, mesepimeron visible from below. Exposed
portion of the mesepimeron long and narrow. Metacoxae separated by distance less
than diameter of the basal metacoxa, metacoxae extending laterally to meet sides of
body obliquity oriented (obtusely angulate) (Fig.7 a +b).
1st trochanter in all 3 paired legs has a tuber-lime shape joining the coaxa and 2nd
trochanter, which is in fact a part of the femur (Chapman, 1998). 2nd trochanter of
all legs is twice longer than 1st trochanter, apex half of the second trochanter is twice
wider than 1st trochanter, posterior half is joining to the femur from below, outer side
of the 2nd trochanter is convex, inner side attached to the femur slightly oblique. Femur
of the fore leg three times wider than tibia, both femoral length and tibial length are
similar, femur of the midleg twice wider than tibia, but their lengths are similar, femur
of the hind leg twice wider than tibia, but they are equal in length. Hind leg similar to
the midleg and the midleg is similar to the foreleg. Femur of the hind leg not wider
than femur of the midleg. Femur of the fore leg is slightly wider than mesofemur, also
wider than metafemur. Metafemur slightly longer than mesofemur, also slightly longer
than femur of the fore leg. Metatibia also slightly longer than mesotibia and tibia of
the fore leg.
The mesotibial thorn (tooth) is located just at the inner apical angle of mesotibia, which
sharply pointing backward, such tibial thorn has a glandular opening in the concave
side and is known to be site of pheromone release (Holloway 2007). (Figs. 2 and 11d).
Tibia has short pubescence. Tarsi, each leg is five segmented (distinct tarsomeres) ,1-3
tarsomeres are similar in shape and size, in each leg, the 4th tarsomeres is shorter than
any one of 1st previous 3 tarsomere, but it resemble them in shape, each basal end
is less in width, but the apex of each segment is wider with obliquity orientation. 5th
tarsomere longer than any one of previous 4 tarsomere, slender, covered by cuticular
spurs, with 2 terminal claws, these claws have no cushion between them (Figs3 and12).
Tarsomere length ratio:1:1:1:0.75:1.75.
Eggs. Eggs are laid in soil or hunid litters, and spend their intirely period
of embryo development in soil, when eggs hatch, larvae move to the wood bark or
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microscope exposes that the fore legs situated at the top half of the shield and taking a
triangular spots, its base underneath the coax, the 3rd endosternite is at the peak of the
triangle, in the middle line of the shield (Fig. 3). These endostermites are ingrowth or
invaginations from parts of the endophragm skeleton to which important muscles are
attached (Abboud, 2011; Bocák, L. , 1995; Leftwhich, 1977; Kazantsev 1998, 1999,
2005, Waterhouse, 1878). The prosternal process is on the middle of the prosterrum
between the coxal cavities. In Viny advent yemenensis Lycid this is not narrow to make
the middle edge of the coxae on touch. In the mesosternite this process in narrow, but
not enough to make the medical line in touch, also in the metasternite this process is
lightly wider than the prosternal midline edge of the coxae.
The mesosternite is twice longer as the prosternite and 1.5 wider at the posterior edge,
it bears the middle legs, which are located at the middle of the anterior part of the
mesosternite.
Both sides of the pronotum are sharply bent, curved at the shoulder.
The Mesopleuta are divided into two sclerites anterior and posterior/front
and hind sclerites or mesepister num and mesepimeron) ( Boca’k, 1998, Bocák, L.
and Bocákov M.,1989 , Kazamtsev, 2005, 1990, Lawrence 2007 ). The prosternum
process is on the midline of the prosternum between the coxal cavities. In Viny advent
Yemenessis this process is not very wide separating the coxae and is not narrow to
make the midline edge of the coxae in touch, also in the metasternite this process
is slightly widen than the prosternal midline edge of the coxae never touch on the
midline (Figs. 7 a , b and c).
Abdomen: The abdomen of the Viny advent yemenensis composed of 8 segments,
the 1st 6th segments are almost similar, suture separates the last thoracic sternite and 1st
abdominal segment distinct, and suture separate the 1st and 2nd abdominal sternites are
distinct, also the suture separates the 3rd and 4th abdominal sternites are clear. Suture
separates 5th and 6th abdominal sternites distinct, 7th and 8th stermites are modified for a
purpose of reproduction (Fig. 11c). The female last abdominal segments are modified
into a pocket, which formed from an in folding of the body-wall around the genital
aperture, which adapted for receiving the intromittent organ of the male (Fig. 11a).
The male’s last 2 abdominal segments are visible (tergite and sternite segments or
hypopygidium and pigydium), which are pulled posteriorly to form external genital
apparatus (intromitant organ) of the male which a dapted for transferring sperm cells
into the female during copulation (Fig, 11 b).
Legs- are articulated walking legs. Coxae in lycids are externally attached to the
sternites. In Viny advent lycids are externally attached. Paired procoxae separated
by distance less than coxal diameter, paired proventral procoxal rest rounded. Both
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and 10).
Elytra: The elytra of the female have rounded anterior ends, slightly widened
posteriorly due to the chink between them and not to real side, they have a curved mims
at the posterior ends, elytra of both sexes have solidly built longitudinal primary costal
round each elytron and 5 weakly visible longitudinal veins, cross veins absent at low
magnification, but scanning electron microscope exposes that the elytral surface has
rough irregular and disconnected net, which are, in reality, dense and short pubescence
(Figs. 13 a , b , c , and d). This dense pubescence makes elytra soft leathery touch. At
the anterior area of the elytra just below the junction of pronotum and elytra a slightly
heapped area under the right membranous wing, this area is composed of pseudo-ocelli
(their function is hitherto unknown. It could be related to light) (Figs. 13 a ,b , c) arrow
and enlarged figure, which is very clear ocelli- shaped ( Fig. 13 c ).In some literatures
theses ridges are called translucent. These organs may be sensitive to light and function
as light receptors if cuticular part of the sensilla is translucent; such photoreceptors
apparently occur in many larvae, but not generally called “eyes”. Translucent cuticle
allow light to pass through, but not transparent.In some refereneces, the outgrowth
ridges have pseudoocelli appearance, could cells of storing heat during flight. At first
observation pseudoocelli, but in reality are ridges of outgrowth.
The male elytra has a spear shape ratio of elgral width to its length 1:5.8 ratio of
elytral length to pronotic length 5: 1. Elytra do not widen posteriorly, their colouration
at the anterior third area is shiny amber to slightly brownish, when are attached, but,
when removed their colour become yellow, the posterior third is dark black. Their
posterior ends have curved brims, the females elytra when at rest the area just below
the notum has 3 light squeezed circles in a triangular shape which form colouration
areas. The anterior area is dull amber, the middle part with jet colouration, and the
posterior is dark black area and shiny. (Kazantsev, 1998,1999,2005).
Hind wind: The metothoracic wings when in response are folded beneath the elytra.
They are well developed, with no transverse folds. Ratio of the apical area to the whole
wing length 0.3. The apical area is not sclerotized and has no veins. C vein is joining
with the AR at the apical hinge, Sc short and separate, Cu vein is not connected neither
to M or to A veins. No crossing veins are seen at all.
The ventral view of the ving advent. The 1st sternite or the 1st sternal segment is shiny
amber colour, bears the 1st pair of legs (fore legs), has rectangular shield occupies
almost the whole surface of the 1st sternite, rounded anterior edge, posterior edge
is concave, lateral sides are nearly straight (Figs 2 and 3). The scanning electron
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front of the compound eyes and freely and strongly projecting onward (Figs. 3, 4 and
6). Head and compound eyes are narrower than half of the pronotum, antennae are
raised from the sockets located laterally at a distance in the front of the compound
eyes, they are long, serrate, scape is 4 times longer and twice wider than pedicel,
which is compressed between the scape and 1st segment of the flagellum (Figs.1, 2
, 4 b) 3-10 of the antennal segments (antennomeres) are similar in size and shape,
and the terminal segment of the flagellum (No. 11) is longer but not wider, than any
one of antennomeres and has a waist at the middle, this observation was noticed in
all collections of Viny advent Lycids. (Figs. 1 , 2 , 3 , 4 a and b ) antennae reaching
beyond the thorax (two third of mesothoracic segment). Mandibles are small, curved,
located under the maxillae, each mandible has very harp on sickle –like shape, which
resemble Lesser Spotted Eagle beak, and are stout, thickly sclerotized and armed with
3 different reduced grinding teeth, which do extra intestinal job of digestion (Fig.
5b). Maxillae are the longest parts of all mouthparts, are composed of basal, well
developed round cardo, stipe is long and large, with lacinia, which fused with galea,
lacinia has a dense bands of long setae covering all of its surface and has also strong
sclerotized straight and hooklet-like spurs or setae situated dorsally at the base area of
the lacinia (Fig. 4 b). The articulated 5 segmented maxillary palpi ( palpomeres ), basic
segment, which is long, followed by short elbow segment, the middle segment is long
and has club shape, widened distally to about twice as proximal end, the 4th segment is
short, and slightly wide. The terminal segment with dorsal edge slightly straighten and
ventral edge curved (Figs. 4 and 8 a and b ). Scanning electron micrsope expases the
maxillary palpus appearance, which is very distinct, that the surface of all palpomeres
have spines rising from all surface of the palpus, also has a wallet-like opening lead
to a cavity full of sensory polyps, which are of chemical receptois. The polyps are
arranged as a zip fastner teeth (Fig. 8 a and b).
The labium is quite modified articulated, with clypeus by clypeolabrate suture
surface, and has characteristics: smooth outer surface that has been derived from the
clypeus.
Labium, submentum, mentum, and prementum, the labidal suture joins the
mentum and palpiger (Palpifer) above it located the tree segmented labial pulpus; the
glossa is located inbetween the lobes of paraglossae. The labial palpus consists of 3
palpomenes, all 3 segments have on their outer surface thick cuticular hairs and spines
or spurs, the base segment has triangular shape (Fig. 4, 9 and 10), the middle segment
has a club shape, widened distally to about twice as is at the proximal end, it holds the
third segment (terminal), which has the inner edge straighten (adaxial edge) and outer
edge is curved and longer than the inner edge. This segment has a unique crochet like
knitted basket, has a thick cuticle hairs and spines on its surface (Figs. 4 a & b and 9
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Materials and Methods
Beetles used for this study were collected from different areas of the Yemen,
within the period of their appearance, kept in 70% ethanol with few drops of glycerin.
Some were kept in jars individually, since they fight each other if they were kept
together. Specimens for light microscope were taken directly for characteristics
diagnosis, using binocular and eye piece gride. Specimens for scanning electron
microscope for detail observations.
Bionomics: Lycidae are usually flowering three visitors, since they are nector
feeders, so where flowering trees occure in all major regions of the world, there are
several lycides will be found. Also Lycids are found in Palaearctic, Oriental, Austrian,
Afrotropical and Neotropical Regions (Lawrence et al, 2007 ).
Larvae occur in wood bark or in leaf litter since they liquid feeders. In Yemeni
Lycids, Basharatuleneby females are slightly wider than males, but not longer. Their
occurrence in April for nearly 2 -3 weeks duration as adults. Larvae of all instars leave
in decayed litter or under the trees culticles.
Body description: body is dorsoventrally flattened, moderately slender, body
capable to bend its last abdominal segment till touch the head. Body moderately
sclerotited, amber pronotum- scutellum light, elytra, anterior third is to slightly
brown, the middle part of the elytra jet colouration, gradually become fully black at
the posterior part (the dark area is more than third of the elytra) Fig. 1 and 2. Body
measurement ratio male to female, body length 17/14mm. body width 3/4mm at the
middle of the abdomen, pronotum 2/2.5mm, width of the pronotum 1.3/1.8mm, elytra
length 8/10mm.
Compound eyes very protuberant, no interocular, both compound eyes occupy
the whole head capsule (Figs. 1, 2 and 3), both compound eyes fused at the midline,
vertical diameter of the compound eyes longer than the horizontal diameter 14/10
(Fig. 3), and the maximum diameter of compound eyes 0.75mm, ocelli diameter 199
um (Fig 9 b). Ratio transverse diameter of compound eyes to vertical 1/1.24,leg length
7.08mm, femur 2.5mm, tibia 2.7mm to vertical tarsus 1.8mm, claw 199 um.
Head: is fully coverted by the compound eyes all around the transverse
diameters, which hold the whole head at the equatorial line of the head, except that
at the frons and occipitus area, which form two triangular areas due to merge line of
compound eyes, at dorsal and ventral sides (Figs. 1 , 2 and 3).
Mouthparts: They are disclosed vertically and dorsally they are situated in
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Abstract

New species Lycus yemenensis “viny advent”
is described from Yemen Diagnosis of important
characteristics are illustrated. Head, thorax and abdomen
are separately described, with light and scanning electron
microscope exposures.

Introduction:

The following important additions have been
completed successfully on the materials collected in the
same season of their appearance in recent years. Such
appearance of viny advent have no far been described
these species known in Yemen as Basharutuleneby “the
Viny advent” the local name. The massive distribution of
Viny advent over the country of Yemen for a short period
of time” nearly 2 – 3 weeks duration every year has not
been published by any entomologist, and this is the first
study of new species of Lycus yemensis (Lycidae). Review
of Malaysian and Sumatra species was followed by
descriptions of several new species of beetles of Ateliinae
from Philippines and China (Bocák, 1997). The same
study of Lycus ibbiensis has been fully described from
midland heights of Ibb province by (Abboud, 2011). All
above mentioned references were on net-winged Lycidae.
This new species belongs to the non-net-winged Lycid,
since their elytra have no cross veins, which divide elytra
into cells (Kazantsev, 2005).
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