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االفتتاحيــــة
ظالم املدن ال ظالم العقول
يحفل هذا العدد ،من جملة جامعة امللكة �أروى ،مبوا�ضيع ثرية ومتنوعة .وما يلفت االنتباه
فيما حتتويه املجلة ،هو �أنها تقدم �إنتاج ًا علمي ًا وفكري ًا يغطي م�ساحة وا�سعة من الوطن العربي ،وهذه
ميزة قل �أن توجد يف �أية دورية علمية مينية �أخرى .وملا كانت الكتابات العلمية والفكرية ،متثل انعكا�س ًا
�شفاف ًا لهموم وطموحات وتطلعات جمتمع كاتبيها ،ف�إين �أ�ؤكد �أن همومنا وطموحاتنا وتطلعتنا واحدة.
وما تعرب عنه هذه االفتتاحية ،هو ل�سان حال باقي املجتمعات العربية ،فكلنا نتطلع لغد منقذ .وقد لفت
انتباهي �أحد مو�ضوعات هذا العدد ،وهو بعنوان «احلكم الر�شيد» ،هذا هو ما ي�سعى �إىل حتقيقه ال�شعب
اليمني على مدى عقود طويلة من الزمن ،وهو الذي ميثل قاعدة هذه االفتتاحية.
ويف الطريق �إىل غد منقذ� ،أود التذكري ب�أن املجتمع اليمني �شهد ،منذ مطلع العقد الثاين من
الألفية الثالثة� ،أحداث ُا ج�سام ًا ،كان �أبرزها ثورة ال�شباب ،التي متخ�ض عنها م�ؤمتر احلوار الوطني
ال�شامل ،ثم الثورة الت�صحيحية ،ثورة � 21سبتمرب2014 ،م .فثورة ال�شباب �أتت بعد ثمانية و�أربعني
�سنة ،من الثورة الأوىل� 26 ،سبتمرب 1962م ،ولكنها ،وعلى الرغم من طول الزمن ،مل ت�أت بجديد ،فكان
لها نف�س الطلب ،الذي �أدى �إىل قيام الثورة الأوىل ،وهو جمتمع العدل والكرامة الإن�سانية ،اخلايل من
الف�ساد.
واحلدث الثاين ،يتمثل يف م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل ،الذي جتمع فيه معظم� ،إن مل يكن
كل املثقفني .خرج امل�ؤمترون ،بحلول وتو�صيات وطروحات كثرية ،كلها ت�ؤدي ،يف نهاية املطاف �إىل
املطالبة مبجتمع قائم على العدل و�صائن للكرامة الإن�سانية ،واخلايل من الف�ساد .والفارق الكبري بني
واقع املجتمع اليمني يف �ستينيات القرن الع�شرين ،واملجتمع اليمني يف مطلع الألفية الثالثة ،يكمن يف
الكم الهائل من املثقفني ،الذين يرتبع كثري منهم على �سدة ال�سلطة .ف�إذا كانت ن�سبة املثقفني يف جمتمع
�ستينيات القرن الع�شرين حمدودة للغاية ،ومعظم �أفراد ال�شعب �أميني ،وكان احلاكم ،كما ي�شاع ظامل
وم�ستبد ،فال عجب �أن تنحرف الثورة عن م�سارها امل�أمول ،ويرث الثورة واملجتمع جمموعة من النا�س،
ويعتربونهما ملك ًا خا�ص ًا بهم .ولكن العجب العجاب هو ،ما حدث يف ثورة ال�شباب وما متخ�ض عنها.
حدثت ثورة ال�شباب يف جمتمع الألفية الثالثة ،املجتمع الذي يزدحم باملثقفني ،وتزدحم بهم من�صة
ال�سلطة؛ فهم م�سيطرون على ال�سلطات الثالث ،فكيف �إذن تنحرف الثورة عن م�سارها.
�إن معرفة �أ�سباب انحراف ثورة ال�شباب عن م�سارها ،من املعادالت ال�شديدة التعقيد ،ومع ذلك،
فال ب�أ�س من ت�سليط ال�ضوء عليها� .إن ا�ستقراء تاريخ معظم املثقفني اليمنيني يبني بو�ضوح تام ،كيف
�أنهم كانوا العامل الرئي�سي واملبا�شر ،بعلم منهم �أو بدون علم ،يف اعتقاد من اعتلى ال�سلطة ،بعد الثورة
الأوىل� ،أن الأر�ض ومن عليها ملك ًا خال�ص ًا بهم .وكانوا ي�صورون للحاكم �أنه ال يخطئ ،و�أن ما يقوله
هو جوهر احلكمة؛ فهو �أ�ستاذ الأ�ساتذة ،وعامل العلماء ،و�أ�ستاذ ال�سيا�سيني ،ويحر�ص املثقفون على �أن
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تت�صدر ال�صحف الر�سمية �شيئ ًا من �أقوالهم ،و�إن مل توجد� ،إ�صطنعوها لهم.
ه�ؤالء املثقفني ،الذين ،بكفاءتهم ،التي مي يعتدوا بها قط� ،أو بف�ضل تزلفهم للحاكم� ،إعتلوا
مراكز ح�سا�سة ،يف ال�سلطات الثالث .وعندما قامت ثورة ال�شباب ،مل ي�ستطع ه�ؤالء املثقفني جتاوز
ثقافة التزلف والو�صولولية ،التي ن�ش�أوا عليها لأكرث من �أربعني �سنة .فما كان منهم �إال ت�سليمها ملن بقي
من النظام القدمي .وبفعلتهم هذه ،انحرفت الثورة عن م�سارها ،وعاد املجتمع �إىل املربع الأول ،يطلب
جمتمع ًا ت�سوده العدالة ،ويخلو من الف�ساد.
وقد يقول قائل ،ما هذه احلملة ال�شر�سة على املثقفني !!! ،املثقفون هم من قام بالثورة ،وهم
من حافظ ويحافظ عليها� .أقول ،بعد قيام ثورة ال�شباب خلت ال�سلطة من كل �شيء عدا املثقفني:
ممثلني بالأحزاب ال�سيا�سية ،املمثلة لل�شعب ،واملعربة عن طموحاتهم و�أهدافة ،والعاملة على حتقيق
تلك الأهداف� ،ألي�س هذا هو ما يقولنه عن �أنف�سهم ؟ .تعاىل معي وت�أمل  ...كانوا هم يف م�ؤمتر احلوار
 ...كانوا هم الكوكبة التي حتيط بالرئي�س  ...كانوا هم امل�شكلني للحكومة  ...كانوا �أع�ضاء جمل�س
النواب  ...ما الذي كان ي�شغل تفكريهم ،يف هذه الأثناء ؟ هل كانوا يفكرون يف م�صالح ال�شعب ؟  ...هل
كانت هموم ال�شعب وتطلعاته و�آماله هي ما ي�شغلهم وي�ؤرقهم ؟  ...هل اتفقوا يوم ًا فيما بينهم على �أمر
يهم املجتمع والوطن ؟  ...هل كان التقا�سم يف املراكز واملنا�صب ،واالمتيازات ،وحتقيق الرثوة هو �آخر ما
كان يهمهم ؟ � ...أترك الإجابة للقارئ العزيز.
ودخل املجتمع يف نفق اخليبة والي�أ�س ،وا�ستبدت به كل �أنواع احل�سرة والندم على الأرواح
ال�شابة ،التي �أُزهقت يف �سبيل احللم القدمي بالعدل وانعدام الف�ساد .ومل يقم املثقفون ،وال ميكنهم عمل
�أي �شيء ،بعمل ما من �ش�أنه �إعادة ب�صي�ص من الأمل ل�شعبهم بغد �أف�ضل ،بل �ساهموا يف تعزيز واقع
الظلم وا�ست�شراء الف�ساد يف املجتمع .ولكن زخم الثورة مل ميت ،فقي�ض اهلل لهذا ال�شعب ال�صابر ،جماعة
منه� ،أخذت على عاتقها ت�صحيح م�سار الثورة ،و�إعادة الأمل والتفا�ؤل �إىل النفو�س .فكان �أول عمل لها
اخلال�ص ممن كانوا يعتقدون ب�أنهم �سادة النا�س ،و�أن الدولة ،ما وجدت �إال لرتعى م�صاحلم ،وما اجلي�ش
احلر الأبي �إال حر�س خا�ص لهم ،فهم من يعلي من �ش�أن النا�س ومن يخ�سف بهم ،متى ما �أرادوا .وبد�أت
الأمور تتك�شف ،من جديد ،كيف �أن هذا البلد كان نهب ًا لأفراد ال يتجاوز تعدادهم �أ�صابع اليد الواحدة.
وكانت اخلطوة الثانية ،للثورة الت�صحيحية � 21سبتمرب 2014م ،هي حتقيق العدل ،والتخل�ص
من ب�ؤر الف�ساد ،يف امل�ؤ�س�سات ،التي يرت�أ�سها جماعة من الثقفني .وهذه اخلطوة ،هي التي �أزعجت معظم
املثقفني ،فبد�أوا العمل فيما هم حاذقون فيه ،وهو �إثارة البلبلة واملخاوف ،يف �أو�ساط ال�شعب ،من البالء
القادم ،وتفننوا يف كيل �أب�شع الأو�صاف له ،ونعته باملفرق بني اجلماعة ،اخلادم مل�صالح الدول الأجنبية.
ولكن ما فعلوه وما يفعلوه ،ا�صطدم بواقع ما يحدث على �أر�ض الواقع؛ فما هو م�شاهد ويعي�شه النا�س،
ب�صفة يومية ،هو حماربة املف�سدين والف�ساد ،وحتقيق الأمن ،ما�ستطاعوا �إىل ذلك �سبيال.
وال�س�ؤال الأخري ،الذي ال بد من طرحه ،هو :هل �سينجح ه�ؤالء املثقفني يف عك�س حركة
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الثورة اجلديدة ،والعودة بالوطن �إىل املربع الأول ؟ والإجابة على هذا ال�س�ؤال معقدة بنف�س تعقيد
املعادلة ال�سابقة .فاملجتمع اليمني ،مبدنه وريفه يعاين من انقطاع الكهرباء ،فيحل الظالم يف كل جزء
منه ،هذه حقيقة ال جدال فيها .ولكن امل�شكلة لي�ست يف ما نعانية من الظالم الناجت عن انقطاع التيار
الكهربائي ،بل امل�شكلة احلقيقية هي يف ظالم العقول ،الظالم الذي ظاهره ذو بريق المع ،بينما حقيقته
فيها تهديد قاتل للمجتمع ،وهذا ما يجعلني� ،أمتنع عن الإجابة عن ال�س�ؤال املطروح.

�أ.د .حممد �أحمد اخلياط
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انعكا�سات �أزمــة اليورو على تدفق اال�ستثمار
الأجنبـــــي املبا�شر �إىل اجلزائـــــر
د .خــــروف منــري
د .فريحـة ليندة

�أ�ستاذ حما�ضر « ب» جامعة قاملة

امللخ�ص

مل يتعافى االقت�صاد العاملي من �أزمة الرهن العقاري ل�سنة  2008حتى
انفجرت �أزمة اليورو ( الديون ال�سيادية لأوروبا) منذرة ومهددة بتقوي�ض
جتربة فريدة كان من امل�ؤمل �أن تتوج ب�أرقى �أ�شكال التكامل االقت�صادي ،
فقد نتج عن الأزمة العاملية ركود يف االقت�صاديات الأوروبية ترتب عنه
�ضخ �سيولة كبرية لتحفيز االقت�صاديات ال�ضعيفة(اليونان) ،زيادة على
اال�ستدانة اخلارجية ( ،FMIال�صني ، )...،وهو ما نتج عن تباط�ؤ يف النمو
بل الأكرث من ذلك عجز عن �سداد الديون ال�سيادية لليونان ثم انت�شارها
�إىل باقي دول منطقة اليورو ،وهو ما اثر على ا�ستقرار النظام االقت�صادي
و املايل العاملي لكل الدول املرتبطة باليورو.
وتعترب اجلزائر من بني �أكرب الدول املت�ضررة من �أي انهيار لالقت�صاديات
الأوروبية� ،إذ �أن  60%من اقت�صاد اجلزائر مرتبط ب�أوروبا.
وقد جاءت هذه الدرا�سة لبحث انعكا�سات �أزمة منطقة اليورو « �أزمة
الديون ال�سيادية الأوروبية على اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة
�إىل اجلزائر ،واحللول املقرتحة لتفادى ذلك م�ستقبال.
الكلمات املفتاحة:االقت�صاد اجلزائري�،أزمة اليورو ،االحتاد الأوروبي.
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Résumé
        L›économie mondiale ne s›est pas remise de la crise de prêt à domicile
de 2008; jusqu›à la crise de la dette souveraine a explosé en garde et
menace de compromettre une expérience unique qui a été espérait être
couronnée avec la plus haute d’européen d›intégration économique et
monétaire «euro» d›une récession économique dans l›Union européenne
a résulté de la crise mondiale, qui a conduit au pompage de liquidités
pour stimuler l›économie.
Le prêt des Affaires étrangères a eu lieu qui a abouti à la croissance plus
lente, les déficits pour le remboursement de la dette souveraine qui a la
vitesse aux pays de repos arides, «la crise de la dette souveraine» Dans
la zone euro, aura une incidence sur la stabilité du système financier
mondial, y compris les pays en développement.
L›Algérie est parmi les plus grands États touchés par l›effondrement des
économies européennes, que 60% de l›économie de l›Algérie est liée à
l›Europe.
     La présente étude était d›examiner l›impact de la crise de la zone
euro, «souveraine européenne crise de la dette sur les flux d›IED vers
l›Algérie, et les solutions proposées pour éviter à l›avenir.
Mots clés: économie algérienne, la crise de l’euro, l’Union européenne
....
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مقدمة:

	�إبتداءا من �سنوات الت�سعينات ،عرف العامل ن�شاط وا�سعا لتكوين تكتالت اقت�صادية جتمع
بني الدول ذات م�ستويات تنموية اقت�صادية عاملية يف القارة الأوروبية ،حيث انطلق من احتاد جمركي
بني بلجيكا وهولندا ولوك�سمبورغ ،والتي كانت ت�سمى بدول(البيني لوك�س) ،ثم ت�أ�س�ست املجموعة
الأوروبية للفحم وال�صلب وبعدها ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ،من �أجل زيادة حرية انتقال ال�سلع
واخلدمات ور�ؤو�س الأموال بني دول الأع�ضاء يف ال�سوق وو�صوال �إىل الوحدة النقدية الأوروبية ،والتي
حددت معاهدة ما�سرتيخت املعايري االقت�صادية لالن�ضمام �إليها والتعامل بالعملة املوحدة اليورو.
للإحتاد الأوروبي مكانة هامة يف العامل ،ملا له من ت�أثري على اقت�صاديات الدول ،و كذا
احتوائه على دول قوية اقت�صاديا و�سيا�سيا وع�سكريا ،الأمر الذي �أدى بالعديد من الدول �إىل ال�سعي
للإنظام �إليه رغم اقت�صادها ال�ضعيف ،وهذا ما �أدى �إىل وجود تفاوت بني اقت�صاديات الدول التي
يحتويها االحتاد ،وهذه النقطة كانت من �أكرث الأمور التي �سرعت يف انت�شار الأزمة داخل االحتاد،
ومل تقت�صر هذه الأخرية على الدول ال�ضعيفة ،بل انت�شرت لت�شمل الدول القوية �أي�ضا من االحتاد،
حيث كانت لها انعكا�سات على املوازنة وجذب ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،وكذا النظام املايل ،وغريها من
امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية واجلزئية داخل االحتاد.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو �إىل �أي مدى ت�أثرت تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
للجزائر من جراء حازمة اتل ديون ال�سيادية ملنطقة اليورو ؟

املحور الأول� :أزمة اليورو و�آثارها على دول االحتاد الأوربي .
�أوال :ماهية �أزمة الديون ال�سيادية:

يق�صد بها الديون املرتتبة على احلكومات وتتخذ �أغلب هذه الديون �شكل �سندات وعندما
تقوم احلكومات ب�إ�صدار �سنداتها ف�إنها ت�سلك �سبيلني ال ثالث لهما� ،إما طرح �سندات بعملتها املحلية،
وغالبا ما تكون هذه ال�سندات موجهة نحو امل�ستثمرين املحليني� ،أو تقوم احلكومة ب�إ�صدار �سندات
موجهة للم�ستثمرين يف اخلارج بعملة غري عملتها املحلية والتي ما تكون بعملة دولية مثل الدوالر،
اليورو وبخالف الديون املرتتبة على الأفراد �،أو ال�شركات ف�إنه ال ميكن للدائنني �إجبار احلكومات على
�سداد ديون تخلفت عن دفعها ،وبالتايل ف�إنه ثمة طرق ملعاجلة هذه الأزمة ك�إعادة جدولة �إلزامية
لهذه الديون �أو تخفي�ض معدالت الفائدة.1

ثانيا� :أ�سباب �أزمة اليورو:

هناك العديد من الأ�سباب التي �ساعدت على تف�شي هذه الأزمة ونذكر ب�صفة خمت�صرة ما يلي:
•حماوالت الدول �إنقاذ امل�ؤ�س�سات املالية الوطنية الأمر الذي �أدى �إىل حتويل الديون اخلا�صة
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لدى امل�ؤ�س�سات املالية �إىل دين عام على الدول.
•برامج التحفيز املايل التي طبقتها دول العامل املختلفة للحيلولة دون انت�شار الك�ساد وحماولة
اخلروج منه على نحو �سريع.
•عدم ا�ستقرار يف معدل �صرف عملة مقابل العمالت الأجنبية.
•تراجع الإيرادات العامة للدول نتيجة انخفا�ض م�ستويات الدخول و�ضعف م�ستويات
الن�شاط االقت�صادي.
•ف�شل الدول يف الوفاء بالتزاماتها وفقا لعقود دينها اخلارجي �أي ف�شل ت�سديد الأق�ساط يف
املواعيد امل�ستحقة.
•احلاجة �إىل متويل م�شروعات تنموية ب�سبب رفع املكون الأجنبي فيها مثل :الآالت واملعدات
التي �سيتم ا�سرتدادها من اخلارج .
•عدم متكن الدولة من تدبري �أو �شراء العمالت الأجنبية الالزمة للإيفاء بالتزاماتها امل�ستحقة
عليها يف املوعد املنا�سب الأمر الذي �أدى �إىل �إعالن �إفال�س الدول.
•انت�شار الف�ساد يف املجتمعات مثل الر�شوة والتجارة غري ال�شرعية.
•وجود ثغرات يف الإنفاق العام نتيجة لبع�ض االختالالت الهيكلية.
جدول رقم (� :)01أكرث الديون يف العامل:
الرتتيب

الدولة

احتمال الرتاكم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اليونان
فنزويال
�إيرلندا
الربتغال
الأرجنتني
�أوكرانيا
ا�سبانيا
دبي
املجر

58.8
51.4
41.2
35.9
35.4
30.6
26.7
25.5
23.6

 CMAت�صنيف
ال�ضمني
CMA-CCC(MA-CC+
b
b
b
b+
bbbbbb-

الرتتيب ال�سابق
تدهور مبركز واحد
حت�سن مبركز واحد
تدهور ب 3مراكز
تدهور ب  5مراكز
حت�سن مبركزين
حت�سن مبركز واحد
دولة جديدة
حت�سن بدرجة واحدة
دولة جديدة

Carnegie endowment for,the euro in crisis« u, pavatiyn , dash:ource
p 48,inters national peace, Washington, 2010

ثالثا :مظاهرها:

جت�سدت مظاهر هذه الأزمة يف العديد من دول العامل حيث م�ست �أكرث اقت�صاديات العامل
رواجا ومن �أهم مظاهرها يف اليونان نذكر منها:2
و�صل حجم الدين اليوناين �إىل �أكرث من  300مليار يورو و�أي ما يعادل �أكرث من  100%من الناجت			
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املحلي الإجمايل للبالد.
بلغت ن�سبة العجز يف امليزانية نتيجة الدين احلكومي حوايل .14%م�ؤ�س�سات الت�صنيف االئتماين تخف�ض تقييمها ل�سندات الدين احلكومي اليونانية �أدى ذلك �إىلارتفاع �سعرها وانهيار العائد عليها ما فاقم �أزمة املديونية العامة لليونان.
كان للإنفاق احلكومي يبذخ من مظاهر الأزمة الذي زاد يف تعقد امل�شكلة وارتفاع الديون بالإ�ضافة�إىل ترف احلكومة.

رابعا :احللول املقرتحة :للتخل�ص من هذه الأزمة البد من البحث عن احللول ومن بني
احللول املقرتحة ما يلي:3

�إنقاذ بقيمة  750مليار دوالر وت�شمل �آلية حتقيق اال�ستقرار املايل وحماربة امل�ضاربة علىالعمالت فقد قامت املفو�ضية الأوروبية بر�صد  60مليار يورو كما ر�صد االحتاد الأوروبي مبلغ
 440مليار.
م�ساهمة �صندوق النقد الدويل مببلغ  250مليار وتن�ص هذه اخلطة على  140مليار يوروكم�ساعدة مالية على مدار � 3سنوات لكي تقوم بالإ�صالح االقت�صادي بهدف تقلي�ص العجز لي�صل
 3%من  14%حاليا  ،وبالتايل �إتباع �سيا�سات تق�شف و متثلت يف:
•جتميد الأجور للموظفني والعمال ملدة � 3سنوات.
•زيادة ن�سبة ال�ضريبة للقيمة امل�ضافة من � 21%إىل .23%
•رفع �سن التقاعد من � 62سنة �إىل � 67سنة.
•طرح �سندات خزينة اليونان يف الأ�سواق املالية والبور�صات ،وذلك �ضمن �أ�سعار فائدة معقولة
ولفرتة � 10سنوات وبوجود �ضمانات من البنك املركزي الأوروبي لتغطية هذه ال�سندات ودفع
قيمتها فورا عند تقدميها لل�سداد.

خام�سا :انت�شار الأزمة �إىل دول الإحتاد الأوروبي.

يرى الكثري من املحللني االقت�صاديني �أن هناك دول كثرية يف االحتاد مل تكن م�ؤهلة �أ�صال
لالن�ضمام �إليه ل�ضعف اقت�صاداتها ،والبع�ض الآخر يرى �أن الإ�سرتاتيجية التي اتبعتها الدول القوية
لأخذ هذه الدول �أ�سواقا ملنتجاتها تعوي�ضا عن حرمانها من امل�ستعمرات 4من بني الأ�سباب الفعلية لالزمة
 ،فعالوة عن اليونان م�ست الأزمة كل من ا�سبانيا والربتغال حيث بلغت الديون ال�سيادية الإ�سبانية
 40%من �إجمايل الناجت املحلي اال�سباين خالل عام ، ،2012وقد حاولت احلكومة الإ�سبانية تطبيق
�إجراءات التق�شف التي ت�ضمنت وراتب املوظفني ،وجتميدها معا�شات التقاعد وت�أخري �سن التقاعد من
5
� 65سنة �إىل � 67سنة.
	�أما االقت�صاد الربتغايل فقد عانى من م�شاكل هيكلية ،حيث �أنه خالل عام  2009بلغ العجز
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يف امليزانية العامة للربتغال  % 9.4وبني  2007و  2010ارتفعت الديون العامة للربتغال من 62%
�إىل  % 83من الناجت املحلي الإجمايل  ،و قامت احلكومة الربتغالية برفع ن�سبة ال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة من � 21%إىل  ،23%بالإ�ضافة �إىل رفع ال�ضرائب على الدخل وت�أجيل العديد من امل�شاريع
اال�ستثمارية وجتميد الأجور اخلا�صة بالقطاع العام ،كما م�ست الأزمة كذلك كل من فرن�سا �أملانيا
6
�إيطاليا هولندا بلجيكا لك�سمبورغ ،النم�سا ...الخ.
جدول رقم( : )02الديون العامة الداخلية بالعملة املحلية لبع�ض الدول ل�سنة :2010
الوحدة :تريليون.
الدولة
�أملانيا
�إيطاليا
فرن�سا
اجنلرتا
اليونان
هولندا
بلجيكا

الن�سبة
83
119
82
76
143
36
101

املبلغ
2.45
2.11
1.77
1.65
 454بليون
 424بليون
 398بليون

امل�صدر :حممد ال�سقا الديون الأوروبية بهذا ال�سوء؟ انتقاد الأزمة وكيف �أ�صبحت ،نقل عنwww.:
 alahednws.com.ib/essay et ails.php ?eidتاريخ االطالع 2013/11/ 05 :

املحور الثاين :واقع االقت�صاد اجلزائري

رغم ما تزخر به اجلزائر من �إمكانيات طبيعية طاقوية ،زراعية ،يد ب�شرية وغريها� ،إال �أنها
كانت وما تزال تعاين من م�شاكل اقت�صادية جمة ،التي يعود جزء منها �إىل ظروفها الداخلية والتي
تتمثل �أ�سا�سا يف �ضعف وعدم تنوع جهازها الإنتاجي� ،إ�ضافة �إىل خملفات النموذج االقت�صادي املتبع
و�إفرازاته على التوازنات االقت�صادية الكلية ،التي من �أبرزها �أزمة املديونية اخلارجية التي لطاملا
�أثقلت كاهل االقت�صاد الوطني� ،أما اجلزء الآخر فيعود �إىل الظروف اخلارجية وما يح�صل من تغريات
يف ال�سوق العاملية للبرتول ب�سبب الدور امل�سيطر لقطاع املحروقات يف االقت�صاد الوطني� ،إذ ي�ساهم
بن�سبة كبرية يف �إيرادات امليزانية ،وي�شكل ح�صة الأ�سد يف �إجمايل �صادرات اجلزائر ،ولهذا ال�سبب
جند �أن االقت�صاد اجلزائري �شديد الت�أثر بتقلبات �أ�سعار هذه املادة ،ففي منت�صف الثمانينات تزامن
تراكم الديون اخلارجية وت�صاعد نفقات خدمة الديون مع انهيار �أ�سعار النفط يف �سنة  ،1986هذا
الأمر �أدى �إىل تراجع كبري يف قيمة ال�صادرات ،و�أدخل هذا الو�ضع اجلزائر يف دوامة من امل�شاكل
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،مما دفع بها �إىل اللجوء �إىل جملة من التدابري كحل ال مفر
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منه ملواجهة الأزمة ،منها تبني منوذج اقت�صادي �أكرث انفتاحا وكذلك الإ�صالحات الهيكلية بهدف
ا�ستعادة النمو االقت�صادي� ،إال �أنه وبعد مرور �أكرث من عقد من الزمن من بدء هذه الإ�صالحات ال يزال
الو�ضع االقت�صادي يت�سم باله�شا�شة التي تثري الكثري من القلق خا�صة يف ظل ت�سارع التطورات على
ال�ساحة الدولية والتي تتطلب �ضرورة االندماج يف االقت�صاد العاملي ومن ثم �إمكانية مواجهة ال�صدمات
اخلارجية.

�أوال :التجارة اخلارجية:

جدول رقم (:)03
الواردات وال�صادرات ح�سب املجموعة ال�سلعية (مليون دوالر �أمريكي)

الواردات
ال�صادرات
امليزان التجاري

2008
39479
79298
39819

2009
39294
45194
5900

2011
47274
73489
26242

2010
40472
57053
16581

2012
46801
73981
27180

امل�صدر:الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمارات

من اجلدول ال�سابق حققت اجلزائر عام 2012فائ�ضا جتاريا قدر بـ  27.18مليار دوالر هذا
االرتفاع الطفيف التجاري يرجع �إىل اال�ستقرار الن�سبي لتدفق الواردات وال�صادرات للوطن ،حيث بلغت
ال�صادرات اجلزائرية  73.98مليار دوالر �أي بزيادة قدرها� ،0.67%أما يف ما يخ�ص الواردات فقد
و�صلت �إىل  46.80مليار دوالر بانخفا�ض طفيف يقدر بن�سبة  ،0.94%حيث عرفت واردات اجلزائر
7
تراجعا بحوايل  1%مقارنة بعام  2011من  47.24مليار دوالر �إىل  46.80مليار دوالر.
جدول رقم ( :)04توزيع ال�صادرات والواردات ح�سب القطاعات.
ال�صادرات
الواردات
جمموعة امل�ستخدمني
املواد الغذائية
الطاقة وزيوت الت�شحيم
املواد اخلام
ن�صف املنتجات
معدات التجهيز ال�صناعية
ال�سلع اال�ستهالكية
املجموع

ال�سنة
2012
8983
1887
1824
10370
329
13453
46801

املليون دوالر �أمريكي

2011
9850
1164
1783
10685
387
16050
47247

-8.8
62.11
2.3
-2.95
-14.99
-16.18
-0.94

ال�سنة
2012
71794
167
1660
1660
1
30
73981

2011
71427
161
1496
35
15
73489

امل�صدر:الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمارات
بلغت ن�سبة الواردات  46.80مليار دوالر مقارنة بعام � 2011أين و�صلت �إىل  47.24برتاجع
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طفيف تقدر ن�سبته بــ  ،0.94%وقد �شكلت املحروقات اجلزء الأكرب من ال�صادرات اجلزائرية بح�صة
تقدر ب�أكرث من  97%من ال�صادرات� ،أي بـ 71.79دوالر عام  2012مقارنة مع عام  2011حيث بلغت
 71.42دوالر �،أي بزيادة قدره .0.51%
	�أما فيما يخ�ص ال�صادرات الغري نفطية (خارج املحروقات) ،فال تزال حمت�شمة حيث تقدر بـ
 2.96%من القيمة الإجمالية لل�صادرات ( 2.18مليار دوالر) ،حيث �أن �أهم املنتوجات الرئي�سية الغري
نفطية التي يتم ت�صديره تتمثل يف املواد الن�صف م�صنعة بـ  1.66مليار دوالر ،وامل�سجلة بذلك ارتفاع
قدره  10.96%خالل عام . 2012

ثانيا :متو�سط �سعر ال�صرف (دينار جزائري العمالت الرئي�سية):
ال�سنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

جدول رقم (� :)05سعر ال�صرف الدينار .2012-2001
ن�سبة ال�صرف املتو�سط دج /دوالر �أمريكي
77.2647
79.6850
77.3683
72.0653
73.3669
72.6459
69.3644
64.3810
72.6467
74.3199
72.8537
77.5519

ن�سبة ال�صرف املتو�سط دج /اليورو
69.2002
75.3573
87.4644
89.6425
91.3211
91.2447
95.0012
94.8548
101.2979
103.4953
102.2154
102.1627

امل�صدر :البنك املركزي اجلزائري� ،ص.51
من اجلدول ال�سابق نرى �أن معدل ال�صرف املتو�سط ال�سنوي للدينار اجلزائري مقابل اليورو
ارتفع قليال ( )0.05%يف عام  2012مقارنة بعام  ،2011حيث اجتاز من � 102.2154أورو/دج يف
� 2011إىل � 102.1627أورو/دج يف عام  ،2012بلغ متو�سط �سعر ال�صرف املتو�سط ال�سنوي مقابل
الدوالر الأمريكي من الدينار اجلزائري بـ  77.5519دوالر/دج يف عام � 2012ضد  72.8537دوالر/
دج يف عام � ،2011أي انخفا�ض بحوايل .6.45%

ثالثا :الديون اخلارجية:

جدول رقم ( :)06املديونية اخلارجية للجزائر (.)2012-2001
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ال�سنة

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

جمموعة الديون �إىل MCT

22.44

22.54

23.20

21.41

16.48

5.06

5.28

4.84

4.35

3.90

3.26

2.479

جمموعة الديون اخلارجية

22.70

22.64

23.35

21.82

17.19

5.60

5.79

5.92

5.687

5.681

4.40

3.637

امل�صدر :بنك اجلزائر.

عرف ر�صيد الديون اخلارجية على املدى املتو�سط والطويل اجتاها تنازليا منذ  2004حيث
انخف�ضت �إىل  3.263مليار دوالر يف نهاية عام  ،2011مقابل  3.903مليار دوالر يف نهاية عام ،2010
و  4.356مليار دوالر يف نهاية عام � 2009إىل  4.841مليار دوالر يف نهاية ،2008بعد اال�ستقرار
يف عام � 2010إىل  5.681مليار دوالر ( 5.687مليار دوالر عام  ،)2009انخف�ض ر�صيد الديون
اخلارجية العام يف عام  2012للعام الثاين على التوايل ( 3.637مليار دوالر �ض  4.405مليار دوالر يف
8
نهاية .2011

رابعا :الإ�صالحات االقت�صادية يف اجلزائر.

تبلورت جهود الإ�صالحات �سنة  1986وت�سارعت �سنة  ،1995بعد مرحلة ال�سلبية يف النمو
ا�ستطاعت الإ�صالحات حتقيق ا�ستقرار التوازنات الكلية وعودة النمو الإيجابي حمققا � 3.2%سنة
 ،1998معدل النمو منذ  1998-1962بلغ  ،1.4ومبتو�سط بلغ  1.4%خالل فرتة الإ�صالحات� ،إال
�أن اجلانب ال�سلبي يتعلق بتدهور اجلوانب االجتماعية مقابل حت�سن اجلوانب النقدية ،وكانت النتائج
كالتايل:
• ا�ستدام النمو الإيجابي منذ � 1995إىل  ،)4%( 2008االقت�صاد الكلي م�ستقر وا�صحب
�أكرث مقاومة لل�صدمات وجتنب اختالالت .1986
•�إن النتائج لها عالقة ب�أ�سعار النفط و�إ�سرتاتيجية النمو تعتمد على دعم النمو من خارج
امليزانية (اخلطتني اخلما�سيتني).
�إ�سرتاتيجية دعم النمو يف اجلزائر:
	�إن �إ�سرتاتيجية النمو االقت�صادي يف اجلزائر حاليا تندرج على امل�ستوى الداخلي يف الدعم
الذي توليه الدولة لهذه العملية من خالل الربامج الطموحة ،برنامج الإنعا�ش وبرنامج دعم النمو وهي
برامج ت�سعى �إىل دعم النمو خارج امليزانية ،ويف �إطار �إ�سرتاتيجية النمو االقت�صادي خارج امليزانية
العامة ،وبعد �سنتني من انتهاء برامج الإ�صالحات الهيكلية التي وعدت بتحقيق الإنعا�ش يف �إطار برامج
اجليل الأول عادت اجلزائر من جديد �إىل �صيغة العمل بالتخطيط من خالل برنامج الإنعا�ش الوطني
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خالل  2004-2001ثم برنامج دعم النمو  2009-2005وبرنامج الإنعا�ش هو عبارة عن دعم يقدم
�إىل االقت�صاد بهدف تدعيم النمو االقت�صادي وبالتايل فهو عبارة عن م�شروع حكومي ذو طبيعة
اقت�صادية يعمل على دعم الن�شاطات املنتجة للرثوة والقيمة امل�ضافة واملوفرة ملنا�صب العمل ،وتدعيم
اخلدمات العمومية يف جمال الري والنقل واملن�ش�آت القاعدية وحتقيق التنمية املحلية ،ومن ثم ف�إن
هذا الربنامج يعمل على تدارك الت�أخر امل�سجل على مدار ع�شرة �سنوات من الأزمة ،و�إىل تخفيف تكلفة
الإ�صالحات املنجزة وامل�ساهمة يف �إعطاء دفع جديد لالقت�صاد وا�ستدامة النتائج املحققة على م�ستوى
التوازنات الكلية ،ومن ثم ف�إن الهدف هو �إعادة تن�شيط الطلب الكلي الذي تراجع بفعل عدة �سنوات
متتالية من تردي الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية.

املحور الثالث� :آثار �أزمة اليورو على اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف اجلزائر:

تتميز اجلزائر بعدة مزايا طبيعية فهي ذات م�ساحة قدرها  2.381.741كلم  2تقع يف
و�سط املغرب يف ال�شمال الغربي من القارة الإفريقية يحدها �شماال البحر الأبي�ض املتو�سط  ،ومتتد
جنوبا حتى �أعماق ال�صحراء التي متلك منها اجلزائر �أكرث من  2.000.000كلم  ، 2وهي ذات �سواحل
9
بحرية متتد على  1200كلم .
بف�ضل الرثوات الطبيعية الهائلة والإمكانيات ال�سياحية ال�ضخمة التي متلكها اجلزائر  ،فهي
ت�شكل منطقة جلب طبيعية لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  ،غري �أن ال�سيا�سات االقت�صادية وت�سيري هذهة
املوارد مل يكن كافيا للو�صول �إىل �إطار اقت�صادي فعال ،مما جعل اجلزائر تتخبط يف م�شاكل عديدة
وهذا ما �أدى بها �إىل فتح املجال �أمام اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،واجلدول التايل يو�ضح تطور تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل اجلزائر خالل الفرتة . 2011-2005
جدول رقم (:)07حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إىل اجلزائر خالل
الفرتة(.)2011-2005

ال�سنوات

ال�سنوات
اجلزائر
الإجمايل العربي
العامل
االقت�صادات النامية
االقت�صادات املارة
مبرحلة انتقالية
االقت�صادات املتقدمة
2011
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2007
1 661.8
80 476.5
975 537.0 1
574 311.5

2006
1 795.4
70 489.0
463 351.2 1
427 163.4

2005
1 081.1
47 564.6
980 727.1
327 247.8

90 800.1

54 318.4

30 854.0

310 425.4 1
2010

981 869.3
2009

622 625.4
2008
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اجلزائر
الإجمايل العربي
العامل
االقت�صادات النامية
االقت�صادات املارة
مبرحلة انتقالية
االقت�صادات املتقدمة

2 571.0
40 717.4
524 422.2 1
684 399.3

2 264.0
65 133.2
309 001.3 1
616 660.7

2 746.4
76 293.6
197 823.7 1
519 225.0

2 593.6
96 254.3
790 705.7 1
650 016.8

92 162.9

73 754.5

72 386.4

121 040.9

747 860.0

618 586.1

606 212.3

019 648.0 1

world investment report2011،Source: www.unctad.org/fdistatistics
www.unctad.org/annextables.
نرى من اجلدول ال�سابق �أن تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف تزايد م�ستمر بداية
من �سنة  ،2005ورغم الإنخفا�ض الذي �شهدته تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شرة الواردة �إىل
اجلزائر( 1178.7مليون �أورو �سنة � ،(2007إال �أن معدل هذا االنخفا�ض ) ( 7.41 %مل يكن
كبريا جدا مقارنة بباقي االقت�صاديات العربية والعاملية ،ويرجع ذلك �إىل كون االقت�صاد اجلزائري
ال يرتبط كثريا باالقت�صادات العاملية بقدر ارتباطه بالأ�سعار العاملية للبرتول ،01حيث �سرعان ما
ا�ستعادت اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إىل اجلزائر ن�سق التزايد لتحقق اجلزائر معدالت
�إيجابية خالل  2008و  2009وتبلغ  2019مليون �أورو �سنة  2009وكان البنك الدويل قد �أ�شار �إىل
انخفا�ض ح�صيلة اجلزائر من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �سنة  2010حيث بلغت  1418.5مليون
�أورو ،واملالحظ �أنه يف عز �سنوات الأزمة مل تت�أثر اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شر الواردة للجزائر
كثريا ،الن كل هذه التدفقات هي مرتبطة �أ�سا�سا بقطاع الطاقة ،واخلدمات وخا�صة اخلدمات البنكية
،وخدمات االت�صاالت  ،و�صفقات البنية التحتية  ،ولي�س يف قطاعات تنتج قيمة م�ضافة حقيقية.11

�أوال :التوزيع القطاعي لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوارد للجزائر :

�شهدت �سنة � 2006إ�ستقطاب اجلزائر لأكرث من  100م�شروع ا�ستثماري جديد ،وجاء
قطاع الطاقة يف ريادة القطاعات امل�ستقطبة لر�ؤو�س الأموال الأجنبية ب 16م�شروعا و�صلت تكلفتها
الإجمالية �إىل  833.7مليون �أورو ،وح�ضي قطاع الأ�شغال العمومية بن�سبة 20 %من املبالغ امل�ستثمرة
خالل  ، 2006والتي و�صلت �إىل  311مليون �أورو م�ستثمرة عرب 10م�شاريع منت�شرة �أغلبها على طول
م�شروع الطريق ال�سيار ليحجز له بذلك املركز الثاين ،خ�صو�صا بعد ال�شراكة املوقعة بني ميتال �ستيل
وفريفو�س وامل�ؤ�س�سة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية ،فيما كان اجلزء الأعظم من امل�شاريع من ن�صيب
قطاع البنوك والت�أمينات التي ا�ستقطبت  24م�شروعا بلغت تكلفتها الإجمالية  221مليون �أورو ،تالها
قطاع االت�صاالت ب  06م�شاريع تكلفتها  487.9مليون �أورو ،ثم قطاع اال�سمنت والزجاج واملعادن(6
م�شاريع 169.2 ،مليون �أورو(  ،ال�سياحة )5م�شاريع 84.9 ،مليون �أورو( و�أخريا الأدوية)  5م�شاريع،
67.8مليون �أورو( .
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 ويف �سنة  ، 2007ا�ستقطبت القطاعات خارج املحروقات حجم معترب من اال�ستثماراتالأجنبية املبا�شرة على غرار قطاع التعدين الذي ا�ستقطب  1700مليون �أورو مقابل 1600مليون
�أورو لقطاع الطاقة �سنة � ، 2006إ�ضافة �إىل قطاع الكيمياء الذي ا�ستقطب ا�ستثمارا م�شرتكا بني
�أورا�سكوم امل�صرية و�سوناطراك اجلزائرية يف عقد ا�ستثماري بقيمة  617مليون �أورو لت�سيري م�صنع
للأ�سمدة  ، Sofertكما ا�ستقطب قطاع الأ�شغال العمومية  636مليون �أورو ،ج�سدت النقلة النوعية
التي ي�شهدها نظرا لإ�ستقطابه كميات هائلة من ر�ؤو�س الأموال الأجنبية وهذا بف�ضل اجلاذبية
اال�ستثمارية التي �أ�صبح يحظى بها القطاع يف خ�ضم امل�شاريع العمالقة التي �أطلقتها اجلزائر بهدف
تطوير البنية التحتية للدولة لتوفري مناخ اقت�صادي �أح�سن ويدعم م�ساعي حتقيق التنمية امل�ستدامة،
21
ومن بني �أهم امل�شاريع الأجنبية التي ا�ستقطبها القطاع �سنة :2007
 ويف �سنة � 2009شهدت اجلزائر �إ�ستقطاب قطاع الطاقة للجزء الأكرب من اال�ستثماراتالأجنبية املبا�شرة الواردة ،حيث ظفر  9من �أ�صل �أكرب  10م�شاريع �أطلقت يف �سنة  ، 2009ومن امل�شاريع
التي ا�ستقطبها قطاع الطاقة م�شروع  Total+Partexللتنقيب عن الغاز مبنطقة « �أحنات م�شروع
 ،Rosneft-stroytransgazمبحيط قارة تي�ساليت ،م�شروعConco Philips Andarko
لبناء املركب البرتويل والغازي يف منطقة املرق ،و م�شروع  GDF Suezيف حقل توات قرب �أدرار.
وت�سببت الت�شريعات اجلديدة التي �أقرتها اجلزائر �سنة  2008برفع احلد الأدنى من ر�ؤو�س
الأموال االبتدائية الالزمة لإعتماد البنوك الأجنبية من � 2.5إىل  10مليار دينار جزائري يف رفع
ر�أ�س مال عدة بنوك �أجنبية مثل Gulf Bank :وSociété générale
واملالحظ على التوزيع القطاعي لال�ستثمارات الواردة �إىل اجلزائر تركيزها الكبري على قطاع
الطاقة كونه يحظى مبردودية عالية� ،إ�ضافة �إىل كثافة ر�أ�س املال املخ�ص�ص لهذه امل�شاريع ،وي�أتي يف
املرتبة الثانية قطاع الأ�شغال العمومية نظرا للإهتمام البالغ الذي حتيطه احلكومة اجلزائرية
بالقطاع ،وما يكت�سيه من �أهمية يف تطوير البنية التحتية لالقت�صاد وتقليل �أزمة ال�سكن ،زيادة
على قطاع اخلدمات البنكية واالت�صاالت ،ويبني اجلدول املوايل �أهم القطاعات التي اجتهت �إليها
اال�ستثمارات املبا�شرة الواردة �إىل اجلزائر يف الفرتة بني  2002و. 2009
جدول رقم (:)08التوزيع القطاعي لال�ستثمارات الأجنبية الواردة �إىل اجلزائر : 2009 - 2002
) الوحدة :مليون �أورو ،ن�سب مئوية)
القطاع
الزراعة
الأ�شغال العمومية
ال�صناعة
ال�صحة

عدد امل�شاريع
10
99
387
4
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الن�سبة
1.44
14.27
55.76
55.76
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املبلغ
20.21
4721.63
8895.32
59.82

الن�سبة
0.12
27.96
52.67
0.35
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النقل
ال�سياحة
اخلدمات
االت�صاالت
املجموع

33
15
143
3
694

4.76
2.16
20.61
0.43
100

125.31
262.16
1179.53
1625.86
16889.85

0.74
1.55
6.98
9.63
100

امل�صدر :الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار www. andi.dz 2013/01/05
ما ميكن مالحظته من اجلدول �أن اال�ستثمارات املتجهة �إىل اجلزائر غائبة كليا عن قطاعات
ميكن و�صفها باحل�سا�سة مثل :الزراعة ،ال�صحة والنقل ،مما يخلق م�صاعب ملا توفره من دعم مل�ساعي
اجلزائر يف حت�سني نوعية احلياة وحتقيق الأمن الغذائي و�إحالل ال�صادرات الغذائية ،فيما تتوجه
هذه اال�ستثمارات �إىل قطاع املحروقات الريعي والأ�شغال العمومية واالت�صاالت.

ثانيا :التوزيع اجلغرايف لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوارد للجزائر :

رغم �إ�ستقطاب اجلزائر لأكرث من  100م�شروع ا�ستثماري �سنة � ، 2006إال �أن املبلغ الإجمايل
الذي لزم لإقامة هذه امل�شاريع مل يتجاوز عتبة  2300مليون �أورو ،وهو ما يفوق بقليل ذلك امل�سجل يف
�سنة  2003(2200مليون �أورو) وبالأخذ بعني االعتبار عدد �سكان اجلزائر والذي جتاوز �سنة2006
عتبة  30مليون ن�سمة ،ف�إن املبالغ امل�ستقطبة تعد غري كافية) � ( 76.5أورو للفرد مقارنة ب (188
�أورو للفرد) وامل�سجلة يف املغرب على �سبيل املثال.
ويف �إطار املخططات اخلما�سية التي تبنتها اجلزائر خالل العهدات الثالث املتعاقبة للرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة فقد مت ايالء �أهمية كربى للخربات الأجنبية يف عمليات ت�شييد خمتلفة ومن
�أمثلتها م�شروع مركز حتلية مياه البحر« حامة »�أين مت االتفاق مع �شركة Process Technologies
& GE Waterعلى اجنازه بغالف مايل �إجمايل قدره  175.9مليون �أورو ت�ساهم ال�شركة الأجنبية
ب  70 %منها والباقي على عاتق احلكومة اجلزائرية �،إ�ضافة �إىل م�شروع القرن واملتمثل يف الطريق
ال�سيار �شرق  -غرب والذي �أ�سندت مهمة اجنازه ل�شركات معظمها �أ�سيوية.
و�ساهم تبني قانون املحروقات يف �إعطاء املزيد من احلرية لدخول اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة �إىل القطاع ،والذي �إ�ستقطب �سنة  2006ثلث اال�ستثمارات املتوجهة �إىل اجلزائر ،وتال قطاع
املحروقات قطاع �شهد ثورة كبرية وهو قطاع الإت�صاالت والذي �إ�ستقطب  500مليون �أورو نتيجة لل�سعي
املتوا�صل للمتعاملني املعتمدين من قبل ال�سلطات اجلزائرية ك�أورا�سكوم امل�صرية للح�صول على ح�ص�ص
معتربة يف �سوق مربح جدا ،حيث تزايدت ن�سبة م�ساهمة �شركة �أورا�سكوم يف فرعها باجلزائر« جيزي»
على عدة مرات لت�صل �إىل ما يقارب  97 %من ر�أ�سمال ال�شركة وهو ما ميثل  327مليون �أورو .
و�شهدت �سنة � 2006إحتالل فرن�سا للمرتبة الأوىل ك�أكرب م�ستثمر يف اجلزائر من حيث
عدد امل�شاريع والرابعة من حيث �إجمايل ر�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة يف اجلزائر ،تلتها الواليات املتحدة
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الأمريكية ) 10م�شاريع بتكلفة تقدر ب 347مليون �أورو( ،وتعترب م�صر �أكرب م�ستثمر للأموال يف
اجلزائر على �شكل ا�ستثمارات �أجنبية مبا�شرة والتي متثلت �أ�سا�سا يف �شركة لكم للإت�صاالت و�شركة
�أورا�سكوم النا�شطة يف جمال الأ�سمدة الكيمائية بال�شراكة مع �سوناطراك� ،إ�ضافة �إىل االت�صاالت عرب
�شركة جيزي ،ومن الدول العربية الأخرى امل�ستثمرة يف اجلزائر :الأردن يف قطاع الأدوية با�ستثمارات
و�صلت �إىل  35مليون �أورو ،املغرب با�ستثمارات و�صلت �إىل  24مليون �أورو يف القطاع البنكي ،تون�س)4
م�شاريع 17 ،مليون �أورو ) .
ويف مار�س � 2007أعلنت ال�شركة ال�سعودية  Savolaعن تو�صلها �إىل اتفاق مع احلكومة
اجلزائرية بخ�صو�ص بناء وحدة �ضخمة لإنتاج ال�سكر يف منطقة وهران بقدرة �إنتاجية ابتدائية
ت�صل �إىل مليون طن �سنويا وقدرت تكلفة االجناز ب  140مليون �أورو ،كما قامت �شركة JVاجلزائرية
الإماراتية با�ستثمار  80مليون �أورو يف �أكرب م�صنع للحليب يف �إفريقيا حيث تقرر اجنازه يف تيارت،
وتوا�صل لعام �أخر هيمنة ال�شركات الفرن�سية على امل�شاريع اال�ستثمارية يف اجلزائر حيث ظفرت ب31
م�شروع و�صلت قيمتها �إىل  1329.2مليون �أورو ،ويرجع �سبب هذه احل�صة املعتربة لل�شركات الفرن�سية
من املبالغ امل�ستثمرة يف اجلزائر �إىل اال�ستثمار الذي ظفرت ب  51 %منه �شركة TOTALالفرن�سية
)1096.2مليون �أورو( ،حيث ينطوي هذا اال�ستثمار على بناء وت�سيري مركب للبرتوكيمياء ب�أرزيو
بقيمة �إجمالية تقدر ب  2149.4مليون �أورو على �أن تبقى ن�سبة  49 %من ر�أ�س املال بيد �شركة
�سوناطراك اجلزائرية ،وليبقى بعد ذلك اجلزء ال�ضئيل من اال�ستثمارات اجلزائرية املتاحة لبقية
الدول التقليدية كم�صر ،ال�صني ،كندا ،ال�سعودية والإمارات.
و�شهدت �سنة � 2009إ�ستقطاب اجلزائر ل  56م�شروع �إ�ستثماري ،ظفرت فرن�سا بن�سبة27
%منها لت�صل قيمة اال�ستثمارات الفرن�سية يف اجلزائر  2772.8مليون �أورو ذهب معظمها �إىل �شركات
النفط على غرار  Total+Partexبا�ستثمارات و�صلت �إىل  1436مليون �أورو ،و�شركةGDF Suez
با�ستثمارات و�صلت �إىل  1078.7مليون �أورو ،وتوزعت باقي اال�ستثمارات على �إيطاليا ) 07م�شاريع،
1197.2مليون �أورو( ،الواليات املتحدة الأمريكية ) 03م�شاريع( ،ا�سبانيا ،م�صر ،رو�سيا ،الهند،
والكويت  ،13وهو ما ي�ؤكد على �أن الأزمة لها انعكا�سات طفيفة على تدفق اال�ستثمارات �إىل اجلزائر من
دول االحتاد الأوربي على الرغم من بقاء دوله حتتل ال�صدارة يف قائمة الدول امل�ستثمرة يف اجلزائر
كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
جدول رقم (� : )08أهم الدول امل�ستثمرة يف اجلزائر خالل الفرتة ( )2009-2002
الدول
�أوربا
االحتاد الأوربي
فرن�سا
�آ�سيا
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عدد امل�شاريع املبالغ امل�ستثمرة ( مليون دينار )
997 301
324
118 271
272
376 39
121
688 513
48
20
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�أمريكا
الدول العربية
�إفريقيا
ا�سرتاليا
متعددة اجلن�سيات
املجموع

16
290
1
1
14
694

490 27
745 835
510 4
954 2
600 2
985 688 1

SOURCE : www.andi.dz consultée le 06/10/2010

ثالثا:احللول املقرتحة لتفادي م�ضاعفات الأزمة:

�ضرورة �إدراج الن�شاط االقت�صادي والتجاري يف الوقت الراهن �ضمن هيئة موحدة على غرار
االحتاد العربي �أو املغاربي ،والتي �أ�صبحت تعد البدائل الوحيدة لتفادي انتقال الأزمة االقت�صادية
التي هي على �أبواب اجلزائر بعد مرورها بالقارة العجوز ،مع �أهمية اللجوء �إىل تنويع �صفقات ال�شراكة
للخروج من دائرة اخلطر.
�إعادة النظر يف م�ضمون اتفاقية التعاون املربمة بني اجلزائر واالحتاد الأوروبي ،والتيو�صفت بـ « الظاملة» �أو غري « العادلة» بعدما �أ�صبحت تعد �إ�شكالية بحد ذاتها و�ساهمت يف
جتريد االقت�صاد الوطني ب�شكل عام من الأف�ضلية �أو احلق يف الرعاية من بني العديد من
الدول.
ويف �سياق احللول والبدائل تو�صف بالطارئة �إن �صح التعبري يف ظل تطورات الو�ضع خا�صة
�أن االحتاد الأوروبي و�إىل غاية اليوم الزال يفر�ض جملة من ال�شروط على املتعاملني معه يف
�صدارتها اجلزائر ،بالرغم من الأزمة اخلانقة التي مير بها.
�ضرورة تنويع ال�صفقات االقت�صادية مع خمتلف الدول الأ�سيوية والأفريقية يف جماالتعدة وتبني �شروط عمل جديدة مع �أوروبا تتما�شى وم�صالح االقت�صاد الوطني.
ويف �إطار التعاون االقت�صادي من خالل ال�شراكة الوطنية الأوروبية جعلت من االقت�صاداملحلي منذ � 50سنة يف انتظار حلظة االنهيار ،خا�صة �أن جممل االتفاقيات املربمة عملت على
حتويل ال�سوق اجلزائرية �إىل �سوق ا�ستهالكية بالدرجة الأوىل من جهة واعتبار اجلزائر
املمون الطاقوي الأول والدليل ما �أكدته �آخر �أرقام فاتورة اال�سترياد لعام  2012بعدما
بلغت فيها واردات اجلزائر خارج قطاع املحروقات حدود  500مليون من تكنولوجيا وغريها،
�إ�ضافة �إىل ا�ستغالل التعاون يف املجاالت التي تعد احتياجات بالن�سبة لدول االحتاد الأوروبي
على غرار م�شروع « ديزرتك» للطاقة املتجددة ،والتوجه للن�شاط التجاري �ضمن احتاديات
�إقليمية وعربية تعد �أف�ضل احللول لتفادي ت�أزم االقت�صاد الوطني وجتنب �إ�سقاطات الأزمة
41
الأوروبية على اجلزائر.
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خامتة:

لقد �أدت اال�ضطرابات املالية التي مرت بها منطقة اليورو ،وتفاقمها �إىل توقع انخفا�ض كبري
يف النمو االقت�صادي ،وارتفاع معدالت الت�ضخم وانخفا�ض حركة التبادل التجاري العاملية ،وتر�سخ
مظاهر خلل جديد يف النظام امل�صريف ،وا�ضطرابات الأ�سواق املالية مما يتوقع �أن يقود يف نهاية املطاف
�إىل و�صول االقت�صاد العاملي حلالة �سلبية من الركود ،ما مل تتمكن الدول الأوروبية وخا�صة دول
منطقة اليورو من توافق على �سيا�سات �أكرث ر�شدا فيما يخ�ص الإنفاق املحلي.
وقد انعك�س ذلك على اجلزائر ،فقد تراجع ميزان املدفوعات بن�سبة كبرية وتراجعت
ال�صادرات اجلزائرية جراء هذه الأزمة متمثلة �أ�سا�سا يف تراجع الطلب العاملي على النفط مما �أدى
�إىل تراجع �أ�سعاره �إىل م�ستويات مل ي�شهدها �سوق النفط منذ �سنوات يف بداية �أزمة اليورو ( الديون
ال�سيادية) �سنة  ،2009وقد انعك�س ذلك على الو�ضعية املالية والنقدية يف اجلزائر كون �إيرادات
املحروقات تراجعت بن�سبة كبرية مما ي�ؤثر حتما على منو احتياطي ال�صرف الأجنبي يف اجلزائر ،واثر
كل ذلك على اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة من ناحية حجم التدفق والأكرث من حيث تدفقها من دول
االحتاد الأوربي وخا�صة الدول املت�ضررة من الأزمة كا�سبانيا وفرن�سا  ،هذه الأخرية كانت لوقت قريب
�أول واكرب م�ستثمر يف اجلزائر من حيث عدد امل�شاريع ومن حيث املبالغ امل�ستثمرة كذلك.
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الأمن الغذائي املوريتاين و�إ�شكالية التمويل:
بني ندرة املوارد التقليدية و�آفاق التمويل البديل
�صديف ولد ال�سخاوي

�أ�ستاذ االقت�صاد جامعة نواك�شوط

امللخ�ص:

يف ظل ندرة م�صادر التمويل يف الدول النامية وقوة التناف�س
على املوجود منها بني الدول والقطاعات املختلفة ،حتاول هذه الورقة
�إلقاء ال�ضوء على �صيغ م�ستحدثة بديلة للتمويل الريفي قد تقلل من
الفقر الريفي وتعزز الأمن الغذائي خ�صو�صا يف الدول الإ�سالمية التي
�أخذت بالدور اال�ستثماري لكل من الزكاة والوقف.
Abstract:
In light of the scarcity of funding sources in least
developed countries and the strength of competition
for the existing ones between nations and different
sectors.
The present paper attempts to shed light on the
forms innovative alternative for rural finance may
reduce rural poverty and enhance food security,
especially in Muslim countries which took the role
of investment for each of the Zakat and Waghf.

			
جامعة امللكة �أروى

25

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

الأمن الغذائي املوريتاين و�إ�شكالية التمويل :بني ندرة املوارد التقليدية و�آفاق التمويل البديل

مقدمة:

ين�ص امليثاق الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ال�صادر يف العام
 1966والذي �صادقت عليه  160دولة حتى  2010على �أن هذه احلقوق ت�شمل حقوق العمال واحلق
يف ال�صحة والتعليم واحلق يف م�ستوى معي�شي الئق ي�سمح للإن�سان بتلبية حاجاته الأ�سا�سية من م�أكل
وم�شرب وملب�س وم�سكن و�أمن وطم�أنينة ،ومن هنا اكت�سى توفري حد الكفاف من الغذاء لكل فرد من
�أفراد املجتمع بعدا اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا باعتباره �أحد حقوق الإن�سان و�شرطا ال غنى عنه ال�ستمرار
حياته على الأر�ض وحتقيق الأمن واال�ستقرار للمجتمعات ،التي عليها �أن ت�ضمن م�ستوى الكفاف من
الغذاء لأفرادها الذين ال ي�ستطيعون احل�صول عليه بدخلهم املتاح � ،سواء كان ذلك عن طريق الإنتاج
املحلي �أو اال�سترياد اعتماد ًا على املوارد الذاتية للبلد �أو بالتعاون مع غريه ،مما يحقق الأمن الغذائي
جلميع �أفراد املجتمع.
ورغم تعدد املفاهيم املتعلقة بالأمن الغذائي ف�إن منظمة الفاو ت�شري �إىل �أن هذا املفهوم يعني
«�إمكانية ح�صول �أفراد املجتمع يف الأوقات كلها على الغذاء الكايف ،والذي يتطلبه ن�شاطهم و�صحتهم»،
وي�أتي م�ضمون هذا التعريف من ح�صيلة متغريات متعددة ،يف مقدمتها �سيادة الكفاءة الإنتاجية للغذاء،
والنظم امل�ؤ�س�سية امل�ساعدة للإنتاج الزراعي ،بحيث ميكن لفئات املجتمع الدخلية كلها حتقيق «تغذية
كافية»� ،سواء يف ظل الظروف الطبيعية �أو الطارئة ،مثل اجلفاف وال�صدمات االقت�صادية التي تتعر�ض
لها االقت�صادات املحلية� ،أو التزايد يف دالة النمو ال�سكاين مقارنة بنظريتها من النمو يف الغذاء .ومن
هذا املنطلق كان �إنتاج الغذاء داخل حدود الدولة �أمرا جوهريا و�ضمانة �أكيدة لتلبية احلاجات
الأ�سا�سية للمواطنني ،لذا اعتربت الفجوة الغذائية يف املواد الرئي�سية (الفرق بني كمية الإنتاج املحلي
والكمية امل�ستوردة) عن�صرا �أ�سا�سيا ميكن االنطالق منه لتقدير حجم امل�شكلة الغذائية يف بلد ما.
وتعاين موريتانيا من نق�ص حقيقي يف جمال الغذاء حيث يغطي الإنتاج الوطني من احلبوب ما
بني � 20%إىل  30%فقط من احلاجات الوطنية ،وبالتايل فهي ت�ستورد �أكرث من  70%من حاجاتها
الأ�سا�سية باالعتماد على مواردها الذاتية �أو عرب احل�صول على امل�ساعدات اخلارجية من املنظمات
الدولية �أو من الدول ال�صديقة.
1
وت�صل ن�سبة ناق�صي الغذاء يف الوطن العربي �إىل  11%من جمموع ال�سكان  ،وترتفع هذه
الن�سبة لت�صل �إىل  71%يف ال�صومال و  38%يف اليمن و 27%يف العراق و  26%يف ال�سودان ،كما �أن
 26%من ال�سكان املوريتانيني يعانون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من انعدام الأمن الغذائي ،2وقد �أعلنت
منظمة الفاو يف العام � 2009أن عدد ناق�صي الغذاء يف العامل و�صل �إىل  1.5مليار ن�سمة.
ويعترب الفقر �أهم �سبب النعدام الأمن الغذائي �إ�ضافة �إىل اجلهل واجلفاف والت�صحر والتغريات
املناخية وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي وزيادة �أ�سعار الغذاء والوقود ،كل هذه العنا�صر جعلت
من موريتانيا عر�ضة لأزمات غذائية متكررة كانت �أوالها يف العام  .1973وعرب هذا التاريخ الطويل مع
			
جامعة امللكة �أروى

26

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

الأمن الغذائي املوريتاين و�إ�شكالية التمويل :بني ندرة املوارد التقليدية و�آفاق التمويل البديل

اجلفاف و�أزمات الغذاء ( ،)2011-2008-2003-1973ا�ستطاعت موريتانيا �أن تطور برامج و�آليات
ما بني وقائية وعالجية كما �أن بع�ضها خا�ص بالتعامل مع احلاالت الطارئة (كان �آخرها برنامج �أمل
 ،)2012حيث �أن�ش�أت مفو�ضية للأمن الغذائي يف الثمانينات ومر�صدا له يف العام  2000يعمل بالتعاون
مع �شركائنا يف التنمية من �أجل �إنتاج وحتليل جميع املعطيات املتعلقة بالأمن الغذائي وتقدمي الن�صح
والإر�شاد لل�سلطات العمومية يف هذا املجال .و�ضمن مقاربة �شاملة للتنمية جتعل من حماربة الفقر
حمورها الرئي�سي �صادقت احلكومة املوريتانية يف العام  2012على �إ�سرتاتيجية وطنية للأمن الغذائي
تهدف ،يف �أفق � 2015إىل خف�ض ن�سبة الفئات ال�ضعيفة من � 35%إىل ( 20%ثم �إىل  10%يف �أفق
 )2030ون�سبة الفقر الريفي �إىل  35%والن�سبة العامة للفقر �إىل  .28%وقد ا�ستطاعت احلكومة
املوريتانية احل�صول على جزء كبري من هذه التمويالت وتعمل جاهدة من �أجل احل�صول على التمويالت
املتبقية ،لكن ندرة التمويالت الدولية نتيجة للأزمات املالية املتكررة وقوة التناف�س على املوجود منها
يحتم ا�ستك�شاف �صيغ جديدة للتمويل منها ما يرتبط بالأ�سواق املحلية وال�ضوابط الأخالقية لكل
جمتمع ومنها ما يتجاوز حدود الدولة الوطنية.
ويف هذا امل�سعى حتاول هذه الورقة لفت االنتباه �إىل الأهمية املتزايدة لل�صيغ امل�ستحدثة
لتمويل التنمية االجتماعية كالتمويل االبتكاري وا�ستخدام �صناديق الزكاة يف �إقرا�ض الفقراء
ومنحهم و�سائل الإنتاج �أو ا�ستخدام الوقف التنموي عرب مقاربة غري تقليدية لهذين املفهومني
الأخريين ،وذلك من خالل حماور ثالثة يقدم الأول منها ملحة عن القطاع الريفي املوريتاين باعتبار
الفقر ظاهرة ريفية بامتياز (من كل �أربعة فقراء ثالثة منهم يف الريف)� ،أما املحور الثاين فيتطرق �إىل
الإ�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي ،ويخ�ص�ص املحور الأخري للتمويل البديل.

�أوال :القطاع الريفي املوريتاين

يلعب هذا القطاع دورا �أ�سا�سيا يف االقت�صاد املوريتاين حيث ي�ساهم بن�سبة معتربة يف الت�شغيل
والناجت الداخلي اخلام وذلك رغم الإهمال الذي عانى منه لفرتة طويلة.

1.1مقدرات القطاع

ت�شهد الرثوة احليوانية تزايدا �سنويا (� % 3.5سنويا) وت�ساهم بحوايل  11%من الناجت الداخلي
اخلام ،3وتقدر هذه الرثوة ب  19,1مليون ر�أ�س موزعة على النحو التايل  1,7 :مليون ر�أ�س من البقر و 1,4
مليون ر�أ�س من الإبل و  16مليون ر�أ�س من الأغنام  /املاعز .تغطي هذه الرثوة  30%من اال�ستهالك الوطني
من الألبان مع �ضعف يف تثمني هذه ال�شعبة وحتقق اكتفاء ذاتيا من اللحوم احلمراء (مع مقدرات ت�صديرية)
ومقدرات كبرية من اجللود ذات اجلودة العالية.
�أما الرثوة الزراعية فتعتمد بالأ�سا�س على  513.000هكتار من الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة �ضعيفة
اال�ستغالل و 135.000هكتارا للزراعة املروية على �ضفة النهر و 12000هكتار يف املنطقة ال�شاطئية
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لزراعة اخل�ضراوات و 250.000هكتارا للزراعة املطرية و  100.000هكتار لزراعة ما وراء ال�سدود و
الفي�ضية و 16.000هكتار للزراعات حتت النخيل ،هذا �إ�ضافة �إىل خمزون مائي �سطحي يقدر ب 11.4
مليار م� 3سنويا ال ي�ستغل منه �إال  15%للزراعة.
وتعززت ح�صة الزراعة يف الناجت الداخلي اخلام اال�سمي لت�صل �إىل  4,1%يف العام  2012مقابل
 2,4%يف العام  ،2011وهو نف�س االجتاه الذي �سار فيه قطاع ال�صيد لكن بوترية �أقل حيث ارتفعت
نف�س الن�سبة خالل نف�س الفرتة من � 5,5%إىل .5,8%

2.2معوقات التمويل الريفي

يعاين متويل القطاع الريفي من نق�ص كبري يف موارده �سواء العمومية منها �أو اخل�صو�صية
بحيث ظل ن�صيب هذا القطاع من ميزانية الدولة يف حدود  ،7%و�ضمن هذه الن�سبة ال يتجاوز ن�صيب
الأمن الغذائي  10%خالل الفرتة  69%( 2006/2011للتنمية الريفية و 21%لقطاع ال�صيد)،
ويعود ال�سبب يف ذلك عدة عوامل نذكر منها:4
التمويل العمومي:
 ميزانية الدولة موجهة لت�سيري االدارات العمومية و�صيانة البنى التحتيةمتويل بع�ض الأن�شطة ذات الطابع التجاري  :ت�سويق احل�صاد ،التموينباملدخالت� ،أ�شغال اال�ست�صالح...
متويل ال�شركاء الفنيني واملاليني
تدخل غري من�سق لل�شركاء الفنيني واملاليني نتيجة عدم وجود ا�سرتاتيجيةمرجعية ومتجان�سة للقطاع التي متت امل�صادقة عليها يف العام ( 2012تعدد
وعدم جتان�س �إطارات التدخل)
�ضعف الدعم اخلارجي املخ�ص�ص للقطاع الريفيت�شتيت امل�شاريع يف �شكل م�شاريع �ضعيفة الأثر وبع�ض مكا�سبها غري قابلةلال�ستمرار
الفاعلون وامل�ستثمرون اخل�صو�صيون
دور �أ�سا�سي للخوا�ص يف التقدم امللحوظ يف التنمية الزراعية واحليوانية�ضعف اللجوء �إىل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شرنظام التمويل الوطني
�ضعف م�ساهمة البنوك يف متويل القطاع الريفي ( 1%لأن ن�سبة الفائدة ت�صل5
�أحيانا �إىل  25%هذا مع توفري ال�ضمانات)
وجود �صندوق القر�ض الزراعي يف و�ضعية مالية �صعبة			
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م�ؤ�س�سات متويل القطاع الريفي ال تقوم بدورها يف تنمية القطاع رغم تعددها:6نظام تعا�ضديات اال�ستثمار والقر�ض الواحاتي ( )MICOالذي �أن�شئ يف العام 1997وهو الآن
يحت�ضر� ،شبكة االحتاد الوطني للقر�ض الزراعي و�صناديق التوفري ( )UNCACEMالتي
�أن�شئت  1992وهي متخ�ص�صة يف منح القرو�ض للزراعة املروية وي�شرتك فيها �أكرث من 1200
م�شرتكا لكنها تعاين �أ�سا�سا من م�شاكل تتعلق �أ�سا�سا بجودة �أ�صولها ،هذا �إ�ضافة �إىل القر�ض البحري
) (CMورابطة ترقية امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ) (APMEوالرابطة من �أجل القر�ض
وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ) ، (ACMPEويبقى قطاع الرتبية احليوانية �شبه مهمل بحيث
ال يوجد �أي نظام متويلي ي�أخذ بعني االعتبار اجلاجات اخل�صو�صية للمنمني ،هذا �إذا ما ا�ستثنينا
بع�ض املحاوالت اخلجولة تتج�سد يف برنامج دعم قطاع الرتبية احليوانية  ،PADELواحتاد
الوطني ل�صناديق القر�ض واالدخار اخلا�صة بالرتبية احليوانية )(UNCECEL
عدم كفاية املوارد املخ�ص�صة لتمويل الأن�شطة املدرة للدخل (�شبكات تعا�ضديات فيها � 12صندوقفاعلة من �أ�صل ) 62
ومن �أجل �إيجاد متويل يتما�شى ومتطلبات الفاعلني يف ال�شعب احليوانية والنباتية يجب ت�شجيع
حوافز الأداء وتعزيز التن�سيق بني الدولة وال�شركاء يف التنمية للم�ساهمة ب�شكل فعال يف تطوير
القطاع الريفي باعتماد نهج تدريجي عرب مراحل وتطوير الو�ساطة املالية يف الو�سط الريفي (�شبكات
�صغرية ومتخ�ص�صة) وتنمية �آليات �ضمان �ضد الكوارث (و�ضع �صندوق �ضمان)

ثانيا :الإ�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي

منذ عام  2001قررت ال�سلطات املوريتانية وبالتعاون مع م�ؤ�س�سات بروتن وودز وال�شركاء
الآخرين يف التنمية ،اعتماد مقاربة جديدة للتنمية تتخذ من البعد االجتماعي مرتكزها الأ�سا�سي
عرب املوافقة على الإطار اال�سرتاتيجي ملحاربة الفقر يف ن�سخته الأوىل لتنطلق املرحلتان املواليتان يف
 2006و  .2011ومع ذلك ف�إن ن�سبة الفقر ال تزال مرتفعة (�أكرث من ثلث ال�سكان يعي�شون حتت خط
الفقر  75%منهم يف الريف) ،7و�ضمن هذا الإطار الكلي للتنمية قامت ب�صياغة �إ�سرتاتيجية وطنية
للأمن الغذائي يف العام  2012كدليل على االرتباط الع�ضوي بني الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

�1.1أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي

�ضمن ر�ؤية متعددة الأبعاد للأمن الغذائي ،ت�سعى هذه الإ�سرتاتيجية �إىل �أن تتيح لكل الفئات
ال�ضعيفة ،ويف كل وقت ،الولوج املادي واالقت�صادي لكمية من الغذاء كافية �صحية ومغذية وذلك عرب
ع�شرة برامج موزعة على �أربعة حماور هي :ت�سيري الأر�ض واملاء ،الولوج للأ�سواق ،التزود الغذائي
والبحث الزراعي .ويعرب مفهوم الفئات ال�ضعيفة ح�سب الوثيقة املوريتانية عن الن�ساء والأطفال
( 25%من الأطفال دون �سن اخلام�سة يعانون نق�صا يف �أوزانهم و 30%يعانون ت�أخرا يف النمو و5%
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من الهزال) ،وال�شباب والعاطلني عن العمل واملنتجني ال�صغار والطاعنني يف ال�سن واملعاقني واملر�ضى.
وي�ستخدم املوريتاين �سنويا  76كلغ من القمح و 60كلغ من الدخن و 46كلغ من الأرز و 30كلغ من ال�سكر
و 7كلغ من الزيت النباتي ،يتم ا�سترياد حدود  70%منها وهو ما يعترب حتديا كبريا لهذه الإ�سرتاتيجية
التي ت�سعى �إىل تقلي�ص اال�سترياد مب�ستوى الن�صف يف �أغلب هذه املواد.8
وتختلف وط�أة انعدام الأمن الغذائي ح�سب اجلهة واجلن�س والفئة االجتماعية ،ومع ذلك ف�إنه من
املالحظ �أن الن�ساء هن �أكرث هذه الفئات ت�أثرا من و�ضعية انعدام الأمن الغذائي هذه ،ولكنهن �أي�ضا �أكرب
الفاعلني يف حماربة الظاهرة نظرا لكونهن منتجات وم�س�ؤوالت عن تغذية كل الأ�سر .ومع �أن الظاهرة
تكاد تعم كامل الرتاب الوطني ف�إنها تتمركز يف املنطقة اجلنوبية ال�شرقية مما يف�سر ارتباطها القوي
بطاهرة الفقر وخا�صة يف املناطق الريفية.
وقد حددت هذه الإ�سرتاتيجية �ضمن �أهدافها يف �أفق  ،2015خف�ض ن�سبة الفئات ال�ضعيفة
من � 35%إىل ( 20%ثم �إىل  10%يف �أفق  )2030ون�سبة الفقر الريفي �إىل ( 35%الن�سبة العامة
امل�ستهدفة للفقر .)28%

2.2الربامج والتمويل

يبلغ املبلغ الإجمايل للتمويالت ال�ضرورية لو�ضع الإ�سرتاتيجية مو�ضع التنفيذ  312مليار �أوقية
يف �أفق  2020كما يو�ضحه اجلدول التايل ،وهذا املبلغ يغطي م�شاريع وبرامج الأمن الغذائي والتنمية
الريفية املدرجة يف �إطار الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة الفقر يف مرحلتها الثالثة وبع�ض امل�شاريع
املربجمة يف برنامج اال�ستثمار العمومي �أو الور�شات اجلهوية املنجزة بالتعاون مع ال�سلطات املحلية
وممثلي التجمعات املحلية واملنظمات املهنية واملجتمع املدين .يف اجلدول مت حتديد مبالغ التمويالت
التي مت احل�صول عليها بالفعل وتلك التي مازالت تبحث عن ممول� ،إ�ضافة �إىل كلفة و�ضع الأطر
امل�ؤ�س�سية واملتابعة والتقييم واالت�صال ( 0.4%من الكلفة القاعدية)
جدول رقم ( :)01توزيع التمويل ح�سب الربامج

الن�سبة
من الكلفة
الإجمالية
10.8%
11.4%
67.7%

املحاور

التمويل
املح�صول عليه

 .1ت�سيري الأر�ض واملاء
 .2الولوج للأ�سواق
 .3التزود بالغذاء:

2867.23
30415.00
50494.50

33698.16 30830.93
35486.00
5071.00
210269.50 159775.00

برنامج تنمية الزراعة

182.00 25

359.00 105 177.00 80

33.9%

برنامج تنمية احليوانية

-

506.00 19

6.3%
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برنامج تنمية ال�صيد

280.50 9

577.00 16

برنامج الإنذار للمبكر الأزمات
برنامج حت�سني الولوج للغذاء واملاء
برنامج متويل الن�شاطات املدرة للخل
 .4البحث الزراعي
دعم البحث
الدعم املحلي واحلكم الر�شيد

780.00
252.00 14
000.00 1
14707.00
100.00 1
607.00 13

جمموع الكلفة القاعدية

483.73 98

922.00 13
318.00 18
275.00 11
16428.00
473.00 14
955.00 1
212
588.66 310
104.93
1350.00
938.66 311

كلفة و�ضع الأطر امل�ؤ�س�سية
الكلفة الإجمالية لتنفيذ الإ�سرتاتيجية

857.50 25

8.3%

702.00 14
570.00 32
275.00 12
31135.00
573.00 15
562.00 15

4.7%
10.5%
4.0%
10.0%
5.0%
5.0%
100%

امل�صدر :الإ�سرتاتيجية الوطنية � ،2012ص15 :
وتعترب احلكومة املوريتانية �أنها قادرة على تعبئة التمويالت املتبقية (�أكرث من  )60%وهو
�أمر لي�س بالأكيد نظرا للأزمة العاملية وتعرث امل�ساعدات التنموية (حيث انتقلت من � 2.5إىل  3.3مليار
دوالر خالل � 10سنوات )2000/2010( 9بالن�سبة لإفريقيا جنوب ال�صحراء رغم تزايد احلاجة
ب�شكل كبري يف هذه املنطقة) وقوة املناف�سة العاملية عليها وزيادة �أ�سعار املواد الغذائية واملحروقات،
ومن هنا توجب البحث عن بدائل.

ثالثا :التمويل البديل

يقال �إن احلاجة تولد الو�سيلة ،ومن هنا كان لزاما على الدول ال�سائرة يف طريق النمو
والهيئات الدولية واملحلية امل�ساندة لها ،يف ظل �شح املوارد التقليدية للتمويل �أن تبحث عن بدائل ت�سمح
لها بتمويل التنمية وتلبية احلاجات ال�ضرورية ملواطنيها� .ضمن هذا امل�سعى نقدم ملحة موجزة عن
التمويل االبتكاري وبع�ضا من �صيغه �إ�ضافة �إىل بع�ض الأوجه املمكنة ال�ستخدامات م�ستحدثة للزكاة
والوقف..
ونحن نورد هذه ال�صيغ هنا ،باعتبارها بدائل ممكنة متت جتربة بع�ض منها يف دول مماثلة
اقت�صاديا كال�سودان وغانا وبنني وبوركينافا�سو ......

1.1التمويل االبتكاري

	ال يوجد تعريف جامع �شامل للتمويل املبتكر للتنمية ومع ذلك فالبنك الدويل ي�ستخدم هذا
امل�صطلح للتعبري عن ابتكارات القطاع اخلا�ص ف�ضال عن االبتكارات يف الأ�سواق املحلية للبلدان النامية.
وهذا املفهوم يركز على م�س�ألة جمع الأموال من �أجل املنافع الدولية العامة ل�صالح �شعوب الدول
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النامية ،عرب التن�سيق والتعاون بني خمتلف الأطراف العاملة يف هذا املجال ،وهو طوعي ،ومكمل
للم�صادر التقليدية للتمويل (كامل�ساعدة الإمنائية الر�سمية مثال) ،وقد مت االعرتاف ب�أهمية وجود
م�صادر مبتكرة لتمويل التنمية يف توافق �آراء مونتريي (املك�سيك) لعام  2002و�أعيد ت�أكيدها يف �إعالن
الدوحة من �أجل التنمية لعام  2008ويف الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر (ريو“ )+20امل�ستقبل الذي نريده
“ (يونيو  ،)2012حيث ركزت هذه الوثيقة على قيمة التمويل املبتكر لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
يف العقد الأخري� ،أدارت �آليات التمويل املبتكر مبلغ  5.8مليار دوالر يف جمال ال�صحة و 2.6مليار
دوالر لتمويل ن�شاطات مرتبطة باملناخ.
وتوجد �أ�شكال عديدة من التمويل االبتكاري قيد التنفيذ  ،و�أخرى ال تزال قيد النظر .وقد متكنت
م�ؤ�س�سة الألفية من اال�ستفادة من م�صادر التمويل االبتكاري  ،مثل فر�ض ر�سوم تذاكر الطريان و�ضرائب
انبعاث الكربون� ،إن �شركات الطريان يف جميع �أنحاء العامل لديها ر�سوم تذاكر الت�ضامن والتربعات وهو
ما ي�صل �إىل مليار دوالر يف ال�سنة.
كما تعترب التزامات ال�سوق امل�سبقة هي مثال �آخر على التمويل املبتكر وتنطوي على االتفاقات
التعاقدية بني اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات التجارية الدوائية لرتكيز بحوثها على الأمرا�ض املهملة
وتوزيع الأدوية ب�أ�سعار معقولة .وقد ا�ستخدم برنامج مقاي�ضة الديون من اجل ال�صحة لتحويل �أجزاء
من الديون القدمية �إىل موارد حملية جديدة لل�صحة من خالل ال�صندوق العاملي .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن مرفق التمويل الدويل لأن�شطة التح�صني قد جمع  3.6مليار دوالر منذ عام  2006لربامج
التح�صني من خالل �إ�صدار �سندات عائمة على الأ�سواق املالية الدولية التي تعب�أ من امل�ساعدة الإمنائية
الر�سمية.
ويجري النظر يف �إيجاد حلول مبتكرة �أخرى  ،والتي ت�شمل فر�ض �ضريبة دولية على املعامالت
املالية ،وا�ستخدام �صندوق النقد الدويل حلقوق ال�سحب اخلا�صة من �أجل التنمية ،مما قد ميكن من
جمع  400مليار دوالر �سنويا.
تعترب م�ؤ�س�سة الألفية منوذجا يف ا�ستخدام التمويل املبتكر حيث تعتمد ب�شكل كبري عليه لتح�سني
الرعاية ال�صحية يف الدول النامية خا�صة بالن�سبة لفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،وال�سل واملالريا.
يف العامل النامي ،يوجد �أكرث من � 400ألف من الأطفال الذين يولدون مع فريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية ولكن ال يوجد �سوق ب�سبب عدم وجود القدرة على الدفع ،وهذا خري مثال على ف�شل ال�سوق،
لكن م�ؤ�س�سة الألفية تتفاو�ض مع ه�ؤالء املنتجني للعقاقري امل�ضادة للفريو�سات خللق �سوق ا�صطناعية
ممولة عن طريق املنح املقدمة من قبل التمويل االبتكاري مما �سي�سمح بخف�ض �أ�سعار الأدوية مع مرور
الوقت .حاليا ،يتم عالج  ٪80من ال � 400ألف طفل الذين يعي�شون مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
يف البلدان النامية ب�أدوية م�ؤ�س�سة الألفية كو�سيط.01
ومن بني التمويالت االبتكارية التي ميكن اقرتاحها لتمويل احلاجات الأ�سا�سية يف الدول املتخلفة نقدم
ما يلي: 11
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 ال�ضريبة على ا�ستخدام الأ�سمدة يف الدول املتقدمة خا�صة يف جمموعة الع�شرين والتي مت تقديرهاب  100مليار دوالر �سنويا
 �إن�شاء �سوق �أولية لبيع حقوق ممار�سة الأن�شطة التي تزيد من االحتبا�س احلراري وهي تقدر مابني � 20إىل  30مليار بالن�سبة لدول االحتاد الأوربي تخ�صي�ص ن�سبة منها للأمن الغذائي (�أملانيا
تخ�ص�ص  50%للت�أقلم مع التقلبات املناخية)
 ا�ستخدام العالمة املميزة «الأمن الغذائي» التي ميكن �أن ت�ستفيد منها بع�ض ال�شركات التي تخ�ص�صبع�ض �أرباحها �أو بع�ض م�شاريعها الأمن الغذائي
 حتويالت مهاجري الدول الفقرية املوجودين يف الدول املتقدمة وهي تقدر ب  400مليار دوالر �أي 321
مرات قيمة امل�ساعدات الإمنائية الدولية
 �إ�صدار �سندات حكومية يلتزم املهاجرون من الدول املتخلفة ب�شرائها ل�صالح الأمن الغذائي ..و�ضمن االبتكارات يف هذا املجال نقدم جتربة ملنح قرو�ض مو�سمية متت يف غانا مع بداية
الألفية:31
يتعلق الأمر بزراعة الذرة يف وي�شارك فيها مورد خ�صو�صي للمدخالت الزراعية  Wiencoوجمموعة
من �صغار املزارعني جممعني يف جتمعات فالحية .تقوم ال�شركة ب�إر�شاد املزارعني وتقدمي البذور
والأ�سمدة مما �سمح مب�ضاعفة الإنتاج حيث انتقل املح�صول من  2طن �إىل � 5أطنان للهكتار الواحد.
يتم متويل املدخالت الفالحية عرب قر�ض بنكي ب�ضمان من املورد يح�صل املزارعون عليه .عند احل�صاد
ي�ستلم املورد املح�صول الذي حدد له يف العقد �سعر �أدنى .يتم ت�سديد القر�ض باقتطاع من ح�صيلة
بيع املح�صول التي مت �إيداعها يف ح�ساب املزارع� .إننا �أمام عملية الكل فيها رابح...البنك ا�سرتد
قر�ضه واملزارع ت�ضاعف �إنتاجه واملورد باع مدخالته وا�ستفاد من حتويل الذرة و�إعادة بيعها ملنتجي
الأعالف....
ن�شري �إىل �أن دول بنني وتوغو وبوركينافا�سو قامت بتجارب مماثلة �ضمن برنامج «م�ؤ�س�سات
اخلدمات املوجهة ل�صالح املنظمات املهنية ).“( ESOP

2.2الوقف

يف هذه الفقرة نحاول التطرق للوقف التقليدي والتنموي وعالقة هذا الأخري بالتمويل الأ�صغر
مربزين التكامل بينهما.
يالم�س الوقف جوانب عديدة من حياة امل�سلمني ويقدم خدمات جليلة ومتنوعة ،فهناك الوقف
على املقد�سات ويف املوا�سم الدينية ،وعلى املدار�س واملكتبات وعلى الرعاية ال�صحية واالجتماعية
(الزواج ،اليتامى ،ال�سقايات)....
الوقف التقليدي :هو عملية حب�س ر�أ�س املال يف م�شروع مدر للدخل وتوجيه ريعه خلدمة
فئات حمتاجة �أو م�شاريع متنوعة.
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ومنه الوقف اخلريي والوقف الذري ..اتفق الفقهاء على جواز الأول واختلفوا حول الثاين....
ومنه �أي�ضا وقف العقار ووقف املنقول ..اتفق الفقهاء على جواز الأول واختلفوا حول الثاين....
ومن خ�صائ�صه :
تخ�صي�ص موارد مالية لهدف معني وملدة قد تكون حمددة،ي�ستثمر ر�أ�س املال يف م�شاريع مدرة لربح م�ستمري�ستعمل ربح اال�ستثمار خلدمة �أهداف الوقف مع الفئات امل�ستهدفة منهعملية ا�ستثمارية واجتماعية يف نف�س الوقتم�ؤ�س�سة الوقف التقليدي
حتول الأموال النقدية �إىل ا�ستثمارات خالية من املخاطرة وذات دخل �شبه م�ضمونوهذا ما يف�سر التوجه �شبه العام نحو اال�ستثمار يف عقارات،
يوجه ريع هذه اال�ستثمارات (الإجارة مثال) يف خدمة حاجيات برامج اجتماعية�أو فئات حمتاجة،
ومن فوائده:
حماية ر�أ�س مال الوقف بل تنميته،�ضمان موارد م�ستدامة لبع�ض حاجيات فئات حمددة،حماية �أغرا�ض الوقف من �أي حتويل لر�أ�س املال حتت �ضغط �سيا�سي �أو ظرف طارئالوقف التنموي
نف�س الأحكام ال�سابقة فهو �أي�ضا وقف ريعي �إال �أن وجه االختالف مع ما هو �سائد هو �أن ا�ستثمار �أموال الوقف يكون مع الفئات امل�ستهدفة�أي�ضا ولي�س الريع فقط،
يف التقليدي :ت�ستثمر �أموال الوقف مع الأغنياء لي�ستفيد من ربحها الفقراءيف الوقف التنموي ت�ستثمر �أموال الوقف مع الفقراء لي�ستفيد من ربحها الفقراء �أي�ضا.نظام التمويل الأ�صغر «التقليدي» يقوم بالأ�سا�س على منتجات م�ستمدة من نظام القر�ض،
مهما تعددت �أ�شكاله وم�ؤ�س�ساته :القرو�ض امل�صغرة ،القرو�ض التعاونية� ،صناديق االدخار
املحلية ،الخ.
نظام التمويل الأ�صغر “الإ�سالمي” يقوم على نظام امل�شاركة.
 امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف تناق�ض متطلبات كل من العر�ض والطلب يف �سوق التمويلالأ�صغر ،وخا�صة ما يتعلق مبتطلب التوافق ال�شرعي (الربا) ومتطلب �ضمانات القر�ض.
 نظام الوقف ال ميثل نظاما بديال لنظام التمويل الأ�صغر� ،إال �أنه ميكن �أن ي�شكل مكونا هاما منه�إذا ما مت تطويره بتخ�صي�ص جزء من �صناديق الوقف للتمويل الأ�صغر.
نظام التمويل الإ�سالمي الأ�صغر ونظام الوقف:
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توافق يف الأهداف :حيث �أن الهدف من نظام الوقف اجتماعي ولي�س جتاري ،وهو ما
يوافق غر�ض الفئات امل�ستهدفة ،التي ت�أمل اخلروج من دائرة الفقر وحت�سني م�ستواها املعي�شي.
 توافق يف احلجم� :صغر مبالغ التمويل توافق �صغر امل�شاريع املمولة. توافق يف الأ�سلوب� :أ�ساليب التمويل الوقفي ت�ستبعد كليا � ّأي القرو�ض بالفائدة.ومن هنا ميكن القول بوجود توافق كبري بني النظامني.41
�صندوق الوقف :م�ضمونه و�أهدافه
ميثل �صندوق الوقف �أداة لتجميع الهبات الوقفية النقدية من الواقفني بغر�ض ا�ستخدامها يف
ال�صالح العام ،كبناء بع�ض املرافق �أو �شق طريق �أو متويل طلبة العلم �أو غري ذلك مما يندرج �ضمن
«امل�صلحة العامة»� .أي �أن الأمر هنا يتعلق بوقف نقدي ،ومبيزانية تت�ضمن موارد وا�ستخدامات.
 م�صادر ال�صندوق� :إ�ضافة �إىل عوائد اال�ستثمار الوقفي ميكن نتحدث عن: �أوقاف فردية �أو جماعية؛ �أوقاف م�ؤ�س�سات ،مالية كانت �أو �إنتاجية؛ حتويالت وقفية حكومية؛�أوقاف ذات م�صدر خارجي (منظمات وم�ؤ�س�سات دولية كالبنك الإ�سالمي للتنمية).
طرح �شهادات الوقف للأفراد وامل�ؤ�س�سات والهيئات (عامة �أو خا�صة).
ال�صندوق الوقفي للتمويل الريفي الأ�صغر
التمويل الريفي الأ�صغر ب�صيغة القر�ض احل�سن التمويل الريفي الأ�صغر ب�صيغة امل�ضاربة التمويل الريفي الأ�صغر ب�صيغة امل�شاركة التمويل الريفي الأ�صغر ب�صيغة الت�أجري (حمدودة �أو منتهية بالتمليك) التمويل الريفي الأ�صغر ب�صيغة ال�سلم واال�ست�صناع (التمويل امل�سبق) التمويل الريفي الأ�صغر ب�صيغة املزارعة (الإمداد بالأ�شجار والبذور) -التمويل الريفي الأ�صغر ب�صيغة بامل�ساقاة (متويل �أعمال ال�سقي)

3.3الزكاة

للزكاة دور اجتماعي كبري يتمثل يف تقلي�ص حدة التفاوت وال�صراع الطبقي واحلد من انت�شار الفقر
وحتقيق الت�ضامن واال�ستقرار االجتماعي من خالل تامني االحتياجات الكفائية للفئات املحتاجة
املخ�صو�صة يف الآية...51
الدور التقليدي للزكاة حمدد بالآية الكرمية:
اللهَّ
"�إِنمَّ َ ا ال�صَّ دَ َق ُ
اب َوا ْل َغا ِر ِم َ
ني َوا ْل َعا ِم ِل َ
ني وَفيِ َ�س ِبيلِ ِ
ات ِل ْل ُف َق َراء َوالمْ َ َ�سا ِك ِ
الر َق ِ
ني َع َل ْي َها َوالمْ ُ�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلو ُب ُه ْم وَفيِ ِّ
الل َو هَّ ُ
ال�س ِبيلِ َف ِر َ
يم " التوبة ،الآية 60
ي�ض ًة ِّمنَ هَّ ِ
يم َح ِك ٌ
الل َع ِل ٌ
َوا ْب ِن َّ
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الدور غري التقليدي للزكاة هو:
�إقرا�ض الفقراء ....ومنحهم �أدوات الإنتاج�إقرا�ض الفقراء من الزكاة
اختلف الفقراء يف ا�ستثمار �أموال الزكاة 16من قبل االمام ومن ينوب عنه �أو من قبلاجلمعيات اخلريية التي �أن�شئت ب�إذنه
الذين قالوا ال :ا�ستدلوا بح�صر م�صارف الزكاة يف الآية (� )8إ�ضافة للمخاطرالذين قالوا نعم :و�ضعوا �ضوابط :مراعاة حاجة الفقراء وامل�ساكني ،غلبة ظن الربح علىاحتمال اخل�سارة :املبادرة �إىل التن�ضيد (البيع) عند وجود احلاجة امللحة ،ي�سند لذوي
اخلربة� ،أن يكون يف جماالت م�شروعة
دعم الإقرا�ض مب�صرف الغارمنيودون اخلو�ض فيما ذهب �إليه املعا�صرون من اقت�صاديني وفقهاء يف هذا املجال ،نقدم جتربة
حية مت �إجنازها يف ال�سودان ال�شقيق:
17
عملية �إقرا�ض من �صندوق الزكاة
قرو�ض بدون �أي تكلفة بـ  336,000دوالرعدد امل�ستفيدين  8000عائلة على حافة الفقر يف مو�سم  4/2003الزراعيمتو�سط حجم القر�ض  42دوالر للعائلة ملدة � 6أ�شهرنتائج هذه القرو�ض كانت تلفت النظر
زيادة يف امل�ساحة املزروعة بلغت 70%زيادة يف �إنتاجية الفدان تراوحت بني  46.2%و  285%ح�سب نوع املح�صولن�سبة ال�سداد بلغت 100%بلغ جمموع قيمة املحا�صيل النقدية  5م دوالر �أي � 15ضعف جمموع قيمة القرو�ضبلغ مقدار الزكاة املح�صلة من ه�ؤالء املزارعني  250,500دوالر �أي  74.4%منمقدار القرو�ض
و�أهم من ذلك كله �أنها �أبعدت ه�ؤالء املزارعني عن حافة الفقر ومنحتهم القدرة على ا�ستمرار
النمو وزادت من ر�أ�سمالهم العامل ومن ثقتهم يف دينهم وجمتمعهم.

خال�صة:

قامت الورقة بتقدمي القطاع الريفي املوريتاين وم�شاكل التمويل التي يعاين منها ،كما
ا�ستعر�ضت الإ�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي والربامج التي تت�ضمنها ومقاربتها يف التمويل التي
تعتمد �أ�سا�سا على التمويل التقليدي للتنمية رغم ندرته وقوة التناف�س عليه ،وخل�صت �إىل �أهمية
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البحث عن التمويل البديل واقرتحت جمموعة من ال�صيغ :التمويل االبتكاري ،والوقف اال�ستثماري
واال�ستخدامات املعا�صرة للزكاة ،و�أعطت مناذج من ال�صيغ املبتكرة التي متت جتربتها يف بع�ض الدول
امل�شابهة اقت�صاديا كال�سودان وبوركينافا�سو وغانا....
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�أثـــــر تطبيق قواعد احلوكمــــة يف الرقابة
على �شركات الت�أمني التعـــــاوين
د .بن رجم حممد خمي�سي
�أ�ستاذ حما�ضر و عميد كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري
جامعة حممد ال�شريف م�ساعدية �سوق �أهرا�س – اجلزائر-

امللخ�ص:

يف خ�ضم الت�سارع نحو العوملة التي ات�سمت بتحرير الأ�سواق والتجارة
احلرة ن�سبيا ،وما ترتب عنه من تزايد يف
حجم امل�ؤ�س�سات وانف�صال امللكية عن الإدارة ،وتطور للأدوات واملنتجات
املالية ،ومنو وعي امل�ستهلك ،جند �أن حوكمة ال�شركات �أمر رئي�س باعتبارها
الو�سيلة التي تهدف �إىل تعظيم �أداء ال�شركات ،وو�ضع الأنظمة الكفيلة
بتجنب �أو تقليل الغ�ش وت�ضارب امل�صالح والت�صرفات غري املقبولة ماديا و�إداريا
و�أخالقيا ،ومتثل الأداة التي تقدم لكل الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملجتمعات �آليات
رفع م�ستوى الأداء وتقليل املخاطر.
وبالتايل فلحوكمة ال�شركات �أهمية كبرية لكل املنظمات ومنها
�شركات الت�أمني التعاوين ،وذلك ملا لها من �أبعاد
�أخالقية يف معامالتها التجارية تتما�شى فيها �أخالق الأعمال وتوجهات
احلوكمة.
يهدف هذا البحث �إىل ت�سليط ال�ضوء على الدور الذي يلعبه �أ�سلوب
ممار�سة �سلطات الإدارة �أو ما يعرف بحوكمة
ال�شركات كنظام للرقابة على �شركات الت�أمني التعاوين « التكافلي « ،هذه
الأخرية ،اكت�سبت �أهمية معتربة يف الآونة الأخرية كمناف�س قوي على ح�ساب
�شركات الت�أمني التجاري ،ما جعلها �أداة ناجعة يف تنمية االقت�صاد القومي
ودعم خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وما ا�ستدعى �ضرورة تفعيل
الرقابة عليها ،و�إر�ساء مبادئ احلوكمة حلل التعار�ض بني �أطراف الوكالة،
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حملة الوثائق من جهة ،و�أع�ضاء هيئة الإدارة من جهة �أخرى.
يف هذا الإطار ف�إن الإ�شكالية التي تبحث فيها هذه الورقة ميكن �صياغتها على النحو التايل:
ما هو الأثر الذي ترتكه
الإدارة الر�شيدة �أو ما يعرف ب�آليات احلوكمة كنظام للإ�شراف والرقابة على �شركات الت�أمني التعاوين
يف حتقيق �أهدافها وتنظيم العالقة بني �أطراف الوكالة؟.
للإجابة على �إ�شكالية بحثنا� ،سوف نتناول يف هذه املداخلة املحاور الرئي�سية التالية:
مفهوم حوكمة ال�شركات واملبادئ التي ت�ستند عليها.
�أهمية و�أهداف حوكمة ال�شركات
حمددات احلوكمة ومعايريها.
مبادئ و�آليات احلوكمة يف �شركات الت�أمني التعاوين.
�أثر احلوكمة كنظام للرقابة على �شركات الت�أمني التعاوين.

املقدمة:

تعترب حوكمة ال�شركات من املفاهيم احلديثة التي زادت �أهميتها يف القطاعات االقت�صادية
العامة منها واخلا�صة ملا لها من �أهمية كبرية يف �إدارة ال�شركة وحماية حقوق امل�ساهمني ،حيث تعددت
االجتاهات الفكرية يف �أهمية حوكمة ال�شركات فمنهم من ذهب �إىل �أهميتها يف القطاع العام ملا لها
من ت�أثريات على االقت�صاد الوطني ومنهم من ر�أى �أنها ذات �أهمية بالغة يف القطاع اخلا�ص واملتمثل يف
القطاع ال�صناعي والتجاري ب�صفة عامة وقطاع اخلدمات املالية ومنها قطاع الت�أمني ب�صفة خا�صة.
كما ارتبطت حوكمة ال�شركات ارتباطا وثيقا بالأزمات املالية واالقت�صادية التي �شهدتها عدد
من دول العامل ،والتي م�ست العديد من �أ�سواق املال العاملية� ،إ�ضافة �إىل انهيار كربيات ال�شركات العاملية
ـ خ�صو�صا ال�شركات الأمريكية ـ ،نتيجة ا�ستخدامها لطرق حما�سبية معقدة ،بغية �إخفاء خ�سائرها
والتالعب بحقوق �أ�صحاب امل�صالح كامل�ساهمني ،الدائنني ،املوردين وحتى املجتمع املدين.
وعلى غرار العديد من القطاعات االقت�صادية ،م�ست �آثار الأزمة املالية قطاع الت�أمني،
و�أ�صبحت �شركات الت�أمني التجاري تواجه �أخطارا جديدة مل حت�ضر نف�سها ملواجهتها.
دفعت هذه الظروف لو�ضع قواعد ومبادئ لإدارة امل�ؤ�س�سات ،حيث �أ�صدر مركز امل�شروعات
تقريرا حول« حوكمة امل�ؤ�س�سات« حدد فيه خمتلف قواعد ومبادئ �أ�سلوب ممار�سة
الدولية اخلا�صة
ً
الإدارة الر�شيدة بامل�ؤ�س�سات والقطاعات االقت�صادية.
هذا و قد بد�أ االهتمام ب�إن�شاء �شركات الت�أمنی التكافلي باعتبارها �إحدى مقومات النظام
االجتماعي واالقت�صادي ،و ذلك بعد عجز النظم الت�أمینیة املعا�صرة يف حتقیق هذا التكافل نظرا
الجتاهها �إىل حتقیق م�صاحلها وتعظیم �أرباحها ،واعتبارها و�سیلة للتجارة والربح ولی�س للتعاون
والتكافل ،و ملا كان هذا االهتمام و تزامنا مع تفعیل دور حوكمة ال�شركات يف الرقابة على الأداء املايل،
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�صار البد لهذه ال�شركات �أن ت�ضع �إطارا تنظیمیا رقابیا حمكما مفاده �إر�ساء مبادئ احلوكمة تفادیا
مل�شاكل الوكالة بنی حملة الوثائق و �إدارة ال�شركة  ،و �ضمانا حلقوق �أ�صحاب امل�صالح .

�أوال :الإطار العام للدرا�سة
 1ـ م�شكلة الدرا�سة:

يف ظل هذه الظروف واملتغريات ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قمنا ب�صياغة الت�سا�ؤل الرئي�سي
لهذه الدرا�سة على النحو التايل :ماهو الأثر الذي ترتكه الإدارة الر�شيدة �أو ما يعرف ب�آليات احلوكمة
كنظام للإ�شراف والرقابة على �شركات الت�أمني التعاوين يف حتقيق �أهدافها و تنظيم العالقة بني
�أطراف الوكالة؟.
للإجابة على �إ�شكالية بحثنا� ،سوف نتناول يف هذه املداخلة املحاور الرئي�سية التالية:
•مفهوم حوكمة ال�شركات واملبادئ التي ت�ستند عليها.
•�أهمية و�أهداف حوكمة ال�شركات.
•حمددات احلوكمة.
•مبادئ و�آليات احلوكمة يف �شركات الت�أمني.
•�أثر احلوكمة كنظام للرقابة على �شركات الت�أمني التعاوين.

 2ـ �أهمية الدرا�سة:

ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من تزايد االهتمام مبو�ضوع الت�أمني التكافلي يف ال�سنوات
الأخرية من قبل الباحثني واملهتمني يف جمال االقت�صاد الإ�سالمي ملا له من دور يف التنمية االقت�صادية
املعا�صرة حيث عقدت له العديد من امل�ؤمترات والندوات وور�ش عمل يف الدول الإ�سالمية والعربية
على وجه اخل�صو�ص ،وذلك بغر�ض �ضبط �أداء هذا النوع من الن�شاط االقت�صادي املتميز ،وو�ضع �إطار
عام للرقابة على عمليات �شركات الت�أمني التكافلي مبا ي�ساعد يف تلبية حاجة الإدارة �إىل معلومات
مفيدة يف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ،ومبا ميكن من �ضبط �أدائها املايل و�إظهار نتائج �أعمال
ال�شركات التي تتبنى هذا النوع من الت�أمني بفعالية ،الأمر الذي يحقق لها عنا�صر النمو والنجاح
والتطور ومناف�سة �شركات الت�أمني التجاري التقليدية.

 3ـ �أهداف الدرا�سة:

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
�إلقاء ال�ضوء على مفهوم حوكمة ال�شركات ومبادئ تطبيقها و�أ�سباب ودوافع انت�شار هذا املفهوم يف
ال�سنوات الأخرية ال�سيما يف الدول املتقدمة.
ا�ستعرا�ض دور و �أهمیة حوكمة ال�شركات يف دعم الن�شاط الت�أمیني التكافلي.
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 4ـ حدود الدرا�سة:

اقت�صرت هذه الدرا�سة على الت�أمني التعاوين كنوع من �أنواع �شركات قطاع الت�أمني ،وذلك من
خالل �إبراز الأثر الذي يرتكه تطبيق مبادئ حوكمة ال�شركات كنظام للرقابة على هذا النوع امل�ستحدث
من ال�شركات.

 5ـ منهجية الدرا�سة:

تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج اال�ستنباطي ،وهذا املنهج معمول به يف الكثري من البحوث
والدرا�سات ،خا�صة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية ،حيث وبعد االطالع على العديد من البحوث
والدرا�سات املتعلقة مبو�ضوع حوكمة ال�شركات والقواعد والآليات ال�صادرة عن املنظمات والهيئات
العاملية التي حتكمه واملن�شورة يف الدوريات واملجالت العلمية ويف �شبكة االنرتنيت ،حاولنا الربط
بطريقة منطقية بني اجلوانب املختلفة حلوكمة ال�شركات ،و�إ�سقاطها على �شركات الت�أمني التكافلي
بغية الو�صول لأف�ضل الطرق للك�شف عن الأثر الذي ترتكه حوكمة ال�شركات يف دعم هذا النوع من
الن�شاط.

ثانيا :اخللفية العلمية ملو�ضوع الدرا�سة

 - 1مفهوم حوكمة ال�شركات واملبادئ التي ت�ستند عليها

يعترب قطاع الت�أمني �أحد الركائز الأ�سا�سية القت�صاد �أي دولة �إذ يعد �أحد العوامل الأ�سا�سية
للنمو والتطور االقت�صادي وكذا م�ؤ�شرا على مدي فعاليه وتطور اقت�صاديات الدول.
يف ظل عوملة عامل املال والأعمال باخل�صو�ص الن�شاط الت�أميني ،عرفت �شركات الت�أمني تو�سعا
وتطورا كبريين �سواء يف جمال الن�شاط �أو احلجم �أو تنوع اخلدمات الت�أمينية املقدمة.
�صاحب هذا التطور والتو�سع ل�شركات الت�أمني ت�شابك وتعقيد العمليات املالية على م�ستوي
الأ�سواق املالية بني هذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،الأمر الذي �أثر ب�شكل كبري على و�ضوح
الر�ؤية والعالقة بني الأطراف املختلفة ذات امل�صلحة ( امل�ساهمني ،العمالء ،املوظفني ،الدولة...) .
لهذا ال�سبب �أ�صبح لزاما تطوير طرق و�أ�ساليب الإدارة وكذلك �أنظمة الإ�شراف والرقابة على �شركات
الت�أمني من خالل توظيف وابتكار �آليات جديدة ت�ضمن للم�ؤ�س�سات الت�أمينية من حتقيق �أهدافها وتنظم
العالقة بني الأطراف ذات امل�صلحة وكذا حتقيق التوازن بينها .هذه الطرق ت�ستند �إىل ما ي�سمي
بالإدارة الر�شيدة �أو �آليات احلوكمة.
ويف �ضوء ما تقدم تتناول هذه الفقرة مو�ضوع احلوكمة من خالل التعر�ض لأ�سباب ن�ش�أتها،
مفهومها واملبادئ التي ت�ستند عليها.
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� 1-1أ�سباب ن�ش�أة و تطور فكرة حوكمة ال�شركات :

	�إن حوكمة ال�شركات  Corporate Governanceعبارة عن م�صطلح مت البدء يف
ا�ستخدامه مع عقد الت�سعينات من القرن املا�ضي  ،حيث تزايد ا�ستخدام هذا امل�صطلح ب�شكل وا�سع يف
ال�سنوات الأخرية منه ،و�أ�صبح �شائع اال�ستخدام من قبل اخلرباء ،ال�سيما �أوالئك العاملون يف املنظمات
الدولية والإقليمية واملحلية.
لقد ظهر مفهوم« حوكمة ال�شركات « �ضمن �آليات علم الإدارة ،وتبلور تدريجيا بدافع عدة
عوامل �أهمها :نظرية الوكالة والف�ضائح املالية ) الف�ساد ( التي هزت �أركان كربيات ال�شركات املالية يف
الدول املتقدمة التي كانت تعد مرجعا يف الر�شاد و الت�سيري الناجح و�إذا بها تنهار بني ع�شية و�ضحاها
مت�سببة يف �أزمة مالية واقت�صادية عاملية مازالت �آثارها م�ستمرة �إىل يومنا هذا.
�أ-نظرية الوكالة
يعترب الف�صل بني امللكية والت�سيري من العوامل الأ�سا�سية لظهور نظرية الوكالة ،كما �أن
التو�سع الكبري الذي عرفته امل�ؤ�س�سات االقت�صادية -خ�صو�صا يف ظل العوملة والنمو االقت�صادي العاملي
املتزايد  -اقت�ضى �أن توكل �إدارتها �إىل مديرين حمرتفني ،وهذا ما اجنر عنه م�شكلة عالقات الوكالة
بني الأطراف املتعاقدة يف امل�ؤ�س�سة.
تعريف نظرية الوكالة
يعترب )جان�سن و ماكلينغ  (Jensen&Maclingمن الأوائل الذين تطرقوا لنظرية
الوكالة بهذا امل�صطلح فعرفوها على �أنها «:تعاقد بني عدة �أطراف وفيه املالك �أو الأ�صيل)املُو ِكّلْ (
ُيو ّك ُل �أو ُيف ِو ُ
�ض �أطراف �آخرين) ُمو َكلني( من �أجل تنفيذ املهام ،و بالتفوي�ض ت�صبح لهم �سلطة القرار
« ،فهي»:عقد يلزم مبوجبه �شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص )املُو ِكّلْ �أو امل�ساهم ( جتاه �شخ�صا �آخر)الو ِكيلْ �أو
امل�سري( من �أجل القيام ب�أعمال با�سمه ،مبا ي�ؤدي �إىل تفوي�ض ) املُو ِّكل الرئي�سي(جزء من �سلطة اتخاذ
1
القرار للوكيل ».
كما و�صفت نظرية الوكالة يف امل�ؤ�س�سة ب�أنه « :جمموعة من العالقات التعاقدية ،و�أن وجود
امل�ؤ�س�سة يتحقق من خالل واحد �أو �أكرث من هذه العقود االتفاقية ،و�أن عقود اال�ستخدام ما هي �إال
�أدوات لتخ�صي�ص املوارد وو�صف الغر�ض من ن�شاط امل�ؤ�س�سة ،وبالتايل ميكن درا�سة �سلوك امل�ؤ�س�سة عن
2
طريق حتليل اخل�صائ�ص العامة لعقود التوظيف اخلا�صة بها«
وبالعودة �إىل بع�ض مميزات عالقة الوكالة جند:
•تناظر العالقة :الأ�صيل يفو�ض الوكيل ،فله حرية القرار ،فامل�شكل الذي قد يواجهه
الأ�صيل هو ما يجب فعله حتى يختار الوكيل القرار الأمثل.
 - 1عمر علي ع ال�صمد ،دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة امل�ؤ�س�سات ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شور ة  ،2009 2008- ،جامعة املدية اجلزائر� ،ص.3
 -2طارق عبد العال حماد ،حوكمة ال�شركات – املفاهيم ،املبادئ والتجارب ،الإ�سكندرية ،الدار اجلامعية� ،2005 ،ص.67
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•العالقة نا�شئة تلقائيا :ن�ش�أت هذه العالقة من ا�ستقاللية وتفكري الأفراد ،كل طرف يرى
�أن ما يجب �أن يفعله يحقق منافع.
•العالقات ما بني الأفراد جم�سدة بعقود ميكن �أن تكون ر�سمية �أو غري ر�سمية.
�سبب هذه العالقات تعدد التحويالت الوكالية.عالقة الوكالة بني �أ�صحاب امل�صالح
هذه العالقة بني مالك وم�سري ميكن حتويلها بني م�سري وم�ستخدم الذي قد ميثل يف الكثري من
الأحيان قاعدة هذه العالقة ،فعلى امل�سري نقل هذه الوكالة �إىل م�ستخدميه وحماولة تر�سيخه لثقافة
تنظيمية لديهم جتعلهم يعون يف ن�شاطهم بالعمل الذي يقوم به امل�سري ،والذي طبعا يرتتب عنه تكاليف
وكالة خا�صة ،يف حتويله لهم ،كما يجب �أن يوفر للم�ستخدمني ما هم حمتاجني له من �أجل حتقيق الهدف
اجلماعي ،فمثال توفري الو�سائل واملوارد التي جتعل امل�ستخدم يبدع وين�شئ القيمة ،فبهذه الطريقة
يتمكن امل�سري من �إيجاد احللول املنا�سبة للم�شاكل التي قد ت�ؤثر على قراره و تعرقل العالقة بينه وبني
الأ�صيل ،من خالل حتويل امل�سري لعالقة الوكالة ،يتبني �أنه قد قام بدور و�سيط بني املالك وامل�ستخدم.
كما �أن للم�ؤ�س�سة �أطراف خارجني لديهم م�صالح مبا�شرة وغري مبا�شرة معهم ،فعلى هذا امل�سري �أن يح�سن
التفاو�ض معهم يف الوقت املنا�سب حتى يقلل من التكاليف يف الن�شاطات االقت�صادية التي تربطه معهم
وحتقيق �أرباح �إ�ضافية رمبا تكون غري متوقعة.
تكاليف الوكالة تو ِّلد عالقات الوكالة م�شاكل ناجتة عن ت�ضارب امل�صالح ،فالهيكل التنظيمي
للإدارة يجب �أن يكون مهيكال ب�صفة حمكمة حتى يتم التخفي�ض والتقليل من حدة هذه
امل�شاكل ،وهذا بو�ضع نظم توجيه ومراقبة من �أجل ت�سطري م�صالح كل فرد �سواء كان �أ�صيل �أو
وكيل ،حيث عرف بازل ) (Bazélتكاليف الوكالة على �أنها« :التكاليف الناجتة عن القيام
بعملية حتويلية ،كتحويل امللكية من الأ�صيل �إىل امل�سري ،فالربح الذي ي�أخذه امل�سري هو تكلفة
3
حتويلية �أو تكلفة وكالة«
من ذلك نخل�ص �إىل �أن نظرية الوكالة حاولت تو�ضيح خمتلف ال�صراعات التي تن�ش�أ بني
الأطراف املتعاقدة داخل امل�ؤ�س�سة وما ينتج عنها من تكاليف ،الأمر الذي يدفع هذه الأطراف �إىل
التوافق لتخفي�ض هذه التكاليف لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة ككل ولي�س حتقيق هدف �أحد الأطراف على
ح�ساب الأطراف الأخرى.
ب -الف�ضائح املالية:
	�أدت االنهيارات املالية والف�ضائح الإدارية بامل�ؤ�س�سات العمالقة يف العديد من دول العامل
والتي كان لها وما يزال الأثر البالغ على اقت�صاديات الدول التي تنتمي لها تلك ا مل�ؤ�س�سات �-إىلدرا�سة وحتليل الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ظهور الف�ساد املايل والإداري بامل�ؤ�س�سات والذي ي�ؤدي بطبيعة
 -3ه�شام �سفيان �صلوات�شي ،ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة )مدخل لتطبيق احلوكمة وحت�سني الأداء م�ؤ�س�سة( درا�سة حالة م�ؤ�س�سة « جتوب « مذكرة
ماج�ستري غري من�شور ة ،تخ�ص�ص �إدارة الأعمال ،البليد ة :جامعة البليدة اجلزائر� ، 2008 ،ص .29
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4

احلال �إىل حدوث تلك االنهيارات والف�ضائح .ولعل من �أهم هذه الف�ضائح نذكر:
 �شركة France Telecom		
 �شركة  Enronيف الواليات املتحدة �شركة  Parmalatيف ايطاليا		
 �شركة  Viventi Universalبفرن�سا الف�ضائح املالية التي �ضربت كل من  le Crédit Lyonnaisو  Air Franceيف �سنواتالت�سعينيات.
	�أدت هذه الف�ضائح املالية و االفال�سات ل�شركات عمالقة كانت تعد منوذجا للنجاح يف عامل
املال والأعمال �إىل ارتفاع الأ�صوات على �أعلى امل�ستويات االقت�صادية وال�سيا�سية يف الدول التي عرفت
هذه الف�ضائح داعية �إىل �ضرورة تغيري الو�ضع واملعاجلة ال�صارمة لأ�سباب الأزمة.
نوجز يف النقاط التالية �أهم القرارات والإجراءات التي �صدرت يف بع�ض الدول التي م�ستها
بدرجة �أكرب هذه الآفة.
يف الواليات املتحدة �صدر قانون )�(Sarbanes-Oxleyسنة  2002الذي يلزم ال�شركات �أن
ت�ضمن وتعتمد املعلومات املالية من خالل الرقابة الداخلية.
�صدر يف اململكة املتحدة تقرير )(Maxwellوتقرير)(Cadbury
يف  1999وعقب الأزمة املالية التي �شاهدتها منطقة جنوب �شرق �آ�سيا �صدرت مبادئ منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية ).(OCDE
يف  2008ومع ت�صاعد الأزمة املالية العاملية التي انفجرت يف الواليات املتحدة ثم امتدت �إىل
باقي دول العامل بدرجات متفاوتة تعالت الأ�صوات الداعية �إىل تدخل احلكومات يف النظام
االقت�صادي العاملي ل�ضبط �أداء �إدارة ال�شركات العظمى .فتحت هذه الأحداث املتعاقبة نقا�شا
وا�سعا و ثريا حول مو�ضوع حوكمة ال�شركات على كل امل�ستويات خا�صة على امل�ستوى الأكادميي
� ،إىل �أن اجته النقا�ش نحو ت�أ�سي�س وت�أ�صيل نظرية قائمة لذاتها يف جمال �إدارة ال�شركات
تدعي»نظرية حوكمة ال�شركات»

 1-2مفهوم حوكمة ال�شركات

املالحظ �أن مفهوم م�صطلح حوكمة ال�شركات ال زال غائبا يف ال�سياق العربي والتعبري عنه
باللغة العربية هو تعبري قا�صر ،لأن كلمة حوكمة يف حد ذاتها لي�ست ا�سما ثابتا �أو معروفا يف اللغة
العربية ،ولي�س �أدل على ذلك من االختالف الوا�ضح بني جممع اللغة العربية يف القاهرة وجممع اللغة
العربية يف الأردن حول هذا امل�صطلح ،ففي الوقت الذي �أ�صدر فيه جممع اللغة العربية بالقاهرة
م�صطلح حوكمة ال�شركات ،فقد �أ�صدر جممع اللغة العربية يف الأردن م�صطلح احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،على
�أ�سا�س �أنها املقابل الأن�سب مل�صطلح ) ، (Corporate Governanceعلما ب�أن احلوكمة واحلاكمية
 -4عمر علي ع ال�صمد ،مرجع �سابق� ،ص.3
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هي كلها كلمات وم�صطلحات جديدة مل ت�ستعمل من ذي قبل يف اللغة العربية ،وقد �صدرت يف العامل
الغربي ورمبا يف �أمريكا على وجه التحديد يف �إطار حزمة من الأنظمة ولي�س نظاما واحدا ،وتهدف كلها
�إىل �ضبط العمليات يف ال�شركة و�ضبط �سلوك املوظفني وال�صالحيات وتتوفر فيها �شفافية كاملة وحتمي
حقوق امل�ساهمني ال�صغار من قبل الكبار.
	�إىل جانب ذلك ف�إن الكتاب يف البداية مل يتفقوا على تعريف حمدد �أو ترجمة مل�صطلح
)، (Corporate Governanceحيث يرى البع�ض ت�سميتها الإجراءات احلاكمة ،5ويرى البع�ض
الآخر ت�سميتها التحكم يف املن�ش�أة ،6بينما يرى �آخرون ت�سميتها التحكم امل�ؤ�س�سي.7
	�أما بخ�صو�ص مفهوم احلوكمة فلم تتفق الكتابات حول تعريف وا�ضح وحمدد لهذا امل�صطلح
 ،حيث �أخذ املفكرون والباحثون وكذا املنظمات الدولية واملهنية بالت�سابق لتعريفها ،وقد رجع تنوع
التعاريف �إىل التداخل يف العديد من الأمور التنظيمية واالقت�صادية واملالية واالجتماعية ،وهو الأمر
الذي ي�ؤثر يف كل جمتمع واقت�صاد على حدا� ،إال �أنه ميكننا �سرد جمموعة من التعاريف ثم نحاول
ا�ستنباط املعاين واملفاهيم الأ�سا�سية حلوكمة امل�ؤ�س�سات.
فقد و�صف معهد املدققني الداخل ِّيني ) (IIAحوكمة امل�ؤ�س�سات يف جملة (Tone At The
) Topوال�صادرة عنه ب�أنها« :العمليات التي تتم من خالل الإجراءات امل�ستخدمة من ممثلي �أ�صحاب
امل�صالح من �أجل توفري �إ�شراف على �إدارة املخاطر ومراقبة خماطر امل�ؤ�س�سات والت�أكيد على كفاية
ال�ضوابط الجناز الأهداف واملحافظة على قيمة امل�ؤ�س�سة من خالل �أداء احلوكمة فيها» .8
كما عرفت م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ) (IFCاحلوكمة ب�أنها« :النظام الذي يتم من خالله
�إدارة امل�ؤ�س�سات والتحكم يف �أعمالها« .9
وعرفت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ) (OECDعام  1999احلوكمة ب�أنها نظام
يتم بوا�سطته توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها ،حيث حتدد هيكل و�إطار توزيع الواجبات
وامل�س�ؤوليات بني امل�شاركني يف ال�شركة امل�ساهمة ،مثل جمل�س الإدارة ،واملديرين ،وغريهم من ذوي
امل�صالح.وت�ضع القواعد والأحكام التخاذ القرارات املتعلقة ب�ش�ؤون ال�شركة امل�ساهمة .وبهذا الإجراء،
ف�إن احلوكمة امل�ؤ�س�سية تعطي الهيكل املالئم الذي ت�ستطيع من خالله ال�شركة و�ضع �أهدافها ،والو�سائل
 -5عبيد �سعد املطريي « :تطبيق الإجراءات احلاكمة لل�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية» املجلة العربية للعلوم الإدارية ،جامعة الكويت ،املجلد العا�شر،
العدد الثالث� - 2003 - ،ص . 822
 -6خريي علي اخلذيري « :التحكم يف املن�ش�أة من منظور نظرية الوكالة املالية :تو�صيف امل�شكلة يف املن�ش�أة امل�صرية ومناق�شة الرتاث العلمي» جملة �آفاق جديدة،
جامعة املنوفية ،العدد الرابع� ،ص . 11
 -7حممد مطر « :دور الإف�صاح عن املعلومات املحا�سبية يف تعزيز وتفعيل التحكم امل�ؤ�س�سي» امل�ؤمتر العلمي املهني اخلام�س :التحكم امل�ؤ�س�سي وا�ستمرارية
املن�ش�أة ،جمعية املحا�سبني القانونيني ،عمان� ، 2003 ،ص. 23
8-The Institute Of Internal Auditors, «The Lessons that Lie Beneath», Tone at the Top, USA:
February 2002, p:02.
9- Alamgir, M, «Corporate Governance: A Risk Perspective», paper presented to: Corporate
Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a
Conference organized by the Egyptian Banking Institute, May 7 – 8, 2007, Cairo, p:03.
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الالزمة لتحقيق هذه الأهداف ،والعمل على مراقبة الأداء.
ويجب �أن تزود احلوكمة امل�ؤ�س�سية اجليدة احلوافز املعقولة لكل من جمل�س الإدارة ،والإدارة
من �أجل متابعة حتقيق الأهداف التي تكون مل�صلحة ال�شركة ) البنك (وامل�ساهمني ،و�أن ت�سهل من عملية
الرقابة الفعالة ،وبالتايل ت�شجيع ال�شركات )البنوك ( على ا�ستخدام مواردها املتاحة ب�شكل كفء .10
انطالقا من التعاريف ال�سابقة تظهر لنا املعاين الأ�سا�سية ملفهوم حوكمة امل�ؤ�س�سات وهي:
�أ -جمموعة من الأنظمة والقوانني والقواعد اخلا�صة بالرقابة على �أداء امل�ؤ�س�سات.
ب  -تنظم العالقات بني جمل�س الإدارة واملديرين وامل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح الأخرى.
ت  -الت�أكيد على �أن امل�ؤ�س�سات يجب �أن تدار لفائدة �أ�صحاب امل�صالح.
ث  -جمموعة من القواعد يتم مبوجبها �إدارة امل�ؤ�س�سة والرقابة عليها وفق هيكل معني .يت�ضمن
توزيع احلقوق والواجبات فيما بني امل�شاركني يف �إدارة امل�ؤ�س�سة مثل جمل�س الإدارة واملديرين
التنفيذيني وامل�ساهمني.

 3- 1نظام حوكمة امل�ؤ�س�سات

11

ُّظم املرتبطة بتطبيق �سيا�سات احلرية االقت�صادية وبتفعيل
يعد نظام احلوكمة من الن ِ
و�إحكام �آليات ال�سوق ،ويف الوقت نف�سه فهي نظام يعمل على جذب اال�ستثمارات لأي دولة من الدول
ولأي م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات ،فهي ترتبط بعمليات حتقيق القيمة امل�ضافة وكذلك الرتاكم الر�أ�سمايل
مما ي�ؤدي �إىل حتقيق نتائج ملمو�سة ،وتتلخ�ص مدخالت احلوكمة وكيفية ت�شغيلها وخمرجاتها فيما
يلي:
�أ -مدخالت النظام :حيث يتكون هذا اجلانب مما حتتاج �إليه احلوكمة من م�ستلزمات ،و ما يتعني
توفريه لها من متطلبات� ،سوا ء كانت متطلبات قانونية ،ت�شريعية� ،إدارية واقت�صادية.
ب  -نظام ت�شغيل احلوكمة :ويق�صد بها اجلهات امل�سئولة عن تطبيق احلوكمة ،وكذلك امل�شرفة على
هذا التطبيق ،وجهات الرقابة وكل �أ�سلوب �إداري داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها م�ساهم يف تنفيذ
احلوكمة ،ويف ت�شجيع االلتزام بها ويف تطوير �إحكامها واالرتقاء بفاعليتها.
ت  -خمرجات نظام احلوكمة :احلوكمة لي�ست هدً فا يف حد ذاتها ولكنها �أداة وو�سيلة لتحقيق
نتائج و�أهداف ي�سعى �إليها اجلميع فهي جمموعه من املعايري والقواعد والقوانني املنظمة للأداء
واملمار�سات العلمية والتنفيذية للم�ؤ�س�سات ومن ثم احلفاظ على حقوق �أ�صحاب امل�صالح وحتقيق
الإف�صاح وال�شفافية.
 - 10دهم�ش نعيم ،ا�سحق �أبو زر عفاف،حت�سني و تطوير احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنوك،جملة البنوك يف الأردن،العدد العا�شر  ،املجلد الثاين و الع�شرون،
� ، 2003ص .27
� - 11أ�شرف حنا ميخائيل» ،تدقيق احل�سابات و�أطرافه يف �إطار منظومة حوكمة ال�شركات« ،امل�ؤمتر العربي الأول حول التدقيق الداخلي يف �إطار حوكمة
ال�شركات) تدقيق ال�شركات  -تدقيق امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية  -تدقيق ال�شركات ال�صناعية(  ،القاهرة :مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة 26 -24
�سبتمرب � ، 2005ص .05
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فاحلوكمة �أداة ت�سمح بتح�سني اجلوانب الآتية:
�أ -حماية حقوق امل�ساهمني.
ب  -حماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح.
ت  -حتقيق الإف�صاح و ال�شفافية.
ث  -ت�أكيد املعاملة املت�ساوية و العادلة فيما بينهم.
ج  -تفعيل م�سئوليات جمل�س الإدارة.
ومنه ميكن �أن ن�ستخل�ص �أن نظام حوكمة امل�ؤ�س�سات يت�ضمن جمموعة من املتطلبات القانونية
والت�شريعية ،الإدارية واالقت�صادية ،كمدخالت والتي حتكمها منهجيات و�أ�ساليب وت�ستخدم يف ذلك
�آليات كاملراجعة الداخلية ،املراجعة اخلارجية ،جلنة املراجعة جمل�س الإدارة ،املنظمات املهنية
واجلهات الرقابية ،والتي تتفاعل فيما بينها وهذا من �أجل حتقيق خمرجات �أو نتائج تعمل على �إدارة
امل�ؤ�س�سة ومراقبتها مبا يحفظ حقوق �أ�صحاب امل�صالح وحتقيق الإف�صاح وال�شفافية.

 4- 1مبادئ حوكمة امل�ؤ�س�سات

املق�صود مببادئ حوكمة ا مل�ؤ�س�سات القواعد والنظم والإجراءات التي حتقق �أف�ضل حماية
وتوازن بني م�صالح مديري امل�ؤ�س�سة وامل�ساهمني فيها ،و�أ�صحاب امل�صالح الأخرى املرتبطة به ا ،وهناك
خم�س مبادئ �أ�سا�سية لرت�سيخ قواعد احلوكمة و�ضعتها منظمة التعاون االقت�صاد ي والتنمية زائد
12
املبد�أ ال�ساد�س والذي مت و�ضعه بعد مراجعة هذه املبادئ �سنة  2004تتعلق بـ:
1 .1و�ضع �أ�س�س نظام فعال حلوكمة امل�ؤ�س�سة :ينبغي على نظام حوكمة امل�ؤ�س�سة �أن ي�ساهم يف حتقيق
ال�شفافية وكفاءة الأ�سواق ،و�أن يكون متوافقا مع دولة القانون ،ويحدد ب�شكل وا�ضح توزيع
امل�س�ؤوليات بني الهيئات املتخ�ص�صة يف جمال الرقابة  ،التنظيم ،وتطبيق الن�صو�ص؛
2 .2حقوق امل�ساهمني و�أهم وظائف �أ�صحاب ر�أ�س املال :ينبغي لأي نظام حوكمة امل�ؤ�س�سة �أن يحمي
وي�سهل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم؛
3 .3معاملة عادلة للم�ساهمني :ينبغي �أن ي�ضمن نظام حوكمة امل�ؤ�س�سة معاملة عادلة لكل امل�ساهمني،
مبا فيهم الأقلية والأجانب .وكل امل�ساهمني يجب �أن يح�صلوا على تعوي�ض فعلي عند التعدي على
حقوقهم؛
4 .4دور خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة يف حوكمة امل�ؤ�س�سة :ينبغي �أن يعرتف نظام حوكمة امل�ؤ�س�سة
بحقوق خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة ،وفقا للقانون ال�ساري �أو وفقا لالتفاقيات املتبادلة ،وي�شجع
التعاون الفعال بني ال�شركات وخمتلف �أ�صحاب امل�صلحة بهدف خلق الرثوة ومنا�صب �شغل ،و�ضمان
ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سات ذات ال�صحة املالية؛

12- Oman Charles , Blume Daniel :La gouvernance d’entreprise, :un défi pour le développement
, Repères n°03, Centre de développement de L’OCDE,pp.14-,www.usinfo.state.gov./journals/
ites/0205/,consulté le 072006/01/
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5 .5ال�شفافية ون�شر املعلومات :ينبغي عل نظام حوكمة امل�ؤ�س�سة �أن ي�ضمن ن�شر املعلومات ال�صحيحة ،يف
الوقت املنا�سب ،عن كل املوا�ضيع الهامة املتعلقة بامل�ؤ�س�سة ،ال�سيما الو�ضع املايل ،النتائج ،امل�ساهمون
وحوكمة امل�ؤ�س�سة؛
6 .6م�س�ؤولية جمل�س الإدارة :ينبغي على حوكمة امل�ؤ�س�سة �أن ت�ؤمن قيادة �إ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة
ورقابة فعلية
للت�سيري من قبل جمل�س الإدارة ،وكذلك م�س�ؤولية و�أمانة جمل�س الإدارة جتاه ال�شركات
وم�ساهميها .وقد بينت املبادئ العاملية املذكورة للحوكمة ب�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ي�ضطلعون بنوعني
من الواجبات عند قيامهم بعملهم وهما.13 :
واجب العناية الالزمة ):(Duty Of Careويتطلب �أن يكون جمل�س الإدارة يقظا وحذرا و�أن يبذل اجلهد واحلر�ص والعناية الالزمة
يف اتخاذ القرار ،و�أن يتوفر يف ال�شركة �إجراءات و�أنظمة كافية و�سليمة .و�أن تكون ال�شركة ملتزمة
بالقوانني والأنظمة والتعليمات املو�ضوعة.
واجب الإخال�ص يف العمل ):(Duty Of Loyaltyوي�شمل ذلك املعاملة املت�ساوية للم�ساهمني واملعامالت مع الأطراف ذات امل�صالح وو�ضع
�سيا�سات مالئمة للرواتب واملكاف�آت وغري ذلك.
وتدعو هذه املبادئ �إىل تدريب وتثقيف �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أن يكون لديهم خربات
ومهارات عند �شغلهم ع�ضويتهم من �أجل حت�سني �أداء املجل�س.
ولقد مت تطوير ممار�سات و�آليات عمل ل�ضمان قيام جمل�س الإدارة ب�إ�صدار �أحكام مو�ضوعية
م�ستقلة .خ�صو�صا وقد تطورت الرقابة يف الأ�سواق املالية ،كما �شهد العامل انهيارات عديدة ناجمة
عن عدم ا�ستقاللية ومو�ضوعية قرارات جمل�س الإدارة .ومن �أهم هذه الآليات �إيجاد �أع�ضاء
م�ستقلني )غري تنفيذيني(يف جمال�س الإدارة.

� -2أهمية و�أهداف حوكمة ال�شركات :
� 1 -2أهمية حوكمة ال�شركات

�إن العوملة وحترير �أ�سواق املال العاملية فتحت �أبوابا جديدة �أمام امل�ستثمرين لتحقيق �أرباح كبرية،
و�أ�صبح لزاما عليهم البحث عن امل�ؤ�س�سات التي بها هياكل �سليمة ،والتي متار�س احلوكمة لإدارة امل�ؤ�س�سة
وت�سمح لهم بامل�شاركة يف الإ�شراف عليها ،14لذلك تعترب احلوكمة من �ضمن املعايري الدولية املعتمدة
للحكم على االقت�صاد الوطني ،كما �أنها يف جانب �آخر ت�ساهم يف �ضمان حقوق امل�ساهمني يف امل�ؤ�س�سة،
وتعد واحدة من �أهم الآليات واملعايري التي ت�ساهم يف قيا�س مدى انتظام وكفاءة �أ�سواق ر�أ�س املال
� - 13سابا خوري نعيم ،احلاكمية امل�ؤ�س�سية و دور �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني يف ال�شركة ،جملة املدقق،جمعية املحا�سبني الأردنيني ،العدد �، 21-22أكتوبر
�، 2005ص �ص38 40-.
� -14صالح الدين حممد عبد الباقية » ،ال�سلوك الفعال يف املنظمات « ،الإ�سكندرية :الدار اجلامعية� ، 2005 ،ص . 213
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ال�صاعدة واملتطورة
فحوكمة امل�ؤ�س�سات تقوم �أ�سا�سا على حتديد العالقة بني امل�ستثمرين ،وجمال�س الإدارة،
واملديرين وحملة الأ�سهم وغريهم .وتهدف �إىل زيادة قيمة ا�ستثمارات حملة الأ�سهم �إىل �أق�صى درجة
ممكنة على املدى الطويل ،وذلك عن طريق حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات ،وتر�شيد اتخاذ القرارات فيها.
ويت�ضمن ذلك �إعداد حوافز و�إجراءات تخدم م�صالح حملة الأ�سهم ،وحترتم يف نف�س الوقت م�صالح
15
غريهم بامل�ؤ�س�سة.
16
وميكن تو�ضيح �أهمية احلوكمة فيما يلي:
1 .1احلاجة �إىل الف�صل بني امللكية و�إدارة امل�ؤ�س�سات يف ظل اختالف الأهداف وت�ضاربها بني خمتلف
الأطراف) م�سريين ،م�ساهمني ،عمال...الخ( .
2 .2ت�ساهم احلوكمة يف تقليل املخاطر وحت�سني الأداء وفر�ص التطور للأ�سواق وزيادة القدرة
التناف�سية لل�سلع واخلدمات وتطوير الإدارة وزيادة ال�شفافية ،كما ت�ساهم يف زيادة �أعداد
امل�ستثمرين يف �أ�سواق املال.
3 .3م�ساعدة البلدان التي حتاول كبح جماح الف�ساد املتف�شي داخل القطاع العام �أو ب�صدد طرح القطاع
العام للخو�ص�صة.
�4 .4إعداد الإطار العام الذي حتدد من خالله �أهداف ال�شركة وال�سبل الالزمة لتحقيق هذه الأهداف.
5 .5م�ساعدة امل�ؤ�س�سات واالقت�صاد ب�شكل عام على جذب اال�ستثمارات ودعم �أداء االقت�صاد والقدرة
على املناف�سة على املدى الطويل من خالل عدة طرق و�أ�ساليب من خالل الت�أكيد على ال�شفافية يف
معامالت ال�شركة ،ويف عمليات و�إجراءات املحا�سبة والتدقيق املايل واملحا�سبي.
6 .6منع حدوث �أزمات م�صرفية حتى يف الدول التي ال يوجد بها تعامل ن�شط على معظم م�ؤ�س�ساتها يف
�أ�سواق الأوراق املالية.
7 .7تطبيق �أ�سلوب ممار�سة �سلطة الإدارة يقوي ثقة اجلمهور يف �صحة عملية اخلو�ص�صة وي�ساعد على
�ضمان حتقيق الدولة �أف�ضل عائد على ا�ستثماراتها وهو بدوره ي�ؤدي �إىل املزيد من فر�ص العمل
والتنمية االقت�صادية.

� 2 -2أهداف حوكمة ال�شركات

ي�ساعد الأ�سلوب اجليد حلوكمة ال�شركات يف دعم الأداء االقت�صادي والقدرات التناف�سية
17
وجذب اال�ستثمارات لل�شركات واالقت�صاد ب�شكل عام من خالل الو�سائل التالية :
 زيادة ثقة امل�ستثمرين يف �أ�سواق ر�أ�س املال وت�شغيل نظام ال�سوق ب�صفة فعالة -15مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة » ،ن�صائح �إر�شادية لتحقيق الإ�صالح «،القاهرة � ، 2008 :ص.03
� -16أمني ال�سيد �أحمد لطفي� » ،أ�ساليب املراجعة ملراقبي احل�سابات واملحا�سبني القانونيني «،القاهرة :الدار اجلامعية� ،2000-2001 ،ص �ص 708-
.709
 -17هاين حممد خليل ،مرجع �سابق � ،ص . 20
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 خلق حوافز ودوافع لدي املجل�س �إدارة ال�شركة نحو متابعة حتقيق الأهداف التي حتقق م�صالحال�شركة.
 فر�ض الرقابة الفعالة على ال�شركة. متكني ال�شركة من التمتع مبركز تناف�سي جيد بالن�سبة ملثيالتها يف �سوق ر�أ�س املال تدعيم النزاهة والكفاءة يف �أ�سواق املال. �إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله �أهداف ال�شركة وو�سائل حتقيق تلك الأهداف ومتابعةالأداء.
 تو�سيع م�س�ؤولية الرقابة يف امل�ؤ�س�سة �إىل كال الطرفني  ،جمل�س الإدارة و امل�ساهمون ممثلنيباجلمعية العمومية لل�شركة.
 -تقييم �أداء الإدارة العليا و تعزيز امل�ساءلة ورفع درجة الثقة.

 -3حمددات احلوكمة :
1 -3حمددات احلوكمة:

	�إن التطبيق اجليد للحوكمة يتوقف على جمموعتني من املحددات  :وهي حمددات داخلية
وحمددات خارجية.
�أ -املحددات الداخلية:
ت�شري هذه املحددات �إىل القواعد والأ�س�س التي حتدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع
ال�سلطات داخل ال�شركة بني الثالثة �أطراف رئي�سية فيها وهي :اجلمعية العامة ،جمل�س الإدارة
واملديرين التنفيذيني .وترجع �أهمية هذه املحددات �إىل �أن وجودها يقلل التعار�ض بني م�صالح هذه
الأطراف الثالثة. 18
ب  -املحددات اخلارجية:
ت�شري املحددات اخلارجية للحوكمة �إىل املناخ العام لال�ستثمار يف الدولة ،وت�شمل ما يلي:
القوانني املنظمة للن�شاط االقت�صادي مثل :قوانني �سوق املال وال�شركات وتنظيم املناف�سة ومنعاملمار�سات االحتكارية والإفال�س.
كفاءة القطاع املايل يف توفري التمويل الالزم للم�شروعات.درجة تناف�سية �أ�سواق ال�سلع وعنا�صر الإنتاج.كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية يف �إحكام الرقابة على ال�شركات ،بالإ�ضافة �إىل اجلمعياتاملهنية التي ت�ضع ميثاق �شرف للعاملني يف ال�سوق مثل املراجعني واملحا�سبني واملحامني وال�شركات
العاملة يف �سوق الأوراق املالية وغريها ،بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة.وترجع �أهمية
18 -Fawzi.s, Assessment of corporate governance in Egypt. working paper n° 82, Egypt, the
Egyptian center of economic studies, April 2003, p 4.
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املحددات اخلارجية لكون وجودها ي�ضمن تنفيذ القواعد والقوانني التي ت�ضمن ح�سن �إدارة
ال�شركة ،والتي تقلل من التعار�ض بني العائد االجتماعي لل�شركة والعائد اخلا�ص لها. 19

 -4مبادئ و�آليات احلوكمة يف �شركات الت�أمني:

يعترب قطاع الت�أمني جزءا هاما من قطاع �شركات الأعمال وامل�ؤ�س�سات املالية وبالتايل ي�شرتك
معها يف كثري من امل�شاكل والعوائق� ،إال �أن قطاع الت�أمني بطبيعته يقوم على قدر كبري من الثقة بني
�شركات الت�أمني وامل�ست�أمنني �سواء كانوا هي�أت �أم �أفراد وهي من �أهم ركائز احلوكمة.
م�صطلح احلوكمة يف �شركات الت�أمني يقوم على مبادئ الإف�صاح وال�شفافية والثقة بني �إدارة
ال�شركة من جهة وجميع الأطراف ذات العالقة بن�شاطها.
وعلى الرغم من �أن الت�شريعات املختلفة للدول ت�سعى �إىل توفري الأدوات الالزمة ل�ضمان ال�سري
احل�سن ل�شركات الت�أمني من خالل �ضمان تقدمي اخلدمات الت�أمينية الالزمة للعمالء ح�سب احتياجاتهم
الت�أمينية وكذلك �ضمان قدرتها على الت�سديد ،فلقد ظهر العديد من ال�سلبيات املتمثلة يف ال�سلوكيات
الأخالقية من جانب �أطراف العقد وكذلك العاملني ب�شركات الت�أمني والتي ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على
�صناعة الت�أمني و�أداء ال�شركات .فكان ال بد من و�ضع مبادئ للحوكمة خا�صة بهذا القطاع وذلك من �أجل
20
جت�سيد الإدارة الكف�أة والر�شيدة ل�شركات الت�أمني التي ت�سعى �إىل حتقيق الأهداف التالية:
�أ – �إقامة نظام مايل �سليم.
ب  -تكري�س وظيفة الت�أمني احلمائية.
ج  -حماية م�ستهلك الت�أمني.
د – ا�ستخدام �أموال الت�أمني لأغرا�ض التنمية.
ه  -تنمية �أ�سواق الت�أمني وكفاءتها وفعاليتها.

� 1- 4آليات احلوكمة يف �شركات الت�أمني:

	�أكد الإحتاد الدويل ملراقبي الت�أمني على جمموعة من الآليات والتي على �أ�سا�سها يتم تطبيق
ومفهوم احلوكمة يف �شركات الت�أمني وتنق�سم هذه الآليات �إيل جمموعتني:
 الآليات الداخلية للحوكمة يف �شركات الت�أمني. الآليات اخلارجية للحوكمة يف ال�شركات الت�أمني.�أ  -الآليات اخلارجية للحوكمة يف ال�شركات الت�أمني:
املراجعة اخلارجية :يقوم املراجع اخلارجي ب�إبداء الر�أي حول ما �إذا مت �إعداد البيانات املتعلقةبالو�ضعية املالية لل�شركة وفقا للمعايري ال�سليمة املتعارف عليها .كما متتد هذه املراجعة �إىل
19 -Ibid, p3,4.

 - 20م�ؤمتر �آفاق الت�أمني العربية والواقع اجلديد �سوريا� ،ص 2
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تقارير اخلبري الإكتواري.
اخلبري الإكتواري :اخلبري الإكتواري هو خبري يف ريا�ضيات الت�أمني وت�سعري املخاطر الت�أمينية كافة�إ�ضافة �إىل تكوين االحتياطات الفنية املنا�سبة ل�شركات الت�أمني .ظهور هذه الوظيفة مرتبطة
تاريخيا بظهور الت�أمني البحري لل�سفن التجارية يف بريطانيا نظرا للن�شاط التجاري الوا�سع بني
هذا البلد وم�ستعمراتها يف خمتلف القارات.
عرفت هذه املهنة تطورات هامة ابتداء من الثمانينات لكي ي�شمل ن�شاطها درا�سة وحتليل كافة
املخاطر امل�صاحبة لقطاع اخلدمات املالية ومنها املخاطر الق�صرية والطويلة الأمد املت�صلة ب�سيا�سات
الت�سعري واال�ستثمار و�إعادة الت�أمني املعتمدة.
وتعرف اجلمعية الدولية للإكتواريني ) (I.A.Aالإكتواري ب�أنه » :هو مفكر متعدد املوا�صفات
الإ�سرتاتيجية ،متمر�س يف النظريات والتطبيقات يف علوم الريا�ضيات والإح�صاءات واالقت�صاد،
ح�ساب االت�صاالت والعلوم املالية .ولقب الإكتواري باملهند�س املايل ومهند�س الريا�ضيات االجتماعية،
لأن تركيبته الفريدة التي يتحلي بها متكنه من حتليل و�صفات عمل ي�ستخدمها للتوجه نحو تنوع متنام
)21(1
من التحديات املالية واالجتماعية يف العامل «
ميكن القول �أن اخلبري الإكتواري ميلك من املوا�صفات ما يجعله عن�صرا فعاال و�أ�سا�سيا يف
ممار�سة احلوكمة يف �شركات الت�أمني نلخ�صها يف العنا�صر التالية:
1 .1امتالك امل�ؤهالت العلمية والتقنية الكفيلة بتقدمي الن�صائح واملالحظات يف القبول واالختيار يف
�أعمال �أنظمة الرقابة والإ�شراف.
2 .2ا�ستقاللية اخلبري الإكتواري عن خمتلف الأطراف ذات امل�صلحة يف �شركة الت�أمني.
3 .3هو م�س�ؤول �أمام جمل�س الإدارة وهي�أت الإ�شراف على الت�أمني ،عن التقارير واملن�شورات
4 .4التي يقدمها ونتائج الدرا�سات والتحاليل املقدمة.
5 .5هو و�سيط مهم لإ�ضفاء ال�شفافية على بع�ض اجلوانب التقنية املعقدة يف ح�ساب املخاطر
والتعوي�ضات التي ميكن �أن تكون م�صدر تالعب وحتايل من طرف �إدارة ال�شركة.
ب  -الآليات الداخلية للحوكمة يف �شركات الت�أمني:
جمل�س الإدارة :يتكون جمل�س الإدارة ب�شكل عام من جمموعتني من الأع�ضاء � ،أع�ضاء من خارجالإدارة التنفيذية والذي يعرفون بالأع�ضاء امل�ستقلني و�أع�ضاء من داخل الإدارة التنفيذية وهو عامل
مهم و �آلية من �آليات حوكمة ال�شركات � ،إذ �أن جمل�س الإدارة م�ؤهل ب�أن ميار�س وظيفة الإ�شراف و
املراقبة بحرية وطريقة م�ستقلة عن الإدارة .من الناحية التنظيمية ونظرا لكرثة املهام يقوم جمل�س
الإدارة بت�شكيل جلان متخ�ص�صة ،كل جلنة تهتم مبهمة معينة منها  :جلنة التدقيق  ،جلنة املكاف�آت
 ،جلنة التعيينات  ،جلنة �أخالقيات املهنة  ،جلنة احلوكمة  ،جلنة املوارد الب�شرية  ،جلنة التنمية
 - 21علي الكندي« - 2007 - :الإكتواري « مقال بجريدة القب�س )/5/2010 ( 15
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والإ�سرتاتيجية  ،جلنة �إدارة الأ�صول واخل�صوم .نخ�ص بالذكر هنا مهام جلنة احلوكمة:
1 .1الت�أكد من ا�ستقاللية وكفاءة وفعالية جمل�س الإدارة يف �إدارة ال�شركة.
2 .2الإ�شراف على املكاف�آت املتعلقة باملدراء
3 .3ا�ستقرا�ض تو�صيات متعلقة بالرت�شيحات لع�ضوية اللجان
4 .4و�ضع وتنفيذ طرقا لتقييم الأداء و فعالية مدير املجل�س وجميع جلان املجل�س
5 .5الإ�شراف على اخلطط املتعلقة ب�إدارة ال�شركة
6 .6تقدمي تو�صيات �إىل املجل�س واخلطوط التوجيهية ملبادئ حوكمة ال�شركات ومدونه لقواعد
ال�سلوك والأخالق
7 .7عر�ض مقرتحات حول التعديالت الواجبة على اللوائح التنظيمية لل�شركة.
•املراجعة الداخلية ك�آلية داخلية للرقابة :تعترب هذه الوظيفة واحدة من �أهم الوظائف
الأ�سا�سية للإدارة ال�سليمة لل�شركة وفقا ملبادئ احلوكمة .ولقد �أخذت اهتماما كبريا عقب
الف�ضائح املالية التي هزت كثري من امل�ؤ�س�سات املالية ومن بينها م�ؤ�س�سات ت�أمينية ،لأنها هي
امل�ؤهلة لالكت�شاف املبكر للأخطاء واالنحرافات املتعمدة وغري املتعمدة وت�صحيحها يف �أوانها.
من مهام املراجع الداخلي وفقا ملبادئ احلوكمة ما يلي:
و�ضع وتنفيذ خطة ملراجعة احل�سابات على �أ�سا�س املخاطر بفح�ص وتقييم مدى كفاية وفعالية�أنظمة�شركة الت�أمني وكذلك ال�ضوابط والأنظمة الداخلية لل�شركة ومدى التزام وامتثال جميع وحدات
ال�شركة وجميع املوظفني لهذه ال�ضوابط.
�ضمان �أن جميع املجاالت املتعلقة باجلانب التقني ل�شركة الت�أمني �أنه مت مراجعته يف الفرتاتاملحددة لها.
 �إ�صدار النتائج والتو�صيات املتو�صل �إليها حول مدى االمتثال للقوانني وال�ضوابط•�إدارة املخاطر  :تتعر�ض �شركات الت�أمني على غرار امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �إىل العديد
من املخاطر نتيجة لطبيعة الن�شاط الذي متار�سه واخلدمات التي تقدمها للعمالء .يف هذا
الإطار لكي ي�ضمن جمل�س الإدارة فعالية هذه الوظيفة ي�ستعني بلجنة املخاطر بهدف حت�سني
احلوكمة يف ال�شركة و�ضمان �أكرب فعالية
يف حتديد املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة كل ذلك من �أجل:
1 .1حماية م�صالح �أ�صحاب امل�صلحة
�2 .2ضمان �أن جمل�س الإدارة يقوم بتعبئة جميع جمهوداته نحو الإ�سرتاتيجية التي من خاللها يتم
حتقيق قيمة �إ�ضافية لل�شركة يف �إطار نظام رقابي فعال.
�3 .3ضمان تنفيذ ال�ضوابط التنظيمية والرقابية على نحو كاف وفعال.
22- FPIC Insurance Group, INC:[2009]:»Governance Committee of the Board of director» p1
www.fpic.com
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تتبع جلنة املخاطر عدة طرق يف �إدارة املخاطر وتعزيز احلوكمة يف �شركات الت�أمني منها:
النماذج الداخليةاختبار التحمل -ا�ستخدامات وكاالت التنقيط يف �إدارة املخاطر

-2-4مبادئ احلوكمة يف �شركات الت�أمني:

لكي ال تبق احلوكمة يف �شركات الت�أمني على م�ستوى النقا�ش النظري والفل�سفي قامت العديد
من الهيئات واملنظمات بو�ضع قائمة من املبادئ املج�سدة لنظام احلوكمة لكي تكون دليال تطبيقيا
ملمار�سة هذا النظام نوجز هذه املبادرات يف القائمة التالية:
 مبادئ احلوكمة ال�صادرة عن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ). (OCED مبادئ احلوكمة ال�صادرة عن هي�أت الرقابة على �شركات التامني والتعاونيات ).(ACAM مبادئ احلوكمة ال�صادرة عن ومعهد احلوكمة بالتعاون مع منتدى الهيئات العربية للإ�شرافوالرقابة على �أعمال الت�أمني.
نلخ�ص فيما يلي �أهم املبادئ الكربى املن�صو�ص عليها من طرف هذه الهيئات وكل مبد�أ ينق�سم
�إىل مبادئ جزئية:
-1التحديد الدقيق للم�س�ؤوليات ونظام ال�شركة )جمل�س الإدارة  ،املدير العام  ،جلان الإدارة(...
 -3ال�شفافية والرقابة اخلارجية
-2الرقابة الداخلية
 –5امل�ساءلة
-4ال�شفافية والإف�صاح
جتدر الإ�شارة هنا �أن هناك اجتهادات جيدة لو�ضع مبادئ احلوكمة اخلا�صة ب�شركات
23
الت�أمني التكافلي.
من �أهم هذه املبادرات تلك املبادئ ال�صادرة عن جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية والذي مت ت�أ�سي�سه
يف  3نوفمرب 2003قام هذا املجل�س بو�ضع جمموعة من املبادئ ق�سمها �إىل ثالث جمموعات:
املجموعة الأوىل  :متعلقة ب�ضرورة تعزيز ممار�سات احلوكمة يف �شركات الت�أمني التكافلياملجموعة الثانية  :متعلقة بحماية �أ�صحاب امل�صالح واملعاملة املن�صفةاملجموعة الثالثة  :متعلقة بقواعد احليطة واحلذر )�أي �إدارة املخاطر( كل جمموعة من هذياملجموعات الثالثة تنق�سم �إىل جملة من املبادئ التف�صيلية ت�صب بطريقة �أو �أخرى يف املبادئ العامة
للحوكمة يف ال�شركات التجارية مع بع�ض اخل�صو�صيات.
لكن ب�صفة عامة املت�أمل يف املبادئ العميقة للحوكمة يدرك �أنها �أقرب �إىل روح الت�أمني
23 -Islamic Financial Sernices Board -2009-: « Guiding Principles On Ganernance For Takaful
» (Islamic Insurance Undertaking P : 09 ( 04 / 3/ 2010 ). www.ifsb.org.
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التكافلي القائم على مبد�أ التكافل ،حتمل اخلطر ،الأخالق والأمانة والثقة بني الأطراف ذات
امل�صلحة.
24
� - 5أثر حوكمة ال�شركات كنظام للرقابة على �شركات الت�أمني التكافلي :
	�إن تطبيق حوكمة ال�شركات كنظام للرقابة على �شركات الت�أمني التكافلي ميكن �أن يحقق ما
يلي:
حل م�شاكل الوكالة  :فمن خالل مبادئها و �آلياتها الداخلية و اخلارجية ،ت�ضمن حوكمة
ال�شركات
الرقابة على �أداء جمل�س الإدارة ،حماية م�صالح حملة الوثائق ،حتقيق جودة التقارير املالية ال�صادرة
عن �شركات الت�أمني التكافلي ،وحتقيق املعاملة املت�ساوية حلملة الوثائق،
�إقامة نظام مايل �سليم :وما ي�ستوجبه ذلك من قيام ال�سلطات احلكومية بواجباتها يف �ضمان
ا�ستقرار النظام
يف الأجل الطويل واالعتماد على مكوناته والتي يعترب الت�أمني من �أهمها.
وظيفة الت�أمني احلمائية :باعتبار �أن الت�أمني هو �آلية حتويل الأخطار من امل�ؤمن عليه �إىل
�شركة الت�أمني ولهذه الأداة �أهمية كربى يف االقت�صاديات احلديثة فهي متكن القطاع التجاري
وكذلك الأفراد من تقلي�ص حماذير امل�ستقبل وح�سن الت�صرف حيالها ،مما يتطلب �ضرورة �أال
يتطرق �أي �شك �إىل الثقة يف �شركة الت�أمني يف الأجل الطويل ،وان يتوافر لدى �شركات الت�أمني
االحتياطيات الكافية لتغطية االلتزامات يف امل�ستقبل .
حماية م�ستهلك الت�أمني :عن طريق �إ�صدار القواعد التنظيمية التي تكفل �سالمة �شركات
الت�أمني يف الأجل الطويل مبا ي�ضمن عدم حدوث خلل يف العالقة التعاقدية بينها وبني امل�ؤمن
لهم.
ا�ستخدام �أموال الت�أمني لأغرا�ض التنمية:وما يقت�ضيه ذلك من و�ضع القواعد التنظيمية
املنا�سبة لتوجيه الأموال املتجمعة لدى �شركات الت�أمني نحو املجاالت الإمنائية امل�ستهدفة يف
االقت�صاد للم�ساهمة يف التنمية االقت�صادية الإجمالية للدولة.
تنمية �أ�سواق الت�أمني وكفاءتها وفعاليتها�:إذ �أنه يجب على امل�شرعني وامل�شرفني على �صناعة
الت�أمني و�ضع الإطار ال�سليم لتنمية هذه ال�صناعة و�ضمان �سالمتها ومعاجلة الآثار التي
ترتتب عن تردى الأ�سواق وعيوبها ،لي�س فقط مل�صلحة امل�ستهلك وحده و�إمنا �أي�ضا االقت�صاد
برمته من خالل توفري نوع �أف�ضل من احلماية لرثوة البلد يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،و�إتاحة مزيد
من الأموال لأغرا�ض التنمية ،وتعزيز مالية الدولة من خالل زيادة املوارد امل�ستمدة ب�صورة
مبا�شرة وغري مبا�شرة من �أداء قطاع الت�أمني.
 -24ح�سنى حامد»  :دور هيئات الإ�شراف يف الرقابة على الن�شاط الت�أميني وتنظيم قطاع التامني» )التجربة امل�صرية(،م�ؤمتر �آفاق الت�أمنی العربیة والواقع
اجلدید 2 1- ،يوليو  – 2005دم�شق� -سوریا�،ص .5
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 - 6ال�شفافية و الإف�صاح و �أخالقيات الأعمال �ضمن حوكمة �شركات الت�أمني التكافلي
يعترب مبد�أ ح�سن النية من �أهم املبادئ التي تقوم عليها �صناعة التامني التكافلي قانونا ،وهو
يعني بب�ساطة �أن امل�ؤمن له يجب �أن يقدم كافة املعلومات و البيانات الدقيقة املتعلقة باخلطر ،و كذا
احلال بالن�سبة ل�شركة التامني ،فيجب �أن تقدم كافة املعلومات و البيانات الدقيقة املتعلقة باخلطر ،
و �أن تقدم له كل ما يلزمه و كل ما يحتاجه �سواء تعلق الأمر بتقدير اخلطر �أو �شرح بنود الوثيقة ،
غري �أن القانون قد و�ضح �صور �إخالل امل�ؤمن له بهذا املبد�أ �سواء تعلق الأمر ب�إخفاء بيانات جوهرية ،
�أو الإدالء ببيانات خاطئة من �شانها الت�أثري على قرار قبول ال�شركة للخطر ،كذلك يف حالة �إخفاء
بيانات غري جوهرية �أو الإدالء ببيانات خاطئة غري م�ؤثرة على قرار قبول ال�شركة للخطر ،لذا جند
�أن ال�شفافية و امل�صداقية قد انعدمت بني امل�ؤمن لهم و �شركات الت�أمني  ،و يق�صد بال�شفافية و الإف�صاح
الو�ضوح و الدقة يف التنفيذ من قبل جهاز العمل و التعبري عنها ب�شكل وا�ضح عن طريق تف�سري الن�صو�ص
و التعليمات لذوي العالقة بهدف حت�سني الأداء و رفع م�ستوى الإنتاجية ،فو�ضوح الت�شريعات و �سهولة
فهمها و ا�ستقرارها و ان�سجامها مع بع�ضها و مو�ضوعيتها  ،و�ضوحها و مرونتها و تطورها وفقا للتغريات
االقت�صادية و االجتماعية و الإدارية ،مبا يتنا�سب مع روح الع�صر ،ي�سهم يف قدرة ال�شركة على تقييم
نف�سها بتحديد �أهدافها و مناطق النجاح اخلا�صة بها ،و كذا طبيعة العالقة مع العمالء و مقدمي
اخلدمة و نظم الكفاءة ،كما تعرف الأخالق ب�أنها جمموعة من املبادئ التي ت�صف �سلوكا معينا ي�شرح ما
هو الأح�سن و الأ�صح  ،ال�سيئ و اخلط�أ ،فهي تو�ضح ملخ�صا للواجب الأخالقي و االلتزام ب�صفة عامة،
بينما الأخالقيات الإ�سالمية فتعني هيكال متكامال من املبادئ نحو معان و غايات �إن�سانية تقدم لكافة
جوانب احلياة  ،و يعد عامل القيم و �أخالقيات الأعمال �ضروريا لتحقيق ال�شفافية و الإف�صاح ملا له من
دور يف امل�ساءلة عن الأعمال ،كما �أن االلتزام بالأخالق املهنية ب�صفة عامة و �أخالقيات الإ�سالم ب�صفة
خا�صة �سيقلل من امل�شاكل يف �شركات الت�أمني التكافلي  ،و هذا لن يكون �إال يف ظل احلوكمة الر�شيدة لهذه
ال�شركات.
25

اخلامتة:

يقوم الت�أمني التكافلي على امل�شاركة والتعاون بني كافة الأطراف امل�شاركة ،فبهيئته الب�سيطة
دعت �إليه احلاجة ك�صوره من �صور التعاون على اخلري ،فهو �أقدم �أنواع الت�أمني على الإطالق.وهو
�أقرب �أنواع الت�أمني لفكره التعاون و التكافل ،و تعد حوكمة ال�شركات كنظام يعمل على �إدارة ال�شركة
و مراقبتها مبا يحفظ حقوق �أ�صحاب امل�صالح  ،و مبا ي�ضمن ال�شفافية و الإف�صاح  ،الو�سيلة الفعالة
لإر�ساء ال�شفافية و امل�صداقية،و ال�سيطرة على �سلطة الإدارة ،و دعم الن�شاط الت�أميني التعاوين.

 - 25عيد احمد �أبو بكر ،وليد �إ�سماعيل ال�سيفو» � :إدارة اخلطر و الت�أمني» دار الیازوري للن�شر ،عمان الأردن.2009 ،
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نتائج الدرا�سة:

من خالل هذه الدرا�سة ميكن ا�ستخال�ص النتائج التالية:
•يعد ن�شاط الت�أمني التكافلي �أحد مقومات النظام االقت�صادي و االجتماعي ،و بديل م�ستحدث
لن�شاط الت�أمني التجاري،
•ظهرت حوكمة امل�ؤ�س�سات ب�سبب انف�صال امللكية عن الت�سيري وزاد االهتمام بها بعد �سل�سلة �أحداث
الف�شل التي �ضربت �أكرب ال�شركات الأمريكية املقيدة يف �أ�شهر �أ�سواق املال العاملية ،بالإ�ضافة �إىل
الأزمات املالية التي �شهدتها �أ�سواق جنوب �شرق �آ�سيا ،حيث �ساهمت هذه الظروف والعوامل يف
و�ضع جمموعة من املبادئ التي ت�ضمن اال�ستغالل الأمثل ملوارد امل�ؤ�س�سة وحتقيق �أهداف �أ�صحاب
امل�صالح – خا�صة امل�ساهمني ، -كما بذلت املنظمات الدولية العديد من اجلهود يف �سبيل و�ضع املبادئ
الأ�سا�سية التي تقوم عليها حوكمة امل�ؤ�س�سات بالإ�ضافة �إىل �سعيها مل�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل
تطبيق هذه املبادئ.
•تقوم حوكمة ال�شركات على جمموعة من املبادئ �أهمها الإف�صاح و ال�شفافية يف القوائم املالية
لل�شركة ،كما متثل �أداة فعالة للرقابة على ال�شركة ،و ذلك من خالل عدة �آليات داخلية ،و �أخرى
خارجية.
•متثل حوكمة ال�شركات نظاما رقابيا فعاال لإحكام ال�سيطرة على �أداء �شركات الت�أمني التكافلي و
حماية م�صالح حملة الوثائق.

املراجــــــع:
�أ�شرف حنا ميخائيل» ،تدقيق احل�سابات و�أطرافه يف �إطار منظومة حوكمة ال�شركات «،امل�ؤمتر
العربي الأول حول التدقيق الداخلي يف �إطار حوكمة ال�شركات )تدقيق ال�شركات  -تدقيق
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية  -تدقيق ال�شركات ال�صناعية ( ،القاهرة :مركز امل�شروعات الدولية
اخلا�صة � -24 26سبتمرب2005
�أمني ال�سيد �أحمد لطفي� » ،أ�ساليب املراجعة ملراقبي احل�سابات واملحا�سبني القانونيني
«،القاهرة :الدار اجلامعية2001،
ح�سنى حامد » :دور هيئات الإ�شراف يف الرقابة على الن�شاط الت�أميني وتنظيم قطاع التامني » )
التجربة امل�صرية(،م�ؤمتر �آفاق الت�أمنی العربیة والواقع اجلدید 2 1- ،يوليو – 2005دم�شق-
�سوریا.
خريي علي اخلذيري « :التحكم يف املن�ش�أة من منظور نظرية الوكالة املالية :تو�صيف امل�شكلة يف
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املن�ش�أة امل�صرية ومناق�شة الرتاث العلمي» جملة �آفاق جديدة ،جامعة املنوفية ،العدد الرابع.
دهم�ش نعيم ،ا�سحق �أبو زر عفاف،حت�سني و تطوير احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنوك،جملة البنوك
يف الأردن،العدد العا�شر  ،املجلد الثاين و الع�شرون. 2003 ،
�سابا خوري نعيم ،احلاكمية امل�ؤ�س�سية و دور �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني يف ال�شركة ،جملة
املدقق،جمعية املحا�سبني الأردنيني ،العدد �، 22-21أكتوبر . 2005
�صالح الدين حممد عبد الباقية » ،ال�سلوك الفعال يف املنظمات«  ،الإ�سكندرية :الدار اجلامعية،
� ،2005ص . 213
طارق عبد العال حماد ،حوكمة ال�شركات – املفاهيم ،املبادئ والتجارب ،الإ�سكندرية ،الدار
اجلامعية2005 ،
عبيد �سعد املطريي « :تطبيق الإجراءات احلاكمة لل�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية»
املجلة العربية للعلوم الإدارية ،جامعة الكويت ،املجلد العا�شر ،العدد الثالث. 2003 ،
علي الكندي « : 2007الإكتواري « مقال بجريدة القب�س 2010/5/15
عمر علي ع ال�صمد ،دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة امل�ؤ�س�سات ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شور ة  ،2009 2008- ،جامعة املدية اجلزائر.
عيد احمد �أبو بكر ،وليد �إ�سماعيل ال�سيفو� » :إدارة اخلطر و الت�أمني » دار الیازوري للن�شر ،عمان
الأردن2009،
املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني ،ن�شرة �إلكرتونية �شهرية ،عدد ، 53فيفري . 2004
حممد ح�سن يو�سف ،حمددات احلوكمة ومعايريها ،بنك اال�ستثمار الدويل .يونيو2007
 حممد �سمري ال�صبان ،حممد م�صطفى �سليمان » ،الأ�س�س العلمية والعملية ملراجعة احل�سابات «،
الإ�سكندرية :الدار اجلامعية. 2005 ،
 حممد م�صطفى �سليمان» ،حوكمة ال�شركات ومعاجلة الف�ساد املايل والإداري« ،الإ�سكندرية:
الدار اجلامعية2006 ،
 حممد مطر « :دور الإف�صاح عن املعلومات املحا�سبية يف تعزيز وتفعيل التحكم امل�ؤ�س�سي» امل�ؤمتر
العلمي املهني اخلام�س :التحكم امل�ؤ�س�سي وا�ستمرارية املن�ش�أة ،جمعية املحا�سبني القانونيني،
عمان. 2003 ،
مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة » ،ن�صائح �إر�شادية لتحقيق الإ�صالح« ،القاهرة .2008 :
هاين حممد خليل « :مدى ت�أثري تطبيق حوكمة ال�شركات على فجوة التوقعات يف مهنة املراجع يف
فل�سطني» ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة تخ�ص�ص املحا�سبة و التمويل اجلامعة الإ�سالمية غزة[
] 2009
ه�شام �سفيان �صلوات�شي ،ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ) مدخل لتطبيق احلوكمة وحت�سني
الأداء م�ؤ�س�سة( درا�سة حالة م�ؤ�س�سة « جتوب « مذكرة ماج�ستري غري من�شور ة ،تخ�ص�ص �إدارة
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دور التحفيزات اجلبائية يف دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة اجلزائرية يف �إطار الوكالة الوطنية لتطوير
الإ�ستثمار ()ANDI
"درا�ســـــة حالة م�ؤ�س�سة حمبوبة للعجائـــــن "

�أ.د .بن عمارة من�صور

كلية العلوم االقت�صادية –جامعة عنابة اجلزائر

�أ .كليبات ب�سمة

كلية العلوم االقت�صادية –جامعة عنابة اجلزائر

امللخ�ص:

حظيت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر ب�إهتمام كبري
وهذا ب�إعتبارها ت�شكل حلقة هامة يف الن�شاط الإقت�صادي،وجتلى ذلك
من خالل �إ�ستحداث هياكل وهيئات لدعم هذا النوع من امل�ؤ�س�سات والتي من
�أهمها جند الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار ANDIبالإ�ضافة �إىل جملة
التحفيزات ال�ضريبية التي تقدمها الوكالة.
لذلك تهدف هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على واقع و�أهمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف الإقت�صاد اجلزائري يف الفرتة 2006-
 2013وكذلك على دور التحفيزات ال�ضريبية التي تقدمها الوكالة الوطنية
لتطوير الإ�ستثمار يف دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر،
ويف �سبيل ذلك مت درا�سة حالة م�ؤ�س�سة حمبوبة للعجائن ،حيث تو�صلنا �إىل
�أن التحفيزات ال�ضريبية تعترب �أحد الدعائم التي متكن امل�ؤ�س�سة من تعزيز
قدرتها التناف�سية ولكن لي�ست ال�شيء الوحيد املتحكم بها ،وهذا من خالل �أن
م�ؤ�شرات تناف�سية م�ؤ�س�سة حمبوبة يف حالة الإ�ستفادة �أف�ضل منها يف حالة
عدم الإ�ستفادة ولقد مت تقدمي تو�صيات ومقرتحات يف هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،التناف�سية،
التحفيزات ال�ضريبية ،الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار ،التخفي�ض
ال�ضريبي ،الإعفاء ال�ضريبي.
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... دور التحفيزات اجلبائية يف دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية يف �إطار الوكالة الوطنية

Résumé

	 : Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle prépondérant
dans l’activité économique algérienne et pour cela le gouvernement
a créer une multiplicité et une multiplication des institutions et
programmes qui visant l’encouragement et l’aide de ces dernières, et on
considère l’ANDI parmi les plus importantes institutions spécialisées
dans le soutien et la modernisation des PME, et cela d’après le soutien
et l’accompagnement financier et l’octroi des avantages fiscaux.
Le but de cette étude est de mettre en évidence la position et le
rôle des PME dans l’économie national de la période allant de 2006 à
2013,mais aussi le rôle des avantage fiscaux octroyées par l’ANDI dans le
renforcement de la compétitivité des PME algérienne, afin d’illustrer cet
impact nous avons pris comme cas, l’entreprise des pâtes MAHBOUBA,
et nous avons finalement conclu que les avantages fiscaux permettent à
l’entreprise d’être plus compétitive .
Mots clés: les petites et moyennes entreprises, la compétitivité,
les avantages fiscaux, exonération de l’impôt, réduction de l’impôt.
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مقـــــدمة:

	�إن التحوالت االقت�صادية التي ي�شهدها الإقت�صاد العاملي يف الآونة الأخرية والتي رافقتها
�إ�شتداد املناف�سة على خمتلف الأ�صعدة �أدت بالتوجهات احلديثة للإقت�صاد بالرتكيز �أكرث وب�شكل
ملحوظ على قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة ب�إعتبارها ت�شكل حلقة هامة يف الن�شاط الإقت�صادي
من حيث ما �أثبتته هذه امل�ؤ�س�سات يف قدرتها على دفع عجلة التنمية �إىل الأمام من خالل م�ساهمتها يف
تكوين ثروة وخلق منا�صب عمل وتنويع قاعدة ال�صادرات.
	�إن خمتلف البلدان النامية ومن بينها اجلزائر ت�سعى �إىل �إر�ساء قواعد �إقت�صاد ال�سوق ،هادفة
بذلك �إىل رفع القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وحت�سني �أدائها الأمر الذي ي�ستدعي
الإحاطة بجميع امل�شاكل التي تواجهها التي من �أهمها ثقل العبء ال�ضريبي على هذه امل�ؤ�س�سات حيث
�أن الأعباء ال�ضريبية التي تتحملها هذا النوع من امل�ؤ�س�سات ال ت�ساعد ب�أي حال من الأحوال على العمل
الإنتاجي بل ت�ؤدي �إىل تعدد وتنامي الأن�شطة املوازية والتي ت�صب يف خانة التهرب ال�ضريبي ،لذا
�سعت اجلزائر �إىل تهيئة حميط جبائي مالئم لن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات وجتلى ذلك من خالل �إ�ستحداث
�أطر م�ؤ�س�ساتية لدعم وترقية هذا النوع من امل�ؤ�س�سات والتي من �أهمها جند الوكالة الوطنية لتطوير
الإ�ستثمار ( )ANDIالتي تقدم جملة من التحفيزات ال�ضريبية التي تخفف كاهل هذه امل�ؤ�س�سات من
العبء ال�ضريبي وتدفعها اىل تناف�سية جادة ومثمرة.
	�إ�شكالية الدرا�سة� :إن �إ�شكالية بحثنا تتمحور حول الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل:
كيف ت�ساهم التحفيزات ال�ضريبية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار ANDI
يف دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية ؟
ومن �أجل مناق�شة هذا الت�سا�ؤل ف�إننا ننطلق من فر�ضية �أ�سا�سية مفادها� :أن التحفيزات
ال�ضريبية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار ت�ساهم يف دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة اجلزائرية ،لكن لي�ست ال�شيء الوحيد املتحكم بها.

�أهمية الدرا�سة:

تكمن �أهمية الدرا�سة يف كونها تعالج م�س�ألة مهمة �أال وهي �ضرورة تهيئة حميط جبائي مالئم
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية ،حيث �أن هذه الأخرية تواجهها العديد من العراقيل والتي
من �أهمها كرثة ال�ضرائب املفرو�ضة عليها و�إرتفاع معدالتها ،وبالتايل وجب �إزالة هذه العراقيل من
خالل تقدمي حتفيزات �ضريبية لهذه امل�ؤ�س�سات من �أجل دعم تناف�سيتها.

�أهداف الدرا�سة:

ن�أمل من خالل هذه الدرا�سة حتقيق جملة من الأهداف ابرزها:
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.1
.2
.3

.4

1التعرف على الو�ضعية الراهنة لقطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر ومدى م�ساهمتها
يف التنمية الإقت�صادية والإجتماعية
2التعرف على الإطار النظري للتناف�سية و�أهم م�ؤ�شراتها
3التعرف على �أهم الهياكل والهيئات الداعمة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة والتي من �أهمها الوكالة
الوطنية لتطوير الإ�ستثمار والتطرق للتحفيزات ال�ضريبية التي تقدمها وما مدى م�ساهمتها يف
دعم تناف�سية هده امل�ؤ�س�سات
4اخلروج ببع�ض املقرتحات والتو�صيات التي ن�أمل �أن ت�ساهم يف تطوير الو�ضعية التناف�سية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية

منهج الدرا�سة:

نعتمد يف هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث �سنقوم بو�صف وحتليل و�ضعية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف الإقت�صاد اجلزائري ،بالإ�ضافة �إىل الإعتماد على منهج درا�سة احلالة
عند التطرق �إىل حالة امل�ؤ�س�سة حمل الدرا�سة ،و�سوف ن�ستعني يف ذلك بالبيانات والإح�صائيات ذات
ال�صلة.

خطة الدرا�سة:

مراعاة ملنهج الدرا�سة ومو�ضوعها �إرت�أينا ملعاجلة هذا املو�ضوع من خالل �أربعة حماور وهي:
املحور الأول :واقع ومكانة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف الإقت�صاد اجلزائري
املحور الثاين :التناف�سية (مفهومها ،م�ؤ�شراتها)
املحور الثالث :التحفيزات اجلبائية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار ANDI
املحور الرابع :درا�سة حالة م�ؤ�س�سة حمبوبة للعجائن عنابة
املحور الأول :واقع ومكانة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة يف الإقت�صاد اجلزائري
من �أجل الإملام بهذا املحور مت التطرق �إىل التعريف الر�سمي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف اجلزائر ،دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة يف دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية الوطنية.

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

	ال يزال حتى اليوم يثار جدل وا�سع النطاق يف الفكر االقت�صادي حول مفهوم يو�ضح وبدقة
ماهية امل�ؤ�س�سة ال�صغرية املتو�سطة فالباحثون م�سريي املنظمات الدولية ال زالوا يوا�صلون حماوالتهم
بغر�ض التو�صل �إىل تعريف موحد و�شامل لهذا النوع من امل�ؤ�س�سات غري �أن هناك �صعوبات كبرية تواجهها
و�أهمها اختالف املعايري واملقايي�س والأ�س�س التي من خاللها يتم ت�صنيف امل�ؤ�س�سات �إىل كبرية ،متو�سطة
و�صغرية ،حيث �أن هذا االختالف نابع من اختالف الأو�ضاع االقت�صادية ،واالجتماعية واملرحلة من
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التطور التي بلغتها كل دولة.
ومن �أهم العوامل التي �أدت �إىل �إختالف تعريف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة يف كل دولة
1
جند:
�إختالف م�ستويات النمو :فامل�ؤ�س�سة ال�صغرية يف الواليات املتحدة� ،أملانيا �أو دولة متقدمة�أخرى ،تعترب م�ؤ�س�سة من احلجم الكبري يف اجلزائر �أو �أي دولة نامية �أخرى ،هذا ب�سبب
الإختالف يف م�ستويات النمو بني الدول املتقدمة النامية.
تنوع الأن�شطة والفروع الإقت�صادية� :إن معايري حتديد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة يفالقطاع الزراعي مثال تختلف عنه يف القطاع ال�صناعي �أو اخلدماتي.
درجة تق�سيم العمل� :أي كلما كانت درجة تق�سيم العمل كبرية كلما كانت معايري ت�صنيفامل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة متيل �إىل ال�صغر العك�س �صحيح.

 -2املعايري امل�ستخدمة يف ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة  :هناك نوعان من املعايري
2
امل�ستخدمة يف ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة هما كالتايل:

املعايري الكمية :من بني جمموعة املعايري التي حتدد حجم امل�ؤ�س�سات املعايري التالية :عدد
العاملني ،حجم ر�أ�س املال ،رقم الأعمال ،احل�صة ال�سنوية ،احل�صة ال�سوقية للم�ؤ�س�سة.
املعايري النوعية :ت�شمل هذه املجموعة املعايري التالية :طبيعة امللكية امل�س�ؤولية الإدارية،
اال�ستقاللية ،حجم ال�سوق.
	�إن تعدد املعايري امل�ستخدمة يف ت�صنيف امل�ؤ�س�سات �أدت �إىل ظهور جمموعة من التعريفات على
امل�ستوى الدويل ،حيث ركز فيها البع�ض على اجلانب الو�صفي (املعايري النوعية ) فيما �إعتمد البع�ض
الأخر على اجلانب الكمي من املعايري ،يكون التعريف �أكرث دقة كلما مزج بني االثنني و�إ�شتمل على
جمموعة كبرية من املعايري (النوعية الكمية )

 -3التعريف اجلزائري للم�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة:

لقد اعتمدت اجلزائر يف ت�صنيفها للم�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة على معياري عدد العمال
3
ورقم الأعمال حيث جاء التعريف كما يلي:
« امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة مهما كانت طبيعتها القانونية ،ب�أنها م�ؤ�س�سة انتاج ال�سلع
واخلدمات ،ت�شغل من � 01إىل � 250شخ�ص ال يتجاوز رقم �أعمالها ال�سنوي  02مليار دينار جزائري،
وهي ت�ستويف معايري اال�ستقالل»
ميكن تلخي�ص تعريف امل�شرع اجلزائري للم�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة كالتايل:
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اجلدول رقم ( )01ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر
املعايري /امل�ؤ�س�سة

رقم الأعمال ال�سنوي مليون
العمالة املوظفة عامل
دينار
�إىل 0109
�إىل 1049
�إىل 50250

امل�ؤ�س�سة امل�صغرة
امل�ؤ�س�سة ال�صغرية
امل�ؤ�س�سة املتو�سطة

احل�صيلة ال�سنوية مليون
دينار
10
100
�إىل 100500

20
200
�إىل 2002000

امل�صدر :من �إعداد الباحثان بناءا على اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون التوجيهي لرتقية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية املتو�سطة ،العدد  77دي�سمرب � ،2001ص .6

وبهذا �صنف امل�شرع اجلزائري امل�ؤ�س�سات �إىل ثالثة �أ�صناف م�ؤ�س�سة م�صغرة� ،صغرية ،متو�سطة
ح�سب عدد العمال ورقم العمال وجمموع امليزانية.

 -4واقع و�أهمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر:

لقد حظي قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر ب�إهتمام بالغ ،ال�سيما خالل
ال�سنوات الأخرية وهذا من خالل جملة التحفيزات والت�سهيالت ،يقينا منها ب�أهمية الدور الذي تقوم به
يف التنمية الإقت�صادية وعليه �سوف نتطرق لواقع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية من حيث
درجة منوها وتركزها القطاعي وكذا �إ�سهاماتها يف زيادة الناجت الداخلي اخلام وخلق قيمة م�ضافة
و�إمت�صا�ص البطالة.
 -1- 4التطور العددي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر
�سوف تتطرق �إىل التطور العددي للم�ؤ�س�سات ال�ص .م يف االقت�صاد اجلزائر يف الفرتة 2006
 2013وهذا من خالل اجلدول التايل:اجلدول رقم (:)02
تطور عدد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة للفرتة ( )2013-2006
الوحدة ( م�ؤ�س�سة)
ال�سنوات
طبيعة
امل�ؤ�س�سات

2006

2007

2009

2008

2010

2011

2013

2012

ال�صغرية واملتو�سطة
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة

269806

293946

392013

455398

482892

511856

550511

578586

امل�ؤ�س�سات العمومية

739

666

626

591

557

572

557

547
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ال�صناعات التقليدية

106222

116347

126887

169080

135623

146881

160764

168801

املجموع

376767

410959

519526

625069

619072

659309

711832

747934

امل�صدر :من �إعداد الباحثان بناءا على:
وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وال�صناعات التقليدية ن�شريات املعلومات الإح�صائية،املوقع على الأنرتنيتwww.pmeart-dz.org :

يتبني لنا من خالل اجلدول رقم (� )02أن عدد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر يف
تزايد م�ستمر من �سنة لأخرى ،حيث بلغ عددها  376767م�ؤ�س�سة �سنة  2006لي�صل �إىل 747934
م�ؤ�س�سة �سنة  ،2006هذا يعني �أن عدد امل�ؤ�س�سات قد زاد بـ  371167م�ؤ�س�سة يف هذه الفرتة�،أي ن�سبة
زيادة تعادل  99%وميكن �إرجاع ذلك لل�سيا�سة الت�شجيعية التي �إنتهجتها الدولة يف لإن�شاء هذا النوع
من امل�ؤ�س�سات،حيث عملت على تنويع و�سائل الدعم وتوفري التمويل الالزم ،كذلك ميكننا القول �أن
القطاع اخلا�ص هو املهيمن يف جمال امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بحيث �أنه ي�شهد منو م�ستمر عرب
ال�سنوات ثم ي�أتي القطاع احلريف (ال�صناعات التقليدية) �إذ �أنه كذلك يعرف تطور م�ستمر �أما القطاع
العمومي فيعرف تذبذب حقيقي وهذا راجع �إىل حل بع�ض امل�ؤ�س�سات العمومية ب�سبب عدم قدرتها على
البقاء واال�ستمرار واملناف�سة.
 -2- 4توزع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة اجلزائرية على قطاعات الن�شاط االقت�صادي:
ميكن �إبراز توزع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اخلا�صة اجلزائرية على قطاعات الن�شاط االقت�صادي
يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم (:)03
توزيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة على القطاعات ( )2013-2006
الوحدة ( م�ؤ�س�سة)
قطاع الن�شاط

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

خدمات

123782

135151

147582

159444

172653

186157

204049

217444

البناء الأ�شغال

90702

100250

111978

122238

129762

135752

142222

147005

ال�صناعة
الفالحة ال�صيد
البحري

51343

54301

57352

59670

61228

63890

67517

70840

3186

3401

3599

3642

3806

4006

4277

2217

خدمات ذات
ال�صلة بال�صناعة

793

843

876

908

1870

1956

2052

4458

املجموع

269806

293946

321387

345902

369319

391761

420117

441964

امل�صدر :من �إعداد الباحثان بناءا على:
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وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وال�صناعات التقليدية ن�شريات املعلومات الإح�صائية،املوقع على الأنرتنيتwww.pmeart-dz.org :

من خالل اجلدول نالحظ �أن عدد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اخلا�صة يف اجلزائر تتوزع
على جملة من القطاعات الأ�سا�سية بن�سب متفاوتة ،حيث يتمركز �أغلبها يف قطاع اخلدمات ،ويرجع
ذلك لأن هذا القطاع ال يتطلب �أموال �ضخمة وال تقنيات كبرية مما جعله �أكرث القطاعات جذبا
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ثم يليه قطاع البناء الأ�شغال العمومية يرجع ذلك ل�سيا�سة الدولة
الرامية �إىل تدارك الت�أخر يف امل�شاريع اخلا�صة لهذا القطاع ال�سيما يف جمال بناء ال�سكنات ،الطرق،
ال�سدود ،امل�ست�شفيات �...إلخ مما �شجع على قيام مقاوالت خا�صة يف هذا ال�ش�أن ،بعدها ي�أتي قطاع
ال�صناعة ويليه قطاع الفالحة ال�صيد البحري.
� -3-4أهمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف االقت�صاد اجلزائري:
�ساهمت امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية وال تزال يف دعم االقت�صاد اجلزائري فهي ت�شغل ما
يقرب من مائة �ألف �شخ�ص �سنويا ،حيث �ساهمت يف خلق  662848من�صب �شغل يف الفرتة (-2006
 )2013وهذا ما �ساهم يف التقليل من حدة البطالة التي �سجلت خالل هذه الفرتة معدالت مقبولة
تراوحت ما بني  10%و.12%
كما تربز �أهمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف االقت�صاد اجلزائري ب�شكل وا�ضح ،من
خالل م�ساهمتها يف كل من الناجت الداخلي اخلام والقيمة امل�ضافة ،حيث ي�ساهم القطاع اخلا�ص ،ممثال
�أ�سا�سات مب�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة ،مبا ن�سبته  84.98%من الناجت الداخلي اخلام الإجمايل خارج
املحروقات ،وبن�سبة  88.13%من القيمة امل�ضافة خارج املحروقات وهذا بالن�سبة ل�سنة  ،2010وهو
ما يربز �أهمية وحيوية هذا القطاع يف الن�سيج االقت�صادي اجلزائري.

املحور الثاين :التناف�سية (مفهومها ،م�ؤ�شراتها)

لقد ارتبط مفهوم التناف�سية مبفهوم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حيث �أن وجود هذه
الأخرية يف بيئة �سريعة التحول وتتميز با�شتداد املناف�سة ،حتم عليها مواجهة التحديات وهذا ال
يتم �إال من خالل حت�سني وزيادة تناف�سيتها من �أجل املحافظة على مركزها يف ال�سوق ،حيث �أ�صبحت
التناف�سية هي الدعامة الأ�سا�سية لبقاء امل�ؤ�س�سة يف ظل الظروف املحيطة بها.
 -1تعريف التناف�سية:
يختلف تعريف التناف�سية باختالف م�ستوى احلديث فيما �إذا كان على م�ستوى الدولة
�أو القطاع �أو امل�ؤ�س�سات لكن يف بحثنا هذا �سوف يتم الرتكيز على تناف�سية امل�ؤ�س�سات حيث تختلف
امل�ؤ�س�سات عن بع�ضها بع�ض يف م�ستوى �أداءها ،قدرتها على اال�ستمرار واملحافظة على مكانتها وح�صتها
يف ال�سوق ،فالأ�سواق الدولية ال تقبل �إال بالأح�سن والأكرث متيزا ،الأمر الذي جعل فكرة اال�ستمرار
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وحت�سني املوقع التناف�سي الهاج�س الرئي�سي لكافة امل�ؤ�س�سات خا�صة منها امل�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة
احلجم ويف هذا ال�سياق ،تباينت تعاريف تناف�سية امل�ؤ�س�سات .
وعلى اثر ذلك �سوف نتطرق �إىل جمموعة من التعاريف التالية:
تعرف التناف�سية على م�ستوى امل�شروع (امل�ؤ�س�سة) يف بريطانيا على �أنها القدرة على �إنتاج
4
ال�سلع ال�صحيحية واخلدمات بالنوعية اجليدة وبال�سعر املنا�سب ويف الوقت املنا�سب.
التناف�سية هي القدرة على ال�صمود �أمام املناف�سني بغر�ض حتقيق الأهداف من ربحية ومنو
5
و�إ�ستقرار وتو�سع و�إبتكار وجتديد
عرفها  R. Percerouب�أنها :تقدمي منتج ذي جودة عالية و�سعر مقبول للزبائن و�أداء مايل
للم�ؤ�س�سة يف ال�سوق مقارنة باملناف�سني وهذا بتقدير واحت�ساب احل�صة ال�سوقية بالن�سبة
للم�ؤ�س�سة .6ويعرف بورتر امليزة التناف�سية على �أنها :العن�صر احلرج الذي يقدم فر�صة
7
جوهرية لكي حتقق امل�ؤ�س�سة ربحية دائمة مقارنة مبناف�سيها
 من خالل ما�سبق ميكن القول ب�أن :تناف�سية امل�ؤ�س�سة تكمن يف قدرتها على �إنتاج �سلعوخدمات تتميز مبوا�صفات اجلودة وال�سعر والوقت املنا�سب مبا يجعلها �أكرث كفاءة وفعالية
من مناف�سيها وهذا ما يزيد من ربحيتها وح�صتها ال�سوقية”
 -2م�ؤ�شرات قيا�س التناف�سية:
حاولت العديد من الدرا�سات والأبحاث �أن تطور م�ؤ�شرات خمتلفة لقيا�س التناف�سية ،وملا
اختلفت الآراء حول �إيجاد تعريف حمدد ودقيق مل�صطلح التناف�سية ،فقد تباينت �أي�ضا الأراء حول
�إيجاد م�ؤ�شرات تقي�س تناف�سية امل�ؤ�س�سة ،حيث ظهرت العديد من امل�ؤ�شرات التي ت�ستخدم لقيا�س
التناف�سية من �أهمها ما يلي :
•الربحية :تعرب الربحية على مدى قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق الأرباح ويعترب الربح م�ؤ�شرا
هاما يدل على جناعة ن�شاط امل�ؤ�س�سة� ،إذ ت�شكل الربحية م�ؤ�شرا كافيا على تناف�سية امل�ؤ�س�سة
� ،8إذا كانت امل�ؤ�س�سة تعظم �أرباحها� ،أي �أنها ال تتنازل عن الربح ملجرد عر�ض رفع ح�صتها من
ال�سوق ،ولكن ميكن �أن تكون امل�ؤ�س�سة تناف�سية يف �سوق تتجه هي بذاتها نحو الرتاجع وبذلك ف�إن
التناف�سية احلالية لن تكون �ضامنة لربحيته امل�ستقبلية.9
•التكلفة� :إن تكلفة ال�صنع املتو�سطة بالقيا�س �إىل تكلفة املناف�سني متثل م�ؤ�شرا كافيا عن
التناف�سية ،01لأنه ال ميكن حتدد �أ�سعار تناف�سية دون �ضبط م�ستمر للتكاليف لذلك جند �أن الكثري
من امل�ؤ�س�سات ت�ستهدف �أن تكون الرائدة يف خف�ض عنا�صر التكلفة بني مناف�سيها لتحقيق مركز
تناف�سي ي�ضمن لها البقاء يف ال�سوق.
حيث تكون امل�ؤ�س�سة غري تناف�سية يف ظل �سوق تناف�سي اذا كانت تكلفة ال�صنع املتو�سطة تفوق �سعر
بيع منتجاتها يف الأ�سواق
 - 1احل�صة ال�سوقية:
			
جامعة امللكة �أروى

69

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

دور التحفيزات اجلبائية يف دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجلزائرية يف �إطار الوكالة الوطنية ...

يعك�س م�ؤ�شر احل�صة ال�سوقية مدى م�ساهمة امل�ؤ�س�سة يف الأ�سواق املحلية والأ�سواق الدولية على
حد ال�سواء� ،إذ حتقق امل�ؤ�س�سة �أرباحا كبرية كلما كانت ح�صتها ال�سوقية �أكرث ،وهذا ي�ساعدها على
تو�سيع �أن�شطتها وتنمية قدراتها التناف�سية.
 - 2الإنتاجية الكلية :
الإنتاجية الكلية تقي�س الفعالية التي حتول امل�ؤ�س�سة فيها جمموعة عوامل الإنتاج �إىل منتجات
11
ميكن تعريفها بب�ساطة على �أنها :الإنتاجية هي العالقة الن�سبية بني املخرجات واملدخالت
املحور الثالث :التحفيزات ال�ضريبية ااملمنوحة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة يف �إطار الوكالة
الوطنية لتطوير الإ�ستثمار
 - 3التحفيزات ال�ضريبية:
تعترب �سيا�سة التحفيز ال�ضريبي �سيا�سة حديثة الن�ش�أة ،فهي وليدة التجارب املالية ،وعادة
ما ي�ستعمل م�صطلح التحفيز �أو االمتياز للداللة عن الأ�ساليب ذات الطابع الإمنائي والتي تتخذها
الدولة كو�سيلة من �أجل حتقيق التنمية االقت�صادية ،وتعمل هذه ال�سيا�سة على حتقيق جملة من
الأهداف منها زيادة اال�ستثمارات اخلا�صة ،العمل على تدفق ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،ت�شجيع عملية
الت�صدير.........الخ

 -1-2تعريف التحفيز ال�ضريبي:

يعرف ب�أنه « تخفيف يف معدل ال�ضرائب ،القاعدة ال�ضريبية �أو االلتزامات اجلبائية التي متنح
21
للم�ستفيد ب�شرط تقيده بعدة مقايي�س»
من خالل التعريف ال�سابق ن�ستنتج �أن التحفيزات ال�ضريبية هي عبارة عن م�ساعدات مالية غري
مبا�شرة تقدمها الدولة لبع�ض الأعوان االقت�صاديني مع تقيدهم لبع�ض ال�شروط التى يحددها امل�شرع
وهذا لتحقيق �أهداف معينة.
�إن التحفيزات ال�ضريبية ت�أخذ عدة �أ�شكال،فقد تكون يف �شكل �إعفاء �ضريبي وهو عبارة
عن �إ�سقاط حق الدولة عن بع�ض املكلفني يف مبلغ ال�ضرائب الواجبة ال�سداد مقابل التزامهم مبمار�سة
ن�شاط معني يف ظروف معينة وتكون هذه الإعفاءات دائمة �أو م�ؤقتة � .31أو يكون على �شكل تخفي�ض
�ضريبي ويعني �إخ�ضاع املمول ملعدالت �ضريبية �أقل من املعدالت ال�سائدة �أو تقلي�ص وعاء ال�ضريبة
41
مقابل االلتزام ببع�ض ال�شروط
 - 1واقع التحفيزات ال�ضريبية يف اجلزائر:
تعترب اجلزائر كغريها من الدول التي انتهجت �سيا�سة التحفيز ال�ضريبي وهذا بهدف لت�شجيع
امل�ؤ�س�سات على اال�ستثمار ومن ثم حثها على التناف�سية والو�صول مبنتجاتها �إىل العاملية وجتلى ذلك
من خالل جملة التحفيزات ال�ضريبية التي �أقرها الت�شريع اجلزائري للم�ؤ�س�سات ال�صغرية املتو�سطة
باعتبارها جزاءا هاما من الن�سيج االقت�صادي فقد �إ�ستفادت هذه امل�ؤ�س�سات من هياكل وهيئات متعددة
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مكلفة مبنح التحفيزات ال�ضريبية والتي من �أهمها الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار التي مت
�إ�ستحداثها مبوجب الأمر الرئا�سي رقم ( )01/03املوافق لــ � 20أوت  ( 2001خلفا لوكالة ترقية
ومتابعة اال�ستثمارات  )APSIهي م�ؤ�س�سة عمومية ذات طابع �إداري يف خدمة امل�ستثمرين الوطنيني
والأجانب ،وتتمتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل املايل.51
 1 -2التحفيزات ال�ضريبية التي متنحها الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار : ANDI
تقدم الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار التحفيزات ال�ضريبية من خالل نظامني خا�صني باملزايا:
61
النظام العام :ي�ستفاد من هذا النظام على مرحلتني هما مرحلة الإجناز مرحلة اال�ستغالل
يف مرحلة الإجناز� 03( :سنوات)
الإعفاء من الر�سوم اجلمركية فيما يخ�ص ال�سلع امل�ستوردة التي تدخل مبا�شرة يف �إجنازاال�ستثمار
الإعفاء من ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة فيما يخ�ص ال�سلع اخلدمات امل�ستوردة �أو املقتناةحمليا التي تدخل مبا�شرة يف �إجناز اال�ستثمار.
الإعفاء من دفع ر�سم نقل امللكية فيما يخ�ص املقتنيات العقارية التي متت يف �إطار اال�ستثماراملعني.
يف مرحلة اال�ستغالل�( :إعفاء ملدة � 03سنوات )
الإعفاء من ال�ضريبة على �أرباح ال�شركاتالإعفاء من الر�سم على الن�شاط املهنيالنظام اال�ستثنائي :ينق�سم بدوره �إىل نظامني
النظام املطبق على اال�ستثمارات املنجزة يف املناطق التي ت�ستدعي تنميتها م�ساهمة خا�صة
من الدولة:71
مرحلة الإجناز (� 03سنوات )
الإعفاء من دفع حقوق نقل امللكية فيما يخ�ص املقتنيات العقارية التي تتم يف �إطار اال�ستثمارتطبيق حقوق الت�سجيل مبعدل خمف�ض ي�صل �إىل اثنان بالألف بالن�سبة لعقود الت�أ�سي�سالزيادة يف ر�أ�س املال.
الإعفاء من ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة فيما يخ�ص ال�سلع اخلدمات التي تدخل مبا�شرة يف�إجناز اال�ستثمار �سواء كانت م�ستوردة �أو مقتناة يف ال�سوق املحلية
الإعفاء من احلقوق اجلمركية فيما يخ�ص ال�سلع امل�ستوردة التي تدخل مبا�شرة يف �إجنازاال�ستثمار.
مرحلة اال�ستغالل�( :إعفاء ملد � 10سنوات )
�إعفاء من ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات�إعفاء من الر�سم على الن�شاط املهني			
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81

امل�شاريع ذات الأهمية بالن�سبة لالقت�صاد الوطني (االتفاقيات)
مرحلة الإجناز� 05 ( :سنوات )
الإعفاء من احلقوق ،الر�سوم ،ال�ضرائب وغريها من االقتطاعات اجلبائية املفرو�ضة علىال�سلع اخلدمات امل�ستوردة �أو املقتناة من ال�سوق املحلية.
الإعفاء من حقوق الت�سجيلالإعفاء من دفع حقوق نقل امللكية على املقتنيات العقارية الإ�شهارات القانونيةمرحلة اال�ستغالل�( :إعفاء من � 03إىل � 10سنوات )
ال�ضريبة على �أرباح ال�شركاتالر�سم على الن�شاط املهنياملحور الرابع :درا�سة حالة م�ؤ�س�سة حمبوبة للعجائن (عنابة)
 -1التعريف بامل�ؤ�س�سة حمل الدرا�سة:
حمبوبة للعجائن هي م�ؤ�س�سة منظمة �ضمن �شركات الأموال �شكل ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة
( )SARLوتتمتع وفقا لأحكام القانون التجاري بال�شخ�صية املعنوية ،بد�أت ن�شاطها يف �سنة 2000
حتت �إ�سم حمبوبة للعجائن ،مقرها املنطقة ال�صناعية برحال عنابة ،تعمل يف جمال �صناعة العجائن
الغذائية ،تقدر طاقتها الإنتاجية النظرية ب 13 000طن ،ت�شغل  122عامال ،بلغ رقم �أعمالها
�سنة 753.2 2012مليون دج وعلى هذا الأ�سا�س وبالإعتماد على التق�سيم الذي ين�ص عليه القانون
التوجيهي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر فتعترب م�ؤ�س�سة متو�سطة احلجم.
با�شرت ن�شاطها يف فيفري  2000بالإعتماد على خطني للإنتاج :خط �إنتاج العجائن الق�صرية ،خط
�إنتاج العجائن الطويلة ويف �سنة  2004فتحت خط �إنتاج جديد للعجائن اخلا�صة وكذلك يف �سنة
 2011فتحت خط �إنتاج �أخر للعجائن الق�صرية باخل�ضر ،وميكن تو�ضيح منتجات امل�ؤ�س�سة من خالل
اجلدول الأتي:

املنتوج
العجائن الق�صرية
العجائن الطويلة
العجائن اخلا�صة
عجائن باخل�ضر

اجلدول رقم( :)04منتجات امل�ؤ�س�سة
عدد الأنواع
25
04
16
1

ال�سعة
غ500
غ500
غ250/غ500/غ400
غ400

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

	�إن م�ؤ�س�سة حمبوبة للعجائن تخ�ضع �إىل النظام احلقيقي يف حتديد الربح ال�ضريبي ،لهذا
فهي جمربة على م�سك الدفاتر املحا�سبية املن�صو�ص عليها يف املواد  09،10،11من القانون التجاري
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ومن الناحية اجلبائية ف�إن امل�ؤ�س�سة تخ�ضع �إىل جميع الإلتزامات اجلبائية والنظام ال�ضريبي وتتمثل
خمتلف ال�ضرائب يف:
•ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات  IBSعلى �أ�سا�س الربح املحقق مبعدل19%
•ال�ضريبة على الدخل الإجمايل
•الر�سم على القيمة امل�ضافة 7%
•الر�سم على الن�شاط املهني 2%
•الر�سم العقاري
•احلقوق اجلمركية

 -2درا�سة الو�ضعية التناف�سية للم�ؤ�س�سة يف ظل الإ�ستفادة من التحفيزات ال�ضريبية:

�سنحاول درا�سة الو�ضعية التناف�سية للم�ؤ�س�سة يف ظل الإ�ستفادة من الإمتيازات ال�ضريبية
املمنوحة من قبل  ANDIوهذا من خالل تو�ضيح مدى ت�أثري حجم ال�ضرائب التي تتحملها امل�ؤ�س�سة
خالل الفرتة ( )2010-2013على بع�ض م�ؤ�شرات التناف�سية التي من �أهمها :م�ؤ�شر تكلفة ال�صنع
وم�ؤ�شر الربحية وم�ؤ�شر الإنتاجية
اجلدول رقم ( )05تطور الطاقة الإنتاجية ،الكمية املنتجة واملباعة خالل الفرتة 2010-2013
النوع
ال�سنة

الطاقة الإنتاجية

2010
2011
2012
2013

13700
13700
18700
18700

عجائن ق�صرية
املباعة
املنتجة
7840
7800
9050
9000
10600
10800
9850
10800

عجائن طويلة
املنتجة املباعة
4010
3900
4100
4050
4730
4900
4600
4900

عجائن خا�صة
املباعة
املنتجة
840
820
735
730
905
935
880
935

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

من خالل اجلدول ال�سابق نالحظ �أن امل�ؤ�س�سة �إ�ستغلت تقريبا كل طاقتها الإنتاجية يف �سنة
 2010حيث قدرت الكمية املنتجة ب  12520هذا ما ميثل  91%من الطاقة الإنتاجية ،مما جعلها
تو�سع من ن�شاطها من خالل فتح خط �إنتاج جديد للعجائن باخل�ضر ،حيث �إ�ستفادت من التحفيزات
ال�ضريبية التي متنحها  ANDIوهذا على مرحلتني مرحلة الإجناز ( )2010-2011متثلت يف
�إ�سترياد املعدات والأدوات وجتهيزها للإنتاج وكذلك تكوين العمال ،ومرحلة الإ�ستغالل (2012-
)2013حيث بد�أت يف الإنتاج الفعلي.
 -2-1تطور قيمة ال�ضرائب والتحفيزات ال�ضريبية امل�ستفيدة منها م�ؤ�س�سة حمبوبة:
قيمة التحفيزات ال�ضريبية امل�ستفيدة منها م�ؤ�س�سة حمبوبة للفرتة  :2010-2013ميكن
تو�ضيحها من خالل اجلدول الأتي:
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اجلدول رقم()06
قيمة التحفيزات ال�ضريبية امل�ستفيدة منها امل�ؤ�س�سة الوحدة :مليون دج
ال�سنة

رقم الأعمال

النتيجة

2010

553.98

33.24

2011

643.20

2012

753.20

2013

711.85

طبيعة الإعفاء
TVA
DD
TAP
IBS

قيمة الإعفاء
17.92
3.16

21.08

املجموع ()1
47.21

TVA
DD
TAP
IBS

1.19
0.21

1.4

املجموع ()2
56.49

TVA
DD
TAP
IBS

4.52
3.22
7.74

املجموع ()3
TVA
51.25

املجموع ()4
املجموع ()4(+ )3(+ )2(+ )1

DD
TAP

4.27

IBS

2.92
7.19
37.41
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من خالل اجلدول ال�سابق نالحظ �أن م�ؤ�س�سة حمبوبة ت�ستفيد من ر�صيد مايل معترب وهذا
من خالل التحفيزات ال�ضريبية املمنوحة لها للفرتة  2010-2013والتي قدرت ب  37.41مليون
دج حيث �إ�ستفادت يف مرحلة الإجناز( )2010/2011من ر�صيد مايل قدر ب  22.48دج وهذا ما
جعلها ت�سرع وتنطلق يف العملية الإنتاجية بكل �أرياحية� ،أما يف مرحلة الإ�ستغالل()2012/2013
�إ�ستفادت من ر�صيد مايل قدره 14.93دج وهذا ما يدل على �إن�شاء قيمة مل�ساهميها من جهة ويعمل على
تدعيم التمويل الذاتي للم�ؤ�س�سة وتوفري ال�سيولة مما ي�سمح لها بتو�سيع ن�شاطها وهذا من �أجل زيادة
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ح�صتها ال�سوقية.
 -2-2تطور قيمة ال�ضرائب التي تتحملها امل�ؤ�س�سة للفرتة 2010-2013
ميكن �إظهار تطور حجم ال�ضرائب التي تتحملها امل�ؤ�س�سة للفرتة  2010-2013من خالل اجلدول
الأتي:
اجلدول رقم ()07
تطور قيمة ال�ضرائب التي تتحملها م�ؤ�س�سة حمبوبة الوحدة :مليون دج
ال�سنة

2010

2011

2012

2013

البيان

TAP

DD

TVA

IBS

املجموع

الإ�ستفادة

11.08

0

0

6.32

17.40

ع الإ�ستفادة

11.08

3.16

17.92

5.71

37.87

الفرق

0

3.16

17.92

0.60

20.48

الإ�ستفادة

12.86

8.97

21.83

ع الإ�ستفادة

12.86

0.21

1.19

8.93

23.19

الفرق

0

0.21

1.19

0.04

1.36

الإ�ستفادة

10.54

7.51

18.06

ع الإ�ستفادة

15.06

10.73

25.80

الفرق

4.52

3.22

7.74

الإ�ستفادة

9.97

6.82

16.78

ع الإ�ستفادة

14.24

9.74

23.98

الفرق

4.27

2.92

7.19

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

نالحظ من خالل اجلدول ال�سابق �أن امل�ؤ�س�سة يف حالة عدم الإ�ستفادة من التحفيزات
ال�ضريبية تتحمل عبء �ضريبي كبري حيث قدر يف املتو�سط ب  27.71مليون دج كما نالحظ �إرتفاع
قيمة ال�ضرائب يف �سنة  2010وهذا راجع لإرتفاع الر�سم على القيمة امل�ضافة الناجت عن �إرتفاع قيمة
الإ�ستثمار وكذلك يف �سنة  2012وهو ناجت عن �إرتفاع الر�سم على الن�شاط املهني الناجت عن �إرتفاع رقم
الأعمال وهذا راجع لبدء امل�ؤ�س�سة يف هذه ال�سنة يف الإنتاج الفعلي .
	�أما يف حالة الإ�ستفادة ف�إن امل�ؤ�س�سة ال تتحمل عبء �ضريبي كبري وهذا خالل املرحلتني حيث
يقدر متو�سط ال�ضرائب ب  ، 18.51وهذا ما يدل على الفرق يف حجم ال�ضرائب التي تتحملها امل�ؤ�س�سة
يف حالة الإ�ستفادة وعدم الإ�ستفادة
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 -3مقارنة قيمة ال�ضرائب التي تتحملها امل�ؤ�س�سة مب�ؤ�شرات تناف�سية م�ؤ�س�سة حمبوبة:

�سنحاول من خالل هذا العن�صر ح�ساب ن�سبة ال�ضرائب �إىل بع�ض م�ؤ�شرات تناف�سية امل�ؤ�س�سة وذلك على
النحو التايل:
 -3-1م�ؤ�شر تكلفة ال�صنع:
�سنقوم من خالل هذا العن�صر بتو�ضيح مدى م�ساهمة التحفيزات ال�ضريبية يف حت�سني م�ؤ�شر
تكلفة ال�صنع للم�ؤ�س�سة وذلك بالإعتماد على �إجمايل التكاليف،وبع�ض املتغريات الأخرى املرتبطة بها.
 -3-1-1مقارنة قيمة ال�ضرائب ب�إجمايل التكاليف:
اجلدول املوايل يو�ضح ن�سب �إجمايل ال�ضرائب والر�سوم �إىل �إجمايل التكاليف ،وهذا يف حالة
�إ�ستفادة امل�ؤ�س�سة وعدم �إ�ستفادتها من التحفيزات ال�ضريبية
اجلدول رقم ()08
مقارنة ال�ضرائب ب�إجمايل تكاليف م�ؤ�س�سة حمبوبة الوحدة :مليون دج
ال�سنة
2010

2011

2012

2013

البيان

�إجمايل ال�ضرائب

�إجمايل التكاليف

الن�سبة املئوية

الإ�ستفادة

17.40

500.26

3.5%

ع الإ�ستفادة

37.87

541.22

7%

الفرق

20.47

40.96

3.5%

الإ�ستفادة

21.83

594.63

3.6%

ع الإ�ستفادة

23.19

597.35

3.8%

الفرق

1.36

2.73

0.2%

الإ�ستفادة

18.06

652.86

2.7%

ع الإ�ستفادة

25.80

668.34

3.9%

الفرق

7.74

15.48

1.2%

الإ�ستفادة

16.78

651.55

2.5%

ع الإ�ستفادة

23.98

667.79

3.6%

الفرق

7.2

16.24

1.1%

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

نالحظ من خالل اجلدول �أعاله �أن ن�سبة �إجمايل ال�ضرائب والر�سوم التي تتحملها امل�ؤ�س�سة
خالل الفرتة ( )2010-2013تقدر يف املتو�سط ب  3.07%وهي ن�سبة م�ؤثرة نوعا ما حيث �أن
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هاته الن�سبة تقدر يف املتو�سط ب  4.6%يف حالة عدم �إ�ستفادة امل�ؤ�س�سة من التحفيزات ال�ضريبية،
�أي �أن ن�سبة الفرق يقدر ب  1.53%وهذه الن�سبة تعترب �ضئيلة وهذا راجع حلجم التكاليف الهائلة
التي تتحملها امل�ؤ�س�سة ،وهذا ميكن �أن نف�سره ب�إرتفاع حجم الإهتالكات وهذا ب�سبب احلجم الكبري
لإ�ستثمارات امل�ؤ�س�سة وتزايدها من �سنة �إىل �أخرى ومبا �أن �أنظمة الإهتالك تعترب �إحدى �أهم �أ�شكال
التحفيزات ال�ضريبية فهي متثل وفرة �ضريبية مهمة للم�ؤ�س�سة.
½ مقارنة �إجمايل ال�ضرائب ب�إجمايل الديون
اجلدول رقم ()09
مقارنة قيمة ال�ضرائب ب�إجمايل ديون م�ؤ�س�سة حمبوبة الوحدة :مليون دج
البيان

2010
ع إ�
الإ�ستفادة

2011

2013

2012

�إ

ع �إ

�إ

ع �إ

�إ

ع �إ

�إجمايل
ال�ضرائب

17.40

37.87

21.83

23.19

18.06

25.80

16.78

23.98

�إجمايل الديون

542.35

542.23

519.43

519.43

452.29

452.29

329.30

329.30

الن�سبة املئوية

3.21

6.98

4.20

4.46

3.99

5.70

5.10

7.28

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

ن�ستخل�ص من خالل اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة جمموع ال�ضرائب �إىل �إجمايل الديون متثل
يف املتو�سط  4.12%يف حني �أن هذه الن�سبة تقدر ب  6.10%يف حالة عدم الإ�ستفادة ،وتو�ضح هذه
الن�سبة مدى قدرة امل�ؤ�س�سة من تغطية الديون وذلك بوا�سطة التحفيزات املمنوحة لها.
 3-1-2مقارنة قيمة ال�ضرائب بالديون ق�صرية االجل
اجلدول رقم ()10
مقارنة ال�ضرائب بالديون ق�صرية الأجل مل�ؤ�س�سة حمبوبةالوحدة :مليون دج
البيان
�إجمايل ال�ضرائب
الديون ق�صرية
الأجل
الن�سبة املئوية

2011

2010

2013

2012

الإ�ستفادة

ع �إ

�إ

ع �إ

�إ

ع �إ

�إ

ع �إ

17.40

37.87

21.83

23.19

18.06

25.80

16.78

23.98

432.95

432.95

397.07

397.07

329.33

329.33

215.94

215.94

4.02

8.89

5.50

5.85

5.48

7.83

7.77

11.10

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

نالحظ من خالل اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة �إجمايل ال�ضرائب �إىل الديون ق�صرية الأجل متثل
يف املتو�سط ب  ،5.7%حيث تقدر هذه الن�سبة ب % 8.41يف حالة عدم الإ�ستفادة من التحفيزات
ال�ضريبية ،وتعك�س هذه الن�سبة �إمكانية تغطية ال�ضرائب لقيم الديون ق�صرية الأجل ،كما متثل هذه
الن�سبة �إمكانية امل�ؤ�س�سة اللجوء �إىل تغطية قيمة التحفيزات ال�ضريبية يف حالة عدم الإ�ستفادة منها
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عن طريق الديون ق�صرية الأجل.
 -3-2م�ؤ�شر الإنتاجية:
اجلدول رقم ()11
مقارنة �إجمايل ال�ضرائب مب�صاريف امل�ستخدمني مل�ؤ�س�سة حمبوبة الوحدة :مليون دج
البيان
�إجمايل ال�ضرائب
م�صاريف
امل�ستخدمني
الن�سبة املئوية

2011

2013

2012

2010
ع �إ
الإ�ستفادة
37.87
17.40

إ�
21.83

ع إ�
23.19

إ�
18.06

ع إ�
25.80

إ�
16.78

ع إ�
23.98

40.40

40.40

46.06

46.06

53.67

53.67

50.07

50.07

43.07

93.74

47.39

50.35

33.65

48.07

33.52

47.89

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

نالحظ من خالل اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة �إجمايل ال�ضرائب �إىل م�صاريف امل�ستخدمني متثل
يف املتو�سط  40%حيث �أن هذه الن�سبة تقدر يف املتو�سط ب  60%يف حالة عدم �إ�ستفادة امل�ؤ�س�سة من
التحفيزات ال�ضريبية،حيث يبني هذا امل�ؤ�شر مدى قدرة التحفيزات ال�ضريبية على تغطية م�صاريف
امل�ستخدمني.
اجلدول رقم ()12
مقارنة �إجمايل ال�ضرائب بالأموال اخلا�صة مل�ؤ�س�سة حمبوبة الوحدة :مليون دج
البيان
�إجمايل
ال�ضرائب
�أموال خا�صة
الن�سبة املئوية

2010
ع إ�
الإ�ستفادة

2011

2013

2012

�إ

ع �إ

�إ

ع �إ

�إ

ع �إ

17.40

37.87

21.83

23.19

18.06

25.80

16.78

23.98

216.95
8.02

216.95
17.46

224.71
9.71

224.71
10.32

230.07
7.85

230.07
11.21

228.18
7.35

228.18
10.51

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

نالحظ من خالل اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة جمموع ال�ضرائب �إىل الأموال اخلا�صة تعك�س
مدى قدرة الأموال اخلا�صة على تغطية حجم ال�ضرائب املفرو�ضة على امل�ؤ�س�سة،حيث نالحظ �أن هذه
الن�سبة يف املتو�سط تقدر ب  8.23%يف حالة الإ�ستفادة� ،أما هذه الن�سبة فتقدر ب  12.37%يف حالة
عدم الإ�ستفادة وهي ن�سبة مرتفعة مقارنة مع احلالة الأوىل.
 -3-3م�ؤ�شر الربحية :مقارنة نتيجة امل�ؤ�س�سة يف ظل الإ�ستفادة ويف عدم الإ�ستفادة
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اجلدول رقم ()13
مقارنة نتيجة حمبوبة يف ظل الإ�ستفادة وعدم الإ�ستفادة
الإ�ستفادة
ع الإ�ستفادة
الفرق
الإ�ستفادة
ع الإ�ستفادة
الفرق
الإ�ستفادة
ع الإ�ستفادة
الفرق

النتيجة
الإجمالية
33.24
33.24
0
47.21
47.21
0
56.49
56.49
0

النتيجةاخلا�ضعة
لل�ضريبة
33.24
30.08
3.16
47.21
47.00
0.21
39.54
56.49
16.95

6.32
5.71
0.60
8.97
8.93
0.04
7.51
10.73
3.22

الإ�ستفادة

51.25

35.88

6.82

44.44

ع الإ�ستفادة

51.25

51.25

9.74

41.52

الفرق

0

15.37

2.92

2.92

ال�سنة
2010

2011

2012

2013

البيان

قيمة ال�ضريبة

النتيجة ال�صافية
26.92
27.52
0.60
38.24
38.28
0.04
48.98
45.76
3.22

امل�صدر:من �إعداد الباحثان بالإعتماد على الوثائق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة

نالحظ من خالل اجلدول ال�سابق �أن امل�ؤ�س�سة يف ظل �إ�ستفادتها من التحفيزات ال�ضريبية ال
تتحمل عبء كبري حيث تقدر النتيجة اخلا�ضعة لل�ضريبة يف املتو�سط ب  34.96م دج� ،أما يف حالة
عدم الإ�ستفادة فتقدر ب  46.23مليون دج �أي �أن امل�ؤ�س�سة يف احلالة الأوىل ت�ستفيد من وفرة �ضريبية
تقدر يف املتو�سط ب11.29مليون دج ،مما يجعل امل�ساهمني ي�ستفدون من فر�صة هامة من �أجل زيادة
عوائدهم.
ومن خالل اجلدول �أعاله �سوف نقوم بح�ساب مردودية امل�ؤ�س�سة ،وربحيتها يف ظل الإ�ستفادة
وعدم الإ�ستفادة من التحفيزات ال�ضريبية وذلك من خالل اجلدولني التاليني:
اجلدول رقم ()14
ن�سب املردودية والربحية (م�ؤ�س�سة حمبوبة) يف ظل الإ�ستفادة
2010

2011

2012

2013

املردودية
الإقت�صادية

نتيجة �صافية
جمموع الأ�صول

3.54%

5.13%

7.17%

7.97%

املردودية
املالية

نتيجة �صافية
ر�أ�س املال اخلا�ص

12.40%

17.01%

21.28%

19.47%

البيان
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ن�سبة الربحية
ال�صافية

الربح ال�صايف
HTرقم الأعمال

4.85%

6.50%

5.94%

6.24%

اجلدول رقم ()15
ن�سب املردودية والربحية (م�ؤ�س�سة حمبوبة) يف ظل الإ�ستفادة
2010

2011

2012

2013

املردودية
الإقت�صادية

نتيجة �صافية
جمموع الأ�صول

3.62%

5.14%

6.70%

7.44%

املردودية
املالية

نتيجة �صافية
ر�أ�س املال اخلا�ص

12.68%

17.03%

ن�سبة الربحية
ال�صافية

الربح ال�صايف
HTرقم الأعمال

4.96%

5.95%

البيان

6.07%

5.83%

	�إن ن�سبة املردودية الإقت�صادية ت�شري �إىل مدى الكفاءة يف �إ�ستخدام املوارد املتاحة للم�ؤ�س�سة
�أي ما �أ�ستخدم من �أ�صول للح�صول على النتيجة ومن خالل اجلدولني رقم ( )13و( )14يت�ضح �أن م�ؤ�س�سة
حمبوبة حققت مردودية معتربة خالل ال�سنوات ( )2010-2013و�أنها كذلك يف �إرتفاع م�ستمر حيث
�إرتفعت من � 3.54%سنة � 2010إىل � 7.97%سنة  ،2013وعليه ميكن القول ب�أن امل�ؤ�س�سة حتقق
�أرباح معتربة من خالل �إ�ستثماراتها� ،أما يف حالة عدم الإ�ستفادة ف�إن امل�ؤ�س�سة كذلك حتقق مردودية
�إقت�صادية معتربة ولكنها منخف�ضة مقارنة مع احلالة الأوىل حيث تقدر ن�سبة املردودية الإقت�صادية
يف املتو�سط ب  5.9%يف حالة الإ�ستفادة� ،أما يف حالة عدم الإ�ستفادة تقدر ب  5.7%وهذا ما يدل على
ت�أثري ال�ضريبة على املردودية الإقت�صادية للم�ؤ�س�سة ،حيث �أنه كلما مت التقليل من �إلتزامات امل�ؤ�س�سة
�إجتاه ال�ضريبة كلما حققت مردودية �أكرب.
كما نالحظ �أن ن�سبة املردودية املالية للم�ؤ�س�سة تعترب مرتفعة وتت�سم بالزيادة من �سنة
لأخرى� ،إال �أنها �شهدت �إنخفا�ض �سنة  2012هذا راجع لرتاجع مبيعات امل�ؤ�س�سة يف هذه ال�سنة وهذا
يف احلالتني (الإ�ستفادة وعدم الإ�ستفادة ) ،لكن يبقى �أثر ال�ضريبة وا�ضح على املردودية املالية
للم�ؤ�س�سة،حيث قدرت يف املتو�سط ب  17.5%يف حالة الإ�ستفادة� ،أما يف حالة عم الإ�ستفادة فتقدر ب
،16.9%وهذا ما يدل على �أن امل�ؤ�س�سة عندما تعفى من ال�ضرائب حتقق مردودية مالية مرتفعة مقارنة
مع حالة خ�ضوعها لل�ضريبة.
	�أما بخ�صو�ص ن�سب الربحية ال�صافية ،فنالحظ كذلك �أنها ترتفع هي الأخرى عند تخفيف
العبء ال�ضريبي على امل�ؤ�س�سة،حيث قدرت ن�سبة الربحية ال�صافية يف املتو�سط ب  5.9%يف حالة
الإ�ستفادة� ،أما يف حالة الإ�ستفادة فتقدر ب.5.7%
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اخلامتة:

يتبني لنا مما �سبق �أن اجلزائر تفطنت كغريها من البلدان النامية لأهمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،ف�سعت جاهدة لت�شجيع اال�ستثمار يف هذه الأخرية وذلك من خالل ال�سيا�سات املنتهجة يف
ال�سنوات الأخرية واجلهود املبذولة لدعم وترقية هذا القطاع وجت�سد هذا من خالل ا�ستحداث �أطر
م�ؤ�س�ساتية لدعم وترقية وتطوير هذا النوع من امل�ؤ�س�سات بالإ�ضافة �إىل برامج الت�أهيل واملرافقة
وتن�صب هذه اجلهود يف �سبيل خلق بيئة منا�سبة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ت�ساعدها على اجتياز
العقبات وكذلك حتثها على رفع من �أداها وزيادة تناف�سيتها و�صمودها يف وجه التحوالت االقت�صادية
الراهنة.
ميكن تلخي�ص نتائج الدرا�سة فيما يلي:
تعترب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر ركيزة �أ�سا�سية لتحقيق التنمية الإقت�صادية من
خالل م�ساهمتها يف الناجت الداخلي اخلام والقيمة امل�ضافة والتقلي�ص من حدة البطالة ،بالرغم
من ذلك ف�إنه اليزال قطاع ه�شا يحتاج لعمل كبري وعلى الكثري من الأ�صعدة ،حيث تواجهه جملة
من ال�صعوبات والتعقيدات،لعل �أهمها كرثة ال�ضرائب املفرو�ضة على هذا النوع من امل�ؤ�س�سات.
�إعتماد اجلزائر �سيا�سة التحفيز ال�ضريبي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وهذا من خالل �إن�شاء
هياكل وهيئات مكلفة مبنح الدعم املايل والتحفيزات ال�ضريبية لهذه امل�ؤ�س�سات من �أجل تخفيف
كاهلها من ال�ضرائب ومن ثم حثها على التناف�سية واخلروج مبنتجاتها �إىل العاملية.
تعترب الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار ANDIمن �أهم الهياكل الداعمة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة حيث تقدم جملة من التحفيزات ال�ضريبية (تخفي�ضات �ضريبية�،إعفاءات �ضريبية)،
�إال �أنه هناك متييز بني مرحلة الإجناز ومرحلة اال�ستغالل عند منح الإعفاءات ال�ضريبية حيث
�أن مرحلة الإجناز تعترب �أح�سن فرتة لإقرار الإعفاءات التي مت�س امل�شرتيات من املعدات والآالت
الالزمة لإجناز امل�شروع حيث تكون امل�ؤ�س�سة يف حاجة �إىل �أكرب قدر ممكن من ال�سيولة املالية،
ومنح الإعفاءات يف مرحلة اال�ستغالل من �ش�أنه حتفيز امل�ستثمرين على الإ�سراع يف البدء يف
ممار�سة الن�شاط مما يكون له الأثر الإيجابي على التنمية االقت�صادية.
�إن م�ؤ�س�سة حمبوبة يف ظل �إ�ستفادتها من التحفيزات ال�ضريبية حققت م�ؤ�شرات تناف�سية معتربة
وهذا راجع لإعفائها من �إلتزامات ال�ضريبة مما قل�ص من تكاليفها وزاد من ربحيتها.
تعترب التحفيزات ال�ضريبة من �أهم العوامل الداعمة لتناف�سية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لكن لي�ست ال�شيء الوحيد املتحكم بها.
بناءا على النتائج املتو�صل �إليها ،ف�إننا نو�صي مبا يلي:
العمل على تقدمي الدعم الالزم للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وذلك من خالل بناء �سيا�سات
�إ�سرتاتيجية ومنظومة م�ؤ�س�ساتية تنا�سب خ�صو�صيتها.
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تهيئة املنظومة املالية وامل�صرفية وذلك يكون عن طريق التحفيز ملنح التمويل للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وت�سيري �إجراءاته،و�إعتماد �أ�ساليب �إبتكارية للتعامل مع خ�صو�صية هذا النوع من
امل�ؤ�س�سات،و�إن�شاء م�صارف متخ�ص�صة وم�ؤ�س�سات مالية جديدة وت�سهيل �إعتماد البنوك.
تهيئة املنظومة الت�شريعية واجلبائية وذلك من خالل جعل القوانني ال�ضريبية وقوانني الإ�ستثمار
تت�سم بالو�ضوح ،ال�شفافية والثبات،بالإ�ضافة �إىل تقدمي التحفيزات الالزمة ومنها التحفيزات
اجلبائية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
توطيد العالقة بني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ومراكز البحث التطبيقي لإ�ستقطاب الأفكار
والإبداعات التكنولوجية و�إيجاد احللول التي تنا�سب مع م�شاكلها الت�سويقية املطروحة بالأخ�ص
على امل�ستوى ال�سوق الدولية.
ر�سم �سيا�سة لت�سريع عملية ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة جلعلها قادرة على املناف�سة ،ومن
ال�ضروري �أن تنبع هذه املجهودات من �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل.
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 1414نف�س املرجع ال�سابق� ،ص .174
1515املادة  21من الأمر رقم ( )01-03امل�ؤرخ يف  ،22/08/2001اجلريدة الر�سمية للجمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،العدد � ،47ص.07
 1616املادة  07من الأمر رقم ( )06-08امل�ؤرخ يف  ،19/07/2006املعدل و املتمم للأمر(،)01-03
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 1717املادة  08من الأمر رقم ( )06-08امل�ؤرخ يف  ،19/07/2006املعدل و املتمم للأمر(،)01-03
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ANDI : Agence National de Développement de l’investissement
IBS : Impôt sur le Bénéfice des sociétés
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
DD : Droit de Douane
TAP : Taxe sur l’Activité Professionnelle
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د /جميل حزام يحي الفقية

�أ�ستاذ القانون الدول امل�شارك
مركز الدرا�سات والبحوث اليمني

مقدمة:

�أتفق فال�سفة ال�سيا�سة على �أن الدولة هي الذروة التي تتوج البنيان
االجتماعي احلديث وتكمن طبيعتها التي تنفرد بها يف �سيادتها على جميع
�أ�شكال املجتمعات الأخرى.
فالدولة و�سيلة لتنظيم ال�سلوك الب�شري وفر�ض املبادئ ال�سلوكية
التي ينبغي �أن ينظم الأفراد حياتهم على �أ�سا�سها .
فهي التي ت�صدر القوانني وتعاقب من يخرج عليها كما �أنها متلك فر�ض
النظام ل�ضمان طاعتها من قبل الأفراد واجلماعات املندرجة حتت ظلها.
و�إذا كان هذا هو �ش�أن الدولة فقد كانت مو�ضع اهتمام ودرا�سة معظم
فروع العلوم الإن�سانية من علوم االجتماع وال�سيا�سة والقانون واالقت�صاد ...
الخ ،فعلم التاريخ يحكي تطور الدولة كفكرة ونظام ويتناول حال وم�صري
الدول و�أ�شكالها يف خمتلف الأوقات والع�صور  .وعلم ال�سيا�سة يدر�س الدولة
من حيث القواعد النظرية والعملية التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدول
املختلفة و�أكرثها جدوى وثباتا وا�ستقرارا.
وعلم القانون يدر�سها من حيث القواعد امللزمة التي تدور يف �إطارها
�أعمال الدولة ون�شاطها وو�سائلها لتحقيق �أهدافها و�إلزام رعاياها بطاعتها
والنزول على �أوامرها .كما يعنى علم القانون الدويل بدرا�ستها ك�أحد
�شخ�صيات هذا القانون  .وعلى �ضوء ما تقدم ال بد من القول �أن الدولة على
هذا الأ�سا�س لعبت وما تزال تلعب الدور الأ�سا�سي يف املجتمع الدويل ،حيث
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كانت هي (ال�شخ�ص) الوحيد الذي تخاطبه قواعد القانون الدويل حتى نهاية القرن الثامن ع�شر
امليالدي  ،ثم بد�أ (الأ�شخا�ص) الآخرون بالظهور �إىل جانبها مثل (الأمم) و(املنظمات الدولية ) و (
منظمات التحرير الوطنية )(� .)1إال �أنة ب�إمكاننا القول �أن الدولة ال تزال حتى الآن تعترب �أهم ه�ؤالء
جميعا.
وهنا البد من التذكري �إىل �أن ميثاق هي�أة الأمم املتحدة قد بد�أت بعبارة (نحن �شعوب الأمم
املتحدة ) بدال من القول ( نحن �شعوب الدول املتحدة) ،و�إذا كانت املنظمة نف�سها قد حملت ت�سمية
(الأمم املتحدة) بدال من (الدول املتحدة ) فهنا لي�ست الغاية من ذلك �إعطاء الأولوية للأمم وال�شعوب
على (الدول) بل الغاية هي تركيز االهتمام على الأ�سا�س القومي للدولة ال �أكرث وال �أقل.
ودليلنا على ذلك هو �أن الع�ضوية يف هذه املنظمة لي�ست مفتوحة �إال للدول امل�ستقلة ح�صرا ،
حيث قد ن�ص ذلك �صراحتا يف املادتني ( الثالثة والرابعة ) من نف�س ميثاق منظمة الأمم املتحدة.

ت�سا�ؤالت البحث

طرح البحث عددا من الت�سا�ؤالت منها على �سبيل املثال ال احل�صر :
ما هو تعريف الدولة يف القانون الدويل .ما هي �أركان الدولة يف القانون الدويل .ما هي حقوق الدول وواجباتها يف القانون الدويل .ما هي امل�س�ؤولية الدويل يف القانون الدويل .-ما هي �أركان امل�س�ؤولية يف القانون الدويل .

�أهداف البحث

تعريف الدولة يف القانون الدويل .�شرح وتو�ضيح �أركان الدولة يف القانون الدويل .تعريف حقوق الدول وواجباتها يف القانون الدويل .تعريف امل�س�ؤولية يف القانون الدويل .-تو�ضيح وتبيان �أركان امل�س�ؤولية يف القانون الدويل .

منهج البحث

اعتمدت يف �إعداد هذا البحث املنهج الو�صفي والتحليلي الذي يعتمد على جتميع احلقائق
واملعلومات لأي حدث �أو ظاهرة  ،ثم حتليلها وتف�سريها وذلك من �أجل احل�صول على نتائج ت�ساهم يف
امل�ستقبل يف تكوين ر�ؤية م�ستقبلية لهذه الظاهرة.

خطة البحث

�أ�شتمل البحث على ثالثة �أبواب هي كالتايل:

 .-1د � /إح�سان هندي  ،مبادئ القانون الدويل يف ال�سلم واحلرب  ،دم�شق  1984 ،م � ،ص . 159
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الباب الأول :نظرية الدولة
الف�صل الأول :تعريف الدولة يف القانون الدويل العام .
الف�صل الثاين� :أركان الدولة يف القانون الدويل العام .
الباب الثاين :حقوق الدول وواجباتها يف القانون الدويل
الف�صل الأول :حقوق الدول يف القانون الدويل العام
الف�صل الثاين :واجبات الدول يف القانون الدويل العام .
الباب الثالث :امل�س�ؤولية الدولية يف القانون الدويل
الف�صل الأول :التعريف يف امل�س�ؤولية الدولية يف القانون الدويل العام .
الف�صل الثاين� :أركان امل�س�ؤولية الدولية يف القانون الدويل العام .

الباب الأول :نظرية الدولة

الف�صل الأول :تعريف الدولة يف القانون الدويل
تعددت تعريفات فقهاء القانون الدويل للدولة كما تعددت لدى غريهم من علماء االجتماع
وال�سيا�سة.
وهنا البد �أن ن�شري �إىل �أن كلمة ( دولة ) يف اللغة العربية م�شتقة من فعل ( دال ) مبعنى تغري
الزمان وانقلب ،ومن هذا قولهم ( دالت دولتهم ) مبعنى ذهبت و�أتى مكانها دولة �أخرى ،ويف هذا جاء
قول ال�شاعر� :أبي البقاء (هي الأمور كما �شاهدتها دول  ....من �سره زمن �ساءته �أزمانا) �أما كلمة
الدولة يف اللغات الأوروبية فيربز يف ا�شتقاقها عن�صر الثبات واال�ستقرار  ،حيث �أن الكلمة املقابلة
لكلمة دولة يف �أغلب هذه اللغات هي م�شتقة من الكلمة الالتينية (  ) STATUSومعناها ( و�ضع ) �أو
( حالة ) مثل كلمة (  ) ETATباللغة الفرن�سية و ( )STATEباللغة الإجنليزية و ()ESTADO
باللغة الأ�سبانية(.)2
وهنا ال بد من التذكري �إىل �أنه قد بدئ با�ستخدام الكلمة العربية يف هذا املعنى منذ بدء تقهقر
الدولة العبا�سية ،و�أما الكلمة الالتينية  ،وما يقابلها باللغات الأوروبية التي تفرعت عنها  ،فيقال �أن
من �أول من ا�ستخدمها يف املعنى ،هو (ميكيافلي) يف كتابة املعروف (الأمري) عام 1515م ،حيث يقول (
�إن كل �أ�شكال احلكم التي لها �أو كان لها �سلطة على الب�شر هي دولة �سواء كانت على �شكل جمهوريات �أم
�إمارات).
�أما �إذا بحثنا عن تعريف علمي للدولة ف�إننا �سنجد �صعوبات كثرية يف ذلك  ،لأن الدولة وقبل
� -2أنظر  ،د � /إح�سان هندي  ،امل�صدر ال�سابق � ،ص . 061 ،
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كل �شي مفهوم قانوين �سيا�سي ،لذا ال بد من �أن يت�أثر التعريف بعقيدة معينة  ،وهذا ما ينق�ص من معنى
التعريف ودقته.
وهكذا فالتعريف الليربايل للدولة مثال يختلف عن التعريف املارك�سي لها ،حيث �أن الأول يركز
على توافر �أركانها بينما الثاين يركز على عن�صر ( االق�سار) الذي ميار�سه احلكام جتاه املحكومني يف كل
دولة .وعلى هذا الأ�سا�س ب�إمكاننا �إراد عددا من التعريف للدولة.
فهناك من يعرفها على �أنها ( جمموعة من الأفراد يقيمون على �سبيل اال�ستقرار يف �إقليم معني
ويخ�ضعون ل�سيطرة هيئة حاكمة ذات �سيادة )(.)3
بينما يعرفها �آخر على �أنها ( وحدة �سيا�سية قانونية تت�ألف من جمموعة من النا�س يقيمون
على �إقليم حمدد ويخ�ضعون ل�سلطة �سيا�سية يف �إطار تنظيم حكومي قانوين )(� .)4أما د�ستور اجلمهورية
اليمنية لعام  2001م ,ويف مادته ( الأوىل ) في�ؤكد على �أن ( :اجلمهورية اليمنية دولة عربية م�ستقلة
ذات �سيادة ،وهي وحدة ال تتجز�أ وال يجوز التنازل عن �أي جزء منها ،وال�شعب اليمني جزء من الأمة
الإ�سالمية )( .)5ون�ستطيع �أن نقول يف هذا ال�سياق �أن ن�ص تلك املادة قد �أتى كتعريف كامل و�شامل
للدولة اليمنية ،حيث �شمل ال�سيادة واال�ستقالل للدولة وهذا من �ضمن مميزات الدولة يف القانون
الدويل العام� ،أما نحن فن�ستطيع تعريف الدولة يف دورنا على �أنها (جماعة من النا�س تعي�ش على �أر�ض
معينة ب�شكل دائم ودون انقطاع ،وتخ�ضع حلكومة منتخبة ومنظمة تتوىل املحافظة على كيان تلك
اجلماعة  ،وتدير �شئونها وم�صاحلها القانونية والعامة) .وهناك مميزات و�شروط عدة تدل على وجود
الدولة من عدمه �سوف نو�ضحه فيما �سي�أتي من نقاط البحث.

الف�صل الثاين� :أركان الدولة يف القانون الدويل
�أولآ  :ال�سكان �أو ( ال�شعب ):

�إن عن�صر ال�سكان �أو ( ال�شعب ) يعترب �أحد العنا�صر الأ�سا�سية لوجود الدولة بنظرنا  ،ومن �أجل
�أن تتمتع الدولة بال�شخ�صية القانونية يف القانون الدويل العام  ،فال يت�صور وجود دولة من دون وجود
�شعب ( . )6و�سكان الدولة �أو �شعبها هنا ( هم جمموع الأفراد الذين يقطنون �إقليمها ب�شكل م�ستقر،
ويخ�ضعون كذلك ل�سلطاتها و�سيادتها �سواء كانوا يحملون جن�سيتها �أم ال )(.) 7
و�سكان �أي بلد من بلدان العامل ن�ستطيع تق�سيمهم �إىل فريقني رئي�سيني هما كالتايل:
�أ– مواطني البلد الأ�صليني :وهم برئينا جمموعة الأفراد الذين يحملون جن�سية الدولة ،
 .3د  /مفيد �شهاب  ،القانون الدويل العام  ،دار النه�ضة العربية  ،الطبعة الثانية  1985 ،م � ،ص . 105
 .4د � /إبراهيم حممد �ألغنامي  ،القانون الدويل العام  ،املطبعة التجارية احلديثة  ،القاهرة  1990 ،م � ،ص . 176
� .5أنظر  ،ن�ص املادة ( الأوىل ) من د�ستور اجلمهورية اليمنية ال�صادر عام  2001م .
 . 6د  /ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،الدولة يف القانون الدويل العام  ،القاهرة مكتبة �إتراك  2009 ،م � ,ص . 9
 . 7د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 163
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بحيث متتلك هذه الدولة �إزائهم اخت�صا�صات كاملة �سواء من حيث ( ال�سلطة ال�شخ�صية ) �أو ( ال�سلطة
الإقليمية ) ،وهذا يعني برئينا �أن قوانني الدولة تنطبق على مواطنيها حتى لو كانوا خارج �إقليمها،
وباملقابل ف�إن حمايتها لهم متتد �إىل خارج �إقليمها وهذا ما ن�سميه اليوم ( باحلماية الدبلوما�سية ).
كما يتمتع املواطنون هنا �أي�ضا بطائفة من احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ال يتمتع بها الأجانب
مثل حق ( الرت�شيح واالنتخابات مثال ).
وهنا البد من الإ�شارة �إىل �أن قواعد عالقة املواطنني بدولتهم حتكمها ( اجلن�سية ) � ،أي قواعد
وت�شريعات القانون الداخلي للدولة ح�صرا.
ب– الأجانب :والأجانب هنا هم من يحملون جن�سية دول �أخرى ولكنهم يقيمون يف �أرا�ضي
الدولة ب�شكل م�ستقر ب�سبب �أو لآخر ،بحيث تتمتع دولة املقام �إزاء ه�ؤالء باخت�صا�صات حمددة مبنية
على �سلطاتها الإقليمية فقط ح�سب املبد�أ الالتيني القائل( :من يقيم على �أر�ضي فهو خا�ضع ل�سلطاين)
(.)8
وميكن لأفراد هذه الفئة �أن ي�صبحوا من فئة املواطنني �إذا تقدموا بطلبات (جتن�س) �إىل
الدولة ووافقت الدولة على منحهم جن�سيتها ،وي�صبح لهم يف هذه احلالة جميع احلقوق التي للمواطنني
الأ�صليني (ما عدا بع�ض اال�ستثناءات التي تتعلق باحلقوق ال�سيا�سية العامة).
و�أما الأجانب الذين ال يكت�سبون جن�سية الدولة فتنظم عالقتهم بها قواعد (املركز القانوين
للأجانب) يف القانون الدويل اخلا�ص.
وقد حدد �أر�سطو عدد �سكان الدولة بع�شرة �ألف ن�سمة على الأقل لكي ت�ستحق ت�سميتها كدولة،
بينما اكتفى �أ�ستاذة �أفالطون بن�صف هذا العدد( .)9و�أما يف املفهوم القانوين احلديث فال عربة لعدد
ال�سكان من حيث القلة �أو الكرثة  :فهناك دول يفوق عدد �سكانها اليوم املليار ن�سمة مثل ال�صني ،وهناك
دول ال يتجاوز عدد �سكانها ب�ضعة �آالف فقط مثل دول (موناكو – �سان مار ينو – الفاتيكان – دولة
الإمارات العربية املتحدة وعددا من دول اخلليج العربي) ،كما �أنة ال يهم هنا �أن يكون عدد املواطنني
الأ�صليني �أكرث من عدد الأجانب يف الدولة مادام ه�ؤالء الأجانب يقيمون ب�صفة م�ستقرة على �إقليم
الدولة وتربطهم بها رابطة التوظف �أو الإقامة(.)10
ونرى نحن �أنة ال عربة هنا لن�سبة عدد الأجانب �إىل عدد املواطنني الأ�صليني ،حيث هناك دول
يكاد عدد الأجانب فيها �أن يزيد عن عدد املواطنني الأ�صليني مثل دولة ( لك�سمبورغ يف �أوروبا ودول
اخلليج العربي ) بينما هناك دول �أخرى يقل فيها عدد الأجانب �إىل حد كبري مثل ( ال�صني  ،منغوليا ،
�ألبانيا ).
و�أخريا البد من �أن نذكر هنا �إىل �أنة لي�س من ال�ضروري �أن يكون �سكان الدولة من عرق واحد
 .8د  /حامد �سلطان  ،القانون الدويل العام يف وقت ال�سلم  ،الطبعة الثالثة –  1968م � ،ص . 464
 . 9د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 163
 .10د  /عبد الواحد الزنداين  ،ال�سري والقانون الدويل  ،من�شورات اجلامعة اليمنية � ،صنعاء  1995 ،م � ،ص . 126
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�أو دين واحد �أو يتكلمون لغة واحدة  ،حيث ال توجد �أي دولة من دول العامل املعا�صر تخلو من �أقلية
عرقية �أو دينية �أو لغوية �أو ثقافية� ،إال �أننا نرى �أنة كلما كان ال�سكان متجان�سني كلما كان ذلك �أف�ضل
للدولة �أوال وجلريانها ثانيا.
وهناك من يطلق من بع�ض امل�ؤلفني على الفئة الأوىل من ال�سكان� ،أي على فئة املواطنني الذين
يحملون جن�سية الدولة ا�سم ( ال�شعب ) وهكذا فال�شعب اليمني يعني �سكان الدولة اليمنية الذين
يحملون جن�سيتها ،وال�شعب الأمريكي يعني �سكان الدولة الأمريكية ،بينما هناك من امل�ؤلفني وخا�صة
امل�ؤلفني الفرن�سيني والإيطاليني من يطلق على عن�صر ال�سكان يف الدولة ا�سم ( الأمة ) ،على �أ�سا�س �أن
( الدولة هي التعبري ال�سيا�سي للأمة  ،والأمة هي التعبري االجتماعي للدولة ) ،وهذا برئينا تعبري غري
�صحيح وغري موفق ،من �أجل ذلك يتوجب علينا �شرح وتو�ضيح مفهوم ( الأمة ) ببع�ض من التف�صيل
وخا�صة من حيث عالقتها بالدولة كالتايل:
الأمة:
كلمة ( �أمة ) يف اللغة العربية م�شتقة من كلمة ( �أم ) ،ويف هذا يقول �إبن خلدون ( :يرتتب
على ن�سب الوالء كل ما يرتتب على ن�سب الرحم )(.)11
وهناك تعاريف �أخرى للأمة �أي�ضا مثل ( :هي جماعة طبيعية من الب�شر قادتهم وحدة الأر�ض
والأ�صل والعادات واللغة �إىل وحدة يف منط احلياة والوعي االجتماعي )(.)12
�إال �أنة من خالل التعريف يت�ضح لنا �أنة من �أ�صل العنا�صر الثالثة التي تت�شكل منها الدولة ال
يتوفر يف الأمة �إال عن�صر واحد وهو عن�صر ال�سكان ،و�أما العن�صران الآخران – وهما الإقليم وال�سيادة
 ،فال يتوفران يف الأمة دوما ،من �أجل ذلك ب�إمكاننا القول �أنة ال ميكن للأمة �أن ت�صبح ( دولة ) �إال �إذا
وجدة لها �إقليما خا�صا بها بحيث ت�صبح فوق هذا الإقليم �سلطتها الوطنية امل�ستقلة.
كما �أننا جند اليوم �أربعة �أنواع من الأمم يف العامل وهي كالتايل:
 - 1الأمة – الدولة:
وهي برئينا تلك الأمة التي حققت نف�سها �سيا�سيا �ضمن حدود وطنية خا�صة بها  ،وبهذا تنطبق
حدودها ال�سيا�سية على حدودها القومية  ،وميتزج فيها مفهوم (القومية) وهو عاطفة الوالء نحو
الأمة مبفهوم ( الوطنية ) وهو عاطفة الوالء نحو الدولة نف�سها بحيث ترتادف كلمة ( الأمة ) فيها
مع ( ال�شعب ) ومع الدولة ككل  ،وجند عدة �أمثلة حلالة – الدولة – الأمة يف املجتمع الدويل املعا�صر
وخا�صة يف �أوروبا مثل فرن�سا وايطاليا وهولندا و�ألبانيا وال�سويد والرنويج وفنلندة(.)13
لذا جند فقهاء هذه الدول ،وخا�صة الفقهاء الفرن�سيني ،يعتربون كلمة (الأمة) مرادفة
( للدولة ) ،حيث �أن (الدولة ) هي التنظيم ال�سيا�سي للأمة  ،ح�سبما يقول ( هوريو )  ،والتج�سيد
� .11أنظر  ،د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 164 ،
 . 12نف�س امل�صدر � ،ص . 165
� . 13أنظر  ،د � /إح�سان هندي م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 165
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القانوين لها ح�سبما يقول ( �إي�سمان)(.)14
 - 2الدولة املتعددة القوميات:
وهذه الدولة برئينا هي تلك الدولة التي تت�ضمن ( �أمتني ) مثل ت�شيكو�سلوفاكيا �سابقا وت�سمى
الدولة يف هذه احلالة ( مزدوجة القومية )� ،أو عدة �أمم كما كان علية احلال يف جمهورية يوغ�سالفيا
قبل التق�سيم التي كانت ت�ضم حدودها ( �ست ) قوميات على الأقل وكذلك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
�أي�ضا الذي كان بدورة ي�ضم �أكرث من (� )186أمة و�شعب وكذلك دولة الهند التي ت�ضم يف الفرتة احلالية
العديد من القوميات وال�شعوب وكذلك الواليات املتحدة الأمريكية �أي�ضا التي ت�ضم الكثري من القوميات
وال�شعوب يف �ضل دولتها �ألإحتاديه .
وهنا البد �أن ن�ؤكد �أن حركة التاريخ تدل على �أن الدولة املتعددة القوميات هي مرحلة م�ؤقتة
من حيات الدول ،حيث �أن مثل هذه الدول �إما �أن تنتهي وذلك عن طريق ا�ستقالل كل �أمة عن الأخرى،
كما حدث يف الإمرباطورية العثمانية �سابقا ،وكما حدث يف الإحتاد ال�سوفيتي ويوغ�سالفيا وال�سودان
يف ع�صرنا احلايل  ،و�أما �أن تتمكن الدولة املتعددة القوميات على العك�س من ذلك يف �صهر جميع قومياتها
يف قومية واحدة و�شعب واحد كما حدث يف الواليات املتحدة الأمريكية(.)15
 - 3الأمة املجز�أة:
وهي بنظرنا تلك الأمة التي تت�شكل من عدة دول م�ستقلة لكل منها وطنيتها  ،وهذا يعني بدورة
�أن ال�شعور القومي يكون يف هذه احلالة �أو�سع و�أ�شمل من ال�شعور الوطني لأن احلدود القومية يف هذه
احلالة تكون �أو�سع من احلدود ال�سيا�سية  ،ومثالنا على ذلك حالة الأمة العربية اليوم التي ت�ضم �أكرث
من ( واحد وع�شرون دولة ) م�ستقلة وعددا من الأقاليم املغت�صبة يف امل�شرق واملغرب.
وهنا يجب الت�أكيد على �أن مفهوم الأمة يف هذه احلالة �أو�سع من الدولة بكثري  ،لذا ال يجوز يف
احلالة هذه ا�ستخدام تعابري مثل  :الأمة اليمنية  -الأمة امل�صرية – الأمة اجلزائرية لأن جميع هذه
ال�شعوب لي�ست �إال جزء ال يتجزءا من �أمة واحدة هي ( الأمة العربية )� ،إال �أنة من الأف�ضل باملقابل
ا�ستخدام تعابري مثل  :ال�شعب اليمني – ال�شعب امل�صري – ال�شعب اجلزائري  ،طاملا و�أن هذه ال�شعوب
ت�شكل دوال م�ستقلة ومل تتوحد بعد يف دولة واحدة التي ت�أمل الأجيال العربية اليوم يف قرب ذلك
اليوم  ،كون الوحدة اليمنية والوحدة الأملانية يف ت�سعينات القرن الع�شرين قد فتحتا برئينا بارقة
�أمل يف حتقيق ذلك اليوم املن�شود لوحدة الأمة العربية يف كيان موحد وقوي.
 - 4الأمة املمزقة:
وهي برئينا تلك الأمة التي تقا�سمتها �أمما �أخرى ،بحيث يتم �إحلاق كل جزء منها بدولة �أجنبية
بعينها ،بحيث مل تتمكن الأمة تلك من �إن�شاء دولتها الوطنية اخلا�صة بها �أو من االن�ضواء بكاملها �ضمن
نطاق دولة م�ستقلة مع غريها من الدول.
 .14ومن نتيجة ذلك ال يوجد يف اللغة الفرن�سية �إال كلمة واحدة هي (  ) Nationalلرتجمة كلمتني عربيتني هما ( وطني ) و ( قومي ) .
 . 15امل�صدر ال�سابق � ،ص . 165
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وهناك مثالني للدليل على ذلك وهما كالتايل:
•املثال الأول ،مثال الأمة البولونية قبل عام 1919م ،عندما كانت تتقا�سمها كال من :الإمرباطورية
النم�ساوية والإمرباطورية الربو�سيه.
()16
•املثال الثاين ،مثال الأمة البا�سكية التي تتواجد يف �شمايل �أ�سبانيا وجنوب غرب فرن�سا .
وعلى �ضوء كل ما تقدم ب�إمكاننا �أن نتو�صل �إىل ا�ستنتاج مفاده ما يلي:
�أن مفهومي ( الدولة) و ( الأمة ) لي�سا متطابقني وال مرتادفني كذلك� ،إال يف حالة واحدة هي
حالة الأمة – الدولة التي ينادي بها املبد�أ القومي ،و�أما يف احلاالت الأخرى فيختلف املفهومان اختالفا
وا�ضحا و�صريحا.
و�إذا كان من امل�ستح�سن �أن يكون لكل �أمة دولتها الوطنية اخلا�صة بها ،ف�أننا نكون قد حققنا
مبد�أ �أ�سا�سيا من مبادئ القانون الدويل املعا�صر ،وهو مبد�أ ( حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها ) ف�إن الواقع
ال يزال على غري هذا ال�شكل املثايل ،ونرى نحن �أنة طاملا بقي الواقع مغايرا تبقى احلاجة للتمييز بني
مفهومي ( الدولة ) و ( الأمة ) وهذا التمييز يتطلب بالتايل التمييز بني مفاهيم �أخرى فرعية كذلك
 ،التمييز بني ( الأمة ) و ( ال�شعب ) من جهة  ،وبني ( القومية ) و ( اجلن�سية ) من جهة ثانية ،وبني
( القومية ) و ( الوطنية ) من جهة ثالثة ،وهي برائينا مفاهيم تتحد يف حالة ( الدولة – الأمة )
وتختلف يف احلاالت الأخرى.
وكما هو معروف ف�إن الدول تق�سم من حيث تركيبتها �إىل دول �إحتاديه �أو دول مركبة ،ودول
موحدو �أو دول ب�سيطة ولقيام كل من الأنواع ال�سابق ذكرها ظروف ودوافع ومقومات خا�صة � ،سوف
نحاول تو�ضيح ذلك فيما يلي:
 - 1الدولة االحتادية ( املركبة ):
وهنا يجب الت�أكيد على �أن الدولة االحتادية املركبة هي( :عبارة عن جمموعه من الدول
�أحتدت فيما بينها لتكوين دولة مركزية تقوم �أ�سا�سا على �إحتاد عدد من الدول تخ�ضع جميعها ل�سلطة
واحدة  .وقد ي�أخذ الإحتاد �أنواعا خمتلفة يتميز الواحد منه عن الآخر وفقا لتوزيع ال�سلطات بني
الدول الداخلة فيه وملدى خ�ضوعها لل�سلطة امل�شرتكة)(.)17
وهكذا ف�إن الدولة �ألإحتاديه تقوم على �أ�سا�س �إعطاء حكومات الأقاليم ق�سطا ال ب�أ�س به
من اال�ستقالل الذاتي يف ال�شئون الداخلية لتلك الأقاليم دون �سواها  ،كال�شئون ال�صحية والبلدية
والثقافية وغريها  ،بينما يكون ذلك كله من �ش�أن احلكومة املركزية وحدها يف نظام الدولة املوحدة
( الب�سيطة)(.)18
ويوجد هناك عدد كبري من الدول �ألإحتاديه مثل  :الواليات املتحدة الأمريكية ،جمهورية
 . 16نف�سه � ،ص .166 ،
 .17د  /ع�صام العطية  ،القانون الدويل العام  ،بغداد  1987م � ،ص . 289
 .18د  /عبد الرحمن البزاز  ،الدولة املوحدة والدولة �ألإحتاديه ط ، 3دار القلم  ،القاهرة  1966 ،م � ،ص . 90 – 85
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�أملانيا �ألإحتاديه ،جمهورية جنوب �أفريقا ،ا�سرتاليا ،كندا ،والإمارات العربية املتحدة ،وعلى هذا
الأ�سا�س يق�سم فقهاء القانون الدويل العام الدولة املركبة �إىل �أربعة �أق�سام هي:
 .أ�ألإحتاد الفيدرايل �أو الدولة �ألإحتاديه:
وهي الدولة التي تن�ش�أ عن طريق ان�ضمام عدد من الدول لت�شكيل دولة احتادية مركزية
يحكمها د�ستور �إحتادي( ،)19بحيث تذوب هنا ال�شخ�صية الدولية للدول الأع�ضاء ،وتظهر �شخ�صية
الدولة �ألإحتاديه فقط  ،ويف نظام الدولة الفيدرالية يرتك حلكومات الأقاليم ( الدول الأع�ضاء )
م�ساحه كبرية من اال�ستقالل الذاتي يف ال�شئون الداخلية التي تهم تلك الأقاليم(.)20
وهنا البد �أن ن�ؤكد ب�أن التجربة الوحدوية بني م�صر و�سوريا عام 1958م ،قد مثلت �أول جتربة
اندماجيه يف الوطن العربي تلتها الوحدة اليمنية املباركة عام 1990م ،بينما كان الإحتاد ال�سوفيتي
( ال�سابق ) مثال �صاحلا للدولة �ألإحتاديه )21(،وكذلك الواليات املتحدة الأمريكية ،وكندا  ،و�أملانيا
�ألإحتاديه وغريها من بقية بلدان العامل وهي كرث.
 .ب�ألإحتاد الكون فدرايل �أو التعاقدي:
وهذا �ألإحتاد يتكون بدورة من دولتني �أو �أكرث ،بحيث تتفق فيما بينها مبوجب معاهده دولية
على �إقامة هيئة م�شرتكة بق�صد حتقيق �أغرا�ض ومبادئ معينة يتم �أالتفاق عليها( ،)22بحيث ت�ضل
الدول الأع�ضاء حمتفظة ب�سيادتها الداخلية واخلارجية (.)23
 .ت�ألإحتاد ال�شخ�صي:
يقوم مثل هذا �ألإحتاد بني دولتني �أو �أكرث ،بحيث يكون هناك رئي�س �أو ملك و�أحد للدولتني،
مع احتفاظ الدولتني بكامل �سيادتهما الداخلية واخلارجية ( .)24واملظهر الوحيد للإحتاد هو رئي�س
الدولة الذي ين�ش�أ على �أ�سا�س امل�صاهرة والإرث بني الأ�سر املالكة كما حدث ذلك �إثر زواج دوق ليتوانيا
من �أمري ة بولونيا(.)25
 .ث�ألإحتاد الفعلي �أو ( احلقيقي ):
وهذا �ألإحتاد يعرف ب�أنة ( :ان�ضمام دولتني �أو �أكرث يف �إحتاد دائم وغري م�ؤقت ،بقيادة رئي�س
و�أحد وحكومة و�أحده ،وال يقوم هذا �ألإحتاد على �شخ�ص رئي�س الدولة ،كما هو يف �ألإحتاد ال�شخ�صي
و�إمنا ميتد �إىل بناء هيئات حكومية موحدة ذات �صالحيات و�أ�سعه كاخلارجية والدفاع واملالية.
�إذ تتوىل هيئات حكومية موحدة �إدارة هذه الهيئات نيابة عن الدول الأع�ضاء التي تفقد
 . 19د  /على اجلمهوري  ،حممد نا�صر احلاج � ،أالحتادات العربية احلديثة والوحدة اليمنية � ،سعد �سمك للطباعة  ،القاهرة  1994 ،م � ،ص . 49
 . 20د  /عبد الرحمن البزاز  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 84
 .21قحطان �أحمد �سليمان احلمداين  ،الوحدة العربية  ،درا�سة �سيا�سية حتليلية لتجاربها وواقعها وم�ستقبلها  ،جامعة بغداد  1989 ،م � ،ص . 27
 . 22امل�صدر ال�سابق � ،ص . 26
 .23د  /على اجلمهوري  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 56
24. Murrey Forsyth . Unions of states , theory and practice of confederation Leicester
university press , Holmes and Meier publishers , I WC , New York , 1980 , 13 .
 .25د  /قحطان �أحمد �سليمان احلمداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 26
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�شخ�صيتها القانونية بالن�سبة لتلك املوا�ضيع.
�أما على ال�صعيد الداخلي فالدول الأع�ضاء تتمتع كما هو احلال بالن�سبة للإحتاد ال�شخ�صي
(.) 26
بكامل �سيادتها وا�ستقاللها
 - 2الدولة املوحدة ( الب�سيطة ):
()27
وهي تلك الدولة التي تنفرد ب�إدارة �شئونها الداخلية واخلارجية هيئة و�أحده  ،وهناك
دول عدة متثل ذلك االجتاه مثل دول(م�صر العربية  ،ودولة العراق  ،واجلمهورية ال�سورية ،وحاليا
اجلمهورية اليمنية) .
كما �أن هناك دول تعتمد يف نف�س الوقت على املركزية ال�شديدة ،كما �أن هناك يف نف�س الوقت دوال
ال ت�ؤمن بالالمركزية الإدارية( ،)28وهكذا ف�إن الدولة املوحدة هي التي تتميز بوحدة البناء ال�سيا�سي
�أي بوحدة ال�سلطة ال�سيا�سية التي متار�س على �أر�ض و�شعب و�أحد ،بحيث يخ�ضع جميع الأفراد ل�سيادة
دولة و�أحده هي �سلطة الدولة طبعا .ووحدة القوانني التي تطبق �ضمن حدود جغرافية معينة� .إال �أن
هذا ال مينع من اعتماد الالمركزية يف الدولة املوحدة مع منح بع�ض الأقليات املحلية �أو بع�ض الأقاليم
�إن وجدت نوعا من احلكم الذاتي كما هو يف جمهورية العراق.
هذا الذي ال ي�ؤدي �إىل اال�ستقالل التام وال يغري من احتفاظ ال�سلطة املركزية بجميع
االخت�صا�صات الدولية.
ويجب الإ�شارة هنا �إىل �أن املركزية حتقق وحدة الدولة ال�سيا�سية والإدارية  ،ولها �صورتان هما
املركزية الإدارية واملركزية ال�سيا�سية و�سوف نو�ضح كال منهما على حدة كالتايل:
 أاملركزية الإدارية:ويق�صد هنا باملركزية الإدارية  ( :جمموع الوظائف الإدارية يف الدولة التي تقوم بها احلكومة
املركزية والتي ت�سعى من خاللها �إىل وحدة الدولة وذلك من �أجل الق�ضاء على تعدد مراكز القوى ،كما
تعني �أي�ضا تركيز (املظاهر املختلفة للوظيفة الإدارية يف الدولة بيد ال�سلطة الإدارية املركزية �أي
احلكومة القائمة يف العا�صمة(.)29
وميكننا القول هنا �إىل �أن الوحدة ال�سيا�سية ال تكتمل �إال بالتوحيد الإداري �أو باملركزية  ،التي
تعني يف نف�س الوقت  ،قيام الأجهزة الإدارية التابعة للإدارة املركزية مبمار�سة االخت�صا�صات كافة
وبالتايل ف�إن الهيئات املحا�سبية والإقليمية يف الدولة املوحدة تخ�ضع ل�سلطة مركزية و�إدارية و�أحده.
�إذ ال توجد �سلطة �أخرى على ال�صعيد الداخلي لغري الدولة(.)30
 . 26د  /على اجلمهوري  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 56 – 53
� .27أنظر � ،أبو اليزيد على املنبت  ،النظم ال�سيا�سية واحلريات العامة  ،ط . 3م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة  ،الإ�سكندرية  1982 ،م � ،ص . 14
 . 28د  /عبد الرحمن البزاز  ،م�صدر �سبق ذكر÷ �ص . 63
 .29د � /إح�سان املفرجي  ،النظرية العامة يف القانون الد�ستوري والنظام الد�ستوري يف العراق  ،وزارة التعليم العايل  ،جامعة بغداد  ،كلية احلقوق ،
� ، 1990ص . 84
 .30د � /إ�سماعيل غزال  ،القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية  ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات  ،دار الن�شر والتوزيع  ،بريوت  1982 ،م � ،ص . 95
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وهذا برئينا ما يعرف ا�صطالحا ( بالرتكيز الإداري ) وذلك عندما يتم ح�صر الوظيفة الإدارية
بيد ال�سلطة املركزية بالعا�صمة ،وعندما يكون هناك �إبطاء �أو ت�أخري يف املعامالت ف�إن ال�سلطة املركزية
يف العا�صمة تعمل على تعيني �أ�شخا�ص تابعني لها لإ�صدار القرارات.
كما يحق لهذه الفروع البت يف بع�ض الأمور الإدارية بعيدا عن العا�صمة ،وهذا ما يعني عدم
الرتكيز الإداري(.)31
وهذا النظام معمول به يف نظام املحافظات يف كال من جمهورية م�صر العربية ،والعراق ،
وجمهورية فرن�سا� ،أما فيما يح�ص اجلمهورية اليمنية ف�إن املادة ( )147من الد�ستور اليمني قد �أكد
ت � ( :أن الوحدات الإدارية واملجال�س املحلية جزء ا ال يتجز�أ من �سلطة الدولة ،ويكون املحافظون
حما�سبني وم�سئولني �أمام رئي�س اجلمهورية وجمل�س الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم ،ويجب عليهم
تنفيذها يف كل احلاالت ،ويحدد القانون طريقة الرقابة على �أعمال املجال�س املحلية )(.)32
 باملركزية ال�سيا�سية :واملركزية ال�سيا�سية هنا تتميز بوحدة الت�شريع ووحدة تطبيقه �أي�ضا ،على م�ستوى الدولة
املركزية(.)33
وميكن القول هنا �أن الالمركزية تقوم بتحقيق �أكرب قدر من اال�ستقالل الذاتي للواليات
والأقاليم وتعمل يف نف�س الوقت على �سرعت البت يف الق�ضايا املختلفة وكذلك �إيجاد احللول املنا�سبة،
ف�ضال عن تقليل اجلهود والنفقات(.)34
وخالفا ملا مت الإ�شارة �إلية �سلفا حول املركزية الإدارية واملركزية ال�سيا�سية فهناك �أي�ضا
الالمركزية الإدارية والالمركزية ال�سيا�سية والتي �سوف نعمل على تو�ضيحها فيما يلي:
 - 3الالمركزية الإدارية:
والالمركزية الإدارية تعني هنا�( :إقامة هيئات منتخبة من قبل ال�شعب �أو معينة على م�ستوى
الإقليم ومتار�س يف نف�س الوقت هذه الهيئات اخت�صا�صات �إدارية تختلف من حيث ن�سبة ال�صالحيات
املمنوحة لها� ،إال �أن هناك مالحظة لدينا وهي� ،أنة مهما ات�سعت نطاق االخت�صا�صات املمنوحة لها
ف�إنها تظل حتت رقابة ال�سلطة املركزية و�إ�شرافها ،وهذا يعني برئينا �أن ا�ستقالل الهيئات الالمركزية
ال ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل تهديد وحدة الدولة ،كم نالحظ �أي�ضا �أن الالمركزية الإدارية تلك
ال توجد �إال يف دول تتعدد فيها الأجنا�س والأعراق واللغات كالهند مثال  ،و�أملانيا �ألإحتاديه  ،كما �أن
الوحدات الإدارية تلك ترى ب�ضرورة تويل �أبنائها القيام مب�سئوليات ال�سلطة املحلية بدال عن الإدارة
(.)35
املركزية
 .31د � /إح�سان املفرجي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 85
 .32د�ستور اجلمهورية اليمنية ال�صادر عام  2001م  ،املادة رقم (. )147
 . 33د  /منذر ال�شاوي  ،يف الدولة  ،مطبعة �شفيق  ،بغداد  1965 ،م � ،ص . 76
 .34د  /على اجلمهوري  ،م�صدر �سابق � ،ص 76
 .35د � /أبو اليزيد على املتيت  ،م�صدر �سبق ذكر� ،ص . 15
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 - 4الالمركزية ال�سيا�سية:
والالمركزية ال�سيا�سية هنا تعني� ( :أنة عندما تتو�سع دائرة اخت�صا�صات الأقاليم الإدارية
بحيث ت�شمل بع�ض االخت�صا�صات ال�سيا�سية ،ف�إننا يف هذه احلالة  ،ن�صبح �أمام نظام يطلق علية احلكومة
الذاتية �أو مبا يعرف ا�صطالحا ( بنظام احلكم الذاتي )(.)36
كون الإقليم الذي ي�شكل وحدة ع�ضوية تقوم على �أ�س�س جغرافية وتاريخية وعرقية ولغوية
ودينية تهدف �إىل �إقامة �سلطة �سيا�سية �أي حكم ذاتي  ،م�ستقل عن احلكومة املركزية(.)37
يكون هدفها �إدارة الإقليم على �أ�سا�س ذاتية تنبع من رغبات �أبنا الإقليم  ،وهذه التجربة
موجودة يف عدد من �أقطار العامل ومن بينها على �سبيل املثال ال احل�صر ،دولة العراق ال�شقيق ،حيث
�أعطت حكم ذاتي يف �إقليم كرد�ستان العراق منذ ثمانينيات القرن املا�ضي� ،أما ما يخ�ص الو�ضع يف
اجلمهورية اليمنية الذي كان لالحتالل الرتكي يف �شمال الوطن واالحتالل الربيطاين يف جنوب الوطن
�سبب تق�سيمه والذي توحد يف الثاين والع�شرون من مايو من عام 1990م ،بف�ضل ن�ضال �أبنائه ال�شرفاء
والتغريات الدولية وانتهاء احلرب الباردة ،وهنا البد من الإ�شارة �إىل �أنة لعدم وجود �أقليات عرقية �أو
دينية  ،فبالتايل ال يوجد �أقاليم م�ستقلة �سيا�سيا واقت�صاديا وثقافيا واجتماعيا عن ال�سلطة املركزية.
وقد جاء نظام احلكم املحلي واحلكم الذاتي �أ�سا�سا للدول التي تعاين من التعدد اللغوي  ...كما
قد �أ�شرنا �إىل ذلك �سلفا  ،ف�ضال عن عدم ن�شر العدل وامل�ساواة بني �أبنا ال�شعب الواحد حتى تتمكن ال�سلطة
املركزية من ب�سط نفوذها على جميع �أقاليم الدولة وحمافظاتها� ،إال �أن ذلك قد يكون حمل نقا�ش �أمام
�أع�ضاء م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل الذي ال زال يناق�ش معظم الق�ضايا اليمنية املعقدة ومن �ضمن هذه
الق�ضايا ق�ضية تق�سيم اجلمهورية �إىل عددا من الأقاليم امل�ستقلة وحتت قيادة مركزية و�أحده ،حيث
يعطى لتلك الأقاليم عددا من ال�صالحيات والتي ت�ستطيع من خاللها �سلطات تلك الأقاليم �إدارة �أمورها
دون الرجوع للمركز �إال يف الأمور الإ�سرتاتيجية فقط ،خا�صة �أن عددا من املناطق واملحافظات قد
عانت بعد �أحداث عام 1994م ،الكثري من الإق�صاء والتهمي�ش والذي نتمنى نحن �أن تكون نتائج م�ؤمتر
احلوار الوطني نتائج مر�ضية جلميع �أبنا �شعبنا اليمني دون ا�ستثناء ،كي ينعم جميع �أبنا ال�شعب بحياة
كرمية على �أر�ضة .

ثانيا :الإقليم:

البد �أن ن�شري �إىل �أن الإقليم هنا هو ( :احليز اجلغرايف الذي متار�س علية الدولة �سيادتها
 ،وي�شمل الإقليم هنا البقعة املحددة من الأر�ض وكذلك الإقليم البحري والف�ضاء اجلوي  ،كما ميكن
تعريف الإقليم على �أنة ( النطاق الذي تتمتع الدولة يف داخلة بكامل ال�سلطات التي يقرها القانون
 .36نف�س امل�صدر � ،ص . 254
 .37د  /منذر ال�شاوي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 79 – 78
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الدويل العام )( ،)38ونعترب نحن �أن عن�صر الإقليم عن�صر �أ�سا�سي يف تكوين الدولة ال ي�ستغنى عنة
�إطالقا ،بغ�ض النظر عن م�ساحة ذلك الإقليم فال ي�ؤثر على �صفة الدولة �أن تكون ذات م�ساحة �شا�سعة
تقدر مباليني الكيلو مرتات �أو �أن تكون ذات م�ساحة �صغرية جدا(.)39
فدولة الفاتيكان مثال ال تزيد م�ساحتها عن كيلو مرت مربع فقط ،وعندما مت منحها تلك امل�ساحة
من الأر�ض مبوجب معاهدة ( ال ترانو ) بني ( �إيطاليا والفاتيكان ) يف  11فرباير من عام 1929م،
�أ�صبح العامل يعرتف لها منذ ذلك الوقت ب�صفة الدولة(.)40
ويف نف�س الوقت �إذا فقدت �إحدى الدول �إقليمها ف�إنها تفقد �أحد �أركانها الرئي�سة كدولة ،وتزول
وتنق�ضي �شخ�صيتها الدولية كما حدث لدولة الكويت عام  1990م  ،عندما احتلتها دولة العراق ،والذي
قامة على �أ�سا�سة بت�شكيل حكومة منفى يف الطائف بال�سعودية(.)41
وكما حدث �أي�ضا لعدد من الدول التي احتلتها �أملانيا النازية �أثنا احلرب العاملية الثانية ،مثل
(بلجيكا ،هولندا ،يوغ�سالفيا ،الرنويج) والتي �أن�ش�أت لنف�سها حكومات م�ؤقتة يف لندن .بالإ�ضافة �إىل
�أنة ميكن الإ�شارة هنا �إىل قبول دولة الكيان الإ�سرائيلي الغا�صب يف فل�سطني كع�ضو يف الأمم املتحدة عام
1949م ،مع �أن حدودها مل تكن وا�ضحة وحمددة حتى يومنا هذا ،حيث كان قبولها ب�شرط اخل�ضوع
لقرار التق�سيم لأر�ض فل�سطني العربية التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1974م(،)42
ونرى نحن �أنة ال عربة هنا مل�ساحة الإقليم جغرافيا يف ت�شكيل الدولة� ،سواء �أت�سعة هذه امل�ساحة �أو
�ضاقت فهناك دول ال تتجاوز م�ساحتها عن كيلو مرت فقط مثل الفاتيكان كما قد ذكرنا ذلك �سلفا ،وهناك
دول تزيد م�ساحة الواحدة منها عن خم�سة ماليني كيلو مرت مربع مثل الواليات املتحدة الأمريكية.
كما ال عربة يف ذلك لكون �أر�ض الإقليم �أر�ضا برية فقط ال تطل على بحر (مثل �أفغان�ستان،
�إثيوبيا� ،سوي�سرا)� ،أو �أر�ضا قارية مطلة على البحر مثل ( �ألبانيا )� ،أو �أر�ضا قارية مع جمموعة من
اجلزر مثل ( �إيطاليا  ،فرن�سا ،الإمارات العربية املتحدة ،اجلمهورية اليمنية )� ،أو جزيرة كربى
وجمموعة من اجلزر ال�صغرية مثل (بريطانيا)� ،أو �أرخبيال من اجلزر مثل ( اليابان� ،أند ون�سيا  ،الفلبني،
البحرين ).
كما ميكن �أن يكون �إقليم الدولة واقعا بكاملة يف �أرا�ضي دولة �أخرى مثل ( غامبيا ) التي حتيط
بها ال�سنغال من جميع اجلهات ما عدا اجلهة الغربية التي تطل على البحر  ،ومملكة ( لو�سوتو ) التي
حتيط بها دولة جنوب �أفريقيا من جميع اجلهات  ،وكذلك ( �سان مار ينو ) الواقعة داخل الأرا�ضي
(.)43
الإيطالية  ،ودولة الفاتيكان الواقعة �ضمن نطاق مدينة ( روما العا�صمة الإيطالية )
 . 38د � /إبراهيم حممد العناين  ،القانون الدويل العام  ،املطبعة التجارية احلديثة  ،القاهرة � ، 1990 ،ص . 176
 .39د  /عبد الواحد الزنداين  ،ال�سري والقانون الدويل  ،من�شورات اجلامعة اليمنية � ،صنعاء  1995م � ،ص . 126
 . 40د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 167
 . 41د  /عبد الواحد الزنداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 127
� . 42أنظر  ،قرار رقم (  29 ) 11 – 181نوفمرب لعام  1947م  ،ال�سجالت الر�سمية للجمعية العامة للأمم املتحدة  ،الدورة الأوىل  ،اجلل�سة
الثانية � ،ص . 1427 – 1424
 .43د �إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 168
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ونرى نحن �أخريا وعلى �ضوء كل ما تقدم � ،أنة لي�س من ال�ضروري �أن يكون �إقليم الدولة جزء
واحدا �أي مت�صال ببع�ضه  ،حيث من املمكن �أن يكون �إقليم الدولة منق�سما �إىل جز�أين بينهما البحر �أو
�أر�ضي دولة �أخرى ،كما كان احلال بالن�سبة لدولة باك�ستان قبل ا�ستقالل اجلزء ال�شرقي منها وت�شكل
دولة (بنغالد�ش) ،وكما هو احلال بالن�سبة ل�سلطنة عمان التي تف�صلها �إمارة الفجرية عن جزئها
ال�شمايل ( �شبة جزيرة م�سندم).
كما يجب �أن ن�شري هنا �إىل �أنة �إذا كانت الدولة تت�شكل من �أقاليم منف�صلة عن بع�ضها تف�صلها
بحار �أو �أرا�ضي �أخرى ،ف�إن هذا الو�ضع ي�شكل برئينا نقطة �ضعف خطرية �ضد م�صاحلها  ،والواقع الدويل
يثبت ذلك ،حيث �أن عدم وجود ات�صال بري بني �إقليمي اجلمهورية العربية املتحدة ( م�صر و�سوريا )
�ساعد على جناح احلركة االنف�صالية التي قامت يف الإقليم ال�سوري يف � 28سبتمرب من عام 1961م،
كما �أن عدم وجود ات�صال بري بني الباك�ستان ال�شرقية والباك�ستان الغربية ب�سبب وجود �أرا�ضي الهند
بينهما� ،شجع على جناح احلركة االنف�صالية يف باك�ستان ال�شرقية التي �شكلت دولة بنغالدي�ش عام
 1971م ،كما قد ذكرنا ذلك �سلفا �أي�ضا.
على �ضوء كل ما تقدم ب�إمكاننا �أن نخل�ص �إىل ا�ستنتاج مفاده �أنة ميكن �أن نطلق على الإقليم
ا�سم (الأر�ض) ،كما ميكن �أن نطلق علية تعبري ( الرتاب ) ،وهذا التعبري ي�ستخدم يف دول املغرب العربي
�إال �أننا نرى �أن التعبري الأول �أي ( الأر�ض ) �أدق و�أ�شمل كونه ميكن �أن ي�شمل �ضمنا االمتداد البحري
والربي كذلك(.)44
وميكن هنا ن�ضع ت�سا �ؤل عن كيفية اكت�ساب الإقليم؟
وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل البد �أن ن�شري يف نف�س الوقت �إىل �أن فقهاء القانون الدويل العام
قد اختلفوا فيما بينهم يف تق�سيمات طرق اكت�ساب الإقليم  ،فمنهم مثال من يفرق بني ال�سبب التاريخي
وال�سيا�سي الكت�ساب الإقليم املتمثل بالغزو والفتح ،وبني الطرق القانونية التي تنق�سم يف نف�س الوقت
�إىل فرعني  :طرق مقابلة لطرق اكت�ساب امللكية يف القانون الداخلي (القانون اخلا�ص) وهي احليازة
واال�ستيالء �أو و�ضع اليد والتقادم ،والثاين :هو احلالة التي يدخل فيها الإقليم حتت �سيادة الدولة
ومتار�س اخت�صا�صاتها بناء على حكم �صادر من هيئة ق�ضائية دولية ،وعلى �أ�سا�س كل ما تقدم ميكن
�أن نتو�صل �إىل �أن القانون الدويل قد نظم طرق اكت�ساب الإقليم ح�سب طرق و�أ�س�س وا�ضحة و�صريحة
ميكن �أن نورد تف�صيالتها فيما يلي.

طرق اكت�ساب الإقليم يف القانون الدويل
وتلك الطرق ميكن ترتيبها كالتايل :
 – 1اال�ستيالء
 - 2التنازل

 . 44نف�س امل�صدر � ،ص . 168 ،
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 – 3الفتح �أو ( الغزو )
 -4و�ضع اليد �أو ( التقادم املك�سب )
 – 5الأحكام الق�ضائية

 -1اال�ستيالء:

وا�ستيالء هنا قد يطلق علية البع�ض ( و�ضع اليد �أو احليازة ) ويق�صد به �أن يدخل يف نطاق
�سيادة الدولة �إقليم غري خا�ضع ل�سيادة �أي دولة ،ويف ع�صرنا الراهن مل يعد لهذا ال�سبب �أية قيمة
قانونية �أو �أهمية وذلك يرجع يف رئينا الكت�شاف جميع �أجزاء الكرة الأر�ضية  ،فلم تعد هناك
�أقاليم مباحة خالية من �أي �سيادة عليها وهذه الو�سيلة كانت لها �أهمية يف املا�ضي حيث ا�ستطاعت
بوا�سطتها الدول الأوروبية اال�ستعمارية ال�سيطرة على العديد من الأقاليم يف قارتي �أفريقيا و�آ�سيا
والأمريكيتني(.)45
�إال �أن م�ؤمتر برلني قد و�ضع عام 1885م ،ثالثة �شروط لكي يكون هذا اال�ستيالء �صحيحا وتلك
ال�شروط هي كالتايل(:)46
�1 .1أن يكون هذا الإقليم غري خا�ضع ل�سيادة �أي دولة من الدول(.)47
�2 .2أن ت�ضع الدولة امل�ستولية يدها على الإقليم فعال  ،وهذا يعني �أنة ال يكفي �إ�صدار (�إعالن) من دولة
ما بخ�صو�ص ا�ستيالئها على �إقليم ما لكي يعترب هذا اال�ستيالء قد مت فعال .
�3 .3إبالغ بقية الدول بواقعة اال�ستيالء.
لأنة �إذا �سبق لدولة �أن ا�ستولت على �إقليم معني ثم تخلت عنة ف�إنه ي�صبح �إقليما مباحا يتيح
للدول الأخرى اال�ستيالء علية(.)48
والأمثلة على ذلك كثرية  ،فقد تخلت �أ�سبانيا عن جزيرة ( باملا�س ) للواليات املتحدة الأمريكية
ثم تخلت هولندا عن جزر ( الفوكالند ) يف املحيط الهادي ل�صالح بريطانيا وعن جزر ( كارولني )
ل�صالح �أملانيا.

 -2التنازل:

والتنازل هنا يعني � ( :أن تقوم الدولة املالكة للإقليم بالتنازل عنه باتفاق ر�سمي �إىل دولة
ثانية� ،سواء مت ذلك مبقابل �أو غري مقابل  ،ويف حالة املقابل املادي قد يكون ذلك باملبادلة �أو بال�شراء
 ،فقد فعلت الواليات املتحدة الأمريكية ذلك خالل القرن التا�سع ع�شر حيث �أ�شرتت والية ( لويزيانا )
 .45د  /ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،م�صدر �سابق � ،ص . 90
 . 46د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 168
 . 47د  /ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 90
 .48د  /عبد الواحد الزنداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 170
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من فرن�سا ووالية ( �أال�سكا ) من رو�سيا القي�صرية (.) 49
وبرئينا �أن للتنازل على هذا الأ�سا�س �صور متعددة منها:
�أ – معاهدات ال�صلح:
وميكن القول هنا �إىل �أن الكثري من التنازالت الإقليمية متت كنتيجة ملعاهدات ال�صلح كتنازل
فرن�سا مثال عن ( االلزا�س واللورين ) ل�صالح �أملانيا يف معاهدة عام  1870م  ،وتنازل �أملانيا عن تلك
املقاطعتني ل�صالح فرن�سا يف معاهدة فر�ساي عام 1919م ،وكذلك تنازل �إيطاليا مبوجب معاهدة
ال�صلح عام  1947م ،عن م�ستعمراتها الأفريقية ( ليبيا  ،ال�صومال � ،أريترييا) .ومثل هذه التنازالت
الناجتة عن معاهدات ال�صلح التي تتم �إثر حرب ،نراء نحن �أنها يف واقع الأمر لي�ست �إال كا�شفة عن واقع
االحتالل وال�ضم وما التنازل هنا �إال لكي مينح ال�ضم �صفة ال�شرعية( ،)50لي�س �إال.
ب -التنازل عن طريق املبادلة :
ومن تلك التنازالت تنازل �إيطاليا لفرن�سا عن مقاطعتي ( ال�سافووني�س ) عام 1820م ،وذلك
مقابل تنازل فرن�سا لها عن مقاطعة ( لومبارد ) حيث كان التنازل عن طريق املبادلة �أكرث الطرق
انت�شارا بني الدول اال�ستعمارية.
ج -التنازل عن طريق البيع:
وقد كان هذا النوع من التنازل منت�شر يف املا�ضي ،حيث ال زالت بع�ض �صورة يف التاريخ القريب
موجودة ،من ذلك بيع فرن�سا منطقة ( لويزيانا ) لأمريكا عام  1807م ،وبيع رو�سيا القي�صرية منطقة
( �أال�سكا ) لأمريكا �أي�ضا عام  1867م ،وقد ذكرنا ذلك �سلفا ،كما �أن هناك �صور �أخرى للتنازل منها ما
هو بدون مقابل كهدية �أو هبة ومنها ما هو مقابل خدمات  ،ويف هذا ي�شرتط يف التنازل تويل الدولة
املتنازل لها االخت�صا�ص الإقليمي.
وي�ؤكد العرف الدويل هنا �إىل �أن �سكان الإقليم يف هذه احلالة يحق لهم االحتفاظ بجن�سيتهم
الأوىل(.)51

 : 3الفتح �أو ( الغزو ):

ويتحقق ذلك ،عندما تتو�صل دولة �إىل التغلب على قوى الدولة اخل�صم واغت�صابها لأرا�ضيها
ب�شكل نهائي )52(،كما يعتربه �أحرون �أنة ،الإجهاز على الوجود القانوين للدولة على �إثر عمليات حربية
 ،و�ضم �إقليم الدولة املهزومة �إىل �إقليم الدولة املنت�صرة(.)53
ويرى عددا من فقها القانون الدويل �أن اكت�ساب الإقليم بهذه الو�سيلة يتطلب الق�ضاء الكامل
 . 49د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 169
 .50د  /حممد طلعت الغنيمي  ،الو�سيط يف قانون ال�سالم  ،الإ�سكندرية � ،ص . 286
� .51أنظر يف ذلك  ،د  /عبد الواحد الزنداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 177
 .52د � /إح�سان هندي م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 168
 .53د  /عبد العزيز حممد �سرحان  ،الغزو العراقي للكويت  ،دار النه�ضة العربية  ،القاهرة  1991 ،م � ،ص . 61
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على الدولة املهزومة� ،أما �ضم الإقليم قبل ذلك فيعترب عمال �سيا�سيا يهدف �إىل تقوية مركز الطرف
الذي يقوم به� ،إال �أننا ن�ستطيع القول �أن القانون الدول العام �أ�صبح ال يعتد بهذه الطريقة يف ع�صرنا
الراهن ودليلنا على ذلك �أنة عندما قام الكيان ال�صهيوين عام  1967م ،ب�ضم م�ساحات من الأرا�ضي
العربية املحتلة �إىل كيانه الغا�صب نددت كل دول العامل قاطبة �ضد ذلك ال�ضم مبا يف ذلك جمل�س
الأمن الدويل والهيئة العامة للأمم املتحدة.
كون تلك الو�سيلة من وجهة نظرنا قد �أ�صبحت من خملفات املا�ضي وخا�صة بعد حترمي العامل
�أجمع ا�ستخدام القوة كو�سيلة من و�سائل ف�ض املنازعات الدولية(.)54
وهنا البد �أن ن�ؤكد �أي�ضا �إىل �أن مثل تلك الطرق يف الفتح �أو الغزو كانت �سائدة �إىل �أواخر القرن
الع�شرين ،حيث غزة دولة العراق عام 1990م ،دولة الكويت ،كما غزة الواليات املتحدة الأمريكية
كال من دولتي العراق ،و�أفغان�ستان عام  2001م� ،إال �أن كل تلك الأنواع من الغزو تعترب يف نظر القانون
الدويل �أعماال عدوانية بكل املقايي�س ،وقد �أ�صبحت على �أ�سا�س ذلك مرفو�ضة من قبل العامل �أجمع.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ب�إمكاننا �أن ن�ضيف �إىل �أن الفتح يف ع�صرنا الراهن مل يعد م�شروعا �إطالقا،
وبذات منذ ت�صريح ( بريان كولوج ) عام  1928م ،ومن بعدة ميثاق الأمم املتحدة لعام  1945م،
واتفاقية تعريف العدوان لعام  1974م(.)55
وال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن اال�ستيالء على �أر�ض ال مالك لها مل يعد الآن ممكنا ،وذلك ب�سبب
�أنة مل يعد هنا �أرا�ضي ال مالك لها على �سطح الكرة الأر�ضية  ،بعد �أن اعتربت هيئة الأمم املتحدة قاع
البحر والف�ضاء والكواكب الأخرى نوعا من الأمالك امل�شرتكة بعد �أن كانت تعترب �أرا�ضي ال مالك لها
�سابقا.

 :4و�ضع اليد �أو ( التقادم املك�سب):

وو�ضع اليد �أو التقادم ( :هو امتداد �سيادة دولة على �إقليم غري م�شمول ب�سيادة �أي دولة ) .
ويرى فقها �أحرون و�ضع اليد �أو التقادم املك�سب على �أنة  :و�ضع يد دولة ما يدها على �إقليم
يخ�ص دولة �أخرى وال تقوم الدولة التي متلك هذا الإقليم �أ�صال باالحتجاج على ذلك عند غزو الإقليم
�أو احتالله.
()57
�أو �أن تقوم باالحتجاج بعد حدوث ذلك مبدة طويلة  ،ونرى نحن �أن ذلك ال�سكوت من قبل
الدولة املالكة ي�سقط حقها فيه مبرور الزمن والتقادم.
وال بد �أن نظيف هنا على �أنة من �أجل �أن يتم االحتجاج بالتقادم فال بد �أن متار�س الدولة
�سيادتها على الإقليم ،على �أن يكون و�ضع اليد ذلك هادئا وم�ستمرا دون اعرتا�ض من قبل الدولة
()56

 .54د  /م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،م�صدر �سابق � ،ص . 94
 .55د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سابق . 169 ،
 .56د  /عبد العزيز حممد �سرحان  ،م�صدر �سبق ذكره . 67 ،
 . 57د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 178
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�صاحبة الإقليم كما قد �أ�سلفنا.
كما يجب التفريق هنا بني اال�ستيالء والتقادم  ،فاال�ستيالء مثال ال يقع �إال على �إقليم (مباح )
�أي خايل من ال�سكان �أو ال توجد �سيادة علية  ،وقد كان يعترب اال�ستيالء م�شروعا يف الأزمان الغابرة ،
حيث ال عربة للفرتة الزمنية لال�ستيالء وكان يكتفي �أن يكون فعاال� ،إال �أن لدينا مالحظة وهي � :أن
اال�ستيالء ال ي�سري على �أعايل البحار ،كونها ال تعد مباحة.
�أما ما يخ�ص التقادم ،ف�أنة ال ي�شرتط يف احليازة على الإقليم �أن يكون م�شروعا ،بل قد يكون
�أحيانا غري م�شروع ،كما ي�شرتط يف التقادم مرور فرتة زمنية وهذه تختلف من ق�ضية �إىل �أخرى طبعا،
�إال �أننا نرى بدورنا �أن تكون احليازة هادئة و�سلمية� ،أي عدم وجود معار�ضة �أو احتجاج عليها من قبل
�أي طرف ،كم قد و�ضحنا ذلك �سلفا ،ويالحظ هنا على عك�س عملية اال�ستيالء ،فالتقادم ي�سري هنا على
�أعايل البحار ومع كل هذه الفروق ف�إن للتقادم واال�ستيالء �صفات م�شرتكة من �أهمها و�أكربها احليازة
الفعالة ،لذلك نرى نحن �أن هذه الفروق �أحيانا قد تتداخل وعندما يكون هناك �إدعاء �أو ق�ضية يظهر
هذا التداخل لت�صل �إىل النتيجة نف�سها �سواء كانت ال�سيادة على الإقليم مبنية على �سبب وجيه
كاال�ستيالء �أو �سبب احليازة املوغلة يف القدم �أو احليازة امل�سقطة حلق املالك احلقيقي.

 :5الإ�ضافة:

ويق�صد بالإ�ضافة هنا  :الزيادة يف �إقليم الدولة عن طريق التكوينات اجلديدة وهذه التكوينات
قد تكون جمرد تعديل يف طبيعة �إقليم الدولة( ،)58ومن هذه الإ�ضافات ال�صخور واجلزر والطمي التي
تتكون تدريجيا يف البحار الإقليمية والأنهار.
()59
بالإ�ضافة �إىل ذلك الأرا�ضي التي ت�ضاف عند م�صب الأنهار �أو �شواطئ الدول البحرية .
ويجب الت�أكيد هنا �إىل �أن هذه الإ�ضافات تعمل على تعديل يف حدود الدولة مع التقادم ،ففي
حالة ال�صخور واجلزر على �سبيل املثال التي تكونت يف البحر الإقليمي للدولة ف�إن حط الأ�سا�س
لإقليمها �سوف ير�سم من خط الأ�سا�س لهذه التكوينات اجلديدة.
()60
وهذا يزيد بحد ذاته من بحرها الإقليمي وت�ضيق يف نف�س الوقت طبعا نطاق البحر العايل .
ويجب التذكري هنا ،على �أنة �إذا كانت ال�صخور �أو اجلزر قد تكونت يف خارج نطاق البحر
الإقليمي ف�إن هذه التكوينات ت�صبح �إقليما مباحا على �أنة ميكن �أن تكون للدولة ال�شاطئية بحكم
اجلوار اجلغرايف القائم احلق يف �ضم ذلك اجلزء على اعتبار �أمن الدولة ال�ساحلية املجاورة وم�صاحلها
االقت�صادية ي�ستوجب ذلك.
�أما ما يخ�ص الإ�ضافة يف م�صب النهر ،فيمكن القول �أنة� ،إذا كانت هذه الإ�ضافة متت ب�شكل
تدريجي كنتيجة عملية بطيئة ف�إن حدود الدولة يف هذه احلالة �سوف يتعدل وفقا لهذه الإ�ضافة
 .58د  /عبد العزيز حممد �سرحان  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 70
 . 59د  /عبد الواحد الزنداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 175
 .60د  /حممد �سامي عبد املجيد  ،العالقات الدولية مقدمة يف درا�سة القانون الدويل العام  ،الدار اجلامعية  ،بريوت� ،ص . 56
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التدريجية �أما �إذا كان التحول مفاجئا ف�إن حدود الدولتني امل�شرفتني على م�صب النهر تبقى كما كانت
علية قبل الإ�ضافة.

ثالثا  :ال�سيادة �أو ( ال�سلطة احلاكمة ) :

ال�سيادة ميكن تعريفها هنا ب�أنها ( :والية الدولة يف حدود �إقليمها والية مطلقة وانفرادية
على جميع الأ�شخا�ص والأمالك)(.)61
وال�سيادة هنا ،كما يظهر من التعريف ال�سابق ،هي بنظرنا مفهوم ( نظري ) ولي�س ( مادي ) لذا
فمن امل�ستح�سن اعتبارها ( معيارا ) ال�ستقالل الدولة ولي�س ( ركنا ) ماديا لوجودها ،لأن الركن املادي
الثالث للدولة برئينا هو يف هذه احلالة ( ال�سلطة ال�سيا�سية ) التي متار�س ال�سيادة � ،أي ( احلكومة
) ح�سب التعبري احلديث ولي�س ( ال�سيادة ) نف�سها  .من كل هذا يت�ضح لنا �أن اال�ستقالل ال�سيا�سي
ون�ش�ؤ �سلطة وطنية عليا حتكم ال�سكان يف حدود الإقليم هما عن�صران ال غنى عنهما لت�شكل الدولة
واالعرتاف بها.
على هذا الأ�سا�س قد و�ضح ( �أوبنها مي ) �إن ال�سيادة هي اال�ستقالل بنظرة ،فهي ا�ستقالل خارجي
فيما يتعلق بحرية الت�صرف خارج حدود الدولة كما يقول يف عالقاتها مع الدول الأخرى.
() 62
كما �أنها ا�ستقالل داخلي فيما يتعلق بحرية الدولة يف الت�صرف داخل حدودها .
ونرى نحن �أن من �أجل �أن متار�س الدولة ن�شاطها ب�شكل كامل وبطريقة �سل�سة ال بد من �أن تتوفر
ثالثة �شروط لذلك وهذه ال�شروط هي:

 –1الفاعلية:

والفاعلية بنظرنا هي  :املقدرة احلقيقية للحكومة على ممار�سة وظائف الدولة ب�سلطاتها
الثالث ( الت�شريعية  ،والتنفيذية  ،والق�ضائية ) ،ف�إذا كانت احلكومة غري قادرة على ب�سط �سلطتها على
كامل �إقليم الدولة مبن فيه ومن علية من الأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية ،وغري قادرة يف نف�س الوقت
على ممار�سة وظائفها ،فهي يف هذه احلالة تفقد �شرطا �أ�سا�سيا لقيامها كدولة.

 – 2ال�سيادة:

ولل�سيادة هنا مظهران  :مظهر داخلي  ،ومظهر خارجي :
– ف�أما املظهر الداخلي فيتمثل يف حرية اختيار نوع احلكومة ( ملكية – جمهورية –
دكتاتورية) ،ونظام احلكم ( نظام برملاين – رئا�سي ) ،والتنظيم ال�سيا�سي ( �سيا�سة احلزب الواحد – �أو
التعددية احلزبية ) ،والنظام االقت�صادي االجتماعي ( ليربايل – �أو ا�شرتاكي ).كما يتمثل ذلك يف
تنظيم الدولة ملرافقها العامة بالت�شريعات التي تراها منا�سبة ،ويف �إخ�ضاع ال�سكان لهذه الت�شريعات.
– �أما ما يخ�ص املظهر اخلارجي لل�سيادة فتمثل يف حق الدولة بالدخول يف حتالفات مع دول
 . 61د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 172
� .62أنظر  ،د  /عبد الواحد الزنداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 160
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معينة دون �أخرى ،وكذلك يف عقد املعاهدات واالن�ضمام �إىل املنظمات الدولية ،وكذلك يف �شن �أو �إعالن
احلرب( .)63وكذلك عقد ال�صلح ،ويف االعرتاف بالدول واحلكومات التي تظهر يف املجتمع الدويل �أو
عدم االعرتاف بها �أي�ضا.

 –3اال�ستقالل:

واال�ستقالل برئينا هنا هو مرادف لل�سيادة ،والذي يعني بدورة عدم خ�ضوع الدولة لأي �سلطة
�أخرى� ،سواء داخليا �أو خارجيا ،فهناك نوعان من اال�ستقالل �أو ال�سيادة برئينا.
هناك �سيادة داخلية �أو وطنية ،والتي تعني عدم �سريان �أي قانون داخل �إقليم الدولة �إالقانونها الذي �سنته �سلطتها الت�شريعية.
وهناك ال�سيادة اخلارجية التي تعني يف نف�س الوقت ،عدم خ�ضوع الدولة يف ت�صرفاتهاالدولية لأي �سلطة من �أي دولة �أخرى متلية عليها.
الباب الثاين
حقوق الدول وواجباتها يف القانون الدويل
مبا �أن الدولة تعترب �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الدويل  ،فهي تتمتع يف نف�س الوقت بال�شخ�صية
القانونية الدولية  ،وعلى هذا الأ�سا�س فللدولة يف هذه احلالة حقوق وعليها يف نف�س الوقت واجبات
طبعا ،وقد �أ�صبح حتديد حقوق وواجبات الدول حمل اهتمام رجال فقها القانون الدويل منذ عهد
بعيد( .) 64وهنا ال بد �أن ن�ؤكد ب�أن البحث يف م�س�ألة حقوق وواجبات الدول ال يزال تكتنفه ال�صعوبة
وذلك ب�سبب عددا من العوامل التالية:
�أ � -أنة من ال�صعب ح�صر ( حقوق ) الدول �أو ( واجباتها ) كال على حدة ،لأننا نعترب �أن حقوق كل
دولة هي نوع من الواجبات بالن�سبة للدول الأخرى.
ب  -لأن احلقوق بنظرنا لي�ست على نف�س الدرجة من الأهمية حيث هناك ( حقوق �سيا�سية ) للدولة،
و( حقوق فرعية ) ،تنبع يف نف�س الوقت من احلقوق ال�سيا�سية نف�سها(.) 65
ج  -نعتقد نحن �أن الواجبات لي�ست من نوع واحد  ،حيث هناك ( واجبات قانونية ) تلتزم الدولة
بتنفيذها ،كما �أن هناك ( واجبات �أخالقية ) ي�ستح�سن بكل دولة �أن تنفذها طوعيا.
وعلى �ضوء ما تقدم ن�ستطيع حتديد ثالث جمموعات حددت فيها الن�صو�ص الدولية التي حتدد
حقوق الدول وواجباتها وهذه الن�صو�ص هي كالتايل:
 .63من املعروف �أنة بعد �صدور ميثاق الأمم املتحدة عام  1945م  ،واتفاقية تعريف العدوان عام  1974م  ،مل تعد احلرب جائزة �إال يف حالتني هما :
حالة الدفاع عن النف�س  ،و حالة ا�ستخدام القوة حتت علم الأمم املتحدة فقط .
 .64د  /ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،م�صدر �سابق � ،ص . 37
 .65د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 211
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�أولآ  :الن�صو�ص العامة :

وت�شمل تلك الن�صو�ص اتفاقية الهاي لعامي  1899م1907 ،م ،و�صك ع�صبة الأمم لعام
1920م ،و�صك التحكيم العام ل�سنة 1928م ،ومقررات م�ؤمتر باندوجن لعام 1955م ،وكذلك اتفاقية
تعريف العدوان لعام 1974م ،وكل هذه االتفاقيات دولية طبعا ،حتوي مبادئ عامة ميكن �أن ي�ستنتج
منها بع�ض حقوق وواجبات الدول على �سبيل الذكر ال احل�صر.

ثانيا  :الن�صو�ص اخلا�صة غري الر�سمية:

وهذه الن�صو�ص طبعا تخت�ص بحقوق وواجبات الدول فقط� ،إال �أن مالحظتنا عليها� ،أنها غري
ر�سمية كونها �صدرت عن معاهد خا�صة ت�ضم فقها قانونيني الممثلني دبلوما�سيني لدولهم.
ويدخل يف طائلة هذه الن�صو�ص ما يلي:
يل A . I . I .
 ( –1بيان حقوق الأمم وواجباتها ) ال�صادر عن (املعهد الأمريكي للقانون الدو ِ
 ) L .الذي �صدر يف  6يناير من عام  1916م.
(–2بيان حقوق الأمم وواجباتها) ال�صادر عن الإحتاد الدويل للحقوقيني بتاريخ  11نوفمرب
من عام 1919م.

ثالثا  :الن�صو�ص اخلا�صة الر�سمية:

وهنا ميكننا ذكر �أربعة ن�صو�ص رئي�سية و�أ�سا�سية لذلك وهي كالتايل:
�أ– الن�ص الذي و�ضعته الدول الأمريكية يف اجتماعها يف ( مونت فيديو ) عام  1933م ،وهو ن�ص
ر�سمي �صادر عن منظمة �إقليمية ،ولذا فهو ال يتمتع بحجية كاملة على م�ستوى العامل.
ب – الن�ص الذي و�ضعته ( جلنة القانون الدويل) التابعة للأمم املتحدة عام  1949م ،ويعترب هذا
الن�ص �شبة كامل  ،حيث �أحتوى (  14مادة ) :حيث ت�ضمنت املواد ( )12 ،5 ،2 ،1على احلقوق.
بينما ت�ضمنت املواد الع�شر الأخرى البحث يف الواجبات� ،إال �أن هذا الن�ص بقي جمرد (م�شروع).
ج – �إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية بني الدول وفقا مليثاق الأمم املتحدة ،وهو
الإعالن ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة بالقرار رقم  )25( 2625بتاريخ � 24أكتوبر
عام 1970م.
د – قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (  ( ) 3281د–  ) 29بتاريخ  12دي�سمرب من عام
1974م واملتعلق مبيثاق حقوق الدول وواجباتها وقد تكون ذلك امليثاق من (  29مادة )(.)66
وعلى �أ�سا�س ما مت ذكره �سلفا  ،ب�إمكاننا يف الأ�سطر التالية حتديد �أهم احلقوق التي اعرتفت بها
هذه الن�صو�ص للدولة ،والواجبات التي �ألقتها على عاتقها يف نف�س الوقت.
� .66أنظر يف ذلك  ،د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سابق . 212 ،
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الف�صل :الأول حقوق الدول يف القانون الدويل
 – 1حق البقاء:

وحق البقاء يعترب هنا من امل�سلمات لوجود الدولة ،ف�إن زالت الدولة �أو فقدت وجودها  ،فال
ميكن احلديث هنا عن �أي حقوق �أخرى وذلك لإنتهاء �شخ�صيتها القانونية ،ولبقاء هذا احلق وا�ستمراره
تلجا الدول �إىل اتخاذ كافة الو�سائل للمحافظة علية( ،)67كما يتفرع عن ( حق البقاء ) هذا حق
�أ�سا�سي هو ( حق الدفاع عن النف�س ) الذي ن�صت علية املادة (  ) 51من ميثاق الأمم املتحدة �صراحتا
وكذلك ت�صريح ( مونت فيديو ) لعام 1933م ،بخ�صو�ص حقوق الدول وواجباتها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
فقد ن�صت علية املادة (  ) 12من م�شروع جلنة حقوق الدول وواجباتها( ،)68وهنا البد �أن ن�ؤكد �إىل �أن
حق البقاء الذي تتمتع به كل دولة بفر�ض نوعا من الواجبات على عاتق الدول الأخرى وخا�صة تلك
الدول التي جتاورها جغرافيا ،على هذا الأ�سا�س جند قرار الهيئة العامة للأمم املتحدة رقم ()2625
( )25بتاريخ � 24أكتوبر من عام 1970م ،قد ن�ص �صراحتا على وجوب ( امتناع الدول يف عالقاتها
الدولية عن التهديد با�ستخدام القوة ،وعن ا�ستخدامها �ضد ال�سالمة الإقليمية واال�ستقالل ال�سيا�سي
لأي دولة) مما يتنافى مع مقا�صد الأمم املتحدة.

 – 2حق اال�ستقالل

وقد ن�صت على حقوق اال�ستقالل للدول الكثري من املواثيق الدولية  ،فقد كر�س م�شروع 1949
م ،بخ�صو�ص حقوق وواجبات الدول مادتني لهذا احلق هما املواد ( ) 2 ، 1والتي ن�صتا على ما يلي ( لكل
دولة احلق يف اال�ستقالل وبالتايل احلق يف �أن متار�س بحرية  ،ودون �أي خ�ضوع لإرادة دولة �أخرى ،
جميع اخت�صا�صاتها ومنها اختيار �شكل حكومتها ) ،و( لكل دولة احلق يف �أن متار�س ق�ضاها على �إقليمها
وعلى جميع الأ�شخا�ص والأ�شياء املوجودة فيه مع مراعاة احل�صانات املقررة يف القانون الدويل ).
�أما قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( ( )2381د ) 29بتاريخ  12دي�سمرب من عام
 1974م ،والذي يحدد ميثاق حقوق الدول وواجباتها االقت�صادية  ،فقد ن�ص �صراحة على هذا احلق
�أي�ضا �ضمن �سيادة الدول و�سالمتها وا�ستقاللها ال�سيا�سي(.)69
وهنا ال بد من الت�أكيد �إىل �أن حق ال�سيادة واال�ستقالل املقرر لكل دولة يفر�ض بالطبع واجبات
معينة على عاتق بقية الدول من �أهمها  ( :منع التدخل يف ال�شئون الداخلية ) الذي ن�صت علية املادة
(  ) 3من م�شروع  1949م ،امل�شار �إلية �سلفا  ،حيث �أكدت تلك املادة بالقول ( :على كل دولة واجب
االمتناع عن �أي تدخل يف ال�شئون الداخلية لأي دولة �أخرى ) ،كما ت�ضن ذلك احلق يف مواثيق دولية
�أخرى.
 .67د  /عبد الواحد الزنداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 264
 .68د � /إح�سان هندي  ،مرجع �سبق ذكره � ،ص . 212
 . 69نف�س امل�صدر � ،ص . 214
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 –3حق امل�ساواة

وحق امل�ساواة يعترب بنظرنا من �أقدم احلقوق التي يجب �أن تتمتع بها الدولة ،كما �إن حق امل�ساواة
يعني يف نف�س الوقت ت�ساوي الدول كبريها و�صغريها �أمام القانون ف�إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة
بالعالقات الودية بني الدول  ،ال�صادر عام  1970م ،قد ن�ص على هذا احلق و�سماه ( مبد�أ امل�ساواة يف
ال�سيادة بني الدول وفقا لأحكام امليثاق ) كما �أن قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة قد �سار يف نف�س
الطريق ،حيث حدد يف ( ميثاق حقوق الدول وواجباتها االقت�صادية  ،ما ن�صه ( ت�ساوي جميع الدول
يف ال�سيادة ) و( ت�ساوي ال�شعوب يف احلقوق ) وميكن القول وعلى �أ�سا�س كل ما تقدم �أنة ميكننا التو�صل
�إىل نتائج مفادها ما يلي:
�أ� -أنة ال يحق لأي دولة �أن متلي على دولة �أخرى ذات �سيادة �إرادتها  ،فيما يتعلق ب�أي �ش�أن من
�شئونها اخلا�صة  ،كما �أن لكل دولة �أن ترف�ض �أي طلب مقدم من قبل دولة �أخرى ال تفر�ضه عليها
التزاماتها اخلا�صة وواجباتها الدولية العامة.
ب– �أن لكل دولة حق الت�صويت يف امل�ؤمترات والهيئات الدولية التي ت�شرتك فيها ،ولي�س لها غري �صوت
واحد �أيا كانت قوتها ونفوذها.
ج – �أنة ال تخ�ضع �أية دولة يف ت�صرفاتها لق�ضا ء دولة �أجنبية �إال يف احلاالت اال�ستثنائية التالية:
�1 .1إذا قبلت الدول اخت�صا�ص الق�ضاء الأجنبي �صراحتا �أو �ضمنيا.
�2 .2إذا كانت للدولة �أموال عقارية يف �إقليم �أجنبي ف�إن هذه الأموال تخ�ضع يف كل ما يقوم
ب�ش�أنها من منازعات لق�ضاء الدولة التي توجد يف �إقليمها.
3 .3ميكن مق�ضات الدولة �أمام حماكم دولة �أخرى عن الأعمال ذات ال�صفة التجارية التي تقوم
بها يف �إقليم �أجنبي ،كون مثل هذه الأعمال ال تعترب من �أعمال ال�سيادة.
4 .4حق االحرتام املتبادل:
�أن لكل دولة احلق �أن تطلب من الدول الأخرى ،كنتيجة طبيعية حقها يف امل�ساواة �أمام القانون،
و احرتام كيانها املادي وذلك باحرتام حدودها الإقليمية  ،واالمتناع فيما بني الدول املتجاورة على
�أ�سا�س ذلك عن التعدي على حدود بع�ضها بع�ضا( ،)70وهذا احلق الذي ي�صر بع�ض الفقهاء الغربيني على
ذكره( ،)71فيه جدال :ف�إذا كان املق�صود بهذا احلق ( معاملة الدول الأخرى باحرتام فهذا �أمر مفروغ
منة  ،وتت�ضمنه احلقوق الثالثة ال�سابقة الذكر برئينا � ،إذ �أن احرتام ( حق البقاء) ( ،حق اال�ستقالل
وال�سيادة ) ( ،وامل�ساواة بني جميع الدول) هو ما ي�شكل برئينا ( حق االحرتام املتبادل)� ،أما �إذا كان
املق�صود بذلك �إلزام كل دولة باالعرتاف بجميع الدول واحلكومات الأخرى ومن ثم الدخول يف عالقات
معها ،فان هذا احلق ي�صبح من وجهة نظرنا م�شكوكا فيه وذلك لأننا نعتقد بل وجنزم ،ب�أن االعرتاف
 .70د  /ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،مرجع �سابق � ،ص . 43
� .71أنظر  ( ،جريها رد فان جالهن )  ( ،القانون بني الأمم ) ج � 1ص  137وما بعدها  ،بريوت  ،تعريب عبا�س العمر .
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بدولة ما �أو عدم االعرتاف بها هو �أمر يتعلق ب�سيادة الدولة ،ولذا ال ميكن �إلزام دولة ما باالعرتاف
ب�أخرى� ،أو التعامل معها واقعيا ،حتى لو كانت جماورة لها.
وعلى �ضوء كل ما تقد حتت هذا البند ميكن �أن نتو�صل �إىل ا�ستنتاج مفاده � ،أنة يكمن �أن تكون
هناك دولتان متجاورتان ( مثل اجلمهورية العربية ال�سورية ودولة االحتالل ال�صهيوين) وتكون
العالقات بينهما مقطوعة ،وال يعترب هذا الأمر بنظرنا خمالفا لأي قاعدة دولية �أو عرفية �إطالقا.

الف�صل الثاين

واجبات الدول يف القانون الدويل
من الطبيعي �أن �أول ما يقال يف هذا املجال �أن واجبات الدول الأ�سا�سية هي التزامات تنبثق طبعا
من احلقوق املعرتف بها للدول الأخرى لذا  ،نرى نحن يف نف�س الوقت �أن ( احرتام �سيادة الدول الأخرى
و�سالمة �أرا�ضيها ) و( االعرتاف بامل�ساواة بني جميع الدول ) و( عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية
للبلدان الأخرى) و(احرتام حق �أي دولة يف الدفاع عن نف�سها) و( واالمتناع عن �أعمال العدوان �أو
التهديد بها �أو ا�ستخدام القوة �ضد ال�سالمة الإقليمية للدول الأخرى وا�ستقاللها ) هي برئينا من �أكرب
و�أهم الواجبات امللقاة على عاتق الدول يف هذا املجال ،كونها واجبات ن�صت عليها جملة من القرارات
والت�صريحات التي تتعلق بحقوق واجبات الدول.
وبدورنا ميكننا �أن نلخ�ص تلك الواجبات القانونية التي تلتزم الدول بتنفيذها �أمام الدول
الأخرى فيما يلي:
 – 1احرتام احلقوق الأ�سا�سية املقررة لكل دولة كما ورد يف القانون الدويل.
 – 2مراعاة قواعد القانون الدويل العام وال�سري على خطاها(.)72
 – 3االمتناع عن التدخل يف ال�شئون الداخلية �أو اخلارجية للدول الأخرى.
 – 4االمتناع عن م�ساعدة �أية دولة تلج�أ �إىل احلرب �أو �إىل ا�ستخدام طريق �آخر غري م�شروع
للقوة(.)73
 – 5واجب ت�سوية خالفات كل دولة مع الدول الأخرى بالطرق ال�سلمية(.)74
 – 6واجب االمتناع عن م�ساعدة الدولة املعتدية والتعاون مع الأمم املتحدة يف نظام الأمن اجلماعي.
 – 7واجب االمتناع عن االعرتاف بالتو�سع الإقليمي الذي تناله �أي دولة �إخالال بن�صو�ص ميثاق
الأمم املتحدة  ،وخا�صة الفقرة ( الرابعة من املادة الثانية منة ) واملتعلقة باالمتناع عن
التهديد با�ستخدام القوة �أو ا�ستخدامها� ،إال ن لدينا مالحظة على هذه الفقرة من امليثاق امل�شار
 .72د  /ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،مرجع �سابق � ،ص . 44
 .73د  /عبد الواحد الزنداين مرجع �سابق � ،ص . 271
 .74د � /إح�سان هندي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 217
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�إلية �سلفا ،وذلك لعدم احرتامها من قبل عدد من الدول الغربية وكذلك الواليات املتحدة
الأمريكية وبالذات فيما يخ�ص الأرا�ضي العربية التي مت ال�سيطرة عليها من قبل دولة
االحتالل الإ�سرائيلي ومن ثم �ضمها �إىل دولة احتالله الغا�صب عام 1967م.
 – 8واجب تنفيذ االلتزامات الدولية بح�سن نية.
 – 9االمتناع عن ت�شجيع الثورات الأهلية يف �أقاليم الدول الأخرى.
 – 10معاملة جميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني لوالية الدولة على �أ�سا�س احرتام حقوق الإن�سان
واحلريات الرئي�سية لهم جميعا دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو املعتقد
ال�سيا�سي(.)75
كما نرى نحن بالإ�ضافة �إىل كال ما قد �سبق �أن يتوجب على الدول ما يلي :
�أ – املحافظة على عدم تلوث البيئة.
ب– العمل اجلماعي على عدم تزييف العملة.
وغرية من الواجبات الأخرى التي يجب على الدول العمل على تنفيذها ل�صالح كل دول العامل
دون �أي ا�ستثناء.
وب�إمكاننا على �ضوء ما تقدم �إراد عدد من الأ�س�س القانونية حلقوق وواجبات الدول يف القانون
الدويل والتي يجب التقيد مب�ضامينها فيما يلي:
1 .1م�شروع الئحة حقوق الدول وواجباتها لعام 1949م.
2 .2ميثاق حقوق الدول وواجباتها االقت�صادية ال�صادر يف  12دي�سمرب من عام 1974م.
3 .3اتفاقية تعريف العدوان ال�صادرة عن الأمم املتحدة عام 1974م.
4 .4قرارات م�ؤمتر باندوجن لعام  1955م(.)76
5 .5معاهدة الهاي لعام 1899م.
6 .6بيان حقوق الدول وواجباتها ال�صادر عن (املعهد الأمريكي للقانون الدويل) وا�شنطن ال�صادر يف
 / 6يناير من عام  1916م.
7 .7بيان حقوق وواجباتها ال�صادر عن ( احتاد القانون الدويل )  / 11نوفمرب عام 1919م.
8 .8عهد ع�صبة الأمم.
9 .9اتفاقية حقوق الدول وواجباتها التي �أبرمتها الدول الأمريكية يف م�ؤمتر ( مونت فيديو) لعام
 1933م.
1010م�ؤمتر ( بيون�س �آير�س ) لعام  1936م.
1111م�ؤمتر ( ليما ) لعام  1938م.
1212ميثاق الأمم املتحدة لعام  1945م.
 .75د  /عبد الواحد الزنداين  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 272
 .76د � /إح�سان هندي  ،مرجع �سابق � ،ص . 218 217-
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1313م�شروع الإعالن ال�صادر عن ( اجلمعية العامة للأمم املتحدة ) رقم  ) 4 ( 375لعام 1949م .ب�ش�أن
حقوق الدول وواجباتها(.)77
�أخري ال بد �أن ن�ؤكد �أن حقوق وواجبات الدول ال�سابق ذكرها والتي ت�ضمنت العديد من القواعد
الآمرة يف القانون الدويل تلك ،ال يجب خمالفتها �أو حتى االتفاق على خمالفتها بني الدول ،كما يجب
الت�أكيد هنا على �أن هذه احلقوق والواجبات هي مبثابة قواعد القانون الدويل العام  ،كونها تعترب
بنظرنا �أعمدة النظام الدويل التي ال تقوم احلياة يف عاملنا املعا�صر �إال بها ،حيث نعترب �أن حكمها يف
القانون الدويل حكم القواعد الآمرة �أي �أنها من �صلب النظام العام يف القانون الدويل.
الباب الثالث

امل�سئولية الدولية يف القانون الدويل
وهنا ال بد النا من و�ضع ت�ساءل ،ما هيا امل�س�ؤولية الدولية ؟
ومن �أجل الإجابة على هذا الت�سا�ؤل ال بد من القول �أنة �إذا توجهنا �إىل القانون الوطني جندة
يت�ضمن العديد من القواعد التي تبني احلقوق وحتدد الواجبات التي تخاطب �أ�شخا�ص ذلك القانون.
وبالرغم من الن�صو�ص ال�صريحة الوا�ضحة التي تلزم �أ�شخا�ص القانون باالمتثال واالن�صياع
لقواعده� ،إال �أننا جند �أن املخالفات واالنتهاكات لقواعد ذلك القانون حا�صلة ،وينطبق هذا الو�ضع
بحذافريه على القانون الدويل العام .ومن هنا �أننا ن�ؤكد �أنة البد من وجود نظام يحكم الو�ضع الذي
يرتتب على انتهاك القانون الدويل.
ويف �ضوء ذلك تبدو �أهمية و�ضرورة وجود نظام امل�سئولية الدولية ليتوىل مهمة �إعادة احلق
�إىل ن�صابة وبالتايل �إن�صاف املعتدى عليه(.)78
وعلى هذا الأ�سا�س ال بد من الت�أكيد �أن امل�سئولية الدولية هنا تعد ب�صفة عامة نتيجة لوجود
احلقوق ،فبدونها ال تكون لقواعد القانون الدويل �أية �أهمية �أو �أثر برئينا.
كما �أننا ن�ؤكد �أن امل�سئولية من ناحية ثانية هي جزء �أ�سا�سي من كل نظام قانوين  ،بحيث تتوقف
مدى فاعلية ذلك النظام على مدى ن�ضوج قواعد امل�سئولية فيه  .وتن�ش�أ امل�سئولية الدولية عندما ي�أتي
�أحد �أ�شخا�ص القانون الدويل فعال ( �إيجابيا ) حمظورا �أو ميتنع عن القيام بواجب تفر�ضه قواعد
القانون الدويل علية بحيث ينجم عن �ضرر ل�شخ�ص �أخر(.)79
وال بد من الت�أكيد هنا �إىل �أن مبد�أ امل�سئولية الدولية قد ت�أكد مبا جرى علية العمل بني الدول
يف تنظيم عالقاتها بع�ضها بع�ضا( ،)80كما ورد ذلك �أي�ضا يف العديد من االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية
 .77د  /ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،م�صدر �سابق � ،ص . 49
 . 78د  .ر�شاد عارف يو�سف ال�سيد  ،كلية احلقوق ،اجلامعة الأردنية ،مبادئ يف القانون الدويل العام  ،الطبعة الأوىل ،عمان  1985م � ،ص . 175
 . 79نف�س املرجع ال�سابق � ،ص . 175
 .80د  .حافظ غامن  ،امل�سئولية الدولية  ،القاهرة  1962م � ،ص . 20 – 18
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ال ها ي الرابعة لعام  1907م ،املتعلقة باحلرب الربية.
حيث �أكدت املادة ( )3من تلك االتفاقية على �أن ( الطرف املحارب الذي يخل ب�أحكام االتفاقية
يلزم بالتعوي�ض �إن كان لذلك حمل ويكون م�سئوال عن كل الأفعال التي تقع من �أفراد قواته امل�سلحة )
(.)81
وهنا البد �أن ن�شري �إىل �أن امل�سئولية الدولية وعلى �ضوء كل ما تقدم  ،تفرت�ض �أي�ضا �إدعاء
�شخ�ص دويل ب�أن �ضررا قد �أ�صابه ويطلب على �أ�سا�س ذلك �إ�صالح ال�ضرر الذي كان �سببه عدم احرتام
دولة �أخرى حلقوق الدولة املت�ضررة والذي ورد ذكرها �صراحة يف قواعد القانون الدويل العام.
وعلى �ضوء كل ما تقدم �سوف نق�سم هذا الباب �إىل ف�صلني رئي�سيني هما كالتايل :
الف�صل الأول

تعريف امل�سئولية الدولية يف القانون الدويل
امل�سئولية الدولية تعبري حديث ظهر �أوائل القرن الثامن ع�شر امليالدي ،وميكن تعريف (امل�سئولية
الدولية) ،ب�أنها (عالقة التزام قانونية تقوم بني دولتني نتيجة لإخالل �إحداهما بالتزاماتها الدولية
جتاه الأخرى ،بكل ما حتويه الكلمة التزامات من معنى)(.)82
كما عرفته اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر الذي �أنعقد يف الهاي عام 1930م ،لتدوين القانون
الدويل مبا يلي ( :تت�ضمن هذه امل�سئولية االلتزام ب�إ�صالح ال�ضرر الواقع �إذا نتج عن �إخالل الدولة
بالتزاماتها الدولية ،وميكن �أن تت�ضمن تبعا للظروف وح�سب املبادئ العامة للقانون الدويل االلتزام
بتقدمي الرت�ضية للدولة التي �أ�صابها ال�ضرر يف �شكل اعتذار يقدم بال�صورة الر�سمية وعقاب املذنبني )
(.)83
فربغم من التعريفات الكثرية التي تعرف امل�سئولية الدولية �إال �أننا نرى �أن �أقرب تعريف دقيق
و�شامل للم�سئولية الدولية ب�أنها:
(اجلزاء القانوين الرادع الذي يحدده القانون الدويل وذلك لعدم احرتام �أحد �أ�شخا�ص هذا
القانون اللتزاماته الدولية).
ذلك لأن هذا التعريف ي�شمل �إىل جانب الدولة التي هي �شخ�ص القانون الويل الرئي�سي� ،أي�ضا
املنظمات الدولية وذلك بعد االعرتاف بها بال�شخ�صية القانونية الدولية يف حدود نطاق الأهداف
واملبادئ التي �أن�شئت من �أجلها وذلك من حيث التمتع باحلق يف �أن تكون مدعية �أو مدعى عليها ب�سبب
الأ�ضرار التي تلحقها بالأ�شخا�ص الدولية الأخرى �أو تلحق مب�صاحلها (.)84
� . 81أنظر ن�ص املادة رقم (  ) 3من اتفاقية ال ها ي الرابعة  ،لعام  1907م .
 . 82د � .إح�سان هندي  ،مرجع �سبق ذكره � ،ص . 219
 .83الكتاب ال�سنوي للجنة القانون الدويل لعام  1956م  ،اجلزء الثاين � ،ص . 225
� .84أنظر  ،ن�ص الر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية يف ق�ضية التعوي�ضات التي ت�صيب موظفي الأمم املتحدة ل�سنة  1949م � ،ص . 174
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ويجب علينا الت�أكيد هنا �إىل �أن ( امل�سئولية الدولية ) قد حلت حمل �أ�سلوب ( الأعمال الث�أرية
�أو (االنتقامية  )Represaillesالذي كان �سائدا يف ال�سابق ومل يزل نهائيا من �سجل التعامل الدويل
 ،حيث �أخذت الدول متيل �إىل فكرة الرت�ضية �أو ( التعوي�ض  )Reparationعن ال�ضرر الذي حتملته
بدال من الرد علية ب�ضرر مياثله.
ويجب الت�أكيد هنا �إىل �أن مفهوم امل�سئولية الدولية قد تطور وتكامل خالل القرن التا�سع ع�شر
امليالدي يف �سبيل دعم قواعد القانون الدويل  ،ولذا فامل�سئولية الدولية لعبت دور الرادع هنا لتطبيق
قواعد القانون الدويل ومن ثم التقيد بها  .كما ميكن الت�أكيد هنا �أي�ضا �أن الأ�سا�س الذي قامت علية
امل�سئولية الدولية هو �أ�سا�س عادل ومنطقي وهو �أن  :كل خرق اللتزام قانوين ترتتب علية م�سئولية
من نوع خا�ص هي ( امل�سئولية الدولية ).
ومن خالل ذلك ميكننا �أن نتو�صل �إىل ا�ستنتاج �أن منبع امل�سئولية الدولية هو� :ضرر حدث لدولة
�أو لفرد من قبل دولة �أخرى ،ومبا �أن الدول مت�ساوية هنا �أمام القانون الدويل ،فيجب �أن تعو�ض الدولة
التي �أحدثت ال�ضرر على الدولة التي تعر�ضت لذلك وهذا االلتزام بالتعوي�ض ال يتنافى مع �سيادة
الدولة ،بل �أن الأمر على العك�س حيث �أن ت�ساوي الدولة التي قامت بفعل غري م�شروع �سبب �ضررا
لدولة �أخرى �أن تعو�ض هذه عن ال�ضرر الذي حتملته.
كما �أن هناك �أفعال م�ستوجبه للم�سئولية الدولية ب�شكل عام ،حيث يتم م�ساءلة الدولة قانونيا
عند خرقها لأي قاعدة من قواعد القانون الدويل �سواء كانت هذه القاعدة ذات من�ش�أ عريف �أو اتفاقي
وهذا يعني �أن م�سئولية الدولة ميكن �أن تتقرر ب�شكل عام يف احلاالت التالية :
1 .1يف حالة خرقها قاعدة من قواعد العرف الدويل.
2 .2يف حالة خرقها لأحكام معاهدة مرتبطة بها� ،سواء �أكانت هذه املعاهدة عقدية �أو �شارعه.
3 .3يف حالة خرق �أحد املبادئ العامة للقانون(.)85
وعلى �أ�سا�س ذلك ت�صبح امل�صادر الرئي�سية الثالثة للقانون الدويل كما حددتها املادة (  ) 38من نظام
حمكمة العدل الدولية ،هي يف حد ذاتها م�صادر للم�سئولية الدولية.
مبعنى �أن جملة الأفعال غري امل�شروعة ،التي ت�صلح لكي تكون �أ�سا�سا تبنى علية امل�سئولية
الدولية ،ميكن ردها �إىل واحدة من هذه احلاالت الثالث بح�سب ما ي�شكل الفعل خرقا لقاعدة دوليه
عرفيه� ،أو تعاهديه �أو ملبد�أ من املبادئ العامة للقانون الدويل.
وعلى �ضوء ما تقدم ن�ستطيع القول �أن هناك �أنواع من امل�سئولية الدولية ،فعلى �سبيل املثال �إننا
ن�ستطيع التمييز عادة يف القانون الداخلي اخلا�ص بني (امل�سئولية التق�صريية ) التي تتولد عن فعل �ضار
يوقعه الفاعل ق�صدا بال�ضحية ،و( امل�سئولية �شبه التق�صريية ) التي تتولد عن �إهمال �أو قلة حر�ص
بدون حاجة ال ثبات توفر نية ال�ضرر كما يف النوع الأول ،و( امل�سئولية التعاقدية ) التي تبنى على
عالقة التزام حم�ضة ب�صرف النظر عن حدوث �ضررا �أم ال.
 .85د � .إح�سان هندي  ،مرجع �سابق � ،ص . 223
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ونرى نحن �أن الفرق بني ( امل�سئولية التق�صريية ) و( �شبة التق�صريية ) من جهة و( امل�سئولية
العقدية ) من جهة ثانية هو فرق هام يف م�ضمار القانون الداخلي اخلا�ص ،حيث تبدو �أهميته ب�شكل
خا�ص فيما يتعلق بالإثبات حيث �أنه من ال�ضروري �إثبات وجود �سوء النية – �أي ق�صد �إحداث ال�ضرر يف
( امل�سئولية التق�صريية )� ،أو �إثبات وجود الإهمال يف ( امل�سئولية �شبة التق�صريية ) ،بعك�س ( امل�سئولية
العقدية ) التي يكفي فيها �إثبات وجود عالقة االلتزام(.)86
ويف كل الأحوال ن�ستطيع القول هنا وعلى �ضوء ما تقدم �إىل �أنة ال ميكن �إقامة فروق وا�ضحة
وباتة يف القانون الدويل بني امل�سئولية الدولية القائمة على �أ�سا�س تق�صريي وتلك القائمة على �أ�سا�س
تعاقدي ،ومرد ذلك �أن كثريا من الفقهاء ينظرون �إىل الأعراف مبثابة ( اتفاقية دولية �ضمنية )،
ومعنى هذا �أن كل خرق لقاعدة عرفية دولية ميكن اعتباره ( م�سئولية عقدية ) و( م�سئولية
تق�صريية) �أو بالأحرى ( �شبة تق�صريية ) لأنة ي�ستبعد يف نف�س الوقت توفر نية ال�ضرر لدى الدول
وبنف�س الوقت يف املجال الدويل.
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ف�إنه ال ميكن القول ب�أن خرق �أحكام االلتزامات املتولدة عن
معاهدات ي�ؤدي دوما �إىل ن�ش�ؤ م�س�ؤولية دولية تعاقدية لأنة هناك نوعان من املعاهدات :املعاهدات
العقدية وال�شارعة ،وامل�س�ؤولية العقدية املح�ضة جندها يف النوع الأول من املعاهدات فقط – �أي يف
املعاهدات العقدية – وكذلك يف حالة العقود التي تربمها الدولة مع الأفراد وال�شركات اخلا�صة.
وبدورنا ميكن �أن ن�ضيف نوعا خا�صا من �أنواع امل�س�ؤولية الدولية �أال وهي امل�س�ؤولية اجلنائية
الدولية التي ظهرت لأول مرة مع ت�صريح ( بريان كيلوج ) عام1928م ،والتي تكر�ست من خالل اتفاق
لندن لعام 1945م ،و�شرعة ( املحكمة الع�سكرية الدولية  ) T . M . Iللمعاقبة على جرائم احلرب،
حيث �أوجد االتفاق الأخري نوعا من ( اجلرائم الدولية )( ،)87مع �إلزام الدول باملالحقة واال�سرتداد.

الف�صل الثاين �أ�س�س امل�س�ؤولية الدولية
ففقهاء القانون الدويل يف هذا املجال يتبنون العديد من النظريات وذلك بق�صد التو�صل �إىل
بيان �أ�س�س امل�س�ؤولية الدولية ،وعلى �أ�سا�س ذلك ف�إن مناط امل�س�ؤولية الدولية هو �إذن ( �إتيان ال�شخ�ص
الدويل ل�سلوك خمالف اللتزام مفرو�ض علية مراعاته يرتتب علية �ضرر غري م�شروع ل�شخ�ص دويل
�آخر� ،أو مبعنى �آخر ارتكاب ال�شخ�ص الدويل لفعل غري م�شروع )(.)88
وا�ستنتاجا مما تقدم ب�إمكاننا �أن نتو�صل �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن �أ�س�س امل�س�ؤولية الدولية تنبني
على ثالثة �أركان هي كما يلي :
 . 86نف�سه � ،ص . 224
 . 87د � .إح�سان هندي  ،مرجع �سابق � ،ص . 224
 .88د  .ر�شاد عارف يو�سف ال�سيد  ،مرجع �سابق � ،ص . 177
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1.1العمل غري امل�شروع.
2.2ال�ضرر.
()89
 ( 3.3الإ�سناد ) �أو( الن�سبة �إىل الدولة ) .
و�سف نحاول بدورنا هنا �إىل تو�ضيح كل نقطة من النقاط الثالث بعالية كال على حدة كالتايل:

�أوال  :العمل غري امل�شروع

• يتم التمييز بني اخلط�أ والعمل غري امل�شروع :
وذلك �إذا كان �أ�سا�س امل�س�ؤولية يف القانون اخلا�ص هو فكرة ( اخلط�أ ) مبعناها ال�شخ�صي ف�إن
�أ�سا�سها يف القانون الدويل هو ( العمل غري امل�شروع ) مع العلم ب�أن التعبري الثاين – �أي العمل غري امل�شروع
– هو �أعم و�أكرث مو�ضوعية من الأول لأنة يت�ضمن كل �إخالل بالتزام دويل ،ما يعني برئينا كل عمل
خمالف ال التزامات ذات من�ش�أ عريف �أو تعاقدي.
وهنا البد من الإ�شارة �إىل �أنة قد �أ�صبح من املبادئ امل�ستقرة يف االجتهاد الق�ضائي الدويل
عدم احلاجة �إىل �إثبات وجود ( خط�أ ) باملعنى ال�شخ�صي ارتكبته الدولة �أو ممثلوها لكي ترتتب
م�س�ؤوليتها ،و�إمنا يكتفي ب�إثبات خرق �أحد مبادئ القانون الدويل �أو �أحد االلتزامات التعاقدية  ،ب�شكل
مو�ضوعي(.)90
كما نرى �أنة ومن البديهي �أي�ضا� ،أن امل�س�ؤولية الدولية ال ميكن �أن ترتتب من جراء عمل م�شروع
قانونا مهما كان هذا العمل فظا طاملا جرى �ضمن �إطار ال�شرعية الدولية ( مثل �أ�ضرار الق�صف احلربي
يف حرب دولية).
•�أنواع العمل غري امل�شروع:
وميكن تق�سيم هذه الأعمال الغري م�شروعة �إىل ق�سمني هما:
�أ – �أن يكون العمل ايجابيا يتمثل بالقيام بعمل.
ب– كما ميكن �أن يكون العمل �سلبيا� ،أي االمتناع عن القيام بعمل.
هذا من جهة  ،ومن جهة ثانية ف�إن العمل غري امل�شروع ميكن �أن يكون:
•خرقا اللتزام دويل من نوع (االلتزام ب�إتباع �سلوك) ،مثل التزام بالتفاو�ض.
•كما ميكن �أن يكون من نوع (االلتزام بنتيجة) ،مثل االلتزام ب�إعادة منزل مملوك لأجنبي
جرت م�صادرته ب�صورة غري م�شروعة.
وهنا يجب �أن ن�ؤكد بدورنا �أن العمل غري امل�شروع ترتتب علية م�س�ؤولية كائنا من كانت ال�سلطة
التي �أقرت فتة ،وعلى �أ�سا�س ذلك ميكن �أن نت�صور �أعماال غري م�شروعة ت�صدر عن ال�سلطة الت�أ�سي�سية
(عدم اعرتاف د�ستور الدولة للأجانب بحق التقا�ضي مثال )� ،أو عن ال�سلطة الت�شريعية ( �إ�صدار قانون
 . 89د � .إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 225
 . 90نف�س امل�صدر � ،ص . 226
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فيه متييز �ضد الأجانب )� ،أو عن ال�سلطة الإدارية ( الأخطاء التي يقرتفها موظفو الدولة )� ،أو عن
ال�سلطة الق�ضائية ( حالة عدم �إحالل العدل ) .كما ميكن �أن نت�صور حدوث ذلك يف حالة ال�سلم �أو يف
حالة ال�شغب والع�صيان امل�سلح � ،أو يف حالة الثورة الأهلية �أو احلرب الدولية �أي�ضا مع بع�ض االختالفات
بني كل حالة و�أخرى.

ثانيا  :ال�ضرر

وهنا البد من الت�أكيد على �أن حدوث ال�ضرر �شر ال بد منه وذلك من �أجل توفر امل�س�ؤولية ،وعلى
�أ�سا�س ذلك فقد �أقر الق�ضاء والتحكيم الدوليني هذا املبد�أ :ففي ق�ضية مارتيني بني ايطاليا وفنزويال
�صدر قرار ق�ضائي عن �إحدى املحاكم الفنزويلية غري م�شروع دوليا ولكنه مل ي�سبب �أي �ضرر لل�شركة
االيطالية التي حتمل هذا الإ�سم لذا مل حتكم لها اللجنة التحكيمية �سنة  1930م ،ب�أي تعوي�ض.
•�أنواع ال�ضرر :هناك نوعان من ال�ضرر  :الأول تتعر�ض له الدولة بالذات والثاين يتعر�ض له
الأ�شخا�ص الطبيعيون ( الأفراد ) واالعتباريون مثل ( ال�شركات واجلماعات ).
•و�سوف نو�ضح كال على حدة فيما يلي:
1 .1الأ�ضرار التي تتعر�ض لها الدولة:
وهي نوعان هما:
�أ – الأ�ضرار املادية  :وهي التي تتعر�ض لها �أمالك الدولة ب�شكل مبا�شر كتدمري بارجة حربية
من �أ�سطولها �أو حجز طائرة �أو اال�ستيالء غري امل�شروع على مبنى �سفارة.
ب – الأ�ضرار املعنوية  :كما يف حالة �إهانة ممثل دبلوما�سي ميثل الدولة ب�صفة ر�سمية� ،أو خرق
حدودها ملدة ق�صرية وم�سافة حمددة بدون �أن ينجم عن ذلك �أي �ضرر مادي.
وهنا البد �أن ن�شري �إىل �أنه �إذا كانت الأ�ضرار املادية تعالج بدفع تعوي�ض مادي ف�إن الأ�ضرار
املعنوية تعالج بتقدمي ( تر�ضية ) معينة �إىل الدولة املت�ضررة ك�أن تلتزم الدولة امل�س�ؤولة بتحية علم
الدولة املت�ضررة معنويا باحتفال ر�سمي مثال.
2 .2الأ�ضرار التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص:
وهنا ال بد �أن ن�ؤكد �أن الأ�ضرار التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص الذين يحملون جن�سية الدولة هي
ح�سب احلماية الدبلوما�سية �أ�ضرار غري مبا�شرة للدولة نف�سها.
ويقول �أحد القرارات التحكيمية ( �إن ال�ضرر الذي يح�صل لفرد يحمل جن�سية الدولة الطالبة
ي�شكل عمال غري م�شروع على النطاق الدويل لأنة يدل على �إ�ساءة للدولة التي يتبع لها الفرد املت�ضرر)
(.)91
�إذ �أن من حق كل دولة �أن جتعل الدول الأخرى حترتم قواعد القانون الدويل عرب معاملة
91 . Aff . Dickson carwheel company – commission Mexico – Americane 1931 .
			
جامعة امللكة �أروى

115

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

الدولـــــة يف القانون الـــــدويل

مواطنيها(.)92
ب – ال�شروط الواجب توفرها يف ال�ضرر:
وميكن �أن نلخ�ص تلك ال�شروط فيما يلي:
 -11يجب �أن يكون ال�ضرر م�ؤكدا.
�أي �أن يكون قد حدث فعال ولي�س جمرد احتمال ميكن �أن يحدث �أو ال يحدث يف امل�ستقبل.
 -22يجب �أن يكون ال�ضرر ثابتا ال عار�ضا :وهكذا حكمت �إحدى اللجان التحكيمية بالتعوي�ض
عن �أ�ضرار جنمت بت�أثري دخان �أحد املناجم على القرى القريبة يف الدولة املجاورة على اجلانب الثاين
للحدود ( ق�ضية املناجم بني الواليات املتحدة وكندا �سنة  1931م) ،وهذا لأن ال�ضرر ثابت ولو كان
ال�ضرر عار�ضا ب�أن حملت الدخان ريح عا�صفة ملرة واحدة ملا كان هناك جمال للتعوي�ض(.)93
 -33يجب �أن ال يكون ال�ضرر قد مت التعوي�ض عنه لأنة ال يجوز التعوي�ض عن �ضرر واحد مرتني
من قبل ذات ال�سلطة.
 -44يجب �أن ين�صب ال�ضرر على ( حق ) ولي�س على جمرد ( م�صلحة ) وهكذا تقبل الدعوى من
ورثة تعر�ض مورثهم ل�ضرر على نطاق دويل ،ولكن ال تقبل من دائني �شركة تعر�ضت ملثل هذا ال�ضرر.
�إال �أنة ي�ستثنى من هذا حالة ما �إذا كانت هناك اتفاقية جتعل من جمرد امل�صالح حقوقا حممية فتقبل
عند ذلك احلماية الدبلوما�سية ومبد�أ التعوي�ض عن امل�صلحة املت�ضررة(.)94
 –55وميكن التذكري �أخريا ب�أن ال�ضرر وحدة ال يكفي لرتتيب امل�س�ؤولية و�إمنا من الواجب �أن
(.)95
يكون العمل ال�ضار خمالفا للقانون الدويل لكي يكون هناك م�س�ؤولية دولية

ثالثا  ( :الإ�سناد ) �أو( الن�سبة �إىل الدولة )

وهنا البد من الت�أكيد �أن مفهوم �إ�سناد ال�ضرر �إىل الدولة يعني �أن النظرية التقليدية والعرف
الدويل ي�صران على �أن الدولة وحدها هي التي ت�ستطيع حتمل م�س�ؤولية دولية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
كون �أن من يت�سبب يف عمل يلحق �ضررا ب�أجنبي مثال ،ال ت�شمله �أية مطالبة دولية بالتعوي�ض،
ذلك لأن الدولة وحدها هي التي تتحمل واجب �أو م�س�ؤولية التعوي�ض عن ذلك ال�ضرر.
واال�سم الفني لهذه الفكرة هي (الإ�سناد) �أي �إ�سناد �أي عمل يقوم به �شخ�ص �أو جمموعة من
الأ�شخا�ص �إىل الدولة �أو �إىل �شخ�ص دويل �آخر بحيث يعترب العمل امل�شار �إلية عمال من �صنع هذا
ال�شخ�ص الدويل �أو تلك الدولة وعليها بالتايل �أن تتحمل م�س�ؤوليتها(.)96
92 . C. I . J . Affaire Nottebohm . Avril 1955 . - p . 24 .
93 . Cavare - OP . Cit . P . 380 .

 . 94د � .إح�سان هندي  ،مرجع �سبق ذكره . 229 ،
95 . Affaire KELLY , 18 OCT . 1930 in AJIL 1931 - P . 388 .
 . 96جريهارد فان غالن  ،القانون بني الأمم ،مدخل �إىل القانون الدويل العام  ،اجلزء الأول  ،تعريب  ،عبا�س العمر  ،دار الآفاق اجلديدة  ،بريوت بدون
تاريخ � ،ص . 236
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وبرئينا �أن هذه الفكرة هي الأ�سا�س التي يجب �أن تقوم عليها امل�س�ؤولية الكاملة للدولة وذلك
مبوجب القانون الدويل الن الكثري من الأعمال التي تت�سبب يف هذه امل�س�ؤولية �إمنا يقوم بها �أنا�س
حمايدون �أو جمموعات من مثل تلك الأ�شخا�ص.
�إال �أن الو�ضع لي�س مبثل هذه ال�سهولة برئينا.
كما ميكن القول هنا عموما �أنه ي�شرتط �أي�ضا لإ�سناد العمل غري امل�شروع �إىل الدولة ال�شروط
الثالثة التالية:
1 .1يجب �أن يكون ال�ضرر قد �سببه �أحد موظفي الدولة �أو العاملني با�سمها وذلك مهما كانت �صفة هذا
املوظف �أو درجته  ،وي�ستثنى من ذلك موظفو البلديات املحليون(.)97
2 .2يجب �أن يكون ال�ضرر قد مت ب�إرادة حرة من الدولة  :حيث تنتفي م�س�ؤولية الدولة كليا �أو جزئيا
�إذا مل تكن حرة متاما يف قيامها بالعمل غري امل�شروع الذي �سبب ال�ضرر ،وهذا ما جندة يف حالتي (
القوة القاهرة ) و(حالة ال�ضرورة).
3 .3يجب �أن يحدث ال�ضرر من املوقف الذي اتخذته الدولة ب�صورة �أكيدة ،وهذا ما ينفي م�س�ؤولية
الدولة عن الأ�ضرار غري املبا�شرة ،التي ي�سميها الفقهاء االجنلو�ساك�سون (Consequential
 )Damagesوهذه الأ�ضرار غري املبا�شرة ميكن �أن تكون قبل الأرباح املحتملةGains
)� ،)98()Eventuelsأو جمرد م�صلحة غري �أكيدة التحقيق.
ومن جممل كل الق�ضايا التي مت �إثارتها يف ق�ضية الأ�ضرار املبا�شرة ميكن �أن نتو�صل �إىل
اال�ستنتاج بخ�صو�صها فيما يلي:
1 .1هي �أ�ضرار ثانوية تتعلق ب�ضرر رئي�س  ،وهي نتيجة ل�ضرر �آخر ويتحملها عادة �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص
غري الذين حتملوا ال�ضرر الأول ( �شركة ت�أمني بحرية بالن�سبة ل�شحنة على ظهر �سفينة متت
م�صادرتها من قبل دولة �أخرى غري دولة الراية مثال ).
2 .2الأ�ضرار غري املبا�شرة ال حتدث عادة فورا و�إمنا مير بني ارتكاب العمل غري امل�شروع وحدوثها.
3 .3ال�ضرر غري املبا�شر لي�س له �سبب واحد ،ويف حالة وجوده غالبا ما يكون العمل غري امل�شروع لي�س
هو ال�سبب الوحيد لل�ضرر.

97 . Affaire Thomson , 4 - 7 1868 .
98 . Affaire Martini ,
1930 ( Venezuella - Italie ) .
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اخلامتـــــة

�أوال  :ا�ستنتاجات البحث :

وهنا البد من الت�أكيد �أنة لو راجعنا كيفية ن�ش�ؤ الدول خالل القرن املا�ضي وهذا القرن الذي
نعي�ش فيه �أي منذ م�ؤمتر فينا عام  1815م وحتى اليوم  ،ف�إننا �سوف نتو�صل �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن هذه
الدول قد ن�ش�أت على �أ�سا�س �أحد الأ�شكال اخلم�سة التالية (:) 99
•ت�شكيل الدولة من العدم ،وذلك بقدوم �سكان �إىل ( �إقليم بدون مالك ) وا�ستقرارهم فيه وت�شكيلهم
�سلطة �سيا�سية حتكمهم ،وقد حدث هذا يف كثري من البلدان مثل ( ليبرييا ) عام 1822م ،ويف
ال�سنغال عام 1837م .وهذه احلالة مل يعد هناك جمال حلدوثها يف ع�صرنا هذا لأنة مل يعد
هناك �أرا�ضي بدون مالك.
•جتز�ؤ �إمرباطورية معينة �إىل دول قومية كما حدث يف نهاية احلرب العاملية الأوىل حيث جتز�أت
�إمرباطورية النم�سا – املجر �إىل �أربع دول ( النم�سا – املجر– ت�شيكو�سلوفاكيا – بع�ض �أقاليم
يوغ�سالفيا ال�سابقة ) ،كما جتز�أت الإمرباطورية العثمانية �إىل تركيا وجمموعة من الدول
العربية  ،كما جتز�أ يف الع�صر الراهن االحتاد ال�سوفيتي ويوغ�سالفيا وال�سودان و�أثيوبيا وغريها
من الدول.
•جتز�ؤ دولة احتادية �إىل دول كما ح�صل عند انف�صال �سنغافورة عن ماليزيا حيث كانتا ت�شكالن
معا االحتاد املاليزي ،وانف�صال ال�سنغال عن مايل عام 1960م بعد �أن كانتا ت�شكالن معا االحتاد
املايل ،وانف�صال بنغالدي�ش التي كانت تعرف با�سم باك�ستان ال�شرقية عن دولة الباك�ستان عام
1971م.
•ان�ضمام عدة دول يف دولة واحدة كما حدث عند احتاد زجنبار مع طانغانيكا حيث �شكلت الدولتان
دولة ( تنزانيا ) ،واحتاد �سوريا مع م�صر عام 1958م يف دولة ( اجلمهورية العربية املتحدة ) قبل
انف�صال �سوريا عام  1961م ،واحتاد كل من جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية مع اجلمهورية
العربية اليمنية عام  1990م لت�شكال اجلمهورية اليمنية وكذلك احتاد �شطري �أملانيا االحتادية
عام 1990م �أي�ضا.
•ا�ستقالل دولة وطنية عن �سلطة ا�ستعمارية كانت ت�سيطر عليها ،وذلك �سواء مت هذا اال�ستقالل
�سلميا كا�ستقالل ال�سنغال عن فرن�سا عام 1960م� ،أو بعد ثورة حتررية كما حدث عند ا�ستقالل
اجلزائر عن فرن�سا عام  1962م ،وا�ستقالل ال�شطر اجلنوبي من الوطن اليمني عن بريطانيا عام
 1967م  .وهناك الكثري والكثري من االمثله بهذا اخل�صو�ص.
ثانيا  :رئينا فيما يتوجب على الدول احلفاظ علية من حقوق وواجبات فيما بينها ك�أ�شخا�ص
�أ�سا�سية يف القانون الدويل:
 99د �إح�سان هندي  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 196
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�أ  :فيما يخ�ص احلقوق ال�سيا�سية للدول يجب احلفاظ على ما يلي:
 –1حق امل�ساواة ،والذي يندرج حتت حق امل�ساواة �أنة:
لي�س لدولة كاملة ال�سيادة �أن متلي �إرادتها على غريها من الدول تامة ال�سيادة يف �أي �ش�أن من�ش�ؤونها اخلا�صة.
�إن �شخ�صية الدولة م�صونة وكذلك �سالمة �إقليمها وا�ستقاللها ال�سيا�سي.ال ت�ستطيع �أي دولة �أن تدعي لنف�سها حق التقدم �أو ال�صدارة على غريها من الدول لأي �سبب منالأ�سباب.
على كل دولة �أن تنفذ تعهداتها الدولية ب�إخال�ص.ال تخ�ضع دولة يف ت�صرفاتها لق�ضاء دولة �أجنبية.الإقرار مببد�أ الإجماع يف القرارات الدولية والقواعد القانونية على �أن يكون لكل دولة �صوتواحد يف املنظمات وامل�ؤمترات الدولية.
 – 2عدم التدخل  :والتدخل يعني هنا تعر�ض دولة لل�ش�ؤون الداخلية �أو اخلارجية لدول �أخرى دون
�أن يكون لهذا التدخل �سند قانوين ويكون الهدف منة �إلزام الدولة املتدخل يف �ش�ؤونها �إتباع ما
متلية عليها الدول املتدخلة وتنفيذ ما تراه منا�سبا مل�صاحلها.
 - 3اال�ستقالل ال�سيا�سي وال�سيادة الإقليمية  :واال�ستقالل ال�سيا�سي هنا هو املظهر اخلارجي ل�سيادة
الدولة  ،ولقد �أيدته ع�صبة الأمم وكذلك منظمة الأمم املتحدة وكل املواثيق الدولية الأخرى ،
وحتقيق اال�ستقالل ال�سيا�سي يتطلب عدم خ�ضوع الدولة لأية �سلطة �أجنبية وانفرادها مبمار�سة
كافة مظاهر ال�سيادة على �إقليمها من تنظيم و�إدارة مرافقها العامة ويف مبا�شرة الوالية الق�ضائية
على كافة �أفراد نظامها القانوين وكذا �إدارة كافة �شئونها اخلارجية .
ب  -واجبات الدول :
ميكن �إجمال واجبات الدول فما يلي:
•احرتام احلقوق الأ�سا�سية املقررة لكل منها.
•مراعاة قواعد القانون الدويل العام وال�سري على مقت�ضاه.
•احرتام العهود التي ارتبطت بها وتنفيذ تعهداتها الدولية بح�سن نية.
•واجب عدم التدخل (.) 100
•واجب االمتناع عن �إثارة اال�ضطرابات الداخلية.
•واجب عدم تهديد الأمن وال�سلم الدوليني.
•واجب ت�سوية املنازعات بالطرق ال�سلمية.
•واجب االمتناع عن م�ساعدة الدولة املعتدية والتعاون مع الأمم املتحدة يف نظام الأمن
اجلماعي.
 100د  .ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري  ،م�صدر �سابق � ،ص . 38
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•واجب االمتناع عن االعرتاف بالتو�سع الإقليمي.
•واجب حماربة التلوث البيئي.
•واجب حماربة اجلرمية املنظمة بكل �أ�شكالها من تهريب املهاجرين وتزييف العملة
وجتارة املخدرات وحماربة البغاء وتبيي�ض الأموال وغرية من املخاطر التي ت�ؤرق حيات
وم�ستقبل الب�شرية جمعا.

املراجع والهوام�ش:
1 .1الكتاب ال�سنوي للجنة القانون الدويل ،لعام  1956م ،اجلزء الثاين� ،ص .225
�2 .2أنظر� ،أبو اليزيد علي املتيت ،النظم ال�سيا�سية واحلريات العامة ،ط ،3م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة،
الإ�سكندرية  1982م� ،ص .14
�3 .3أنظر ،جريهارد فان جالهن ،القانون بني الأمم ،ج� ، 1ص  137وما بعدها  ،بريوت  ،تعريب عبا�س
العمر بدون تاريخ .
�4 .4أنظر ،قرار رقم ( 29 )11 – 181نوفمرب لعام  1947م ،ال�سجالت الر�سمية للجمعية العامة
للأمم املتحدة ،الدورة الأوىل ،اجلل�سة الثانية� ،ص .1427 – 1424
�5 .5أنظر ،ن�ص الر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية يف ق�ضية التعوي�ضات التي ت�صيب موظفي
الأمم املتحدة ل�سنة  1949م� ،ص .174
�6 .6أنظر ،ن�ص املادة ( الأوىل ) من د�ستور اجلمهورية اليمنية ،ال�صادر عام  2001م.
�7 .7أنظر ،ن�ص املادة رقم (  ) 3من اتفاقية الهاي الرابعة ،لعام  1907م .
8 .8د.ال�سيد م�صطفى �أحمد �أبو اخلري ،الدولة يف القانون الدويل العام ،القاهرة مكتبة �إتراك2009 ،
م� ،ص.9
9 .9د�.إبراهيم حممد �ألغنامي  ،القانون الدويل العام  ،املطبعة التجارية احلديثة ،القاهرة  1990م،
�ص .176
1010د�.إبراهيم حممد �ألغنامي ،القانون الدويل العام ،املطبعة التجارية احلديثة ،القاهرة  1990م،
�ص .176
1111د�.إح�سان املفرجي ،النظرية العامة يف القانون الد�ستوري والنظام الد�ستوري يف العراق  ،وزارة
التعليم العايل ،جامعة بغداد ،كلية احلقوق  1982م� ،ص .84
1212د�.إح�سان هندي ،مبادئ القانون الدويل العام يف ال�سلم واحلرب ،دم�شق  1984م� ،ص .159
			
جامعة امللكة �أروى

120

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

الدولـــــة يف القانون الـــــدويل

1313د�.إ�سماعيل غزال ،القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات ،دار الن�شر
والتوزيع ،بريوت  1982م� ،ص .95
1414د.حافظ غامن ،امل�سئولية الدولية ،القاهرة  1962م� ،ص 20 – 18
1515د.حامد �سلطان ،القانون الدويل العام يف وقت ال�سلم ،الطبعة الثالثة 1968 ،م� ،ص .464
1616د.ر�شاد عارف يو�سف ال�سيد ،كلية احلقوق ،اجلامعة الأردنية ،مبادئ يف القانون الدويل العام،
الطبعة الأوىل ،عمان  1985م� ،ص .175
1717د.عبد الرحمن البزاز ،الدولة املوحدة والدولة االحتادية ط ،3دار القلم ،القاهرة  1966م� ،ص
.90 – 85
1818د.عبد العزيز حممد �سرحان ،الغزو العراقي للكويت ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة  1991م� ،ص
.61
1919د.عبد الواحد الزنداين ،ال�سري والقانون الدويل ،من�شورات اجلامعة اليمنية� ،صنعاء  1995م،
�ص .126
2020د.ع�صام العطية ،القانون الدويل العام ،بغداد  1987م� ،ص .289
2121د.علي اجلمهوري ،حممد نا�صر احلاج ،االحتادات العربية احلديثة والوحدة اليمنية� ،سعد �سمك
للطباعة ،القاهرة  1994م� ،ص .49
2222د.حممد �سامي عبد املجيد ،العالقات الدولية مقدمة يف درا�سة القانون الدويل العام ،الدار
اجلامعية ،بريوت� ،ص .56
2323د.حممد طلعت الغنيمي ،الو�سيط يف قانون ال�سالم ،الإ�سكندرية� ،ص .286
2424د.مفيد �شهاب ،القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية 1985 ،م� ،ص .105
2525د�ستور اجلمهورية اليمنية لعام  2001م ،املادة (.)147
2626قحطان �أحمد �سليمان احلمداين ،الوحدة العربية ،درا�سة �سيا�سية حتليلية لتجاربها وواقعها
وم�ستقبلها ،جامعة بغداد  1989م� ،ص .27
2727من املعروف �أنه بعد �صدور ميثاق الأمم املتحدة عام  1945م ،واتفاقية تعريف العدوان عام
 1974م ،مل تعد احلرب جائزة �إال يف حالتني هما  :حالة الدفاع عن النف�س ،وحالة ا�ستخدام
القوة حتت علم الأمم املتحدة فقط.
2828ومن نتيجة ذلك ال يوجد يف اللغة الفرن�سية �إال كلمة واحدة هي ( )Nationalلرتجمة كلمتني
عربيتني هما ( وطني ) و ( قومي ).

			
جامعة امللكة �أروى

121

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

الدولـــــة يف القانون الـــــدويل

:املراجع باللغة االجنليزية
11. Murrey forsyth . Unions of states , Theory and practice
ofconfederation Leicester university press, Holmes and Meier
publishers , I W C , New York , 1980 , 13 .
22. Aff. Dickson carwheel company - commission Mexico –
Americane . 1931 .
33. C . I . J . Affaire Nottebohm Avnl 1955 - p. 24 .
44. Cavare - op cit . p . 390 .
55. Affaire Kelly , 18 oct . 1930 in AJil 1931 - p . 388 .
66. Affaire Thomson, 4 - 7 1868 .
77. Affaire Martini , (venezuella - Italie) .

2014 ) دي�سمرب- العدد الثالث ع�شر ( يوليو

122

			
جامعة امللكة �أروى

اللجوء والهجـــرة غري ال�شرعية اىل اليمــــن
الواقــــــع والتحديـــــات
د� .ســــارة حممود العرا�سي

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

ملخ�ص:

تعد اليمن الدولة الوحيدة يف �شبة اجلزيرة العربية امل�صادقة على
اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�صة بو�ضع الالجئني لعام 1951م والربتوكول
امللحق بها لعام 1967م وقد ا�ضطلعت اليمن مب�س�ؤوليتها جتاه الالجئني على
نحو �إن�ساين جاء على الرغم من التحديات واالزمات التي مرت بها اليمن وال
زالت متر بها اليمن ،وعلى �ضوء ذلك قمنا بتق�سيم هذا البحث �إىل ثالثة
مباحث على النحو الآتي:
املبحث االول :تطرقنا فيه �إىل تعريف اللجوء على �ضوء اتفاقية
1951م وبرتوكول 1967م ومت التمييز بني الالجئ واملهاجر غري ال�شرعي
وكذا حتديد اجلهة التي حتدد من هو الالجئ.
كما مت تطرقنا يف هذا املبحث �إىل اال�سباب احلقيقة وراء تدفق
االعداد الكبرية من الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني �إىل اليمن والتي
كان ابرزها ال�صراع وعدم اال�ستقرار يف دول امل�صدر و�أي�ض ًا املوقع اجلغرايف
للجمهورية اليمنية وكذلك طول ال�سواحل اليمنية وانتهاج اليمن �سيا�سة
الباب املفتوح بالإ�ضافة �إىل بحث ك ًال من الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني
للأمن والأمان.
	�أما يف املبحث الثاين :فقد تطرقنا �إىل اجلهود املبذولة من قبل
احلكومة اليمنية واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف
حماية الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني.
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ومت التطرق يف املبحث الثالث �إىل التحديات وال�صعوبات الناجمة عن ق�ضايا اللجوء
 وهذه ال�صعوبات والتحديات متثلت بالتحديات وال�صعوبات،والهجرة غري ال�شرعية التي تواجهها اليمن
.االقت�صادية واالجتماعية وكذا التحديات وال�صعوبات الأمنية

Résumé

Yemen is the only country in the Arabian Peninsula, which has ratified
the United Nations Convention of 1951 and its Protocol of 1967 related
to the Status of Refugees. Furthermore, Yemen has humanely assumed
its responsibilities vis-à-vis refugees despite challenges and crises that
the country has been experiencing. In light of the above, have divided
this research into three sub-research works as follows:
First sub-research work: Have discussed the definition of asylum in the
light of the 1951 Convention and Protocol of 1967, where a distinction
between a refugee and an illegal migrant was made accordingly, besides
identifying the body that is tasked to determine, who is a refugee. In
addition, such a sub-research work discussed the genuine reasons, which
are behind influx of large numbers of refugees and illegal migrants to
Yemen, of which most prominent reasons are attributed to; conflict
and instability in countries of origin, the geographical location of the
Republic of Yemen, length of the Yemeni coastal areas, adoption of
an open-door policy by Yemen, in addition to search for security and
safety by both refugees and illegal migrants.
As for the second sub-research work: It has dealt with efforts being
exerted by the Yemeni government and the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) in terms of providing protection
to refugees, asylum seekers and illegal migrants.
As for the third sub-research work: It has covered the challenges and
difficulties being caused by the asylum and illegal migration issues,
of which Yemen faces as a result thereof. However, such difficulties
and challenges are represented by economic, social, as well as security
challenges and difficulties.
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مقدمــــــة:

تعد اليمن الدولة الوحيدة يف �شبه اجلزيرة العربية امل�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة
اخلا�صة بو�ضع الالجئني لعام 1951م والربوتوكول امللحق بها لعام 1967م ،وقد ا�ضطلعت اليمن
مب�س�ؤوليتها جتاه الالجئني على نحو ان�ساين جاد على الرغم من التحديات واالزمات التي مرت بها اليمن
وال زالت متر بها يف �أعقاب ثورات الربيع العربي التي حدثت يف املنطقة ،وعلى الرغم اي�ضا من �إمكانيات
اليمن االقت�صادية املحدودة �إال انها حافظت على تبني النهج االن�ساين جتاه كافة الالجئني الوا�صلني
اليها من خمتلف منافذ الدولة والذين يحملون جن�سيات خمتلفة من دول القرن االفريقي وبع�ض الدول
العربية ،كما �أن اليمن قد خ�صت الالجئني ال�صوماليني منذ اندالع النزاعات امل�سلحة يف ال�صومال عام
1991م بقبولهم كالالجئني يف اليمن منذ الوهلة الأوىل ومع هذا التدفق امل�ستمر واجلماعي للوا�صلني
اجلدد من الالجئني بالإ�ضافة �إىل املهاجرين غري ال�شرعيني وما يرتتب على ذلك التدفق من تداعيات
�إال �أن اليمن مل حتظى باالهتمام والدعم الالزمني من قبل املجتمع الدويل مل�ساعدتها يف حتمل �أعباء
االعداد املتزايدة لالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني.

�أهميــة البحــث:

	�أدى تطور الأو�ضاع االخرية يف املنطقة �إىل �صرف االنتباه عن ق�ضايا اللجوء والهجرة غري
ال�شرعية يف اليمن واجتاهها �إىل ق�ضايا اللجوء والهجرة يف بع�ض دول املنطقة والتي ا�صبحت تعاين
م�ؤخرا من تفاقم تدفق �أعداد الالجئني واملهاجرين �إليها الأمر الذي �أدى �إىل حتمل اليمن �أعباء �أثقلت
كاهلها و�أ�صبحت تتحمل ما ال تطيق.
وال �شك �أن اللجوء والهجرة غري ال�شرعية من القرن االفريقي حتديد ًا تلقي بظاللها ال�سلبية
على اليمن يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والأمنية وال�صحية واالن�سانية ومع ذلك
ال تزال اليمن تتحمل ثقل تلك الأعباء عليها على �أمل ان ي�ضطلع املجتمع الدويل بتحمل م�س�ؤولياته
للإ�سهام بفاعلية لإيجاد حلول جذرية لهذه املعاناة.

م�شكلـــــة البحــــــث:

من خالل هذا البحث �سنقوم بالإجابة على الت�سا�ؤل التايل:
الأ�سباب وراء تدفق الأعداد الكبرية لالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني �إىل اليمن وجهود
احلكومة اليمنية ومفو�ضية الالجئني يف اليمن بحمايتهم وال�صعوبات والتحديات التي تواجه اليمن
من جراء هذا التدفق.
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منهجيـــــــة البحــــــث:

ا�ستخدمت املنهج التحليلي وكذلك اعتمدت على االح�صائيات الر�سمية والوثائق الر�سمية
ال�صادرة من اجلهات احلكومية واملفو�ضية ال�سامية العليا ل�ش�ؤون الالجئني حيث قمت بتحليل ما ورد
فيها ملحاولة االجابة على الت�سا�ؤالت املثارة يف م�شكلة البحث.

�صعوبــــــات واجهــــت البحــــث:

قلة املعلومات والوثائق الر�سمية وخا�صة االح�صائيات الر�سمية.ت�ضارب االح�صائيات الر�سمية احلكومية مع اح�صائيات املفو�ضية.وعلى �ضوء ما تقدم ف�إننا �سنق�سم هذا البحث �إىل ثالثة مباحث على النحو الآتي:
املبحث الأول :التعريف بالالجئني و�أ�سباب تدفقهم �إىل اليمن.
املطلب االول :تعريف بالالجئ على �ضوء اتفاقية 19951م وبروتوكول 1967م.املطلب الثاين� :أ�سباب تدفق الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني �إىل اليمن.املبحث الثاين :جهود احلكومة اليمنية واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن يف حماية
الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني.
املطلب الأول :جهود احلكومة اليمنية يف حماية الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غريال�شرعيني.
املطلب الثاين :جهود املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن يف حماية الالجئنيوطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني.
املبحث الثالث :التحديات وال�صعوبات الناجمة عن ق�ضايا اللجوء والهجرة غري ال�شرعية التي
توجهها اجلمهورية اليمنية.
املطلب االول :التحديات وال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية.-املطلب الثاين :التحديات وال�صعوبات الأمن.

اخلامتـــــة
النتائـــــج
التو�صيـــــات
قائمـــة املراجــــع
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املبحـــــث الأول:

التعريف بالالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني و�أ�سباب تدفقهم �إىل اليمن
�سنتطرق يف هذا املبحث �إىل تعريف الالجئ وال�شروط التي تنطبق عليه والفرق بني الالجئ
واملهاجر غري ال�شرعي ،وكذا �أ�سباب تدفق الالجئني �إىل اليمن و�سيكون ذلك يف مطلبني:
املطلب االول :تعريف اللجوء على �ضوء اتفاقية 1951م وبروتوكول 1967م
املطلب الثاين� :أ�سباب تدفق الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني �إىل اليمن
املطلب الأول

تعريف اللجوء على �ضوء اتفاقية 1951م وبروتوكول 1967م
ا�ستقر الفقه والعمل الدوليان على �أن ال�شخ�ص الذي تقرر احلق يف طلب اللجوء من �أجله هو
1
من يطلق عليه م�صطلح «الجئ».
وقد ن�صت املادة ( )1من اتفاقية 1951م وبروتوكول 1967م على �أن الالجئ هو «كل �شخ�ص
يوجد ب�سبب خوف له ما يربره من التعر�ض لال�ضطهاد ب�سبب عرقه ودينه �أـو جن�سيته �أو انتمائه �إىل
فئة اجتماعية معينة �أو �آرائه ال�سيا�سية خارج بلد جن�سيته وال ي�ستطيع �أو ال يريد ب�سبب ذلك اخلوف
�أن ي�ستظل بحماية ذلك البلد».
2
يت�ضح من التعريف ال�سابق �أنه ي�شرتط الكت�ساب �صفة الالجئ توافر ال�شروط الآتية :
�1.1أن يتواجد ال�شخ�ص خارج البلد الذي يحمل جن�سيته �أو بلد �إقامته املعتادة �إذا كان هذا
ال�شخ�ص من عدميي اجلن�سية.
�2.2أن يوجد خوف له ما يربره من التعر�ض لال�ضطهاد ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه
�إىل فئة اجتماعية معينة �أو ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية.
�3.3أن ال�شخ�ص املعني ال ي�ستطيع �أو ال يرغب يف حماية بلده اال�صلي �أو بلد �إقامته املعتادة �إذا
كان هذا ال�شخ�ص من عدميي اجلن�سية.
3
وعلى �ضوء ما تقدم ن�ستطيع �أن منيز بني الالجئ واملهاجر غري ال�شرعي وذلك على النحو الآتي :
الالجئون هم من يفر�ض عليهم اخلروج من بلدانهم ب�سبب ما يتعر�ضون له من تهديدوا�ضطهاد �إما عن طريق الدولة �أو ب�سبب عدم قدرة دولهم على تقدمي احلماية لهم.
 )1الدكتور� /أحمد الر�شيدي – احلق يف طلب اللجوء ك�أحد تطبيقات حقوق االن�سان -درا�سة يف �ضوء املواثيق الدولية ويف بع�ض الد�ساتري والت�شريعات العربية،
بحث مقدم �إىل ندوة احلماية الدولية لالجئني  ،مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية – كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة القاهرة ،غري مذكور
عام الن�شر �ص ـ .14
 )2الدكتور� /أحمد �أبو الوفا– حق اللجوء بني ال�شريعة اال�سالمية والقانون الدويل لالجئني درا�سة مقارنة – الريا�ض 2009م �صــ.41
 )3الدليل ال�سريع  :الالجئون وطالبوا اللجوء والنازحون داخلي ًا ،املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �ص ـ .3
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ومقارنة باملهاجر ف�إن املهاجر ي�ستطيع �أن يغادر بالده لأ�سباب عدة فاملهاجر االقت�صادي هو ذلك
ال�شخ�ص الذي يغادر موطنه طواعية ولأ�سباب متعددة وغري مرتبطة باال�ضطهاد مثل البحث عن فر�ص
عمل �أو مل �شمل الأ�سرة �أو �أغرا�ض درا�سية �أو �أ�سباب عالجية.
الالجئ ال ي�ستطيع العودة �إىل بلده الأ�صلي بدون �أن ي�ضع حياته يف خطر �أما املهاجر فهويتمتع بخدمات احلماية واال�ست�شارة و�أي�ضا اخلدمات الإدارية لبلده الأ�صلي �سواء كان خارج
بلده �أو عند رجوعه �إليها.
من خالل ما �سبق ا�ستطعنا �أن ن�صل �إىل حتديد �صفة الالجئ ،عن املهاجر �سواء املهاجر الذي
يخرج من بلده بطريقة �شرعية �أو بطريقة غري �شرعية.
	�أما فيما يتعلق باجلهة التي حتدد من هو الجئ ،ف�إن الأ�صل يعود يف ذلك �إىل الدولة امل�ست�ضيفة
هي اجلهة التي حتدد ما �إذا كان ال�شخ�ص ينطبق عليه �أو عليها �صفة الالجئ ولكن هناك دول ال متلك
�أي ت�شريعات بخ�صو�ص الالجئني وال �أي بنية حتتية �إدارية وقدرات من �أجل القيام مب�س�ؤولياتها التي
ت�أتي �ضمن اتفاقية 1951م ،ويف هذه احلالة تقوم املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني بامل�ساعدة يف هذه
العملية وتطوير االجراءات والتدريب من �أجل هذا الغر�ض.
املطلب الثاين
�أ�سباب تدفق الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني �إىل اليمن.
هناك العديد من الأ�سباب التي �ساهمت ب�شكل كبري يف جلوء االالف من املواطنني من
بلدانهم الأ�صلية �إىل دول �أخرى وعلى وجه اخل�صو�ص دول اجلوار ،هرب ًا من اال�ضطهاد واحلروب
والبحث عن مكان �آمن ،وتعد دول منطقة القرن الأفريقي من �أكرث الدول التي تعاين من ا�ضطرابات
داخلية ونزاعات قبلية وحروب �إقليمية �إ�ضافة �إىل �ضعف مواردها االقت�صادية وتدهور الأو�ضاع
ً4
االجتماعية وال�صحية فيها ،وهو ما دفع مبواطنيها �إىل اللجوء �إىل دول �أخرى �أكرث ا�ستقرار ًا و�أمنا
 .وتعترب اليمن احدى تلك الدول بحكم موقعها.
فمنذ بداية العام 2010م حتى �شهر مايو 2013م بلغت �أعداد الوا�صلني اجلدد يف نقاط العبور �أكرث
من  434الف �شخ�ص بح�سب اح�صائيات املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف حني �أن االعداد الفعلية
�أكرث من ذلك بكثري ،وقد بلغ �أعداد الالجئني امل�سجلني من قبل املفو�ضية حتى مايو 2013م حوايل
 297الف الجئ ،ي�شكل ال�صوماليني  95%من �إجمايل امل�سجلني ،ويف ذات الوقت ت�شري التقديرات
احلكومية �إىل �أن اعداد الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني من القرن االفريقي �إىل اليمن يتجاوز
4

مركز درا�سات الهجرة والالجئني  ،جامعة �صنعاء � 2013ص ـ .60-55
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املليون �شخ�ص.5
الر�سم البياين رقم ( )1يو�ضح �أعداد الوا�صلني اجلدد للفرتة من 2013-2010م

امل�صدر :املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني – اليمن 2014
ويتبني لنا من خالل الر�سم البياين رقم (� )1أن �أعداد الالجئني يف تزايد م�ستمر وتواجه
اليمن اليوم حتديات كبرية تتمثل بتدفقات الهجرة املختلطة ففي الوقت الذي يهرب فيه البع�ض من
احلرب واال�ضطهاد يف القرن االفريقي ،ي�سعى �آخرون للح�صول على فر�ص اقت�صادية يف دول اخلليج
وهم يعتربون اليمن نقطة عبور �إىل هذه الدول وهو ما يطلق عليه بالهجرة املختلطة ،الر�سم البياين
رقم ( )2يو�ضح �أعداد الوا�صلني اجلدد للفرتة من 2014-2011م

 )5ت�صريح �صحفي للدكتور علي مثنى ح�سن ،نائب وزير اخلارجية اليمنية ،رئي�س اللجنة الوطنية العليا ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن ال�سابق،
2013/11/10م.
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امل�صدر :املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني – اليمن 2014
و�إذا ما تطرقنا �إىل اال�سباب الرئي�سية التي �أدت �إىل جلوء االالف من مواطني القرن
االفريقي �إىل اليمن �سنجد �أنها على النحو الآتي:
1 .1ال�صراع وعدم اال�ستقرار:
كثري من دول القرن الأفريقي تعي�ش حالة �صراع دائم وعدم ا�ستقرار فال�صراع يف ال�صومال ما
زال قائم ًا منذ العام 1991م ٍ�إىل وقتنا الراهن بالإ�ضافة �إىل ال�صراعات العرقية والأثنية والدينية
يف بع�ض دول القرن الأفريقي ،فعدم اال�ستقرار يعترب العامل الرئي�سي يف عملية اللجوء �إىل الأرا�ضي
اليمنية.6
2 .2املوقع اجلغرايف للجمهورية اليمنية:
يعد موقع اجلمهورية اليمنية من الناحية اجلغرافية حلقة فا�صلة بني �أغنى الدول العربية
وهي دول اخلليج العربي و�أ�شد الدول فقر ًا وهي دول منطقة القرن االفريقي والتي تعاين �أي�ض ًا من عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي وهو ما جعل اليمن منطقة عبور ل�سكان القرن الأفريقي الراغبني يف الو�صول �إىل
دول اخلليج العربي.7

 )6الدكتور حمود نا�صر القدمي ،الهجرة غري امل�شروعة يف اجلمهورية اليمنية �أ�سبابها و�آثارها واحللول املقرتحة ،ورقة عمل مقدمة �إىل ندوة مكافحة الهجرة
غري امل�شروعة واالجتار بالب�شر ،املنعقدة من  10-8فرباير  2010بجامعة الأمري نايف للعلوم الأمنية ،الريا�ض � ،ص ـ .3
 )7تطورات االزمة ال�صومالية (التقرير اال�سرتاتيجي اليمني) املركز اليمني للدرا�سات اال�سرتاتيجية� ،صنعاء 2009م �صـ .386-385
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خريطة تو�ضح مواقع انطالق قوارب التهريب للمهاجرين غري ال�شرعيني والالجئني و�أماكن و�صولهم
يف ارا�ضي اجلمهورية اليمنية.

 .3طول ال�سواحل اليمنية:
تتمتع اجلمهورية اليمنية ب�سواحل ممتدة ت�صل �إىل 2500كم تطل على البحر الأحمر
غرب ًا وخليج عدن وبحر العرب جنوب ًا مما جعلها غري قادرة على ال�سيطرة الكاملة على هذه ال�سواحل
بحكم الإمكانيات املادية والب�شرية املحدودة لليمن ،وهو ما �ساعد على تدفق �أعداد كبرية من الالجئني
واملهاجرين الغري �شرعيني و�إىل اليمن.
�.4إنتهاج اليمن �سيا�سية الباب املفتوح:
انتهجت اليمن منذ اندالع النزاع امل�سلح يف ال�صومال عام 1991م �سيا�سية الباب املفتوح
لالجئني ال�صوماليني ،فالالجئ ال�صومايل يعترب الجئ منذ الوهلة الأوىل ،على العك�س من ذلك بالن�سبة
لالجئني من اجلن�سيات الأخرى الذين يعتربوا طالبي جلوء� ،إىل حني البث يف طلباتهم والأمر الذي
�ساعد على تدفق �أعداد كبرية من الالجئني ال�صوماليني هذا.
 .5م�صادقة اليمن على االتفاقية اخلا�صة باللجوء:
تعترب اليمن الدولة الوحيدة يف �شبة اجلزيرة العربية امل�صادقة على اتفاقية اللجوء لعام
1951م وبروتوكول 1967م ،حيث �صادقت اليمن على هذه االتفاقية يف عام 1980م.
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املبحث الثاين

جهود احلكومة اليمنية واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن يف حماية
الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني
�سنتطرق يف هذا البحث �إىل اجلهود املبذولة من احلكومة وكذا مفو�ضية الأمم املتحدة
لالجئني يف اليمن يف تقدمي احلماية لالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعي الذين ي�صلون
�إىل اليمن ب�شكل متوا�صل ولكي نو�ضح هذه احلماية �سنق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني وهما:
املطلب الأول :جهود احلكومة اليمنية واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن يف حماية
الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني.
املطلب الثاين :جهود املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف تقدمي احلماية لالجئني وطالبي اللجوء.
املطلب الأول

جهود احلكومة اليمنية يف حماية الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني
تبذل احلكومة اليمنية جهود ًا كبرية يف جمال حماية الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين
غري ال�شرعيني حيث تقوم بتوفري خدمات الرعاية الإن�سانية واالحتياجات الأ�سا�سية لهم وفق ًا
لإمكانياتها املتاحة بالتعاون مع املنظمات العاملة يف املجال الإن�ساين ويف مقدمتها مفو�ضية الأمم
املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،فمنذ عام 2008م حققت اليمن الكثري من االجنازات يف هذا اجلانب،
وفيما يلي �أبرزها:8
• تقوم قوات خفر ال�سواحل وفق ًا لإمكانياتها املتاحة بت�أمني و�صول القادمني �إىل ال�سواحل اليمنية
وامل�ساعدة يف عملية البحث واالنقاذ البحري عند تعر�ض القوارب التي تقلهم للأعطال واحلوادث
الكارثية .ولغر�ض رفع م�ستوى الأداء مت تنفيذ عدد ًا من برامج بناء القدرات والتدريب للكوادر
العاملة يف خفر ال�سواحل و�أمن احلدود مما حقق نتائج �إيجابية متثلت يف انخفا�ض عدد الغرقى
واملنكوبني يف عر�ض البحر وكذا انخفا�ض يف عدد �ضحايا العنف الذي ميار�س نحوهم من قبل
املهربني.
•قيام القوات البحرية وفق ًا لإمكانياتها املتاحة بحماية و�ضبط احلدود البحرية اليمنية
واال�سهام يف حماية احلدود الربية والت�صدي للعديد من العمليات االرهابية و�أعمال القر�صنة
يف املياه االقليمية والدولية وتنفيذ العديد من املهام النوعية يف جمال البحث والإنقاذ للقوارب
املنكوبة يف عر�ض البحر والتي تقل املتوجهني �إىل ال�سواحل اليمنية من القرن االفريقي ،كما مت
�ضبط جمموعة املهربني والت�صدي لعدد من عمليات القر�صنة والت�سلل .كما ا�ضطلع حر�س احلدود
 - 8خمرجات ور�شة العمل اخلا�صة بالهجرة واللجوء يف اليمن التي اقامتها وزارة اخلارجية اليمنية� ،صنعاء  7-6يوليو 2013م �ص ـ .386-385
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مب�سئولياته من خالل تنفيذ العديد من املهام لت�أمني وفر�ض الرقابة على احلدود.
• �إعداد وتنفيذ خطة �أمنية م�شرتكة ملكافحة اجلرمية املنظمة بني قيادة املنطقة الأمنية الرابعة
وال�سلطات املحلية مت من خاللها الق�ضاء على ع�صابات التهريب ،ومداهمة �أحوا�ش املهربني و�إطالق
�سراح عدد من املحتجزين ،وكذا ن�شر قوات �أمنية على ال�شريط ال�ساحلي بالتعاون والتن�سيق مع
املجتمعات املحلية والتي �أ�سهمت ب�شكل كبري يف احلد من التهريب والتي عادة ما يكون �ضحاياها من
الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني.
•قيام احلكومة بالتعاون وال�شراكة مع املنظمة الدولية للهجرة وال�سفارة االثيوبية ب�صنعاء وبدعم
من املانحني ،ب�إعادة  25.500مهاجر �إثيوبي غري �شرعي �إىل بلدهم خالل الفرتة  – 2011يونيو
2013م ،يف حني ف�ضل عدد منهم العودة �إىل وطنه على نفقته اخلا�صة (وفق ًا لبيانات و�إح�صائيات
الإدارة العامة للمتابعة والرتحيل مب�صلحة اجلوازات) ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احلكومة �سبق
و�أن قامت بجهود ذاتية خالل الفرتات املا�ضية لإعادة �أعداد م�ضاعفة �إىل بلدانهم على نفقتها
اخلا�صة ،يف حني ال تزال اجلهود م�ستمرة بني احلكومة و�شركائها لإعادة الكثري منهم �إىل بلدانهم.
•التزام اجلهات املعنية مببد�أ عدم الرد الق�سري لطالبي اللجوء والتعامل معهم باعتبارهم �ضحايا،
ايفاء منها بالتزاماتها الدولية والإن�سانية يف هذا اجلانب.
ً
•تقوم احلكومة بالتعاون مع املنظمات الدولية املتخ�ص�صة برتتيبات اال�ستقبال من خالل نقاط
العبور امل�ؤقتة « خرز – ميفعة – �أحور – وباب املندب».
املطلب الثاين

جهود املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف تقدمي احلماية لالجئني وطالبي اللجوء
ي�سهم مكتب املفو�ضية يف اليمن توفري احلماية وامل�ساعدة لالجئني القادمني �إىل اليمن،
فقد ت�أ�س�س مكتب املفو�ضية يف اليمن ر�سمي ًا عام 1992م بهدف توفري احلماية وامل�ساعدة لالجئني
ال�صوماليني بعد �سقوط النظام يف ال�صومال عام 1991م بعد �أن كان مكتب ات�صال وتن�سيق يف بداية
الثمانينات.9
ومن املهام الرئي�سية للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني مهمة توفري احلماية
الدولية لالجئني وال�سعي لإيجاد حلول دائمة مل�شاكلهم وذلك من خالل ت�سهيل عملية العودة الطوعية
�إىل الوطن لالجئني �أو �إدماجهم يف املجتمعات الوطنية اجلديدة �أو �إعادة توطينهم يف بلد ثالث .وفيما
يلي �أبرز اخلدمات التي تقدمها املفو�ضية لالجئني يف اليمن:
 - 9الدكتور /يحي علي ح�سن ال�صرابي ،امل�شروعية القانونية واالبعاد االمنية للهجرة الوافدة ،درا�سة تطبيقية على اجلمهورية اليمنية ،دار النه�ضة
امل�صرية ،القاهرة 2009م �صــ.303
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خدمات احلماية:

حيث تعمل املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن على تقدمي خدمات
احلماية وفق ًا للمبادئ التي حتكم املفو�ضية عند تقدميها خلدمات احلماية للأ�شخا�ص حمل عنايتها
وهي ال�سرية وعدم التمييز 10وهذه اخلدمات على النحو الآتي:
خدمات اال�ستقبال :تدير املفو�ضية ثالثة مراكز ال�ستقبال الالجئني �إىل اليمن ،وهي يف خميم خرز،
ويف �أحور ،وميفعة ،حيث يتم جمع بيانات الت�سجيل حول الوافدين اجلدد يف مراكز اال�ستقبال الثالثة،
وذلك عن طريق اخذ املعلومات ال�شخ�صية الأ�سا�سية ،وكذلك ال�صور ثم تنقل املعلومات �إىل املكتب
الفرعي للمفو�ضية يف عدن ،ويتم تزويد احلكومة اليمنية بها �شهري ًا.11
ـ مقابالت الت�سجيل لطالبي اللجوء من غري ال�صوماليني ،بالإ�ضافة �إىل مقابالت حتديد و�ضع الالجئ
من غري ال�صوماليني.
•تقدمي اال�ست�شارات القانونية.
•الدفاع عن الالجئني �أمام اجلهات الق�ضائية.
•مقابلة احلاالت التي لديها م�شكالت ذات طابع قانوين ملعرفة (نوع امل�شكلة حتديد مدى احتياج
احلالة للحماية ونوع احلماية التي يجب تقدميها).
•متابعة ق�ضايا الالجئني لدى اجلهات الأمنية والق�ضائية.
•زيارة ال�سجون ملعرفة عدد الالجئني ال�سجناء ،و�أ�سمائهم ،وجن�سياتهم ،وما هي التهم املن�سوبة
�إليهم؟ واجلهة الآمرة باحلب�س؟ والأحكام ال�صادرة �ضدهم؟
•مقابلة الالجئني ال�سجناء لتحديد مدى احتياجاتهم للدعم القانوين (الدفاع عنهم �أمام اجلهات
الق�ضائية).
•ا�ستالم الالجئني من ال�سجن بعد انق�ضاء املدة املحكوم بها.
•النزول �إىل مراكز االحتجاز ملتابعة بع�ض احلاالت.
•تقدمي التوعية القانونية بالقوانني اليمنية لالجئني ،والأ�شخا�ص حمل عناية املفو�ضية.
•القيام بالدورات التدريبية ،وور�ش العمل للجهات احلكومية ،وغري احلكومية.

اخلدمات االجتماعية:

تعد وحدة اخلدمات االجتماعية يف املفو�ضية امل�س�ؤولة عن م�ساعدة الالجئني لي�صبحوا
قادرين على م�ساعدة �أنف�سهم وذلك من خالل تنظيم جمتمع الالجئني وحثهم على امل�شاركة الفعالة
من �أجل االعتماد على الذات ،ويتم تنفيذ تلك اخلدمات عن طريق �شركاء تنفيذين للمفو�ضية ،وت�ضع
املفو�ضية عند تقدميها لهذه اخلدمات م�ساعدة الفئات الأكرث �ضعف ًا واحتياجا وهم طالبوا اللجوء
 - 10وجدان ما جد حمزة الدفاعي :دور املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة يف رعاية الالجئني – م�صدر �سبق ذكره – �ص ـ .77
 - 11حتليل الثغرات املتعلقة بحماية الالجئني وملتم�سي اللجوء يف اليمن ،املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �صنعاء يوليو 2008م� ،ص ــ29
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والالجئون من الفئات التالية( :ذوو االعاقة ،امل�سنون ،املر�ضى الأطفال غري امل�صحوبني ،12ال�سيدات
الالتي تعر�ضن لالعتداء ،واملتعاي�شون مع فريو�س نق�ص املناعة (االيدز)).
ومن هذه اخلدمات التي تقدمها املفو�ضية عن طريق �شركائها التنفيذين وعلى �سبيل املثال
ولي�س احل�صر الآتي:
•اال�ست�شارات االجتماعية وامل�ساعدات املالية والعينية.
•اال�ستجابة الفورية حلوادث العنف.
•التدريب املهني.
•التوعية.
•التدريب على املهارات.
•م�ساعدتهم على التعليم من خالل ادارة ودعم مدر�سة يف خميم خرز ومدر�سة �أخرى يف منطقة
الب�ساتني يف عدن.
•�إعادة ت�أهيل ذوي االعاقة يف �إطار املجتمع.
•توزيع بع�ض امل�ساعدات املالية لالجئني ال�ضعفاء مادي ًا وذوي االحتياجات اخلا�صة.
•تقدمي القرو�ض ال�صغرية مل�شاريع االعتماد على الذات.

البحث عن حلول دائمة مل�شكلة اللجوء:

من �ضمن املهام الرئي�سية للمفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني احلماية من االعادة الق�سرية
و�ضمان التمتع بحقوق االن�سان اال�سا�سية وكذا �ضمان التمتع بحقوق اتفاقية 1951م وهو �إيجاد حل
دائم ،حيث ا�سهمت املفو�ضية يف عام 2007م بت�سهيل عودة � 415شخ�ص ًا �إىل ال�صومال ،وهو ما يطلق
عليه بالعودة الطوعية ك�إحدى احللول الدائمة.
املبحث الثالث

التحديات وال�صعوبات الناجمة عن ق�ضايا اللجوء
13
والهجرة غري ال�شرعية التي تواجهها اليمن
بالرغم من اجلهود املبذولة من قبل اجلمهورية اليمنية والإجنازات التي حتققت يف �إطار
اللجوء والهجرة غري ال�شرعية �إال �أن هناك العديد من التحديات وال�صعوبات والآثار ال�سلبية املرتتبة
على ذلك يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية ،ولتو�ضيح تلك ال�صعوبات �سنق�سم
هذا املبحث �إىل مطلبني على النحو الآتي:
 - 12الأطفال غري امل�صحوبني يق�صد بهم االطفال الذين فقدوا �أحد �أو كال االبوين وال يعلمون م�صريهم.
 - 13خمرجات ور�شة العمل اخلا�صة بالهجرة واللجوء يف اليمن التي اقامتها وزارة اخلارجية يف الفرتة من  7-6يوليو 2013م.
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املطلب الأول :التحديات وال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية.
املطلب الثاين :التحديات وال�صعوبات االمنية.
املطلب الأول

التحديات وال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية.
هناك العديد من التحديات وال�صعوبات التي تواجهها اجلمهورية اليمنية فيما يتعلق بق�ضايا
الهجرة غري ال�شرعية واللجوء يف اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية تتمثل يف الآتي:
1.1التحديات الداخلية املتمثلة بالظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ال�صعبة التي متر
بها اليمن والتي من �أهم تداعياتها تدهور الو�ضع الإن�ساين وارتفاع معدالت الفقر والبطالة
وانخفا�ض م�ستوى الأمن الغذائي ونق�ص املوارد وهو الأمر الذي �أ�ضعف من قدرة اليمن على القيام
بالتزاماتها جتاه الالجئني بال�شكل الأمثل.
2.2زيادة الأعباء االقت�صادية واالجتماعية على اليمن جراء التدفق اجلماعي وامل�ستمر لطالبي
اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني من دول القرن الأفريقي الأمر الذي ي�ؤدي �إىل الإرباك والق�صور
يف �إدارة �ش�ؤون الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني خا�صة يف ظل عدم وجود حلول جذرية.
3.3التحديات االجتماعية مثل متركز الالجئني واملهاجرين ب�شكل �أكرب يف املدن الرئي�سية مما ي�ؤدي
�إىل ال�ضغط على مرافق اخلدمات العامة و�إقالق ال�سكنية العامة والنظام العام داخل املجتمع
وعدم التزام البع�ض بالقوانني الوطنية و�إدخال عادات وتقاليد جديدة على املجتمع املدين،
بالإ�ضافة �إىل انت�شار ظاهرة الت�سول خا�صة يف املناطق ال�ساحلية.
4.4مناف�سة الوافدين من الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني للعمالة اليمنية يف �أ�سواق العمل بال
�ضوابط وذلك ب�سبب قبلوهم لأجور متدنية مما يقلل من فر�ص العمل للمواطن اليمني يف ظل
ارتفاع معدالت البطالة يف اليمن خ�صو�ص ًا و�إن الوا�صلني اجلدد من الفئة العمرية ال�شــــــــــــــــــــابة
 40 – 16عام الأمر الذي ي�شكل �أحد عوامل اجلذب ال�ستمرار تدفقهم �إىل الأرا�ضي اليمنية يف
ظل عدم وجود تنظيم قانوين لعمل الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني يف اليمن.
5.5عدم كفاية التمويل الدويل من قبل املانحني للم�ساعدة يف مواجهة تدفق الالجئني واملهاجرين
الغري �شرعيني وعدم �إيفاء املانحني بتعهداتهم املالية يف هذا اجلانب بالإ�ضافة �إىل قلة امل�ساعدات
املقدمة من قبل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ومنظمة الهجرة الدولية ما
ي�ضعف دورها جتاه الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني.
6.6عدم اعتماد ميزانيات �سنوية للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الالجئني والإدارة العامة لالجئني ي�ضعف من
دورها يف حتمل م�سئولياتها بال�شكل الأمثل مبا يف ذلك عدم تواجد فروع للإدارة العامة لالجئني يف
مراكز اال�ستقبال وما يرتتب عن ذلك من غياب للإح�صائيات والبيانات من م�صادر حكومية لعدد
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الوا�صلني واالعتماد ب�شكل رئي�سي على �إح�صائيات املفو�ضية.
7.7يعاين بع�ض الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني الوا�صلني �إىل اليمن من �أو�ضاع �صحية مرتدية
نتيجة الأمرا�ض والأوبئة التي يحملونها والتي قد ت�ؤدي �إىل انت�شارها وانتقالها �إىل املحيط الذي
يعي�ش فيه الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني ويعود ال�سبب يف ذلك لعدم خ�ضوعهم لإجراءات
الفح�ص الطبي خا�صة عند نقاط الو�صول نتيجة توا�ضع الإمكانيات ال�صحية املتوفرة.
املطلب الثاين

التحديات وال�صعوبات الأمنية:
التحديات وال�صعوبات الأمنية ال تقل �أهمية عن التحديات وال�صعوبات االجتماعية
وال�صحية ،فالتدفق الكبري وب�شكل م�ستمر لالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني وطول ال�سواحل اليمنية
يجعل هذه االجهزة تواجه حتديات كبرية تتمثل يف الآتي:
�1.1صعوبة مواجهة عمليات الإنزال الع�شوائي امل�ستمر للوا�صلني �إىل ال�سواحل اليمنية نتيجة امتداد
احلدود ال�ساحلية اليمنية �إىل نحو  2500كم يف ظل الإمكانيات املتوا�ضعة يف هذا الإطار.
2.2حمدودية �إمكانيات وموارد الأجهزة الأمنية حال دون قيامها بواجباتها لإنقاذ القانون ومنع
اجلرمية وحماية ال�ضحايا يف �سياق اللجوء والهجرة والعمل على احلد منها على الرغم من اجلهود
احلكومية امل�ستمرة يف متابعة مثل هذه اجلرائم.
3.3تزايد ن�سبة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود مثل تهريب املخدرات والقر�صنة وجتارة الأ�سلحة
والأعمال الإرهابية بالإ�ضافة �إىل التو�سع امل�ستمر يف �أن�شطة �شبكات التهريب والإجتار بالب�شر.
�4.4إبعاد دول اجلوار لبع�ض الالجئني �أو املهاجرين �إىل داخل احلدود الربية اليمنية دون تن�سيق
م�سبق مع �سلطات احلدود اليمنية يزيد من حجم �أعباء امل�شكلة على اليمن.
5.5قلة عدد املخيمات ومراكز الإيواء ال�ستيعاب الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني على ال�شريط
احلدودي ،مما ت�سبب يف انت�شارهم ب�شكل ع�شوائي يف املناطق احل�ضرية والريفية وحتول الكثري
من مناطق الو�صول والعبور �إىل �أماكن ا�ستقرار دائم لالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني وب�أعداد
مهولة (احلديدة ورداع) ،كما �أن تواجدهم لفرتات طويلة قد ي�ؤدي �إىل طم�س الهوية اليمنية
وبروز اقليات يف �أو�ساط املجتمع اليمني.
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اخلامتـــــــة:

هدف البحث �إىل �إبراز �أهم التحديات وال�صعوبات التي تواجهها اجلمهورية اليمنية يف ق�ضايا
اللجوء والهجرة غري ال�شرعية �إىل اليمن حيث حاولنا قبل اخلو�ض يف مو�ضوع البحث �أن نو�ضح من هو
الالجئ وما هي ال�شروط التي يجب ان تنطبق عليه حتى يتمتع ب�صفة الجئ ،وقارنا ذلك باملهاجرين
غري ال�شرعيني وكذا �أ�سباب تدفق الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني �إىل اليمن وبعدها تطرقنا �إىل
اجلهود املبذولة من قبل احلكومة اليمنية يف توفري احلماية لالجئني وكذا املهاجرين غري ال�شرعيني
وكذا دور املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن ،وبعدها �أو�ضحنا كيف �أن هناك �صعوبات
وحتديات تواجه اليمن من جراء هذا التدفق امل�ستمر له�ؤالء الالجئني واملهاجرين غري ال�شرعيني
من دول القرن االفريقي على وجه التحديد و�أبرزنا �أهم تلك ال�صعوبات والتحديات التي تواجه
اجلمهورية اليمنية يف هذا اجلانب وتو�صلنا من خالل هذا البحث �إىل النتائج التالية:
1 )1تعترب اليمن الدولة الوحيدة يف �شبة اجلزيرة العربية امل�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة
اخلا�صة بو�ضع الالجئني لعام 1951م وبروتوكول 1967م.
2 )2خ�صت اليمن الالجئني ال�صوماليني منذ 1991م �أي منذ اندالع النزاعات امل�سلحة يف ال�صومال
بقبولهم كالالجئني منذ الوهلة الأوىل.
3 )3عدم اال�ستقرار االو�ضاع يف دول القرن االفريقي �ساعد ب�شكل كبري على تدفق الالجئني واملهاجرين
غري ال�شرعيني �إىل اليمن.
4 )4بدلت احلكومة اليمنية بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن جهود ًا كبرية يف
جمال حماية الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري ال�شرعيني.
5 )5على الرغم من اجلهود املبذولة من قبل اجلمهورية اليمنية يف جمال احلماية لالجئني واملهاجرين
غري �شرعيني �إال �أنها تواجه العديد من التحديات وال�صعوبات �أبرزها التحديات وال�صعوبات
االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية والأمنية.
6 )6قلة الدعم املادي املقدم �إىل اليمن من قبل املجتمع الدويل ملواجهة التدفق املتزايد لالجئني
واملهاجرين غري ال�شرعيني.
�7 )7أغلب املهاجرين غري ال�شرعيني يتخذوا من اليمن نقطة عبور �إىل دول اجلوار �أو �إىل �أوروبا.
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التو�صيــــــات:

�1.1ضرورة االلتزام ب�إعالن �صنعاء ال�صادر عن امل�ؤمتر االقليمي للجوء والهجرة من القرن االفريقي
�إىل اليمن واملنعقد يف  13-11نوفمرب 2013م.
�2.2ضرورة �سعي املجتمع الدويل ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية للهجرة املختلطة لطالبي اللجوء والالجئني
من دول القرن الأفريقي �إىل اليمن والدول املجاورة وكذا معاجلة التحديات االقت�صادية
واالجتماعية من خالل م�ساعدة دول امل�صدر يف حتقيق التنمية ال�شاملة للتغلب على الفقر والقدرة
على التكييف واال�ستقرار يف بلدانهم الأ�صلية.
3.3م�ضاعفة اجلهود لإيجاد �أو�ضاع املالئمة للعودة الطوعية الآمنة وامل�ستدامة.
�4.4ضرورة تطوير البنية الت�شريعية والتنظيمية لليمن فيما يتعلق باللجوء والهجرة من خالل بحث
�إمكانية �إعداد قانون وطني للجوء و�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية للجوء مبا يتوائم مع التزامات
اليمن الدولية واال�ستفادة من التجارب واخلربات الدول يف هذا الإطار.
�5.5إعادة النظر يف �سيا�سة الباب املفتوح التي تنتهجها اليمن جتاه الالجئني ال�صوماليني لت�سهيل
�إجراءات دخولهم التي ال تزال قيد التطبيق منذ بداية الأزمة ال�صومالية.
6.6تعزيز التن�سيق والتعاون الإقليمي مع الدول املعنية مبا ي�سهم يف احلد من الهجرة املختلطة.
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�أوال :الكتـــــب

قائمـــة املراجــــع:

1.1الدكتور� /أحمد �أبو الوفا :حق اللجوء بني ال�شريعة اال�سالمية والقانون الدويل لالجئني ،درا�سة
مقارنة ،الريا�ض 2009م.
2.2الدكتور� /أحمد الر�شيدي ،احلق يف طلب اللجوء ك�أحد تطبيقات حقوق االن�سان ،درا�سة يف �ضوء
املواثيق الدولية وبع�ض الد�ساتري والت�شريعات العربية ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة
القاهرة ،غري مذكور عام الن�شر.
3.3وجدان ماجد حمزة الدفاعي ،دور املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة يف رعاية الالجئني درا�سة
حالة الجئي دول القرن االفريقي يف اليمن للفرتة 2010-1990م ،مركز درا�سات الهجرة
والالجئني  -جامعة �صنعاء 2013م.
4.4الدكتور /يحي علي ح�سن ال�صرابي ،امل�شروعية القانونية واالبعاد االمنية للهجرة الوافدة،
درا�سة تطبيقية على اجلمهورية اليمنية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة 2000م.

ثانيـــ ًا :امل�ؤمتــــرات والنـــــدوات:

1.1الدكتور /حمود نا�صر القدمي ،الهجرة غري ال�شرعية يف اجلمهورية اليمنية� ،أ�سبابها و�آثارها
واحللول املقرتحة (ر�ؤية احلكومة اليمنية) ورقة عمل مقدمة �إىل ندوة مكافحة الهجرة غري
امل�شروعة واالجتار بالب�شر ،املنعقدة للفرتة من  10-8فرباير 2010م بجامعة الأمري نايف للعلوم
الأمنية ،الريا�ض.
2.2الدكتور /علي مثى ح�سن ،تدفق الالجئني على اليمن و�أثره (اقت�صادي ًا -اجتماعي ًا -قانوني ًا-
�أمني ًا) امل�ؤمتر الوطني الأول حلقوق االن�سان 10-9 ،دي�سمرب 2012م� ،صنعاء.

ثالثـــ ًا :االتفاقيــــات واالعالنــــات:

1.1اتفاقية الالجئني لعام 1951م والربوتوكول امللحق بها لعام 1967م.
�2.2إعالن �صنعاء ال�صادر عن امل�ؤمتر االقليمي للجوء والهجرة من القرن االفريقي �إىل اليمن من -11
 13نوفمرب 2013م.

رابعـــــ ًا :التقاريــــر

1.1املركز اليمني للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،التقرير اال�سرتاتيجي اليمني� ،صنعاء 2009م.
2.2املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،الدليل ال�سريع ،الالجئون وطالبوا اللجوء
والنازحون داخلي ًا 2013م.
3.3وزارة اخلارجية اليمنية ،خمرجات ور�شة العمل اخلا�صة بالهجرة واللجوء يف اليمن 7-6 ،يوليو
 2013ب�صنعاء.
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�إ�صابات املالعب والإجراءات املقرتحة للتغلب عليها او احلد منها
د  .حممد عبد احلليم حيدر

ا�ستاذ م�شارك – كلية الرتبية الريا�ضية – جامعة �صنعاء

ملخ�ص:

الهدف من هذه الدرا�سة التعرف اىل املعوقات التي تواجه االخت�صا�صيني
اليمنيني العاملني يف جمال ا�صابات املالعب والإجراءات املقرتحة للتغلب عليها
او احلد منها من وجهة نظر عينة الدرا�سة .وقد ا�ستخدمت ا�ستبانتني جلمع
البيانات والتي مت حتليلها با�ستخدام االح�صاء الو�صفي .وتكونت العينة من
( )112فردا ميثلون االخت�صا�صيني العاملني يف جمال الطب الريا�ضي .وقد بينت
النتائج ح�صول جمال املعوقات املالية على املرتبة االوىل بني املعوقات وبت�أثري
عايل احلدة  ،بينما حل جمال املعوقات االدارية يف املرتبة االخرية بت�أثري �أقل
حدة .كما بينت الدرا�سة �أي�ضا ح�صول جميع االجراءات على درجة موافقة
عالية  ،ماعدا االجراءات املرتبطة مبجال الت�أهيل والتدريب والتي ح�صلت
على موافقة متو�سطة اىل عالية  .وكانت �أهم تو�صيات الدرا�سة  :زيادة عدد
الكوادر الطبية والفنية  ،توفري مراكز طبية متخ�ص�صة بالطب الريا�ضي يف بقية
حمافظات اجلمهورية  ،رفع االعتمادات املالية للمركز والفروع  ،واال�ستفادة من
نتائج هذه الدرا�سة من قبل اجلهات املعنية .
الكلمات املفتاحية  :املعوقات – الطب الريا�ضي – ا�صابات املالعب –
فريق الطب الريا�ضي
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...درا�سة املعوقات التي تواجه االخت�صا�صيني اليمنيني العاملني يف جمال �إ�صابات املالعب والإجراءات املقرتحة

Abstract
The aim of this study was to know obstacles facing Yemeni
specialists working in sport injuries field , and suggested procedures to
overcome or restrict them , according to view points of study samples.
Method of data collection was using tow questionnaires , and collected
data were analyzed by using descriptive statistics. The sample consist
of (112) persons representing subjects working in sport medicine field.
The results showed that the financial aspect had got the first rank among
all obstacles with high severity effect , whereas the administrative aspect
came on the last rank with less severity effect. The results showed also
that all the procedures have got high agreement degree, except the
procedures related to aspect of qualification and training , which had
got middle to high agreement degree. The important recommendations
of study were: to increase number of medical and technical staff, to
provide specialized sport medicine centers in other governorates of
Yemen, to raise the financial budgets of center and branches , to benefit
from the results of this study by responsible authorities.
Key words : Obstacles, Sport medicine, Sport injuries, Sport
medicine team
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املقدمة و�أهمية الدرا�سة:

�شهدت الريا�ضة وما زالت ت�شهد قفزات نوعية وتطورات ملحوظة ومت�سارعة يف العقود
الثالثة الأخرية  ،ومل يقف هذا التطور عند حتديث الأنظمة والقوانني فح�سب  ،بل تعداه لي�شمل
تقنيات الإعداد والتدريب و�صو ًال �إىل منظومة الطب الريا�ضي  ،الذي �شهد هو الآخر تطور َا ملمو�س ًا
يزداد حداثة كل عام تقريب ًا  .و تتعاظم �أهمية الطب الريا�ضي يف عامل اليوم ب�سبب الإقبال املتزايد
على ممار�سة الأن�شطة البدنية والريا�ضية من قبل جميع فئات املجتمع ومن فئات عمرية خمتلفة
 .وت�شهد مهنة الطب الريا�ضي ب�شكل عام منو ًا كبري ًا يف خمتلف دول العامل Sheng,H.,1993,
) .) Bailey,S.,1996, Icssp,E.,1997
وقد حظيت الريا�ضة باهتمام دويل كبري نظر ًا لدورها املتميز يف �إعداد الإن�سان املعا�صر،
حيث �أ�صبحت املمار�سة الريا�ضية �إحدى �أهم الأن�شطة التي يهتم بها املجتمع الإن�ساين  .ومل ي�أتي هذا
االهتمام من منطلق الت�سلية والرتفية �أو الوجاهة االجتماعية والو�صول �إىل م�ستويات عاملية متقدمة
فح�سب  ،بل من �إ�سهامها الفعال يف حت�سني مقومات ال�صحة العامة للفرد والريا�ضي واكت�ساب العديد من
املهارات احلركية (الكردي .)1999 ،
ويواجه الطب الريا�ضي يف اليمن العديد من املعوقات التي ت�ؤثر عليه وجتعله غري قادر على
حتقيق �أهدافه  ،وتتمثل �أهم هذه املعوقات يف النواحي الإدارية والفنية واملالية والت�أهيل والتدريب
 .وت�شري الدالئل امليدانية يف بالدنا �إىل ندرة تواجد الأطباء مع الفرق الوطنية  ،با�ستثناء بع�ض
االحتادات الريا�ضية  ،الأمر الذي ي�ؤكد مدى حاجة جميع االحتادات والأندية اليمنية �إىل تواجد
طاقم طبي م�ؤهل يرافقها يف تدريباتها ومناف�ساتها  ،حتى يتمكن فريق الطب الريا�ضي يف التدخل
الفوري يف معاجلة �إ�صابات املالعب منذ اللحظة الأوىل حلدوثها  ،وبالتايل حت�سني كفاءة وجاهزية
الفرق الوطنية الريا�ضية يف خو�ض املناف�سات املحلية والإقليمية والدولية بكل كفاءة واقتدار ،حيث
مل تعد م�س�ألة النجاح للريا�ضي �أو الفريق �أو املنتخب الوطني تقا�س بتحقيق الن�صر فقط  ،ولكن �أي�ض ًا
مبدى الوقاية من الإ�صابات الريا�ضية واملعاجلة الف ّعالة لها  ،والتي يقوم بها طبيب الفريق �أو فريق
الطب الريا�ضي  .وت�شري التقارير ال�سنوية ال�صادرة عن املركز اليمني للطب الريا�ضي �إىل ارتفاع �أعداد
الإ�صابات الريا�ضية يف كل الألعاب تقريب ًا وب�صورة �سنوية  ،حيث زاد عدد الإ�صابات الريا�ضية من
(� )710إ�صابة العام 2000م �إىل (� )1296إ�صابة العام  2005م  ،لي�صل �إىل (� )1379إ�صابة العام
2010م  ،ناهيك عن احلاالت التي عوجلت خارج املركز يف امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة (التقارير
ال�سنوية للمركز اليمني للطب الريا�ضي للأعوام 2005م – 2009م)  .ويرى العديد من الباحثني
�أمثال بكري(  ، )1987جاف وطه ( ، )2002جملي و�أديب ( ، ) 2003جملي وال�صالح � )2007أن
الإ�صابات الريا�ضية تعترب �أحد العوامل الرئي�سة التي متنع الريا�ضي من اال�ستمرار يف التدريب �أو
املناف�سة  ،وقد تقلل من م�ستواه البدين واملهاري وتقف عائق ًا �أمام و�صوله �إىل امل�ستويات العليا  ،ورمبا
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متنعه من العودة �إىل �ساحة اللعب  ،وقد ت�ؤدي �إىل �إنهاء م�ستقبله كريا�ضي  .وعلى الرغم من التطور
الكبري الذي �شهده الطب الريا�ضي على امل�ستويني العربي والدويل � ،إال ان جمال الطب الريا�ضي
يف اليمن مل ي�صل بعد �إىل امل�ستوى الذي ينبغي �أن يكون عليه  ،لأن الأمر يتطلب توفري
العديد من الإمكانات املادية والب�شرية والفنية  ،لي�س على م�ستوى املراكز الطبية الرئي�سية يف عوا�صم
املحافظات  ،بل وعلى م�ستوى الوحدات الإ�سعافية يف املالعب وال�صاالت الريا�ضية .
وتنبع �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله  ،حيث تعد هذه الدرا�سة وح�سب
علم الباحث الأوىل من نوعها يف اليمن  .وانطالق ًا من عمل الباحث يف جمال الطب الريا�ضي ل�سنوات
طويلة  ،ومعرفته بكثري من احلقائق عن الطب الريا�ضي يف اليمن  ،وحر�ص ًا من الباحث على حت�سني
وتطوير جمال الطب الريا�ضي عموم ًا  ،و�إ�صابات املالعب على وجه اخل�صو�ص  ،جاءت هذه الدرا�سة
لرت�صد �أهم املعوقات التي تواجه العاملني يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن حتى ي�ستفيد منها متخذي
القرار يف اجلهات املعنية مبو�ضوع الدرا�سة يف التغلب على تلك املعوقات �أو احلد منها على �أقل تقدير.

م�شكلة الدرا�سة:

	�أدى االفتقار �إىل وجود االخت�صا�صني يف فروع الطب الريا�ضي املختلفة  ،ويف مقدمتها �إ�صابات
املالعب � ،إىل بروز واقع م�ؤمل ت�ؤكده احلقائق على الأر�ض � ،أال وهو قيام املدرب �أو م�ساعده �أو �أحد
زمالء الالعب امل�صاب ب�إجراء الإ�سعافات الأولية لالعب امل�صاب  ،ويف بع�ض الأحيان �إىل اقرتاح طريقة
العالج  ،الأمر الذي �أدى وي�ؤدي �إىل حدوث العديد من امل�ضاعفات لالعب  ،لعل من �أهمها عودة الإ�صابة
مرة �أخرى  .و�إذا كان الطب الريا�ضي يف اليمن قد ت�أ�س�س ب�شكل عملي العام 2000م من خالل قيام
كيان م�ؤ�س�سي معرتف به هو املركز اليمني للطب الريا�ضي وفروعه يف بع�ض املحافظات � ،إال �إن حالة
من الركود �أ�صابت هذه الكيان الوليد ب�سبب الفهم اخلاطئ ملهام الطب الريا�ضي و�آليات عمله من قبل
غالبية القيادات الإدارية يف م�ؤ�س�سات وزارة ال�شباب والريا�ضة  ،الأمر الذي �أعاق تطور هذا الكيان
النا�شئ خالل ال�سنوات التي تلت ت�أ�سي�سه  .ونظر ًا لتعدد واختالف الر�ؤى حول طبيعة امل�شكالت التي
تواجه الطب الريا�ضي يف اليمن ب�شكل عام  ،و�إ�صابات املالعب ب�شكل خا�ص  ،يحاول الباحث من خالل
هذه الدرا�سة ا�ستجالء احلقيقة عرب درا�سة معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن من
وجهة نظر عينة الدرا�سة املعاي�شة لواقع الطب الريا�ضي يف اليمن .

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل :
التعرف �إىل املعوقات التي تواجه االخت�صا�صيني اليمنيني العاملني يف جمال �إ�صابات املالعبمن وجهة نظرهم
 ترتيب املعوقات وفق ًا لوجهة نظر عينة الدرا�سةتقدمي بع�ض التو�صيات التي قد ت�ساعد يف التغلب على تلك املعوقات �أو حتد منها			
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ت�سا�ؤالت الدرا�سة :

حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الت�سا�ؤالت التالية:
 ما معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن من وجهة نظر عينة الدرا�سة ؟ما ترتيب تلك املعوقات وفق ًا لوجهة نظر عينة الدرا�سة ؟-ما هي الإجراءات املقرتحة للتغلب على تلك املعوقات او احلد منها ؟

حدود الدرا�سة :

احلدود اجلغرافية  :املركز اليمني للطب الريا�ضي ب�أمانة العا�صمة وفروعه يف بع�ض حمافظاتاجلمهورية
احلدود الب�شرية  :اقت�صرت الدرا�سة احلالية على العاملني يف جمال الطب الريا�ضي و�إ�صاباتاملالعب يف اليمن
احلدود الزمنية  :مت تطبيق هذه الدرا�سة يف الفرتة الواقعة من 2013 /2/2م �إىل /9/22013م

امل�صطلحات والدرا�سات املرجعية

�أو ًال  :امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الدرا�سة

•املعوقات  Obstaclesاملعوقات لغة جمع ( معوق ) وهو م�شتق من ( � ُ
إعاقة ُ ،يعوقه ) �أي منعه
((
و�شغله ( املعجم الوجيز 0112 ،م� ،ص  )441ويعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها تلك الأ�سباب
التي حتول دون تنفيذ عمل معني �أو �إجناز خطة ما ))  .واملق�صود باملعوقات يف هذه الدرا�سة تلك
العقبات وال�صعوبات التي يواجهها قطاع الطب الريا�ضي باليمن.
•الطب الريا�ضي  Sports Medicineهو فرع من فروع الطب والذي يطبق املعرفة العلمية
والطبية يف حت�سني الأداء الريا�ضي  ،مبعنى �آخر هو عبارة ترمز �إىل جميع اجلوانب الطبية
والف�سيولوجية وامليكانيكية والتغذوية والنف�سية واالجتماعية املرتبطة باجلهد البدين
والريا�ضة البدنية ( 1988م .) Fox,E.et al.
•�إ�صابات املالعب * ُ Sports Injuriesيعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها (( كل �إ�صابة حتدث يف
املجال الريا�ضي نتيجة مزاولة لعبة ريا�ضية معينة  ،و�سواء كانت هذه اللعبة فردية �أو جماعية ،
ومتار�س كهواية �أم احرتاف )).
•فريق الطب الريا�ضي  Sports Medicine Teamتتفق معظم الآراء على �أن فريق الطب
الريا�ضي املكلف برعاية الريا�ضيني ي�ضم تخ�ص�صات خمتلفة واخت�صا�صيني ُكرث يعملون مع ًا مل�ساعدة
املدرب ومعاونيه و�إدارة الفريق الريا�ضي من �أجل �صحة �أمثل للريا�ضي  ،و�أداء �أف�ضل و�أكرث �أمن ًا
له الهزاع )IOC Medicine Manual )1990( , Mellion , MB. (1997) ، )2001
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.)Sports

ثاني ًا  :الدرا�سات املرجعية

نظر ًا لعدم متكن الباحث من احل�صول على درا�سات �سابقة ذات ات�صال مبا�شر مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية  ،عدا درا�سة واحدة فقط  ،فقد حاول الباحث اال�ستفادة من درا�سات �أخرى تناولت مو�ضوع
املعوقات من زوايا �أخرى .
 قام �شرارة (  ) 1989بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على معوقات العمل يف جمال �إ�صاباتاملالعب  ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي  ،وبلغت عينة الدرا�سة ) )17طبيب ًا و ( � ) 30إخ�صائيا
ريا�ضي ًا من العاملني بالفرق الريا�ضية املختلفة والذين مت اختيارهم بطريقة احل�صر ال�شامل للأندية
بالقاهرة الكربى  .ومن �أهم الإ�ستخال�صات التي تو�صل �إليها الباحث ما يلي  :عدم الفهم الوا�ضح
للعالقة بني �أفراد الفريق الطبي واختالف الآراء يف عالج بع�ض الإ�صابات الريا�ضية  ،وعدم ال�سماح
بتدخل الإخ�صائي الريا�ضي يف تقومي برامج الإعداد البدين.
 و قام اخلالدي (  ) 1997بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على بع�ض املعوقات التي تواجهاملنتخبات الوطنية لكرة القدم ودرجة �شيوعها واحللول املقرتحة  ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()139
فرد ًا وا�ستخدم الباحث ا�ستبيان ًا مكون ًا من (  ) 115فقرة منها (  ) 60فقرة خا�صة باملعوقات و()55
فقرة خا�صة باحللول املقرتحة  .و�أظهرت النتائج �أن جميع املعوقات كانت حادة و�إن تفاوتت درجة
حدتها  ،حيث كان جمال التخطيط واملجال الفني هي معوقات حادة بدرجة كبرية  ،بينما كانت جماالت
املعوقات الأخرى حادة.
 كما قام �أبو زمع (  ) 2004بدرا�سة هدفت �إىل حتديد املعوقات التي تواجه النا�شئني العربللو�صول �إىل امل�ستويات العليا يف ال�سباحة  ،والتعرف على الفروق يف هذه املعوقات تبع ًا ملتغريات الدولة ،
اجلن�س  ،طريقة ال�سباحة  ،م�سافة ال�سباحة  .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي عن طريق ت�صميم
ا�ستبيان مكون من ( )70فقرة للمعوقات  ،حيث مت توزيعها على ( )6جماالت هي  :الفنية ،الإمكانات
 ،النف�سية  ،الإدارية  ،االجتماعية  ،واملالية  .وتكونت عينة البحث من (� )96سباح ًا و�سباحة ميثلون
الدول العربية امل�شاركة يف البطولة العربية ال�سابعة للنا�شئني يف ال�سباحة  .و�أ�شارت �أهم النتائج �إىل
�أن �أكرث املعوقات حدة هي املخ�ص�صات املالية و�أقلها حدة تلك املرتبطة بالنواحي االجتماعية  .ومن
�أهم تو�صيات البحث �ضرورة زيادة املخ�ص�صات املالية  ،وعقد دورات تدريبية دولية ل�صقل وت�أهيل
املدربني العرب.
 و�أجرى احلليق وخ�صاونة ( )2005درا�سة هدفت �إىل التعرف على املعوقات التي تواجهالعبي كرة الطاولة يف الأندية الأردنية  ،ومعرفة الفروق يف تلك املعوقات تبع ًا ملتغريي النادي
واجلن�س  .وقد ا�ستخدم الباحثني املنهج الو�صفي وا�ستبانه مكونة من ( )43فقرة للمعوقات موزعة على
( )6جماالت هي  :الفنية  ،الإمكانات  ،النف�سية  ،الإدارية  ،االجتماعية  ،واملالية  .وقد تكونت عينة
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الدرا�سة من (  )84العب والعبة ميثلون �أندية الدرجة الأوىل لكرة الطاولة يف الأندية الأردنية .
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أكرث املعوقات حدة التي تواجه العبي كرة الطاولة يف الأندية الأردنية
هي املعوقات الفنية  ،و�أقلها حدة املعوقات املتعلقة بالنواحي النف�سية  .وكانت �أهم تو�صيات الباحثني
هي �ضرورة توفري املع�سكرات التدريبية ،ون�شر مفاهيم اللعبة على نطاق وا�سع.
 وقام �إبراهيم ( )2008ب�إجراء درا�سة حتليليه للإ�صابات الريا�ضية يف لعبة الكرة الطائرةيف العراق بهدف التعرف على معوقات العمل يف جمال الت�أهيل الطبي يف لعبة الكرة الطائرة  .وقد
تكونت عينة البحث من ( )20العب ًا من �أندية الدرجة املمتازة بالكرة الطائرة يف العراق  .ومن �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة وجود داللة ذات م�ستوى معنوية يف جماالت خا�صة بالعالقة بني
�أفراد الكادر الطبي  ،ومعوقات خا�صة باجلانب املادي والب�شري  ،ومعوقات خا�صة بالإعداد والت�أهيل
الطبي.
 كما �أجرى حتاملة وحممد ( )2009درا�سة هدفت �إىل التعرف على امل�شكالت التي تواجهاملنتخب الوطني اليمني لكرة القدم  ،وكذلك التعرف �إىل درجة �شيوع تلك امل�شكالت تبع ًا لطبيعة
عينة البحث .وقد تكونت العينة من ( )79فرد ًا مت اختيارهم بالطريقة العمدية  .وقد ا�ستخدم
الباحثان اال�ستبيان ك�أداة جلمع البيانات والذي تكون من ( )89فقرة منها ( )42فقرة للم�شكالت و
( )44فقرة موزعة على ( ) 6حماور �أ�سا�سية هي  :الإدارية  ،الفنية  ،املالية  ،الإمكانات  ،ال�صحية ،
والنف�سية  .وقد �أظهرت النتائج ان جميع امل�شكالت قد جاءت بدرجة كبرية علي جميع حماور الدرا�سة
 .كما �أظهرت النتائج �أن جميع احللول املقرتحة ملعاجلة امل�شكالت كانت حلول منا�سبة بدرجة كبرية .
وقد �أو�صى الباحثان ب�ضرورة العمل على و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب  ،والعمل على ت�أهيل
الإداريني  ،و�إيجاد �آلية لتوفري فر�ص العمل لالعبني املعتزلني.
 وقام ال�صبان ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل معرفة بع�ض املعوقات التي تواجه العبيكرة القدم بوادي ح�ضرموت والتي لها عالقة يف تطورهم  ،وكانت عينة الدرا�سة ( )159العب ًا ومت
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية املنظمة وامل�سجلة يف �سجالت االحتاد اليمني لكرة القدم  ،وقد �صمم
الباحث ا�ستبيانا لهذا الغر�ض مت توزيعه على العبي كرة القدم لأندية وادي ح�ضرموت حيث ثم
جمعه من �أفراد العينة  .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة بع�ض املعوقات التي تواجه الالعبني على جماالت
الدرا�سة  ،كعدم احل�صول على احلوافز الأدبية واملعنوية  ،وعدم وجود رعاية للريا�ضي عند الإ�صابة
يف املالعب  ،وعدم ت�شجيع الأم والأب  ،وعدم وجود املالعب املجهزة  ،وعدم توفري الإمكانيات والأجهزة
 ،وعدم توفري الرعاية ال�صحية  ،وعدم وجود احلوافز املادية  ،وعدم توفري املدربني الأكفاء  ،و�سوء
التخطيط لهذه الريا�ضة  ،وعدم اهتمام و�سائل الإعالم وعدم توفر و�سائل الأمن وال�سالمة.

التعليق على الدرا�سات املرجعية :

تطرقت معظم الدرا�سات ال�سابقة �إىل مو�ضوع املعوقات ب�شكل عام ويف جماالت ريا�ضية
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خمتلفة  ،ماعدا درا�سة واحدة فقط حتدثت عن مو�ضوع �إ�صابات املالعب وهي درا�سة �شرارة ()1989
.الأمر الذي �شجع الباحث على �إجراء الدرا�سة احلالية بهدف التعرف على �أهم املعوقات التي تواجه
العاملني يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن  .وقد وظف الباحث الدرا�سات املرجعية ال�سابقة يف حتديد
املنهج  ،و�أ�سلوب اختيار عينة الدرا�سة  ،وت�صميم و�إعداد ا�ستمارة اال�ستبيان اخلا�ص بالدرا�سة  ،وو�ضع
اخلطة الإح�صائية  ،وكيفية مناق�شة وتف�سري النتائج  .وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات املرجعية
ال�سابقة على �أهمية درا�سة املعوقات لأي م�شكلة �سعي ًا لإيجاد حلول منا�سبة لها  ،وتختلف عنها يف
تركيزها على املجاالت الأ�سا�سية املتعلقة بجوهر امل�شكلة .

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهجية الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ب�صورته امل�سحية نظر ًا لطبيعة الدرا�سة احلالية التي تهدف
�إىل حتديد املعوقات التي تواجه العاملني يف جمال �إ�صابات املالعب .

جمتمع الدرا�سة:

تكون املجتمع الكلي للدرا�سة من ( )120فرد ًا ي�ضم �أطباء وفنيني و�إداريني و�أخ�صائيني
ريا�ضيني.

عينة الدرا�سة:

مت اختيار عينة الدرا�سة بطريقة عمدية ع�شوائية  ،وقد تكونت العينة من ( )112فرد ًا
بعد ا�ستبعاد (� )8أفراد للتحقق من ثبات االختبار  .ومتثل هذه العينة ما ن�سبته ( ) ٪93.33من
جمتمع الدرا�سة  .و ُيبني اجلدول رقم ( )1تو�صيف عينة الدرا�سة .
جدول ( )1تو�صيف عينة الدرا�سة
م
1
2
3
املجمــوع

العدد
31
34
47
112

العينــــــــة
�أطباء وفنيـون
�إداريـــون
�إخ�صائيـون ريا�ضيون

الن�سبة املئوية
27.68
30.36
41.96
100

�أداة الدرا�سة

ا�ستعان الباحث بالدرا�سات املرجعية ال�سابقة يف �إعداد ا�ستمارتي اال�ستبيان ك�أداة رئي�سية
جلمع البيانات  ،حيث مت بناء ا�ستبانتني �إحداهما لقيا�س معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف
اليمن  ،والأخرى لقيا�س ا�ستجابات �أفراد العينة للإجراءات التي من �ش�أنها احلد من تلك املعوقات
التي تواجه العاملني يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن  .وي�شكل املقيا�س �أحد و�سائل البحث العلمي
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امل�ستخدمة على نطاق وا�سع من �أجل احل�صول على بيانات �أو معلومات تتعلق ب�سرب �أغوار م�شكلة ما  .وقد
مت ت�صميم اال�ستبانتني وفق ًا للخطوات التالية:
 .1مراجعة الدرا�سات املرجعية املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة  ،وخا�صة درا�سة �شرارة ( ، )1989و�إبراهيم
( ، )2008وحتاملة وحممد ( ، )2009وال�صبان (.)2013
 .2حتديد جماالت اال�ستبيان وفقراته ب�صورتها الأولية  ،ثم عر�ضها على جمموعة من املحكمني
واخلرباء يف جمال الطب الريا�ضي والرتبية البدنية والريا�ضية ( )6خرباء (مرفق رقم ، )1
وذلك من �أجل الت�أكد من منا�سبة الفقرات لكل جمال والإجراءات املقرتحة للحد من املعوقات .
وبعد الإطالع على مالحظات املحكمني والأخذ بها  ،ثم و�ضع ال�صورة النهائية للإ�ستبانتني لت�صبحا
جاهزتني لقيا�س ما و�ضعت لأجلهما  .وقد تكونت اال�ستبانه الأوىل من ( )47فقرة خا�صة
باملعوقات  ،والإ�ستبانه الثانية من ( )22فقرة بالن�سبة للإجراءات املقرتحة للحد من املعوقات
 .وقد توزعت الفقرات يف كال الإ�ستبانتني على ( )4جماالت هي  :الإدارية – الفنية – املالية –
الت�أهيل والتدريب  .و ُيبني املرفق رقم ( )2ورقم ( )3الإ�ستبانتني ب�صورتهما النهائية .
 .3وقد ا�ستخدم الباحث ميزان التقدير الثالثي لليكرت وعلى النحو التايل :
بالن�سبة للمعوقات :
 معوق بدرجة كبرية ( ثالث درجات ) معوق بدرجة متو�سطة ( درجتان )معوق بدرجة �ضعيفة ( درجة واحد )
 .4وقد مت حتديد م�ستويات اال�ستجابة لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة بح�سب اجلدول التايل :
جدول ( . )2م�ستويات اال�ستجابة لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
م

م�ستـــــوى اال�ستجابة

املتو�سط احل�سابي

الوزن الن�سبي

.1
.2
.3

معوق �أو �إجراء بدرجة كبرية
معوق �أو �إجراء بدرجة متو�سطة
معوق �أو �إجراء بدرجة �ضعيفة

2.40
2.40 - 1.97
1.97

٪80
٪79.9 - 65
٪65

املعامالت العلمية لأداة الدرا�سة

ولغر�ض التحقق من ال�شروط العلمية لأداة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب املعامالت العلمية
التالية:
 .1معامل ال�صدق مت الت�أكد من �صدق املحتوى لال�ستبانتني من خالل عر�ضهما على ( )6حمكمني من
ذوي االخت�صا�ص مبو�ضوع الدرا�سة وممن يحملون �شهادات عليا يف التخ�ص�ص .وبعد مراجعة �أراء
اخلرباء قام الباحث بتفريغها واخلروج بها على النحو امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية .
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 .2معامل الثبات قام الباحث با�ستخراج ثبات الأداة عن طريق تطبيق االختبار و�إعادة تطبيقه
 Test – Retestعلى عينة من جمتمع الدرا�سة قوامها (� )8أفراد اختريوا بطريقة ع�شوائية ،
ومت ا�ستبعادهم الحق ًا من العينة الأ�صلية وبفا�صل زمني مدته (� )3أ�سابيع بني التطبيقني  .وقد
بلغ معدل الثبات الكلي لقائمة املعوقات ( )0.85ولقائمة الإجراءات ( . )0.87وهي م�ؤ�شرات
عالية تدل على ثبات املقيا�سني و�صالحيتهما للتطبيق.

مرحلة التطبيق :

قام الباحث ب�إمتام �إجراءات الدرا�سة بتوزيع ا�ستمارات اال�ستبانتني على عينة الدرا�سة ،
وذلك خالل الفرتة من 2013/5/2م ولغاية 2013 /6 /2م .

خطة الدرا�سة الإح�صائية :

اعتمد الباحث يف خطة الدرا�سة الإح�صائية على ح�ساب ما يلي :
 معامل االرتباط بري�سون التكرارات الن�سب املئوية املتو�سط احل�سابي الأهمية الن�سبية قيمة كا تربيعوقد ارت�ضى الباحث م�ستوى معنوية ( )0.05لقبول وتف�سري النتائج .

عر�ض ومناق�شة النتائج:

يف �ضوء �أهداف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها قام الباحث ب�إجراء التحليالت الإح�صائية املنا�سبة
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة  .ومت ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة بح�سب ت�سل�سل �أ�سئلتها وعلى النحو
التايل:

عر�ض ومناق�شة الت�سا�ؤل الأول :

ين�ص الت�سا�ؤل الأول على (( ما معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن من وجهة
نظر عينة الدرا�سة ؟ )) وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملجموع
التقديري واملتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي وقيمة كا تربيع لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على
جماالت الدرا�سة الأربعة  .وتو�ضح اجلداول ( )6( ، )5( ، )4( ، )3ذلك .

نتائج املجال الأول  :املعوقات الإدارية

تناول املجال الأول املعوقات التي تتعلق باجلانب الإداري  ،وب�س�ؤال �أفراد عينة الدرا�سة عن
ر�أيهم حول تلك املعوقات  ،كانت ا�ستجاباتهم كما يف اجلدول ( . ) 3
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جدول ( ) 3
نتائج ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال املعوقات الإدارية (ن=)112

الرقم

املتو�سط احل�سابي

معوق بدرجة كبرية

معوق بدرجة متو�سطة

معوق بدرجة �ضعيفة

املجموع التقديري

الوزن الن�سبي

قيمة كا

2

�ضعف الكفاءة الإدارية لدى معظم القيادات
الإدارية باملركز والفروع
غياب التخطيط اال�سرتاتيجي يف عمل املركز
والفروع
�ضعف ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل يف �أعمال
املركز والفروع

ت

ت

ت

الرتتيب

1

املعــــــــــــــــــوق

2.67

84

19

9

99.88 299

89.65

2

2 .62

73

35

4

64.57 87.20 293

3

2.09

41

69.64 234 31 40

1 .65

12

4

عدم منح املركز اال�ستقالل املايل والإداري
بح�سب ما ن�ص عليه قرار �إن�شاء املركز

2.13

52

10 11.38 71.13 239 37 23

5

عدم التجان�س بني القيادات الإدارية العليا
للمركز والفروع

2.16

60

34.68 72.02 242 42 10

8

2.07

33

13 12.14 69.05 232 25 54

2.50

74

54.57 83.33 280 18 20

5

2.12

54

11 19.05 70.54 237 41 17

2
3

6
7
8
9

غياب التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الطبية املماثلة
التابعة لوزارة ال�صحة العامة وال�سكان
�ضعف االهتمام مب�ؤ�س�سات الطب الريا�ضي من
قبل وزارة ال�شباب والريا�ضية
عدم وجود موارد ب�شرية م�ؤهلة للقيام بعملية
التخطيط اال�سرتاتيجي
عدم توافر مراكز طبية متخ�ص�صة بالطب
الريا�ضي يف معظم حمافظات اجلمهورية

عدم �إ�شراك العنا�صر القيادية باملركز والفروع
10
يف �آلية اتخاذ القرارات املتعلقة باملركز والفروع
11
12

عدم وجود تو�صيف وظيفي من قبل الدولة
للعاملني يف جمال الطب الريا�ضي
�ضبابية العالقة بني مركز الطب الريا�ضي
و�إحتاد الطب الريا�ضي
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2.93

2

1

97.62 328

1.98

40

66.07 222 42 30

2.24

14

2.24

53

10.62 74.70 251 26 33

6

2.18

41

11.92 72.62 244 21 50

7
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عدم اال�ستفادة من �إمكانيات وخربات االحتادات
13
العربية والقارية والدولية للطب الريا�ضي

1.89

36

63.10 212 48 28

5.49

15

14

تدخل الإداريني يف مهام اجلهاز الطبي والفني
على م�ستوى املركز والفروع

2.15

38

13.87 71.73 241 21 53

9

15

انعدام فر�ص الت�أهيل �أثناء اخلدمة لكوادر
الطب الريا�ضي

2.52

81

85.76 83.93 282

4

املجال ككل

2.28

28

3

76.11

قيمة كا 2اجلدولية عند م�ستوى داللة (5.991 = ) 0.05
من خالل قراءة نتائج اجلدول ( )3فقد تو�صل الباحث �إىل ما يلي :
 ح�صول املعوق رقم ( )9على املرتبة الأوىل بني املعوقات الإدارية مبتو�سط ح�سابي قدره ()2.93و�أهمية ن�سبية بلغت ( .) % 97.62
 حلول املعوق رقم( )13يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي قدره ( )1.89و�أهمية ن�سبية بلغت(.) 63.10%
 عدد املعوقات التي جاءت بدرجة عالية ( )5معوقات مرتبة تنازلي ًا على النحو التايل:•عدم توافر مراكز طبية متخ�ص�صة بالطب الريا�ضي يف معظم حمافظات اجلمهورية
()%97.62
•�ضعف الكفاءة الإدارية لدى معظم القيادات باملركز والفروع ( ) % 88.99
•غياب التخطيط اال�سرتاتيجي يف عمل املركز والفروع ( ) % 87.20
•انعدام فر�ص الت�أهيل �أثناء اخلدمة لكوادر الطب الريا�ضي ( ) % 83.93
•�ضعف االهتمام مب�ؤ�س�سات الطب الريا�ضي من قبل وزارة ال�شباب والريا�ضية ( ) % 83.33
 عدد املعوقات التي جاءت بدرجة متو�سطة ( )9معوقات مرتبة تنازلي ًا كما يلي:•عدم وجود تو�صيف وظيفي من قبل الدولة للعاملني يف جمال الطب الريا�ضي ( ) % 74.70
•�ضبابية العالقة بني مركز الطب الريا�ضي و�إحتاد الطب الريا�ضي ( ) % 72.62
•عدم التجان�س بني القيادات الإدارية العليا للمركز والفروع ()72.02%
•تدخل الإداريني يف مهام اجلهاز الطبي والفني على م�ستوى املركز والفروع ()% 71.73
•عدم منح املركز اال�ستقالل املايل والإداري بح�سب ما ن�ص عليه قرار �إن�شاء املركز( 71.13
)%
•عدم وجود موارد ب�شرية م�ؤهلة للقيام بعملية التخطيط اال�سرتاتيجي ()% 70.54
•�ضعف ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل يف �أعمال املركز والفروع ()% 69.64
•غياب التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الطبية املماثلة التابعة لوزارة ال�صحة العامة وال�سكان
()69.05%
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•عدم �إ�شراك العنا�صر القيادية باملركز والفروع يف �آلية اتخاذ القرارات املتعلقة باملركز
والفروع ()66.07%
 عدد املعوقات التي جاءت بدرجة �ضعيفة معوق واحد فقط هو:•عدم اال�ستفادة من �إمكانيات وخربات االحتادات العربية والقارية والدولية للطب الريا�ضي
()63.10%
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لتقديرات عينة الدرا�سة يف جميع املعوقات الإدارية ،ماعدااملعوقات (:)13 ، 10 ، 3
2
•�ضعف ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل يف �أعمال املركز والفروع (كا = )1.65
•عدم �إ�شراك العنا�صر القيادية باملركز والفروع يف �آلية اتخاذ القرارات املتعلقة باملركز
والفروع (كا)2.24 = 2
•عدم اال�ستفادة من �إمكانيات وخربات االحتادات العربية والقارية والدولية للطب الريا�ضي
(كا)5.49 = 2
 -وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للمجال ككل ( )2.28و (  ) % 76.11على التوايل .

نتائج املجال الثاين  :املعوقات الفنية

تناول املجال الثاين املعوقات التي تتعلق باجلانب الفني  ،وب�س�ؤال �أفراد عينة الدرا�سة عن
ر�أيهم حول تلك املعوقات  ،كانت ا�ستجاباتهم كما يف اجلدول (. )4
جدول ()4
نتائج ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال املعوقات الفنية (ن=)112

الرقم

املتو�سط احل�سابي

معوق بدرجة كبرية

معوق بدرجة متو�سطة

معوق بدرجة �ضعيفة
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2.27

54

34

12.62 75.60 254 24

9

153

املجموع التقديري

4

1.98

33

44

187 . 66.07 222 35

12

الوزن الن�سبي

3

1.71

34

12

14 39.87 57.71 192 66

قيمة كا

2

غياب التن�سيق بني اللجان الطبية باالحتادات
مع املركز والفروع
عدم التقيد بقواعد الأمن وال�سالمة املهنية يف
الريا�ضة
تداخل مهام �أع�ضاء الفريق الطبي والفني

2.09

52

18

10 16.51 69.64 234 42

2

1

عدم �إجراءات الك�شف الطبي ال�شامل لالعبني

ت

ت

ت

الرتتيب

املعـــــــــوق
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

قلة عدد الكوادر الطبية والفنية العاملة يف
املركز والفروع
تدين امل�ستوى العلمي واملهني لبع�ض الكوادر
الطبية والفنية
عدم ت�شكيل جلان طبية مهنية يف غالبية
االحتادات والأندية
عدم توافر ال�شروط ال�صحية يف �أماكن التدريب
واملناف�سات
عدم التزام غالبية الالعبني بتنفيذ الإر�شادات
الطبية
عدم وجود وحدات �إ�سعافية داخل املالعب
وال�صاالت الريا�ضية
قلة عدد الأجهزة الطبية العالجية والت�أهيلية
يف املركز والفروع
عدم توافر الأجهزة الت�شخي�صية النوعية يف
املركز والفروع
ندرة تواجد االخت�صا�صيني من �أع�ضاء الطب
الريا�ضي يف امليدان
عدم وجود كوادر ا�ست�شارية يف التخ�ص�صات
الطبية الأخرى املكملة لعمل املركز والفروع
املجال ككل

106 2.95

6

ـــــ

2.60

77

25

66.84 86.61 291 10

5

2.42

56

47

9

33.65 81.46 271

7

1.87

39

19

13 16.68 62.20 209 54

2.05

41

35

11 0.567 68.16 229 36

2.57

78

20

67.54 85.71 288 14

6

2.68

77

34

1

78.51 89.29 300

3

2.71

80

31

1

85.97 90.18 303

2

2.33

49

51

26.08 77.68 261 12

8

2.65

75

35

72.24 88.39 297

4

2.35

2

98.21 330

1

78.35

قيمة كا 2اجلدولية عند م�ستوى داللة (5,991 = ) 0,05
ومن خالل قراءة نتائج اجلدول( )4فقد الحظ الباحث الآتي:
 ح�صول املعوق رقم ( )5على املرتبة الأوىل بني املعوقات الفنية مبتو�سط ح�سابي قدره ()2.95و�أهمية ن�سبية بلغت ()98.21%
 حلول املعوق رقم ( )2يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي قدره ( )1.71و�أهمية ن�سبية بلغت()% 57.71
 عدد املعوقات التي جاءت بدرجة عالية ( )7معوقات مرتبة تنازلي ًا على النحو التايل :•قلة عدد الكوادر الطبية والفنية العاملة يف املركز والفروع ( ) % 98.21
•عدم توافر الأجهزة الت�شخي�صية النوعية يف املركز والفروع () % 90.18
•قلة عدد الأجهزة الطبية والعالجية والت�أهيلية يف املركز والفروع () % 89.29
•عدم وجود كوادر ا�ست�شارية يف التخ�ص�صات الطبية الأخرى املكملة لعمل املركز
والفروع()% 88.39
•تدين امل�ستوى العلمي واملهني لبع�ض الكوادر الطبية والفنية () % 86.61
•عدم وجود وحدات �إ�سعافية داخل املالعب وال�صاالت الريا�ضية () % 85.71
			
جامعة امللكة �أروى
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•عدم ت�شكيل جلان طبية مهنية يف غالبية االحتادات والأندية ()% 81.46
 عدد املعوقات التي جاءت بدرجة متو�سطة ( )5معوقات مرتبة تنازلي ًا كما يلي :•ندرة تواجد االخت�صا�صيني من �أع�ضاء الطب الريا�ضي يف امليدان( ) % 77.68
•تداخل مهام �أع�ضاء الفريق الطبي والفني ( ) % 75.60
•عدم �إجراء الك�شف الطبي ال�شامل لالعبني () % 69.64
•عدم التزام غالبية الالعبني بتنفيذ الإر�شادات الطبية () % 68.16
•عدم التقيد بقواعد الأمن وال�سالمة املهنية يف الريا�ضة ()% 66.07
 عدد املعوقات التي جاءت بدرجة �ضعيفة ( )2فقط هما :•عدم توافر ال�شروط ال�صحية يف �أماكن التدريب واملناف�سات () % 62.20
•غياب التن�سيق بني اللجان الطبية باالحتادات مع املركز والفروع () % 57.71
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع املعوقات الفنية  ،ما عدااملعوق رقم (: ) 3 ، 9
2
•عدم التزام غالبية الالعبني بتنفيذ الإر�شادات الطبية ( كا = ) 0.567
•عدم التقيد بقواعد الأمن وال�سالمة املهنية يف الريا�ضة ( كا) 1.87 = 2
-وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للمجال ككل ( ) 2.35و ( ) 78.35%على التوايل.

نتائج املجال الثالث  :املعوقات املالية

تناول املجال الثالث املعوقات التي تتعلق باجلانب املايل  ،وب�س�ؤال �أفراد عينة الدرا�سة عن ر�أيهم حول
تلك املعوقات  ،كانت تقديراتهم كما يف اجلدول ()5
جدول ( .) 5
نتائج ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال املعوقات املالية (ن=)112

الرقم

املتو�سط احل�سابي

معوق بدرجة كبرية

معوق بدرجة

معوق بدرجة �ضعيفة

املجموع التقديري

الوزن الن�سبي
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قيمة كا

2

�صرف ن�سبة ال  ٪2باملخالفة لقرار �إن�شاء املركز 36 75 2.66

2

1

غياب احلوافز واملكاف�آت الت�شجيعية للمربزين
يف �أعمالهم

الرتتيب

ت

ت

ت

املعوق

75.00 252 29 26 57 2.25

15.81

8

88.69 298

74.08

4
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4
5

الكلفة املالية العالية ل�شراء الأدوية وامل�ستلزمات
6
الطبية
7
8
9

ت�أخري �صرف اال�ستحقاقات املالية للمركز عن
موعد ا�ستحقاقها
�ض�آلة الراتب ال�شهري املعتمد للعاملني يف مركز
الطب الريا�ضي
عدم ا�ستعداد االحتادات والأندية يف حتمل
ن�سبة معينة من تكلفة عالج الالعبني
عدم فتح املركز والفروع للجانب اال�ستثماري
املجال ككل

93.45 314

124.62

2

 17 95 2.85ــــــــ 94.94 319

138.73

1

68.45 230 26 54 32 2.05

11.76

 9مكرر

3

الكلفة املالية الكبرية لأعمال ال�صيانة
ا�ستقطاع ن�سبة كبرية من املخ�ص�صات املالية
للمركز من قبل �صندوق رعاية الن�شء وال�شباب
دون �أي م�سوغ قانوين
قلة امليزانية املخ�ص�صة للمركز والفروع

68.45 230 34 38 40 2.05

0.514

9

89.58 301

86.30

3

77.98 262 18 38 56 2.34

19.54

7

37 70 2.58

5

86.01 289

57.11

6

29 77 2.63
2.49

6

87.80 295
83.04

70.95

5

18 92 2.80

25 82 2.69

2

5

قيمة كا 2اجلدولية عند م�ستوى داللة 5.991 = ) 0.05
من خالل قراءة نتائج اجلدول ( )5ا�ستنتج الباحث ما يلي :
 ح�صول املعوق رقم ( )5على املرتبة الأوىل بني املعوقات املالية مبتو�سط ح�سابي قدره ( )2.85و�أهمية ن�سبية بلغت ( ) 94.94%
 حلول املعوقني رقم (  )6 ، 3يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي قدره (  )2.05و�أهمية ن�سبية(.) 68.45%
 عدد املعوقات الني جاءت بدرجة عالية ( )6معوقات مرتبة تنازلي ًا على النحو التايل :•قلة امليزانية املخ�ص�صة للمركز والفروع ( ) 94.94%
•ا�ستقطاع ن�سبة كبرية من املخ�ص�صات املالية للمركز من قبل �صندوق رعاية الن�شء وال�شباب
دون �أي م�سوغ قانوين ( ) 93.45%
• ت�أخري �صرف اال�ستحقاقات املالية للمركز عن موعد ا�ستحقاقها () 89.58%
• �صرف ن�سبة ال  ٪2باملخالفة لقرار �إن�شاء املركز () 88.69%
•عدم فتح املركز والفروع للجانب اال�ستثماري ( ) 87.80%
•عدم ا�ستعداد االحتادات والأندية يف حتمل ن�سبة معينة من تكلفة عالج الالعبني ( ) 86.01%
عدد املعوقات التي جاءت بدرجة متو�سطة ( )4معوقات مرتبة تنازلي ًا كما يلي :•الراتب ال�شهري املعتمد للعاملني يف مركز الطب الريا�ضي () 77.98%
•غياب احلوافز واملكاف�آت الت�شجيعية للمربزين يف �أعمالهم ( ) 75.00%
•التكلفة املالية الكبرية لأعمال ال�صيانة () 68.45%
			
جامعة امللكة �أروى
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•الكلفة املالية العالية ل�شراء الأدوية وامل�ستلزمات الطبية () 68.45%
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع املعوقات املالية ،ماعدااملعوق رقم(:)3
2
•التكلفة املالية الكبرية لأعمال ال�صيانة ( كا = ) 5.514
 -وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للمجال ككل (  ) 2.49و (  ) % 83.04على التوايل.

نتائج املجال الرابع  :معوقات الت�أهيل والتدريب

تناول املجال الرابع املعوقات التي تتعلق باجلانب الت�أهيلي والتدريبي  ،وب�س�ؤال �أفراد عينة
الدرا�سة عن ر�أيهم حول تلك املعوقات كانت تقديراتهم كما يف اجلدول (. )6
جدول ()6
نتائج ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال الت�أهيل والتدريب (ن=)112
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املتو�سط احل�سابي

8

معوق بدرجة كبرية

7

معوق بدرجة متو�سطة

6

معوق بدرجة �ضعيفة

5

املجموع التقديري

4

الوزن الن�سبي

3

قيمة كا

2

2

1

عدم االهتمام بربامج الت�أهيل والتدريب
لكوادر الطب لريا�ضي من قبل الوزارة واللجنة
الأوملبية اليمنية
�ضعف التن�سيق مع اجلهات املعنية بالت�أهيل
والتدريب كاخلدمة املدنية والتعليم العايل
قلة عدد املبعوثني للدرا�سات العليا يف جمال
الطب الريا�ضي
الالّمبااله يف معايري الرت�شيح لدورا الطب
الريا�ضي من قبل االحتادات والأندية
قلة خمرجات تخ�ص�ص الطب الريا�ضي من
املعاهد ال�صحية واجلامعات اليمنية
تدين م�ستوى الإعداد والت�أهيل للكوادر
الو�سطية يف الفروع املختلفة للطب الريا�ضي
عدم تفعيل بروتوكوالت التعاون الفني يف جمال
الطب الريا�ضي مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة
ندرة الدورات والندوات العلمية التخ�ص�صية يف
جمال الطب الريا�ضي
املجال ككل

ت

ت

ت

الرتتيب

املعـــــــــــــــــــــــــــوق

2.23

44

50

18

74.41 250

15.65

5

1.53

14

31

67

50.89 171

39.60

8

2.82

94

16

2

2 132.84 94.05 316

2.56

75

25

12

85.42 287

4

106 2.95

6

ـــــ

1 191.65 98.21 330

2.71

80

31

1

90.18 303

85.97

3

1.79

29

31

52

59.82 201

8.78

7

2.16

42

46

24

72.02 242

7.43

6

2.34
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قيمة كا 2اجلدولية عند م�ستوى داللة (5.991= )0.05
ومن خالل قراءة نتائج اجلدول (  ) 6فقد خل�ص الباحث �إىل الآتي :
ح�صول املعوق رقم (  ) 5على املرتبة الأوىل بني معوقات الت�أهيل والتدريب مبتو�سط ح�سابيقدره ( )2.95و�أهمية ن�سبية بلغت () % 98.21
حلول املعوق رقم ( )2يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي قدره (  ) 1.53و�أهمية ن�سبيةبلغت ( ) 50.89%
عدد املعوقات التي جاءت بدرجة عالية بدرجة عالية ( )4معوقات مرتبة تنازلي ًا علىالنحو التايل:
•قلة خمرجات تخ�ص�ص الطب الريا�ضي من املعاهد ال�صحية واجلامعات اليمنية ( )98.21%
•قلة عدد املبعوثني للدرا�سات العليا يف جمال الطب الريا�ضي ()%٪94.05
•تدين م�ستوى الإعداد والت�أهيل للكوادر الو�سطية يف الفروع املختلفة للطب الريا�ضي
()%٪90.18
•الالمباالة يف معايري الرت�شيح لدورات الطب الريا�ضي من قبل االحتادات والأندية (
) %٪85.42
عدد املعوقات التي جاءت بدرجة متو�سطة (  ) 2فقط هما :•عدم االهتمام بربامج الت�أهيل والتدريب لكوادر الطب الريا�ضي من قبل الوزارة واللجنة
الأوملبية اليمنية ()74.41%
•ندرة الدورات والندوات العلمية التخ�ص�صية يف جمال الطب الريا�ضي () 72.02%
عدد املعوقات التي جاءت بدرجة �ضعيفة ( � ) 2أي�ض ًا وهما :•عدم تفعيل بروتوكوالت التعاون الفني يف جمال الطب الريا�ضي مع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة(.)59.82%
• �ضعف التن�سيق مع اجلهات املعنية بالت�أهيل والتدريب كاخلدمة املدنية والتعليم العايل
() 50.89%
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفق ًا لتقديرات �أفرد عينة الدرا�سة يف جميعمعوقات الت�أهيل والتدريب .
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للمجال ككل ( ) 2.34و( ) 78.13%على التوايل .
عر�ض ومناق�شة الت�سا�ؤل الثاين:
ين�ص الت�سا�ؤل الثاين على (( ما ترتيب تلك املعوقات وفق ًا لوجهة نظر عينة الدرا�سة ؟
)) وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ولغر�ض معرفة �أي املعوقات مثلت �أهمية �أكرب من غريها يف املقيا�س (
الإ�ستبانة ) بح�سب تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة  ،مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي والأوزان الن�سبية
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لكل جمال من جماالت املعوقات على حدة  ،ثم رتبت تلك املتو�سطات والأوزان تنازلي ًا  ،وكانت النتائج
كما يف ال�شكل (  ) 1و(. )2
�شكل (  )1مقارنة بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت املقيا�س الأربعة

�شكل (  )2مقارنة بني الأوزان الن�سبية ملجاالت املقيا�س الأربعة

�أظهرت النتائج يف ال�شكل (  ) 1وجود �أهمية متو�سطة �إىل كبرية للمعوقات من وجهة نظر عينةالدرا�سة على جماالت املقيا�س الأربعة  ،حيث تراوحت متو�سطاتها مابني (  .) 2.49 : 2.28وقد
احتل املركز الأول يف درجة تقدير الأهمية جمال املعوقات املالية  ،حيث بلغ متو�سطه احل�سابي
(  , ) 2.49وجاء يف املركز الثاين جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ح�سابي (  ، ) 2.35وحل يف
املركز الثالث جمال معوقات الت�أهيل والتدريب مبتو�سط ح�سابي(  ، ) 2.34بينما حل يف املركز
الرابع والأخري جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ح�سابي (. ) 2.28
كما �أظهرت النتائج يف ال�شكل( )2وجود �أهمية متو�سطة �إىل كبرية للمعوقات وفق ًا لتقديرات�أفراد عينة الدرا�سة على جماالت املقيا�س الأربعة  ،حيث تراوحت �أوزانها الن�سبية مابني
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()83.04% : 76.11%
وقد جاء يف املرتبة االوىل يف تقدير درجة الأهمية جمال املعوقات املالية ب�أهمية ن�سبية
بلغت (  ، ) 83.04%ويف املرتبة الثانية جمال املعوقات الفنية ب�أهمية ن�سبية بلغت ( ، )78.35%
وحل يف املرتبة الثالثة جمال معوقات الت�أهيل والتدريب ب�أهمية ن�سبية بلغت (  ، ) 78.13%بينما
حل يف املرتبة الرابعة والأخرية جمال املعوقات الإدارية ب�أهمية ن�سبية بلغت (  . ) 76.11%وقد بلغ
املتو�سط احل�سابي للمجاالت ككل(  ) 2.37وب�أهمية ن�سبية بلغت (. ) 78.91%
 و�إجما ًال ن�شاهد تقارب تلك املتو�سطات والن�سب املئوية وفق ًا لتقديرات عينة الدرا�سة  ،وهذا ي�شري�إىل �أن جميع جماالت املقيا�س تقع يف دائرة اهتمامهم  .و ُيعزي الباحث ذلك �إىل �إدراك عينة
الدرا�سة لأهمية تلك املعوقات ب�شكل عام  .ومن خالل مالحظة القيم الواردة يف ال�شكل (  1و
 )2جند �أن جمال املعوقات املالية قد احتل املرتبة الأوىل من بني املجاالت بو�سط ح�سابي قدره
(  ) 2.49وب�أهمية ن�سبية بلغت (  ، ) 83.04وهذا يدل على الأثر الكبري الذي حتدثه املعوقات
املالية مقارنة ببقية املعوقات الأخرى  .ويعزو الباحث ذلك �إىل ارتباط بقية املعوقات باجلانب
املايل �إىل حد كبري .
ومن �أجل ترتيب املعوقات وفق ًا لدرجة �إعاقتها  ،قام الباحث برتتيبها تنازلي ًا بح�سب متو�سطاتهااحل�سابية و�أوزانها الن�سبية كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)7
جدول (  ) 7ترتيب املعوقات وفق ًا لدرجة �إعاقتها
املعوقــــــــــــــــــــــــات
9
1
2
15
7
11
12
5
14
4
8
3

�أو ًال  :املعوقات الإدارية
عدم توافر مراكز طبية متخ�ص�صة بالطب الريا�ضي يف معظم حمافظات
اجلمهورية
�ضعف الكفاءة الإدارية لدي معظم القيادات الإدارية باملركز والفروع
غياب التخطيط اال�سرتاتيجي يف عمل املركز والفروع
انعدام فر�ص الت�أهيل �أثناء اخلدمة لكوادر الطب الريا�ضي
�ضعف االهتمام مب�ؤ�س�سات الطب الريا�ضي من قبل وزارة ال�شباب والريا�ضية
عدم وجود تو�صيف وظيفي من قبل الدولة للعاملني يف جمال الطب الريا�ضي
�ضبابية العالقة بني مركز الطب الريا�ضي و�إحتاد الطب الريا�ضي
عدم التجان�س بني القيادات الإدارية العليا للمركز والفروع
تدخل الإداريني يف مهام اجلهاز الطبي والفني على م�ستوى املركز والفروع
عدم منح املركز اال�ستقالل املايل والإداري بح�سب ما ن�ص عليه قرار �إن�شاء
املركز
عدم وجود موارد ب�شرية م�ؤهلة للقيام بعملية التخطيط اال�سرتاتيجي
�ضعف ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل يف �أعمال املركز والفروع
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املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

2.93

97.62

1

2.67
2.62
2.52
2.50
2.24
2.18
2.16
2.15

88.99
87.20
83.93
83.33
74.70
72.62
72.02
71.73

2
3
4
5
6
7
8
9

2.13

71.13

10

2.12
2.09

70.54
69.64

11
12
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6
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9
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5
4
7
2
10
9
8
1
3
6
5

غياب التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الطبية املماثلة التابعة لوزارة ال�صحة العامة
وال�سكان
عدم �إ�شراك العنا�صر القيادية باملركز والفروع يف �آلية اتخاذ القرارات
املتعلقة باملركز والفروع
عدم اال�ستفادة من �إمكانيات وخربات االحتادات العربية والقارية والدولية
للطب الريا�ضي
ثاني ًا املعوقات الفنيـــــــــــــــــــة
قلة عدد الكوادر الطبية والفنية العاملة يف املركز والفروع
عدم توافر الأجهزة الت�شخي�صية النوعية يف املركز والفروع
قلة عدد الأجهزة الطبية العالجية والت�أهيلية يف املركز والفروع
عدم وجود كوادر ا�ست�شارية يف التخ�ص�صات الطبية الأخرى املكملة لعمل
املركز
تدين امل�ستوى العلمي واملهني لبع�ض الكوادر الطبية والفنية
عدم وجود وحدات �إ�سعافية داخل املالعب وال�صاالت الريا�ضية
عدم ت�شكيل جلان طبية مهنية يف غالبية االحتادات والأندية
ندرة تواجد االخت�صا�صيني يف �أع�ضاء الطب الريا�ضي يف امليدان
تداخل مهام �أع�ضاء الفريق الطبي والفني
عدم �إجراءات الك�شف الطبي ال�شامل لالعبني
عدم التزام غالبية الالعبني بتنفيذ الإر�شادات الطبية
عدم التقيد بقواعد الأمن وال�سالمة املهنية يف الريا�ضة
عدم توافر ال�شروط ال�صحية يف �أماكن التدريب واملناف�سات
غياب التن�سيق بني اللجان الطبية باالحتادات مع املركز والفروع
ثالث ًا املعوقات املاليـــــــــــــــة
قلة امليزانية املخ�ص�صة للمركز والفروع
ا�ستقطاع ن�سبة كبرية من املخ�ص�صات املالية للمركز من قبل �صندوق رعاية
الن�شء وال�شباب دون �أي م�صوغ قانوين
ت�أخري �صرف اال�ستحقاقات املالية للمركز عن موعد ا�ستحقاقها
�صرف ن�سبة ال  ٪2باملخالفة لقرار �إن�شاء املركز
عدم فتح املركز والفروع للجانب اال�ستثماري
عدم ا�ستعداد االحتادات والأندية يف حتمل ن�سبة معينة من تكلفة عالج
الالعبني
�ض�آلة الراتب ال�شهري املعتمد للعاملني يف مراكز الطب الريا�ضي
غياب احلوافز واملكاف�آت الت�شجيعية للمربزين يف �أعمالهم
الكلفة املالية الكبرية لأعمال ال�صيانة
الكلفة املالية العالية ل�شراء الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
رابع ًا معوقات الت�أهيل والتدريب
قلة خمرجات تخ�ص�ص الطب الريا�ضي من املعاهد ال�صحية واجلامعات
اليمنية
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2.69
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3
6
4
1
8
7
2

قلة عدد املبعوثني للدرا�سات العليا يف جمال الطب الريا�ضي
تدين م�ستوى الإعداد والت�أهيل للكوادر الو�سطية يف الفروع املختلفة للطب
الريا�ضي
الالمباالة يف معايري الرت�شيح لدورات الطب الريا�ضي من قبل االحتادات
والأندية
عدم االهتمام بربامج الت�أهيل والتدريب لكوادر الطب لريا�ضي من قبل
الوزارة واللجنة الأوملبية اليمنية
ندرة الدورات والندوات العلمية التخ�ص�صية يف جمال الطب الريا�ضي
عدم تفعيل بروتوكوالت التعاون الفني يف جمال الطب الريا�ضي مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة
�ضعف التن�سيق مع اجلهات املعنية بالت�أهيل والتدريب كاخلدمة املدنية
والتعليم العايل

2.82

94.05

2

2.71

90.18

3

2.56

85.42

4

2.23

74.41

5

2.16

72.02

6

1.79

59.82

7

1.53

50.89

8

ومن خالل مالحظة القيم الواردة يف اجلدول ال�سابق ( � ) 7أظهرت النتائج �أن �أكرث املعوقات التيتواجه العاملني يف حمال �إ�صابات املالعب يف اليمن هي على الرتتيب التنازيل  :املالية  ،الفنية ،
الت�أهيل والتدريب  ،و�أخري ًا الإدارية  .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة �أبو زمع ( ) 2004والذي يرى
�أن �أكرث املعوقات حدة هي املعوقات املالية  .وتختلف مع درا�سة كل من اخلالدي ( )1997واحلليق
وخ�صاونة ( ) 2005اللتان �أ�شارتا �إىل �أن جمال املعوقات الفنية هو املجال الأكرث حدة .
وبناء ًا على حتليل البيانات املو�ضحة يف اجلدول ال�سابق ( )7قام الباحث بتق�سيم املعوقات
�إىل ثالث جمموعات

�أو ًال  :املعوقات بدرجة كبرية

وهي املعوقات التي متو�سطها احل�سابي فوق( � )2.4أو وزنها الن�سبي فوق( ) ٪80واملو�ضحة يفجدول ( .) 8
جدول (  ) 8املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية للمعوقات بدرجة كبرية
املتو�سط الوزن
احل�سابي الن�سبي

املعـــــــــــــوقــــــــــــــــــات
1

2.95

98.21

2.95

98.21

2.93

97.62

�إداري

94.94
94.45

مايل
ت�أهيل
وتدريب

4

قلة عدد الكوادر الطبية والفنية العاملة يف املركز والفروع
قلة خمرجات تخ�ص�ص الطب الريا�ضي من املعاهد ال�صحية واجلامعات
اليمنية
عدم توافر مراكز طبية متخ�ص�صة بالطب الريا�ضي يف معظم حمافظات
اجلمهورية
قلة امليزانية املخ�ص�صة للمركز والفروع

2.85

5

قلة عدد املبعوثني للدرا�سات العليا يف جمال الطب الريا�ضي

2.82

2
3
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ا�ستقطاع ن�سبة كبرية من املخ�ص�صات املالية للمركز من قبل �صندوق رعاية
الن�شء وال�شباب دون �أي م�صوغ قانوين
عدم توافر الأجهزة الت�شخي�صية النوعية يف املركز والفروع
تدين م�ستوى الإعداد والت�أهيل للكوادر الو�سطية يف الفروع املختلفة للطب
الريا�ضي
ت�أخري �صرف اال�ستحقاقات املالية للمركز عن موعد ا�ستحقاقها
قلة عدد الأجهزة الطبية العالجية والت�أهيلية يف املركز والفروع
�ضعف الكفاءة الإدارية لدي معظم القيادات الإدارية باملركز والفروع
�صرف ن�سبة ال  ٪2باملخالفة لقرار �إن�شاء املركز
عدم وجود كوادر ا�ست�شارية يف التخ�ص�صات الطبية الأخرى املكملة لعمل
املركز والفروع
عدم فتح املركز والفروع للجانب اال�ستثماري
غياب التخطيط اال�سرتاتيجي يف عمل املركز والفروع
تدين امل�ستوى العلمي واملهني لبع�ض الكوادر الطبية والفنية
عدم ا�ستعداد االحتادات والأندية يف حتمل ن�سبة معينة من تكلفة عالج
الالعبني
عدم وجود وحدات �إ�سعافية داخل املالعب وال�صاالت الريا�ضية
الالمباالة يف معايري الرت�شيح لدورا ت الطب الريا�ضي من قبل االحتادات
والأندية
انعدام فر�ص الت�أهيل �أثناء اخلدمة لكوادر الطب الريا�ضي
�ضعف االهتمام مب�ؤ�س�سات الطب الريا�ضي من قبل وزارة ال�شباب والريا�ضية
عدم ت�شكيل جلان طبية مهنية يف غالبية االحتادات والأندية

2.80

93.45

مايل

2.71

90.18
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2.69
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89.29
88.99
88.69

فني
ت�أهيل
وتدريب
مايل
فني
�إداري
مايل

2.65

88.39

فني

2.63
2.62
2.60

87.80
87.20
86.61

مايل
�إداري
فني

2.58

86.51

مايل

2.57

85.71

2.56

85.42

2.52
2.50
2.42

83.93
83.33
81.46

فني
ت�أهيل
وتدريب
�إداري
�إداري
فني

ثاني ًا  :املعوقات بدرجة متو�سطة

وهي التي متو�سطها احل�سابي بني (� ) 2.40 - 1.97أو وزنها الن�سبي بني( ) 79.9% - 65%
واملو�ضحة يف جدول(. )9
جدول (  . ) 9املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية للمعوقات بدرجة متو�سطة

املتو�سط الوزن
املعـــــوقـــــــــــات
الرقم
احل�سابي الن�سبي
 77.98 2.34مايل
� 23ض�آلة الراتب ال�شهري املعتمد للعاملني يف مركز الطب الريا�ضي
فني
77.68 2.33
 24ندرة تواجد االخت�صا�صيني من �أع�ضاء الطب الريا�ضي يف امليدان
فني
75.60 2.27
 25تداخل مهام �أع�ضاء الفريق الطبي والفني
 75.00 2.25مايل
 26غياب احلوافز واملكاف�آت الت�شجيعية للمربزين يف �أعمالهم
 27عدم وجود تو�صيف وظيفي من قبل الدولة للعاملني يف جمال الطب الريا�ضي � 74.70 2.24إداري
ت�أهيل
عدو االهتمام بربامج الت�أهيل والتدريب لكوادر الطب لريا�ضي من قبل
74.41 2.23
28
وتدريب
الوزارة واللجنة الأوملبية اليمنية
� 72.62 2.18إداري
� 29ضبابية العالقة بني مركز الطب الريا�ضي و�إحتاد الطب الريا�ضي

نوع املعوق

			
جامعة امللكة �أروى
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30

عدم التجان�س بني القيادات الإدارية العليا للمركز والفروع

2.16

31

ندرة الدورات والندوات العلمية التخ�ص�صية يف جمال الطب الريا�ضي

2.16

32

تدخل الإداريني يف مهام اجلهاز الطبي والفني على م�ستوى املركز والفروع
عدم منح املركز اال�ستقالل املايل والإداري بح�سب ما ن�ص عليه قرار �إن�شاء
املركز
عدم وجود موارد ب�شرية م�ؤهلة للقيام بعملية التخطيط اال�سرتاتيجي
�ضعف ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل يف �أعمال املركز والفروع
عدم �إجراءات الك�شف الطبي ال�شامل لالعبني
غياب التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الطبية املماثلة التابعة لوزارة ال�صحة العامة
وال�سكان
التكلفة املالية الكبرية لأعمال ال�صيانة
الكلفة املالية العالية ل�شراء الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
عدم التزام غالبية الالعبني بتنفيذ الإر�شادات الطبية
عدم �إ�شراك العنا�صر القيادية باملركز والفروع يف �آلية اتخاذ القرارات
املتعلقة باملركز والفروع
عدم التقيد بقواعد الأمن وال�سالمة املهنية يف الريا�ضة

2.15

� 72.02إداري
ت�أهيل
72.02
وتدريب
� 71.73إداري

2.13

71.13

�إداري

2.12
2.09
2.09

70.54
69.64
69.64

�إداري
�إداري
فني

2.07

69.05

�إداري

2.05
2.05
2.05

68.45
68.45
68.16

مايل
مايل
فني

1.98

66.07

�إداري

1.98

66.07

فني

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ثاني ًا  :املعوقات بدرجة �ضعيفة

وهي املعوقات التي متو�سطها احل�سابي �أقل من( � ) 1.97أو وزنها الن�سبي �أقل من()65%
واملو�ضحة يف جدول ( . ) 10
جدول (  . ) 10املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية للمعوقات بدرجة �ضعيفة

الرقم
43
44
45
46
47

املعـــــــــــــوقــــــــــــــــــات
عدم اال�ستفادة من �إمكانيات وخربات االحتادات العربية والقارية والدولية
للطب الريا�ضي
عدم توافر ال�شروط ال�صحية يف �أماكن التدريب واملناف�سات
عدم تفعيل بروتوكوالت التعاون الفني يف جمال الطب الريا�ضي مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة
غياب التن�سيق بني اللجان الطبية باالحتادات مع املركز والفروع
�ضعف التن�سيق مع اجلهات املعنية بالت�أهيل والتدريب كاخلدمة املدنية
والتعليم العايل

املتو�سط الوزن
احل�سابي الن�سبي

نوع
املعوق

1.89

63.10

�إداري

1.87

62.20

1.79

59.82

1.71

57.71

1.53

50.89

فني
ت�أهيل
وتدريب
فني
ت�أهيل
وتدريب

ومن خالل مالحظة اجلداول (  ) 10 ، 9 ، 8يت�ضح لنا �أن �أكرث املعوقات كانت بدرجة كبرية ،حيث بلغ عدد املعوقات الإجمالية لهذه الدرجة (  ) 22معوق ًا من �إجمايل عدد املعوقات الكلي
البالغ(  ) 47معوق ًا  ،وبن�سبة عالية جد ًا بلغت يف حدها الأعلى (  ) 98.21%ويف حدها ال�سفلي
( � . ) 81.46%أما عدد املعوقات التي جاءت بدرجة متو�سطة فقد و�صلت �أي�ض ًا �إىل(  ) 20معوقا
			
جامعة امللكة �أروى
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وبن�سبة (  )77.98%يف حدها العلوي  ،ون�سبة (  ) 66.07%يف حدها ال�سفلي  .بينما مل
يتجاوز عدد املعوقات التي جاءت بدرجة �ضعيفة (  ) 5معوقات فقط وبن�سبة تقل عن ( 63.10
.)%

عر�ض ومناق�شة الت�سا�ؤل الثالث :

ين�ص الت�سا�ؤل الثالث على ما هي الإجراءات املقرتحة للتغلب على تلك املعوقات او احلد
منها ؟ )) وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ا�ستق�صاء �أراء عينة الدرا�سة حول فعالية بع�ض الإجراءات
املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن  ،حيث طلب منهم حتديد درجة
ف ّعالية كل �إجراء على مقيا�س مكون من ثالثة خيارات هي � :إجراء مهم � ،إجراء متو�سط الأهمية ،
�إجراء �ضعيف الأهمية .وفيما يلي عر�ض لهذه الإجراءات :
جدول (  . )11نتائج ا�ستجابات � أفراد عينة الدرا�سة على الإجراءات املقرتحة
((

الرـقم
2

3

4

�أو ًال جمال املعوقات الإدارية
حت�سني الكفاءة الإدارية
للقيادات والعاملني مبراكز
الطب الريا�ضي على م�ستوى
املركز والفروع
توفري فر�ص الت�أهيل �أثناء
اخلدمة جلميع الكوادر
الطبية والفنية والإدارية
العاملة يف جمال الطب
الريا�ضي عموم ًا و �إ�صابات
املالعب خ�صو�ص ًا
التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الطبية
التابعة لوزارة ال�صحة العامة
وال�سكان ومبا يخدم تطوير
قدرات الطب الريا�ضي
من الناحية الإدارية
والتنظيمية
االرتكاز على التخطيط
العلمي ال�سليم يف �إدارة �ش�ؤون
املركز والفروع من خالل و�ضع
خطط تطويرية طويلة املدى

			
جامعة امللكة �أروى

ت

ت

ت

الرتتيب

1

الإجراءات املقرتحة

املتو�سط �إجراء
احل�سابي مهم

اجراء �إجراء
املجموع الوزن
متو�سط �ضعيف
التقديري الن�سبي
االهمية الأهمية

قيمة كا

2

2.73

90

14

8

306

112.95 91.07

2

2.54

78

16

18

284

84.52

67.11

5

2.62

74

33

5

293

87.20

65.11

4

2.68

86

16

10

300

89.29

96.51

3
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�إن�شاء فروع جديدة ملراكز
الطب الريا�ضي يف بقية
 5حمافظات اجلمهورية مع
االهتمام باملراكز املوجودة
حالي ًا

1
2
3
4
5

6

1

2

3

املجال ككل
ثاني ًا  :جمال املعوقات الفنية
زيادة عدد الأجهزة الطبية
العالجية والت�أهيلية للمركز
والفروع
رفع امل�ستوى العلمي واملهني
للكوادر الطبية والفنية
زيادة عدد الكوادر الطبية
والفنية العاملة باملركز
والفروع
توفري الأجهزة الت�شخي�صية
النوعية واملتطورة ملركز
والفروع
فتح وحدات ا�سعافية داخل
املالعب وال�صاالت الريا�ضية
توظيف عدد من الكوادر
اال�ست�شارية يف التخ�ص�صات
الطبية والفنية الأخرى
املكملة لوظيفة املركز
والفروع
املجال ككل
ثالث ًا  :جمال املعوقات املالية
ر�صد ميزانيات ت�شغيلية
كافية للمركز والفروع �ضمن
الإعتمادات املركزية للدولة
رفع املخ�ص�صات املالية للمركز
والفروع من قبل الوزارة
و�صندوق رعاية الن�شء
وال�شباب
توريد م�ستحقات املركز �أو ًال
ب�أول و�إيقاف �أي توريد �أو
خ�صم غري قانوين

			
جامعة امللكة �أروى

2.80

17

92

3

313

2.67

123.81 93.16

1

89.05

2.78

91

17

4

311

119.05 92.56

3

2.59

82

14

16

290

86.31

80.95

5

2.80

94

14

4

314

131.54 93.45

2

2.81

96

11

5

315

140.03 93.75

1

2.48

76

14

22

278

82.74

61.49

6

2.66

85

16

11

298

88.69

92.46

4

89.58

2.69

2.67

77

33

2

299

88.99

76.78

4

2.90

101

11

ــــــ

325

165.97 96.73

1

2.86

98

12

2

320

150.57 95.24

2
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4

5

6

1

2

3

4

5

ت�صحيح اخللل القائم يف
خ�صم ن�سبة ال  ٪2على
اجلهات امل�شمولة بقرار �إن�شاء
املركز وذلك من �إجمايل
الدعم املقدم لهذه اجلهات
ولي�س على جزء منه
تهيئة املناخ اال�ستثماري
للمركز والفروع باعتباره
م�صدر ًا �إ�ضافي ًا للتمويل
�إلزام االحتادات والأندية يف
حتمل ن�سبة معينة من تكلفة
عالج الالعبني
املجال ككل
رابع ًا  :جمال الت�أهيل
والتدريب
االهتمام بربامج الت�أهيل
والتدريب من قبل الوزارة
واللجنة الأوملبية اليمنية
وجلميع كوادر الطب الريا�ضي
و�ضع معايري علمية ومهنية
عند الرت�شيح للدورات
والندوات العلمية يف جمال
الطب الريا�ضي �سواء على
امل�ستوى الداخلي �أو اخلارجي
زيادة عدد املبعوثني
للدرا�سات التخ�ص�صية العليا
يف فروع الطب الريا�ضي
املختلفة  ,ويف مقدمتها
�إ�صابات املالعب
دفع م�ستوى الكفاءة العلمية
واملهنية للكوادر الو�سطية
العاملة يف مراكز الطب
الريا�ضي
تعزيز التن�سيق مع اجلهات
املعنية بالت�أهيل والتدريب
داخل الوطن و تفعيل
بروتوكوالت التعاون الفني
يف جمال الطب الريا�ضي مع
الدول ال�شقيقة وال�صديقة
املجال ككل

			
جامعة امللكة �أروى

2.84

95

16

1

318

137.87 94.64

3

2.57

72

32

8

288

85.71

56.51

5

2.52

70

30

12

282

83.93

47.65

6

90.87

2.73

2.15

42

45

25

241

71.73

6.30

3

1.98

48

14

50

222

66.07

22.14

4

2.51

75

19

18

281

83.63

57.54

1

2.35

48

55

9

263

78.27

33.22

2

1.96

47

14

51

220

65.48

22.30

5

73.04

2.19
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يبني اجلدول (  )11التكرارات والن�سب املئوية وقيم املتو�سطات احل�سابية واملجموع التقديري
والوزن الن�سبي وقيمة كا تربيع  ،وترتيب كل �إجراء من الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل
يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن وفق ًا لتقديرات �أفراد العينة وملجاالت الدرا�سة الأربعة وفيما يلي
عر�ض ملا تو�صل �إليه الباحث من نتائج .
ففي جمال املعوقات الإدارية تو�صل الباحث �إىل :
ح�صول جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف �إ�صابات املالعب يف اليمن املتعلقةباملجال الإداري �إىل موافقة عالية  ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات املجال ما بني (
 )2.80 : 2.5مقرتبة بذلك من العدد ( )3والذي ميثل درجة �إجراء مهم من �أداة الدرا�سة  ،مما
يدل على �أهمية هذه الإجراءات من وجهة نظر عينة الدرا�سة .
احتالل الإجراء رقم ( )5والذي ين�ص على ( ( �إن�شاء فروع جديدة ملراكز الطب الريا�ضي يف بقيةحمافظات اجلمهورية مع االهتمام باملراكز املوجودة حالي ًا )) على املرتبة الأول مبتو�سط ح�سابي
قدره (  ) 2.80و�أهمية ن�سبية بلغت ( . ) 93.16%
حلول الإجراء رقم (  ) 2والذي ين�ص على ( ( توفري فر�ص الت�أهيل �أثناء اخلدمة جلميع الكوادرً ))
الطبية والفنية والإدارية العاملة يف جمال الطب الريا�ضي عموم ًا و �إ�صابات املالعب خ�صو�صا
يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي (  )2.54و�أهمية ن�سبية بلغت (. ) 84.52%
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمالاملعوقات الإدارية  ،ول�صالح الذين �أجابوا باملوافقة على �إجراء مهم .
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمالاملعوقات الإدارية (  ) 2.67و (  )%٪ 89.05على التوايل .
وبالن�سبة ملجال املعوقات الفنية الحظ الباحث ما يلي :
ح�صول غالبية الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل ويف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمناملتعلقة باملجال الفني على موافقة عالية  ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات املجال
مابني (  )2.81 : 2.48مقرتبة بذلك من العدد( )3والذي ميثل درجة �إجراء مهم من �أداة
الدرا�سة  ،مما يدل على �أهمية هذه الإجراءات من وجهة نظر عينة الدرا�سة .
ح�صول الإجراء رقم ( )4والذي ين�ص (( توفري الأجهزة الت�شخي�صية النوعية واملتطورة للمركزوالفروع )) على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره (  )2.81و�أهمية ن�سبية بلغت( .)93.75%
حلول الإجراء رقم ( )5والذي ين�ص على (( فتح وحدات ا�سعافية داخل املالعب وال�صاالتالريا�ضية )) يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي قدره ( )2.48و�أهمية ن�سبية بلغت (.)82.74%
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمالاملعوقات الفنية  ،ول�صالح الذين �أجابوا باملوافقة على �إجراء مهم .
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمال			
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املعوقات الفني ( ) 2.69و(  )89.58%على التوايل.
وفيما يتعلق مبجال املعوقات املالية تو�صل الباحث �إىل ما يلي:
ح�صول جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمناملتعلقة باملعوقات املالية على موافقة عالية  ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات املجال
مابني (  ) 2.90 : 2.52مقرتبة بذلك من العدد ( )3والذي ميثل درجة �إجراء مهم من �أداة
الدرا�سة  ،مما يدل على �أهمية هذه الإجراءات من وجهة نظر عينة الدرا�سة .
احتالل الإجراء رقم (  ) 2والذي ين�ص على (( رفع املخ�ص�صات املالية للمركز والفروع من قبلالوزارة و�صندوق رعاية الن�شء وال�شباب )) املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي قدره ( ) 2.90
و�أهمية ن�سبية بلغت ( . ) 96.73%
((
حلول الإجراء رقم ( )6والذي ين�ص على �إلزام االحتادات والأندية يف حتمل ن�سبة معينة منتكلفة عالج الالعبني )) يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي قدره(  ) 2.52و�أهمية ن�سبية بلغت
()83.93%
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يفجمال املعوقات املالية  ،ول�صالح الذين �أجابوا باملوافقة على �إجراء مهم .
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمالاملعوقات املالية ( ) 2.73و (  ) 90.87%على التوايل .
وحول جمال معوقات الت�أهيل والتدريب خل�ص الباحث �إىل الأتي :
ح�صول جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمناملتعلقة مبعوقات الت�أهيل والتدريب على موافقة متو�سطة �إىل عالية  ،حيث تراوحت املتو�سطات
احل�سابية لفقرات املجال مابني (  ) 2.51 : 1.98والذي ميثل يف معظمه درجة �إجراء متو�سط
الأهمية من �أداة الدرا�سة  ،مما يدل على قدر متو�سط من الأهمية لهذا الإجراء بح�سب تقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة .
((
احتالل الإجراء رقم ( )3والذي ين�ص على زيادة عدد املبعوثني للدرا�سات التخ�ص�صية العليايف فروع الطب الريا�ضي املختلفة ويف مقدمتها �إ�صابات املالعب )) املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
قدره (  ) 2.51و�أهمية ن�سبية بلغت ( . ) 83.63%
حلول الإجراء رقم ( )2والذي ين�ص على (( و�ضع معايري علمية ومهنية عند الرت�شح للدوراتوالندوات العلمية يف جمال الطب الريا�ضي �سواء على امل�ستوى الداخلي �أو اخلارجي )) يف املرتبة
الأخرية مبتو�سط ح�سابي قدره (  )1.98و�أهمية ن�سبية بلغت ( . ) 66.07%
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمالمعوقات الت�أهيل والتدريب  ،ول�صالح الذين �أجابوا باملوافقة على �إجراء متو�سط الأهمية .
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي للإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمال			
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معوقات الت�أهيل والتدريب ( ) 2.19و (  ) 73.04%على التوايل .
جدول ( ) 12
املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية للإجراءات املقرتحة وفق ًا لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
الرقم

الإجراءات املقرتحة

املتو�سط
احل�سابي

الأهمية
الن�سبية

1
2
3
4

الإجراءات املقرتحة للمجال الإداري
الإجراءات املقرتحة للمجال الفني
الإجراءات املقرتحة للمجال املايل
الإجراءات املقرتحة ملجال معوقات الت�أهيل والتدريب
الأداة الكلية

2.67
2.69
2.73
2.19
2.57

89.05٪
89.58٪
90.87٪
73.04٪
85.64٪

الرتتيب
3
2
1
4

ومن خالل الإطالع على القيم الواردة يف جدول رقم (  ) 12جند �أن الإجراءات املقرتحة
للحد من معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمن من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة قد
جاءت �ضمن م�ستوى الإجراءات بدرجة كبرية  ،با�ستثناء الإجراءات املتعلقة مبجال معوقات الت�أهيل
والتدريب والذي جاء بدرجة متو�سطة  .وهذا يتفق مع جميع الدرا�سات التي تناولت احللول املقرتحة
كدرا�سة حتاملة وحممد ( ) 2009وقنديل ( ، ) 2002حيث جاءت احللول املقرتحة بدرجة كبرية
�إىل متو�سطة  .وينب اجلدول (  ) 12ح�صول الإجراءات املقرتحة اخلا�صة مبجال املعوقات املالية
على املرتبة الأوىل  ،وجميء الإجراءات املتعلقة مبجال معوقات الت�أهيل والتدريب يف املرتبة الأخرية
 .كما يالحظ �أي�ض ًا �أن غالبية الإجراءات التي ح�صلت على ن�سبة موافقة كبرية تتطابق �إىل درجة
كبرية مع املعوقات التي جاءت بدرجة كبرية  .ويعزو الباحث ذلك �إىل املو�ضوعية وال�صدق عند و�ضع
حتلى والتزم به
املعوقات والإجراءات من قبل الباحث  ،وكذا م�ستوى ال�صدق العايل يف الإجابة الذي
ّ
�أفراد عينة الدرا�سة .

اال�ستنتاجات والتو�صيات
�أو ًال  :ا�ستنتاجات الدرا�سة

يف �ضوء �أهداف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها  ،وا�ستناد ًا �إىل املعاجلات الإح�صائية وحتليل النتائج  ،فقد تو�صل
الباحث �إىل اال�ستنتاجات التالية :
وجود معوقات بدرجة كبرية يف غالبية جماالت الدرا�سة الأربعة ( الإدارية – الفنية – املالية– الت�أهيل والتدريب )  ،حيث و�صل عدد املعوقات التي جاءت بدرجة كبرية �إىل (  ) 22معوق ًا من
�أ�صل (  ) 47معوق ًا  ،وبن�سبة عالية جد ًا ما بني (  ) 98.21%يف حدها العلوي و ()%٪81.46
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يف حدها ال�سفلي.
ح�صول جمال املعوقات املالية على املرتبة الأوىل بني املعوقات  ،حيث كان املجال الأكرث حدة منحيث الإعاقة .
حلول جمال املعوقات الإدارية يف املرتبة الأخرية بني املعوقات  ,حيث كان هذا هو املجال الأقلحدة من حيث الإعاقة.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف غالبية املعوقات  ,با�ستثناء عدد قليل من املعوقات مليتجاوز( )6معوقات فقط .
ح�صول جميع الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب يف اليمنعلى موافقة عالية قريبة من العدد ( )3والذي ميثل درجة �إجراء مهم من �أداة الدرا�سة  ,ما
عدا الإجراءات املتعلقة مبجال معوقات الت�أهيل والتدريب والتي ح�صلت على موافقة متو�سطة
�إىل عالية .
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف غالبية الإجراءات املقرتحة للحد من معوقات العمل يفجمال �إ�صابات املالعب يف اليمن ول�صالح الذين �أجابوا باملوافقة على �إجراء مهم من �أداة الدرا�سة ،
با�ستثناء جمال معوقات الت�أهيل والتدريب والذي جاء ل�صالح الذين �أجابوا باملوافقة على �إجراء
متو�سط الأهمية .
تطابق غالبية الإجراءات مع املعوقات وح�صولهما على ن�سبة موافقة كبرية تدل على �إدراك عينةالدرا�سة لأهمية تلك املعوقات والإجراءات ب�شكل عام .

ثاني ًا  :تو�صيات الدرا�سة

ويف حدود ما �أ�سفرت عنه هذه الدرا�سة من نتائج  ،ف�إن الباحث يو�صي مبا يلي :
زيادة عدد الكوادر الطبية والفنية امل�ؤهلة القادرة على العمل باملركز والفروع وت�شجيع التخ�ص�صوالإبتعاث للدرا�سة يف جمال الطب الريا�ضي .
توفري مراكز طبية متخ�ص�صة يف الطب الريا�ضي يف بقية حمافظات اجلمهورية .رفع املخ�ص�صات املالية للمركز والفروع �ضمن االعتمادات املركزية للدولة و�صندوق رعاية الن�شءوال�شباب .
ت�صحيح اخللل القائم يف توريد م�ستحقات املركز املالية من ن�سبة ال  ٪2على اجلهات امل�شمولةبقرار �إن�شاء املركز  ،وذلك من �إجمايل الدعم املقدم لهذه اجلهات ولي�س على جزء منها وتوريد
هذه امل�ستحقات �أو ًال ب�أول .
ت�شجيع اال�ستثمار يف جمال الطب الريا�ضي  ،وتهيئة املناخ اال�ستثماري للمركز والفروع باعتبارذلك م�صدر ًا �إ�ضافي ًا للتمويل .
ا�ستكمال النق�ص املوجود حالي ًا يف املركز والفروع من الأجهزة الطبية واملعدات الت�أهيلية ورفد			
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املركز ب�أجهزة ومعدات حديثة تواكب الع�صر  ،وخا�صة الأجهزة الت�شخي�صية النوعية واملتطورة .
�إعادة ت�أهيل وتدريب الكوادر الو�سطية العاملة يف جمال الطب الريا�ضي و�إ�صابات املالعبوالنهو�ض مب�ستواها العلمي واملهني �إىل م�ستوى م�شرف يرقى �إىل الطموح .
�إن�شاء وجتهيز وحدات ا�سعافية متخ�ص�صة داخل املالعب وال�صاالت الريا�ضية يف عموم حمافظاتاجلمهورية وربطها �إداري ًا ومالي ًا باحتاد الطب الريا�ضي لغر�ض التدخل الفوري يف معاجلة �إ�صابات
املالعب واحلد من تفاقم الإ�صابة .
االهتمام بالعاملني يف جمال الطب الريا�ضي عموم ًا و�إ�صابات املالعب على وجهة اخل�صو�ص ،وتوفري احلد املعقول من احلوافز واملكاف�آت الت�شجيعية على م�ستوى املركز والفروع .
�إتباع الأ�ساليب العلمية يف الإدارة و�إدخال مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي يف عمل املركز والفروع ،وو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب .
ال�سعي نحو �إيجاد تو�صيف وظيفي من�صف للعاملني يف قطاع الطب الريا�ضي بالتن�سيق مع اجلهاتاملعنية يف الدولة.
اال�ستفادة من �إمكانيات وخربات االحتادات العربية والقارية والدولية يف الطب الريا�ضي ،وتفعيل بروتوكوالت التعاون الفني يف جمال الطب الريا�ضي مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة  ،ومبا
يخدم حت�سني �أداء الطب الريا�ضي يف اليمن .
تعميم نتائج هذه الدرا�سة وتو�صياتها على اجلهات امل�سئولة عن الطب الريا�ضي يف اليمن وهيوزارة ال�شباب والريا�ضة واللجنة الأوملبية اليمنية و�صندوق رعاية الن�شء وال�شباب والريا�ضيني
واملركز اليمني للطب الريا�ضي واالحتاد العام للطب الريا�ضي وذلك لال�ستفادة منها يف ت�صحيح
ومعاجلة الأو�ضاع القائمة يف كل منها كل فيما يخ�صه .
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املراجع العربية والأجنبية
�أو ًال  :املراجع العربية
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الريا�ضة  .جامعة م�ؤتة  .الأردن .
بكري  ،حممد قدري  . ) 1987 ( .درا�سة حتليلية عن الأ�سباب الرئي�سية للإ�صابات الريا�ضية .جملة بحوث الرتبية ال�شاملة  .جامعة الزقازيق  .م�صر .
جاف  ،حمة  .وطه � ،صفاء الدين  . )2002 ( .الطب الريا�ضي والتدريب  .ط . 1مديرية مطبعةجامعة �صالح الدين  .العراق � .ص. 125
حتاملة  ،مازن  .و حممد  ،ر�ضوان  . ) 2009 ( .امل�شكالت التي تواجه املنتخب الوطني اليمنيلكرة القدم واحللول املقرتحة لعالجها  .امل�ؤمتر العلمي الريا�ضي ال�ساد�س  -الريا�ضة والتنمية .
املجلد (  . )2كلية الرتبية الريا�ضية  .اجلامعة الأردنية  .عمان  .الأردن .
�شرارة  ،ح�سام الدين ح�سن  )1989 ( .درا�سة حتليلية ملعوقات العمل يف جمال �إ�صابات املالعب .املجلة العلمية للرتبية الريا�ضية والريا�ضة  .العدد (  . )4كلية الرتبية الريا�ضية للبنني .
جامعة حلوان .القاهرة  .م�صر .
قنديل  ،نا�صر ر�شيد  . )2002 ( .احللول املقرتحة للمعوقات التي تواجه مدربي بع�ض الألعابالفردية يف الأردن  .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  .اجلامعة الأردنية .عمان  .الأردن.
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( � . ) 2أيلول . 2007
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دور االعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة من وجهة
نظر طلبة كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء
د .عبد الغني جماهد �صالح مطهر
كلية الرتبية الريا�ضية -جامعة �صنعاء

مقدمة:

هدفت الدرا�سة التعرف �إىل دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة
املر�أة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء ،وكذلك
التعرف �إىل الفروق يف دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة تبعا ملتغري
(اجلن�س – ال�سنة الدرا�سية) وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )330طالب
وطالبة من طلبة كلية الرتبية الريا�ضية وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبيان
الذي �أعدته (�شريين عبيدات) جامعة الريموك – الأردن ،وذلك ك�أداة
جلمع البيانات والذي ا�شتمل على ( )42فقرة موزعة على �أربعة جماالت
هي(املجال التناف�سي – املجال ال�صحي – املجال الرتويحي – املجال املهني)
وقد مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب
املئوية وحتليل التباين الأحادي ك�أ�ساليب �إح�صائية ملعاجلة البيانات.
وقد �أظهرت النتائج عدم االهتمام من قبل الإعالم الريا�ضي بن�شر
ريا�ضة املر�أة بال�شكل املطلوب وذلك على جميع جماالت الدرا�سة ،و�إىل
تتطابق وجهات النظر لدى عينة الدرا�سة يف عدم اهتمام و�سائل الإعالم
الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة يف اجلمهورية اليمنية ،وقد �أو�صى الباحث
ب�ضرورة تكثيف الربامج الإعالمية التي تعني ب�أهمية ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية من الناحية اجل�سمية وال�صحية والنف�سية.
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The study aimed at identifying the media role in publicizing
women sports from the students perspective in Faculty of Sports and
the differences of that role with variables of gender and student level. The
sample was composed of 330 students of both genders. The researcher
used a questionnaire designed by Shereen Abydat, Yarmouk University
in Jordan to collect data. It was consisted of 42 parts that handle four
types of sports; competition, fitness, leisure time, and profession.
The researcher used the average, percentage، Standard Deviation,
the F Distribution, and Analysis of Variance – ANOVA to statistically
analyze the data.
The results showed a modest effort in playing a good role
spreading women sports in relation to all the types of sports which
identically reflected the same viewpoint of the sample of the study.
The researcher recommends to have more sport programs in
media that signify the physical, healthy and psychological importance
of practicing sports.
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�أوال ً :مقدمة الدرا�سة و�أهميتها:

مل حتظي الريا�ضة باهتمام ال�شعوب على مدى تاريخها مثلما حتظى به الآن ،وهذا يعود
للتغيري ال�سريع يف �أ�سلوب احلياة الع�صرية فمنذ معرفة الإن�سان بالتكنولوجيا احلديثة وحياته يف
تغري م�ستمر ف�أ�صبح اليوم يعتمد كثريا ً على الإله يف �أداء معظم �إعماله وهذا بدوره �أدى �إىل توفري
الكثري من الوقت واجلهد من ثم ت�سبب يف قلة احلركة والن�شاط وزيادة يف وقت الفراغ وبالتايل �أدى �إىل
ال�ضعف البدين وزيادة امل�شاكل ال�صحية وال�ضغوط النف�سية و�أ�صبح الإن�سان �ضحية لأ�سلوب حياته.
هذا بدوره ا�ستدعاء الأمر �إىل �ضرورة ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية من قبل الرجل واملر�أة
على حد ً �سواء لغر�ض املناف�سة �أو لغر�ض ال�صحة.
ونحن يف اليمن يعد دخول املر�أة يف امليدان الريا�ضي مت�أخرا ً جدا مقارنه مبا ت�شهده ال�ساحة
اليمنية بالن�سبة مل�شاركة الرجل ،وهذا الظاهرة مل تقت�صر على بالدنا فح�سب بل ان جل بلدان العامل
العربي ت�شهد اندماجا ً مت�أخرا ً للمر�أة يف احلقل الريا�ضي.
وعلى الرغم من ان مكانة املر�أة يف اليمن بعد قيام ثورتي �سبتمرب واكتوبر 1963-1962م
على التوايل قد حظيت بكثري من االهتمام ودعم حقها يف امل�شاركة الإيجابية يف خمتلف نواحي احلياة
ومنها الريا�ضة اال ان هذه امل�شاركة ُتعد حمدودة و�ضئيلة.
ويف مطلع الت�سعينيات زادت م�شاركة املر�أة يف بع�ض الألعاب مثل العاب القوى وتن�س الطاولة
ويف عام 1996م مت ت�أ�سي�س �أول احتاد للريا�ضة الن�سوية بهدف ت�شجيع املر�أة على ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية وقد مثلت املر�أة يف اللجنة الأوملبية اليمنية وبد�أت اجلمعيات الن�سوية تت�ضمن براجمها
�أن�شطة ريا�ضية ن�سويه (طايري �سعد.)1999 ،
وقد انت�شرت بع�ض الأندية التي ت�سمح مبزاولة الريا�ضة الن�سوية بعد قيام الوحدة اليمنية
كما مت ت�أهيل املر�أة يف جمال علوم الرتبية الريا�ضية �إال ان ،هذا التطور ما زال حمدود او قا�صر نظر ًا
لرف�ض فكرة ممار�سة املر�أة للريا�ضة يف �أو�ساط املجتمع اليمني�( .شيخة)1990 ،
وحتى ميكن تو�سيع قاعدة م�شاركة املر�أة يف الأن�شطة الريا�ضية املختلفة ودعم حركتها
الريا�ضية البد ان يلعب الإعالم دورا ً �أ�سا�سيا ً وبارزا ً يف ذلك وخ�صو�صا ً مع تنوع و�سائل الإعالم
احلديثة املكتوبة وامل�سموعة واملقروءة كما يهتم الإعالم �إىل جانب ذلك بالتف�سري والتوجيه والرتبية
والت�سلية والتثقيف( .مديحة �سامل)1982،
كما �أن للأعالم دورا ً �أكرب يف دعم احلركة الريا�ضية الن�سوية حيث يعترب من �أحد الو�سائل
التي ت�شكل الوعي الريا�ضي للأ�سرة واملجتمع فالأعالم والدعاية والت�سويق ي�شكلون مثلثا ً مهما ً يف
املجال الريا�ضي من خالل جذب اجلميع للممار�سة الريا�ضة ون�شرها والإ�سهام يف حتفيز الريا�ضيني
للتفوق.
ان الريا�ضية اليمنية لي�ست بال�سهل ان تنُ�شر ومتار�س يف جمتمعنا ما مل يكن هناك �أعالم
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ريا�ضي توعوي وتفعيل الأخبار الريا�ضية الن�سوية وعمل مقابالت مع املمار�سات واملتفوقات و�إنزال
الفرق الإعالمية لتغطية الألعاب التي متار�س من قبل الفتيات �سواء يف احتاد الريا�ضة او الأندية
املهتمة بالريا�ضة او من خالل املدار�س التي يتوفر فيها الفعاليات التي ت�سمح للفتيات مبمار�سة الريا�ضة
وكذا اجلمعيات الثقافية التي تقام بني احلني والأخرى.
كما يجب على املنظمات دعم الفرق الإعالمية اخلا�صة باملر�أة يف جميع املجاالت ومنها
الريا�ضة حتى يكون هناك وعي ودور يف م�شاركة املر�أة وحماولة توعية املجتمع و�إقناعه بالأهمية
ال�صحية والبدنية ملمار�سة املر�أة للريا�ضة.
وعلى حد علم الباحث عدم وجود درا�سات و�أبحاث تعني ب�أهمية ودور الإعالم يف دعم احلركة
الريا�ضية ب�شكل عام والريا�ضة الن�سوية ب�شكل خا�ص يف اليمن الأمر الذي دفع الباحث �ألتعرف على
دور الأعالم الريا�ضي يف دعم احلركة الريا�ضية الن�سوية يف اليمن وذلك من وجهة نظر طلبة كلية
الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء.
من هنا برزت �أهمية هذه الدرا�سة للتعرف على دور الإعالم يف دعم الريا�ضة الن�سوية يف
اليمن وذلك من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية الريا�ضية امال ً الباحث اخلروج بتو�صيات من �ش�أنها ان
حتفز الإعالم على �أداء دوره ب�شكل �أف�ضل يف دعم ريا�ضة املر�أة اليمنية.

ثـانـيـ ًا  :مـ�شـكـلـة الـدرا�سـة :

ا�ستطاعت املر�أة يف جمتمعنا اليمني ان ت�شارك يف كافة جماالت احلياة فربعت يف ال�سيا�سة
واالقت�صاد والأدوار االجتماعية الأخرى وتولت منا�صب قيادية يف املجتمع وا�ستطاعت ان حتقق
جناحات يف تلك املجاالت متخطية كافة املعوقات و امل�شاكل التي تواجهها كعن�صر فعال يف املجتمع �إال
�أن م�شاركتها يف املجال الريا�ضي تكاد ان تكون حمدودة جدا ً فاالعتبارات اخلاطئة يف املجتمع ملمار�سة
املر�أة للريا�ضة هي التي متنع املر�أة من ممار�سة الريا�ضة او حترميها ففي جمتمعنا املحلي ما زال الكثري
من �أفراد املجتمع يعار�ضون م�شاركة بناتهم يف الألعاب الريا�ضية التناف�سية او االن�ضمام للأندية او
الفرق الريا�ضية ،هذا بدوره يحد من دور املر�أة ومينعها من �إثبات جدارتها يف املجال الريا�ضي التناف�سي.
من هنا ي�أتي دور الأعالم الريا�ضي يف تقدمي الدعم الن�سوي .لريا�ضة املر�أة ملا للأعالم من
ت�أثري فعال على �أفراد املجتمع وتغري معتقداتهم و�آرائهم جتاه ريا�ضة املر�أة وتقدمي امل�ساعدة للمرة
الريا�ضية يف مواجهتها للمعوقات والتحديات والعادات والتقاليد التي متنع املر�أة من امل�شاركة يف
املجال الريا�ضي بجميع �أ�شكاله لذلك رات الباحثات �ضرورة دعم ت�شجيع ريا�ضة املر�أة وم�ساعدتها يف
مواجهة ال�ضغوط االجتماعية التي تواجه املر�أة الريا�ضية يف جمتمعنا حيث تكمن م�شكلة الدرا�سة
يف عدم ت�شجيع الإعالم الريا�ضي للمر�أة للم�شاركة يف الألعاب التناف�سية وال حتى يف ت�شجيعها ملمار�سة
الأن�شطة الريا�ضية لغر�ض ال�صحة.
وعلى حد علم الباحث عدم وجود درا�سات يف اليمن تناولت دور الأعالم الريا�ضي يف ت�شجيع
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ودعم ريا�ضة املر�أة لذا عمد الباحث لإجراء هذه الدرا�سة ملحاولة الوقوف على دور الأعالم يف دعم
ون�شر ريا�ضة املر�أة وتغري �سلوكها نحو الن�شاط البدين وكذلك الوقوف على مكمن الق�صور يف دور
الإعالم يف ن�شر ريا�ضة املر�أة اليمنية.

ثـالث ًا� :أهـداف الـدرا�سـة :

ت�سعى الدرا�سة اىل حتقيق الأهداف التالية :
1 .1التعرف اىل دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية
الريا�ضية.
2 .2التعرف علي الفروق يف دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة من وجهة نظر طلبة كلية
الرتبية الريا�ضية ملتغري (اجلن�س – وامل�ستوى الدرا�سي)

رابـعـا ً :تـ�سـا�ؤالت الـدرا�سـة:

1.1ما هو دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة يف اليمن من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية
الريا�ضية؟
2.2هل هناك فروق ذات دالله �إح�صائية لدور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة يف اليمن من
وجهة نطر طلبة كلية الرتبية الريا�ضية تبعا ً ملتغري (اجلن�س – ال�سنة الدرا�سية)

خـامـ�سـا ً :مـجـاالت الـدرا�سـة :

املجال الب�شري � /أجريت هذه الدرا�سة على طلبة كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء.
املجال املكاين  /كلية الرتبية جامعة �صنعاء.
املجال الزمني  /الف�صل الثاين من العام الدرا�سي  2014-2013م

�سـاد�سـ ًا  :مـ�صـطـلـحـات الـدرا�سـة:

الإعالم:
كلمة الإعالم يف اللغة تعني (�أعلمه بال�شيء) فهي تعني تزويد اجلماهري ب�أكرب قدر ممكن من
املعلومات املو�ضوعية ال�صحيحة والوا�ضحة وبقدر ما تكون هاتان ال�صفتان متوفرتان بقدر ما يكون
الإعالم �سليما وقوي ًا(عوي�س وعبد الرحيم)1998 ،
الإعالم الريا�ضي :
يق�صد بالإعالم الريا�ضي عملية ن�شر الأخبار واملعلومات واحلقائق الريا�ضية و�شرح القواعد
والقوانني اخلا�صة بالألعاب والأن�شطة للجمهور بق�صد ن�شر الثقافة الريا�ضية بني �أفراد املجتمع
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وتنمية الوعي الريا�ضي بينهم( .البواب)2011،

الدرا�سات النظرية وامل�شابهة

�أوال  :الدرا�سات النظرية:
نظرة املجتمع العربي �إىل املر�أة

ينظر املجتمع العربي �إىل املر�أة من ثالثة اجتاهات هي:
االجتاه الأول -:
اجتاه تقليد حمافظ يرى يف املر�أة كائن ُا �ضعيف ُا من الناحية اجل�سمية والعقلية ،ويح�صر
وظيفة املر�أة يف ت�أدية غر�ض واحد هو الزوجة مبفهومها اخل�ضوعي ،الأمومة مبفهومها �ألتوالدي.
ويتعلل �أ�صحاب هذه االجتاه بتعاليم الدين ويرون ان خروج املر�أة للعمل واختالطها بالرجل
ف�ساد للأخالق ،وان كان بع�ضهم ال يرى با�سا من تعليم املر�أة امل�ستوى الذي ي�ؤهلها للزوج يف نطاق املدار�س
اخلا�صة بالبنات.
وهذا االجتاه ي�ستند يف ت�أكيده للتباين يف امللكات االجتماعية بني الرجل واملر�أة واىل التباين
البيولوجي ،وكذلك التباين يف اال�ستعدادات الطبيعية لكل منهما ،وهذا االجتاه يرى اي�ضا �أن تق�سيم
العمل االجتماعي يعود اىل تباين امللكات الطبيعية والبيولوجية بني الب�شر.
االجتاه الثاين -:
و هو اجتاه غالبية الن�ساء والرجال ويت�سم بالتحرر الن�سبي يف املجالني االقت�صادي
واالجتماعي ،ولكنه ال يتحم�س مل�شاركة املر�أة يف العمل ال�سيا�سي.
ويعرتف �أ�صحاب هذا الجتاه بحق املر�أة يف التعليم والعمل ،ولكنه يقرب ذلك ب�ضرورة �أن
يت�سم العمل بالتنا�سب مع طبيعة املر�أة مثل التعليم والتمري�ض.
وهذا االجتاه يعترب ن�سبي ُا امتداد ًا لالجتاه ال�سابق ،وهذا �أقل حمافظة ،فهو ال يقت�صر عمل
املر�أة على بع�ض الأعمال التي تالئم طبيعتها او تفر�ضها التقاليد ،ولكنه يوجه �إىل املر�أة كثري ًا من
�أعمال ووظائف املجتمع احلديث ب�شرط �أن تكون الأكرث مالئمة لطبيعتها.
االجتاه الثالث.
اجتاه متحرر ي�ساوي بني املر�أة والرجل يف احلقوق والواجبات ،ويرى �أن املر�أة �إن�سان قادر على
العمل والإبداع وحتمل امل�سئولية دون �أن ي�شكل ذلك تهديد ًا للرجل ،ويربر ه�ؤالء وجه نظرهم ب�أنه
ال جمال لتقدم املجتمع وجتاوز التخلف اال بتكاتف الرجل واملر�أة على حد �سواء ،و�إمنا على املجتمع
والدولة �أن يعتربوا االجتاه الن�سوي من �أكرث االجتاهات املعربة عن ذلك ،ويك�شف ت�أمل االجتاه
الن�سوي(PAMELA.j (1993) .
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ر�ؤية م�ستقبلية خا�صة باملر�أة -:

نحن يف بدايات الألفية الثالثة ويف �ضوء التطور التكنولوجي وع�صر املعلومات ومع معطيات
العامل املتغري الذي نعي�شه يف القرن احلادي والع�شرين ف�إن ال�سيا�سات االجتماعية ال بد ان تكون عاملية
حتى تكون ذات فاعلية.
و�سوف نتعر�ض لبع�ض الق�ضايا الهامة يف املجال نذكر منها على �سبيل املثال -:
 .1ق�ضية الوعي بق�ضايا املر�أة ودورها يف التنمية االجتماعية يجب تكون يف مقدمة ال�سيا�سات
االعالمية للمجتمع وال بد من زيادة وعي الأفراد بواقعهم و�أدوارهم اجلديدة عليهم التي
تفر�ضها ظروف ومقت�ضيات الع�صر ،وت�ساعد على تثبيت وتعميق القيم واملفاهيم امل�ستخدمة
للنهو�ض باملر�أة والوعي بدورها وب�أهمية م�شاركتها يف تطوير املجتمع وتنميته.
� .2إعادة بناء هياكل الإنتاج ب�شكل علمي خمطط ي�سمح با�ستيعاب خمتلف القوى الب�شرية القادرة
على العمل داخل عملية الإنتاج ب�شكل منظم مما يدفع باملجتمع اىل االنتقال من حالة التخلف
اىل حالة �أكرث تقدم ًا ،وهذا بدورة ي�ستلزم تغيري ًا �أ�سا�سيا يف البناء االجتماعي للمجتمع بكل ما
يت�ضمنه من نظم وم�ؤ�س�سات وعالقات يتم يف �سياقه تغيري بناء القوة ،و�إمنا ال�سلوك القائمني وما
يرتبط بهما من �أفكار ومفاهيم وقيم.
 .3التنمية يف املقام الأول هي تنمية ب�شرية لأن الهدف العام للتنمية ال�شاملة امل�ستدمية هو �إعداد
الب�شر لتمكينهم من تغيري الواقع ،وتقبل وا�ستثمار نتائج هذا التغيري يتطلب حترير املجتمع
وت�ضافر اجلهود لالرتفاع مب�ستوى معي�شة الأفراد والتحرر من اجلهل والعوز وعدم امل�ساواة
والتمييز و�سيادة النظام الأبوي الذي يق�صد به هيمنه الرجل على املر�أة وهيمنة الكبار على
ال�صغار.
 .4ال بد من �إزالة ال�صعوبات واملعوقات التي تعرت�ض م�شاركة املر�أة يف احلياة احلزبية ومنها امل�ضايقات
و�شرا�سة املعاملة التي تتعر�ض لها وهي ب�صدد االنتخاب او ت�سجيل ا�سمها يف اجلداول االنتخابية،
وعدم وجود �ضمانات للعمل ال�سيا�سي حتمي هيبة الناخبات ،ي�ضاف �إىل ما �سبق مالحقة الأجهزة
االمنية للمعار�ضني ال�سيا�سيني ومنهم ال�سيدات ف�ضال عن �إجراءات القمع التي تتعر�ض لها
ال�سيدات امل�شاركات يف اعمال التظاهر واالحتجاج وهي اجراءات كفيلة بردع اية امر�أة وتفر�ض
عليها ال�سلبية والتعر�ض للعقاب.
� .5إذا كانت التنمية ال�شاملة هي ال�ساعية اىل خلق املجتمع لإنتاج املجتمع اال�ستهالكي فال بد �أن يكون
الإعالم ال�سائد يف املجتمع ذا طابع يدعوا اىل العمل والتخطيط والتنظيم والبعد عن الأعالم
اال�ستهالكي املبني على الت�سلية والرتفيه املتوا�صل الن الثقافة الإنتاجية تدعوا الإن�سان اىل
التفكري وتفتح �أمامه �آفاق الإبداع واالبتكار واالخرتاع والع�صاء عك�س الثقافة اال�ستهالكية التي
تعظم قيم التفكري والعطاء (القبيلي ،و�شومان)2006 ،
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و�سائل الإعالم وق�ضايا املر�أة -:

	�أ�صبح لو�سائل الإعالم بال�شكل الذي توجد عليه اليوم يف جمتمعنا هيكل فريد اىل حد ما
لل�سيطرة ،وتر�سيخ جمموعة من الأعراف التي تربطها بجمهورها املتلقي ،وقرائها.
كما انها �صارت متتلك م�ضامني متنوعة �أ�صبحت تلعب دور ًا جوهريا يف ال�سلوك االت�صايل
والت�أثريي واالبتكاري للمجتمع بوجه عام وللأ�سرة ب�شكل خا�ص و�أ�صبحت الآن قوة اقت�صادية مهيمنة
وعام ًال حا�سم ًا من عوامل التنمية احلقيقية.
واملق�صود هنا بالأعالم العملية املوجهة للجماعة التي يتم من خاللها تو�صيل ون�شر الأفكار
واملعلومات والأخبار مبختلف الو�سائل الإعالمية املعروفة والر�سمية .بغر�ض تعديل ت�صوراتهم
وممار�ساتهم ومعتقداتهم من خالل حتريك وعيهم بالق�ضايا وامل�شاكل مو�ضوع الر�سالة الإعالمية،
وتعترب هذه العملية ذات ت�أثري بارز ،ومتزايد يف �أي جمتمع ،وتوظيف هذه العملية خلدمة الق�ضايا
احليوية �أمر �أدركه الكثريون .وال �شك �أنه يف الدولة النامية على وجه اخل�صو�ص جند �أن الدولة من
وظيفتها �أن تقدم للمر�أة امل�ساعدة من خالل �أ�شكال متعددة فيجب عليها �إبراز الإيجابيات دون طرح
ال�سلبيات لأن الر�سالة الإعالمية يجب �أن تلتزم بعن�صرين هامني هما ال�صدق والقبول (عبد احلميد،
)1997

ت�أثري الإعالم املقدم عرب الف�ضائيات العربية:

معلوم �أن �أي �إعالم ي�ستهدف حتقيق واحدة �أو �أكرث من اال�ستجابات النف�سية ال�ست التالية -: .1جذب االنتباه ()Attention
� .2إثارة االهتمام ()Interdst
 .3ا�ستثارة الرغبة ()Pesire
� .4إحداث الإقناع ()conuiction or persuasion
 .5اال�ستجابة �أو ال�سلوك (طلب ال�سلعة �أو اخلدمة �أو االقتناع بالفكرة)Action
 .6تدعيم ال�سلوك �أو القرار ال�شرائي.
وتعد االهداف ال�سابقة املر�شد �أو الدليل الذي ي�ضع ويراجع املعلن اعالناته على ا�سا�سها،
فالإعالن الناجح هو الذي يجذب االنتباه ويثري االهتمام ويرث الرغبة لدى امل�شاهدين يف طلب ال�سلع
هاو اخلدمة ويقنعه ب�أهميتها ومزايا ،وتفوقها على مثيالتها ا�سم املاركة يف ذاكرته حق ال ين�ساها
(ال�صيفي)2011 ،

الريا�ضة وو�ســـــائل الإعالم:

	�أن الإعالم الريا�ضي هو انعكا�س دقيق للحياة ،وهو النظرة الأكرث �شمولية وعمق ًا للحياة
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الريا�ضية ،وامل�ستندة �إىل معطيات الهام الريا�ضي يف جماالته املختلفة ،حيث وجد الإعالم الريا�ضي
املرتبط ع�ضوي ًا باحلياة الريا�ضية نف�سه م�ضطر ًا بدوره �إىل التخلي عن ب�ساطته القدمية املتمثلة
�أ�سا�سا يف التغطية االختيارية ال�سريعة واملوجزة وال�سطحية ،واليوم ا�صبح الواقع الريا�ضي يفر�ض
�إعالم ًا ريا�ضي ًا جديد ًا.
ولقد وفرت و�سائل االت�صال دخ ًال مادي ًا فلكي ًا �أحيانا للريا�ضة و�ساهم يف توفري وتطوير
�أدوات وتكنولوجيا االت�صال واملعلومات مثل الكامريات و�أجهزة البث ،لذلك �أ�صبح الإعالم الريا�ضي
يف ع�صر تكنولوجيا االت�صال و املعلومات �أقوى و�أهم فرع من فروع الإعالم املتخ�ص�ص لأنه يخاطب كل
فئات املجتمع بكل �أعماره وثقافته ومكانته ولغاته.
�إن ر�سالة الإعالم الريا�ضي الهامة يف املجتمع تتطلب منة �إن يتفرغ متام ًا ملهنته ،و�إن ان�شغال
الإعالمي الريا�ضي يف �أكرث من مهنه و�أكرث من جهة يبعرث جهوده و�إبداعه ويجعل عطاءه حمدود ًا.
حيث يجب على الإعالمي الريا�ضي تطوير �أ�ساليب طرح العمل الريا�ضي �إعالميا لي�ؤدي دورة يف احلياة.
وقد عرف الإعالم الريا�ضي ب�أنه عملية ن�شر الأخبار واحلقائق الريا�ضية و�شرح القواعد
والقوانني اخلا�صة بالألعاب والأن�شطة الريا�ضية للجمهور بق�صد ن�شر الثقافة الريا�ضية بني �إفراد
املجتمع وتنمية وعيه الريا�ضي.

�أهمية الإعالم الريا�ضي

يرتبط الإعالم الريا�ضي قدمي ًا وحديث ًا باملدر�سة العامة التي توا�صل عمل امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية املختلفة كالأندية ومراكز ال�شباب بل والتعليمية مبراحلها املختلفة وتتجاوزها فتقرب
الفروق بني النا�س عن طريق ما تن�شره بينهم من خربات تعدل �سلوكهم كبار ًا �أو �صغار ًا مبا يتالءم مع
القيم والتقاليد الريا�ضية ال�سليمة ،ويعمل على رفع م�ستوى الثقافة الريا�ضية لدى اجلمهور وزيادة
الوعي الريا�ضي لهم داخلي ًا ،وتعريف العامل بح�ضارة �شعوبها الريا�ضية ،ويعك�س دور الإعالم يف هذه
الدول وتقدمها على امل�ستوى اخلارجي.
ومما �سبق جند �إن الإعالم الريا�ضي ب�أنواعه املختلفة من �صحافة ريا�ضية وجرائد وجمالت
متخ�ص�صة وبرامج ريا�ضية �إذاعية وتلفزيونية ي�ؤثر ت�أثريا كبري ًا يف الوقت الراهن يف املجتمع وي�شكل
جوانب خطرية من النمو ال�سلوكي والقيم لإفراد املجتمع يف املجال الريا�ضي

�أهداف الإعالم الريا�ضي:

•ن�شر الثقافة الريا�ضية من خالل تعريف اجلمهور بالقواعد والقوانني اخلا�صة بالألعاب والأن�شطة
الريا�ضية املختلفة.
•تثبيت القيم واملبادئ واالجتاهات الريا�ضية واملحافظة عليها.
•ن�شر الأخبار واملعلومات واحلقائق املتعلقة بالق�ضايا وامل�شكالت الريا�ضية املعا�صرة وحماولة
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تف�سريها.
•الرتويح عن اجلمهور وت�سليتهم بالأ�شكال والطرق التي تخفف عنهم م�شقات احلياة اليومية.

وظيفة الإعالم الريا�ضي

تكمن وظيفة الإعالم الريا�ضي الرئي�سية يف �إحاطة اجلمهور علما بالأخبار ال�صحيحة
واملعلومات ال�صادقة الوا�ضحة واحلقائق الثابتة واملو�ضوعية التي ت�ساعد على تكوين ر�أي عام �صائب
يف واقعه �أو حادثه �أو مو�ضوع هام يتعلق بالإعالم الريا�ضي.

خ�صائ�ص الإعالم الريا�ضي :

للإعالم الريا�ضي الكثري من اخل�صائ�ص:
ولكن ابرز هذه اخل�صائ�ص ما يلي:
•الإعالم الريا�ضي يت�ضمن جانب ًا كبري ًا من االختيار حيث يختار اجلمهور الذي يخاطبه ويرغب يف
الو�صول �إليه; كجمهور برنامج ريا�ضي �إذاعي....الخ.
•الإعالم الريا�ضي يتميز ب�أنه جماهريي له القدرة على تغطية م�ساحات وا�سعة وخماطبة قطاعات
كبرية من اجلمهور.

الريا�ضة وو�سائل االعالم:

ي�سعى الإعالم الريا�ضي الجتذاب اكرب عدد من اجلمهور يتوجه �إىل نقطة متو�سطة افرتا�ضية
يتجمع حولها اكرب عدد من النا�س با�ستثناء ما يوجه �إىل قطاعات حمددة من النا�س كربامج الريا�ضة
للمعاقني وغريها �أخريا ال �شك �إن الريا�ضة والإعالم بو�سائلها املختلفة هما م�ؤ�س�ستان اجتماعيتان
تقاطعت م�ساراتهما وت�شابكت ،مما �أدى ب�شكل �سريع ومتطور �إىل �صناعه الرتفيه واال�ستهالك ال�ضخم
من قبل اجلماهري و�ساهمت مقت�ضيات بناء الدولة احلديثة �إىل خلق الظروف امل�ؤدية �إىل ازدياد
الرتابط ال�شديد طويل املدى بينهما.

ال�صحافة الريا�ضية:

ن�ش�أة ال�صحافة الريا�ضية :ظهرت �أخبار الريا�ضة يف ال�صحف مع ن�ش�أة ال�صحف نف�سها ،يف
نهاية الفرتة من نهاية القرن ال�ساد�س ع�شر وبداية القرن ال�سابع ع�شر يف غرب �أوروبا ،وان مل حتتل
الريا�ضة نف�س �أهمية �أخبار التجارة واملال والبنوك يف حركة ال�سوق ،وخا�صة �إن ظهور ال�صحافة
ارتبط بازدياد نفوذ الر�أ�سمالية الأوربية واهتمامها الطبيعي بالن�شاطات االقت�صادية ،وعرفت
الأخبار الريا�ضية طريقها �إىل ال�صفحات الأوىل من ال�صحف يف بداية القرن الع�شرين ،مع ازدياد عدد
القراء وظهور ال�صحافة ال�شعبية.
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وبعد احلرب العاملية الثانية بد�أت تنت�شر �صحف النخبة وكذلك املجالت الريا�ضية
املتخ�ص�صة ،بعدها بفرتة ق�صرية بد�أت مرحلة �أخرى مرحلة التخ�ص�ص الدقيق ،حيث ظهرت �صحف
متخ�ص�صة يف ريا�ضة معينة فهناك جمالت لريا�ضة كرة القدم ،و�أخرى للبي�سبول وثالثة للمالكمة
ورابعة يف كمال الأج�سام.......،الخ.
	�أما ال�صحافة العربية فقد ت�أخر اهتمامها بالريا�ضة �إىل ما بعد احلرب العاملية الأوىل ,وذلك
يعود �إىل قلة االهتمام بالريا�ضة على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي ،ولأن ال�صحافة نف�سها يف الدول
العربية مل تبلغ مرحلة الن�ضج والنمو املعقول واملكتمل ،وكذلك لأن عدد كبري من الدول العربية مل
يكن بعد قد ح�صلت على ا�ستقاللها �أو امتالك مواد بحيث يكون له اهتمام بال�صحافة �أو الريا�ضة من
ناحية �أخرى ,.وبد�أت ال�صحافة العربية اهتمامها بال�صحافة الريا�ضية يف فرتة مت�أخرة ن�سبيا وقد
ارتبط ذلك با�ستقالل العديد من الدول العربية بعد احلرب العاملية الثانية وظهور الفرق الريا�ضية
الوطنية التي �صارت ت�شرتك يف امل�سابقات املحلية والإقليمية ،ولعل �أول ما عرف من مادة ريا�ضية يف
ال�صحافة العربية كانت كتابات املرحوم �إبراهيم عالم “جهينة” يف الأهرام عقب احلرب العاملــــــية
الأوىل� ،أما �أول �صحيفة عربية متخ�ص�صة يف الريا�ضة ظهرت وا�ستمر �صدورها �سنوات هي “جملة
الألعاب الريا�ضية” التي �أ�صدرها ف�ؤاد غطا�س يف القاهرة وبعد ذلك ازداد االهتمام باملواد الريا�ضية
يف ال�صحافة �أو يف ال�صحافة املتخ�ص�صة.
ال�صحافة الريا�ضية :هي تلك ال�صحافة التي تعالج �أ�سا�س ًا املو�ضوعات الريا�ضية ،والتي
توجه �إىل اجلمهور املعني بالريا�ضة واملهتم بها� ،صحيح �إن ال�صحافة الريا�ضية هي �صحافه متخ�ص�صة
بالريا�ضة ولكن هذا ال مينع �إطالقا �إن تعالج ق�ضايا ومو�ضوعات �أخرى ،لها هذا القدر من العالقة
واالرتباط املبا�شرين بالريا�ضة مثل (علم النف�س ،الرتبية ،الأخالق ،االقت�صاد.....الخ
ولكن يبقى ذلك �ضمن حدود �ضيقه ،ال يجوز �إن تتعداها حتى ال تطغى على هذه املو�ضوعات،
وت�ؤثر على �شخ�صيه ال�صحيفة.
وت�ضم املنظومة ال�صحفية الريا�ضية يف �شكلها املثايل واملتطور ،الأنواع التالية :

ال�صحافة الريا�ضية املركزية العامة ،وت�شمل:

ال�صحف الريا�ضية اليومية املركزية �ألعامة.ال�صحف الريا�ضية الأ�سبوعية املركزية �ألعامة.املجالت الريا�ضية الأ�سبوعية املركزية �ألعامة.املجالت ال�شهرية  -ال�صفحة �أو (ال�صفحات) الريا�ضية يف ال�صحف اليومية ال�سيا�سية املركزية �ألعامة.
 ال�صفحة �أو (ال�صفحات) الريا�ضية يف ال�صحف الأ�سبوعية ال�سيا�سية املركزية العامة ال�صفحة �أو (ال�صفحات) الريا�ضية يف املجلة الأ�سبوعية ال�سيا�سية املركزية �ألعامة.ال�صحف الريا�ضية املركزية املتخ�ص�صة ،وت�ضم :ال�صحف الريا�ضية اليومية �أو الأ�سبوعية املتخ�ص�صة
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بريا�ضه واحده ،او بلعبة ريا�ضية واحده.
 املجلة الريا�ضية الأ�سبوعية املتخ�ص�صة بريا�ضه واحده.، ال�صحافة الريا�ضية املحلية ،وت�ضم _:ال�صحف الريا�ضية اليومية املحلية العامة_ املجالتالريا�ضية الأ�سبوعية املحلية العامة.
 -الن�شرات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات �صحفية �أو ريا�ضية http://www.kooora.com

ثانيا :الدرا�سات ال�سابقة :

 اجري يل ( )Lee -1992درا�سة بعنوان ال�صورة الإعالمية للريا�ضيني الأوملبيني الذكوروالإناث  :حتليل املحتوى لل�صحف التي غطت الألعاب الأوملبية ( )1988-1984هدفت الدرا�سة اىل
حتليل التغطية الإعالمية للريا�ضة من اجل تو�ضيح �صورة الذكور واالناث يف الريا�ضة الأوملبية وكانت
عينة الدرا�سة عدة �صحف ريا�ضية يف كل من كندا وامريكا والتي غطت الألعاب الأوملبية (-1984
 )1988و �أخذت نتائج الدرا�سة انه هناك ازدواجية يف تعامل ال�صحافة مع املر�أة الريا�ضية وهناك
تهمي�ش لدور املر�أة الريا�ضية وعدم ذكر ال�صحافة على نقاط قوة املر�أة الريا�ضية و كذلك نقاط
�ضعفها ولكنها يف الوقت نف�سه تركز على اجلانب اجلمايل والعاطفي للمر�أة واي�ض ًا تو�صلت الدرا�سة اىل
ان هناك مبالغة من قبل ال�صحافة يف الفرق البيولوجية بني الذكور واالناث مما �ساعد على وجود فرق
جن�سيه بينهما.
ــ قام برنني ( )Pirinen-1997بدرا�سة بعنوان للحاق بالرجل ،التغطية ال�صحفية
الفنلندية لدخول املر�أة للريا�ضات املخ�ص�صة تقليد ًا للرجل ،هدفت هذه الدرا�سة اما زيادة الفهم
للكيفية التي تعمل بها اخلطابات الثالث (التهمي�ش -امل�ساواة – الف�صل) داخل و�سائل االعالم اخلم�س
ريا�ضات جديدة على املر�أة وهي املالكمة  -القفز التزجلي – رمي املطرقة – الوثب الثالثي – القفز
بالزانة) حيث مت جمع العينة من اكرب ال�صحف اليومية الفنلندية والذي بلغت العينة (� )35صحيفة
حول رمي املطرقة والوثب الثالثي والقفز بالزانة و ( )5مقاالت حول القفز التزجلي و ( )4حول
املالكمة واظهرت نتائج الدرا�سات ان م�شاركة املر�أة يف الريا�ضات اجلديدة مت ت�صويرها على انها (اقل
من) او (تختلف عن) ريا�ضة الرجل وذلك من خالل التغطية الإعالمية ال�شحيحة لإجنازاتها الريا�ضة
والتعليقات ال�ساخرة على ذلك.
 �أجرت الديري ،ومولود (1999م) درا�سة بعنوان (�أ�سباب عزوف طالبات جامعة الفاحتعن ممار�سة الن�شاط الريا�ضي) هدفت هذه الدرا�سة التعرف على درجة الأهمية مل�شكالت كل جمال من
جماالت الرتبية الريا�ضية يف املمار�سات وغري املمار�سات للن�شاط الريا�ضي يف كال من الكليات العلمية
والنظرية يف جامعة الفاحت وحتديد الفروق بني م�شكالت املجاالت املختلفة لدى املمار�سات للن�شاط
الريا�ضي ،و�أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )300من طالبات الكليات العلمية والنظرية وقد
مت اختيار العينة بالطريقة العمدية وا�ستخدام الباحثان املنهج امل�سحي ،كما ا�ستخدام الباحثان
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اال�ستبيان كاده جلمع البيانات وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل :
ـ عدم توفر الوقت احلر �أثناء اليوم الدرا�سي.
ـ عدم تخ�صي�ص مكان للطالبات ملمار�سة الن�شاط الريا�ضي.
ـ ال يتنا�سب نظام الدرا�سة بالكليات مع ممار�سة الن�شاط الريا�ضي.
ـ قلة عدد امل�شرفني على الن�شاط الريا�ضي يف الكلية.
ــ كما اجرى مارتن ( )Martin-2000درا�سة هدفت اىل التعرف على �أثار الإعالم يف
ت�شكيل املفاهيم الذاتية للريا�ضة الن�سائية وقد اخت�صرت عينة الدار�سات على اربع ن�ساء م�شاركات
بالريا�ضات امل�شرتكة مع الذكور ،حيث ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب املقابلة ،وقد تناول احلديث تاريخهم
الريا�ضي وال�صعوبات التي تواجههم ونظرت املجتمع لريا�ضة املر�أة �أظهرت الدرا�سة من خالل �أراء
الفتيات الأربع عدم االهتمام بالريا�ضة الن�سائية وان الأعالم مل يغطي تلك الريا�ضات ب�شكل �صحيح
وان الذكور هم امل�سيطرون ويجب العناية بالريا�ضة الن�سائية.
ــ وقد اجرى والنت ( )Walton-2002درا�سة هدفت اىل التعرف على مدى فعالية التغطية
الإعالمية لريا�ضة امل�صارعة الن�سوية يف الواليات املتحدة الأمريكية  ،حيث قام ب�إجراء درا�سة
تاريخية تناولت امل�شاركات الريا�ضية لطالبات املدرا�س الثانوية من ( )2002-1972حيث قام ب�أخذ
العينة كامال ،وقد الحظ البحث من خالل درا�سته ان معدل امل�شاركات يف الريا�ضة تقع من 2500
لعام  -1972مليون ون�صف يف عام  ،2002وقد تو�صلت الدرا�سة اىل تراجع كبري يف ريا�ضة امل�صارعة
الن�سوية نتيجة لنق�ص التغطية الإعالمية لتلك الريا�ضية وعدم اهتمام الإعالم بريا�ضة املر�أة ب�شكل
عام .
كما اجرى كنفيهام ( )Cunningham -2003دار�سه هدفت التعرف �إىل التغطية
الإعالمية للريا�ضة الن�سوية وبالأخ�ص التغطية االلكرتونية و�أثارها على الريا�ضة الن�سوية
اجلامعية على �شبكة االنرتنت وكانت عينة الدرا�سة املدار�س التعليمية يف الواليات املتحدة الأمريكية
وقد مت اختيار العينة بالطريقة الطبقية .حيث مت اختيار ( )8مناطق ع�شوائية ومنها اخذ ()5
مدار�س ع�شوائيا ً اختار ( )35موقعا ً للأنرتنت من املواقع اخلا�صة بالت�شكيلة االختيارية ()NCAA
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل انه ال يوجد فروق داله �إح�صائية يف توفر املعلومات التي تدعم الريا�ضة
الن�سوية وتلك التي تدعم ريا�ضة الذكور على موقع االنرتنت و�أي�ضا ً تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل ان
ريا�ضة التن�س الن�سائي كانت �أطول من التغطية الإعالمية لنف�س الريا�ضة اخلا�صة بالذكور.
 �أجرت عبيدات ( )2005درا�سة هدفت اىل التعرف على وجهة نظر طالبات كلية الرتبيةالريا�ضية يف اجلامعات الأردنية يف دور االعالم يف ن�شر ريا�ضة املر�أة وذلك على عينة تكونت من
( )381طالبة من طالبات كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية ،وقد ا�ستخدمت الباحثة
اال�ستبيان ك�أداة جلمع النتائج ،حيث تو�صلت الباحثة �أن هناك عدم اهتمام من قبل الإعالم الريا�ضي
يف ن�شر ريا�ضة املر�أة بال�شكل املطلوب �إال يف حال م�شاركتها بالألعاب التناف�سية ،وان هناك اهتمام فقط
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من قبل و�سائل الإعالم بالتغطية الإخبارية اخلا�صة بريا�ضة الرجال ،ب�شكل اكرب.

�إجراءات الدرا�سة
منهجية الدرا�سة :

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ب�أ�سلوبه امل�سحي نظر ُا ملالءمته مع طبيعة هذه الدرا�سة و�أهدافها.

عينة الدرا�سة:

مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة العمدية من طلبة وطالبات كلية الرتبية الريا�ضية
بجامعة �صنعاء ،حيث بلغت عينة الدرا�سة ( )330طالب وطالبة ،واجلدول ( )1يبني توزيع عينة
الدرا�سة تبعا ملتغري امل�ستوى واجلن�س.
اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها امل�ستقلة
الفئة

املتغري
اجلن�س
امل�ستوى الدرا�سي

�سنة اوىل
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
املجموع

ذكور
65
85
64
66
280

العدد
اناث
9
11
10
20
50

جمموع
74
96
74
86
330

الن�سبة
22.42%
29.09%
22.42%
26.06%
100%

متغريات الدرا�سة :

�أ .املتغريات امل�ستقلة /اجلن�س  -امل�ستوى الدرا�سي.
ب .املتغريات الثابتة  /فقرات املقيا�س (موافق بدرجة قليلة جدا .وموافق بدرجة قليلة .وموافق
بدرجة متو�سطة .وموافق بدرجة كبرية .وموافق بدرجة كبرية جد ًا).

�أداة الدرا�سة :

ا�ستخدم الباحث اال�ستبيان الذي �أعدته “ �شريين عبيدات” يف ر�سالتها ملرحلة املاج�ستري
بجامعة الريموك – الأردن واملعنونة» دور الإعالم يف ن�شر ريا�ضة املر�أة من وجهة نظر طالبات كلية
الرتبية الريا�ضية باجلامعات الأردنية وذلك ك�أداة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة لهذه الدرا�سة،
والذي ا�شتمل على ( )42فقرة موزعه على اربعة جماالت هي (املجال التناف�سي  -املجال ال�صحي –
املجال الرتويحي -املجال املهني)
�صدق الأداة  :من خالل عر�ض هذا املقيا�س على عدد من اخلرباء من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف الكلية �أجمعوا انه ال خروق لإعادة حتكيم هذا املقيا�س لأنه مقيا�س قد مت حتكيمه وتطبيقه يف
درا�سات �سابقة عربية.
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كما ا�ستخدم الباحث �صدق االت�ساق الداخلي لعنا�صر اال�ستبيان .وذلك ملعرفة قوة العالقة
بني املجال واملجموع الكلي للمجاالت حيث مت ح�ساب معامل االرتباط “ بري�سون” وذلك للتعرف على
مدى ارتباط املجاالت الفرعية باملجال الكلي الأ�سا�سي كما هو مبني يف اجلدول رقم ()4
جدول رقم (� )2صدق االت�ساق الداخلي ملجاالت اال�ستبيان
املجال

عدد العبارات
�أو الفقرات

معامل االرتباط
بالدرجة الكلية

الداللة

املجال الرابع :املجال التناف�سي

8

.797(**)0

0.000

املجال الثاين  :املجال ال�صحي

8

.831(**)0

0.000

املجال الثالث :املجال الرتويحي

6

.727(**)0

0.000

املجال الأول :املجال املهني

4

.464(**)0

0.000

** دال عند م�ستوي 0.001
وبالنظر �إيل اجلدول رقم ( )2ميكن مالحظة معامالت ارتباط جماالت اال�ستبيان بالدرجة
الكلية ،فاملجال االول بلغ ( ،)0.797واملجال الثاين بلغ( )0.831واملجال الثالث بلغ
( )0.727واملجال الرابع بلغ ( .)0.464وتعترب هذه الن�سب عالية وجميعها دالة عند م�ستوى
 .0.001وهذا يعني �أن هذه االرتباط للمجاالت قوى ويدل على مدى �صدق اال�ستبيان .كما يعني ذلك
�إن جماالت اال�ستبيان متكاملة ومرتابطة ومتعلقة باملو�ضوع الذي و�ضعت لأجله.

ثبات الأداة:

مت الت�أكد من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب االت�ساق الداخلي للفقرات با�ستخدام معادلة
كرونبا خ�ألفا لبيان مدى ان�سجام وتناغم ا�ستجابات �أفراد العينة على اال�ستبيان ،وقد تراوح الثبات
بني املجاالت بني ( .)0.7267 – 0.9289وهذا يدل على الثبات اجليد يف الأداة.
	�أما بالن�سبة للثبات الكلي لال�ستبيان فقد و�صلت �إيل ( .)0.9648مما يدل على �إن هناك ثبات
عالي ًا بني جماالت اال�ستبيان .ويعني ذلك �أن هذه الأداة لو �أعيد تطبيقها على نف�س الأفراد �أكرث من
مرة لكانت النتائج متطابقة ب�شكل كامل تقريب ًا �إذا يطلق على نتائجها ب�أنها ثابتة.
وقد تكون �سلم اال�ستجابة من( )4درجات واجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك:
اجلدول رقم (� )3سلم اال�ستجابة لفقرات اال�ستبيان
�أوافق بدرجة
كبرية جدا
5

�أوافق بدرجة
كبرية
4
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اوافق بدرجة
متو�سطة
3
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�أوافق بدرجة
قليلة
2

�أوافق بدرجة
قليلة جدا
1
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الأ�ساليب الإح�صائية:

ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�صائية التالية :
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةالن�سبة املئوية.معامل ارتباط بري�سون ،كرونباخ �ألفاقيمة (ف)-حتليل التباين الأحادي One Way ANOVA

عر�ض النتائج ومناق�شتها:

�أو ًال :عر�ض النتائج املتعلقة بت�سا�ؤل الدرا�سة الأول.
ما هو دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية الريا�ضية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لآراء �أفراد العينة
ككل وعلى كل جمال من املجاالت الأربعة لال�ستبيان لقيا�س �أراء من �شملتهم الدرا�سة .ولتحديد درجة
بناء
املوافقة لفظي ًا ،مت ح�ساب مدى الثقة والداللة اللفظية للمدى ،ومت احلكم على داللة الإجابة ً
على �سلم االجابة اخلما�سي وقد ت�ضمنت االجابة خال�صة تلك العمليات الإح�صائية يف اجلدول رقم
( )4و (.)5
جدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومدى الثقة والدالالت اللفظية لأداء �أفراد العينة يف
كل جمال من املجاالت على املقيا�س.
املجال
النتائج
عدد العينة
الثاين
الثالث
الرابع

التناف�سي

ال�صحي

الرتويجي

املهني

�أجمايل
املجاالت

االول

47.00

47.00

47.00

47.00

47.00

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

امل�ستوى
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املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
مدى الثقة عند 95%
امل�ستوى االول
احلد الأعلى
مدى الثقة عند 95%
امل�ستوى الثاين
احلد الأعلى
مدى الثقة عند 95%
امل�ستوى الثالث
احلد الأعلى
مدى الثقة عند 95%
امل�ستوى الرابع
احلد الأعلى
مدى الثقة عند  95%الكلي
احلد الأعلى
املدى
احلكم على املدى لفظي ًا

االول

21.32

18.22

18.94

17.15

75.63

الثاين

30.12

35.16

36.66

29.14

131.08

الثالث

27.89

32.06

32.72

28.55

121.22

الرابع

25.23

25.17

26.11

24.07

100.58

الكلي

26.20

27.84

28.72

24.93

107.69

االول

11.83

11.07

11.05

10.22

44.14

الثاين

16.78

15.86

18.89

17.65

69.18

الثالث

15.47

15.75

17.73

14.78

63.73

الرابع

13.49

14.01

15.30

12.20

54.99

الكلي

14.93

15.70

17.30

14.82

62.76

5.00

3.00

4.00

15.00

احلد
الأدنى
46.00
احلد
الأدنى
50.00
احلد
الأدنى
50.00
احلد
الأدنى
50.00
احلد
الأدنى
4.90

3.00

48.00

53.00

48.00

195.00

0.00

6.00

3.00

0.00

50.00

60.00

50.00

210.00

1.00

0.00

1

1.00

50.00

60.00

50.00

210.00

6.00

7.00

9.00

6.00

50.00

60.00

50.00

210.00

0.30

0.40

0.23

0.27

4.95

4.85

4.95

19.65

184.00

182.00

217.00

187.00

بني قليلة
جدا
وقليلة

بني قليلة
جدا
وقليلة

بني قليلة بني قليلة
جد ًا
جد ًا وكبرية
جدا وقليلة وكبرية جدا

9.00

3.00

28.00

1.20
770.00

يت�ضح من اجلدول رقم(� )4أن املتو�سط احل�سابي للم�ستوى الثاين للمجال الرتويجي قد احتل
املرتبة الأوىل حيث بلغ ( )36.66بانحراف معياري ( )18.89وبن�سبة مئوية بلغت ( 5و )% 46
وهذا يقابل التقدير موافق بدرجه قليلة جد ًا وقليلة كما يت�ضح �أن املتو�سط احل�سابي للم�ستوى الأول
للمجال املهني قد احتل املرتبة الأخرية حيث بلغ ( )17.15وبانحراف معياري بلغ ( )10.22وبن�سبة
			
جامعة امللكة �أروى

193

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014
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مئوية بلغت ( 1و )60%وهذا يقابل التقدير موافق بدرجه قليلة جد ًا و�أن املتو�سط احل�سابي للمجال
الرتويجي قد احتل املرتبة الأوىل حيث بلغ ( )28.72بانحراف معياري ( )17.30و�أن املجال املهني
قد جاء باملرتبة الأخرية حيث بلغ املتو�سط ( )24.93وبانحراف معياري ( )14.82وبن�سبة مئوية
بلغت ( 0,23و )4,85%وهذا يقابل التقدير موافق بدرجه قليلة جد ًا وقليلة .وان املتو�سط احل�سابي
للمجاالت الأربعة ككل ملتغري امل�ستوى قد بلغ ( )107.69بانحراف معياري ( )62.76وبن�سبة (1,2
و )19,65وهذا يقابل التقدير موافق بدرجه متو�سطة.
كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأهمية الن�سبية ومدى الثقة
لكل الفقرات ولكل فقره على حده يف كل جمال تبعا ملتغري اجلن�س واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك.
جدول رقم ( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومدى الثقة والدالالت اللفظية لأداء
�أفراد العينة يف كل جمال من املجاالت على املقيا�س ملعرفة دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة
ملتغري اجلن�س.
املجاالت

العينة

املتو�سط
احل�سابي
االنحراف املعياري
مدى الثقة
عند 95%كلي

التناف�سي

ال�صحي

ذكر

167

167

167

انثى
الكلي

35
202

35
202

35
202

35
202

ذكر
انثى
الكلي
ذكر
انثى
الكلي

26.79
23.37
26.20
15.27
12.60
14.93

22.40
22.40
27.84
28.92
13.34
15.70

29.52
23.85
29.52
17.30
14.08
16.68

25.23
23.43
24.93
15.21
12.55
14.82

103.94
93.05
108.49
76.70
52.57
62.13

احلد االدنى

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00
5.00

50.00

60.00
5.00

50.00
5.00

210.0
20.00

بني قليلة
جد ًا وكبرية
جدا

بني قليلة
جد ًا وكبرية
جدا

بني قليلة
جدا وقليلة

بني قليلة
ومتو�سطة

بني قليلة جد ًا
وكبرية جدا

احلد االعلى
املدى

املدى لفظ ًا

الرتويحي

املهني

الـــــكلي

167

668
140
202

يت�ضح من اجلدول رقم( )5ان املتو�سط احل�سابي للأداة ككل ملتغري اجلن�س (ذكور) جلميع
املجاالت بلغ ( )103.94بانحراف معياري ( )76.70وبن�سبة مئوية بلغت ( )82,67%ومدى ثقة
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تراوح بني (�صفر و )210وهذا يقابل التقدير (موافق بدرجة قليلة جدا وموافق بدرجة كبرية جد ًا
بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للمجاالت ككل ملتغري اجلن�س (�أناث) بلغ ( )93.05بانحراف معياري
( )52.57وبن�سبة مئوية بلغت ( )17,33%ومدى ثقة تراوح بني ( 26و )207وهذا يقابل التقدير
(موافق بدرجة قليلة وموافق بدرجة كبرية �أي (متو�سط) .كما نالحظ �أن املتو�سط احل�سابي للمجالت
الأربعة ملتغري اجلن�س بلغ ( )108.49بانحراف معياري ( )62.13وبن�سبة تراوحت بني (�صفر
و )210%وهذا يقابل التقدير موافق بدرجه متو�سطة ويرى الباحث ان هذه النتيجة منطقيه يف
املجتمع اليمني كما ان للأ�سرة دور كبري يف منع الفتاه من ممار�سة �أي ن�شاط ريا�ضي حيث تعترب ممار�سة
املر�أة للريا�ضة يف املجتمع اليمني حديثه ن�سبيا مقارنه باملجتمعات العربية املجاورة حيث يغلب الطابع
القبلي املمانع ملثل هذه املمار�سة وخا�صة للفتيات كما ان عدم توفر �أماكن خا�صة ملمار�سه الفتيات
للأن�شطة الريا�ضية من �صاالت مغلقه و�أنديه للفتيات �أدى اىل عزوف الفتيات عن ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية اىل جانب عدم تبني املدار�س �أن�شطه ريا�ضيه للفتيات يعترب عائقا �أمام امل�شاركة الفاعلة يف
هذه الأن�شطة وهذا ي�ؤكد �ضعف دور و�سائل الإعالم يف ن�شر الثقافة الريا�ضية للمر�أة اليمنية وعدم
اهتمامها بذلك.
كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأهمية الن�سبية ومدى الثقة
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لكل الفقرات ولكل فقره على حده يف كل جمال يف اجلداول التالية.
جدول رقم ( )6يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأهمية الن�سبية لتقديرات
�أفراد العينة على املجال التناف�سي.
م

�أو ًال :دور الأعالم الريا�ضي يف املجال
التناف�سي
الفقرات

املتو�سط االنحراف الأهمية
احل�سابي املعياري الن�سبية

مدى الثقة عند
95%

احلد احلد
الأدنى الأعلى

احلكم على
املدى لفظي ًا

11
1

تهتم و�سائل االعالم الريا�ضي بتعريف
املواطن بالت�شريعات اخلا�صة بالريا�ضة
التناف�سية للمر�أة.

2.79

1.601

0.84

0.00

بني قليلة جدا
5.00
وقليلة

22
2

ي�شارك االعالم الريا�ضي يف تكرمي املر�أة
الريا�ضية �صاحبة االجنازات.

2.34

1.256

0.81

1.00

اوافق بدرجة
قليلة جدا

2.23

1.220

0.82
11

1.00

بني كبرية جدا
4.00
وقليلة جد ًا

2.17

1.274

0.84

2.00

بني قليلة
وقليلة
4.00
جدا ومتو�سطة

تعمل و�سائل الإعالم الريا�ضي على
 333تعريف اجلمهور بالإجنازات التي حتققها
املر�أة اليمنية.
تن�شر ال�صحافة الريا�ضية حتليالت
4
علمية للق�ضايا واالحداث الريا�ضية التي
4
ت�شارك بها املر�أة.
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ال ت�سعى و�سائل االعالم الريا�ضي اىل
تعريف املواطن بامل�شاكل وال�صعوبات
التناف�سية التي تواجه املر�أة اليمنية
وطرح حلول لها.

2.15

1.351

0.79

666

ي�ساهم االعالم الريا�ضي يف حتفيز املر�أة
الريا�ضية اليمنية للو�صول اىل العاملية.

2.06

1.111

0.83

7
7

يحاكي االعالم العربي االعالم العاملي يف
ن�شر ريا�ضة املر�أة.

2.02

1.170

0.80

8
8

ي�سهم االعالم الريا�ضي يف حتليل احداث
االلعاب التناف�سية للمر�أة ب�شكل كاف

2.00

0.885

0.81

بني كبرية جدا
وكبرية

9
9

ت�ساهم و�سائل االعالم الريا�ضي يف
تعديل اجتاهات اجلمهور نحو الريا�ضة
التناف�سية للمر�أة.

1.96

1.062

0.82

بني كبرية جدا
4.00
وكبرية

10
10

يهتم االعالم الريا�ضي بنقل املباريات
اخلا�صة باملر�أة نقال مبا�شراً.

1.62

0.922

0.85

بني كبرية جدا
5.00
وكبرية

الـــــكلي

2.79

1.60

0.84

بني قليلة جد ًا
 5.00وكبرية جدا
وقليلة

5
5

1.00

بني قليلة جد ًا
4.00
وكبرية جدا
بني قليلة
وقليلة
4.00
جدا ومتو�سطة
بني قليلة
وقليلة
4.00
جدا ومتو�سطة

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6ان الفقرة التي تن�ص على “تهتم و�سائل االعالم الريا�ضي بتعريف
املواطن بالت�شريعات اخلا�صة بالريا�ضة التناف�سية للمر�أة» .قد احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )2.79وانحراف معياري ( )1.60و�أهمية ن�سبيه بلغت( )0.84اما الفقرة التي تن�ص على «يهتم
مبا�شرا” فقد جاءت يف املرتبة الأخرية مبتو�سط
االعالم الريا�ضي بنقل املباريات اخلا�صة باملر�أة نقال
ً
ح�سابي ( )1.62وانحراف معياري ( )0.922و�أهمية ن�سبية بلغت ( )0.85كما ان املجال ب�شكل عام
قد ح�صل على ن�سبة مئوية متو�سطة بلغت ( )21,34وبن�سبة ( )3.24,2.48,1,89،2.39%للم�ستوى
الأول والثاين والثالث والرابع على التوايل وبالنظر اىل هذه النتيجة فانه يت�ضح �أن نظرة �أفراد العينة
لدور الأعالم يف ن�شر الأن�شطة الريا�ضية اخلا�صة باملر�أة يعترب �ضعيف ًا ومتدين على اعتبار ان ممار�سة
املر�أة للريا�ضة من وجهة نظر املجتمع تكاد تكون حمرمه ومن هنا ي�أتي عدم اهتمام الإعالم بن�شر
الق�ضايا اخلا�صة بريا�ضة املر�أة من الناحية التناف�سية من هنا كان البد على املجتمع ان يعيد النظر
يف بع�ض العادات والتقاليد اخلاطئة التي متنع م�شاركة الفتيات يف الأن�شطة الريا�ضية وتقت�صر هذه
امل�شاركة على الذكور فقط حيث ي�شري عمرو ( )2004ان �ضعف ممار�سة املر�أة يف الأن�شطة الريا�ضية
يعود اىل النظرة االجتماعية والثقافية للمجتمع التي ترى ان مهمة املر�أة تتمثل يف �إعداد الن�شء.
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جدول رقم ()7
يو�ضح املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والعينة ومدى الثقة لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات املجال ال�صحي.
م

ثاني ًا :دور الأعالم الريا�ضي يف
املجال ال�صحي
الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

االهمية
الن�سبية

مدى الثقة عند
95%
احلد احلد
االدنى االعلى

احلكم على
املدى
لفظياً

1

توفر و�سائل االعالم الريا�ضي برامج
خا�صة للعناية بالأم احلامل.

3.14

1.662

0.83

1.00

5.00

2

تقدم و�سائل االعالم الريا�ضي معلومات
حول التغذية ال�سليمة اخلا�صة باملر�أة.

3.04

1.385

0.83

0.00

بني قليلة جد ًا
5.00
وكبرية جدا

3
4

5

6

7

8

9

ت�ساهم و�سائل االعالم الريا�ضي يف
تقدمي الن�صح والإر�شاد لتو�ضيع العادات
التي ت�سبب انحرافات قواميه للمر�أة.
توفر و�سائل االعالم الريا�ضي برامج
ريا�ضية خا�صة ملحافظة املر�أة على
جمالها ولياقتها.
تقدم و�سائل االعالم الريا�ضي برامج
لتوعية املر�أة بالإ�صابات الريا�ضية
و�سبل الوقاية منها ومعاجلتها.
ت�ساهم و�سائل االعالم الريا�ضي يف ابراز
دور الريا�ضة للتغلب على ظاهره نق�ص او
قلة احلركة التي فر�ضتها احلياة
احلديثة على املر�أة.
ت�ساهم و�سائل االعالم الريا�ضي يف
اهمية دور ممار�سة الريا�ضة للحد من
االثار ال�سلبية للتوتر النف�سي الذي
ي�صيب املر�أة.
توفر و�سائل الإعالم الريا�ضي معلومات
حول الأمرا�ض اخلا�صة باملر�أة وطرق
الوقاية منها من خالل ممار�سة الألعاب
الريا�ضية.
يوفر االعالم الريا�ضي برامج خا�صة
حلماية املر�أة من الوزن الزائد
(ال�سمنة).
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بني كبرية جدا
وقليلة جد ًا

2.84

1.206

0.85

1.00

5.00

بني قليلة جد ًا
وكبرية جدا

2.33

1.352

0.83

1.00

5.00

بني قليلة جد ًا
وكبرية جدا

2.69

1.273

0.84

0.00

5.00

بني قليلة جد ًا
وقليلة وكبرية
جدا

2.43

1.269

0.84

1.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

2.31

1.319

0.82

1.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

2.37

1.385

0.83

1.00

5.00

بني قليلة جد ًا
وكبرية جدا

2.39

1.372

0.84

0.00

5.00

بني كبرية جدا
قليلة جد ًا
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10

يقدم االعالم الريا�ضي معلومات حول
احلفاظ على اللياقة البدنية للمر�أة.

1.69

1.257

0.835

0.00

5.00

بني قليلة جد ًا
وكبرية جدا

الـــــكلي

3.14

1.66

0.83

1.00

5.00

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7ان الفقرة التي تن�ص على “توفر و�سائل االعالم الريا�ضي برامج
خا�صة للعناية بالأم احلامل» .قد احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.14وانحراف معياري
( )1.662و�أهمية ن�سبيه بلغت ( )0.24% ,0.15,0.26،0.36للم�ستوى الأول والثاين والثالث
والرابع على التوايل اما لفقره التي تن�ص على “يقدم الإعالم الريا�ضي معلومات حول احلفاظ على
اللياقة البدنية للمر�أة” .فقد جاءت يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )1.69وانحراف معياري
( )1.257و�أهمية ن�سبيه بلغت ( )0.22% ,0.27.0.17،0.34للم�ستوى الأول والثاين والثالث
والرابع على التوايل .كما ان املجال ب�شكل عام قد ح�صل على ن�سبة مئوية متو�سطة بلغت ()25,23
ون�سبة ( )2.27% ,2.74,1.52،2.50للم�ستوى الأول والثاين والثالث والرابع على التوايل .ومن هنا
يت�ضح ان ا�ستجابات �أفراد العينة تو�ضح ان هناك عدم اهتمام من قبل الإعالم بن�شر الق�ضايا اخلا�صة
بريا�ضة املر�أة من املجال ال�صحي وهذا يدل على عدم تقبل ثقافة املجتمع لريا�ضة املر�أة و�أهمية
املمار�سة من الناحية ال�صحية والنف�سية وخ�صو�صا ملن يعاين من �أمرا�ض الع�صر مثل �أمرا�ض ال�ضغط
وال�سكري �إىل جانب الإمرا�ض النف�سية.
جدول رقم ( )8يو�ضح املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ومدى الثقة لتقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة لكل فقرة من فقرات املجال الرتويجي.
م

1

2
3

ثالث ًا :دور الأعالم الريا�ضي يف
املجال الرتويجي
الفقرات

تقدم و�سائل االعالم فر�صة ملعرفة
احتياجات املر�أة الريا�ضية من
خالل م�شاركتها يف اعطاء �أراءها
ملعرفة امل�شكالت التي
تواجهها من خالل ممار�ستها للألعاب
الريا�ضية
تعمل و�سائل االعالم على تو�ضيح
االثار ال�سلبية لعدم ممار�سة
املر�أة للريا�ضة ب�شكل دائم.
تقدم ال�صحف اليومية برامج ريا�ضية
خا�صة للمر�أةملليء
�أوقات فراغها ب�شكل دائم.
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املتو�سط االنحراف الأهمية
احل�سابي املعياري الن�سبية

مدى الثقة عند
95%
احلد
احلد
االدنى االعلى

حلكم على
املدى لفظي ًا

2.53

1.38

0.8

0.00

5.00

بني قليلة جدا
ومتو�سطة

2.57

1.55

0.834

0.00

5.00

بني قليلة جدا
ومتو�سطة

2.36

1.45

0.83

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة
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4

5

6

7

تطرح ال�صحافة الريا�ضية امل�سابقات
التناف�سية لزيادة معارف
القارئات عن �أهمية ريا�ضة املر�أة
وممار�ستها ب�شكل دائم
حتر�ص ال�صحف الريا�ضية على
معرفة امليول اخلا�صة
للمر�أة لتلبية رغباتها.
يقدم التلفزيون من خالل برامج ندوات
خا�صة عن
�أهمية ممار�سة الألعاب الريا�ضية
للمر�أة ب�شكل خا�ص
يقدم التلفزيون فقرات ريا�ضية خا�صة
باملر�أة من خالل الربامج ال�صباحية.

يقدم التلفزيون برامج ترويجية
وترفيهية ت�شارك بها
8
املر�أة على �شكل م�سابقات ريا�ضية.
تت�ضمن الربامج الريا�ضية يف
التلفزيون فقرات تهتم
9
باللياقة البدنية للمر�أة
تخ�ص�ص ال�صحف جزء خا�ص عن
الريا�ضة ال�صباحية
10
اخلا�صة باملر�أة يوميا.
ي�سعى الإعالم الريا�ضي �إىل ا�ستقطاب
متخ�ص�صات يف الريا�ضة للتعاون معها
11
لو�ضع برامج و�أن�شطة ترويحية
لأوقات الفراغ لدى املر�أة
توفر برامج و�سائل الإعالم �إعالنات
12
عن الأندية اخلا�صة باملر�أة.
الـــــكلي

2.39

1.34

0.84

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

2.36

1.37

0.84

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

2.50

1.46

0.83

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

2.42

1.49

0.82

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

2.36
2.38

1.47
1.48

0.84

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

0.85

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

0.84

0.00

بني قليلة جدا
5.00
وقليلة

0.84

0.00

بني قليلة جدا
5.00
وقليلة

2.14

1.39

0.83

0.00

بني قليلة جدا
5.00
وقليلة

2.53

1.38

0.84

1.50

2.30

1.42

2.41

0.00

5.00

متو�سطه

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8ان الفقرة التي تن�ص على “تقدم و�سائل الإعالم فر�صة ملعرفة
احتياجات املر�أة الريا�ضية من خالل م�شاركتها يف �إعطاء �أرائها ملعرفة امل�شكالت التي تواجهها من خالل
ممار�ستها للألعاب الريا�ضية» قد احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )2.53وانحراف معياري
( )1.38و�أهمية ن�سبيه بلغت ( )0.23% ,0.28,0.16،0.34للم�ستوى الأول والثاين والثالث والرابع
على التوايل اما الفقرة التي تن�ص على «توفر برامج و�سائل الإعالم �إعالنات عن الأندية اخلا�صة
باملر�أة ».فقد جاءت يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.14وانحراف معياري ( )1.39و�أهمية
ن�سبيه بلغت ( )0.24% ,0.27.0.15،0.35للم�ستوى الأول والثاين والثالث والرابع على التوايل .كما
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ان املجال ب�شكل عام قد ح�صل على ن�سبة مئوية متو�سطة بلغت ( )28,72وبن�سبة (,3.31,1.83،4.17
 )2.73%للم�ستوى الأول والثاين والثالث والرابع على التوايل .حيث يت�ضح من النتائج ال�سابقة ان دورا
لأعالم يف ن�شر الريا�ضية اخلا�صة باملر�أة يعترب �ضعيف ًا ومتدين على اعتباران ممار�سة املر�أة للريا�ضة
من وجهة نظرة املجتمع تكاد تكون حمرمه ومن هنا ي�أتي عدم اهتمام الإعالم بن�شر الق�ضايا اخلا�صة
بريا�ضة املر�أة يف املجاالت الرتويحية ويعزو الباحث ذلك لقلة الأندية الريا�ضية اخلا�صة باملر�أة
وهذا يدل على عدم تقبل ثقافة املجتمع لريا�ضة املر�أة و�أهمية املمار�سة الريا�ضية ون�شر �إخبارها
والت�شجيع على معرفة اجلوانب املتعلقة بريا�ضة املراة						 .
\
جدول رقم ()9
يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومدى الثقة لكل فقرة من فقرات املجال املهني.
م

رابع ًا :دور الأعالم الريا�ضي يف
املجال املهني
الفقرات

املتو�سط االنحراف االهمية
احل�سابي املعياري الن�سبية

1

يتحيز االعالم الريا�ضي يف ابراز دور
الرجل الريا�ضي ب�شكل اكرب من دور
املر�أة �أو على ح�ساب دور املر�أة.

2.90

2

1.60

0.76

مدى الثقة عند
95%

احلد
الأدنى

احلد
الأعلى

0.00

5.00

احلكم على املدى
لفظي ًا
بني قليلة جد ًا
وكبرية جدا
وقليلة وكبرية

يوفر االعالم الريا�ضي قواعد بيانات
عن املر�أة الريا�ضية مل�ساعدتها يف ايجاد
عمل �ضمن م�ؤهلها الريا�ضي.

2.48

1.48

0.85

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة ومتو�سطة
وكبرية

3

يوفر االعالم الريا�ضي فر�صة عمل
املر�أة يف جمال االعالم الريا�ضي.

2.57

1.53

0.83

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة ومتو�سطة

4

تقدم و�سائل االعالم الريا�ضي الدعم
والت�شجيع للمر�أة العاملة يف املجال
الريا�ضي

2.52

5

6

1.47

0.83

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة ومتو�سطة

ت�ساعد و�سائل االعالم الريا�ضي املر�أة
على ت�صديها امل�شاكل وال�صعوبات
التي تواجهها اثناء ممار�ستها للعمل
الريا�ضي

2.58

1.50

0.82

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة ومتو�سطة

يتابع االعالم الريا�ضي باهتمام دور
املر�أة يف تنظيم البطوالت

2.40

1.42

0.82

0.00

5.00

بني قليلة وقليلة
جد ًا
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7

تتابع و�سائل االعالم الريا�ضي دور
املر�أة الريا�ضية على �صعيد الفرق
املدر�سية واملنتخبات اجلامعية

2.47

1.49

0.84

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة ومتو�سطة

8

تدعم و�سائل االعالم الريا�ضي فكرة
احرتاف املر�أة

2.20

1.44

0.83

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

9

ت�ساهم و�سائل االعالم الريا�ضي
بتوعية املر�أة نحو حقوقها العملية يف
املجال الريا�ضي

2.50

1.47

0.82

0.00

5.00

بني قليلة جدا
وقليلة

يربز االعالم الريا�ضي دور املر�أة
10
القيادية على �صعيد االندية الريا�ضية

2.31

1.42

0.82

0.00

5.00

بني قليلة جدا
ومتو�سطة

2.9

1.6

0.8

0.00

5.0

بني قليلة جدا
وقليلة

الـــــكلي

يت�ضح من اجلدول رقم ( )9ان الفقرة التي تن�ص على «يتحيز االعالم الريا�ضي يف ابراز
دور الرجل الريا�ضي ب�شكل اكرب من دور املر�أة �أو على ح�ساب دور املر�أة” .قد احتلت املرتبة االوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )2.90وانحراف معياري ( )1.60و�أهمية ن�سبيه بلغت (,0.19,0.17،0.32
 )0.32%للم�ستوى الأول والثاين والثالث والرابع على التوايل اما لفقره التي تن�ص على «يربز الإعالم
الريا�ضي دور املر�أة القيادية على �صعيد الأندية الريا�ضية” فقد جاءت يف املرتبة االخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )2.31وانحراف معياري ( )1.42و�أهمية ن�سبيه بلغت ()0.24% ,0.25.0.15،0.36
للم�ستوى الأول والثاين والثالث والرابع على التوايل .كما ان املجال ب�شكل عام قد ح�صل على ن�سبة
مئوية متو�سطة بلغت ( )24.9ون�سبة ( )2.4% ,2.5,1.06،3.5للم�ستوى الأول والثاين والثالث
والرابع على التوايل .حيث يت�ضح من النتائج ال�سابقة ان هناك حتيز لدور الأعالم يف ن�شر الريا�ضية
اخلا�صة باملر�أة ل�صالح الرجل ومن هنا ي�أتي عدم اهتمام االعالم بن�شر الق�ضايا اخلا�صة بريا�ضة املر�أة
من املجال املهني حتى تتمكن من ايجاد عمل �ضمن م�ؤهلها الريا�ضي.

ثانيا النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :

الذي ين�ص على «هل هناك فروق ذات دالالت �إح�صائية يف دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر
ريا�ضة املر�أة يف اليمن من وجهة نظر طلبة الكلية تبع ًا ملتغري اجلن�س وال�سنة الدرا�سية»؟
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ذي القيا�سات املتكررة ANOVA
واجلدول رقم ( )10يلخ�ص نتائج هذا التحليل لكل جمال على حدة وكذلك جلميع املجاالت كما يلي :
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جدول رقم ( )10حتليل التباين الأحادي للفروق يف دور الإعالم يف ن�شر ريا�ضة املر�أة تبع ًا ملتغري
اجلن�س وال�سنة الدرا�سية
املجال

املتغري

اجلن�س
التناف�سي
ال�سنة الدرا�سية

اجلن�س
ال�صحي
ال�سنة الدرا�سية

اجلن�س
الرتويحي
ال�سن.ة
الدرا�سية

اجلن�س
املهني
ال�سنة الدرا�سية

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة F

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

285

30

95.19

46.91

0.51

�ضمن املجموعات

4,162

1,980

21.02

0.00

0.00

الكلي

4,447

2,010

0.00

0.00

0.00

بني املجموعات

252

39

88.65

41.03

0.60

�ضمن املجموعات

4,015

1,802

19.08

0.00

0.00

الكلي
بني املجموعات

4,267
748

1,827
27

0.00
0.00
123.01 248.47

�ضمن املجموعات

3,856

1,782

18.48

0.00

0.00

الكلي

4,605

1,809

0.00

0.00

0.00

بني املجموعات

758

57

123.73 264.63

0.00

1,802

18.50

0.00

0.00

الكلي

4,654

1,827

0.00

0.00

0.00

بني املجموعات

1,074

234

�ضمن املجموعات

130.42 229.45

0.00

�ضمن املجموعات

3,923

2,181

41.43

11.70

0.00

الكلي

4,917

2,409

1.88

0.00

0.00

بني املجموعات

1,074

234

130.42 229.45

0.00

�ضمن املجموعات

3,923

2,181

41.43

11.70

0.00

الكلي

4,917

2,409

1.88

0.00

0.00

27

172.14

88.95

0.00

17.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174.98

84.23

0.00

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

بني املجموعات

519

�ضمن املجموعات

3,646

1,782

الكلي

4,165

1,809

بني املجموعات

502

�ضمن املجموعات

3,756

1,800

4,258

1,825

الكلي
			
جامعة امللكة �أروى

0.00
0.00

202

43

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

دور االعالم الريا�ضي يف ن�شر ريا�ضة املر�أة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء

اجلن�س
االجمايل
ال�سنة الدرا�سية

298.07 585.28

3.09

بني املجموعات

2,084

330

11.70

0.00

�ضمن املجموعات

11,834

5,785

79.01

0.00
0.60
0.00
0.00

الكلي
بني املجموعات
�ضمن املجموعات
الكلي

13,838
2,586
15,590
18,096

6,063
372
7,585
7,888

0.00
1.88
379.41 757.71
11.70 96.81
0.00
1.88

يتبني من اجلدول رقم ( )10يف املجاالت ال�ستة �أن قيمة ( )Fغري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة  0.05 =αوهذا يبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف دور الإعالم الريا�ضي يف ن�شر
ريا�ضة املر�أة تبعا ملتغري اجلن�س وال�سنة الدرا�سية� .أي �أن هناك اتفاق وتطابق يف وجهات النظر حول
وجود ق�صور يف دور الإعالم �أمام ريا�ضة املر�أة ،وهذا التطابق ي�ؤكد �صحة االفرتا�ض بوجود ق�صور
يجب على اجلهات املعنية النظر فيها والعمل على معاجلتها وحلها حتى يتم النهو�ض بريا�ضة املر�أة على
كافة امل�ستويات.

اال�ستنتاجات والتو�صيات
�أوال  :اال�ستنتاجات:

�ضعف االهتمام من قبل و�سائل الإعالم املختلفة يف ن�شر الريا�ضة التناف�سية للمر�أة يف اليمن.قلة االهتمام من فبل و�سائل الإعالم يف ن�شر الأهمية ال�صحية واملهنية والرتويحية ملمار�سة املر�أةللن�شط الريا�ضي.
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات �أفراد العينة حول دور الإعالم الريا�ضي يفن�شر ريا�ضة املر�أة يف اليمن وذلك تبعا ملتغري (اجلن�س – ال�سنة الدرا�سية)

ثانيا  :التو�صيات:

�ضرورة تخ�صي�ص برامج �إعالمية ريا�ضية متنوعة تهتم ب�صورة مبا�شرة بريا�ضة املر�أة.ن�شر الوعي بني �أفراد املجتمع ب�ضرورة ممار�سة املر�أة للن�شاط الريا�ضي والفوائد املرتتبة علىذلك من النواحي النف�سية واجل�سمية وال�صحية.
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املراجع العربية والأجنبية
�أو ًال  :املراجع العربية:

• -عبداجلبار عبداهلل �سعد ،طايري عبدالرزاق( )1999ريا�ضة املر�آة وعلوم امل�ستقبل بني الت�أثري
والت�أثر (امل�ؤمتر العملي الدويل الثالث ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنات جامعة الإ�سكندرية
�أكتوبر.البواب ،جابر (،)2011دور االعالم الريا�ضي يف التطوير والرتويح للريا�ضة (اجلزائر
واليمن كنموذج تتطبيقي) ،دار الكتب� ،صنعاء.
•�شيخة يو�سف احلبيب 1990م � :أ�سباب عزوف طالبات املرحلة الثانوية من اال�شرتاك يف الن�شاط
الريا�ضي بدولة البحرين ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة كلية الرتبية البدنية للبنني جامعة
حلوان.
•�سامل عبداللطيف �سويدان ،مديحة حممد �أمام (1982م) ،دور ال�صحافة يف تنمية االجتاهات
نحو الرتبية الريا�ضية ملراحله الإعدادية ملحافظة القاهرة (امل�ؤمتر العلمي الثالث �أبو قري)
الإ�سكندرية.
•خري الدين على عوي�س ،عطا ح�سن عبدالرحيم (1998م ،الإعالم الريا�ضي – مركز الكتاب للن�شر
– اجلزء الأول القاهرة.
•القبيلي ،فاطمة و�شومان ،حممد ( ،)2006الدعاية واالعالن بعد � 11سبتمرب ،دار الكتب العلمية
للن�شر ،جامعة عني �شم�ش ،القاهرة.
•عبد احلميد ،حممد ( ،)1997نظريات االعالم واجتاهات الت�أثري ،عامل الكتب ،القاهرة.
•ال�صيفي ،ح�سن (� ،)2011أخالقيات الإعالم يف الق�ضايا العربية ،دار الفجر للن�شر والتوزيع،
جامعة االزهر ،القاهرة.
•عبيدات� ،شريين حممد( ،)2005دور الإعالم يف ن�شر ريا�ضة املر�أة من وجهة نظر طالبات كليات
الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الأردنية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،الأردن.

ثانيا  :املراجع االجنبية:

•	 PAMELA.j
(1993)، CREEDON، WONANIN
MASS
COMMUNICATION، SAGE،PUBLICATIONS، LONDON .P61.
•	 Cuningham,Goerge.2003.Media Coverage of Women s Sport A
New look at an Old Proplem. Physical Educator, Vol.60, No.2.
•	 Lee, Judy .1992. MadiaPortvayals and Female Olympic Athletes:
Analyses of News papers Account of 1984 and the 1988 Summer
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Games. International Review of Sociology of Sport, Vol. 27, No 3.
•	 Martine، Mary Terasa. 2000. Learning to CompeteiMadia and
Orther Influences Froming the Self –Concepts of Four Female
College Athletes.DAI-A, VOL. 60, No. 09.
•	 Pirinen, Riitta. 1997. Catching up with men ? Finnish News paper
Cover age of Women s Entry into Traditionally Male Sport.
International Review for the Sociology of Sport، Vol.32, No.3.
•	 Walton، Theresa Ann.2002. Pinned by Grander Construction ? A
Critical Analysis of Media Representations of Female Amateur
Wrestling in the United States. DAL-A, Vol. 63, No.5.
املواقع االلكرتونية
http://www.kooora.com
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احلكم الر�شيـــــد باجلمهورية اليمنيــــة
"ماهيتــــه ،واقعــــه ،معوقاته و�س ُبل جتاوزها"

�أ� .شايف بن علي جار اهلل

باحث اكادميي متخ�ص�ص يف العالقات الدولية

مقدمة:

يعد م�صطلح احلكم الر�شيد ( )Good governanceواحد ًا من
�أهم املفاهيم وا�سعة االهتمام واالنت�شار �سيما يف منطقة ما ا�صطلح على ت�سميته
بال�شرق الأو�سط اجلديد حيث تعود بداية الأوىل �إىل بداية العقد الأخري من
القرن الع�شرين (الت�سعينات) من طرف �صندوق النقد والبنك الدوليني .
ك�آلية لإحداث التنمية املجتمعية ال�شاملة يف الدول النامية نتيجة
لعدم قدرة امل�ؤ�س�سات احلكومية عن حتقيق الأهداف املرجوة من وجودها �أ�ص ًال
ب�سبب العديد من العراقيل والت�شوهات لدى تلك احلكومات وكون اجلمهورية
اليمنية واحدة من تلك احلكومات التي اهتمت باحلكم الر�شيد منذ فرتة لي�ست
بالق�صرية وذلك من خالل جملة من الإجراءات التي اتخذتها بالت�شارك مع
اجلماعة الدولية �سيما بعد ظهور النظام الدويل اجلديد وا�ستفراد املع�سكر
الغربي (الواليات املتحدة االمريكية) بقيادة العامل وفر�ض منوذجه القائم على
الدميقراطية وحرية الر�أي والتعبري واقت�صاد ال�سوق واحرتام حقوق الإن�سان
و�سيادة القانون كمتطلبات لبناء احلكم الر�شيد وعليه ميكن طرح الإ�شكالية
التالية اىل �أي م�ستوى ا�ستطاعت اليمن التقدم يف حتقيق احلكم الر�شيد؟
والتي ميكن من خاللها ا�ستخراج الأ�سئلة التالية :
•ما هو احلكم الر�شيد ؟
•ما هو واقعة يف اجلمهورية اليمنية ؟
•ماهي معوقاته يف اجلمهورية اليمنية ؟
•وهل من ُ�سبل للخال�ص من تلك املعوقات ؟
•هذا ما �سنحاول الإجابة عليه من خالل البحث .
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املبحث الأول

ماهية احلكم الر�شيد
املطلب الأول :

مفهوم احلكم الر�شيد
ابتداء �أن نحدد مفهوم احلكم ومن ثم احلكم الر�شيد ،فاحلكم مفهوم ًا قدمي ًا قدم
ينبغي علينا
ً
احل�ضارات الب�شرية ذاتها وهو مفهوم يعرب عن ممار�سة ال�سلطة و�إدارتها ل�ش�ؤون املجتمع وموارده وتطوره
االقت�صادي واالجتماعي كما �أنه يحمل معان متعددة الأمر الذي ي�شكل �صعوبة يف حتديده بدقة ال�ستخدامه
يف ميادين معرفية وم�ستويات عملية خمتلفة وميكن �إرجاع البدايات الأوىل ملفهوم احلكم �إىل القرن الثاين
ع�شر امليالدي يف فرن�سا حيث مت ا�ستخدامه كمرادف ملفهوم احلكومة ويرى حممد عايد اجلابري �أن ترجمة
لفظ ( )Governanceالإجنليزية بدل لفظ احلكم املعربة ال يعك�س املعنى احلقيقي للمفهوم ويرى
ا�ستخدامه كما هو (كوفر نن�س) �أي ا�ستعمال الرتجمة احلرفية 1وهنا ال بد من التفريق بني مفهوم احلكم
واحلكومة كون احلكم �أو�سع نطاق ُا من احلكومة باعتبار �أن احلكم ي�شتمل على �أعمال امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية
من املنظمات املدنية والقطاع اخلا�ص بالإ�ضافة �إىل الأعمال التقليدية الر�سمية لل�سلطات (التنفيذية –
الت�شريعية – الق�ضائية) وميكن تعريف احلكم �أنه تعبري عن �إدارة وممار�سة ال�سلطة مب�ستوياتها املختلفة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
�سواء كانت مركزية �أو المركزية حملية �أو �إقليمية  2وانطالقا
ً
�سواء يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو غري
مما �سبق ف�إن مفهوم احلكم مفهوم �شامل لكل ما يحتويه �ش�ؤون الدولة
ً
الر�سمية.

�أو ًال  :تعريف احلكم الر�شيد :

لقد �أ�صبح احلكم الر�شيد حمط اهتمام جميع امل�ؤ�س�سات الدولية والدول على حد �سواء لكن يجب
الإ�شارة �إىل �أنه ومع هذا االهتمام تعدده املرادفات التي تعرب يف جمملها عن مفهوم واحد ح�سب اطالعي
ومعلوماتي منها (احلكم اجليد ،احلكم ال�صالح ،احلكم الرا�شد،احلاكمية ،احلوكمة ،احلكمائية ،احلكم
ال�سليم ،واحلكم الر�شيد واحلكم الفاعل  .....الخ)وهنا ال بد من الإفادة ب�أن احلكم الر�شيد له خليفة
تاريخية �إال �أنه �أعيد ا�ستخدامه يف القوامي�س املعا�صرة لل�ش�أن ال�سيا�سي والعالقات الدولية � 3سيما من قبل
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية �صندوق النقد والبنك الدوليني وم�شروع الأمم املتحدة الإمنائي وغريها من
4
املنظمات الدولية والإقليمية واملحلية  .وقد �شيع ا�ستخدام هذا املفهوم من بداية عقد الت�سعينات
ويرجح الدكتور � /سورين يتقوان وزير خارجية تايالند ال�سابق بروز احلكم الر�شيد �إىل العام
 -1ح�سني عبد القادر  ,احلكم الر�شيد يف اجلزائر و�إ�شكالية التنمية  ,مذكرة ماج�ستري  ,جامعة �أبي بكر بالقايد  ,تلم�سان � ,2012ص23
 -2ح�سن كرمي  ,مفهوم احلكم ال�صالح  ,يف كتاب الف�ساد واحلكم ال�صالح  ,مركز درا�سات الوحدة العربية ,بريوت ط� ,1ص6
 -3عبد الرزاق املقري  ,احلكم ال�صالح و�آليات مكافحة الف�ساد  ,دار اخللدونية للن�شر والتوزيع  ,اجلزائر ,ط� 1ص.16
 -4زهري عبد الكرمي الكايد  ,احلكمائية ( )Governanceق�ضايا وتطبيقات  ,املنظمة العربية للتنمية الإدارية بريوت ,ط�, 1ص.9
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1980م حينما بد�أت عجلة التنمية يف النظام الدويل ترتاجع م�ؤدية �إىل عدم اال�ستقرار يف النظام
االجتماعي وغياب اال�ستقرار الداخلي.5
وميكن و�ضع التعريفات التالية للحكم الر�شيد :

تعريف البنك العاملي (: )World bank

يعد البنك العاملي (الدويل) �أحد امل�ؤ�س�سات الدولية ذات االهتمام املتعاظم ب�أحداث التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة يف �أنحاء خمتلفة من العامل والتي من متطلباتها حتقيق �إ�صالحات هيكلية جلميع
مفا�صل الدول حمل الدعم والتي تتمحور حول بناء احلكم الر�شيد وقد عرف البنك العاملي (احلكم
الر�شيد على �أنه الطريق �أو احلالة التي متار�س بها احلكم يف �إدارة املوارد االقت�صادية واالجتماعية لبلد
ما بهدف التنمية) 6ومن خالل هذا التعريف يتبني �إنح�صارة على اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية وهو
�أمر مقبول كون البنك العاملي ي�شتغل على القطاعات االقت�صادية وهو مو�ضوع حيوي ب�صالحه تتحول كثري
من القطاعات كونه مالم�س لتفا�صيل حياة النا�س ابتداء من رغيف اخلبز وانتهاء بحالة الرفاة االجتماعي
مبعنى �آخر �أن التغيريات التي قد حتدث يف اجلانب االقت�صادي �أنها حتم ُا �ست�ؤثر على اجلوانب االجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية ....الخ
وعرف احلكم اجليد على �أنه ممار�سة ال�سلطة با�سم ال�شعب ب�أ�ساليب حترتم ا�ستقامة حقوق
وحاجات جميع املقيمني �ضمن حدود الدولة ويرتكز على قيمتني جوهريتني هما  :الت�ضمينية (االندماج)
وامل�سائلة (املحا�سبة).

تعريف الربنامج االمنائي للأمم املتحدة (: )UNDP

لقد عرف احلكم الر�شيد على �أنه ممار�سة ال�سلطات االقت�صادية والإدارية لإدارة �ش�ؤون املجتمع
على كافة امل�ستويات  7.ويعد هذا التعريف �أكرث تف�صي ًال من �سابقة رغم اقت�صاره على اجلوانب االقت�صادية
والإدارية كركيزة �أ�سا�سية له.

تعريف اتفاقية �شراكة كوتونو :

وهي اتفاقية موقعة بني الإحتاد الأوروبي و  77دولة من جنوب ال�صحراء االفريقية ودول
الكاريبي واملحيط الهادي حيث عرفته على �أنه (الإدارة ال�شفافة القابلة ملحا�سبة املوارد الب�شرية
والطبيعية واالقت�صادية واملالية لغر�ض التنمية املن�صفة وامل�ستدامة ،وذلك �ضمن نطاق بيئة �سيا�سية
8
م�ؤ�س�ساتية حترتم حقوق الإن�سان ومبادئ الدميقراطية وحكم القانون .
 -5خالد ح�سني اليماين  ,تقرير بعنوان (امل�شاركة يف الندوة الدولية من اجل ممار�سة احلكم اجليد لن�شر قيم الإن�سان � 16-15,سبتمرب �,2001ص.5
 -6خرية عبد العزيز  ,دور احلكم الرا�شد يف مكافحة الف�ساد الإداري وحتقيق متطلبات الرت�شيد الإداري  ,اجلزائر  ,بحث غري من�شور  ,جامعة احلاج خل�ضر
 .باتنة �,ص.318
WWW.unpd.org -7
� -8سفيان فوكة ومليكة بو �ضياف  ,احلكم الرا�شد واال�سرت�شاد ال�سيا�سي ودورة يف التنمية  ,جامعة ح�سيبة بن بوعلي  ,اجلزائر  ,ال�شلف � ,2008ص.4
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تعريف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية (:)OCDE

تعرف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية احلكم الر�شيد ب�أنه ا�ستعمال ال�سلطة ال�سيا�سية
و�إجراء الرقابة يف املجتمع مع �إيجاد العالقة التي تثري املوارد الالزمة لتحقيق تنمية اقت�صادية
واجتماعية .

تعريف جلنة احلاكمية الإجمالية العاملية :1995

احلكم الر�شيد هو جمموعة الطرق املتعددة لت�سيري الأعمال امل�شرتكة من طرف الأفراد
وامل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة بطريقة م�ستمرة يطبعها التعاون وامل�صاحلة والتوفيق بني امل�صالح املختلفة
واملتنازع حولها .9
	�أما هذا التعريف وهو �أكرث عمومة �إال �أنه ركز على اجلوانب الإدارية �سواء كانت ب�صورة جماعية
بامل�ؤ�س�سات �أم فردية .

تعريف مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة :

ي�شتمل احلكم الر�شيد على التقاليد وامل�ؤ�س�سات والعمليات التي حتدد كيفية اتخاذ القرارات احلكومية
ب�صفة يومية وتعالج الت�سا�ؤالت التالية :
 أكيف و�إىل �أي مدى يكون للمواطنني ر�أي يف �صنع ال�سيا�سات اليومية ؟ بما مدى كفاءة و�إدارة املوارد واخلدمات العامة ؟ جكيفية منع الأجهزة احلكومية من �إ�ساءة ا�ستخدام قوتها و�سلطتها ؟ دكيف تخلق لدى موظفي احلكومة الإح�سا�س ب�أنهم م�سئولني عن ت�صرفاتهم ؟ -هكيفية التعامل مع ال�شكاوى ؟()1

تعريف الأمانة العامة للأمم املتحدة كويف عنان :

لقد عرف احلكم الرا�شد على �أنه ال ميكن فر�ضه من قبل ال�سلطات الوطنية �أو املنظمات الدولية
وال ميكن خلقة بني ع�شية و�ضحاها ،و�إمنا هو �أجناز ونتيجة بحد ذاتها وبدون دولة القانون والإدارة
الوا�ضحة التي ميكن التنب�ؤ ب�سيا�ساتها وال�سلطة ال�شرعية ،ال ميكن حتقيق احلكم الر�شيد،م�ؤكد ًا على بناء
البيئة امل�ساعدة واملنا�سبة وهو ما يتطلب قناعة وم�شاركة املحكومني �إ�ضافة �إىل االندماج الكامل لكافة
املواطنني ب�صورة م�ستمرة يف �صناعة م�ستقبل �أوطانهم .10
وبناء على ما �سبق ف�أنه ال يوجد تعريف جامع مل�صطلح احلكم الر�شيد لأن كل م�ؤ�س�سة تعرفه من
الزاوية التي تنتمي �إليها وكذلك بالن�سبة للمفكرين و�إجما ًال ميكن لنا القول ب�أن احلكم الر�شيد هو احلكم
الذي يوفر للإن�سان احلياة الكرمية انطالق ًا من قواعد امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والعدالة واحلرية ب�أبعادها
املختلفة �سيا�سية ،اقت�صادية ،اجتماعية وثقافية والت�أكيد على ت�شارك املواطنني يف رمي ال�سيا�سات وو�ضع
القرارات العامة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة وتفعيل دور املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص .
 -9ح�سني عبد القادر  ,احلكم الرا�شد يف اجلزائر و�إ�شكالية التنمية املحلية  ,ر�سالة ماج�ستري  ,جامعة �أبي بكر بلقايد  ,تلم�سان اجلزائر �,ص.28-27
 -10زهري عبد الكرمي الكايد  ,مرجع �سابق �,ص.17
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املطلب الثاين

�أبعاد احلكم الر�شيد
هناك العديد من الر�ؤى حول �أبعاد احلكم الر�شيد التي تت�ضمن �أربعة �أبعاد ككل متكامل ال ميكن
حتقيقه �إال بوجودها وهي كما يلي :
 .1البعد ال�سيا�سي  :يعد هذا البعد واحد ًا من الأبعاد التي ال يتحقق احلكم الر�شيد بدونها والذي يعترب
الركيزة الأوىل له ويتطلب توفري ال�شرعية لل�سلطة احلاكمة �أي �أن تكون امل�ؤ�س�سات نابعة من الإدارة
ال�شعبية عرب انتخابات حرة و�شفافة ونزيهة ودورية ،ومتار�س ن�شاطها يف الرقابة على احلكومة
وغريها .كما ي�ستند البعد ال�سيا�سي على �ضرورة ت�شارك الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يف
�إحداث التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف �أي جمتمع .
 ,2البعد االقت�صادي واالجتماعي  :لأنه اقت�صادي ي�شرتط هذا البعد ن�شاط احلكم وذلك من خالل
اال�ستعمال العقالين للموارد العمومية  .و�أنه اجتماعي لأنه يعمل على التوزيع العادل للرثوات وفق ًا
ملعايري الإنتاج وهذا يو�ضع املواطنني يف طلب الإ�صالحات الإدارية وجند �أنه �أعيد حتديد دور الدولة
يف االقت�صاد وذلك من خالل متحور عملها يف الثالثة جماالت الآتية :
 أحتقيق اال�ستقرار يف و�ضع االقت�صاد الكلي بتخفي�ض حجم القطاع العام ج�إ�صالح الإطار العام التنظيميويجب ا�ستنادا على ما �سبق دعم القطاع اخلا�ص بنظام م�صريف فاعل ي�سعى لتعزيز قيم العمل
11
اجلاد واملنتج وتوفري ال�شفافية ،املعلومات ،الإح�صائيات وتعزيز امل�سئولية االجتماعية
 .1البعد القانوين  :يتحقق هذا البعد من خالل تطبيق �شروط م�شروعية جميع الت�صرفات للهيئات
احلاكمة ومطابقتها للقانون الذي و�ضعته امل�ؤ�س�سات املنتخبة واملعربة عن �إرادة ال�شعب هذا من زاوية
ومن زاوية �أخرى يتيح جلميع املواطنني عرب القنوات مناق�شة احلكام يف جميع ت�صرفاتهم ومن خالل
هذا البعد تتوفر امل�شروعية جلميع ت�صرفات احلكومة وبالتايل تكون حمل ر�ضى اجلماهري يف غالب
الأحيان الذي ي�ؤدي �إىل توافق كل القوى ال�سيا�سية واملجتمعية الذي هو جت�سيد فعلي للحكم الر�شيد
واال�ستقرار ال�سيا�سي .....
 .2البعد التقني الإداري  :هو ما يت�صل ب�إجراءات الإدارة من حيث الكفاءة والفعالية وهو ما ميكن
التعبري عنه بتوفر جهاز قوي وفعال يقوم ب�أداء الوظائف الإدارية املناطة به بطريقة فعالية �شفافة
مرتكز ًا على مكافحة الف�ساد الإداري بكل م�ستوياته وجتاوز عيوب البريوقراطية و�إنفاذ القانون
12
املحدد حلقوق وواجبات املوظفني يف �أعلى الهرم الإداري �أو �أ�سفله .
� -11سفيان فوكة ومليكة بو �ضياف  ,مرجع �سابق � ,ص.7-5
 - 12عمار بوحو�شي  ,الإجتاهات احلديثة يف علم الإدارة  ,دار الب�صائر للن�شر والتوزيع  ,ط�,2006 , 2ص.39
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املطلب الثالث

فواعل و�آليات احلكم الر�شيد
	ال �شك يف �أن للحكم الر�شيد فواعل و�آليات يرتكز عليها ويتحدد من خاللها لكي منيز بني احلكم
الر�شيد واحلكم ال�سيئ �أو غري الر�شيد ،وميكن القول ب�أن فواعل احلكم الر�شيد هي كما يلي :
الدولة بكل م�ؤ�س�ساتها الر�سميةاملجتمع املدينالقطاع اخلا�ص	�أما فيما يتعلق ب�آليات احلكم الر�شيد فهناك العديد من املعايري �سنتطرق �إليها بعد عر�ض موجز
عن فواعل احلكم الر�شيد .
 .1الدولة ( :)stateتعترب الدول بكل م�ؤ�س�ساتها املختلفة املحور الرئي�سي والأكرث ديناميكية وفعالية
يف �سبيل حتقيق مبادئ احلكم الر�شيد انطالقا من �أنها �صاحبة املبادرة على و�ضع ال�سيا�سات العامة
يف البالد فعلى �سبيل املثال للح�صر هي التي تقوم ب�سن الت�شريعات والقوانني والإ�شراف على تنفيذها
وعليه فهي املعينة بو�ضع �آليات تنظيمية منا�سبة لتج�سيد منطلقات احلكم الر�شيد وهذا ي�أتي عن
طريق �إف�ساح املجال للم�شاركة ال�شعبية الوا�سعة واحرتام حقوق الإن�سان احرتام حرية الإعالم
واحرتام معايري العمل وحتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع الرثوة فالدولة هي وحدها الكفيلة
والقادرة على �إيجاد التوازن يف املجاالت ال�سيا�سية االقت�صادية واالجتماعية  13وهي امل�سئولة عن
تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني وتعمل على تهيئة البيئة املنا�سبة للتنمية الب�شرية يف املجتمع .
 .2املجتمع املدين (: )civil societyتعد منظمات املجتمع املدين ال�ضلع الثاين �إىل جانب الدولة يف
حتقيق التنمية املجتمعية بكل م�ستوياتها فهي تت�ضمن (م�ؤ�س�سات ومنظمات غري حكومية ونقابات
مهنية وجمعيات ثقافية وتعاونية و�سائل �إعالم خا�صة بالإ�ضافة �إىل الأحزاب ال�سيا�سية غري املمثلة
يف الدولة ومتار�س هذه امل�ؤ�س�سات دور متوا�ضع ًا من الرقابة على �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية �إىل جانب
القطاع اخلا�ص ناهيك عن عملها يف حتقيق التكافل االجتماعي وتوثيق الهوية الوطنية ورفع م�ستوى
امل�شاركة ال�شعبية يف احلياة العامة 14مبعنى �أنه لوال وجود ق�صور يف �أداء احلكومات ملا وجدت منظمات
املجتمع املدين فهي ت�سهم يف �شتى ميادين احلياة ال�سيا�سية،االقت�صادية،االجتماعية،الثقافية،املهن
ية النقابية والتكنولوجية وي�شكل املجتمع املدين ر�أ�س املال االجتماعي للمجتمع .
 .3القطاع اخلا�ص (:)Privit scator
	�أ�صبح القطاع اخلا�ص ال�ضلع الثالث �إىل جانب الدولة واملجتمع املدين يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
 - 13د .حممد غربي  ,الدميقراطية واحلكم الر�شيد  ,رهانات امل�شاركة ال�سيا�سية وحتقيق التنمية  ,جملة دفاتر ال�سيا�سية والقانون :عدد خا�ص افريل
 ,2011اجلزائر ,ط�,1ص.10
 -14ح�سني عبد القادر  ,مرجع �سابق �,ص.49-39
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واحلكم الر�شيد وفق ُا ملا ورد يف من�شورات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومع تعاظم حجم القطاع اخلا�ص
يف الدول التي ت�سعى لتطبيق مبادئ و�أهداف احلكم الر�شيد ف�أنه يعد ميكانزم فاعل لبلوغ هذا احلكم،من
خالل توفري اخلربة واملال واملعرفة الالزمة بالت�شارك مع ال�ضلعان ال�سالفي الذكر .كما �أنه ي�ستطيع توفري
ال�شفافية يف عدد غري حمدد من القطاعات لتحكمه يف ن�شر املعلومات ويجب عليه حتمل م�س�ؤولية �أكرب يف
تدريب وت�أهيل القوى العاملة ومتكني العمال من اال�ستفادة من الإمكانيات املتوفرة تكنولوجي ًا 15ويهتم
القطاع اخلا�ص ب�صورة كبرية باال�ستثمار وت�شغيل اليد العاملة ورفع م�ستوى املعي�شة .

�آليات احلكم الر�شيد:

هناك العديد من الدول وامل�ؤ�س�سات الدولية التي �سهمت يف و�ضع �آليات احلكم الر�شيد وميكن
�أدراج الآليات كما يلي :
 .1جلنة حقوق الإن�سان � :أ�صدرت اللجنة قرار حتت رقم  2000/64حدت فيه جملة العنا�صر التي
يجب توافرها يف احلكم الر�شيد على النحو التايل :
ال�شفافيةامل�سئوليةامل�سائلةاال�ستجابة لتطلعات ال�شعب واحتياجاتهالتنمية الب�شرية امل�ستدامةوقد طرحت املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان الآليات التالية :
امل�شاركةالدميومةال�شرعية والقبول من طرف ال�سكانال�شفافيةالإن�صاف والعدل وامل�ساواةالقدرة على تنمية املوارداحلث على التوازن بني الأجنا�سالت�سامح وتقبل الآراء الأخرىالقدرة على تعبئة املوارد لأغرا�ض اجتماعيةتقوية الآليات الأ�صيلة وت�أهيل املواطنةالتطابق مع القانوناال�ستخدام العقالين والفعال للموارد� -15سفيان فوكة ومليكة بو�ضياف  ,مرجع �سابق �,ص.9
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توليد وحتفيز االحرتام والثقةامل�سئوليةالقدرة على تعريف احللول العقالنية والتكفل بهاالت�شجيع على حتمل امل�سئولية والت�سهيالت16
ال�ضبط �أكرث من قبل الرقابة .2اخلارجية الأمريكية  :حددت جمموعة من الآليات التي يرتكز عليها احلكم الر�شيد
انتخابات حرة ونزيهة�سلطة ق�ضائية م�ستقلة وحكم القانونحرية التعبري عن الر�أي وحرية ال�صحافةحماربة الف�ساد17
اال�ستثمار يف ال�شعب .3برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( :)UNDPيركز على الآليات التالية :
 احلريات ال�سيا�سية وامل�ساواة		
التمكني حرية الر�أي والتعبريالتعاون والتوافق مراقبة ال�سلطات		
العدالة يف التوزيع الت�سهيالت االقت�صاديةاال�ستدامة تكاف�ؤ الفر�صالأمان ال�شخ�صي18
 ح�سن اال�ستجابة�ضمانات ال�شفافية وامل�سائلة .4البنك الدويل ( :)World bankلقد و�ضع البنك الدويل �آليتني �أ�سا�سيتني للحكم الر�شيد كما يلي :
 أالت�ضمينية  :وتعني �ضمان لبع�ض حقوق املواطنني الأ�سا�سية مبا فيها امل�ساواة �أمام القانون وحقامل�شاركة يف عملية �إدارة احلكم .
 بامل�سائلة  :مبعنى �أن تكون الأطراف املنتجة من ال�شعب م�سئولة �أمامه عن �أخطائها بحيث حت�صل علىاملكافئات يف حال �أح�سنت الت�صرف كما �أنها �إدارة احلكم مبعنى �آخر ترتكز امل�سائلة على فكرة امتالك
19
ال�شعب احلق مب�سائلة حكومته على كيفية ا�ستعمالها ل�سلطة الدولة وموارد �شعبها .
ومن خالل ما �سبق ذكره من الآليات املقدمة من امل�ؤ�س�سات الدولية والدول يت�ضح ب�أن احلكم
الر�شيد ال ميكن حتقيقه �إال من خاللها وميكن اال�سرت�شاد مبا �أوردة البنك الدويل كونه و�ضع �آليتني عامتني
يتمحور حتتهما العديد من الآليات الت�ضمينية وامل�سائلة .
� - 16أمين طه ح�سن �أحمد  ,امل�ؤ�شرات املفاهيمية والعملية للحكم ال�صالح يف الهيئات املحلية الفل�سطينية  ,ر�سالة ماج�ستري  ,2008نابل�س  ,فل�سطني
�,ص.40
 -17بوالدوبريان�سكي  ,مبادئ احلكم الر�شيد � ,2004,ص.2-1
 - 18تقرير التنمية الب�شرية  ,2004برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  ,احلرية الثقافية يف عاملنا املتنوع  ,مطبعة كركي �,2004,ص.12
 -19البنك الدويل  ,احلكم اجليد  ,تقرير عن التنمية يف ال�شرق االو�سط و�شمال �إفريقيا  ,دار ال�ساقي بريوت لبنان ,ط�,1,2004ص.57
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وتعني الت�ضمينية �أن جميع املواطنني يتمتعون بحقوقهم الأ�سا�سية مبا فيها توفري املعاجلات
واملراجعات التي ي�ضمنها حكم القانون والتي ي�أتي يف مقدمتها احلق يف الإن�صاف والت�سامح بني جميع فئات
ال�شعب و�أفراده ناهيك عن �أداء احلكومة مع الأفراد واجلماعات على قدم امل�ساواة دون �أي متييز وتوفري
فر�ص متكافئة جلميع اخلدمات املقدمة منها ويعد هذا مفهوم �شامل لعدد من احلقوق �أما امل�سائلة فهي
تعني �أن الأفراد والأ�شخا�ص املنتخبة من ال�شعب ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ف�إنها حتت طائلة القانون
واال�ستجواب واملحا�سبة يف حال تبني تورطهم ب�أخطاء ارتكبوها واملقابل ف�إنهم �سيح�ضون بالتكرمي
واملكافئة عندما يح�سنون الت�صرف ويحققون النجاحات وت�أكيد ًا ملا �سلف ف�إن امل�سائلة هي مت�صلة بتدفق
املعلومات ب�صورة �شفافة لكي يتمكن الأفراد واجلماعات ب�صورة فردية �أو منظمة من ممار�سة حقهم يف
حما�سبة امل�سئولني عن ال�سلوكيات البادرة منهم .
املبحث الثاين

واقع احلكم الر�شيد يف اجلمهورية اليمنية
املطلب الأول :

بدايات احلكم الر�شيد باجلمهورية اليمنية
مرت اليمن عرب تاريخها الطويل مبحطات هامة يجب الإ�شارة اليها ب�صورة �سريعة مثل الثورة
اليمنية �26سبتمرب 1962م يف �شمال اليمن وثورة 14اكتوبر 1963م يف جنوب اليمن لي�شكال نقطة فا�صلة
للتحول �إىل مرحلة الولوج للع�صر االنفتاح عو�ض ُا عن العزلة والتحرر من اال�ستعمار بد ُال عن االحتالل
ويف تلك احلقبة التاريخية كانت تن�صف الدول ايدولوجي ًا بالر�أ�سمالية التي تدور يف فلك الدول الغربية
و�أمريكيا والدول ال�شمولية والتي متيل �إىل االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا حيث كانت اجلمهورية اليمنية
العربية (�سابق ًا)متيل للر�أ�سمالية على ا�ستحياء وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية (�سابق ًا)تدور يف
فلك املع�سكر ال�شرقي ال�شمويل اال�شرتاكي �إال �أنه وبعد حتقيق الوحدة اليمنية املباركة يف  22مايو 1990م
الذي يعد بحق حدث ًا غري جمرى كثري من الأمور يف البالد يف �سياق حتقيق الإ�صالحات ال�سيا�سية ال�شاملة
على امل�ستوى اجليوبوليتيكي وذلك باندماج �شطري اليمن يف كيان جيوبوليتكي واحد واعتماد مبد�أ التعددية
ال�سيا�سية واحلزبية كركن �أ�سا�سي للنظام ال�سيا�سي اجلديد مف�سح ًا املجال للمواطنني �أفراد وجماعات يف
ممار�سة حقهم يف احلرية ال�سيا�سية االقت�صادية الثقافية واالجتماعية بن�صو�ص د�ستورية وقانونية
كفلت للمواطنني تلك احلقوق مبا فيها احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية ور�سم ال�سيا�سات وو�ضع القرارات العامة
يف البالد ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة وحرية الر�أي والتعبري ،احلق يف ت�أ�سي�س واالن�ضمام ايل اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات املدنية ذات امل�ستويات املختلفة وامل�شارب الفكرية املتنوعة بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء م�ؤ�س�سات تعنى
بامل�سائلة والرقابة ومكافحة الف�ساد وجتدر الإ�شارة �إىل �أن العام 1995م �شهد املحطة الأوىل يف تبني
حكومة اجلمهورية اليمنية برناجم ًا �شام ًال للإ�صالحات الإدارية االقت�صادية النقدية املالية وبالتعاون
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مع �صندوق النقد الدويل ( )Fund monetary internationalوالبنك الدويل()World bank
وهيئة التنمية الدولية( )Association Development internationalا�ستطاعت عربه
20
احلكومة اليمنية من حتقيق العديد من الأهداف امل�سطرة يف اجلوانب االقت�صادية النقدية وال�سعريه
وال�سيا�سية والق�ضائية والقانونية واالجتماعية فعلى �سبيل املثال ال احل�صر فقد ت�ضمنت برامج احلكومات
املتعاقبة منذ حتقيق الوحدة اليمنية �إىل يومنا هذا جملة من الأهداف الرامية �إىل �إعادة النظر يف
وظيفتها والدور املناط بها مثل:
�إعادة البناء امل�ؤ�س�سي وال�سعي نحو تطوير وحتديث الإدارة العامة يف جميع م�ؤ�س�سات الدولةتطوير البنى والهياكل التنظيمية والوظيفية وتو�صيف الوظائف العامة و�إلغاء االزدواجية والتكراراالهتمام بالكفاءات الإنتاجية وتعزيز وتوزيع دور القطاع العام يف تقدمي اخلدمات االجتماعيةوتقلي�ص دورة يف املجاالت االنتاجية والتوزيع للخدمات وتركها للقطاع اخلا�ص
تو�سيع دائرة ال�صالحيات لل�سلطة املحلية من خالل امل�شاركة ال�شعبيةتعزيز الدميقراطية التعددية ال�سيا�سية حرية الر�أي والتعبري21
�إ�صالح ال�سلطة الق�ضائية وال�سعي نحو ا�ستقالل كافة �أجهزتها وفر�ض احرتام القانون و�سيادته .ان ما يجب الإ�شارة اليه هو �أن البدايات الأوىل الهتمام الدولة باحلكم الر�شيد ب�صورة ر�سمية يعود للر�ؤية
اال�سرتاتيجية لليمن 2025م  22والتي خ�ص�صت حيز ًا منا�سب ًا للبناء امل�ؤ�س�سي والإداري للدولة باعتباره
املحور الذي تدور حوله كافة الأن�شطة  23وت�شمل ر�ؤية اليمن اال�سرتاتيجية 2025م على العديد من
املحاور كما يلي :
ر�ؤية ا�سرتاتيجية يف املجال االقت�صادي وت�ضم العديد من املحاور التف�صيلةر�ؤية ا�سرتاتيجية يف املجال االجتماعي وت�ضم العديد من املحاور التف�صيلةر�ؤية ا�سرتاتيجية يف املجال الثقايف وت�ضم العديد من املحاور التف�صيلةر�ؤية ا�سرتاتيجية يف املجال العلم والتنمية وت�ضم العديد من املحاور التف�صيلةر�ؤية ا�سرتاتيجية يف املجال ال�سيا�سي وت�شمل املحاور التالية : أتعزيز الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية بتعزيز احلريات العامة وحقوق الإن�سان وحقوق امللكية الفكرية جتطوير الإدارة اجليدة وال�شفافية دتفعيل الالمركزية وال�سلطة املحلية -20نبيل عبده �شم�سان القد�سي � ,أثر الإ�صالحات الإدارية على تر�شيد وتقومي هيكل الوظائف والأجور يف اجلمهورية اليمنية درا�سة مقارنة بتجربة اململكة
الأردنية الها�شمية  ,مطبعة التوجيه  ,2010اليمن � ,صنعاء ط� ,1ص.64-63
 - 21عبد احلكيم ال�شرجبي � ,أهمية الأ�صالحات ومكافحة الف�ساد يف اليمن (نحو بلورة لر�ؤية املانحني ) بحث غري من�شور � ,2005,ص.1
 -22هي وثيقة �أعدت يف مطلع الألفية اجلديد.
 -23طه �أحمد الف�سيل � ,أهمية تعزيز منظومة احلكم اجليد لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ,يف كتاب منظومة اال�صالحات الوطنية الواقع و�آفاق
امل�ستقبل  ,معهد امليثاق  ,مطابع التوجية ,ط�,2007 ,1ص.126
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 هت�شجيع منظمات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتعزيز وتر�سيخ الوعي ال�سيا�سي وتقاليد املمار�سة ال�سيا�سية24
 زدعم ال�سيا�سية اخلارجيةا�ستنادا �إىل ر�ؤية اليمن اال�سرتاتيجية 2025م لقد و�ضعت العديد من اال�سرتاتيجيات واخلطط
والربامج الكفيلة بتحقيق الأهداف املر�سومة يف اال�سرتاتيجية منها على �سبيل املثال اخلطة اخلم�سية
الثانية  2005-2001التي ا�شتملت على مطالب لتحقيق �أهدافها منها �إجراء �إ�صالحات م�ؤ�س�سية يف
البنيات والهياكل احلكومية املعنية بتطبيق ما ورد يف اخلطة اخلم�سية مع موا�صلة برامج الإ�صالح الإداري
واملايل واالقت�صادي تفعيل دور الرقابة واملحا�سبة وال�سلطة املحلية والالمركزية �إ�صالح جهاز العدالة،
الأمن و اال�ستقرار كما و�ضعت ا�سرتاتيجية التخفيف من الفقر  2005-2003حمور ًا خا�ص يهتم باحلكم
25
والإدارة اجليدة .
ومن خالل ما �سبق يتبني ب�أن اليمن قد نحت منذ وقت لي�س بالقريب يف �إجراء �إ�صالحات هيكلية
يف البنيات امل�ؤ�س�سية �سيما بعد حتقيق الوحدة اليمنية 1990م التي تطلبت �أجراء العديد من الإ�صالحات
على امل�ستويات القانونية وامل�ؤ�س�سية بجوانبها املختلفة �إال �أن الرتكيز على احلكم الر�شيد مل يظهر ب�صورة
ر�سمية �إال من خالل ر�ؤية اليمن لال�سرتاتيجية 2025م وما تفرع عنها من ا�سرتاتيجيات قطاعيه وخطط
خم�سيه وبرامج مرحلية غري �أن التطبيق الفعلي لكل هذا اال�سرتاتيجيات والربامج الزالت يواجهها العديد
من العقبات والتي �سنتطرق �إليها بالتف�صيل يف جزئية خا�صة بها يف هذا البحث .
املطلب الثاين

واقع احلكم الر�شيد باجلمهورية اليمنية
قيا�س واقع احلكم الر�شيد يحتم علينا العودة �إىل الآليات املحددة �سلف ًا يف الإطار النظري
لهذه الدرا�سة لكي يت�سنى لنا معرفة الواقع الذي بلغه احلكم الر�شيد باجلمهورية اليمنية وعليه ميكن
اال�ستعانة بالآليات التالية :

�أو ًال  :الت�ضمينية وهي ت�شمل العديد من احلقوق التي ميكن ادراج بع�ض ًا منها كما يلي :

امل�شاركة ( :)Participationيعد مفهوم امل�شاركة من �أهم الآليات لبناء احلكم الر�شيد يف هذه
الدولة �أو تلك ويعني ا�شرتاك جميع قطاعات ال�شعب وفوا علة يف ر�سم ال�سيا�سات و�صنع القرارات العامة
يف البالد �سواء كانوا �أفراد ًا �أو جماعات من�ضمني �ضمن منظمات مدنية �أو قطاع خا�ص �أو غريه واجلمهورية
اليمنية قد عرفت بعد حتقيق الوحدة اليمنية يف  22مايو 1990م حتوالت ال ي�ستهان به �سيما فيما
 -24وزارة التخطيط والتعاون الدويل  ,ر�ؤية اليمن اال�سرتاتيجية .2025
 -25طه �أحمد الف�سيل  ,مرجع �سابق �,ص.127
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يتعلق بامل�شاركة ال�سيا�سية فعلى �سبيل املثال ال احل�صر قد عرفت دولة الوحدة العديد من االنتخابات
ذات امل�ستويات املختلفة ابتداء باال�ستفتاء على الد�ستور واالنتخابات الرئا�سية النيابية واملحلية حيث
جرت �أول م�شاركة للمواطنني يف البالد بتاريخ 16-15مايو 1991م لال�ستفتاء على د�ستور دولة الوحدة
والذي �صوت له �أغلب امل�شاركني بنعم للد�ستور امل�ستفتى عليه 26ثم جاء االنتخابات النيابية الأوىل بتاريخ
27ابريل 1993م وهي االنتخابات الأوىل التناف�سية بني الأحزاب ال�سيا�سية باليمن اجلديد املوحد ذات
ال�صبغة التعددية للنظام ال�سيا�سي وتلتها االنتخابات النيابية الثانية بتاريخ  27ابريل 1997م والتي
جاءت بعد حرب �صيف 1994م حيث كان التناف�س فيها �أقل ب�سبب مقاطعة احلزب اال�شرتاكي اليمني
ال�شريك يف حتقيق الوحدة ب�سبب خروج معظم قياداته �إثر حرب 1994م وتعد املقاطعة جزء من العملية
ال�سيا�سية �أي �أنه حق مكفول وتبعتها �أول انتخابات رئا�سية تناف�سية بني مر�شحني اثنني رغم ما قيل
وكتب عنها �أنها م�سرحية مفربكة �إال �أنها حمطة هامة يف طريق بلوغ التداول ال�سلمي لل�سلطة وكان ذلك
بتاريخ � 13سبتمرب 1999م  27ثم جرت االنتخابات املحلية الأوىل يف عهد دولة الوحدة بتاريخ  28فرباير
2001م بالتزامن مع �إجراء ا�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية لبع�ض مواد الد�ستور و�إ�ضافة مواد �أخرى
بهدف �إن�شاء جمل�س �شورى يعيد فيه الكفاءات اخلربات وال�شخ�صيات االجتماعية وذلك لتو�سيع دائرة
امل�شاركة  28لت�ضيف حمطة جديدة على طريق �إ�شراك املواطنني يف عملية �صناعة القرار �سيما يف جوانبها
املحلية والتنموية باعتبار �أن االنتخابات املحلية �ستمكن الأفراد من اختيار ممثليهم باملجال�س املحلية عن
طريق االنتخابات ال�سرية واملبا�شرة .
ثم �أتت االنتخابات النيابية الثالثة يف عهد دولة الوحدة بتاريخ  27ابريل 2003م والتي ت�ؤكد
�أمر ًا هام ًا بالن�سبة للباحث هو انتظام العملية االنتخابية وحتقيق التداول ال�سلمي لل�سلطة الت�شريعية
وفق ًا لعملية تناف�سية �شهد لها العديد من املنظمات الإقليمية والدولية رغم ما ح�صل فيها من �أخطاء
واخرتاقات للقوانني والنظم واعتربها بع�ض املحللون اليمنيني �إ�ضافة جديدة لليمن يف �سجلها الدميقراطي
الرامي �إىل حتقيق الوعي واال�ستقرار وتثبيت دعائمه . 29
وقد كانت هذه االنتخابات النيابية الأكرث فاعلية من جميع الزوايا التناف�سية بني الأحزاب
للح�صول على �أكرب عدد ممكن من املقاعد والأ�صوات ملا من �ش�أنه معرفة مكانه كل حزب وتنظيم �سيا�سي على
ال�ساحة جتنيد ًا وانت�شار ًا وم�ؤ�س�ساتية بالإ�ضافة �إىل �أن االنتخابات جرت يف ظل رقابة حملية (جمتمع
مدين) ودولية (منظمات �إقليمية ودولية) ذات اهتمام وتخ�ص�ص هذا املو�ضوع حيث منحت اللجنة العليا
لالنتخابات واال�ستفتاء الرتاخي�ص الالزمة لنحو � 25.000شخ�ص ميار�س مهام الرقابة املحلية على �سري
30
العملية االنتخابية
 - 26عبداهلل ح�سني بركات و�أخرون  ,اال�ستفتاء على د�ستور دولة الوحدة1991 ,م� ,ص 26 :
 - 27اللجنة العليا لالنتخابات والإ�ستفتاء الكتاب الإح�صائي لالنتخابات النيابية الرئ�سية مطابع احلبي�شي احلديثة �صنعاء .
 - 28موقع اللجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء 2014/1/www.scer.com-14 2005-2002
� - 29أحمد عبداهلل ال�صويف و�آخرون  ,التحوالت الدميقراطية يف اليمن  ,مطابع التوجية املعنوي � ,صنعاء �,ص.45
 - 30املعهد الدميقراطي الوطني لل�ش�ؤون الدولية  ,التقرير اخلتامي لالنتخابات النيابية اليمنية التي جرت يف  27ابريل 2003م �,ص.6
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	�إن عملية الرقابة على �سري العملية االنتخابية تعد �إجراء يحقق التطور يف االنتخابات على
م�ستويات خمتلفة �أحزاب �أو �أفراد �سيما عندما يكون من ميار�س ذلك العمل م�ؤهل ومدرب كونه ير�صد
اخلروقات واجلرائم االنتخابية وي�ضمنها يف تقريره لكي يتفاداها املعنيون يف العملية االنتخابية القادمة
.31
وتلتها االنتخابات الرئا�سية واملحلية يف � 20سبتمرب 2006م وقد كانت االنتخابات الرئا�سية
الثانية �أكرث فاعلية من �سابقتها من حيث ال�سباق بني املر�شحني يف تقدمي الوعود للمواطنني من خالل
الربامج االنتخابية �أو كانت املناف�سة حممومة بني الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح واملر�شح في�صل بن
�شمالن وقد فاز الرئي�س ال�سابق بن�سبة  77.17%وح�صل املر�شح بن �شمالن على ن�سبة  21.82%حيث
كان عدد امل�صوتني بلغ  9.748.456ناخب ًا و ناخبه  .32ويحدد الد�ستور العهدة الرئا�سية بفرتتني مدة كل
واحدة �سبع �سنوات �شم�سية ابتداء من تاريخ �أدائه لليمني الد�ستورية  33وجرت يف نف�س الوقت االنتخابات
املحلية الثانية والتي ت�سهم ب�صورة مبا�شرة يف حتقيق العديد من احلقوق ال�سيا�سية،االقت�صادية،
االجتماعية والتنموية ب�صورة �شاملة وقد �أ�شادت جلنة االحتاد الأوروبي باالنتخابات وقالت عنها �أنها
مناف�سة �سيا�سية مفتوحة وفعلية لكنها باملقابل �أ�شارت �إىل بع�ض اخلروقات والعيوب التي �صاحبت العملية
االنتخابية من بدايتها �إىل نهايتها مثل م�شاركة �صغار ال�سن يف االقرتاع و ترهيب الناخبني وتوقيف
34
مر�شحي املعار�ضة اال�ستخدام املفرط ملوارد الدولة من جانب احلزب احلاكم .
ثم جاءت االنتخابات الرئا�سية الثالثة املنفذة بتاريخ  21فرباير 2012م بعدما ا�صطلح على
ت�سميته بالأزمة ال�سيا�سية الكبرية التي ع�صفت بالعديد من الأنظمة العربية (ثورات الربيع العربي)
واليمن واحدة منها وقد �أفرزت اتفاق ًا برعاية �إقليمية ودولية (املبادرة اخلليجية) التي جاءت االنتخابات
الرئا�سية ك�أحد بنودها والتي كانت انتخابات ملر�شح وحيد هو امل�شري عبد ربه من�صور هادي والذي جرى
اال�ستفتاء عليه من خالل هذه االنتخابات والتي ح�صل فيها على ما ن�سبته  99.8%من �إجمايل عدد
امل�صوتني واملقدر عددهم  6.635.139ناخب ًا وناخبه.
وكانت هذه االنتخابات هي الإهداء على الإطالق لي�س ل�شيء �إال �أنها غري تناف�سية فهي ا�ستفتاء
�شعبي ي�ضفي �شرعية �شعبية للرئي�س املنتخب و�شرعية دميقراطية .

احلوار الوطني ك�آلية من �آليات امل�شاركة ال�سيا�سية ال�شاملة :

م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل �أتى عرب عملية دقيقة وح�سا�سة يف زمن دقيق وع�صيب وفق ًا
لآليات واكبت املتغريات الدولية وحافظت على اخل�صو�صية املحلية حيث �صدر قرار رئي�س اجلمهورية رقم
 13ل�سنه 2012م بت�شكيل جلنه التوا�صل ثم �أ�صدر القرار رقم  30ل�سنة 2012م ب�إن�شاء اللجنة الفنية
� -31شايف علي �شايف جار اهلل  ,دور امل�شاركة ال�سيا�سية يف ترقية حقوق الإن�سان ال�سيا�سية باليمن � ,أطروحة ماج�ستري �,2006,ص.167
 -32املو�سوعة احلرة اليمن االنتخابات الرئا�سية واملحلية بتاريخ ar.wikipedia.org 2014/1/23
 - 33د�ستور اجلمهورية اليمنية ,2001,املادة �,112ص.68
 -34مركز كارتغي لل�شرق الأو�سط  ,نتائج االنتخابات الرئا�سية واملحلية يف اليمن  ,2008,بيورت .
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للإعداد والتح�ضري مل�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل بتاريخ  14يونيو 2012م وقد حدد هذا القرار الفواعل
ال�سيا�سية واالجتماعية وال�شبابية امل�شمولة كما يلي :
 .1االئتالف الوطني (امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفائه)
 .2املجل�س الوطني (اللقاء امل�شرتك و�شركاءه)
 .3الأحزاب ال�سيا�سية والأطراف ال�سيا�سية الأخرى
 .4احلركات ال�شبابية
 .5احلراك اجلنوبي
 .6احلوثيني (�أن�صار اهلل)
 .7منظمات املجتمع املدين
 .8القطاع الن�سائي
ومت تعيني عدد من ال�شخ�صيات عدد  25فرد ًا ميثلون الثمان فواعل املذكورة �أعاله وذلك للإعداد
والتح�ضري مل�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل .35
وبعد ذلك �صدرت العديد من القرارات ،القرار رقم  5ل�سنة 2012م ب�ش�أن �إن�شاء �أمانة عامة
مل�ؤمتر احلوار الوطني ،القرار رقم ل�سنه 2012م ب�ش�أن النظام الداخلي مل�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل
(�ضوابط احلوار) ،القرار رقم  11ل�سنة 2012م بت�شكيل م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل ،القرار رقم 12
ل�سنة 2012م بت�شكيل هيئة رئا�سة م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل .36
وقد �صبت جملة هذه القرارات يف اختيار  565ع�ضو ًا وع�ضوه يف م�ؤمتر احلوار ميثلون كافة
الفواعل ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية اليمنية وقد مت تق�سيم امل�ؤمترون �إىل ت�سع فرق
عمل هي كما يلي :
 .1فريق عمل الق�ضية اجلنوبية
 .2فريق عمل ق�ضية �صعده
 .3فريق عمل بناء الدولة
 .4فريق عمل احلكم الر�شيد
 .5فريق عمل التنمية
 .6فريق عمل احلقوق واحلريات
 .7فريق عمل ا�ستقالل الهيئات وق�ضايا خا�صة
 .8فريق العدالة االنتقالية
 .9فريق الأمن واجلي�ش
عكفت فرق العمل الت�سع طيلة فرتة تتجاوز الع�شرة �شهور على و�ضع احللول واملعاجلات كل فريق
 - 35وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ,القرار رقم ل�سنه 2012م ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة الفنية للإعداد والتح�ضري مل�ؤمتر احلوار �,ص.58
 - 36نف�س املرجع .
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فيما يخ�صه حيث بد�أ م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل باالفتتاح الر�سمي بتاريخ  18مار�س 2013م وكانت
قد حددت فرتة انعقاده ب�ستة �أ�شهر لكن الوقت مل يكن كافي ًا لذلك و ب�سبب ج�سامة احلدث والق�ضايا
املطروحة التي حتتاج �إىل جهد كبري ووقت �أطول ناهيك عن الإعاقات من خارج �أروقة امل�ؤمتر وداخله،
ولكن ها هو م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل قد و�صل اليوم و�أنا �أكتب هذه احلروف �إىل اختتام �إعماله بحفل
ر�سمي رائع بتاريخ  25يناير 2014م جم�سد ًا روح امل�شاركة الوا�سعة جلميع القوى ال�سيا�سية وغريها ذات
امل�شارب الفكرية واملذهبية املختلفة التي ر�سمت مالمح بل وجوهر �شكل الدولة االحتادية اليمنية وهنا ال
نقول ب�أن اليمنيني قد و�صلوا �إىل بر الأمان بهذا العمل اجلميل ولكنة و�ضع الدولة واملجتمع بكل فئاته على
الطريق ال�صحيح وال زالت الأمور حتتاج �إىل عمل م�شرتك جبار لكل اليمنيني ال �سيما امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص لكي يحقق ال�شعب حقه يف العي�ش الكرمي بالأمن واال�ستقرار وحت�سني
م�ستوى الدخل واملعي�شة و�صو ًال �إىل الرفاه االجتماعي الذي ين�شده كافة ابناء ال�شعب .وللإ�شارة ب�أن فريق
احلكم الر�شيد قد مت تق�سيمة اىل ثالث جمموعات كما يلي :
•جمموعة �سيادة القانون
•جمموعة ا�س�س ال�سيا�سة اخلارجية
•جمموعة كفاءة االدارة وتوازن ال�سلطة وامل�س�ؤولية
كما و�ضعت العديد من املوجهات الد�ستوريه والقانونيه ت�ضمنتها  157مبد�أً توجيهي ًا باال�ضافه
اىل القرارات والتو�صيات التي بلغت �،38صبت يف جمملها نحو اجراء اال�صالحات املنا�سبه على كافة ال�صعد
الكفيله بتحقيق احلكم الر�شيد مرجع (م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل ،احلكم الر�شيد،مطابع التوجية
املعنوي 2014م �ص �ص )140-102
وهنا ال بد من القول ب�أن امل�شاركة مب�ستوياتها املختلفة قد حتقق ال�شطر الكبري منها وحتققت
�أبعاد احلكم الر�شيد ال�سيا�سية الإدارية القانونية واالقت�صادية واالجتماعية وفواعل احلكم الر�شيد
الثالثة الدولة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص بيد �أن ما يجب الإ�شارة اليه هو �أن ما حتقق الزال يرافقه
العديد من اخلروقات والعراقيل التي ي�ستدعى الوقوف عنده ونحن قد خ�ص�صنا لها بند ًا كام ًال فهذا ال
يعني �أن �شروط ومعايري احلكم الر�شيد قد حتققت بكل تفا�صيلها الزلنا بحاجة للمزيد من اجلهود الر�سمية
واملجتمعية لتجاوز تلك ال�صعاب .

حرية التعبري وال�صحافة :

تعد من �أهم �آليات احلكم الر�شيد حرية الر�أي والتعبري ميكن تعريفها على �أنها احلرية يف التعبري
عن الأفكار والآراء عن طريق الكتابة �أو الكالم �أو �أي عمل فني بدون �أي رقابة �أو قيود حكومية بحيث
تكون تلك احلرية يف �إطار الد�ستور والقانون وعليه فقد ا�صدرت احلكومة اليمنية القانون رقم  25ل�سنة
1990م ب�ش�أن ال�صحافة واملطبوعات .37
 -37وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ,قانون رقم  25ل�سنة 1990م ب�ش�أن ال�صحافة واملطبوعات  ,اجلريدة الر�سمية رقم  15ل�سنة � ,1990ص.3
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واملهم هنا لي�س ال�سرد التاريخي للقانون بقدر ما يهمنا �إف�ساح املجال حلرية الكلمة والر�أي
والكتابة والفكر وال�صحافة والتعبري واالت�صال وحل�صول على املعلومة حق من حقوق املواطنني وفق ُا
للد�ستور و�أحكام هذا القانون .
كما ورد يف ن�ص املادة � 13أنه ال جتوز م�سائلة ال�صحفي عن الر�أي الذي ي�صدر عنه �أو املعلومات
ال�صحفية التي ين�شرها �أو ال يكون ذلك �سبب ًا للإ�ضرار به ما مل يكن فعلة خمالف ًا للقانون  38لقد عرفت
ال�صحافة اليمنية يف عهد دولة الوحدة تطور ًا ملحو�ض ًا على م�ستوى الن�صو�ص القانونية التي �أتاحت
الفر�صة للأحزاب والأ�شخا�ص ب�إ�صدار الع�شرات من ال�صحف واملجالت ذات امل�ستويات املختلفة والقنوات
الف�ضائية ناهيك عن ما �أحدثته ثورة املعلومات من تقدم عاملي جعل اليمن على املحك بحيث �أ�صبحت
ال�شبكة العنكبوتية ( )Internetهي الطريقة الأ�سرع والأو�سع انت�شار ًا يف تبادل املعلومات ون�شرها
ب�صورة �سريعة جد ًا ويف ف�ضاءات رحبة .
وعليه فقد �أف�سح املجال ب�صورة جيدة لل�صحفيني يف التعبري عن الآراء والأفكار واحل�صول على
املعلومة لنقلها ب�صورة �أمينة و�صادقة للعامة وبهذا يعترب مهنة ال�صحافة ترمومرت تقا�س بها نب�ض ال�شارع
حول ق�ضية من الق�ضايا غري �أن عملية ممار�سة ال�صحافة وحرية الر�أي والتعبري عن الأفكار ي�صاحبها
العديد من الأخطاء واملعوقات �سواء من منفذي القانون �أو ال�صحفيني ذاتهم .

ا�ستقاللية الق�ضاء و�سيادة القانون :

كانت والزالت و�ستظل عملية ا�ستقاللية الق�ضاء من �أهم املبادئ التي تكفل وت�ضمن عدالة
الق�ضاء وهي �إحدى الأركان التي يقوم على �أ�سا�سها احلكم الر�شيد و تتج�سد يف مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات
هذا من زاوية ومن زاوية �أخرى جعل الق�ضاء م�ستق ًال ك�أ�شخا�ص وعدم و�ضعهم حتت رهبة �أي �سلطة حاكمة
و�أن يخ�ضعوا ل�سلطان القانون ال �سواه 39وبالن�سبة للق�ضاء باليمن فقد ن�ص الد�ستور اليمني يف مادة 149
على (ان الق�ضاء �سلطة م�ستقلة ق�ضائي ًا ومالي ًا و�إداري ًا والنيابة العامة هيئة من هيئاته  ...الخ) 40وقد
�صدر القانون رقم ( )1ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية الذي كان رئي�س اجلمهورية يف ظلة يتوىل
رئا�سة ال�سلطة الق�ضائية وذلك �إىل العام  2006م حيث �أ�صدر رئي�س اجلمهورية القانون رقم ()15
ل�سنة 2006م بتعديل بنود القانون ال�سابق والتي تخلى رئي�س اجلمهورية عن رئا�سة ال�سلطة الق�ضائية
و�أ�صدر قرار ًا بتعيني القا�ضي ع�صام عبد الوهاب ال�سماوي لل�سلطة الق�ضائية ومت الف�صل بني املحكمة العليا
وجمل�س الق�ضاء حيث �أ�صدر رئي�س اجلمهورية قرار ًا رقم ( )5ل�سنة 2012م بتعيني الدكتور علي نا�صر
�سامل رئي�س ًا ملجل�س الق�ضاء الأعلى واحتفظ ال�سماوي مبكانة رئي�س ًا للمحكمة العليا 41ورغم كل الإجراءات
املتبعة لتحقيق ا�ستقالل الق�ضاء و�سيادة القانون اال ان ذلك مل ميكن ال�سلطة الق�ضائية من اال�ستقالل
 - 38نف�س املرجع �,ص.6-4
 -39حممد قايد حممد ال�صايدي  ,ا�ستقالل الق�ضاء يف اليمن بني الواقع والطموح  ,بحث غري من�شور .2013,
 - 40وزارة ال�ش�ؤون القانونية ,د�ستور اجلمهورية اليمنية  ,2001مرجع �سابق �,ص.102
 -41حممد قايد حممد ال�صايدي  ,مرجع �سابق �,ص.8-7
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ناهيك هن �سيادة القانون ،مبعنى �أنه الزال هناك �سي�صدره من ال�سلطة التنفيذية على الق�ضائية من تعيني
وت�شكيل ال�سلطة الق�ضائية والتي متار�س �صالحيات ه�شة وكذلك عدم ا�ستقالل كوادر ال�سلطة الق�ضائية
عن الأحزاب ال�سيا�سية بالإ�ضافة �إىل �أن عدد منهم ميار�سون انتهاك القانون العتبارات مناطقية طائفية
مذهبية و�أ�صبحت ال�سلطة الق�ضائية م�سرح ًا لل�صراعات ال�سيا�سية وت�صفية احل�سابات من خالل خلق
امل�شاكل والق�ضايا غري العادلة للمواطنني ويعتقد الباحث ب�أن �أهم مع�ضلة يعاين منها املجتمع والدولة يف
�آن واحد �سيادة القانون املفقودة ب�سبب املمار�سات غري امل�س�ألة ابتداء باملعنيني بتنفيذه ومرور ًا باملواطنني
بالدرجات الدنيا وو�صو ًال �إىل املواطن الب�سيط ،كما ي�ؤكد الباحث ان عملية �سيادة القانون لي�ست هي التي
ت�سري كافة م�ؤ�س�سات الدولة و�إمنا تي�سر من خالل دهنيات القائمني عليها فبقد ما يكون الفرد املعني على
ر�أ�س �أي م�ؤ�س�سة يت�صف بالكفاءة والفعالية والنزاهة والوعي العايل والتحرر من القيود ذات الوالءات
ال�ضيقة ف�أنة ي�سري امل�ؤ�س�سة ب�شكل جيد والعك�س �صحيح .
مكافحة الف�ساد :يعترب الف�ساد �آفة عرفتها املجتمعات الب�شرية منذ خلق اهلل اخلليقة و�أخذت بالتطور والتفنن من
ذلك احلني �إىل اليوم ومن هنا ال بد الزم ًا من تعريف الف�ساد قبل اخلو�ض يف مكافحته فقد عرفت منظمة
ال�شفافية الدولية الف�ساد على �أنه (كل عمل يت�ضمن �سوء ا�ستخدام املن�صب العام لتحقيق م�صلحة خا�صة
ذاتيه لنف�سه �أو جماعته وب�صوره عامة ف�أنه ي�ؤدي �إىل �إحلاق ال�ضرر بامل�صلحة العامة) وتتجلى مظاهرة
يف الر�شوة ،املح�سوبية ،املحاباة ،الو�ساطة ،االبتزاز و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة ،التزوير ،اختال�س املال العام،
العموالت التهرب ال�ضريبي ،بيع املنا�صب  ..الخ . 42
وقد اتخذت احلكومة اليمنية العديد من التدابري والإجراءات الرامية �إىل مكافحة الف�ساد
وكان �أول �إجراء قامت به هو امل�صادقة على االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد وذلك بالعام 2005م ثم
�أ�صدر قانون الإقرار بالذمة املالية ومكافحة الف�ساد عام 2006م وبالتايل �إن�شاء الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد 2007م و�صدر قانون املناق�صات واملزايدات واملخازن احلكومية ،و�أن�ش�أت اللجنة العليا
للمناق�صات واملزايدات والهيئة العليا للرقابة على املناق�صات واملزايدات كما �صدر قانون مكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب. 43
وقد �سعت الهيئات املذكورة �إىل ممار�سة �صالحيتها على م�ستوى الواقع املتخم بالف�ساد بكل
م�ستوياته باليمن �سواء على امل�ستوى املايل والإداري واالقت�صادي �إىل اخرة فعلى �سبيل املثال لقد قامت
هيئة مكافحة الف�ساد ب�إحالة العديد من امل�سئولني اىل نيابة الأموال العامة بتهم ف�ساد منهم مدير عام
ال�ش�ؤون املالية ومدير احل�سابات بوزارة الزراعة وكذلك عدد من املوظفني م�صايف عدن بتهمة التزوير يف
حمررات ر�سمية وتدوين بيانات غري �صحيحة بهدف اال�ستيالء على املال العام وكذا عدد من موظفي جامعة
� -42سامر م�ؤيد  ,الف�ساد الإداري �صور �شتى اخلطر واهم  ,جملة النزاهة  ,العدد  14ل�سنة  ,2012ت�صدر عن الهيئة العليا ملكافحة الف�ساد � ,صنعاء
�.ص.29
 -43يا�سني عبده �سعيد  ,اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد  ,جملة النزاهة  ,مرجع �سابق � ,ص.1
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�إب ال�ستغاللهم الوظيفة العامة لتحقيق م�صالح خا�صة .44وللإفادة ف�أن البالغات وال�شكاوى التي تلقتها
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد منذ �إن�شائها بلغ (�)435إىل تاريخ  23نوفمرب2013م ولكنها تعجز
عن التحقيق مع الوزراء والنواب يف جمل�س النواب �أو نواب الوزراء ورئي�س الوزراء ونوابه ب�سبب تعار�ض
قانون الهيئة مع قوانني �أخرى منحت املذكورين ح�صانة وحدده طريقة التحقيق معهم من خالل القانون
�شاغلي الوظائف العليا الذي ين�ص (�أن �إحالة رئي�س جمل�س الوزراء �أو نوابه �أو الوزراء �أو نوابهم �إىل
التحقيق �أو املحاكمة عما يقع منهم من جرائم �أثناء ت�أدية �أعمال وظائفهم �أو ب�سببها بناء على قرار من
رئي�س اجلمهورية �أو اقرتاح خم�سة �أع�ضاء من جمل�س النواب وموافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س  45.وبناء عليه
ف�إن عملية مكافحة الف�ساد باليمن الزالت يف بداية الطريق وحتتاج �إىل املزيد من اجلراءة وال�شجاعة يف
اتخاذ قرار ت�ساوي بني جمرمي الف�ساد �سواء كانوا يف �أعلى الهرم �أو قاعدته مع و�ضع ال�ضوابط الالزمة لكي
ال يكون االتهام بالف�ساد �أمر ًا عاري عن امل�صداقية واملدعم باملعلومات والرباهني الدامغة على فعله .

ثاني ًا  :امل�ساءلة :

هي مبد�أ متنوع امل�ستويات بو�صفة �أ�سا�س ًا للحكم الر�شيد على كافة الأعمال احلكومية وميكن
تق�سيم امل�ساءلة �إىل ما يلي:
امل�سائلة العامة  :وهي التي تعني الإف�صاح عن كل الأعمال من طرف من ميثلون ال�سلطة �سواء كانوامنتخبون �أو غرية وت�سمى هذه امل�سائلة بال�شفافية وامل�س�ؤولية .
امل�سائلة اخلارجية :وتعني �أن يقوم املواطنون مب�سائلة امل�سئولون الر�سميني من خالل الت�صويت �أوحمالت الدفاع عن حقوق ال�شعب �أو املراقبة املبا�شرة للم�ؤ�س�سات العامة .
امل�سائلة الداخلية  :مبعنى �أن ت�ساءل م�ؤ�س�سة عامة م�ؤ�س�سة عامة �أخرى مثل م�سائلة الربملان للحكومة�أو هيئة املناق�صات واملزايدات على املناق�صات وغريها
التناف�سية  :هي حجر �أ�سا�س امل�سائلة وتعني �أن تتوفر للمواطنني فر�صة االختيار من بني البدائلاملطروحة للمر�شحني لتمثيلهم بامل�ؤ�س�سات العامة 46،احلكم اجليد.
ولتج�سيد عملية امل�سائلة بكل م�ستوياتها باجلمهورية اليمنية ف�إنها قد مار�ستها من خالل العديد
من امل�ؤ�س�سات مثل جمل�س النواب الذي ميار�س اخت�صا�صات الرقابية �إىل جانب الت�شريع (�سن القوانني)يف
الرقابة على احلكومة بجميع م�ؤ�س�ساتها اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة والهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد وهيئة املناق�صات واملزايدات وهيئة الرقابة على املناق�صات واملزايدات  ..الخ ومتار�س جميع هذه
امل�ؤ�س�سات امل�سائلة الداخلية التناف�سية وكذا امل�سائلة اخلارجية من خالل ا�ستجواب �أع�ضاء جمل�س النواب
للحكومة جمتمعة �أو جمموعة بعينها �أو وزير حمدد حول ق�ضية من الق�ضايا كما �أن التناف�سية متثلت يف
 -44جملة النزاهة  ,مرجع �سابق �,ص.7-5
 -45علي عبد اجلليل � ,صحيفة امل�ؤمتر  ,العدد 2899ال�صادر بتاريخ  23كانون الثاين 2013م .
 -46البنك الدويل  ,احلكم اجليد تقرير عن التنمية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا  ,مرجع �سابق �,ص.22-21
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االنتخابات املتعددة االحزاب ا�ستفتاء على الد�ستور انتخابات رئا�سية ،نيابية ،حملية .47
وفيما يتعلق بال�شفافية ف�إن احلكومة اليمنية قد �أ�صدرت القانون رقم  13ل�سنة 2012م ب�ش�أن
احلق يف احل�صول على املعلومات وقد تكون القانون من  66مادة موزعة على �ستة �أبواب �ضمنت للمواطنني
حق احل�صول على املعلومات الأ�سا�سية وممار�ستها يف حدود القانون كما يجوز للأجانب احل�صول على
املعلومات �شرط املعاملة باملثل املادة .4
بيد �أن جميع امل�ؤ�س�سات املعنية بامل�سائلة املذكورة �سابق ًا بالإ�ضافة �إىل املجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص مل متار�س �صالحيتها بال�شكل املطلوب فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ف�إن جمل�س النواب قد ا�ستدعى
احلكومة لال�ستجواب غري مرة لكنها رف�ضت احل�ضور وكان �آخرها بتاريخ  17يونيو 2012م حينما ا�ستدعي
جمل�س النواب احلكومة ال�ستجوابها حول رفع �سعر مادة الديزل فرف�ضت واعتذرت عن احل�ضور وكذلك
وزير املغرتبني ووزير الداخلية ووزير ال�ش�ؤون القانونية  . 48وهو �أمر يلقي ب�ضاللة على جميع امل�ؤ�س�سات
املعنية بامل�سائلة واملحا�سبة وال�شفافية ف�إذا كان جمل�س النواب ال ي�ستطيع ممار�سة �صالحياته الد�ستورية
والقانونية وهو �أعلى �سلطة فكيف بباقي امل�ؤ�س�سات فامل�سائلة بكل جوانبها ال زالت دون امل�أمول وحتتاج �إىل
املزيد من اجلهد يف ن�شر الوعي على جميع فئات ال�شعب ملا متثله من جتفيف ملنابع الف�ساد وحتقيق احلكم
الر�شيد الذي �أ�ضحى هدف ًا للعديد من الدول النامية والتي منها اجلمهورية اليمنية .
املبحث الثالث

معوقات احلكم الر�شيد و�سبل اخلال�ص منها باجلمهورية اليمنية
املطلب الأول

معوقات احلكم الر�شيد
	ال ريب يف �أن هناك العديد من املعوقات والإخفاقات التي تكبح الدولة يف بلوغ احلكم الر�شيد منها
ما هو موجود يف البيئة الإقليمية والدولية ومنها ما اخت�صت به البيئة اليمنية مع االختالف يف الن�سب
لتلك العراقيل من دوله لأخرى .

�أو ًال  :املعوقات املوجودة يف البيئتني الدولية واملحلية :
 - 1الف�ساد :

	�أكيد �أن الف�ساد ظاهرة عاملية لي�ست حكر ًا على دولة دون �أخرى �أو جمتمع دون غرية لكن
تتفاوت ن�سبة من م�ؤ�س�سة لأخرى داخل كل دولة وذلك الرتباطه بدرجة �أ�سا�سية مب�ستوى الدخل والرفاة
االجتماعي وكذلك م�ستوى الوعي والنزاهة لدى القائمني على تلك امل�ؤ�س�سات والدول واليمن �أ�صبح
 -47حممد ح�سني الفرح  ,االتنخابات النيابية متعددة الأحزاب باليمن � ,سعيد اجلناحي  ,الدورة االنتخابية .
2012/6/WWW.ALMASDARONLINE.COM24 -48
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الف�ساد على امل�ستويات كافة �سيا�سية اقت�صادية اجتماعية وثقافية وغريها و�أ�ضحى الف�ساد �آفة تلتهم
مقدرات و�إمكانات ال�شعب اليمني مالي ًا و�إداري ُا واقت�صادي ًا  ...الخ حيث �أن ترتيب اليمن يف تقرير ال�شفافية
والنزاهة الدولية ال�صادر يف 2013م حول م�ؤ�شرات مدركات الف�ساد احتلت املرتبة ()156من بني ()177
دولة وهي درجة مت�أخرة ت�ؤكد ا�ست�شراء الف�ساد وح�صلت على ( )23درجة وقد �سجلت اليمن تراجع ًا يف
م�ستوى النزاهة ومدركات الف�ساد حيث كانت يف تقرير  2009حتتل املرتبة ( )154و�أ�صبحت يف املرتبة
ً
م�سجلة تراجع ًا كبري ًا يف م�ستوى النزاهة
()156عام  2012ويف النزاهة ح�صلت الدرجة( )18من 100
بن�سبة ( )5درجات عما كانت علية يف العام  200949وميكن �إرجاع هذا الرتاجع �إىل العديد من الأ�سباب
منها :
�ضعف الدور الرقابي واملحا�سبي جلميع امل�ؤ�س�سات املعنية مثل الربملان و�أجهزة الرقابةه�شا�شة الأداء للم�ؤ�س�سات املعنية مبحاربة الف�ساد الر�سمية وغري الر�سميةتدين دور و�سائل الإعالم يف تعريت الف�ساد والفا�سدين للر�أي العامق�صور �أداء منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف ممار�سة الرقابة وال�شفافية .وبهذا جاءت اليمن من بني الدول الأكرث ف�ساد ًا يف العامل .ويعد الف�ساد على اختالف درجاته
ون�سبة �أحد �أهم معوقات احلكم الر�شيد باليمن والذي ي�شكل ا�ست�شرائه بهذه ال�صورة �أهم التحديات
الع�صية على احلل يف ظل هذه الظروف.

 - 2عدم ا�ستقالل الق�ضاء و�سيادة القانون :

	�إن ا�ستقالل الق�ضاء باليمن مبعناه املو�ضوعي ظل ن�صو�ص ًا �أو حرب ًا على ورق كما يقال فلعل املتابع
لل�ش�أن الق�ضائي من حيث اال�ستقالل و�سيادة القانون يرى ب�أنها مل تنل ا�ستقالل العملي الفعلي على امل�ستوى
املايل والإداري والق�ضائي بل �ضلت حتت و�صاية ال�سلطة التنفيذية وذلك ب�سبب ت�أثري اخللفية التاريخية
عليها و�ضعف الق�ضاء الر�سمي� ،إذ يحتل املرتبة الثانية بعد الق�ضاء القبلي ناهيك عن ق�صور الن�صو�ص
الت�شريعية الق�ضائية وقلة كادر ال�سلطة الق�ضائية وغريها  50بالإ�ضافة �إىل �أن نفقات وم�صاريف ال�سلطة
الق�ضائية يتم �صرفها من وزارة املالية �أي ال�سلطة التنفيذية و�أن �إيرادات املحاكم تعود لوزارة املالية
ومبعنى �آخر ال زالت ال�سلطة التنفيذية هي املتحكم يف جوانب كثرية من ال�سلطة الق�ضائية  51وهو ما ميثل
عائق ًا �أمام �سيادة القانون والو�صول �إىل احلكم الر�شيد الذي يتطلب �سلطة ق�ضائية م�ستقلة ا�ستقال ًال تام ًا
و�سيادة القانون على جميع املواطنني دون متييز .

 - 3ظاهرة الإرهاب :

التي تعيق بلوغ احلكم الر�شيد ملا متثله من حتدي على امل�ستوى الأمني الذي ال �شك ي�ؤثر يف جميع
مناحي احلياة (�سيا�سي ًا ،ثقافي ًا ،اجتماعي ًا ،و�سياحي ًا).
 -49موقع ن�شوان نيوز 2013/12/5,م .
 -50م�صطفى عبد الرقيب عبد الواحد  ,ر�ؤية حول �إ�صالح بع�ض جوانب الق�صور يف ال�سلطة الق�ضائية  ,يف كتاب الأبحاث العلمية مل�ؤمتر احلوار الأكادميي ,
�أمالك للطباعة والن�شر �,2013,ص.546
 -51حممد قايد حممد ال�صايدي  ,مرجع �سابق �,ص.14
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 - 4عدم فاعلية احلكومة :

ويعد هذا عائق ًا بنيويا بحيث �أن التعيينات للحكومة تكون خا�ضعة لنتائج االنتخابات �أو
االتفاقات لقوى ال�سيا�سية القائمة على التقا�سم �أو االئتالف التي ت�سعى حلقيق مزاج احلكم القائم ويف
حاالت �أخرى التوازن ال�سيا�سي والتمثلية الرمزية لفئات اجتماعية �أو اثنية �أو جغرافية كما هو حا�صل
اليوم باليمن من ت�شكيل حكومة الوفاق الوطني التي تعد هزيلة يف �أدائها لوظائفها وغري قادرة على تنفيذ
برناجمها ب�سبب املناكفات ال�سيا�سية وال�صراعات احلزبية داخل الإطار البنيوي للحكومة مما يجعلها
عاجزة عن �أداء دورها وحتقيق �أهدافها بال�صورة الكاملة .

ثاني ًا :املعوقات املوجودة بالبيئة املحلية :

 .1الرتكيبة االجتماعية القبلية  :تعد الرتكيبة االجتماعية القبلية �إحدى عوائق احلكم الر�شيد
ب�سبب اجنرارها للما�ضي واحتكامها للأعراف التقليدية التي ال �شك تعي�ش حالة �صراع مع احلداثة
والتطور امل�ؤ�س�سي لكل �أدوات الدولة املدنية احلديثة املن�شودة.
 .2انت�شار ال�سالح  :كما �أن ظاهرة انت�شار ال�سالح يف �أيدي املواطنني بال�صورة املوجودة يعترب من العراقيل
نحو حتقيق احلكم الر�شيد حيث تذكر بع�ض امل�صادر �أن ما يزيد عن  62مليون قطعة �سالح متوفرة لدى
املواطنني يف عموم حمافظات اجلمهورية وهذه �إح�صائية �سابقة للأزمة ال�سيا�سية التي عرفتها اليمن
منذ مطلع العام 2011م حيث �أن الأزمة �أججت ال�صراعات ال�سيا�سية وقد بلغت يف بع�ض املناطق �إىل
املواجهة امل�سلحة ابتداء بالعا�صمة �صنعاء (احل�صبة)بني القبائل والدولة مرور ًا مبديريات �أرحب
ونهم وغريها التي ح�صل فيها نهب املع�سكرات بكامل عتادها و�سالحها  ..الخ الأمر الذي فاقم من
امل�شكلة ويعد هذا يف نظر الباحث عائق ًا وحتدي ًا كبري ًا �أمام بناء احلكم الر�شيد.
 .3ظاهرة الإرهاب  :ظاهرة الإرهاب لي�ست خا�صة باملجتمع اليمني ولكن انت�شارها وكرثة �إعداد املنت�سبني
ملجاء �آمن ًا خلليته يف
�إليها جعلها خ�صو�صية مينية حيث �أ�صبح تنظيم القاعدة العاملي يجعل اليمن
ً
جزيرة العرب يف ظل الأو�ضاع الأمنية غري امل�ستقرة بالإ�ضافة اىل تبني التنظيم لعمليات نوعية
مثل حادث تفجري ميدان ال�سبعني بتاريخ 2012/5/21م التي �أ�صابت  96جندي ًا بني قتيل وجريح
52وحوادث وحماوالت احتالل حمافظة �أبني يف فرتة مت�صلة بالأعوام 2012-2011م وكذلك يف
�شبوه وم�أرب والبي�ضاء رداع ..الخ والتي كان �آخرها حادث تفجري داخل جممع الدفاع بامل�ست�شفى
بتاريخ 2013/12/5م والذي �أودى بحياة  56قتيل و 215جريح  53وكان هذا احلادث هو االعنف
ويحمل دالالت وا�سعة حيث ا�ستطاع اخرتاق اح�صن مكان داخل العا�صمة �صنعاء .
 .4ال�صراعات الطائفية واملذهبية :طفت �إىل ال�سطح مع بداية الأزمة ال�سيا�سية باليمن ال�صراعات
الطائفية املذهبية بني جناحني ال�شيعة (احلوثيني) وال�سنة ال�سلفيني والإ�صالح وقد بلغت املواجهات

 -52غالب العن�سي  ,من واقع احلياة جرمية ال�سبعني اهتزت لها امل�شاعر والأبدان 2012/5/23م
� -53أحمد علي الأ�شول  ,تقرير �أويل حول انفجار وزارة الدفاع 2013/12/6م .
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امل�سلحة مللي�شيات الطرفني ابتداء من منطقة دماج مبحافظة �صعده �شمال اليمن لتمتد �إىل حمافظة
اجلوف وعمران وحجة و�صنعاء حيث �أ�صبحت املعارك والتي راح �ضحيتها الع�شرات من القتلى واملئات
من اجلرحى من الطرفني وهو ما يجعل هذا ال�صراع معوقا لبناء احلكم الر�شيد.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق من معوقات للحكم الر�شيد ف�أنه ميكن طرح املعوقات التالية:
 أالفقر  :تعد اليمن من بني الدول الأقل منو والأكرث فقر ًا على امل�ستوى العاملي حيث حتدث م�سئولرفيع يف وكالة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية بتاريخ 2013/5/16م عن الو�ضع الإن�ساين واملتدهور
باليمن والذي قد يودي �إىل زعزعة ا�ستقرار املكا�سب ال�سيا�سية م�شري ًا �إىل حاجة �أكرث من ن�صف عدد
ال�سكان املقدر عددهم ب 24مليون ن�سمة للم�ساعدة الإن�سانية و�أو�ضحت وثيقة احلاجات الإن�سانية
لليمن 2014م ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ان العدد املقدر 14.7
مليون ن�سمة �أي ما ن�سبته  58%من ال�سكان ت�أثر بالأزمة االن�سانية و�سوء الإدارة والإجهاد البيئي،
وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي واملعاجلة ذلك فقد �أطلقت نداء جلمع  116مليون دوالر لإغاثة اليمن .54
وت�ؤكد امل�صادر ذاتها ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وانعدام الغذاء وتف�شي �أمرا�ض فتاكة هذه الأمور
وغريها ت�شكل عائق ًا للجمهورية اليمنية يف حتقيق احلكم الر�شيد .
 بالأمية  :تفيد امل�صادر ب�أن ن�سبة الأمية الأبجدية متثل ن�سبة عالية جد ًا يف �أو�ساط املجتمع اليمنيوترتفع �أكرث يف �صفوف الن�ساء حيث ت�شكل ن�سبة الأمية  64%خالل الأعوام 2011-2007م
 جالتخلف  :العن�صرين ال�سابقني الذكر يزيدان من التخلف على اختالف درجاته �سيا�سية اقت�صاديةاجتماعية ثقافية وتكنولوجية  ...الخ
هذه العنا�صر وغريها ت�ضاف �إىل املعيقات لبناء حكم ًا ر�شيد ًا باجلمهورية اليمنية .
املطلب الثاين

�سبل جتاوز معوقات احلكم الر�شيد باجلمهورية اليمنية
	�إن الطرق الناجعة لبناء حكم ر�شيد بتجاوز كافة املعوقات يتطلب حتقيق املعايري التالية :
 .1بناء دولة امل�ؤ�س�سات و�سيادة القانون � :إن التحوالت احلا�صلة على م�ستوى النظام الدويل اجلديد
وبفعل تراجعات الرئي�س ميخائيل غوربت�شوف وانهيار االحتاد ال�سوفيتي و�سقوط جدار برلني �أدى
�إىل ت�أ�سي�س نظام دويل جديد ت�سيطر فيه الواليات املتحدة الأمريكية ومن يدور يف فلكها و�إخ�ضاع
بقية دول العامل لها 55وفر�ض منوذج قائم على معايري النظام الر�أ�سمايل القائم على ما يلي :
 أالدميقراطية ال�سيا�سية باحرتام حقوق الإن�سان وحرية الر�أي والتعبري -54من�سق الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية � ,إ�سماعيل ولد ال�شيخ  ,جنيف  16,مايو .2013
 -55عبد القادر رزيق املخادمي  ,النظام الدويل اجلديد الثابت واملتغري  ,ديوان املطبوعات اجلامعية  ,اجلزائر ,ط�,3,2006ص.26
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 جاقت�صاد ال�سوق (الليربايل) دالعدالة وامل�ساواة هاملواطنة املت�ساويةوبالتايل �أ�صبحت النظم ال�سيا�سية يف العامل ت�صنف وفق ًا ملعايري فعاليتها ودرجة �سرعتها يف
ال�صعد ،ومن هنا فقد �صنفت �إىل نظم �سريعة اال�ستجابة مع متطلبات البيئتني
�أدائها لوظائفها على كافة ُ
الداخلية واخلارجية بفعالية و�أخرى بطيئة وراكدة يف اال�ستجابة واحلركة ودرجة فاعليتها �ضئيلة
جد ًا.56
وقد �صنفت اجلمهورية اليمنية من الدول البطيئة يف اال�ستجابة ملتطلبات البيئة اخلارجية
والداخلية ب�سبب �ضعف الدولة بكل م�ؤ�س�ساتها وعليها يجب بناء دولة م�ؤ�س�سات تب�سط نفوذها على كامل
ترابها الوطني ،وي�سود فيها القانون فوق جميع املواطنني على قدم امل�ساواة بالإ�ضافة �إىل �سحب ال�سالح
و�صفة تدريجية من يد املواطنني ابتداء بال�سالح الثقيل واملتو�سط ثم اخلفيف .
 .2تفعيل دور �أجهزة امل�سائلة واملحا�سبة :مبا يحقق احلفاظ على املال العام والوظيفة احلكومية
واخلا�صة من خالل �سالمة الإجراءات وفاعلية م�ؤ�س�سات الربملان مكافحة الف�ساد الرقابة واملحا�سبة
املناق�صات واملزايدات واعتماد ال�شفافية وت�سهيل احل�صول على املعلومات ملا يف �ش�أنه ا�شرتاك املجتمع
املدين والقطاع اخلا�ص يف حتقيق النزاهة والتخفيف من حدة الف�ساد املايل والإداري واالقت�صادي
وال�سيا�سي ...الخ .
� .3إجراء �إ�صالحات د�ستورية وقانونية  :مبا �أن الق�صور الد�ستوري القانوين ميثل درجة بطيئة من
اال�ستجابة للمتطلبات ف�إنه يجب �إجراء تعديالت د�ستورية وقانونية مبا يواكب التطورات احلا�صلة
يف البيئة اخلارجية وذلك من خالل �إخ�ضاع رئي�س اجلمهورية ونائبة للم�س�ؤولية اجلنائية عن
اجلرائم التي قد يرتكبها �أثناء �أدائهما ملهامهما وكذلك الوزراء ونوابهم ومن يف مب�ستواهم � .إزالة
التعار�ض والت�ضارب بني قانون اجلرائم والعقوبات وقانون مكافحة الف�ساد 57وكذا القوانني الأخرى
� .4إحداث تنمية �شاملة م�ستدامة  :لن يتحقق احلكم الر�شيد بال�صورة املر�سومة نظري ًا �إال من خالل
�إيجاد تنمية �شاملة وم�ستدامة على امل�ستوى الثقايف االجتماعي ال�سيا�سي االقت�صادي والبيئي
والتكنولوجي �سيما اجلوانب املت�صلة بالتعليم املواكبة للمتغريات الإقليمية والدولية لأن التعليم
ي�ستطيع تغيري خارطة امل�ستقبل  .و�أن الت�شاركية بني �أعمدة التنمية امل�ستدامة وال�شاملة الثالثة،
احلكومة ،القطاع اخلا�ص ،املجتمع املدين ال �شك �سي�سهم يف حتقيق احلكم الر�شيد .
� .5إ�صالح �أجهزة العدالة  :تعترب العدالة من القواعد الأ�صيلة التي �أقامها الإ�سالم لي�س على
م�ستوى نظام احلكم فقط و�إمنا يف عالقة الإن�سان بذاته وعالقته بالآخرين ويف عالقة احلاكمني
� -56شايف علي �شايف جار اهلل  ,دور اال�صالحات ال�سيا�سية يف بناء احلكم الر�شيد  ,بحث مقدم جلامعة اجلزائر كلية العلوم ال�سيا�سية �,2007ص.2
 -57حممد من�صور حممد ال�صايدي  ,معوقات تطبيق احلكم الر�شيد يف اجلمهورية اليمنية و�سبل معاجلتها  ,يف كتاب الأبحاث العلمية مل�ؤمتر احلوار
الأكادميي  ,مرجع �سابق �,ص.94
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ابتداء من اطالة املحاكمات
واملحكومني 58بهما لكن تظل �أجهزة العدالة يف اليمن تعاين ف�ساد ًا منظم ًا
ً
بني املتخا�صمني فعلى �سبيل املثال للح�صر ف�أن هناك ق�ضايا ت�ستمر لأكرث ثالثة عقود دون الف�صل فيها
 .مرور ًا بالف�ساد الإداري واملايل الذي �أم�سى منت�شر ًا وعليه ال بد من �إ�صالح �شامل لأجهزة العدالة
الق�ضائية والرقابية مبا ينفذ احلق والإن�صاف والعدل والقانون .
 .6حتقيق الت�شاركية املطلوبة  :تعد الت�شاركية وامل�شاركة ركيزة �أ�سا�سية لبلوغ احلكم الر�شيد وتعني
امل�شاركة �أن لكل فرد من افراد املجتمع احلق يف �صنع القرارات التي لها ت�أثري على حياته �سواء ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة وجت�سيد ًا ملفهوم امل�شاركة يرتكز برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ()UNDP
وبرناجمها التنمية الب�شرية على ثالثة مكونات هي :
 أتنمية الإن�سان بالتنمية لأجل الإن�سان59
 جالتنمية بالإن�سانف�إذا كانت اليمن قد عرفت امل�شاركة �ضمن م�ستويات خمتلفة ف�إنها تظل حمفوفة باالنتهاكات
واخلروقات واجلرائم االنتخابية التي تعد يف �أدنى م�ستوياتها رغم حت�سنها بفعل انتظام العملية
االنتخابية لكن �سرعان ما توقفت تلك العملية حيث �أن انتخابات جمل�س النواب كان املفرت�ض �أجرائها يف
 27ابريل 2009م ولكن وب�سبب ال�صراعات واخلالفات احلزبية مت عرقلتها �إىل يومنا هذا .
وعليه ف�إن انتظام ودورية االنتخابات وامل�شاركة الوا�سعة ت�سهم يف تطوير بناء احلكم الر�شيد .
 .1تق�سيم البالد �إىل �أقاليم  :يرى بع�ض املفكرين واملحللني �أن البلدان التي ال ت�ستطيع م�ؤ�س�ساتها ممار�سة
�سيادتها على كامل ترابها الوطني ال بد من تق�سيمها ،لأن بقائها بهذا احلال ميثل ب�ؤرة حا�ضنة
للإرهاب وتعترب منطقة ال�شرق الأو�سط وفق ًا مل�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد  60البيئة احلا�ضنة
للإرهاب فكر ًا وعم ًال 61واليمن جزء من هذا امل�شروع والتي ال ت�ستطيع احلكومة اليمنية ال�سيطرة
على �أرا�ضيها بالكامل الأمر الذي �أدى �إىل جعلها منطقة �آمنه للإرهاب وجتارة ال�سالح ومنطقة عبور
للمخدرات والهجرة غري امل�شروعة وفريى البع�ض ب�أن تق�سيم اجلمهورية اليمنية �إىل �أقاليم �سي�سهم
يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات على م�ستوى كل �إقليم (حكومة� ،شرطة ،برملان  )...ال�شيء الذي �سيحقق كثري
من الأهداف التنموية ويب�سط نفوذ حكومات الأقاليم على م�ساحات �أو�سع مما هي عليه الآن يف ظل
احلكومة املركزية وهذا يعد ا�ستجابة وتنفيذ مل�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري والر�ؤية الأمريكية
الطاحمة واحلاكمة للعامل ،والتي من �ضمنها تق�سيم العامل �إىل جماالت حيوية والتي فيها املحور
اجلغرايف ال�سيا�سي لل�سيطرة على الرثوات واملوارد62.
-58
-59
-60
-61
-62

عادل �صالح نا�صر طماح  ,معايري احلكم الر�شيد يف النظام الإ�سالمي  ,يف كتباب , 1الأبحاث العلمية مل�ؤمتر اجلوار الأكادميي  ,مرجع �سابق �,ص.32
حممد من�صور حممد ال�صايدي  ,مرجع �سابق � ,ص.79
يظم �إىل جانب الوطن العربي  ,تركيا � ,إيران � ,أفغان�ستان  ,باك�ستان  ,و�إ�سرائيل .
عبد القادر رزيق املخادمي  ,مرجع �سابق �,ص.254
نف�س املرجع ً.257-256 ,
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 .2التدريب والت�أهيل وبناء القدرات :ال بد من و�ضع برامج لتدريب وت�أهيل القائمني على امل�ؤ�س�سات
مبا يحقق الغية من وجودها وبالتايل و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب لأن ما يجري يف بالدنا
هو العك�س متام ًا يعني الطبيب وخريج الزراعة وزير ًا للخارجية واملهند�س وزير للرتبية وال�سيا�سي
وزير ًا لل�سياحة والع�سكري وزير ًا للمغرتبني وهلم جرا...الخ وعو�ض ًا عن تدريبهم ك ًال يف جمال
تخ�ص�صه ومن ثم تعينه لكي ت�ستفيد امل�ؤ�س�سة التي �سيعني فيها من خرباته الدرا�سية والتدريبية
وبناء عليه ف�إنه يجب االعتماد
يتم تعيني �أ�شخا�ص لي�س لهم عالقة بامل�ؤ�س�سة من حيث التخ�ص�ص
ً
على التخ�ص�ص والتدريب والت�أهيل للقيادة الإدارية ال�سيا�سية االقت�صادية على م�ستوياتها العليا
والو�سطى والدنيا ومتابعة كل جديد يف جوانب التخ�ص�ص وعك�سها يف الأداء امل�ؤ�س�سي وذلك لردم
الفجوة بيننا ومن �سبقونا يف �شتى ميادين العلم واملعرفة واالعتماد على �سيا�سة اخلطوة تلو اخلطوة
لأن بناء الإن�سان وامل�ؤ�س�سات يحتاج �إىل وقت طويل .

اخلامتة :

�سعت حكومات اجلمهورية اليمنية املتعاقبة منذ وقت لي�س بالقريب لإجراء بع�ض الإ�صالحات
على امل�ستويات الإدارية واملالية واالقت�صادية من خالل تبني برنامج الإ�صالح املايل والإداري واالقت�صادي
بالعام 1995م بالإ�ضافة �إىل �إجراء �إ�صالحات د�ستورية قانونية و�إ�صالح �أجهزة العدالة و�إن�شاء م�ؤ�س�سات
تعنى مبكافحة الف�ساد والرقابة عليه غري �أن �إ�شراك املواطنني يف عملية ر�سم ال�سيا�سات و�صنع القرارات
اقرتن مع حتقيق الوحدة اليمنية  22مايو 1990م والتي �أف�سحت املجال لإجراء االنتخابات التناف�سية
بني الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ابتدئا باال�ستفتاء على د�ستور دولة الوحدة واالنتخابات الرئا�سية
واملحلية وظهور �أالف من منظمات املجتمع املدين .بيد �أن تبني معايري احلكم الر�شيد مل يتم احلديث عنها
و�صياغتها يف برامج قابلة للتطبيق مل تكن �إال مع �صياغة الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن 2025م وذلك
بداية الألفية الثالثة كا�ستجابة ملتطلبات البيئتني الداخلية واخلارجية يف تبني مبادئ احلكم الر�شيد
الذي يقوم على جملة من املعايري منها ما كان ميار�سه اليمنيون من قبل مثل االنتخابات الت�شاركية واملجتمع
املدين وكذا �إجراء الإ�صالحات املختلفة التي ت�صب يف جمملها يف اجتاه بناء احلكم الر�شيد .
لكن تظل تلك الإ�صالحات املنفذة على �أر�ض الواقع على امل�ستويات ال�سيا�سية الد�ستورية
والقانونية الق�ضائية االقت�صادية وفق ًا ملبادئ التظمينية (الإندماج) وامل�سائلة واملحا�سبة دون امل�ستوى
امل�أمول ملا ي�صاحبها من �إخفاقات وت�شوهات وعراقيل عند التنفيذ مما يجعل �أكرث الإ�صالحات الهادفة
�إىل بناء احلكم الر�شيد ال تعد كونها حرب ًا على ورق نظر ًا للق�صور لعدد من العوامل التي ميكن ذكرها �ضمن
النتائج كما يلي :
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النتائج:

•�إن اجلمهورية اليمنية لديها جتربة متوا�ضعة يف �إجتاة بناء احلكم الر�شيد
•�إن التجربة �ضعيفة وتتقدم ببطء �شديد بل وترتاجع يف بع�ض الأحيان
•مبادئ احلكم الر�شيد مثالية لدرجة عدم قدرة �أي دولة تنفيذها بحذافريها
•الف�ساد �أ�صبح �آفة منت�شرة على جميع امل�ستويات يف م�ؤ�س�سات الدولة اليمنية
•عدم ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وعدم نزاهتها يف �أداء مهامها
•امل�شاركة ال�سيا�سية ال زالت تعاين العديد من اخلروقات والعراقيل واجلرائم االنتخابية
•عدم فاعلية احلكومات �سيما االئتالفية منها التي عا�شت حاالت ال�صراع ال�سيا�سي والوالءات احلزبية
ال�ضيقة
•�إن ظواهر الفقر الأمية التخلف الإرهاب انت�شار ال�سالح والرتكيبة االجتماعية القبيلة تعد عائق ًا
�أمام بناء احلكم الر�شيد .
•�إن امل�سائلة واملحا�سبة والرقابة وال�شفافية قيم الزالت يف م�ستوياتها الدنيا وال�شفافية حمكومة
بثقافة ال�سرية (املمنوع� ،سري للغاية ،حمدود التداول  ..الخ) املا�ضوية باليمن .
•�إن املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص الزال دورهما ال يواكب اعتمادهما ك�ضلعان يف �أحداث التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة �إىل جانب احلكومة اليمنية .

التو�صيات :

تو�صي هذه الدرا�سة مبا يلي :
•احلفاظ واال�ستمرار يف جت�سيد مبادئ احلكم الر�شيد وفق ًا خلطى مدرو�سة بعناية مع اال�ستفادة من
جتارب من �سبقونا يف هذا امل�ضمار مع مراعاة اخل�صو�صية االجتماعية ،الثقافية ،الدينية ،للمجتمع
اليمني.
•تفعيل دور امل�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة الف�ساد مبا يكفل احلد من ظاهرة تغلغله وحما�صرته ومعاقبة
الفا�سدين بهذا وجد �سوء يف �أعلى ال�سلم الوظيفي �أو �أو�سطه �أو �أدناه مع �إيالء معايري النزاهة الكفاءة
الفعالية وال�شرف االهتمام الالزم عند التعيني �أو االنتخاب للم�سئولني (و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب)
•ت�أهيل جميع كوادر ال�سلطة الق�ضائية مبا ميكنهم من ممار�سة وظائفهم بحياديه ونزاهة و�إحقاق
احلق و�إزهاق الباطل م�ؤكدين على ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات العدلية مالي ًا� ،إداري ًا وق�ضائي ًا .
•تفعيل دور امل�شاركة ال�سيا�سية من خالل النظام ودورية االنتخابات على امل�ستويات كافة وفق ًا لقيم
الدميقراطية وحما�سبة املخلني بالقوانني واللوائح والأنظمة وتعديلها مبا ي�ضمن فاعليتها لأداء
جميع املهام املناطة بها .
•يجب عند ت�شكيل احلكومات االئتالفية مراعاة ح�سن االختيار للوزراء وغريهم من القياديني بحيث
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يتمتع املعينني بقدرة فائقة على الإقناع باحلوار املبني على ال�شفافية وتغليب م�صلحة الوطن على ما
عداها .
•ينبغي توظيف جميع اال�سرتاتيجيات املعينة بالتخفيف من حدة الفقر والتخل�ص من الأمية والتخلف
على كافة ال�صعد ورفدها بالإمكانيات املادية والب�شرية واللوج�ستية الكفيلة برفع م�ستوى دخل الفرد
والق�ضاء على الأمية .
•يجب على الدولة احليلولة دون انت�شار الفكر املتطرف يف �صفوف ال�شباب وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات
الدينية وفق ًا ملبد�أ الو�سطية واالعتدال مع �إيجاد فر�ص عمل لل�شباب ومكافحة الفقر الذي تعد من
الأ�سباب الرئي�سية للإرهاب
•تفعيل ال�شراكة الإقليمية والدولية ب�صورة �أكرث فعالية لأن خماطر الإرهاب ال مت�س وت�ستهدف
جمتمع دون �آخر ولي�ست ل�صيقة بدين �أو بعرف فالإرهاب ال دين له وال وطن ومع �إيالء انت�شار ال�سالح
يف �أيدي املواطنني باليمن وغريها �أهمية بل و�سحبة من �أيديهم �سيما الثقيل منه ثم املتو�سط وح�صر
بقية الأ�صناف على امل�ستوى القريب والرتخي�ص لها
•ال بد من �إذابة الفوارق واالمتيازات امل�سيطرة على الرتكيبة االجتماعية باليمن باعتبار عائق ًا �أمام
امل�ساواة وحتقيق احلكم الر�شيد
•يجب تفعيل دور القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين وفق ًا للمعايري الع�صرية التي و�ضعت هذان القطاعان
�إىل جانب الدولة يف حتقيق التنمية ب�أبعادها املختلفة وهذا لن يت�أتى �إال من خالل ت�أهيل وتدريب
القائمني على هذان القطاعان باال�ستفادة من جتارب الدول املتقدمة والناجحة يف هذا ال�سياق .
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قائمة املراجع

•ح�سني عبد القادر ،احلكم الر�شيد يف اجلزائر و�إ�شكالية التنمية ،مذكرة ماج�ستري ،جامعة �أبي بكر
بالقايد ،تلم�سان .2012
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ركن اخلط�أ يف م�سئولية الإدارة التق�صريية
(درا�ســة مقارنة)
د .مطيع علي حمود جبـــري

�أ�ستاذ امل�ساعد بكلية ال�شريعة والقانون  -جامعة �صنعاء

ملخ�ص:

من املعلوم �أن الإدارة �أ�صبحت يف معظم دول العامل م�سئولة عن
�سواء متثلت تلك الأعمال
�أعمالها غري التعاقدية التي ت�صدر عنها ك�أ�صل عام،
ً
يف قرارات �إدارية� ،أم يف �صورة �أعمال مادية.
وقيام امل�سئولية ب�صفة عامة عن الفعل ال�ضار ،يقت�ضي حتم ًا وجود
�إخالل بالتزام من االلتزامات� ،أو ما يعرب عنه ا�صطالح ًا باخلط�أ .وتنعقد
م�سئولية الإدارة القائمة على �أ�سا�س اخلط�أ� ،إذا توافرت لها ثالثة �أركان:
وهي وقوع خط�أ من جانب الإدارة �أو ارتكاب الإدارة عم ًال غري م�شروع ،ينتج
عنه �ضرر ،وتربطهما عالقة �سببية ،و�إذا توافرت هذه الأركان الثالثة ،تقوم
امل�سئولية الإدارية ويحكم الق�ضاء الإداري بالتعوي�ض للم�ضرور.
وما يهمنا يف هذا البحث هو ركن (اخلط�أ) يف امل�سئولية الإدارية
التق�صريية ،حيث �إن الق�ضاء الإداري قد رف�ض تطبيق نظرية اخلط�أ املدين
ً
(ن�سبة
على م�سئولية الإدارة ،وجل�أ �إىل فكرة التمييز بني اخلط�أ املرفقي
ً
(ن�سبة �إىل املوظف) ،فجعل م�سئولية الإدارة
�إىل املرفق) واخلط�أ ال�شخ�صي
قائمة على �أ�سا�س اخلط�أ املرفقي �أو امل�صلحي ،وال م�سئولية عليها �إذا كان اخلط�أ
بطبيعته خط�أ �شخ�صي ًا قام به �أحد موظفيها ،ولقد برزت �أهمية التمييز بني
اخلط�أ املرفقي الذي ت�ؤ�س�س عليه امل�سئولية الإدارية وبني اخلط�أ ال�شخ�صي
على م�ستوى كل من الفقه والق�ضاء يف الدول التي اعتنقت نظام االزدواجية
الق�ضائية والقانونية ،كما هو احلال يف فرن�سا وم�صر ،ومن �سار على دربهما،
وتتجلى �أهمية البحث يف النظام اليمني الذي يعتنق نظام الق�ضاء املوحد
مع اعرتافه بوجود ت�شريعات �إدارية �إىل جانب القانون اخلا�ص ،الأمر الذي
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)ركن اخلط�أ يف م�سئولية الإدارة التق�صريية (درا�ســة مقارنة

 ب�ش�أن ركن اخلط�أ الإداري يف امل�سئولية الإدارية، �سواء يف الت�شريع �أم الق�ضاء،�أوجد فجوات كبرية
 �ساهمت، يف مقابل ما قدمه الق�ضاء الإداري املتخ�ص�ص من مبادئ واجتهادات يف هذا ال�ش�أن،التق�صريية
 وهو الأمر الذي.بدورها يف خدمة العدالة بالن�سبة للم�ضرورين وكذا املوظفني يف املرافق الإدارية
 خا�صة بعد �أن مت،دفعنا للبحث يف مثل هذا املو�ضوع ملا نرى له من اهمية متزايدة يف الت�شريع والق�ضاء
. �إن�شاء حمكمتني اداريتني يف االونة الأخرية
Research Summary:
In most countries around the world, as a general norm the
governmental administration being responsible for its non-contractual
acts, whether those acts represented by administrative decisions or in
form of material act. However, an establishment of responsibility about
harm act requires a breach of obligation, which expressed idiomatically
as a fault. The administration responsibility that based on wrong basis
can be held if it meets three following elements: an occurrence of fault
or committed illegal act by the administration that caused a damage,
with existence of relationship between illegal act and damages, so if
these three elements are available the administrative responsibility
can be established and the administrative court can decide a
compensation for an injured party. therefore the fault element of tort
administrative responsibility is an important thing in this research
because of the administrative courts have rejected an application of
civil fault theory on the administration responsibility and resorted
to distinguish between an administrative entity fault and personal
fault, making administration responsibility based on the entity fault,
so there is no responsibility if the fault is personal fault and can be
attributed to one of its employees. The importance of distinguishing
between the entity fault which administrative responsibility based on
and personal fault appeared at a level of jurisprudence and judiciary
in a countries adopt a judicial and legal duplication regime, as France
and Egypt and so on. The importance of research in Yemeni regime
that adapts a unified judicial regime reflected on its recognition of
2014 ) دي�سمرب- العدد الثالث ع�شر ( يوليو
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administrative legislation existence as well as private law. This regime
creates large gaps in legislation or judiciary related to administrative
fault element of the administrative tort liability opposite of specialist
administrative judiciary that has provided principles and assumptions
which contributed to present justice service to injured people as well as
the staff in the administrative entities. This matter led us to write such
topic and its growing importance of legislation and judiciary, especially
after an establishment of two administrative courts recently.

مقدمة:

يتفق الفقه والق�ضاء والت�شريع على �أن اخلط�أ ي�ؤدي �إىل قيام م�سئولية من ارتكبه ،بحيث
يلتزم مرتكب اخلط�أ بتعوي�ض امل�ضرور من جراء خطئه ،وهذه القاعدة يجري العمل بها يف امل�سئولية
املدنية وكذا الإدارية� ،إال �أنه يف نطاق امل�سئولية التق�صريية للإدارة جند �أن للخط�أ الإداري طابع
خا�ص ،حيث ي�صنف اخلط�أ الإداري لدى الفقه والق�ضاء �إىل �صنفني ،هما:
 اخلط�أ ال�شخ�صي :وهو الذي ين�سب �إىل املوظف نف�سه ،ويرتب م�سئوليته من �أمواله اخلا�صة�أمام القا�ضي املدين ،ووفق ًا لقواعد القانون اخلا�ص ،نظر ًا لعدم ارتباط هذا اخلط�أ بالعمل الوظيفي.
 اخلط�أ املرفقي :وهو الذي ين�سب �إىل املرفق العام ،ولو �أن الذي �صدر عنه مادي ًا هو موظف�أو عدة موظفني ،وبالتايل تقع امل�سئولية فيه على عاتق ال�شخ�ص العام الذي يتبعه املوظف( ،)1دون
املوظف الذي �صدر عنه ذلك اخلط�أ املرفقي ،والذي تنمحي �شخ�صيته وتنعدم م�سئوليته.
ويعود االخت�صا�ص يف مثل هذه احلالة �إىل الق�ضاء الإداري الذي يطبق القانون الإداري ال
القانون اخلا�ص.
ومعنى هذا �أن معرفة اجلهة امل�سئولة عن اخلط�أ الذي ي�شوب عمل الإدارة ي�ستوجب بال�ضرورة
التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي وبني اخلط�أ املرفقي� ،إال �أن هذه امل�س�ألة مل تكن دوما بالأمر الهني بدليل
�أنها �شغلت بال الكثري من الفقهاء الفرن�سيني ،الذين اقرتحوا بخ�صو�صها العديد من املعايري ،وقد �أثارت
هذه التفرقة �إ�شكاليات عديدة لدى الفقه والق�ضاء الإداريني ،حيث ظهرت مواقف فقهية وق�ضائية
متباينة يف خمتلف الدول ،نظر ًا ملا يرتتب على التفرقة بني اخلط�أين من نتائج هامة ب�ش�أن من يتحمل
امل�سئولية ،وبالتايل يتوىل دفع التعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عن اخلط�أ ،وهذا الأمر هو الذي دعانا
للبحث يف هذا املو�ضوع للوقوف على �أحدث الآراء الفقهية والأحكام الق�ضائية والت�شريعات املتعلقة
.0991 ecnarF ed seriatisrevinu sésserp )1( fitartsinimda tiord :evlovled erreip te ledeV segroeG)1
.954.p
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بهذا املو�ضوع ،بهدف مقارنة ذلك مبا هو حا�صل ومطبق يف النظام القانوين اليمني.

�أهمية البحث:

تكمن �أهمية مو�ضوع البحث يف �أن امل�سئولية الإدارية التق�صريية القائمة على �أ�سا�س اخلط�أ يف
النظام القانوين اليمني التزال يف مرحلة البدايات ،و�إذا ما قارنا ذلك مع ما و�صلت اليه نظرية امل�سئولية
الإدارية يف دول العامل� ،سنجد �أن اليمن يف مرحلة مت�أخرة عما و�صلت �إليه الأنظمة القانونية الأخرى،
وخا�صة الأنظمة الق�ضائية املزدوجة (دول النظام الالتيني) التي اقتب�ست اليمن من �أنظمتها العديد
من الت�شريعات الإدارية ،ولكنها مل ت�أخذ منها بذات الدرجة الت�شريعات والنظريات املتعلقة بامل�سئولية
الإدارية .وتزداد �أهمية مو�ضوع البحث ،يف ظل �سعي اليمن نحو تبني نظام الق�ضاء املزدوج ،بعد �أن
مت �إن�شاء حمكمتني �إداريتني يف نهاية العام 2010م �إحداهما يف العا�صمة �صنعاء ،والأخرى يف مدينة
عدن ،وبد�أت هاتان املحكمتان ممار�سة اخت�صا�صاتهما بفاعلية ملمو�سة .و�أخري ًا تتجلى �أهمية مو�ضوع
البحث يف ظل ندرة الأبحاث اليمنية يف مثل هذا املجال ،وذلك ب�سبب �شحة اجلهد الفقهي والق�ضائي يف
هذا ال�صدد ،حيث مل تنل امل�سئولية الإدارية يف القانون اليمني حقها من البحث والدرا�سة ،على الرغم
من �أهمية هذا املو�ضوع �سواء يف اجلانب الفقهي �أم اجلانب الق�ضائي ،كونه مي�س حقوق الأفراد ب�صورة
مبا�شرة.

منهج البحث:

تطلب �إعداد هذا البحث اال�ستعانة باملنهج (الت�أ�صيلي) للموا�ضيع وتفريعاتها ،كي ن�ستدل
منها على قواعد تعمم على معظم احلاالت ،حتى ي�سهل للقارئ فهم وا�ستيعاب جوانب هذه املو�ضوعات
واملربرات القانونية لها .ونظر ًا لأن (اخلط�أ) �سي�شكل املحل الرئي�سي للبحث؛ لذا ف�إن الدرا�سة تتطلب
اللجوء �أي�ض ًا �إىل (املنهج التحليلي) لأننا �سنحتاج �إىل حتليل مكثف للخط�أ الإداري املرفقي و�صوره
املختلفة ،نظر ًا الت�ساع معناه وعدم ان�ضباطه ،حتى مع املحاوالت الفقهية العديدة لتعريفه وح�صر
�صوره و�أنواعه .كما ا�ستدعى مو�ضوع البحث تطبيق (املنهج املقارن) للمقارنة بني الأنظمة القانونية،
حيث يقت�ضي البحث اال�ستناد يف العديد من املواطن �إىل �أحكام الق�ضاء الإداري الفرن�سي وامل�صري ،كون
الدرا�سة يف هذا املجال تت�سم بطابع ق�ضائي ملمو�س ،مرجعه �إىل طبيعة مو�ضوع امل�سئولية الإدارية
التي تقوم على االجتهاد الق�ضائي الإداري الذي �أوجد املبادئ والقواعد اخلا�صة بهذه امل�سئولية
عرب املراحل التاريخية املتتالية ،و�سنعمد �إىل النظر يف بع�ض الأحكام الإدارية ال�صادرة من املحاكم
الق�ضائية اليمنية بهذا اخل�صو�ص ،كي ن�ستخل�ص موقف الق�ضاء اليمني من امل�سئولية الإدارية واملبادئ
والقواعد التي اعتمد عليها يف �أحكامه بالتعوي�ض عن الأخطاء الإدارية والنظر يف مدى ت�أثرها ب�أحكام
الق�ضاء الإداري املتخ�ص�ص والرائد يف هذا املجال ،يف م�صر وفرن�سا ،وذلك يف حماولة ل�سرب �أغوار هذا
البحث وحتقيق الغاية التي نرجوها منه ان �شاء اهلل.
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خطة البحث:

مت تق�سيم هذا البحث �إىل ثالثة مباحث على النحو الآتي:
املبحث الأول :ماهية اخلط�أ الإداري.
املطلب الأول :مفهوم اخلط�أ الإداري يف امل�سئولية الإدارية التق�صريية.
املطلب الثاين :دور ركن اخلط�أ يف التمييز بني امل�سئولية الإدارية وامل�سئولية املدنية.
املبحث الثاين :القواعد املو�ضوعية يف امل�سئولية الإدارية.
املطلب الأول :قواعد امل�سئولية الإدارية يف النظام الفرن�سي.
املطلب الثاين :قواعد امل�سئولية الإدارية يف النظام اليمني.
الفرع الأول .:موقف امل�شرع اليمني من امل�سئولية الإدارية
الفرع الثاين :موقف الق�ضاء اليمني من امل�سئولية الإدارية.
املبحث الثاين :التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي.
املطلب الأول :معايري التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي لدى الفقه.
املطلب الثاين :موقف الق�ضاء من التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي.
الفرع الأول :موقف الق�ضاء الإداري الفرن�سي.
الفرع الثاين :موقف الق�ضاء الإداري امل�صري.
الفرع الثالث :موقف الق�ضاء اليمني.

املبحث الأول

ماهية اخلط�أ الإداري
نتوىل يف هذا املبحث بيان ماهية اخلط�أ الإداري يف امل�سئولية الإدارية التق�صريية ،وبيان دور
اخلط�أ يف التمييز بني امل�سئولية الإدارية وامل�سئولية املدنية.
ومن ثم نق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني على النحو الآتي:
املطلب الأول :مفهوم اخلط�أ الإداري يف امل�سئولية الإدارية التق�صريية.
املطلب الثاين :دور ركن اخلط�أ يف التمييز بني امل�سئولية الإدارية وامل�سئولية املدنية.
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املطلب الأول

مفهوم اخلط�أ الإداري يف امل�سئولية الإدارية التق�صريية
من املعلوم �أن م�صطلح اخلط�أ و�صف معنوي ف�ضفا�ض ،حيث يحتمل الكثري من املعاين ،وتنطوي
فعل يخالف ال�صواب يعد خط�أ( ،)2ولذا يعرفه البع�ض ب�أنه »:الفعل غري
حتته الكثري من الأفعال ،فكل ٍ
()3
امل�ألوف» �أو �أنه «الإخالل بالتزام م�شروع» .
كما ر�أى �آخرون يف اخلط�أ �أنه »:العمل ال�ضار املخالف للقانون» ،وقيل عنه كذلك �أنه« :
الإخالل بالتزام �سابق»( ،)4ونتفق مع �أغلب فقهاء القانون �أن مفهوم اخلط�أ يتحدد يف �أنه« :الإخالل
بالتزام قانوين»(.)5
وترتبط امل�سئولية يف حقيقتها مبفهوم اخلط�أ وال�ضرر الناجم عنه ،لذلك فقد ذهب �أغلب
الفقه �إىل تعريف امل�سئولية ب�أنها« :االلتزام بالإ�صالح والتعوي�ض»� .أو «االلتزام الذي يقع نهائي ًا على
عاتق �شخ�ص بتعوي�ض �ضرر �أ�صاب �شخ�ص �آخر»(.)6
فالقانون يلزم كل �شخ�ص ب�أن يتخذ �سلوك ًا ينطوي على القدر العادي وامل�ألوف من اليقظة
والتب�صر حتى ال ي�ضر بالغري ،ف�إذا انحرف عن هذا ال�سلوك انحراف ًا �ضار ًا بالغري ،وكان مدرك ًا لنتيجة
هذا االنحراف ،كان هذا خط�أً منه ي�ستوجب حتمل م�سئوليته التق�صريية ،وبالتايل يلزمه التعوي�ض
للم�ضرور.
وب�إعمال التعريف ال�سابق للم�سئولية ،ف�إن ما نعنيه بامل�سئولية الإدارية ،هو التزام الإدارة
النهائي بتعوي�ض �شخ�ص �أ�صابه �ضرر من جراء عمل من �أعمالها �أو عمل موظفيها.
وميكن القول ب�أن امل�سئولية الإدارية حالة توجب م�ؤاخذة الإدارة عن �سلوكها وفقا للقانون،
�أي �أن امل�سئولية حالة رتبت امل�ؤاخذة عن �أعمال وت�صرفات الإدارة� ،سواء �صدرت ب�سلوك ايجابي �أم
خل َط ُ�أ وا َ
 )2للخط�أ يف اللغة عدة معانٍ  ،منها اخلط�أ �ضد ال�صواب ،كما ي�أتي مبعنى الذنب ،فنقول خطئ الرجل ا َ
خلطا ُء� :ض ُّد ال�صواب .وقد �أَخْ َط َ�أ ،ويف التنزيل:
((ولي�س عليكم ُجنا ٌح فيما �أَخْ َط�أْ مُت به)) �سورة الأحزاب ،الآية ( )5عدَّاه بالباء لأَنه يف معنى َع رَ ْث مُت �أَو َغل ِْطتُم ...انظر :ل�سان العرب ،البن منظور� ،إعداد:
َ
يو�سف اخلياط ،املجلد الأول ،بريوت ،دار ل�سان العرب� ،ص.854
 )3انظر د /حممد بن ح�سني ال�شامي :النظرية العامة لاللتزامات ،مكتبة اجليل اجلديد� ،صنعاء ،الطبعة ال�سابعة� ،ص.270
872 .p ,5091 ,siruJ te sigeL eugtiirC euveR ,liviC etilibasnopseR ruS edutE : )lecraM( loinalP )4
 )5انظر د /حمدي احللفاوي :ركن اخلط�أ يف م�سئولية الإدارة النا�شئة عن العقد الإداري ،الطبعة الأوىل2002م� ،ص. 82
 )6انظر د� /سعاد ال�شرقاوي :الق�ضاء الإداري ،طبعة ١٩٧٠م� ،ص ،71وقد تعددت تعاريف فقهاء القانون املدين للم�سئولية املدنية ،حيث عرفها بع�ض فقهاء
القانون املدين ب�أنها« :التعوي�ض عن ال�ضرر النا�شئ عن فعل غري م�شروع» .انظر د /عبد الرزاق ال�سنهوري :املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات ،املجمع
العلمي العربي الإ�سالمي ,بريوت ,بدون تاريخ ،فقرة � ,226ص .311كما عرفها البع�ض ب�أنها�« :صورة من �صور امل�سئولية القانونية ،م�ضمونها التزام امل�سئول
بتعوي�ض الأ�ضرار احلادثة للغري ،فهي م�سئولية قانونية لأنها ترتب �أثر ًا قانوني ًا حمدد ًا هو االلتزام بالتعري�ض الذي يكفل تنفيذه باجلزاءات القانونية ،وهي
م�سئولية مدنية تهدف �إىل رفع ال�ضرر الذي يحدث للغري عن طريق �إزالته �أو �إ�صالحه �أو منح مبلغ من املال تعوي�ض ًا عنه» انظر د /جميل متويل ال�شرقاوي:
النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب الأول ،م�صادر االلتزام ،ط 1999م ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،ص 481وعرفها �آخرون ب�أنها( :امل�سئولية عن تعوي�ض
ال�ضرر الناجم عن الإخالل بالتزام مقرر يف ذمة امل�سئول) انظر د /عز الدين الدينا�صوري ،ود/عبد احلميد ال�شواربي ،امل�س�ؤولية املدنية يف �ضوء الفقه
والق�ضاء ،مكتبة القاهرة احلديثة ،ط 1988م� ،ص.11
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�سلبي ،حتى ولو كان �سلوكها م�شروع ًا يف بع�ض الأحوال(.)7
وتتنوع امل�سئولية الإدارية -كما هو احلال يف امل�سئولية املدنية� -إىل �صورتني:
ال�صورة الأوىل :وتتمثل يف «امل�سئولية العـقــديــة» ،وهي التي تن�ش�أ عن عقد يطالب فيها
املتعاقد بحقوقه امل�ستمدة من هذا العقد� ،سواء �أكان يطالب بتنفيذ االلتزام عين ًا �أم بالتعوي�ض �أم
بالف�سخ ،وهذا النوع من امل�سئولية يخرج عن �إطار هذا البحث؛ �إذ يتناوله الفقه عند درا�سته لنظرية
العقود الإدارية.
ال�صورة الثانية :وتتمثل يف» امل�سئولية التق�صريية» ،وهي التي يكون م�صدرها القانون� ،أي �أن
اخلط�أ الذي يحدث ال�ضرر يكون ناجت ًا عن خمالفة القواعد القانونية ،واخلط�أ الإداري فيها ،قد يكون
يف �صورة �أعمال مادية �أو قانونية -كما �سرنى -وهذه ال�صورة من امل�سئولية هي حمل درا�ستنا يف هذا
البحث.
وتنعقد م�سئولية الإدارة القائمة على �أ�سا�س اخلط�أ� ،إذا توافرت لها �أركان ثالثة هي :اخلط�أ،
وال�ضرر الذى �أ�صاب الأفراد ،وعالقة �سببية تربط بني اخلط�أ وال�ضرر ،عالقة ال�سبب بالنتيجة(.)8
والقاعدة هنا �أنه (حيث ال خط�أ ال توجد م�سئولية) ف�إذا ثبت �أن اخلط�أ من قبل الإدارة،
وترتب عليه �ضرر بالغري ،ف�إنها تلتزم بالتعوي�ض عن هذا ال�ضرر(.)9
وعلى ذلك فاخلط�أ الإداري هو �أ�سا�س قيام امل�سئولية الإدارية ،وهو �سبب االلتزام بالتعوي�ض،
بل �إن ركن اخلط�أ يف امل�سئولية الإدارية هو الفارق الوحيد والركن املميز للم�سئولية الإدارية الذي �أبرز
اختالف ًا وا�ضح ًا بني امل�سئولية الإدارية وبني امل�سئولية املدنية.
و�إذا كان (اخلط�أ ب�صورة عامة) عبارة عن �إخالل بالتزام قانوين� ،أو خمالفة لأحكام القانون،
ف�إننا عندما نطبق هذا املفهوم العام على (اخلط�أ الإداري) ف�إن الأخري يتمثل يف قيام الإدارة بعمل مادي
�أو عمل قانوين خمالف ملبد�أ امل�شروعية (�أي ملا يوجبه لقانون) ،وهو �إما �أن يكون يف �صورة عمل �إيجابي،
من خالل �إتيانها لأعمال يح�ضرها القانون� ،أو يف �صورة عمل �سلبي ين�ش�أ من عدم قيامها مبا يوجبه
القانون.
وتبع ًا لذلك يعرف الفقه امل�سئولية الإدارية ب�أنها »:االلتزام النهائي من جانب الدولة
بتعوي�ض ال�ضرر املت�سبب عن خط�أ �أحد اال�شخا�ص االعتبارية العامة �أو عن ن�شاط الإدارة امل�شروع»(.)10
كما تعرف ب�أنها « :التزام الدولة (الهيئات وامل�ؤ�س�سات واملرافق العامة) بتعوي�ض من ي�صيبه
 )7انظر د /ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،الإ�سكندرية 1985م� ،ص.476
Philippe Foillard, droit administratif (manuel), CPU, 2001, page 430
 )8وفى هذا ق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري امل�صرية يف حكمها عام ١٩٥٦م ب�أن« :م�سئولية الإدارة عن �أعمالها غري التعاقدية ترتكن على �أركان ثالثة� ،أولها خط�أ
ين�سب �إىل جهة الإدارة ،وثانيها ح�صول �ضرر للموظف ،وثالثها عالقة �سببية بني اخلط�أ وال�ضرر» .راجع حكمها ال�صادر يف ١٩٥٦/11/20م الدعوى رقم
( )١٣٥٨ل�سنة  ٦ق�ضائية ،جمموعة املبادئ القانونية التي �أقرتها حمكمة الق�ضاء الإداري ،ال�سنة � ،١١ص.١٠٠
 )9انظر د� /أحمد عبد امللك �أحمد بن قا�سم :الق�ضاء الإداري ،مكتبة ال�صادق2008 ،م� ،صنعاء ،طبعة منقحة ومزيدة� ،ص.241
 )10انظر د /كامل عبد ال�سميع حممود :م�سئولية الإدارة عن �أعمالها املادية امل�شروعة (درا�سة مقارنة يف القانون الو�ضعي وال�شريعة اال�سالمية) ،دار النه�ضة
العربية2002 ،م� ،ص.14
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�ضرر ،من جراء ن�شاط الإدارة امل�شروع �أو غري امل�شروع� ،سواء كان امل�ضرور �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أم �شخ�ص ًا
معنوي ًا ،و�سواء كان ن�شاط الإدارة قرار ًا �إداري ًا �أم جمرد عمل مادي»(.)11
فامل�سئولية �إذن ما هي �إال �أثر ناجت عن جتاوز مبد�أ امل�شروعية من قبل �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي� ،إن ترتب على ذلك التجاوز �ضرر ًا بالغري �إما مادي ًا �أو معنوي ًا.ذلك �أن الإدارة وهي تقوم بوظيفتها
الإدارية بوا�سطة موظفيها حتقيق ًا لل�صالح العام ،ف�إن ه�ؤالء املوظفني هم غري مع�صومني من اخلط�أ ،ومن
ثم قد يقعون يف �أخطاء خمتلفة �أثناء تنفيذهم ملهامهم ،ف�إذا �أخط�أ �أحدهم يف ت�صرف و�سبب �ضرر ًا
للغري ،ف�إنه يرتب م�سئولية الإدارة ويلزمها بتعوي�ض ال�ضرر ،فاملبد�أ العام هو �أن الإدارة ت�س�أل عن كل
ت�صرفاتها ،وذلك بعد �أن مت االعرتاف بامل�سئولية الإدارية ،بحيث �أ�صبح من حق الأ�شخا�ص املت�ضررين
رفع دعاوى عليها �أمام الق�ضاء للح�صول على التعوي�ض.
وتت�أ�س�س امل�سئولية التق�صريية للإدارة �أمام الق�ضاء� ،إما على �إ�صدار الإدارة قرار ًا غري م�شروع
بت�صرف مادي �ضار بالأفراد(.)12
ي�شكل يف حقها خط�أً ،وينتج عنه �ضرر بالغري� ،أو على �أ�سا�س قيامها
ّ
والقاعدة يف امل�سئولية التق�صريية ب�شكل عام ،هي �أن كل خط�أ �سبب �ضرر ًا للغري يلزم من
ارتكبه بالتعوي�ض( ،)13وقد �أورد امل�شرع اليمني هذه القاعدة العامة يف املادة ( )304من القانون املدين
اليمني رقم ( )14ل�سنة 2002م وتعديالته( ،)14والتي ن�صت على �أن (( :كل فعل �أو ترك غري م�شروع
�سواء كان نا�شئ ًا عن عمد �أو �شبه عمد �أو خط�أ �إذا �سبب للغري �ضرر ًا ،يلزم من �أرتكبه بتعوي�ض الغري عن
ً
ال�ضرر الذي �أ�صابه.))...
()15
ويتحقق ال�ضرر عند امل�سا�س املبا�شر بحق �أو م�صلحة مادية �أو �أدبية م�شروعة  ،يقع على
اجل�سم �أو املال �أو ال�شرف �أو العر�ض يف احلا�ضر �أو امل�ستقبل ،ويتم التعوي�ض عن ال�ضرر املتوقع وغري
املتوقع يف امل�سئولية التق�صريية ،وكذا امل�سئولية العقدية يف حالة الغ�ش (العمد) �أو اخلط�أ اجل�سيم،
�أي الإهمال الذي ال ي�أتيه �أقل النا�س عناية ،وال�ضرر املتوقع  -فقط  -يف امل�سئولية العقدية عند عدم
الغ�ش واخلط�أ اجل�سيم( .)16والبد من توافر (عالقة ال�سببية بني اخلط�أ وال�ضرر) لقيام امل�سئولية،
حيث متثل هذه العالقة الركن الثالث من �أركان امل�سئولية ،وتعني �ضرورة �أن يكون اخلط�أ هو ال�سبب
يف �إحداث ال�ضرر ،وتنتفي هذه العالقة عندما يكون ال�سبب �أجنبي ًا ،ك�أن يكون اخلط�أ من قبل امل�ضرور
نف�سه� ،أو ناجت ًا عن قوة قاهرة� ،أو خط�أ الغري(.)17
 )11انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،عامل الكتب القاهرة ،دون ذكر �سنة الن�شر� ،ص .320وانظر د /ماجد راغب احللو :املرجع ال�سابق،
�ص .451ود/عبد اهلل طلبة :القانون الإداري ،الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة (الق�ضاء الإداري) ،الطبعة الثانية ،املطبعة اجلديدة ،دم�شق1980م،
�ص .316ود /حممود عاطف البنا :الو�سيط يف الق�ضاء الإداري ،الطبعة الثالثة2009 ،م ،دون ذكر دار الن�شر� ،ص.370
 )12انظرامل�ست�شار� /سيد وفا :م�سئولية الدولة عن �أخطاء موظفيها ،دار الفكر اجلامعي ،اال�سكندرية 2005م� ،ص.7
 )13انظر د /حمدي احللفاوي :ركن اخلط�أ يف م�سئولية الإدارة النا�شئة عن العقد الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص. 19
 )14اجلريدة الر�سمية ،العدد ( ،7ج )1ل�سنة 2002م ومت تعديله مبقت�ضى القانون رقم ( )14ل�سنة 2009م بتعديل املادة (.)61
 )15انظر د/علي خطار �شطناوي :م�سئولية الإدارة العامة عن �أعمالها ال�ضارة ،دار وائل ،الطبعة الأوىل2008 ،م� ،ص.297
 )16انظر د /حممد بن ح�سني ال�شامي :ركن اخلط�أ يف امل�سئولية املدنية (درا�سة مقارنة بني القانون املدين امل�صري واليمني والفقه الإ�سالمي) ر�سالة دكتوراه،
دار النه�ضة العربية1410 ،هـ-1990م� ،ص.100
 )17بح�سب ن�ص املادة ( )306من القانون املدين اليمني امل�شار �إليه �آنف ًا.
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ونظر ًا لأن ركني ال�ضرر وعالقة ال�سببية يف امل�سئولية الإدارية ال يختلفان عما هو عليه احلال
يف امل�سئولية املدنية ،فيمكن الرجوع �إىل م�ؤلفات القانون املدين لال�ستزادة منها يف هذا اخل�صو�ص ،ذلك
�أن هذا البحث -كما �أ�شرنا� -سيقت�صر احلديث فيه على ركن اخلط�أ يف امل�سئولية الإدارية التق�صريية
فح�سب.
املطلب الثاين

دور ركن اخلط�أ يف التمييز بني امل�سئولية الإدارية وامل�سئولية املدنية
تنعقد م�سئولية الإدارة القائمة على �أ�سا�س اخلط�أ يف القانون الإداري ،كما هو احلال بالن�سبة
للم�سئولية املدنية يف القانون املدين� ،إذا توافرت الأركان العامة الثالثة للم�سئولية وهي اخلط�أ،
وال�ضرر ،والعالقة ال�سببية(.)18
غري �إن امل�س�ألة التي ُتثار يف هذا ال�ش�أن تتعلق بطبيعة اخلط�أ الذي ي�ؤدي �إىل انعقاد م�سئولية
الإدارة ،فالقانون الإداري مل ي�ستعر هذه الفكرة باحلال الذي هو عليه يف القانون املدين ،ب�سبب وجود
فروق جوهرية بني اخلط�أ املدين واخلط�أ الإداري ،ف�ضال عن �أن قواعد القانون املدين ال تتالءم مع
طبيعة عالقة الدولة مبوظفيها.
وهو الأمر الذي جعل الفقه والق�ضاء الإداريني يرف�ضان تطبيق قواعد اخلط�أ املدين على
�أخطاء الإدارة ،فقد وجد �أن تطبيق قواعد و�أحكام امل�سئولية املدنية على امل�سئولية الإدارية� ،سي�ؤدي
�إىل اهدار العدالة وتعطيل �سري املرافق العامة ،وبالتايل الإ�ضرار بامل�صلحة العامة.
وتعود �أ�صالة القواعد اخلا�صة بامل�سئولية الإدارية ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ركن اخلط�أ الذي �صوره
جمل�س الدولة الفرن�سي ت�صوير ًا مغاير ًا ملا هو معروف يف ميدان القانون اخلا�ص(� ،)19إىل احلد الذي
جعل من تطبيق قواعد القانون املدين على م�سائل القانون الإداري �أمر ًا مل يعد ممكن ًا ،بل لقد جتاوزته
القوانني احلديثة منذ زمن بعيد(.)20
ولعل �أهم اال�سباب يف ذلك تظهر يف اجلوانب الآتية:
�أو ًال – اخلط�أ يف امل�سئولية املدنية ين�صرف �إىل خط�أ ال�شخ�ص الطبيعي بخالف اخلط�أ الإداري:
بالرجوع �إىل �أحكام الق�ضاء الإداري الفرن�سي وامل�صري يالحظ �أن اخلط�أ الذي حتدده
قواعد امل�سئولية املدنية ين�صرف �إىل خط�أ ال�شخ�ص الطبيعي ،وال ميكن �أن ين�صرف �إىل الأ�شخا�ص
 )18انظر د� /سليمان الطماوي :الق�ضاء الإداري ،الكتاب الثاين( ،ق�ضاء التعوي�ض وطرق الطعن يف الأحكام) ،درا�سة مقارنة ،دار الفكر العربي ،طبعة �سنة
1986م� ،ص123وما بعدها.
 )19انظر د /ماجد راغب احللو :املرجع ال�سابق� ،ص ،477د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،صـ.339
 )20انظر د� /سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،دار الفكر العربي ،طبعة �سنة 1974م� ،ص .569وكذا .د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن
�أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.338
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االعتبارية ،ومبا �أن الإدارة �شخ�ص اعتباري ال يت�صور وقوع اخلط�أ من قبله ،فقد ا�ستبعدت فكرة
امل�سئولية ال�شخ�صية للإدارة ،وبالتايل ف�إن م�سئولية الإدارة تكون �إما عن عمل موظفيها �أو الأ�شياء
التي متلكها ،وهو ما يطلق عليه اخلط�أ الإداري الذي ت�ؤول امل�سئولية عنه �إىل اجلهة الإدارية.
ومن هنا ف�إننا لو �أعملنا قواعد اخلط�أ يف امل�سئولية املدنية يف جمال اخلط�أ الإداري ،ف�إن
النتيجة التي ترتب على ذلك هي �أن الدولة �ستكون بعيدة عن امل�ساءلة ،كونها �شخ�ص ًا اعتباري ًا ال
يجوز �أن ين�سب �إليه اخلط�أ ،ويف هذه احلالة البد من حتميل املوظف امل�سئولية عن اخلط�أ الذي ارتكبه،
وبالتايل يلتزم املوظف املخطئ �شخ�صي ًا بالتعوي�ض؛ على �أ�سا�س �أن قواعد اخلط�أ يف امل�سئولية املدنية
تقت�ضي �أن الذين يخطئون هم الأ�شخا�ص الطبيعيون وهم هنا موظفو الدولة ،وعلى �ضوء ذلك جند �أنه
�سيكون من امل�ستحيل �إلزام الدولة بالتعوي�ض(.)21
وعلى ذلك ف�إن نظرية اخلط�أ يف القانون املدين ال ت�صلح للتطبيق على امل�سئولية الإدارية؛
لأنها �ستقود يف النهاية �إىل حتمل املوظف امل�سئولية ال�شخ�صية عن اخلط�أ الإداري ،ولي�س من العدالة
�أن يتحمل املوظف امل�سئولية عن خط�أ ارتكبه وهو ب�صدد مبا�شرته لوظيفته ،كون هذا اخلط�أ يقع من
قبل املوظف مبنا�سبة �أو �أثناء قيامه بواجبات الوظيفة العامة.
ذلك �أن املوظف يعمل ل�صالح الإدارة ولي�س مل�صلحته ال�شخ�صية ،وحني يرتكب اخلط�أ ،ف�إنه
غالب ًا ما يكون هذا مبنا�سبة عمله باملرفق العام ،فاخلط�أ الإداري يت�سم بخا�صية (حتقيق املنفعة
العامة) ،ولذا يطلق عليه اخلط�أ املرفقي ،وتكون الإدارة هي امل�سئولة عنه.
ويف مقابل ذلك جند �أن اخلط�أ املدين يقع من قبل �شخ�ص عادي لتحقيق (منفعة خا�صة)
متعلقة به ،حتى و�إن كان موظف ًا عام ًا ،ف�إنه يعترب �شخ�ص ًا عادي ًا عندما ُيرتكب خط�أ �شخ�صي ًا ،حيث
يخ�ضع لأحكام امل�سئولية املدنية عن العمل غري امل�شروع ك�أي �شخ�ص عادي �آخر ،ف�أحكام امل�سئولية على
هذا النحو تطبق على كل �شخ�ص ،ب�صرف النظر عن �صفته �أو عمله ،في�س�أل املوظف عن خطئه ال�شخ�صي
كمواطن عادي ال يختلف عن غريه(.)22
ثاني ًا  -اخلط�أ الإداري ال ي�ؤخذ يف االعتبار �إال �إذا كان على درجة معينة من اجل�سامة:
القاعدة يف القانون املدين �أن كل خط�أ ي�ؤدي �إىل م�سئولية مرتكبه ،ويلزمه بتعوي�ض ال�ضرر الذي �أحلقه
بامل�ضرور ،لكن هذه القاعدة املطلقة يف القانون املدين ال توجد بذات القوة يف القانون الإداري ،بحيث ال
تكون الإدارة م�سئولة عن كل خط�أ ارتكب من �أحد موظفيها �أو �أحد مرافقها ،ففي حني جند �أن القانون
املدين يعترب كل خط�أ موجب ًا للم�سئولية مهما كان ب�سيط ًا ،ف�إن القانون الإداري ال ي�أخذ يف االعتبار �إال
اخلط�أ الذي يتجاوز حد ًا معين ًا من اجل�سامة (.)23
 )21انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.326
 )22نظم �أحكام هذه امل�سئولية القانون املدين اليمني رقم ( )14ل�سنة 2002م وتعديالته ،يف املواد (.)317-308
 )23انظر تف�صيل ذلك :د� /صالح نا�صر العتيبي :بحث بعنوان» تكامل القانونني املدين والإداري يف تطلب اخلط�أ لقيام امل�سئولية املدنية للموظف» ،من�شور يف جملة
احلقوق الكويتية ،جملة ف�صلية ،العدد ،3ال�سنة 2004م� ،ص.33
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وال�شك يف �أن تطبيق مثل هذه القاعدة على املوظفني مع الإدارة� ،سيدفع املوظف حتم ًا �إىل
الإحجام عن العمل ،خ�شية الوقوع يف اخلط�أ ،وما يرتتب على ذلك من تعوي�ضات يلتزم بدفعها ،وهذا
ي�شكل عبئ ًا ج�سيم ًا عليه ،قد يعجز عن الوفاء به ،فاملوظف غالب ًا �شخ�ص مع�سر ال ميكن �إيجاد و�سيلة
للح�صول منه على التعوي�ض(. )24
ثالث ًا  -العالقة بني التابع واملتبوع يف القانون املدين (عالقة تعاقدية) �أما العالقة بني الدولة
وموظفيها فهي عالقة تنظيمية:
ينظم القانون املدين م�سئولية املتبوع عن �أعمال تابعه ،وذلك يف �ضوء حقيقة قائمة هي
�أن العالقة بني التابع واملتبوع� ،إمنا هي عالقة تعاقدية ،والواقع على خالف ذلك يف جمال امل�سئولية
الإدارية� ،إذ على الرغم من �أن املوظف يعمل مع الإدارة ،وبالتايل من املنطقي القول ب�أنه يتبع الإدارة،
وتبع ًا لذلك فاملفرت�ض �أنها تكون هي امل�سئولة عنه.
�إال �أن العالقة بني الدولة وموظفيها ،ال تقوم على �أ�سا�س �أنها رابطة عقدية ،حيث �إن هذه
العالقة  -كما هو معلوم  -هي (عالقة تنظيمية) الئحية ولي�ست تعاقدية ،ومن ثم ف�إن املوظف يف
مركز تنظيمي الئحي يخ�ضع يف عالقته باجلهة الإدارية التي يعمل فيها ملا تقرره تلك اجلهة من لوائح
وقرارات تنظيمية حتكم الكيفية التي ترجع بها على املوظف مبا تدفعه من تعوي�ض للم�ضرور.
وبالتايل ال ميكن تطبيق قاعدة م�سئولية املتبوع عن �أعمال تابعه  -املعمول بها يف القانون
املدين -على عالقة الإدارة مبوظفيها ،فالقواعد والن�صو�ص املدنية تنظم ويتم تطبيقها وفق عالقة
تبعية بني املتبوع والتابع ،وال ميكن قيا�س هذه العالقة على العالقة بني (املوظف والإدارة) ،وتبع ًا
لذلك ال ميكن تطبيق قواعد اخلط�أ املدين على اخلط�أ الإداري.
رابع ًا -قواعد امل�سئولية املدنية عاجزة عن مواجهة جميع �صور امل�سئولية الإدارية:
تقوم قواعد امل�سئولية يف القانون املدين ،على �أ�سا�س �إ�سناد خط�أ معني ،ل�شخ�ص معني هو تابع
لغريه ،وبالتايل تطبق قاعدة م�سئولية املتبوع عن �أعمال التابع املعمول بها يف اخلط�أ املدين.
	�أما يف جمال امل�سئولية الإدارية ،ف�إنه يتعذر تطبيق هذه القواعد ،ذلك �أنه كثري ًا ما يتعذر
ن�سبة اخلط�أ ملوظف معني �أو حتى لعدد من املوظفني ،وجتري ن�سبة اخلط�أ �إىل املرفق ذاته.
وعلى ذلك ،ويف مثل هذه احلاالت للخط�أ الإداري ،جند �أنه ي�ستحيل تطبيق قاعدة م�سئولية
املتبوع عن �أعمال التابع املعمول بها يف اخلط�أ املدين ،نظر ًا لأنه ال ميكن �إ�سناد الفعل ال�ضار �إىل موظف
معني �أو �إىل موظفني معينني يف بع�ض احلاالت ،مبعنى �أن هذه القاعدة املدنية عاجزة عن مواجهة
جميع �صور امل�سئولية الإدارية(.)25
 )24انظر د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،صـ.339-338
 )25انظر د� /سليمان الطماوي :الق�ضاء الإداري( ،ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،ص.117
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ومن هنا ن�ستنتج �أن اخلط�أ املدين ال ي�صلح لأن يكون �أ�سا�س ًا للم�سئولية الإدارية ،و�أن قواعد
امل�سئولية املدنية ال ت�صلح للتطبيق على �أخطاء الإدارة ،كونها عاجزة عن مواجهة جميع م�سئوليات
ال�سلطة الإدارية ،ومنها تلك احلاالت التي ال ميكن فيها �إ�سناد الفعل ال�ضار �إىل موظف معني �أو �إىل
موظفني معينني(.)26
خام�س ًا -امل�سئولية الإدارية �أ�صلية غري تبعية على عك�س امل�سئولية املدنية:
	�إذا اعتربنا �أن غاية امل�سئولية تتمثل يف االلتزام النهائي بالتعوي�ض ،ف�إنه �سيظهر لنا بو�ضوح
�أن القانون املدين ال يعرف م�سئولية املتبوع عن التابع ب�شكل فني دقيق ،و�أن ما يطلق عليه يف القانون
املدين ا�سم م�سئولية املتبوع عن التابع ،لي�ست م�سئولية باملعنى الفني القانوين الدقيق ،و�إمنا هي نوع من
ال�ضمان �أو نوع من الت�أمني ،لأن التزام املتبوع هو التزام م�ؤقت� ،إىل �أن يرجع �إىل تابعه (.)27
وعند تطبيق قواعد امل�سئولية املدنية (قاعدة م�سئولية املتبوع عن فعل التابع) ،ميكن
م�ساءلة الإدارة عن خط�أ املوظف ال�شخ�صي ،بحيث تدفع الإدارة التعوي�ض ،ثم ترجع على املوظف مبا
دفعت ،ويف هذه احلالة تكون م�سئولية الإدارة غري �أ�صلية ،كون التعوي�ض �سيكون م�آله من مال املوظف
اخلا�ص.
وعلى خالف ذلك جند �أن امل�سئولية عن اخلط�أ املرفقي تعترب �أ�صلية غري تبعية� ،إذ ال تقوم
على �أ�سا�س م�سئولية املتبوع عن �أعمال تابعه ،فامل�سئولية عن اخلط�أ املرفقي تقع �أ�ص ًال على املرفق
ذاته ،بحيث تقام الدعوى عليه مبا�شرة ،دون حاجة �إىل توجيهها �إىل املوظف مرتكب اخلط�أ ،ويكون
التعوي�ض من الأموال العامة.
�ساد�س ًا  -اخلط�أ املدين يتميز بالثبات ،بينما اخلط�أ الإداري متطور ومرن:
يالحظ �أن اخلط�أ املدين املوجب للم�سئولية املدنية العادية يتميز بالثبات ،بينما جند �أن
اخلط�أ الإداري متطور ومرن ،كون اعمال الإدارة متجددة ومتطورة ،لتعلقها وارتباطها بامل�صلحة العامة،
وهو الأمر الذي نتج عنه تطور نظرية امل�سئولية الإدارية ونظامها القانوين الذي تخ�ضع له ،كما �سنبني
الحق ًا .
ن�ستنتج مما �سبق �أن الأحكام والقواعد التي تنظم م�سئولية الإدارة عن �أخطاء موظفيها يف
 )26من املربرات التي ذكرت ب�ش�أن عدم �صالحية قواعد امل�سئولية املدنية للتطبيق يف جمال امل�سئولية الإدارية ،ما علل به بع�ض الفقه بالقول� »:إنه عندما و�ضعت
جمموعة القانون املدين ،مل تكن م�سئولية الدولة قد تقررت بعد ،وكان ال�سائد �آنذاك هو مبد�أ عدم م�سئولية الدولة وب�شكل مطلق ،ومن هنا ف�إنه مل يدر بخلد
وا�ضعي القانون املدين� ،أنهم ي�ضعون قواعد م�سئولية تطبق على الدولة .كما �إن وا�ضعي قواعد امل�سئولية املدنية ،و�ضعوها على �أ�سا�س وا�ضح �أمامهم ،هو �أنها
تنظم العالقات بني �أطراف مت�ساوية ،والأمر لي�س لذلك يف جمال امل�سئولية الإدارية ،فالدولة طرف قوى ،والفرد بالن�سبة لها طرف �ضعيف ،كما �أن الدولة
تعمل ل�صالح اجلماعة ،وهذه قرينة تخل التوازن بني �أطراف العالقة� ،إذ ال ميكن اعتبار الإدارة يف و�ضع م�ساو للأفراد يف القانون املدين ،فهي -وعلى خالف
الأفراد -ال تبتغي �سوى حتقيق امل�صلحة العامة ،والتي تت�ضاءل وتهون �أمامها م�صلحة الفرد� ،أو على الأقل تفقد هذه الأخرية �شيئ ًا من قد�سيتها �أمام ال�صالح
العام» .للمزيد حول مربرات ا�ستقالل للم�سئولية الإدارية بقواعد خا�صة .انظر د /حممد ال�شافعي :املرجع ال�سابق� ،ص.321
 )27انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.324
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القانون الإداري -والتي تبلورت يف نظرية متكاملة للم�سئولية الإدارية  -تختلف عن قواعد و�أحكام
امل�سئولية املدنية التي يخ�ضع لها الأفراد يف القانون اخلا�ص ،و�أن الفرق الوحيد الذي �أبرز اختالف ًا
وا�ضح ًا بني امل�سئولية الإدارية واملدنية هو طبيعة اخلط�أ املوجب لل�ضرر الذي على �أ�سا�سه تعقد
امل�سئولية بعد ثبوت العالقة ال�سببية بينهما وهو (اخلط�أ املرفقي) .
املبحث الثاين

القواعد املو�ضوعية يف امل�سئولية الإدارية
عرفنا من خالل ما �سبق �أن اخلط�أ هو �أ�سا�س حتمل امل�سئولية( ،)28وامل�سئولية يف القانون متثل
التزام ال�شخ�ص الذي �أحلق �ضرر ًا ب�شخ�ص �آخر ،ب�إ�صالح ما �أحدثه عن طريق �إعادة احلالة �إىل ما كانت
عليها ،بوا�سطة التعوي�ض املادي ،وهذا املفهوم ي�صلح لكل من امل�سئولية املدنية ،وامل�سئولية الإدارية(.)29
وامل�سئولية الإدارية ما هي �إال نوع من �أنواع امل�سئولية القانونية( ،)30لكنها تنعقد وتقوم يف
نطاق النظام القانوين الإداري( ،)31وتتعلق مب�سئولية الإدارة العامة عن �أعمالها ال�ضارة ،وترتتب يف
حالة حدوث �ضرر ما ،من جراء �أعمال وت�صرفات الإدارة (.)32
وب�سبب متيز اختالف ركن اخلط�أ يف امل�سئولية الإدارية عنه يف امل�سئولية املدنية ،فقد رف�ض
الق�ضاء الإداري تطبيق قواعد اخلط�أ املدين على �أخطاء الإدارة ،وقام بالتمييز بني اخلط�أ املرفقي
واخلط�أ ال�شخ�صي ،بحيث تكون م�سئولية الإدارة قائمة على اخلط�أ املرفقي فح�سب ،وال م�سئولية عليها
�إذا كان اخلط�أ بطبيعة خط�أ �شخ�صي ًا قام به �أحد موظفيها ،باعتبار �أن اخلط�أ ال�شخ�صي يتحمل املوظف
بنف�سه عبء التعوي�ض عنه ومن �أمواله اخلا�صة ،وبالتايل يخ�ضع لأحكام القانون املدين ،بينما تتحمل
الدولة عبء التعوي�ضات الناجمة عن الأخطاء املرفقية ،ويخ�ضع اخلط�أ الإداري لأحكام القانون
الإداري(.)33
 )28امل�سئولية يف اللغة يق�صد بها« :ما يكون به الإن�سان م�سئو ًال ومطالب ًا عن �أمو ٍر �أو �أفعالٍ �أتاها .انظر :املنجد يف اللغة والأعالم ،حرف ال�سني ،لوي�سي معلوف،
دار ال�شروق ،بريوت ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ويطلق على امل�سئولية يف اللغة �أي�ض ًا ب�أنها« :حال �أو �صفة من ي�س�أل عن �أمر تقع عليه تبعته» .راجع :املعجم
الوجيز ،جممع اللغة العربية ،القاهرة ،دار التحرير للطباعة والن�شر1980 ،م� ،ص .299وامل�سئولية بوجه عام هي« :حالة ال�شخ�ص الذي ارتكب �أمر ًا
ي�ستوجب امل�ؤاخذة» .انظر د� /سليمان مرق�س :امل�سئولية املدنية يف تقنيات البالد العربية ،الق�سم الأول ،الأحكام العامة ،طبعة ثانية ،مطبعة اجليالوي ،بدون
دار ن�شر� ،ص.1
 )29انظر د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة (الق�ضاء الإداري) ،املرجع ال�سابق� ،ص.313
 )30تنتج امل�سئولية القانونية عن خمالفة التزام قانوين ،وتتعد �أنواع امل�سئولية القانونية ،فنجد (امل�سئولية املدنية) يف القانون املدين ،و(امل�سئولية اجلنائية) يف
القانون اجلنائي ،و(امل�سئولية الد�ستورية) يف القانون الد�ستوري ،و(امل�سئولية الدولية) يف القانون الدويل العام ،وما يهمنا هي (امل�سئولية الإدارية) يف القانون
الإداري ،وهي حمل الدرا�سة يف هذا البحث.
 )31مع �أن الأدق هو ا�ستعمال عبارة م�سئولية الدولة؛ للتعبري عن م�سئوليتها ب�صدد مبا�شرتها لوظيفتها الإدارية؛ كون الدولة �شخ�ص معنوي تبا�شر وظائف متعددة
�إحداها الوظيفة الإدارية ،وامل�سئولية ال تن�صرف �إال لل�شخ�ص املعنوي وهو الدولة� ،إال �أن فقهاء القانون الإداري درجوا على ا�ستعمال م�صطلح (امل�سئولية
الإدارية) ،ل�سهولته ولإيجازه يف التعبري .انظر د /حممد ن�صر رفاعي :ال�ضرر ك�أ�سا�س للم�سئولية املدنية يف املجتمع املعا�صر ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق،
جامعة القاهرة1398 ،هـ1978 -م� ،ص .167ود /كامل عبد ال�سميع :املرجع ال�سابق� ،ص.10
 )32انظر د /كامل عبد ال�سميع حممود :م�سئولية الإدارة عن �أعمالها املادية امل�شروعة ،املرجع ال�سابق� ،ص.12
 )33انظر د /ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص ،477ود/عبد اهلل طلبة :املرجع ال�سابق� ،صـ.339
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وبذلك يكون الق�ضاء الإداري �صاحب الف�ضل يف ت�أ�سي�س قواعد هذه النظرية التي تالئم
القانون العام ب�صفة عامة والقانون الإداري ب�صفة خا�صة ،والتي تهدف �إىل حتقيق التوازن بني
امل�صلحة العامة وامل�صلحة اخلا�صة للأفراد ،حيث تكون الإدارة م�سئولة عن �أعمالها غري التعاقدية،
�سواء كانت �أعمال مادية �أم قرارات �إدارية.
()34
غري �إن تطبيق نظرية «امل�سئولية الإدارية» كان بدرجات متفاوتة بني الدول  ،وذلك
بالنظر �إىل نظامها القانوين ،فقد طبقت الدول الأجنلو�سك�سونية على الإدارة قواعد (امل�سئولية
املدنية) املطبقة على الأ�شخا�ص العاديني ،كونها تخ�ضع ملبد�أ وحدة النظام القانوين والق�ضائي ،فهذه
البلدان ال تعرف نظام ازدواج الق�ضاء ،وعلى ر�أ�سها اجنلرتا والواليات املتحدة الأمريكية(. )35
يف حني �أن الدول التي �أخذت الدولة بنظام املحاكم الإدارية  -كما هو احلال يف فرن�سا
وم�صر -ف�إنها �ستجد نف�سها يف نهاية الأمر �أمام قواعد م�ستقلة ومغايرة للقواعد التي تطبقها املحاكم
العادية(. )36
وعلى �ضوء ما تقدم نتناول يف هذا املبحث قواعد امل�سئولية الإدارية يف النظام الفرن�سي،
باعتبار �أن فرن�سا هي اول من خ�صت امل�سئولية الإدارية بنظام قانوين خا�ص وجهات ق�ضائية م�ستقلة،
تختلف عن نظام امل�سئولية املدنية املطبقة على الأ�شخا�ص العاديني ،ثم ننتقل لن�سلط ال�ضوء على
امل�سئولية الإدارية يف النظام القانوين اليمني ،والنظر فيما �إذا كان ثمة دور للق�ضاء يف تطورها ،وفيما
�إذا كان امل�شرع اليمني قد �أفرد لها ت�شريعات �إدارية م�ستقلة� ،أم �أنها الزالت تقبع يف �أح�ضان امل�سئولية
املدنية.
وعلى �ضوء ما تقدم فقد ر�أينا تق�سيم هذا املبحث �إىل مطلبني على النحو الآتي:
املطلب الأول :قواعد امل�سئولية الإدارية يف النظام الفرن�سي.
املطلب الثاين :قواعد امل�سئولية الإدارية يف النظام اليمني.
املطلب الأول

قواعد امل�سئولية الإدارية يف النظام الفرن�سي
كان ال�سائد يف معظم دول العامل �أن الدولة غري م�سئولة عن �أعمالها ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ �سيادة
الدولة( ،)37وكذا ا�ستناد ًا �إىل الفكرة التي كانت �سائدة �آنذاك ،وهي �أن (امللك ال يخطئ) والدولة
 )34انظر د� /أنور �أحمد ر�سالن :و�سيط الق�ضاء الإداري ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2000 ،م� ،ص.495
 )35انظر د /حممد كامل ليلة :الرقابة الق�ضائية على �أعمال الإدارة ،دار الفكر العربي ،القاهرة1984 ،م� ،ص ،183ود /حممد حممد الدرة :الق�ضاء الإداري
يف اليمن (الأ�س�س العامة) ،مطابع املتفوق للطباعة والن�شر ،الطبعة الثالثة 2006م� ،ص.235
 )36انظر د�/سليمان الطماوي :الق�ضاء الإداري( ،ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،ص.115
 )37للمزيد انظر :د� /سليمان الطماوي :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،ص 538وما بعدها .ود/حممد مرغني خريي :الق�ضاء الإداري وجمل�س الدولة ،الق�ضاء
االداري وجمل�س الدولة ،ج ،2ق�ضاء التعوي�ض ومبد�أ امل�س�ؤولية املدنية للدولة وال�سلطات العامة ،طبعة �سنة 1999م� ،ص22ومابعدها  .ود /رمزي طه
ال�شاعر :ق�ضاء التعوي�ض (م�سئولية الدولة عن �أعمالها غري التعاقدية) ،دار التي�سري للطباعة ،الطبعة الثالثة2000م� ،ص .49ود�/أنور �أحمد ر�سالن :املرجع
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�شخ�ص معنوي جم�سدة يف �شخ�ص هذا امللك الذي اعتقد النا�س يف حينه �أنه ال يخطئ �أبد ًا ،ونظر ًا لأن
امل�سئولية التزام ،ف�إنها تتناق�ض مع مبد�أ ال�سيادة يف �شكلها التقليدي ،مبا تنطوي عليه من �سمو و�إطالق،
وكانت الدولة �إذا قامت الدولة بالتعوي�ض عن بع�ض الأ�ضرار التي تلحق بالأفراد ،ف�إن ذلك كان من
قبيل التعاون والت�سامح منها فقط(.)38
ولكن بانتقال فرن�سا من النظام امللكي �إىل اجلمهوري ،بعد الثورة الفرن�سية �سنة 1789م،
وظهور نظرية (مونت�سكيو) املتعلقة بالف�صل بني ال�سلطات( ،)39بد�أت نواة امل�سئولية الإدارية يف �أول
الأمر بالتفرقة بني �أعمال الإدارة العادية( ،وهي الأعمال املجردة من مظاهر وامتيازات ال�سلطة
العامة) و�أعمال ال�سلطة العامة (وهي الأعمال التي ت�ستعمل فيها مظاهر وامتيازات ال�سلطة العامة،
والتي تعفى فيها من امل�سئولية) ( ،)40بحيث رتب الفقه والق�ضاء على هذه التفرقة م�سئولية الإدارة
عن النوع الأول ،وعدم م�سئوليتها عن النوع الثاين(� ،)41إال �أن امل�شرع تدخل يف عدد -غري قليل -من
احلاالت ،ليقرر م�سئولية الدولة عن جرب الأ�ضرار الناجمة عن �أعمالها ،مبقت�ضى قوانني خا�صة ن�صت
على التعوي�ضات (.)42
وظل هذا االجتاه �سائد ًا حتى �أوائل القرن التا�سع ع�شر� ،إال �أن جمل�س الدولة الفرن�سي
(الق�ضاء الإداري) عدل عن معيار ال�سلطة العامة؛ نظر ًا ملا وجه �إليه من انتقاد يتمثل يف عدم دقة
معيار التفرقة بني �أعمال ال�سلطة العامة و�أعمال الإدارة العادية من ناحية ،وعدم اتفاق مبد�أ عدم
م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطة التنفيذية والتطورات والأفكار املعا�صرة من ناحية �أخرى ،ومن ثم
فقد عدل جمل�س الدولة عن هذا املعيار� ،آخذ ًا مبعايري �أخرى ،مثل معيار املرفق العام ،ومعيار القانون
الواجب التطبيق ،واملعيار املختلط (املزج بني معيار ال�سلطة ومعيار املرفق العام) ،حتى و�صل �إىل تقرير
م�سئولية الإدارة عن كل ت�صرفاتها(.)43
وعلى ذلك فالق�ضاء الإداري الفرن�ســي مل ينتقل دفعة واحدة من مبد�أ عدم امل�سئولية �إىل
مبد�أ امل�سئولية الكاملة ،و�إمنا تدرج يف ذلك ،من خالل مرحلتني� ،إذ اعرتفت به (�أو ًال) القوانني اخلا�صة
التي تن�ص على التعوي�ضات ،ثم جاءت (ثاني ًا) مرحلة اعرتاف الق�ضاء ب�إلزام الإدارة ب�إ�صالح ال�ضرر
الناجت عن �أعمالها.

ال�سابق� ،ص 497وما بعدها .ود /حممود عاطف البنا :املرجع ال�سابق� ،ص407وما بعدها.
 )38انظر د /ربيع انور فتح الباب :القانون الإداري القطري واملقارن( ،قانون الإدارة العامة تنظيمها ون�شاطها) ،الطبعة الأوىل 1993م ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة� ،ص.227
Jean Paul Jacques , Droit constitutionnel et institutions politiques , 5 e édition , Dalloz ,2003,)39
p 35,36
 )40انظر د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.325
 )41من الأحكام ال�شهرية التي �أيدت مبد�أ عدم م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطة حكم ليبيه  Lepreuxالذي �أ�صدره جمل�س الدولة الفرن�سي يف
1899/1/13م وق�ضى فيه بعدم م�سئولية الدولة عن �أخطا مرفق ال�شرطة .راجع د /ماجد احللو :املرجع ال�سابق� ،ص.451 450-
 )42ومن الأمثلة على هذه القوانني اخلا�صة ،قانون  28بلوفيوز لل�سنة الثامنة للثورة الفرن�سية الذي تعر�ض يف املادة ( )4ب�صفة عار�ضة مل�س�ألة التعوي�ض
يف حالة الأ�ضرار الناجمة عن الأ�شغال العامة ،ومنح االخت�صا�ص ملجال�س املحافظات للنظر يف ال�شكاوى املقدمة �ضد متعهدي الأ�شغال .انظر د�/سليمان
الطماوي :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،ص ،529وكذا د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية ،املرجع ال�سابق� ،ص.316-315
 )43انظر د� /سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.530
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وقد ثار خالف بني جهتي الق�ضاء العادي والإداري حول القواعد املو�ضوعية التي حتكم
م�سئولية الإدارة عن �أعمالها غري التعاقدية� ،أهي القواعد املدنية �أم هي قواعد �أخرى مغايرة؟.
ويف هذا ال�ش�أن انحازت املحاكم الق�ضائية العادية ،وعلى ر�أ�سها حمكمة النق�ض الفرن�سية -
ومعها �أعالم فقهاء القانون املدين� -إىل جانب القواعد املدنية ،وذلك نظر ًا لأن تقرير مبد�أ م�سئولية
الدولة عن �أعمالها كان حديث ًا ن�سبي ًا ،فلم تكن له قواعد تنظمه ،ولهذا مل يجد الق�ضاء الفرن�سي ،وعلى
ر�أ�سه حمكمة النق�ض �أمامه� ،إال �أن يطبق قواعد امل�سئولية املدنية التي ينظمها القانون املدين الفرن�سي
يف املواد من (.)44( )1384-1382
وهو ما كر�سه احلكم ال�صادر عن حمكمة النق�ض بتاريخ 1843/1/30م الذي ق�ضى ب�أن»:
مبادئ املادة ( )1384من القانون املدين تطبق على الإدارات العامة ،ب�سبب الأ�ضرار التي ي�سببها
موظفوها وتابعوها خالل قيامهم بوظائفهم».
غري �إن جمل�س الدولة الفرن�سي اعرت�ض على هذا املوقف ،ومت�سك باخت�صا�صه ،ومل يتابع هذا
الق�ضاء ،ال فيما يتعلق باالخت�صا�ص ،وال فيما يتعلق بالقواعد املو�ضوعية ،بل رد عليها ب�أحكام عك�سية،
�أهمها حكمه ال�شهري يف ق�ضية (روت�شيـلـد  )Rotchildال�صادر يف  6دي�سمرب �سنة1855م(.)45
وقد �أبرز يف هذا احلكم ا�ستقالل قواعد امل�سئولية الإدارية ،و�أن لهذه امل�سئولية خ�صائ�ص
ومميزات وقواعد خا�صة حتكمها ،وقرر �صراحة� »:أن العالقات بني الدولة وموظفيها واملرافق العامة
من ناحية ،وبني الأفراد من ناحية �أخرى ،ال تخ�ضع لن�صو�ص القانون املدين لوحدها ،و�أنه �إذا كانت
امل�سئولية املدنية تتميز بالعموم والإطالق ،ف�إن امل�سئولية الإدارية على حد تعبري حمكمة التنازع
الفرن�سية ،لي�ست عامة ،ولي�ست مطلقة ،بل هي تكميلية ا�ستثنائية وحمددة ،من �أجل املحافظة على
التوازن بني احلقوق واالمتيازات املقررة للإدارة وحقوق الأفراد ومتطلبات العدالة ،وبالتايل فهي
تخ�ضع لأحكام مرنة ومتطورة تختلف باختالف الظروف والأحوال ،وتتغري تبع ًا لطبيعة كل مرفق
عام» (.)46
وب�صدور حكم (روت�شيلد) �أ�صبح يف الوجود القانوين اجتاهان :اجتاه عام ،وعلى ر�أ�سه
حمكمة النق�ض الفرن�سية ،يرى وجوب تطبيق قواعد القانون املدين ،وقواعد امل�سئولية املدنية على
منازعات امل�سئولية الإدارية ،واجتاه بد�أ ظهوره يف ق�ضاء جمل�س الدولة ،يقرر للم�سئولية الإدارية
 )44جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أ�سا�س التعوي�ض يف القانون املدين الفرن�سي ن�صت عليه املادتان ( ،)1383( ،)1382حيث ن�صت املادة ( )1382على ان  « :كل
فعل �سبب �ضرر ًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعوي�ض» .كما ن�صت املادة ( )1383على ان  « :كل �إن�سان م�سئول عن ال�ضرر الذي ي�سببه لي�س فقط الناجم عن
فعله ،بل �أي�ض ًا الناجم عن �إهماله �أو عدم احرتازه “� .أ�شار اليهما د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :املرجع ال�سابق� ،ص.320
 )45انظر :جورج فودال -بيار دلفولفيه :القانون الإداري ،اجلزء االول ،ترجمة من�صور القا�ضي ،الطبعة الأوىل 2001م ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع -بريوت� ،ص.455وكذا د /ماجد احللو :املرجع ال�سابق� ،ص.475-474
 )46انظر حكم جمل�س الدولة الفرن�سي يف ق�ضية � Rotchildسنة 1855م ،جمموعة �سريي� ،أ�شار �إليه كل من :د�/سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء
الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص .563ود /ماجد احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص .474د/حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :املرجع ال�سابق� ،ص ،320د/
حممود البنا :الو�سيط ،املرجع ال�سابق� ،ص.436
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قواعد خا�صة بها ،تختلف عن قواعد امل�سئولية املدنية(.)47
ولهذا تدخلت حمكمة التنازع يف االخت�صا�ص لرتجيح �إحدى وجهتي النظر ،و�أ�صدرت حكمها
ال�شهري يف ق�ضية (بالنـكــو  )Blancoبتاريخ  8فرباير �سنة 1873م( ،)48والذي �أخذت فيه بوجهة
نظر جمل�س الدولة الفرن�سي على �إطالقها ،بل لقد رددت يف حكم (بالنكو) ذات �ألفاظ جمل�س الدولة
الواردة يف ق�ضية (روت�شيلد)(� ،)49إذ ق�ضت بـ �.... « :إن م�سئولية الدولة عن الأ�ضرار التي ت�سببها
للأفراد بفعل الأ�شخا�ص الذين ت�ستخدمهم يف املرفق العام ال ميكن �أن حتكمها املبادئ التي يقرر التقنني
املدين لتنظيم الروابط بني الأفراد بع�ضهم ببع�ض ،و�أن هذه امل�سئولية لي�ست عامة وال مطلقة ،بل
لها قواعدها اخلا�صة التي تتغري تبع ًا حلاجات املرفق ول�ضرورة التوفيق بني حقوق الدولة واحلقوق
اخلا�صة»(.)50
وهكذا �أ�صبح للم�سئولية الإدارية قواعد خا�صة بها م�ستقلة وخمتلفة عن قواعد امل�سئولية
املدنية التي ينظمها القانون املدين(.)51
غري �إن �إقامة الق�ضاء الإداري لنظرية خا�صة يف امل�سئولية الإدارية ،مل مينعه من اال�ستعانة
اختيار ًا ببع�ض قواعد امل�سئولية املدنية ،يف حالة تال�ؤم هذه القواعد مع العالقات الإدارية املراد
تنظيمها(.)52
املطلب الثاين

قواعد امل�سئولية الإدارية يف النظام اليمني
يف البداية ن�شري �إىل �أن البلدان التي تطبق مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،تعرف مبد�أ م�سئولية
الإدارية قبل النظم الو�ضعية� ،إذ �إن هذا املبد�أ لي�س حديث الن�ش�أة يف البلدان الإ�سالمية ،كون مبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية حتث على رفع الأ�ضرار عن الرعية ،وم�ساءلة م�سببيها ،مهما كانت اجلهة التي �صدر
عنها ال�ضرر(.)53
 )47انظر احلجج التي ا�ستند �إليها جمل�س الدولة الفرن�سي لدى د� /سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص563وما بعدها ،وانظر
كذلك د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.320
 )48راجع د /ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.474
 )49راجع د� /سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،صـ.565
 )50للمزيد انظر د� /أحمد ي�سري( :ترجمة �أحكام املبادئ يف الق�ضاء الإداري الفرن�سي) ،دار الفكر العربي ،الإ�سكندرية ،الطبعة العا�شرة1995 ،م� ،صـ،22
وكذا د /رمزي ال�شاعر :ق�ضاء التعوي�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص.51
 )51يرى بع�ض الفقه �أن حكم (بالنكو) يعد نقطة حتول كبرية يف تاريخ الق�ضاء الفرن�سي وقفزة نوعية من مرحلة عدم م�سئولية الإدارة �إىل امل�سئولية الإدارية،
وخطوة نحو اال�ستقاللية ،لي�س فقط بالن�سبة للم�سئولية الإدارية ،و�إمنا �أي�ض ًا بالن�سبة للقانون الإداري ككل� ،إذ �إنه �أحدث هزة كبرية يف �إثبات ذاتية القانون
الإداري ،باعتباره جمموعة قواعد حتكم الإدارة وتت�ضمن �أحكام ًا ا�ستثنائية خا�صة ال مثيل لها يف قواعد القانون اخلا�ص .انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س:
الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص .321وكذا د/عمرو ف�ؤاد �أحمد بركات :مبادئ القانون الإداري ،كلية احلقوق ،جامعة طنطا1985 ،م� ،ص ،8ود/
حممد رفعت عبد الوهاب :املرجع ال�سابق� ،ص.109
 )52انظر د /ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.475
 )53بل �إن امل�سئولية يف الإ�سالم �أعم وا�شمل منها يف القانون الو�ضعي ،فال جمال ملا ي�سمى بنظرية (�أعمال ال�سيادة) التي ابتدعها الفقه الفرن�سي ،والتي ت�ستثني
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وقد ت�ضمنت الت�شريعات اليمنية الأ�س�س القانونية العامة مل�سئولية الدولة ،وعلى ر�أ�سها
الد�ستور ،حيث ن�صت املادة (الثالثة) من د�ستـور اجلمهورية اليمنية احلايل()54على �أن »:ال�شريعة
الإ�سالمية م�صدر جميع الت�شريعات» وهذا ي�ؤكد على �أن الدولة اليمنية دولة قانونية تخ�ضع للقانون
وتلتزم به ،وم�ؤدى هذا االلتزام �أن تكون الدولة م�سئولة عن جميع ت�صرفاتها ،ومن ثم تلتزم بالتعوي�ض
ملن �أحدثت �ضرر ًا م�س بحق من حقوقهم املكفولة.
كما جاء يف ن�ص املادة ( )6من هذا الد�ستور �أن« :الدولة ت�ؤكد العمل مبيثاق الأمم املتحدة
والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدويل املعرتف بها
ب�صورة عامة».
وهذا الن�ص ي�ؤدي حتم ًا �إىل م�سئولية الدولة عن �أعمالها وعن �أعمال موظفيها� ،إن هي ت�سببت
يف الإ�ضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم ،ذلك �أن الإعالنات الدولية حلقوق الإن�سان زاخرة بتلك احلقوق،
ك�أ�سا�س لنظرية م�سئولية الدولة(.)55
كما يعد التعوي�ض الإداري مبد�أً د�ستوري ًا يف النظام القانوين اليمني� ،إذ ن�صت املادة (/7ج)
من الد�ستور اليمني على..( :حماية واحرتام امللكية اخلا�صة فال مت�س �إال لل�ضرورة ومل�صلحة عامة
وبتعوي�ض عادل وفق ًا للقانون) (.)56
وقد ت�ضمنت بع�ض القوانني الن�ص على مبد�أ امل�سئولية �صراحة ،ومنها ن�ص املادة ( )3من
القانون املدين اليمني رقم ( )14ل�سنة 2002م ،والتي تن�ص على �أن( :ال�شريعة الإ�سالمية مبنية على
رعاية م�صالح النا�س ودرء املفا�سد عنهم والتي�سري من معامالتهم) ،كما ن�صت املادة ( )4من هذا القانون
على �أن( :ال�ضرر يجب �أن يزال ودرء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح).
وتتقرر م�سئولية الدولة عن �أعمالها يف اليمن  -كغريها من الدول -على �أ�سا�س اخلط�أ ،وقد
تقوم هذه امل�سئولية �أي�ض ًا بدون خط�أ ،وذلك على �أ�سا�س مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني �أمام التكاليف
العامة ،وفق ًا لالجتاه احلديث يف الق�ضاء اليمني وفق ما يراه بع�ض الفقه اليمني( ،)57وبح�سب ن�ص املادة
( )25من ذات الد�ستور التي تن�ص على �أن( :يقوم املجتمع اليمني على �أ�سا�س الت�ضامن االجتماعي
بع�ض �أعمال ال�سلطة من امل�سئولية بو�صفها �سلطة حكم ال �سلطة �إدارة ،وال�شريعة الإ�سالمية ال تعرتف بهذه النظرية؛ لأن ال�شريعة الإ�سالمية تقوم على مبد�أ
خ�ضوع احلكام واملحكومني لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية دون تفرقة انظر د� /أحمد عبدامللك �أحمد بن قا�سم :ق�ضاء املظامل يف اجلمهورية العربية اليمنية-
ر�سالة دكتوراه ،مقدمة �إىل كلية احلقوق ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة1989 ،م� ،صـ23وما بعدها .الدكتور /رم�ضان حممد بطيخ »::م�سئولية الدولة عن
�أعمال ال�سلطة التنفيذية» ،بحث مقدم لربنامج «الق�ضــاء الإداري» (الإلغاء والتعوي�ض) اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 2008/10/22-11م ،املنظمة
العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية)� ،ص.4
 )54د�ستور اجلمهورية اليمنية ال�صادرعام1991م ،واملعدل يف الأعوام (1994م2001 ،م ،و2009م2014 ،م) ،انظر الـجريدة الر�سمية ،العدد
احلادي ع�شر ال�صادر بتاريخ �17شعبان1435هـ املوافـق15يونيو2014م ،وكذا اجلريدة الر�سمية ،العدد ،7ج ،2ال�صادر يف21حمرم 1422هـ املوافق
2001/4/15م.
 )55للمزيد انظر ر�سالة د /مقبل �أحمد العمري :م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطة التنفيذية يف النظام الإ�سالمي مع التطبيق على النظام القانوين يف
اجلمهورية اليمنية ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه ،دار النه�ضة العربية2003،م� ،ص.494
 )56ن�صت املادة ( )17من الد�ستور اليمني على �أن (:يحدد القانون منح املرتبات واملعا�شات والتعوي�ضات والإعانات واملكاف�آت التي تتقرر على خزانة الدولة).
كما ن�صت املادة (/48هـ) منه على �أن.. (:يحدد التعوي�ض املنا�سب عن الأ�ضرار التي قد تلحق بال�شخ�ص من جراء املخالفة.)..
 )57انظر د /حممد حممد الدرة :الق�ضاء الإداري يف اليمن ،املرجع ال�سابق� ،ص.236
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القائم على العدل واحلرية وامل�ساواة �أمام القانون).
ونعالج موقف امل�شرع اليمني من امل�سئولية الإدارية ،وكذا موقف الق�ضاء منها يف فرعني على
النحو الآتي:
الفرع الأول

موقف امل�شرع اليمني من امل�سئولية الإدارية
على الرغم من اعتناق امل�شرع اليمني مبد�أ م�سئولية الإدارة عن ن�شاط موظفيها بح�سب ما
تقدم ذكره� ،إال �أن قواعد هذه امل�سئولية ال تزال مندجمة مع ن�صو�ص القانون املدين� ،ضمن القواعد
القانونية اخلا�صة بامل�سئولية عن فعل الغري� ،إذ ت�ضمنت ن�صو�ص القانون املدين اليمني رقم ( )14ل�سنة
2002م وتعديالته ((�أحكام امل�سئولية عن عمل الغري)) ،يف املواد ( )314( )313( )312منه(.)58
وهذا يعني �أن الق�ضاء اليمني اليزال يطبق قواعد و�أحكام امل�سئولية املدنية على امل�سئولية
بناء على بع�ض ت�شريعات
الإدارية ،و�صحيح �أن القانون اليمني عرف بع�ض قواعد حتديد امل�سئولية ً
()60
القانون الإداري ،مثل قانون (اال�ستمالك للمنفعة العامة)( ،)59وقانون (هيئة ال�شرطة)  ،كما
�أن هناك ن�صو�ص ًا �صريحة يف قوانني �أخرى تن�ص على الأخذ مببد�أ م�سئولية الإدارة وحتمليها عبء
التعوي�ض ،فقد جاء يف ن�ص املادة ( )466من قانون الإجراءات اجلزائية( )61ب�أن( :تتحمل الدولة
التعوي�ض املحكوم به ،ولها �أن حت�صله من املدعي ال�شخ�صي �أو �شاهد الزور� ،أو �أي �شخ�ص �آخر ت�سبب يف
�صدور احلكم بالإدانة).
()62
كما �أن املواد (من� 487إىل )490من قانون املرافعات والتنفيذ املدين ت�ضمنت االعرتاف
ال�صريح من امل�شرع اليمني على �إمكانية قيام امل�سئولية الإدارية والتنفيذ على �أموالها.
ومع كل ما تقدم من الن�صو�ص القانونية� ،إال �أن ذلك جاء ا�ستثناء ويف نطاق �ضيق حمدود،
وظل الأ�صل هو تطبيق قواعد القانون املدين يف امل�سئولية املدنية.
وقد تناول القانون املدين اليمني �أحكام امل�سئولية التق�صريية يف �صور ثالث هي :امل�سئولية
 ) 58نظم امل�شرع اليمني قواعد امل�سئولية يف القانون املدين ،وذلك يف (الباب الثالث) منه حتت م�سمى الإ�ضرار بحقوق الغري وتن�ش�أ عنه امل�سئولية التق�صريية،
وقد تناول يف الف�صل (الأول) منه �أحكام امل�سئولية عن الأعمال ال�شخ�صية ،كما تناول يف الف�صل (الثاين) �أحكام امل�سئولية عن عمل الغري ،وتناول يف الف�صل
(الثالث) �أحكام امل�سئولية النا�شئة عن احليوان واجلماد.
 )59راجع القانون رقم ( )1ل�سنة 1995م ب�شـ�أن اال�ستمالك للمنفعة العامــة ،اجلريدة الر�سمية ،العدد ( )1ل�سنة 1995م.
 )60راجع القانون رقم ( )15ل�سنة 2000م ب�ش�أن هيئة ال�شرطة ،اجلريدة الر�سمية ،العدد (12ج )2ل�سنة 2000م .حيث �إن خمالفة هذه الهيئة لواجباتها
و�صالحياتها املحددة يف القانون يعر�ض م�سئوليها للم�ساءلة الإدارية واجلنائية واملدنية ،ودفع التعوي�ضات عن اال�ضرار التي تنتج عن �أخط�أ اجلنود وال�ضباط
عند �أدائهم لوظائفهم ،ومن ذلك على �سبيل املثال� :أن حمكمة �شمال �أمانة العا�صمة بتاريخ 1999/2/21م �صادقت على حكم حمكمني حكموا على الوزارة
بدفع دية قتيل مببلغ اثنني مليون ومائتني وخم�سني الف ريال ،وكان القاتل جندي ًا من جنود الأمن املركزي� .أ�شار �إىل ذلك د /مقبل العمري ،املرجع ال�سابق،
�ص.542
 )61قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )13ل�سنة 1994م ،اجلريدة الر�سمية ـ العدد (19ج )4ل�سنة 1994م.
 )62قانون رقم ( )40ل�سنة 2002م ب�ش�أن املرافعات والتنفيذ املدين وتعديالته ،اجلريدة الر�سمية ،عدد ( )17ل�سنة 2002م.
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عن الأعمال ال�شخ�صية ،وامل�سئولية عن �أعمال الغري ،وامل�سئولية النا�شئة عن اجلماد واحليوان(.)63
كما حدد هذا القانون ال�سبب املن�شئ للتعوي�ض عن ال�ضرر ،يف املادة ( )304التي تن�ص على
�سواء كان نا�شئ ًا عن عمد �أو �شبه عمد �أو خط�أ� ،إذا �سبب للغري �ضرر ًا،
�أن »:كل فعل �أو ترك غري م�شروع
ً
يلزم من ارتكبه بتعوي�ض الغري عن ال�ضرر الذي �أ�صابه ،وال يخل ذلك بالعقوبات املقررة للجرائم طبق ًا
للقوانني النافذة»(. )64
وهذا الن�ص و�إن ورد يف ف�صل (امل�سئولية عن الأعمال ال�شخ�صية) غري �إنه ي�صلح �أ�سا�س ًا
للم�سئولية الإدارية،كون هذه امل�سئولية ال تقوم �إال بقيام م�سئولية التابع (املوظف العام) ،ثم تنتقل
�إىل املتبوع �أو الإدارة بعد ثبوتها يف حق القائم بالفعل ال�ضار ،وي�ؤكد ذلك ما جاء يف ن�ص املادة ()313
من ذات القانون على �أن( :يكون املتبوع م�سئو ًال عن ال�ضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غري م�شروع �أمره
به ،ف�إن عمل التابع عم ًال غري م�شروع �أ�ضر بالغري ومل ي�أمره املتبوع ،كانت امل�سئولية على التابع ،وعلى
املتبوع �أن يح�ضر العامل لتعوي�ض ال�ضرر الذي �أحدثه).
وقد ت�ضمنت ن�صو�ص القانون املدين اليمني �أحكام امل�سئولية النا�شئة عن احليوان واجلماد،
ومنها ما ن�صت عليه املادة ( )316من هذا القانون من �أن« :حائز البناء ولو مل يكن مالك ًا له م�سئول عما
يحدثه انهدام البناء من �ضرر ب�سببه ولو كان انهداما جزئي ًا ما مل يثبت �أن احلادث ال يرجع �سببه �إىل
�إهمال يف ال�صيانة �أو قدم يف البناء �أو عيب فيه ،ويجوز ملن كان مهدد ًا ب�ضرر ي�صيبه من البناء �أن يطالب
مالكه باتخاذ التدابري ال�ضرورية لدرء اخلطر ،ف�إذا مل يقم املالك بذلك جاز له احل�صول على �إذن من
املحكمة يف اتخاذ التدابري على ح�ساب املالك».
وكذا ن�ص املادة ( )317على �أن« :حائز ال�شيء الذي يتطلب عناية خا�صة �أو حرا�سة كالآالت
امليكانيكية يكون م�سئو ًال عما يحدثه هذا ال�شيء من ال�ضرر على الغري ما مل يثبت �أن وقوع ال�ضرر كان
ب�سبب �أجنبي ال يد له فيه مع مراعاة ما يرد يف ذلك من �أحكام خا�صة يف القوانني والقرارات واللوائح
النافذة».
ومثلما قرر القانون املدين اليمني امل�سئولية عن االعمال ال�شخ�صية ،وامل�سئولية النا�شئة عن
احليوان واجلماد ،فقد قرر امل�سئولية عن �أعمال الغري( ،)65حيث ن�صت املادة ( )312على �أن »:كل قائم
بعمل م�سئول عن اختيار العامل الذي �أوكل �إليه القيام بهذا العمل وم�سئول عن الإ�شراف عليه ورقابته
وتوجيهه يف تنفيذ هذا العمل».
و�أما املعيار الذي �أخذ به القانون اليمني يف رابطة التبعية بني التابع واملتبوع ،فقد ن�ص على
 )63انظر (الباب الثالث) من الكتاب الثاين من القانون املدين اليمني الذي يحمل عنوان (الإ�ضرار بحقوق الغري وتن�ش�أ عنه امل�سئولية التق�صريية) ابتداء من
املادة (� )304إىل املادة (.)317
 )64انظر املادة ( )304من القانون املدين اليمني.
 )65ن�صت املادة ( )311من القانون املدين اليمني على �أن »:كل من توىل بن�ص �أو اتفاق رقابة �شخ�ص يف حاجة �إىل رقابة ب�سبب ق�صر �سنه �أو حالته العقلية �أو
اجل�سمية ،يكون ملزم ًا يف ما له بتعوي�ض ال�ضرر الذي يحدثه ذلك ال�شخ�ص للغري بعمله غري امل�شروع ،و�إذا مل يكن له مال فيكون التعوي�ض من مال ال�شخ�ص
الذي يتوىل رقابته ،ويعترب القا�صر يف حاجة �إىل رقابة �إذا مل يدرك �سن البلوغ وي�ستطيع املكلف بالرقابة �أن يتخل�ص من امل�سئولية �إذا �أثبت �أنه قام بواجب
الرعاية �أو �أثبت �أن ال�ضرر كان ال بد واقع ًا ب�أمر غالب ولو قام بهذا الواجب مبا ينبغي من العناية» .
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�أنه ... »:ويعترب العامل تابع ًا له يف ذلك وتقوم رابطة التبعية بني القائم بالعمل والعامل ،ولو مل يكن
املتبوع حر ًا يف اختيار تابعه ،متى كانت له عليه �سلطة فعلية يف مراقبته وتوجيهه»(.)66
وعلى ذلك ف�إنه ي�شرتط لتطبيق هذا الن�ص و�إعمال قاعدة (م�سئولية املتبوع عن �أعمال
التابع) توافر ال�شروط الآتية:
ال�شرط الأول -خط�أ املوظف (�أو التابع) :يجب �أن يكون من �صدر منه اخلط�أ موظف ًا عام ًا� ،أي
يكون موظف ًا حكومي ًا� ،أو لدى �أ�شخا�ص القانون العام .واملق�صود باملوظف كل من يعمل يف خدمة مرفق
عام يديره �أحد �أ�شخا�ص القانون العام بطريقة مبا�شرة و�صدر بتعيينه قرار من ال�سلطة املخت�صة(.)67
وبالتايل فاملوظف هو كل من ي�ؤدي عم ًال للإدارة ،ولها عليه �سلطة الرقابة والتوجيه ،فاملعول
عليه هو ثبوت عالقة وظيفية بني الإدارة وبني تابعها املخطئ� ،أي ًا كانت طبيعة هذه العالقة من
الناحية القانونية  .وت�ستلزم امل�سئولية اثبات خط�أ املوظف لكي تتحقق م�سئولية الإدارة ،و�إن كانت
هناك حاالت تتحدد امل�سئولية الإدارية فيها على �أ�سا�س اخلط�أ املفرت�ض يف جانب الإدارة(.)68
ال�شرط الثاين -قيام عالقة التبعية بني املوظف والإدارة� :أي �أن يكون للإدارة �سلطة فعلية
على التابع تتيح لها �سلطة اال�شراف والتوجيه وا�صدار الأوامر �إليه ،ورقابته على �أداء عمله ،والتحقق
من تنفيذ �أوامرها ،وحما�سبته يف حالة اخلروج عليها.
وم�سئولية الإدارة باعتبارها متبوع ًا تتحقق حتى ولو مل تكن حرة يف اختيار التابع ،فالإدارة
م�سئولة عن �أفراد ال�شرطة واجلي�ش ،ولو مل تكن حرة يف اختيارهم ،ما دام �أن لها عليهم �سلطة فعلية يف
مراقبتهم وتوجيههم.
ال�شرط الثالث� -أن يقع اخلط�أ اثناء ت�أدية الوظيفة �أو ب�سببها :وهذا ال�شرط طبيعي،
باعتبار �أن م�سئولية الإدارة هي م�سئولية تبعية ،مرجعها ما لها على املوظف املخطئ من �سلطة فعلية
يف مراقبته وتوجيهه ،وهي ال متلك هذه ال�سلطة �إال فيما يتعلق ب�أداء املوظف لعمله� ،أما فيما عدا ذلك
فهي ال متلك عليه رقابة �أو توجيه ،وبالتايل فال م�سئولية عليها.
ونظر ًا لأن الإدارة تعترب متبوع ًا ،ف�إن ذلك يجعلها م�سئولة عن �أخطاء املوظفني التابعني
لها ،كون العمل الذي ي�ؤديه ه�ؤالء املوظفون مل�صلحتها ،ومن هنا ف�إنه من املقرر قانون ًا وفقه ًا
وق�ضاء �أن
ً
()69
الدولة ال ت�س�أل عن عمل التابع� ،إال �إذا كان ال�ضرر ناجت ًا عن ت�أدية عمله لديها� ،أو ب�سببه .
فاملوظف عندما يرتكب خط�أ ال عالقة له بالوظيفة ،كما لوكان يف غري �أوقات العمل الر�سمية،
ك�أن يت�شاجر مع �شخ�ص ويلحق به �ضرر ًا ،ومن ثم ف�إنه يتحتم وجود �صلة بني اخلط�أ والوظيفة ،فت�س�أل
 )66انظر املادة ( )312من القانون املدين اليمني.
 )67عرف امل�شرع اليمني (املوظف) يف املادة ( )2من قانون رقم ( )19ل�سنة 1991م ب�ش�أن اخلدمة املدنية ب�أنه »:ال�شخ�ص املعني بقرار من ال�سلطة املخت�صة
للقيام بعمل ذهني �أو مهني �أو حريف �أو غريه تنظمه وظيفة م�صنفة ومعتمدة يف املوازنة العامة للدولة ،والذي يعترب مبجرد تعيينه يف مركز نظامي �سوا ًء
كانت الوظيفة دائمة �أو م�ؤقتة مبوجب هذا القانون واللوائح املنفذة لـه والقوانني والقرارات الأخرى النافذة» .من�شور يف اجلريدة الر�سمية ،العدد ( )6ل�سنة
1991م.
 )68انظر د /ف�ؤاد حممد النادي( :الق�ضاء الإداري) و�إجراءات التقا�ضي وطرق الطعن يف الأحكام الإدارية ،جامعة الأزهر1998 ،م� ،ص.425
 )69انظر د /مقبل �أحمد العمري :م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطة التنفيذية ،املرجع ال�سابق� ،ص. 585
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الإدارة عن �أعمال تابعيها �إذا كانت الوظيفة �ساعدته على وقوع اخلط�أ �أو هي�أت منا�سبة ارتكابه.
ومن ثم يجب �أن يكون املوظف العام قد �أدى العمل الذي رتب �ضرر ًا للغري تنفيذ ًا لأمر القانون،
�أو لأمر �صدر �إليه من رئي�سه املبا�شر �أو غري املبا�شر ما دام ميلك �سلطة �إ�صدار الأمر وفق مبد�أ التدرج
الوظيفي ،وال يكفي �أن يعتقد �أن م�صدر الأمر رئي�سه ،بل يجب �أن يكون رئي�سه فع ًال.
ويظهر لنا �أن �أ�سا�س م�سئولية الإدارة عن �أعمال تابعيها وتعوي�ضها لل�ضرر الذي يحدثه خط�أ
املوظفني التابعني لها �ضد الغري ،هو �أن املوظفني خا�ضعني ل�سلطة الإدارة ،وتقوم م�سئوليتها عن �أعمال
موظفيها على �أ�سا�س اخلط�أ املفرت�ض يف رقابة املوظف وتوجيهه ،وهذا التق�صري املفرت�ض يف جانب
املتبوع ال يقبل اثبات العك�س( ،)70وو�سيلة الإدارة للتخل�ص من امل�سئولية �أن تنفي اخلط�أ عن املوظف �أو
�أن تثبت �أن ال�ضرر مرجعه حادث �أجنبي ( فعل الغري -خط�أ امل�ضرور -القوة القاهرة)(.)71
وقد قرر امل�شرع اليمني �أن املتبوع ال يكون م�سئو ًال �إال عن ال�ضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غري
م�شروع �أمره به املتبوع ،ف�إن عمل التابع عم ًال غري م�شروع �أ�ضر بالغري ومل ي�أمره املتبوع ،كانت امل�سئولية
على التابع ،وعلى املتبوع �أن يح�ضر العامل لتعوي�ض ال�ضرر الذي �أحدثه( ،)72و�إ�ضافة �إىل ذلك ،للم�سئول
عن عمل الغري حق الرجوع عليه ،يف احلدود التي يكون فيها الغري م�سئو ًال عن تعوي�ض ال�ضرر(.)73
ق�ضاء،
كما �أنه من املقرر قانون ًا م�سئولية �أي من التابع �أو املتبوع عن ال�ضرر( ،)74وفق ًا ملا يتقرر
ً
ف�إذا عو�ضت الإدارة عن فعل املوظف ،وتبني �أنه م�سئول عن ال�ضرر ،كان لها حق الرجوع عليه ،و�إذا
�أدى املوظف التعوي�ض وتقررت م�سئولية الإدارة ،كان له حق الرجوع عليها ،ومن ثم يتوىل التعوي�ض
�أي منهما عن ال�ضرر الذي ت�سبب للغري من جراء خطئه( ،)75وقد تقوم امل�سئولية وفق ًا ملبد�أ اجلمع بني
م�سئولية كل من الإدارة واملوظف� ،إذا كان ال�ضرر الذي �أ�صاب الغري وليد خط�أين(خط�أ الإدارة ،وخط�أ
املوظف)(. )76
ووا�ضح �أن الن�صو�ص ال�سابقة تقرر م�سئولية الإدارة عن املوظف ،وكونها م�سئولة عن املوظف
 )70انظر د /ف�ؤاد حممد النادي :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.427
 )71تن�ص املادة ( )306من القانون املدين اليمني على �أن� »:إذا �أثبت ال�شخ�ص �أن ال�ضرر قد ن�ش�أ عن �سبب �أجنبي ال يد له فيه كحادث مفاجئ �أو قوة قاهرة �أو
خط�أ من امل�ضرور� ،أو خط�أ من الغري ف�إنه يكون غري ملزم بتعوي�ض هذا ال�ضرر مامل يوجد ن�ص �أو اتفاق يق�ضي بغري ذلك» .
 )72انظر املادة ( )313من القانون املدين اليمني.
 )73انظر املادة ( )314من القانون املدين اليمني.
 )74وفق حكم املادة ( )314من القانون املدين اليمني.
 )75انظر د /مقبل �أحمد العمري :ر�سالة الدكتوراه ،املرجع ال�سابق� ،ص.586
 )76ومن الأمثلة على مثل هذه احلالة يف �أحكام الق�ضاء اليمني :حكم حمكمة تعز يف دعوى جزائية �أُقيمت من قبل النيابة العامة �ضد موظفي مكتب الإ�سكان
والتخطيط احل�ضري وعلى الإدارة نف�سها ،هذا احلكم ق�ضى بالتعوي�ض للم�ضرور على املوظفني امل�سئولني عن ال�ضرر ،وكذلك ق�ضى بالتعوي�ض على الإدارة
ملخالفتها القانون؛ لأنها �أ�صدرت �أمر �إزالة بعد �أن منحت امل�ضرور ترخي�ص بناء ،وعلى مكتب الإ�سكان ت�سليم املبلغ الذي حمك به على املوظفني وللمكتب حق
الرجوع عليهما .راجع :حكم املحكمة اجلزائية ,حمافظة تعز ،ق�ضية جزائية ج�سيمة ،رقم ( )32بتاريخ 1414/1/13هـ املوافق 1993/7/13م.
�أ�شار �إىل هذا احلكم د/عبداحلكيم عبدال�سالم عبداهلل عثمان :دور الق�ضاء الإداري يف حماية احلقوق واحلريات ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة حممد اخلام�س،
الرباط ،املغرب ،الطبعة الأوىل2005 ،م� ,صـ ،353ولهذا احلكم �سند يف القانون املدين اليمني ،فقد ت�ضمنت املادة ( )310الن�ص على �أنه�( :إذا تعدد
امل�س�ؤولون عن عمل �ضار تكون امل�س�ؤولية فيما بينهم بالت�ساوي �إال �إذا عني القا�ضي ن�صيب كل منهم يف التعوي�ض بح�سب ت�أثري عمل كل واحد منهم و�إذا كانوا
متواطئني على الفعل كانوا مت�ضامنني يف امل�س�ؤولية).
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معناه �أن م�سئوليتها لي�ست م�سئولية نهائية ،مبعنى �أن يكون لها �أن ترجع على املوظف مبا قد تدفعه
تعوي�ض ًا للم�ضرور وهذا هو ما ن�صت عليه املادة ( )314من القانون املدين اليمني �صراحة� ،إذ ن�صت على
�أن »:للم�سئول عن عمل الغري حق الرجوع عليه يف احلدود التي يكون فيها الغري م�سئو ًال عن تعوي�ض
ال�ضرر».
وهكذا يكون امل�شرع قد ح�سم مو�ضوع اخلط�أ ،و�أو�ضح �أنه ال يعرف التفرقة بني ما يطلق عليه
اخلط�أ ال�شخ�صي ،واخلط�أ املرفقى ،مبا يرتتب على ذلك من جعل االلتزام النهائي بالتعوي�ض على كاهل
املوظف �أو على كاهل املرفق.
ومل ي�ستثن امل�شرع اليمني من هذه القاعدة �إال حالة ارتكاب املوظف اخلط�أ نتيجة �صدور �أمر
�إليه من رئي�سه ،هنا �أعفى امل�شرع املوظف من امل�سئولية ،وقد جاء هذا اال�ستثناء يف املادة ( )308من
القانون املدين التي ن�صت على �أنه »:ال يكون املوظف العام م�سئو ًال عن عمله الذي �أحلق ال�ضرر بالغري،
�إذا قام به تنفيذ ًا لأمر �صدر �إليه من رئي�س متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه �شرع ًا� ،أو كان
يعتقد �أنها واجبة عليه ،و�أثبت �أنه كان يعتقد م�شروعية العمل الذي وقع منه ،و�أن اعتقاده مبني على
�أ�سباب معقولة �شرع ًا ،و�أنه راعى جانب احليطة يف عمله ،وي�س�أل الآمر �إذا توافرت يف �أمره �صفات الفعل
غري امل�شروع»(.)77
ويف هذا ال�ش�أن ت�ضمنت (الئحة اجلزاءات واملخالفات املالية والإدارية) ال�صادرة بقرار رئي�س
جمل�س الوزراء رقم ( )27ل�سنة 1998م( )78يف الف�صل الثاين منها الذي يحمل عنوان (امل�سئوليات
املالية والإدارية) الن�صو�ص املتعلقة مب�سئولية املــوظف ،حيث ن�صت املادة ( )7من هذه الالئحة تن�ص
على �أنه -1(( :يعترب املوظف م�سئو ًال م�سئولية كاملة و�شخ�صية عن كل ما ي�صدر عنه من قرارات
وت�صرفات يف نطاق وظيفته وما يكلف ب�إجنازه من مهام �أو �أعمال -2 .ال ي�شكل مانع ًا جهل املوظف
مبقت�ضيات القانون والنظام يف م�ساءلته عن ما يبدر عنه من ت�صرفات �أو �سلوك يكون من �ش�أنه اخلروج
على مقت�ضى الواجب �أو خمالفة القانون -3.يكون الرئي�س م�سئو ًال عن ما يفو�ض به مر�ؤو�سيه من
�صالحياته و�سلطاته -4.م�سئوليات اللجان والهيئات العاملة يف الوحدة الإدارية ت�ضامنية ويف حال
املخالفة يحا�سب املوظف الع�ضو يف حدود ما �أ�سهم به من �أخطاء -5.ال يعفى املوظف من امل�سئولية �إال
�إذا ثبت ب�أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذ ًا لأمر كتابي من رئي�سه بالرغم من تنبيهه باملخالفة ويف هذه
احلالة تكون امل�سئولية على م�صدر الأمر)) .
وعلى ذلك ميكن القول ب�أن ما ورد يف املادة �آنفة الذكر من الالئحة كان مبثابة تف�صيل ملا ورد
يف ن�ص املادة ( )308من القانون املدين ،مما يجعلنا ن�ؤكد على �أن امل�سئولية الإدارية التق�صريية يف
النظام القانوين اليمني تدور يف نطاق القانون املدين ،وتت�أ�س�س على نظرية (امل�سئولية عن خط�أ الغري)
 )77وهو ذات املعنى الوارد يف املادة ( )167من القانون املدين امل�صري ،مع مالحظة ا�شرتاط امل�شرع اليمني �أن تكون طاعة الأمر واجبة �شرع ًا ،و�أن تكون
الأ�سباب معقولة �شرع ًا .راجع د /حممد ال�شامي :ركن اخلط�أ يف امل�سئولية املدنية ،املرجع ال�سابق� ،ص.247
� )78صدرت هذه الالئحة مبقت�ضى قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )27ل�سنة 1998م ،اجلريدة الر�سمية ،العدد ( )8ل�سنة 1998م.
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مبقت�ضى قاعدة (م�سئولية املتبوع عن �أعمال التابع) كما ر�أينا يف الن�صو�ص والأحكام �سالفة الذكر� ،أي
�أنها ارتبطت وجود ًا وعدم ًا بقواعد امل�سئولية املدنية.
مبعنى �أن امل�شرع اليمني قد �أخذ بقواعد امل�سئولية املدنية «التبعية» ،وذلك من خالل املواد
( )312و( )313و( )314من القانون املدين ،كونه مل يفرد مواد خا�صة مل�سئولية الإدارة ،وهو بهذا
قد حمل الدولة امل�سئولية عن اخطاء موظفيها ،ولها الرجوع عليهم بالتعوي�ض(.)79
الفرع الثاين

موقف الق�ضاء اليمني من امل�سئولية الإدارية
	ال يعرف اليمن نظام الق�ضاء املزدوج باملعنى املعروف يف فرن�سا �أو م�صر( ،)80والذي يتطلب وجود
ق�ضاء �إداري م�ستقل عن الق�ضاء العادي ،ومعنى ذلك �أن النظام الق�ضائي ال�سائد يف اليمن يقوم على مبد�أ
وحدة الق�ضاء ،حيث يتمتع الق�ضاء العادي اليمني بالوالية العامة يف النظر ب�ش�أن املنازعات الإدارية
وغري الإدارية( ،)81وقد تقرر هذا الأ�صل كذلك �ضمن الت�شريعات ،ومنها قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم
( )1ل�سنة1990م حيث جاء يف املادة ( )9منه« :املحاكم هي اجلهات الق�ضائية التي تخت�ص بالف�صل
يف جميع املنازعات واجلرائم ،ويبني القانون االخت�صا�ص النوعي واملكاين للمحاكم».
وبالنظر �إىل �أحكام املحاكم جند �أن الق�ضاء يف اليمن مل يعرتف مببد�أ م�سئولية الدولة عن
�أعمالها يف �أحكامه �إال منذ عقدين تقريب ًا ( ،)82حيث ظلت دعاوى التعوي�ض على الدولة وم�سئولية
الدولة ب�شكل عام يف من�أى عن �ساحات املحاكم ملدة طويلة ،ومل يت�صد الق�ضاء اليمني للنظر يف املنازعات
الإدارية �إال يف نهاية القرن املا�ضي(.)83
وقد كانت توجد قناعة لدى القا�ضي اليمني ب�أن احلكومة غري م�سئولة عن �أعمالها ،و�أن
اخلط�أ الذي يقع من املوظف ،يعترب املوظف هو امل�سئول عنه ب�صفته ال�شخ�صية ،لأن الأ�صل �أن يقوم
املوظف ب�أعمال ال ت�سبب �أي �ضرر للغري ،ومن ناحية �أخرى ف�إن املوظف ملزم بالعمل وفق مقت�ضى ال�شرع،
وال�شرع ال ي�أمر �إال مبا لي�س فيه منازعة ،ومن ثم �إذا ح�صل �أن خالف املوظف و�أخط�أ ،فهو امل�سئول عن
 )79انظر د /عبداحلكيم عثمان :دور الق�ضاء الإداري يف حماية احلقوق واحلريات ،املرجع ال�سابق� ،ص.459
 )80انظر د /علي علي �صالح امل�صري :الرقابة الق�ضائية على �أعمال الإدارة يف اليمن ،درا�سة مقارنة وتطبيقية ،الطبعة الأوىل ،مكتبة ال�صادق ،مكتبة خالد بن
الوليد� ،صنعاء1433 ،هـ2012/م� ،ص.153
 )81انظر :حكم حمكمة غرب �أمانة العا�صمة يف الق�ضية الإدارية رقم ( )15ل�سنة 1429هـ بتاريخ 2008/11/16م ،غري من�شور.
 )82انظر د /مقبل �أحمد العمري :م�سئولية الدولة عن �أعمال ال�سلطة التنفيذية ،املرجع ال�سابق� ،ص 515وما بعدها.
 )83قامت حمكمة غرب �صنعاء االبتدائية بالنظر لأول منازعة �إدارية رفعت من �إحدى ال�صحف اخلا�صة يف1984/12/26م� ،ضد قرار �صادر من وزارة
االعالم ،حيث ت�ضمن حجز عددين من �صحيفة ال�شعب اليمنية ،وقد ق�ضت املحكمة ب�إلغاء القرار واعادة ال�صحيفة لل�صدور وتعوي�ض �صاحب ال�صحيفة
بن�صف تكاليف املطبوعات .راجع :حكم حمكمة غرب �أمانة العا�صمة �صنعاء االبتدائية ال�صادر بتاريخ 10ربيع الثاين1404هـ املوافق 1984/12/23م.
�أ�شار �إليه :د� /أحمد عبد امللك �أحمد بن قا�سم :الرقابة الق�ضائية على �أعمال الإدارة ،درا�سة مقارنة ،دار احلكمة اليمانية للطباعة والن�شر والتوزيع واالعالن،
�صنعاء ،ط1414-1هـ1994/م� ،ص.272
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خطئه ولي�ست الإدارة ،ومن ثم تتحرك الدعوى �ضده �شخ�صي ًا ك�أي فرد من النا�س(.)84
�أما �إذا رفعت الدعوى �ضد املوظف ،وكانت املخالفة م�ستندة �إىل �أ�سا�س قانوين كاللوائح �أو
القرارات ،ف�إن القا�ضي كان ميتنع عن نظر الدعوى املرفوعة من الأفراد �ضد الإدارة ،وي�ؤ�شر ب�إحالتها
�إىل الإدارة نف�سها (م�صدرة القرار) لتتوىل الف�صل فيها مما يجعل الإدارة خ�صم ًا وحكم ًا يف ذات الوقت.
وقد كان هذا الو�ضع غريب ًا يف النظام اليمني؛ كون االهتمام الت�شريعي بالق�ضاء الإداري بد�أ
يف مرحلة مبكرة يف اليمن ،حيث ت�ضمن د�ستور �سنة 1970م الن�ص على �إن�شاء ق�ضاء �إداري يخت�ص
بالنظر يف املنازعات الإدارية(� ،)85إال �أن هذا الن�ص ظل نظري ًا ومل يرتجم على �أر�ض الواقع ،حيث
مل تن�ش�أ هيئة �أو حمكمة تتوىل النظر يف املنازعات الإدارية ا�ستقال ًال ،مما جعل هذا الدور بالق�ضاء
العادي ما عدا ق�ضاء الت�أديب(.)86
	�أما يف جنوب الوطن �سابق ًا ,ف�إنه مت �إخ�ضاع بع�ض �أعمال الإدارة للق�ضاء ،مثل منازعات
البلدية ،وتنفيذ قانون املرور ،وقانون التموين ،وال�ضرائب والت�أميم(.)87
كما خال د�ستور اجلمهورية اليمنية بعد الوحدة ال�صادر �سنة 1991م من الإ�شارة �إىل الق�ضاء
الإداري ،فيما عدا ا�ستحداث دائرة للمنازعات الإدارية يف املحكمة العليا ( ،)88بينما ظلت املحاكم
االبتدائية العادية هي �صاحبة الوالية العامة للنظر يف جميع الق�ضايا التي ترفع �إليها �أي ًا كانت
قيمتها �أو نوعها مبا فيها املنازعات الإدارية(.)89
بناء على
وقد ظل هذا الو�ضع �إىل نهاية العام 2010م ،حيث بادر جمل�س الق�ضاء الأعلى ً
اقرتاح وزير العدل �إىل �إن�شاء حمكمتني �إداريتني يف كل من �أمانة العا�صمة �صنعاء وحمافظة عدن للنظر
يف الق�ضايا الإدارية ،مبقت�ضى القرار رقم  177ل�سنة 2010م الذي حدد اخت�صا�صاتهما املو�ضوعية
واملكانية ,وبني هيئة احلكم فيهما ،وطريق اال�ستئناف والطعن ب�أحكامها(.)90
وب�صدور هذا القرار تكون املنازعات الإدارية يف اليمن قد نالت اجلزء الأدنى من اهتمام
الق�ضاء من خالل تخ�صي�ص هاتني املحكمتني لنظرها والف�صل فيها ،على الرغم من �أن هاتني املحكمتني
حمكومتان بالنظام الق�ضائي والقانوين القائم حالي ًا ،وهو النظام املوحد.
ومن هنا فاملحكمتني االداريتني ما هما �إال نوع من �أنواع املحاكم االبتدائية واملتخ�ص�صة بالنظر
والف�صل يف بع�ض املنازعات الإدارية التي تكون الإدارة العامة �أحد طرفيها(.)91
 )84انظر د /حممد الدرة :الق�ضاء الإداري يف اليمن ،املرجع ال�سابق� ،ص.166-165
 )85ن�صت املادة ( )154من الد�ستور الدائم ل�سنة1970م على �أن( :ينظم القانون الف�صل يف اخل�صومات الإدارية بوا�سطة هيئة �أو حمكمة خا�صة ،يبني
القانون نظامها ،وكيفية ممار�ستها للق�ضاء الإداري �شام ًال �صالحياتها بالن�سبة للقرارات الإدارية املخالفة للقانون).
� )86أن�شئت املحاكم الت�أديبية بالقانون رقم ( )11ل�سنة 1973م ،اجلريدة الر�سمية ،العدد ( )10ال�صادر يف � 31أكتوبر �سنة 1973م.
 )87د /خالد عمر عبد اهلل باجنيد :الق�ضاء الإداري وخ�صو�صية اخل�صومة الإدارية ،من�شورات دار جامعة عدن2003 ,م� ،ص .107
 )88انظر املادة ( )16من القانون رقم ( )1ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية وتعديالته ،اجلريدة الر�سمية العدد ( )2ل�سنة 1991م.
� )89أكد ذلك الق�ضاء اليمني يف العديد من �أحكامه ،ومنها احلكم ال�صادر من املحكمة االبتدائية الغربية ب�أمانة العا�صمة بتاريخ 1995/8/3م ،الذي جاء يف
حيثياته «�..أن املحاكم االبتدائية هي �صاحبة االخت�صا�ص بالنظر والف�صل – ابتداء – يف �أية دعوى �إدارية ترفع �أمامها ,»...غري من�شور.
 )90قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى رقم  177ل�سنة 2010م ،اجلريدة الر�سمية ،العدد� ،20أكتوبر2010م.
 )91بلغت املحاكم املتخ�ص�صة يف اجلمهورية اليمنية حتى عام 2011م عدد ( )10حماكم هي :املحاكم الإدارية ،التجارية ،املرور ،الأموال العامة،
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ذلك �أنه وبالنظر �إىل اخت�صا�صات هاتني املحكمتني ،جند �أن ن�ص الفقرة ( )2من قرار
ان�شائهما � -سالف الذكر -قد حدد اخت�صا�ص املحكمتني بالنظر والف�صل فيما يلي:
�أ  -دعاوى �إلغاء القرارات الإدارية ال�صادرة عن ال�سلطات والوحدات الإدارية العامة وفق ًا للقوانني
ذات ال�صلة .
ب -دعاوى التعوي�ض عن - :القرارات الإدارية - .العقود الإدارية.
ج -الطعون يف القرارات الإدارية املتعلقة بامل�سائل الت�أديبية ،وفق ًا للقوانني ذات ال�صلة.
د� -أية منازعات �إدارية ،مل ينط الف�صل فيها ملحكمة� ،أو جهة �أخرى.
وي�ؤخذ على هذا الن�ص �أنه مل يدخل يف اخت�صا�ص املحكمتني النظر يف منازعات التعوي�ض
الناجمة عن �أعمال ون�شاط ال�سلطات والوحدات الإدارية العامة وترك االخت�صا�ص يف نظرها للمحاكم
ذات الوالية العامة(.)92
	�أي �أن دعاوى التعوي�ض عن �أعمال الإدارة املادية مل تدخل �ضمن اخت�صا�ص املحكمتني ،مع
كونها منازعات �إدارية بطبيعتها ،بل تعترب احلقل اخل�صب للم�سئولية الإدارية (.)93
وبهذا يكون احلديث عن نظرية م�ستقلة للم�سئولية الإدارية ،هي معركة يف غري ميدان ،وتظل
الغلبة لنظرية امل�سئولية املدنية التي تعتمدها على الدوام املحاكم املدنية.
وال�شك يف �أن �إبقاء بع�ض املنازعات الإدارية خارج نطاق اخت�صا�ص املحكمتني �سي�ؤدي �إىل
التعار�ض يف ت�أ�صيل املبادئ القانونية التي حتكم الروابط القانونية ،باعتبار �أن تلك الروابط من
جماالت القانون العام(.)94
وقد �أ�سفر التطبيق العملي عن العديد من الإ�شكاليات ،البع�ض منها �إجرائية ،والبع�ض الآخر
يتمثل يف تنازع االخت�صا�ص بني املحاكم العادية واملحاكم الإدارية ذات ال�صلة ب�أعمال الإدارة الل�صيقة
بالق�ضاء الإداري(.)95
ومن امل�آخذ على القرار � -سالف الذكر� -أي�ض ًا �أنه ذكر يف الفقرة (ال�ساد�سة) منه على �أن
املحكمتني تتبعان ال�شعبة املدنية يف املحاكم اال�ستئنافية ،وكان الأف�ضل �إن�شاء �شعبة ا�ستئنافية �إدارية
واحدة على الأقل.
ونظر ًا لعدم وجود حماكم ابتدائية �إدارية يف الكثري من املحافظات -با�ستثناء �أمانة العا�صمة
حمافظة عدن -ف�إن رئي�س املحكمة االبتدائية يتوىل غالب ًا نظر الدعاوى يف املنازعات الإدارية ،ويتعامل

ال�ضرائب ،املخالفات ،الأحداث ،اجلزائية ،املدنية واجلزائية الع�سكرية ،ال�صحافة واملطبوعات ،ومت �إلغاء حمكمة املخالفات بالقرار رقم ( )128ل�سنة
2012م ملجل�س الق�ضاء الأعلى.
 )92انظر القا�ضي د /بدر علي بن علي اجلمرة :الق�ضاء الإداري يف اجلمهورية اليمنية( ،ورقة بحثية مقدمة �إىل امل�ؤمتر الثاين لر�ؤ�ساء املحاكم الإدارية يف الدول
العربية ،الإمارات العربية املتحدة ،خالل الفرتة من � 12-11سبتمرب2012م)� ،ص.4
 )93ق�ضت (الدائرة الإدارية) باملحكمة العليا اليمنية يف �أحد �أحكامها ب�أن »:ق�ضاء التعوي�ض هو جزء من اخت�صا�ص الق�ضاء الإداري» .راجع حكمها يف الق�ضية
الإدارية رقم ( )358ل�سنة 1419هـ مبادئ قانونية وق�ضائية يف الدعاوى الإدارية ،املرجع ال�سابق� ،ص.152
 )94راجع /حكم املحكمة الإدارية االبتدائية باجلل�سة املنعقدة يف يوم الثالثاء  2ذي القعدة 1433هـ املوافق 2012/9/18م غري من�شور.
 )95انظر د/عائدة عبدامللك عبدالفتاح ال�شامي :دور الق�ضاء اليمني يف املنازعة الإدارية «درا�سة مقارنة» ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة �أ�سيوط،
جمهورية م�صر العربية1434،هـ2013 ،م� ،ص 377وما بعدها .وكذا د /بدر اجلمرة :املرجع ال�سابق� ،ص.10
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بناء على ذلك
معها بح�سب ثقافته وت�أهيله القانوين والق�ضائي ومدى �إدارته لطبيعة النزاع ،ويت�صرف ً
�إما بروح القا�ضي املدين �أو الإداري ،وقد يدرج الق�ضايا الإدارية ومواعيد جل�ساتها يف ال�سجالت العامة
�أو �سجالت خا�صة بها(.)96
وعليه ميكن القول �إن �أحكام الق�ضاء اليمني يف امل�سئولية الإدارية التق�صريية تخ�ضع لأحكام
القانون املدين ،وتعتمد على قواعد امل�سئولية املدنية التبعية التي تت�أ�س�س على م�سئولية التابع عن
�أعمال املتبوع.
	�أما عن �أ�سا�س امل�سئولية الإدارية يف احكام الق�ضاء اليمني ،ف�إن اخلط�أ يعترب �شرط ًا هام ًا
و�ضروري ًا النعقاد امل�سئولية يف اجتهادات الق�ضاء اليمني كغريه من �أنظمة الق�ضاء يف العامل ،مبعنى �أن
املحاكم اليمنية ال حتكم مب�سئولية الإدارة �إال �إذا وجد خط�أ من جانب الإدارة� ،أما �إذا مل يوجد خط�أ
من جانبها ف�إن املحاكم ال حتكم مب�سئوليتها ،ناهيك عن ح�صول �أ�ضرار للأفراد من جراء ن�شاط الإدارة
امل�شروع حتى لو كانت ا�ستثنائية �أو خا�صة وج�سيمة.
وال تكتفي املحاكم اليمنية مبجرد حدوث اخلط�أ العادي من جانب الإدارة فح�سب ،و�إمنا
ت�شرتط بالإ�ضافة �إىل ح�صول اخلط�أ� ،أن يكون ذلك اخلط�أ ج�سيم ًا ،حتى حتكم مب�سئولية الإدارة.
وعلى �سبيل املثال ن�ست�شهد مبا جاء يف حكم املحكمة العليا للنق�ض يف حكمها ال�صادر بتاريخ
1406/3/7هـ والذي ذكر يف حيثياته�« :أن ال�شريعة الإ�سالمية هي م�صدر القوانني جميع ًا لهذه
الدولة واحرتام �أ�صولها وقواعدها على احلاكم واملحكوم من املقت�ضيات الأ�سا�سية لالزمة لتحقيق
العدالة دون تفرقة �أو متييز ,الكل �أمام �شرع اهلل وعدله �سواء ك�أ�سنان امل�شط ,ويتحقق االحرتام من
ال�سلطات احلاكمة لذلك بوجوب �أن تكون ت�صرفاتها وقراراتها مطابقة لقواعد امل�شروعية الإلهية,
وملا كانت ال�سلطة التنفيذية وما يتفرع منها من �سلطات �إدارية هي �أوىل من غريها باخل�ضوع ملبد�أ
امل�شروعية يف قرارتها و�أعمالها ،لأنها ذراع الدولة و�أداتها يف التدخل يف جمال تنظيم احلريات العامة,
وممار�سة حقوق ال�سلطة يف مواجهة الأفراد والهيئات اخلا�صة ،ف�إن مقت�ضى ذلك �أن تفر�ض توقيع
اجلزاء العادل على قرارتها التي تخالف ن�صو�ص الد�ستور �أو القوانني �أو اللوائح املف�سرة �أو املنفذة لها
وذلك ب�إلغاء القرارات التي تبني خط�أها ،وتعوي�ض املواطن الذي �أ�ضر به ذلك القرار ،بدون ذلك ي�صبح
القانون مفرغ ًا من �أي م�ضمون ح�ضاري.ولكل ما ذكر فاملتعني القول به نظام ًا وقانون ًا عدم قبول الطعن
وتتحمل الطاعنة امل�صاريف الق�ضائية من بعد احلكم االبتدائي �إ�ضافة �إىل ما حكم به عليها ،وعلى
الطاعنة �أن تدفع ما حكم به على املوظفني باعتبار �أن ما ح�صل منهم هو عمل يعود نفعه عليها ،ولي�س
لها �أن ترجع مبا دفعت �إال على من ثبت �أن خط�أه كان ج�سيم ًا ،ويق�صد حتقيق غر�ض �شخ�صي ,ما نريد
بهذا �إال اال�صالح واهلل ويل التوفيق(.)97
 )96انظر د /بدر اجلمرة :الق�ضاء الإداري يف اجلمهورية اليمنية ،املرجع ال�سابق� ،ص.3
 )97حكم حمكمة النق�ض املقيد برقم ( )115يف �سجل قرارات �شعبة الطعون مبحكمة النق�ض� ،أ�شار �إليه د� /أحمد عبد امللك :الرقابة الق�ضائية على �أعمال
الإدارة (درا�سة مقارنة) ,املرجع ال�سابق� ،ص .279جتدر الإ�شارة �إىل �أن (حمكمة النق�ض) تغري ا�سمها بعد الوحدة اليمنية �إىل ا�سم(املحكمة العليا) ،كما
�أ�ضيفت (الدائرة الإدارية) �إىل دوائرها ،بح�سب ن�ص املادة ( )153من الد�ستور ،وبينت اخت�صا�صاتها املادة ( )24واملادة ( )101من قانون ال�سلطة
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وعلى الرغم من �أن املحكمة قد ا�شارت �إىل �أن ثمة خط�أ �شخ�صي� ،إال �أن �أحكام الق�ضاء اليمني
ب�صورة عامة مل ت�سهم يف رفد نظرية امل�سئولية الإدارية مببادئ �إدارية جديدة ،كما هو احلا�صل يف دول
الق�ضاء املزدوج ،كفرن�سا وم�صر وما قدمه الق�ضاء الإداري املتخ�ص�ص يف كل منها من مبادئ واجتهادات
يف هذا ال�ش�أن.
وقد نتج عن ذلك قلة الوعي لدى �أفراد املجتمع اليمني بحقهم يف مقا�ضاة الإدارة �أمام الق�ضاء
عن �أي �ضرر ي�صيبهم من جراء ت�صرفاتها �أو ت�صرفات موظفيها ،ومن ناحية �أخرى اجلهل يف حتديد
اخلط�أ املرفقي الذي ت�س�أل عنه الإدارة وتدفع التعوي�ض عنه من اخلزانة العامة ،وكيفيفة التمييزبينه
وبني �أخط�أ املوظف ال�شخ�صية التي ي�س�أل عنها مبفرده ،ويدفع التعوي�ض عنها من ماله اخلا�ص.
يف حني جند �أن الق�ضاء الإداري يف فرن�سا قد و�ضع يف اعتباره خ�صو�صية املنازعات الإدارية
التي تتطلب النظر والت�أمل الطويل للو�صول �إىل اجتهاد يحقق العدالة ويحمي احلقوق ،مع مراعاة
�ضرورة التوفيق بني امل�صلحة العامة وامل�صلحة اخلا�صة.
ويف �سبيل حتقيق ذلك جند �أن الق�ضاء الإداري الفرن�سي قد رف�ض تطبيق نظرية اخلط�أ
املدين على م�سئولية الإدارة ،واحتكم �إىل قواعد امل�سئولية الإدارية التي تقوم على التفرقة بني
اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،والتي تعفي املوظف عن اخلط�أ املرفقي ،فتتحمل الإدارة م�سئولية
التعوي�ض عنه ،وهو ما ميثل حماية و�ضمانة هامة للموظف �ضد �أخطائه العادية التي يرتكبها بح�سن
نية ،والتي تعترب جمرد خط�أ مرفقي ال خط�أ �شخ�صي� ،أما �إذا كان هناك خط�أ �شخ�صي فاملوظف يتحمل
امل�سئولية ،وال �شك �أن قواعد القانون الإداري تتميز عن قواعد القانون املدين ،وعلى وجه اخل�صو�ص
القواعد املتعلقة بامل�سئولية والتعوي�ض عنها؛ نظر ًا لأن قواعد القانون املدين يف امل�سئولية املدنية،
والتي تقوم على �أ�سا�س حتمل املتبوع امل�سئولية عن �أعمال تابعيه ،ال تتالئم مع طبيعة عالقة الدولة
مبوظفيها -كما �سبق �أن ذكرنا.-
املبحث الثالث

التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي
	�إذا كانت امل�سئولية تقوم على �أ�سا�س �أركان ثالثة (اخلط�أ ،وال�ضرر ،والعالقة ال�سببية بني
اخلط�أ وال�ضرر) ،و�إذا كان اخلط�أ يف امل�سئولية القانونية ب�صفة عامة وامل�سئولية الإدارية ب�صفة
خا�صة هو الأ�سا�س القانوين والأ�صيل الذي يف�سر م�سئولية الإدارة عن �أعمالها القانونية واملادية التي
ت�ؤديها والتي ت�سبب �أ�ضرار ًا للغري ،وحيث �إن الإدارة ال تخطئ �إال بخط�أ املوظفني فيها ،فقد اتفق الفقه
والق�ضاء على �أن اخلط�أ الذي يرتب امل�سئولية الإدارية لي�س �أي خط�أ ،بل �إنه خط�أ من نوع خا�ص يختلف
عن اخلط�أ املعهود الذي مبوجبه تتقرر امل�سئولية املدنية يعرب عنه باخلط�أ املرفقي.وحيث �إن اخلط�أ
الق�ضائية رقم ( )1ل�سنة ،1991اجلريدة الر�سمية العدد ( )2ل�سنة 1991م.
			
جامعة امللكة �أروى

264

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

ركن اخلط�أ يف م�سئولية الإدارة التق�صريية (درا�ســة مقارنة)

ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي �إمنا ي�صدر كالهما عن املوظف ،الأمر الذي ال ميكن االعتماد فيه على �شخ�ص
مرتكب اخلط�أ ،كمعيار للتفرقة بني النوعني.
ومن هنا ثارت امل�شكلة حول �أي الأخطاء يعترب خط�أ �شخ�صي ًا ،فيتحمل املوظف كافة نتائجه،
و�أيها يعترب من نوع «اخلط�أ املرفقي» ،فتكون تبعة التعوي�ض على كاهل املرفق ،وب�صفة نهائية.
وتظهر الأهمية العملية للتفرقة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي يف �أنها تقيم نظام ًا
ي�ستهدف حماية املوظفني من امل�ساءلة عن بع�ض �أخطائهم �إذا ُعدت �أعما ًال �إدارية ،فال ي�س�أل عنها
املوظف يف ماله اخلا�ص ،وت�سمى بالأخطاء املرفقية ،وينعقد االخت�صا�ص فيها للق�ضاء الإداري ،باعتبار
�أن امل�سئولية عنها تقع على جهة الإدارة التي تلتزم دفع التعوي�ض ،دون �أن ترجع على املوظف مبا
دفعته للم�ضرور ،ويكون التعوي�ض من الأموال العامة� ،أما �إذا كان اخلط�أ �شخ�صي ًا ،ف�إن املوظف هو الذي
يتحمل امل�سئولية ،وتكون تبعة التعوي�ض من ماله اخلا�ص ،كما يكون االخت�صا�ص للمحاكم العادية(.)98
و�صحيح �أن اخلط�أ ال�شخ�صي ال ي�شكل معيار ًا للم�سئولية الإدارية ،كونه ميثل الأ�سا�س القانوين
للم�سئولية املدنية للموظف العام� ،إذ يتحمل املوظف من جرائه عبء التعوي�ض جتاه الغري ،لكن متييز
اخلط�أ الإداري املرفقي و�ضرورة حتديده بدقة ،ت�ستلزم التعر�ض للخط�أ ال�شخ�صي؛ نظر ًا ملا يرتتب
على حتديد نوع اخلط�أ وطبيعته من دور كبري يف حتديد م�سئولية الإدارة من جانب ،وحتديد جمال
امل�سئولية ال�شخ�صية للموظف من جانب �آخر .
ولقد جرت حماوالت عديدة من قبل الفقه لإيجاد معيار للتمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ
بالء ح�سن ًا يف هذا ال�صدد ،حيث �ساهمت �أحكامه يف �إبراز
املرفقي ،كما �أن الق�ضاء الإداري قد �أبلى ً
املعايري التي متيز بني اخلط�أين.
واحلقيقة �أن التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي لي�س �أمر ًا �سه ًال ،فقد وجد الفقه
والق�ضاء �صعوبة كبرية يف �إقامة �ضوابط وقواعد دقيقة للتمييز بني هذين النوعني من اخلط�أ ،ولعل
ذلك يعود �إىل �أن نظرية امل�سئولية الإدارية كانت ثمرة ا�ستنباط الق�ضاء الإداري(.)99
وقد اقت�ضى هذا البحث �أن نتعر�ض للمعايري الفقهية للتمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ
املرفقي يف مطلب ،ونتناول املعايري الق�ضائية يف مطلب ثان ،وذلك على النحو الآتي:
املطلب الأول

معايري التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي لدى الفقه
اجتهد الفقهاء يف تقدمي املعايري التي تعني على التفرقة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي،
ولكنهم اختلفوا حول املعيار الواجب االعتماد عليه للتفرقة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،مما
 )98انظر د/الطماوي :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،ص .570وكذا م�ست�شار� /سيد وفا :م�سئولية الدولة عن �أخطاء موظفيها ،املرجع ال�سابق� ،ص.8
 )99انظر د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،صـ.339
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جعل معيار التفرقة �صعب الت�أ�سي�س ،وقد تعددت املعايري التي قيل بها يف الفقه الإداري للتمييز بني
اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،وفيما يلي نتعر�ض لأهمها (:)100

�أو ًال  -معيار النزوات ال�شخ�صية:

وهذا املعيار ُيعد من �أقدم املعايري التي قال بها الفقه يف هذا ال�صدد  ،وهو معيار يقوم على
الق�صد ال�سيء لدى املوظف املخطئ ،فاخلط�أ الذي ُيرتكب ب�سوء نيه داخل نطاق العمل الوظيفي هو
خط�أ �شخ�صي(.)102
وعلى ذلك يكون اخلط�أ �شخ�صي ًا �إذا كان مطبوع ًا بطابع �شخ�صي ،يك�شف عن �إن�سان ب�ضعفه،
و�شهواته ،وعدم تب�صره� ،أو �أن املوظف ارتكبه ب�سوء نية� ،أو تبني �أنه مل يتغيا امل�صلحة العامة(،)103
ك�أن يكون الدافع وراء العمل اخلاطئ ،هو �إ�شباع �شهوة� ،أو �إر�ضاء نزوة� ،أو اخل�ضوع ل�ضعف يف النف�س،
فكلما ق�صد املوظف وهو ي�ؤدي واجبات وظيفته ،النكاية� ،أو الإ�ضرار� ،أو فائدته ال�شخ�صية ،كان اخلط�أ
�شخ�صي ًا يتحمل هو نتائجه(.)104
	�أما �إذا كان اخلط�أ يندرج �ضمن املخاطر العادية للوظيفة ،وارتكبه املوظف بح�سن نية(،)105
�أو كان غري مطبوع بطابع �شخ�صي ،وينبئ عن موظف عر�ضة للخط�أ وال�صواب ،ف�إن هذا اخلط�أ يكون
مرفقي ًا ،وعلى املرفق وحده تقع امل�سئولية والتبعات(.)106
وي�ؤخذ على هذا املعيار �أنه ال يتناول حالة اخلط�أ اجل�سيم الذي يقع من املوظف بح�سن نية،
وهذا يخالف ما جرى عليه الق�ضاء من �إدراج هذا اخلط�أ �ضمن حاالت اخلط�أ ال�شخ�صي ،كما �أن هذا املعيار
تنق�صه الدقة واالن�ضباط والتحديد كونه يعتمد على بواعث نف�سية داخلية حتتاج هي ذاتها ملعايري،
حيث ي�صعب يف كثري من الأحيان التو�صل �إىل البواعث النف�سية والعوامل الداخلية التي ت�سيطر على
املوظف �أثناء مبا�شرته للوظيفة� ،إ�ضافة �إىل ذلك وجد يف بع�ض �أحكام الق�ضاء �أنها تعد اخلط�أ احلا�صل
ب�سوء نية خط�أ مرفقي ًا ،يف بع�ض احلاالت ،وذلك �إذا وقع نتيجة الفو�ضى املنت�شرة و�ضعف الرقابة يف
()101

 )100انظر عر�ض وحتليل لهذه املعايري لدى:
Andre De Laubade : Traite de droit administrative ,T.I., 9 ed ., L.G.D. J. 1984, PP 722723-.
وانظر د /الطماوي :الق�ضاء الإداري( ،ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،ص 125وما بعدها ،وم�ؤلفه :الوجيز� ،ص 570وما بعدها.
� )101صاحب هذا املعيار هو الفقيه «الفريري» ،الذي عرف اخلط�أ ال�شخ�صي ب�أنه »:الت�صرف الذي يك�شف عن الإن�سان ب�ضعفه و�أهوائه وعدم تب�صره» .انظر:
جورج فودال -بيار دلفولفيه :القانون الإداري ،اجلزء الأول ،املرجع ال�سابق� ،ص.462
 )102انظر د� /سليمان الطماوي :الق�ضاء الإداري( ،ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،ص.125
 )103يجدر التنبيه �إىل �أنه ال يكفي العتبار اخلط�أ �شخ�صي ًا �أن يتخذه املوظف لتحقيق �أغرا�ض غري الغر�ض املق�صود من منحه االخت�صا�ص� ،إذ �إن اخلط�أ
ال�شخ�صي ال يتطابق مع فكرة االنحراف �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،فالقرار الإداري يعترب م�شوب ًا يعيب االنحراف ،حتى �إذا اتخذه املوظف حتقيق ًا لأهداف
تت�صل بال�صالح العام ،طاملا �أنها غري الغر�ض الذي ق�صده القانون حني منحه االخت�صا�ص ،وذلك ملخالفته قاعدة تخ�صي�ص الأهداف ،ويظل خط�أ املوظف يف
هذه احلالة خط�أً مرفقي ًا .انظر د /حممود عاطف البنا :الو�سيط ،املرجع ال�سابق� ،ص.447-446
 )104انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.329
 )105انظر د /رمزي ال�شاعر :ق�ضاء التعوي�ض ،املرجع ال�سابق� ،صـ.322
Laferriere (E): Traite de La Juridiction administrative ete des recours conten tieu X., T.I. 2ed. )106
B.L.L.E., Paris 1896, P 410انظر د/الطماوي :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،صـ .570ود/عبد اهلل طلبة :املرجع ال�سابق� ،صـ.339
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املرفق التي لوالها ملا وقع هذا اخلط�أ(.)107

ثاني ًا  -معيار الغاية:

يقوم هذا املعيار على �أ�سا�س الغاية من الت�صرف اخلاطئ ،ف�إذا كانت غاية الفعل �أو الت�صرف
الذي قام به املوظف يحقق �أحد الأهداف املنوط بالإدارة حتقيقها ،والتي تدخل يف وظيفتها الإدارية،
ف�إن ذلك يدل على ح�سن نيته ،ولذا ف�إن خط�أه يندمج يف �أعمال الوظيفة بحيث ال ميكن ف�صله عنها،
ويعترب من الأخطاء املرفقية املن�سوبة �إىل املرفق العام ،وبالتايل تلتزم الدولة بتعوي�ضه(.)108
	�أما �إذا كانت غاية ت�صرف املوظف اخلاطئ ،هي حتقيق �أغرا�ض ال عالقة لها بالوظيفة� ،أو
بالأهداف الإدارية ،ك�أن ي�شبع رغبة خا�صة� ،أو بهدف حتقيق �أغرا�ض �شخ�صية ،مالية� ،أو انتقامية
...الخ ،ف�إن هذا يعد دلي ًال على �سوء نيته ،ومن ثم يعد اخلط�أ يف هذه احلالة خط�أً �شخ�صي ًا (.)109
وعلى الرغم من ب�ساطة و�سهولة تطبيق هذا املعيار� ،إال �أنه مل ي�سلم من النقد؛ كونه مل يجعل
اخلط�أ اجل�سيم خط�أ مرفقي ًا ،مهما كانت درجة ج�سامته ،مادام �أنه غري مقرتن ب�سوء النية ،وذلك
على خالف على ما درج عليه الق�ضاء من اعتبار اخلط�أ اجل�سيم خط�أً �شخ�صي ًا ،ب�صرف النظر عن نية
املوظف( ،)110كما ر�أى البع�ض �أن االكتفاء بهذا املعيار فقط من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تف�شي روح اال�ستهتار
يف اجلهاز احلكومي؛ لأن هذا املعيار ال ين�سب اخلط�أ اجل�سيم �إىل املوظف مادام ح�سن النية (.)111

ثالث ًا -معيار اخلط�أ املنف�صل عن الوظيفة :

ويقوم هذا املعيار على فكرة �إمكانية ف�صل اخلط�أ عن الوظيفة ،ف�إذا �أمكن ف�صل اخلط�أ عن
واجبات الوظيفة ذاتها ،ف�إن اخلط�أ يعترب �شخ�صي ًا ،بحيث ال يكون هناك ارتباط وثيق بني اخلط�أ وهذه
الوظيفة ،ويف املقابل يكون اخلط�أ مرفقي ًا �إذا كان يدخل �ضمن �أعمال الوظيفة بحيث ال ميكن ف�صله
عنها(.)112
ويفرق هذا املعيار بني حالتني هما :حالة اخلط�أ املنف�صل انف�صا ًال مادي ًا عن واجبات الوظيفة،
وحالة اخلط�أ املنف�صل عنها انف�صا ًال معنوي ًا (.)113
ويعترب حالة االنف�صال املادي متوفرة عندما يكون الفعل اخلاطئ خارج ًا عن نطاق واجبات
الوظيفة ،وال تتطلب الوظيفة القيام به �أ�ص ًال� ،أي يكون ال عالقة له مادي ًا بواجبات الوظيفة(.)114
ومثال ذلك :اخلط�أ املرتكب خارج �إطار الوظيفة ،ودون �أي عالقة بها ،ك�أن ي�صطدم موظف
 )107انظر د� /سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،صـ.571د /ماجد احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.478
.Duguit (Leon) : Traite de droit constitutionnel., T 3, A.L.F.E. Paris 1923, P. 269 )108
انظر د/الطماوي :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،صـ ،572ود /ماجد احللو :املرجع ال�سابق� ،ص .479وكذا د/عبد اهلل طلبة :املرجع ال�سابق� ،صـ.341
 )109د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.328
 )110د/عبد اهلل طلبة :املرجع ال�سابق� ،ص ،341ود /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :املرجع ال�سابق� ،ص.328
 )111د /رمزي ال�شاعر :ق�ضاء التعوي�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص 327وما بعدها.
.Hauriou (M) :Precis dedroit détroit administratife.,11ed. P320)112
ود/عبد اهلل طلبة :القانون الإداري ،املرجع ال�سابق� ،صـ ،-342 341ود /ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.480
 )113انظر د /ماجد احللو :املرجع ال�سابق� ،ص .480ود /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :املرجع ال�سابق� ،ص.328
 )114انظر د� /سليمان الطماوي :الق�ضاء الإداري( ،ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،صـ.126
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عام �أثناء تنزهه ب�سيارته اخلا�صة �أحد املارة في�صيبه ب�ضرر( .)115وكقيام جندي بقتل �إن�سان يف وقت
كان فيه متغيب ًا عن العمل �أو يف �إجازة ر�سمية ،وهنا الدولة لي�ست م�سئولة عن عمل اجلندي �أثناء غيابه
�أو �إجازته لعدم وجود ارتباط �سببي بني عمله ووظيفته(.)116
�أما االنف�صال املعنوي عن الوظيفة ،ف�إن الفعل امل�شكل للخط�أ ،يكون مدرج ًا �ضمن واجبات
الوظيفة ،ولكن لأغرا�ض غري التي توخاها امل�شرع( ،)117مبعنى �أن الوظيفة تتطلب القيام بالعمل ،ولكن
لغر�ض �آخر غري الذي �أراد املوظف حتقيقه(.)118
ومن ذلك حالة اخلط�أ العمد الذي يرتكبه املوظف حتقيق ًا لأغرا�ض �شخ�صية ،وكذا حالة
اخلط�أ اجل�سيم الذي ال يف�سر �إال برعونة املوظف� ،أو حمقه� ،أو �شدة �إهماله(.)119
وقد تعر�ض هذا املعيار للنقد �أي�ض ًا ،من ناحية كونه �أو�سع من الالزم يف بع�ض الأحيان؛ فهو
يجعل كل خط�أ مهما كان تافه ًا ،خط�أً �شخ�صي ًا ،ملجرد �أنه منف�صل عن واجبات الوظيفة(.)120
ومن ناحية �أخرى ،مل ي�شمل هذا املعيار الأخطاء املت�صلة بواجبات الوظيفة� ،إذا كانت على
درجة كبرية من اجل�سامة ،ويف ذلك خمالفة ملا د�أب عليه الق�ضاء( ،)121فقد ا�ستقر الق�ضاء على اعتبار
اخلط�أ اجل�سيم خط�أً �شخ�صي ًا� ،سواء ات�صل العمل امل�شكل للخط�أ بواجبات الوظيفة �أم مل يت�صل بها ،ذلك
�أن ج�سامة اخلط�أ  -من وجهة نظر الق�ضاء -وحدها كافية جلعل اخلط�أ �شخ�صي ًا(.)122

رابع ًا  -معيار ج�سامة اخلط�أ:

هذا املعيار يقوم على �أ�سا�س �أن اخلط�أ اجل�سيم يعترب دائم ًا خط�أ �شخ�صي ًا ،بحيث يعترب املوظف
مرتكب ًا خلط�أ �شخ�صي كلما كان اخلط�أ ج�سيم ًا ،وتظهر اجل�سامة يف اخلط�أ عندما ي�صل �إىل حد ارتكاب
جرمية تقع حتت طائلة قانون العقوبات� ،أو �إذا كان اخلط�أ من اجل�سامة بحيث ال ميكن اعتباره من
الأخطاء العادية التي يتعر�ض لها املوظف �أثناء �أداء عمله اليومي(.)123

 )115انظر د /ماجد راغب احللو :املرجع ال�سابق� ،ص.481
 )116ومن الأمثلة كذلك  :قيام عمدة �إحدى القرى بالإعالن يف �شارع القرية عن رفع ا�سم �أحد املواطنني من ك�شوفات الناخبني ،ل�صدور حكم ب�إفال�سه ،حيث
�إن رفع ا�سم املواطن من ك�شوفات الناخبني هو واجب وظيفة العمدة� ،أما الإعالن عن هذا و�سببه ،مما ي�سيئ ل�سمعة التاجر ،ف�إنه عمل مادي منف�صل مادي ًا عن
واجبات الوظيفة ،لأنه عمل غري مدرج يف واجبات وظيفة العمدة ،فهو لذلك خط�أ �شخ�صي .راجع حكم حمكمة التنازع الفرن�سية ال�صادر يف ق�ضية Gaullin
بتاريخ 1897 /12/10م ،جملة دالوز� ،سنة 1899م ،الق�سم الثالث� ،ص ،93حيث ق�ضت ب�أن العمدة الذي �أمر ب�إزالة �إعالنات الدعاية االنتخابية لأحد
املر�شحني ،و�إحالل �إعالنات مر�شح �آخر حملها ال يعد مرتكبا لعمل �إداري يخرج عن نطاق اخت�صا�ص الق�ضاء العادي ،ولكنه يعد قد ارتكب فع ًال �شخ�صي ًا
مما يخت�ص هذا الق�ضاء بتقدير طبيعته ونتائجه بالرغم من �أن �إزالة �إعالنات الدعاية االنتخابية املخالفة من مهام وظيفته� .أ�شار �إليه د /الطماوي :الوجيز،
املرجع ال�سابق� ،ص ،571د /حممد ال�شافعي :املرجع ال�سابق� ،ص.329
 )117انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.329
 )118انظر د /ماجد راغب احللو :املرجع ال�سابق� ،ص .480د /رمزي ال�شاعر :املرجع ال�سابق� ،ص.323
 )119ومثاله :الإذن ال�صادر من عمدة القرية بدق الأجرا�س احتفا ًال مب�أمت مدين ،مما ال تقرع له الأجرا�س ،فقد اعتربه الق�ضاء خط�أً منف�ص ًال عن واجبات
الوظيفة انف�صا ًال معنوي ًا ،واعترب لهذا ال�سبب خط�أً �شخ�صي ًا تقع تبعته على العمدة �شخ�صي ًا .راجع حكم حمكمة التنازع الفرن�سية ال�صادر يف 29يناير �سنة
1916م� ،أ�شار �إليه كل من :د /الطماوي :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،صـ ،571ود /ماجد احللو :املرجع ال�سابق� ،ص.480
 )120انظر د�/سليمان الطماوي :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،صـ ،572وكذا د/عبد اهلل طلبة :املرجع ال�سابق� ،صـ342ــ.
 )121انظر د�/سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،صـ.572
 )122انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.329
123) Gaston Jez : Note de Jurisprudence, Section1., R.D.P.1909, PP.263 – 274.
انظر د /الطماوي( :ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،ص ،128وم�ؤلفه الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،صـ.572
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ومن �أمثلة ذلك خط�أ الطبيب الذي ي�ؤدي �إىل وفاة املري�ض� ،أو الإهمال من قبل من كلف
بحماية �شخ�ص مهدد باالغتيال(.)124
وقد تكون اجل�سامة يف اخلط�أ ناجتة عن �إ�ساءة تقدير املوظف للوقائع �أو خط�أه يف تف�سري
القانون عند مبا�شرته اخت�صا�صاته ب�صورة ج�سيمة� ،إىل حد ميكن القول معه ب�أنه مل يتجاوز فقط
حدود �سلطاته ،بل و�صل �إىل حد التع�سف فيها �أو و�صل خط�أ املوظف �إىل حد ارتكابه جرمية جنائية
(.)125
	�أما بالن�سبة للخط�أ الب�سيط الذي يكون من الأخطاء العادية التي يتعر�ض لها املوظف ،وهو
ب�صدد قيامه ب�أعباء عمله اليومي ،ف�إنه ُيعد خط�أ مرفقي ًا ت�س�أل عنه الإدارة التي يتبعها املوظف .
وعلى الرغم من اتفاق هذا املعيار -اىل حد ما -مع بع�ض �أحكام الق�ضاء� ،إال �أنه قد وجدت
�أخطاء بلغت �إىل حد اعتبارها جرمية يعاقب عليها القانون ،ومع ذلك اعتربها الق�ضاء �أخط�أ مرفقية
يلتزم املرفق بالتعوي�ض عنها(.)126
ومن ذلك ما ق�ضى به جمل�س الدولة الفرن�سي يف ق�ضية �سيارة من �سيارات القوات امل�سلحة
كانت ت�سري �ضمن قافلة من ال�سيارات ،فارتكب قائدها جرمية القتل اخلط�أ ،با�صطدامه ب�إن�سان توفى
نتيجة هذا احلادث ،فبالرغم من �أن هذا اخلط�أ جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات� ،إال �أن املجل�س
اعترب هذا اخلط�أ مرفقي ًا ،وق�ضى بتحميل املرفق التعوي�ض عنه ،وب�صفة نهائية ،كون هذا احلادث الذي
قام به املوظف ال ينف�صل عن الوظيفة (.)127
ومن ثم فقد انتقد هذا املعيار العتباره �أن جميع حاالت اخلط�أ اجل�سيم �أخطاء �شخ�صية ،مع
�أن الق�ضاء الإداري قد اعترب �أن اجلرمية اجلنائية ال ترتب اخلط�أ �شخ�صي يف جميع الأحوال ،كما
ر�أينا.
و�إذا كانت املعايري ال�سابقة هي ثمرة جهود الفقه الفرن�سي ،ف�إن املوقف الفقهي يف م�صر كان
�أكرث ي�سر ًا ،ومل تكن امل�شكلة بالتعقيد الذى هي عليه يف فرن�سا؛ نظر ًا حلداثة الق�ضاء الإداري يف م�صر،
�إذ مل ين�ش�أ الق�ضاء الإداري يف م�صر �إال عام ١٩٤٦م الأمر الذى مل يهيئ اجلو قبله ملثل هذه اخلالفات.
ومع ذلك يرى �أغلب الفقهاء يف م�صر �أن اخلط�أ يكون �شخ�صي ًا �إذا وقع خارج نطاق الوظيفة الإدارية �أو
�إذا كان م�شوب ًا ب�سوء النية� ،أو كان ج�سيم ًا ( ،)128ويرى البع�ض �أن اخلط�أ املرفقي هو «كل ما ال يعترب خط�أ
�شخ�صيا» (.)129
�أما الفقه اليمني فال يوجد ثمة اجتهادات فقهية  -حد علمنا  -تطرقت �إىل التمييز بني بني
 )124انظر د /ماجد احللو :املرجع ال�سابق� ،ص .448ود /حممود البنا :الو�سيط ،املرجع ال�سابق� ،ص.455
 )125انظر د /الطماوي :الق�ضاء الإداري (ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،صـ131وما بعدها .وكذا د /حممود البنا :املرجع ال�سابق� ،ص.454
 )126انظر د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،صـ.342
 )127انظر د /حممد ال�شافعي �أبو ر�أ�س :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.328
 )128انظر د /رمزي ال�شاعر :ق�ضاء التعوي�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص.329
 )129انظر د� /سليمان الطماوي :الق�ضاء الإداري (ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،ص.141
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اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،فالأبحاث يف هذا ال�ش�أن قليلة� ،إن مل تكن غري موجودة �أ�ص ًال.
وبناء على ما �سبق نخل�ص �إىل القول ب�أن املعايري الفقهية ال�سابقة -ال�سيما الثالثة الأوىل-
متقاربة يف مدلوالتها ،وال ميكن �أن يرقى �أي منها �إىل درجة املعيار القاطع يف التمييز بني اخلط�أ
ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،ولكنها جمرد توجيهات عامة ي�سرت�شد بها الق�ضاء عند تطبيق قواعد
امل�سئولية ،وقد ت�صدق يف بع�ض احلاالت ،وتخيب يف بع�ضها الآخر(.)130
املطلب الثاين

موقف الق�ضاء من التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي

مل يجد الق�ضاء �ض�آلته يف املعايري الفقهية ،نظر ًا لأن تلك املعايري – كما ر�أينا – مل حت�سم
م�س�ألة التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،فقد تعر�ض كل معيار للنقد ،لذلك �سلك الق�ضاء
م�سلك ًا عملي ًا ،م�ؤداه �أن ي�ضع الق�ضاء احلل لكل حالة على حدة ،م�سرت�شد ًا بكافة املعايري لي�ستند �إىل
املنا�سب منها ،وا�ضع ًا يف اعتباره الظروف التي �أحاطت بالواقعة( . )131وعلى ذلك مل يعتمد الق�ضاء
الإداري يف فرن�سا وم�صر على معيار واحد من املعايري التي قال بها الفقه للتمييز بني اخلط�أين املرفقي
وال�شخ�صي ،وفيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض �أحكام الق�ضاء الإداري الفرن�سي وامل�صري ،ثم ن�سلط ال�ضوء على
موقف الق�ضاء اليمني من ذلك ،على النحو الآتي:
الفرع الأول

موقف الق�ضاء الفرن�سي من التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي
با�ستعرا�ض �أحكام الق�ضاء الإداري الفرن�سي يت�ضح لنا �أنه فرق بني نوعني من الت�صرفات:
ت�صرفات تتخذ خارج نطاق الوظيفة ،و�أخرى تتم داخلها.
وقد اعترب الق�ضاء الفرن�سي �أن اخلط�أ ال�شخ�صي متوافر ًا يف كل مرة يقع خط�أ املوظف خارج
نطاق الوظيفة ،وعلى العك�س من ذلك فقد تطلب لكي ترتب االخطاء التي يرتكبها املوظف داخل نطاق
وظيفته م�سئوليته ال�شخ�صية �أن تت�سم بطابع من اجل�سامة .
وبالتايل يتبني �أن الق�ضاء الإداري الفرن�سي كان ي�ضع يف اعتباره عند التمييز بني اخلط�أين
املرفقي وال�شخ�صي مدى انف�صال اخلط�أ عن الوظيفة من ناحية ،وما �إذا كان اخلطاء عمدي ًا (�سوء
النية) من ناحية ثانية  ،ثم مدى ج�سامة اخلط�أ من ناحية ثالثة(.)132
 )130انظر د /الطماوي( :ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،ص ،128وكذا م�ؤلفه :الوجيز ،املرجع ال�سابق� ،صـ.572
Droit administratif , DEUG Droit 2e annee , Centre de publication universitaires , annee
Universitaire 19961997- , p.338
Marcel Waline. , Precis de droit administratif, Paris, 1969, p.526.
 )131د� /أنور ر�سالن :املرجع ال�سابق� ،ص ،652د /ال�شافعي �أبو ر�أ�س :املرجع ال�سابق� ،ص.330ود/عبد اهلل طلبة :املرجع ال�سابق� ،ص.342
 )132انظر د� /أنور ر�سالن :و�سيط الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.653
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-1التمييز بني اخلط�أ املت�صل بالوظيفة واخلط�أ الذي ال عالقة له بها :
فرق جمل�س الدولة الفرن�سي بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي ا�ستناد ًا �إىل مدى انف�صال
اخلط�أ عن الوظيفة �أو عدم انف�صاله عنها.
فقد عد اخلط�أ �ضمن دائرة اخلط�أ ال�شخ�صي �إذا كان املوظف قد ارتكبه يف حياته اخلا�صة،
�أي بعيد ًا متام ًا عن عمله الوظيفي ،كما لو اعتدى موظف �أثناء قيامه بنزهة على �شخ�ص �آخر� ،أو خرج
يتنزه ب�سيارته ف�صدم �أحد الأ�شخا�ص ف�أحلق به �ضرر ًا(.)133
وهنا ال ت�س�أل عنه جهة االدارة ،بل ي�س�أل عنه املوظف وحده ،دون تفرقة بني ما �إذا كان
اخلط�أ الذي ارتكبه املوظف ج�سيما او غري ج�سيم ،و�سواء كان ب�سوء نية (عمدي ًا) �أم غري عمدي
(بح�سن نية) .
وقد يرتكب املوظف خط�أ �أثناء �أداء الوظيفة ،ومع ذلك يعد ما ارتكبه من خط�أ قد مت خارج
نطاق وظيفته ،ومرتب ًا خلط�أ �شخ�صي ،النتفاء كل �صلة بينه وبني الوظيفة ،ويف هذه احلالة �أي�ض ًا ي�س�أل
املوظف عما �أ�صاب الغري من �أ�ضرار ،كما لو اعتدى املوظف على �أحد املواطنني دون مربر مقبول ،وكرجل
ال�شرطة الذي ي�ضرب املتهم �ضرب ًا عنيف ًا ،دون �أن يكون هذا املتهم قد حاول الهرب� ،أو قاوم �أمر القب�ض
عليه(.)134
ويالحظ �أن ق�ضاء جمل�س الدولة الفرن�سي قد تطور وجعل هذه الأخطاء التي ترتكب �أثناء
مبا�شرة الوظيفة م�صدر ًا الجتماع م�سئولية املوظف وم�سئولية الإدارة مع ًا.
-2اخلط�أ املت�صل بالوظيفة ال يكون خط�أً �شخ�صي ًا �إال �إذا حدث ب�سوء نية �أو كان خط�أً ج�سيم ًا:
ا�شرتط الق�ضاء الفرن�سي لرتتيب امل�سئولية ال�شخ�صية للموظف يف الأخطاء التي يرتكبها
داخل نطاق وظيفته� ،أن حتدث ب�سوء نية� ،أو �أن تت�سم بطابع من اجل�سامة (.)135
(�أ) وعلى ذلك اعترب الق�ضاء الفرن�سي املوظف مرتكبا خلط�أ �شخ�صي� ،إذا كان ما ارتكبه
من �أخطاء قد اقرتنت ب�سوء نية ،حيث ق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية يف حكمها ال�صادر بتاريخ
1983/6/22م ب�أنه »:يعترب اخلط�أ �شخ�صي ًا عندما يت�صرف املوظف ب�سوء نية �أو لأجل حتقيق
م�صلحة خا�صة» (.)136
� .C. E. 27 october 1944. Villo de Nice, Rec., P.275)133أ�شار �إليه د� /أنور ر�سالن :املرجع ال�سابق� ،ص.653
 )134انظر د/عبد اهلل طلبة :القانون الإداري ،الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،صـ.343
 )135انظر د /رمزي ال�شاعر :ق�ضاء التعوي�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص.331
 )136وقد الحظت حمكمة التنازع الفرن�سية �أن خروج العمل عن نطاق اخت�صا�ص املوظف �أو دخوله �ضمن اخت�صا�صه ،ال ي�صلح �أ�سا�س ًا للتمييز بني الأفعال
ال�شخ�صية والأفعال املرفقية ،لأن العمل غري امل�شروع للموظف ،قد يدخل مادي ًا يف نطاق العمل الوظيفي ،ومع ذلك يعد منف�ص ًال عن هذا العمل ،ومن ذلك
الأعمال الوظيفية التي يكون الباعث عليها االنتقام �أو الأعمال التي يقوم بها املوظف بطريقة �سيئة جدا �إىل حد اعتبارها �أخطاء �شخ�صية ،ال فرق بينها وبني
العمل اخلط�أ الذي ينف�صل ماديا عن نطاق العمل الوظيفي ،والذي يعد خط�أً �شخ�صي ًا ،ولذلك ركزت املحكمة اهتمامها على طبيعة اخلط�أ ذاته ،وعلى الهدف
من ارتكابه ومدى ج�سامته ،لتعرف �أن كان هذا اخلط�أً �شخ�صي ًا �أم ال ،بدال من النظر �إىل و�ضع املوظف يف �أثناء ارتكابه اخلط�أ ،و�إذا ما كان يقوم ب�أعمال
وظيفته �أم �أنه يقوم بعمل خارج عن اخت�صا�صات وظيفته ،وبذلك اختفت املقابلة بني الفعل ال�شخ�صي املنف�صل عن العمل الوظيفي والعمل الإداري املرتبط
بالوظيفة ،وهي مقابلة ت�ستند �إىل عوامل مو�ضوعية ،لتحل حملها املقابلة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي القائمة على عنا�صر �شخ�صيةCass –.
civ, 22juin 1983,eon . bull , J . moreau, IBID, page 608
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الأمر الذي يدل على �أن الق�ضاء الفرن�سي ي�أخذ مبعيار (نية املوظف) ،ويعترب حكم حمكمة
التنازع الفرن�سية يف ق�ضية ( المونييه -كاريو) ،وال�صادر يف 5مايو 1877م من الأحكام الأوىل التي
ا�ستندت �إىل هذا املعيار(.)137
ومن الأحكام التي عد فيها الق�ضاء الفرن�سي اخلط�أً �شخ�صي ًا بالنظر �إىل �سوء نية املوظف»
ا�ستخدام �شرطي العنف بق�صد االنتقام»( ،)138و»امتناع موظف الربيد عن �إر�سال ر�سالة حتتوي طلب
ا�شرتاك يف مناق�صة بتحري�ض من مناف�س ملر�سل الر�سالة»(� ،)139أو «قيام موظف الربيد ب�ضرب �شخ�ص
�أراد ت�سجيل �أحد الطرود»( ،)140ومن ذلك �أي�ض ًا »:حالة امتناع العمدة عن منح �إذن ملزارع يجنى حم�صول
العنب رغم �إنذاره ،ومل يكن لذلك من �سبب �إال �سوء التفاهم القائم بني العمدة واملزارع»(.)141
كما ادخل الق�ضاء الفرن�سي يف نطاق اخلط�أ ال�شخ�صي ما يرتكبه املوظف من جرائم جنائية،
متى كانت تلك اجلرائم م�صحوبة بالق�صد ال�سيء( ،)142ويف املقابل ق�ضى جمل�س الدولة ب�أن خط�أ
املوظف يعترب مرفقي ًا يف احلالة التي مل يت�صرف فيها املوظف لأهداف بعيدة عن ال�صالح العام وال بدون
حتيز ،و�أي�ض ًا �إذا وقع اخلط�أ من املوظف بح�سن نية وهو ميار�س �أعمال وظيفته ،ففي مثل هذه احلاالت
ال يعترب اخلط�أ �شخ�صي ًا ،بل جرت �أحكامه على اعتبار هذه االخطاء مرفقية ( ،)143واعترب �أن اخلط�أ
يكون �شخ�صي ًا �إذا كانت نية املوظف �سيئة تنطوي على جمرد الإيذاء �أو حتقيق منفعة خا�صة لنف�سه
�أو لغريه� ،أو كان مدفوع ًا ب�أهداف �شخ�صية� ،أو حماباة لغريه على ح�ساب امل�صلحة العامة ،ففي مثل هذه
احلاالت يعد اخلط�أً �شخ�صي ًا.
(ب) ومل يقت�صر االمر على معيار نية املوظف فح�سب� ،إذ �إن الق�ضاء الفرن�سي �أخذ مبعيار
(ج�سامة اخلط�أ) حيث اعتربت احكام الق�ضاء الفرن�سي ان ت�صرف املوظف الذي يقع منه اثناء قيامه
بوظيفته يكون خط�أً �شخ�صي ًا ،متى كان على قدر معني من اجل�سامة ،وبعبارة �أخرى متى كان ال ميكن
تربيره بحال من الأحوال ،وال �أهمية يف ذلك للبحث يف ح�سن النية �أو �سوئها وال فيما �إذا كان املوظف
قد ا�ستهدف بت�صرفه امل�صلحة العامة� ،أو �أنه كان ي�سعى �إىل ا�شباع م�صلحة �شخ�صية.
ويعترب املوظف قد ارتكب خط�أً ج�سيم ًا �إذا �شاب تطبيقه للقانون خمالفة ج�سيمة ال
 )137انظر د/عبد اهلل طلبة :الرقابة الق�ضائية عن �أعمال الإدارة ،املرجع ال�سابق� ،صـ.343
� .C.E. 28 juill 1951, coccoz. G.p.1951, 2, p.314 )138أ�شار �إليه د /حممود البنا ،املرجع ال�سابق� ،ص. 455
� .C. E. 7 juill 1992 gloahee, s, 1922, 3, 33 )139أ�شار �إليه د /حممود البنا ،املرجع ال�سابق� ،ص448
.T.c. 21 dec 1987 kessler, A.J.D.A. 1998. p.364, observ. X.pretot )140
 )141حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية ال�صادر يف  ٢٦مايو ١٨٩7م �أ�شار اليه د� /أنور ر�سالن :املرجع ال�سابق� ،ص.654
� )142ساد اعتقاد ب�أن ارتكاب املوظف جلرمية جنائية يعد بال�ضرورة خط�أً �شخ�صي ًا ي�س�أل عنه املوظف من ماله اخلا�ص ،باعتبار �أن اخلط�أ يف هذه احلالة يك�شف
عن توافر الق�صد اجلنائي يف جانب املوظف ،ويدل داللة وا�ضحة على ج�سامة اخلط�أ ،وال�شك �أن ن�شاط الوظيفة العامة يتعار�ض مع ارتكاب اجلرائم ،بحيث ال
يت�صور �أن ترتكب اجلهة احلكومية جرائم و�أن ت�س�أل عنها .ولكن الق�ضاء الفرن�سي جتاوز ذلك منذ عام 1935م عندما �صدر حكم �شهري من حمكمة التنازع
الفرن�سية يف ق�ضية  Thépazف�صل فيه بني فكرة اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ اجلنائي ،حيث قررت املحكمة �أنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون اخلط�أ اجلنائي يف
كل الأحوال خط�أً �شخ�صي ًا ،وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن اجلرمية التي يرتكبها املوظف ال تعترب من قبيل اخلط�أ ال�شخ�صي� ،إال �إذا كانت منبتة ال�صلة بالوظيفة� ،أو
ارتكبت عمد ًا� ،أو انطوت على درجة ج�سيمة من اخلط�أ .راجع حكم املجل�سT.C. 4 Janv. 1935. Thepaz. Rec. s.1935. 3.17, note :
 alibertوانظر د/الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،صـ.575
.CE , 06 janvier 1989 Sc auto CITROËN , michel paillet , OP .Cit, Page 62 § 112 )143
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تغتفر(خط�أ قانوين) ،ك�أن يرتكب املوظف فع ًال يتجاوز به �سلطاته ب�شكل كبري .ومن �أمثلة ذلك،
حكم حمكمة التنازع الفرن�سية ،التي اعتربت القرار ال�صادر من �أحد املوظفني ،بهدم جدار ميلكه
�أحد املواطنني ،بدون وجه حق ،خط�أ ج�سيم ًا ،مما يجعله خط�أ �شخ�صي ًا ،يلتزم املوظف وحده بتبعاته
ونتائجه(.)144
وعلى ذلك �إذا كان اخلط�أ يف تطبيق القانون غري ج�سيم ،فال يرتب خط�أً �شخ�صي ًا ،و�إمنا يرتب
خط�أً مرفقي ًا ،ومن ذلك �أن يرتكب املوظف خط�أً يف تف�سري الن�صو�ص الت�شريعية �أو الالئحية ،وكذلك
اخلط�أ غري اجل�سيم يف تقدير الوقائع ال يعترب خط�أ �شخ�صي ًا.
كما رتب الق�ضاء على اخلط�أ املادي الذي يقع من املوظف نتيجة عدم التب�صر اجل�سيم الذي ال
ميكن ايجاد مربر له ،توافر اخلط�أ ال�شخ�صي الذي ي�س�أل املوظف عن تعوي�ض ما جنم عنه من ا�ضرار.
ومن �أمثلة هذه ال�صورة يف الق�ضاء الفرن�سي ،حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية يف ما ارتكبه �أحد
الأطباء من خط�أ �إبان قيامه بتطعيم عدد من الأطفال �ضد الدفرتيا ،دون اتخاذ الإجراءات الوقائية
املعروفة لدى �أهل املهنة ،مما �أدى �إىل �إ�صابة  ٦٨طف ًال بالت�سمم من بني  ١٢٤طف ًال ،قام هذا الطبيب
بتح�صينهم ،فقد اعترب الق�ضاء �أن هذا اخلط�أ ج�سيم ًا ،ومن ثم فهو خط�أ �شخ�صي ،يتحمل املوظف وحده
التعوي�ض عنه(.)145
وكان حتديد مدى ج�سامة اخلط�أ ،م�س�ألة تقديرية مرتوكة للق�ضاء ،واملالحظ يف ق�ضاء
جمل�س الدولة الفرن�سي وهو ب�صدد تقدير ج�سامة اخلط�أ �أنه كان مييل �إىل حماية املوظف ،فهو ال
يعترب اخلط�أ اجل�سيم �شخ�صي ًا� ،إال �إذا كان على درجة ا�ستثنائية من اجل�سامة(.)146
وعالوة على ذلك يالحظ �أن الق�ضاء الفرن�سي ي�شرتط ج�سامة اخلط�أ العتبار الفعل من قبيل
اخلط�أ املرفقي ،مع �أنه -كما �أ�سلفنا -قد ا�شرتط ذات املعيار العتبار اخلط�أ �شخ�صي ًا ،لكن هذا ال يهدم
معيار ج�سامة اخلط�أ  -بح�سب التحليل املتقدم -كما يرى بع�ض الفقه( ،)147نظر ًا لأن تقدير اخلط�أ
يختلف عادة من ن�شاط �إىل �آخر ،كما يختلف باختالف الظروف التي يقع فيها ،حيث توجد حاالت
يكفي اخلط�أ الي�سري لقيام م�سئولية الإدارة عن �أعمال موظفيها ،و�إذا كان الق�ضاء الفرن�سي قد ا�شرتط
يف اخلط�أ املرفقي �أن يكون ج�سيم ًا ،ف�إن اخلط�أ ال�شخ�صي يلزم �أن يكون �أ�شد ج�سامة (. )148
كما �أن معيار اجل�سامة ي�شرتط يف اخلط�أ املرفقي الذي ين�سب مبا�شرة للمرفق ذاته ،كعدم �أداء
املرفق لعمله� ،أو �سوء �أداء املرفق للخدمة� ،أو بطء �أداء املرفق لعمله ،حيث مل يعتد باخلط�أ املرفقي �إال
�إذا كان ج�سيم ًا ،ففي حكم ملجل�س الدولة الفرن�سي �صدر بتاريخ١٣نوفمرب١٩٨١م مبنا�سبة انتحار �شاب
 )144حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية يف ق�ضية  Montlaureبتاريخ 1908 /12/٢٤م ،جمموعة �سريي� ،سنة 1908م ،الق�سم الثالث.
 )145حكم حمكمة النق�ض الفرن�سية -نق�ض جنائي :احلكم ال�صادر يف ق�ضية الدكتور .T. G. Pal.ومن ذلك �أي�ض ًا :حكم جمل�س الدولة يف ق�ضية �سائق
�سيارة حكومية ا�صطدم ب�سيارة خا�صة ،وهو يف حالة �سكر �شديد ،فقد اعترب �أن اخلط�أ �شخ�صي ،حيث يتمثل اخلط�أ اجل�سيم الذي ارتكبه هو القيادة يف حالة
�سكر .راجع حكمه C.E. 28 Juill. 1951, De lville. Rec. p.465 :مذكور لدى د/حممود البنا :املرجع ال�سابق� ،ص.455
 )146انظر د� /سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،صـ.574
 )147انظر د /حممود عاطف البنا :الو�سيط يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.456
 )148انظر د/حممود عاطف البنا :الو�سيط يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.457
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و�ضع يف زنزانة حب�س انفرادي ،ق�ضى ب�أن ...« :العالج الذي و�ضعه الطبيب النف�ساين امللحق بامل�ؤ�س�سة
مل ينفذ بانتظام ،وعلى الأخ�ص �أن ال�شاب و�ضع حب�س انفرادي ...هذا الإهمال ي�شكل خط�أً ج�سيم ًا ،من
�ش�أنه �أن تكون الدولة م�سئولة عنه.)149(»...
ويف حكم �آخر ملجل�س الدولة بتاريخ ١٠مايو ١٩٨٥م ،رد على بع�ض الأفراد الذين طالبوا
الإدارة بتعوي�ض عن �أ�ضرار ادعوا ب�أن �سببها هرب بع�ض امل�ساجني �أثناء نقلهم من �سجن �إىل �آخر
بالقول� ...« :إن م�سئولية الدولة على �أ�سا�س اخلط�أ اجل�سيم مل تكن لتثار �إال بافرتا�ض وجود رابطة
�سببية بني الهرب وبني اجلرائم املرتكبة� ،« ...أي �أن املجل�س قرر �أن م�سئولية الدولة ال تكون �إال على
�أ�سا�س اخلط�أ اجل�سيم.
ومع �أن الق�ضاء مل ي�ضع معيار ًا واحد ًا وحا�سم ًا للتمييز بني اخلط�أ اجل�سيم ،واخلط�أ غري
اجل�سيم� ،إال �أن جمل�س الدولة ي�ستدل �أحيان ًا بعواقب اخلط�أ للتدليل على ج�سامته �أو عدم ج�سامته ،فهو
يف حكمه ال�صادر بتاريخ  ٦نوفمرب ١٩٨٥م مبنا�سبة �إ�ضراب عمال مراقبة املالحة اجلوية يقول(:)150
« �إن ال�ضرر الذي وقع عليها ( �شركة الطريان املدعية) ال ميثل �أي ج�سامة وخطورة �أو نوعية خا�صة
كافيتني لكي تكون الدولة م�سئولة جتاهها . « ...
وهو يف هذا احلكم ال يحمل الدولة �أية م�سئولية ،باعتبار �أن ال�ضرر ب�سيط وال ميثل ج�سامة
معينة ،مبعنى �أنه لو كان ج�سيم ًا ف�إن اخلط�أ يكون مرفقي ًا ،وبالتايل يحمل الإدارة م�سئولية التعوي�ض
عنه.
وبناء على الأحكام ال�سابقة ميكن �أن ن�ستخل�ص منها �أن الق�ضاء الفرن�سي مل يعتمد على
معيار حمدد للتفرقة بني نوعي اخلط�أ ،بل اعتمد على جمموعها ،وجعلها معيار ًا واحد ًا يطبقه عل كل
احلاالت الفردية ،بعد �أن ينظر يف وقائع كل دعوى على حدة ،ويزن االفعال املن�سوبة �إىل املوظف
لي�ستخل�ص منها طبيعة اخلط�أ ،على ح�سب الظروف وعلى ح�سب و�ضع اخلط�أ بالن�سبة للوظيفة ،ولكن
املالحظ �أن معيار (نية املوظف) املرتكب للعمل ال�ضار �أو غري امل�شروع ،كان يف كثري من �أحكام جمل�س
الدولة الفرن�سي ،وفى كثري من �أحكام املحاكم العادية الفرن�سية ،معيار ًا ا�سا�سي ًا العتبار اخلط�أ �شخ�صي ًا
وقرينة على ذلك ،كما �أن ج�سامة اخلط�أ كانت معيار ًا للخط�أ ال�شخ�صي املت�صل بالوظيفة ،ومن جانب
�آخر كانت �شرط ًا لإلزام الإدارة بالتعوي�ض عن اخلط�أ املرفقي يف بع�ض احلاالت التي يثبت فيها �أن اخلط�أ
مرفقي.
غري �إن �أهم ما ال حظه الفقه م�ؤخر ًا من جمموع التطبيقات الق�ضائية ملجل�س الدولة الفرن�سي،
هو تو�سعه يف نطاق اخلط�أ املرفقي على ح�ساب اخلط�أ ال�شخ�صي ،بل �أ�صبحت القاعدة التي ي�سري عليها
هذا الق�ضاء هي التو�سع يف نطاق اخلط�أ املرفقي ،وذلك حماية للموظف الإداري ،وحماية للم�ضرور ،كون
.C.E.13 Nov. 1981 Epoux Jaspard, Ga ette de plais. 102. Anee N.6, 1982, P 656)149
P.465 ,1986 ,8-C.E.9 April 1986, M. Ciesla, A.J.D.A.N. 7
ومن ذلك �أي�ض ًا حكمه:
C.E.6. Nov. 1985, Societe Condor , A.J.D.A., N.2, 1986, P.124)150
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القاعدة تعالج احلاالت الكثرية التي ت�سبب فيها �أخطاء الإدارة وموظفيها وعمالها �أ�ضرار ًا بالغري(. )151
الفرع الثاين

موقف الق�ضاء امل�صري من التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي
كانت املحاكم العادية يف م�صر -قبل ن�ش�أة الق�ضاء الإداري-ال ت�أخذ بالتفرقة بني اخلط�أ
ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي؛ لأنها تطبق القواعد املدنية يف امل�سئولية� ،أما بعد �أن �أن�شئ الق�ضاء الإداري
يف العام 1946م ،فقد جرى على الأخذ بالتفرقة بني اخلط�أين ،حيث تعر�ضت حماكم الق�ضاء الإداري
امل�صري يف �أحكامها للتفرقة بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي(.)152
غري �إن االخت�صا�ص بق�ضايا التعوي�ض عن �أعمال الإدارة مل مينح ملجل�س الدولة مبوجب قانون
�إن�شائه رقم ( )112ل�سنه 1946م والذي حدد اخت�صا�صاته على �سبيل احل�صر ،ومل مينحه الوالية
العامة يف نظر ك�آفة املنازعات الإدارية ،بل ا�ست�أثر بق�ضاء الإلغاء ،و�شارك املحاكم الق�ضائية العادية
فيما يتعلق بق�ضاء التعوي�ض( ،)153حيث بقي الق�ضاء العادي حمتفظ ًا بالنظر يف دعاوى م�سئوليه الإدارة
عن �أعمالها املادية دون غريه ،يف حني ي�شارك جمل�س الدولة يف نظر طلبات التعوي�ض عن القرارات
الإدارية(.)154
ولكن منذ �صدور القانون رقم ( )165ل�سنة 1955م ب�إعادة تنظيم جمل�س الدولة� ,أ�صبح
االخت�صا�ص بق�ضايا التعوي�ض عن الأ�ضرار التي تنجم عن تنفيذ القرارات الإدارية املعيبة للق�ضاء
الإداري وحده ،بينما ظلت ق�ضايا التعوي�ض عن �أعمال الإدارة املادية حتت والية الق�ضاء العادي حتى
�صدور القانون احلايل رقم ( )47ل�سنة 1972م ب�ش�أن جمل�س الدولة ،والذي �أ�صبح مبقت�ضاه جمل�س
الدولة امل�صري �صاحب الوالية العامة بنظر �سائر املنازعات الإدارية(.)155
وقد ا�ستخدم الق�ضاء الإداري امل�صري للتمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي كافة
املعايري الفقهية التي تعر�ضنا لها �سابق ًا ،فلم يعتمد على معيار حمدد يف هذا ال�صدد( ،)156و�إن كانت
معظم �أحكامه تدور بني معيارين هما معيار( نية املوظف) ،ومعيار (مدى ج�سامة اخلط�أ) مقتفي ًا بذلك
خطوات الق�ضاء الإداري الفرن�سي ،وم�سرت�شد ًا بالنظريات واملعايري ال�سائدة يف فرن�سا(.)157
وي�ؤكد هذا االجتاه حكم املحكمة الإدارية العليا امل�صرية بتاريخ 30مار�س1969م ،الذي

 )151انظر د� /سليمان الطماوي :الوجيز يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.570
 )152انظر د/حممود عاطف البنا :الو�سيط يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.449
 )153انظر د� /سليمان الطماوي :الق�ضاء الإداري( ،ق�ضاء التعوي�ض) ،املرجع ال�سابق� ،صـ.103
 )154انظر د /ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.102
 )155انظر د /ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.104
 )156انظر د /ف�ؤاد حممد النادي :الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص ،439وكذا امل�ست�شار� /سيد وفا :م�سئولية الدولة عن �أخطاء موظفيها ،املرجع ال�سابق،
�ص 12وما بعدها ،وكذلك للمزيد انظر د� /أحمد زكي اجلمال :ماهية خط�أ املوظف املوجب للتعوي�ض ومدى م�سئولية احلكومة عنه ،جملة �إدارة ق�ضايا
احلكومة ,العدد الرابع ،ال�سنة � ،19أكتوبر– دي�سمرب1975م� ،ص.965-963
 )157انظر د/حممود عاطف البنا :الو�سيط يف الق�ضاء الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص.449
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جاء فيه �أنه …(( :ال توجد ثمة قاعدة عامة جمردة ت�ضع �ضوابط حمددة ،تف�صل بوجه قاطع
بني الأخطاء الوظيفية والأخطاء ال�شخ�صية ،و�إمنا يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء يف كل حالة على
حدة ،تبع ًا ملا ي�ستخل�صه القا�ضي من ظروفها ومالب�ستها م�ستهدي ًا يف ذلك بعدد من املعايري ،منها نية
املوظف ،ومبلغ اخلط�أ من اجل�سامة ،والدافع �إىل ارتكابه.)158())....
ومن �أحكام حمكمة الق�ضاء الإداري التي اعتمدَ ت فيها على معيار(نية املوظف) ،حكمها ال�صادر
بتاريخ ١٩٥٠/٦/٢٩م حيث ق�ضت ب�أن« :من املبادئ املقررة يف فقه القانون الإداري �أن املوظف ...ي�س�أل
فقط عن خطئه ال�شخ�صي ،وفي�صل التفرقة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ امل�صلحي يكون بالبحث وراء
نية املوظف ،ف�إذا كان يهدف من القرار الذي �أ�صدره �إىل حتقيق ال�صالح العام كان خط�ؤه م�صلحي ًا� ،أما �إذا
تبني �أنه مل يعمل لل�صالح العام �أو كان مدفوع ًا بعوامل �شخ�صية �أو كان خط�ؤه ج�سيم ًا ،ف�إن خط�أه يعترب
خط�أً �شخ�صي ًا ُي�س�أل عنه يف ماله اخلا�ص.)159(»...
ويت�ضح من عبارات هذا احلكم �أن املحكمة يف التفرقة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي قد
جمعت فيه بني املعيار الذي يقوم على نية املوظف ،واملعيار الذي ي�ستند �إىل ج�سامة اخلط�أ.
ويالحظ �أنه يف احلاالت التي مل يجد القا�ضي جماال لالعتماد على معيار �سوء النية كان يبحث
عن اخلط�أ ال�شخ�صي يف �ضوء املعيار املتمثل يف ج�سامة اخلط�أ ،وقد �أكدت ذلك حمكمة الق�ضاء الإداري،
حيث جاء يف حيثيات �أحد �أحكامها القول ... »:ب�أن تف�سري قاعدة قانونية على نحو معني ،خا�صة �إذا
كان لهذا التف�سري �أ�سانيده ومربراته ال ي�شكل خط�أ ج�سيم ًا تنعقد به م�سئولية الإدارة.)160(»...
كما ق�ضت املحكمة الإدارية العليا يف �أحد �أحكامها بقولها« :ومن حيث �أن خط�أ العامل يعترب
خط�أً �شخ�صي ًا �إذا كان العمل ال�ضار م�صطبغ ًا بطابع �شخ�صي يك�شف عن الإن�سان ب�ضعفه ونزواته وعدم
تب�صره ،و�أن خطورة ال�سري بال�سيارة مع نق�ص زيت املوتور و�أثرها ال�ضار على املوتور ميثل معلومة �أولية
عامة عند ممتهني قيادة ال�سيارات ،فمن ثم ف�إن قيادة املطعون �ضده لل�سيارة احلكومية رقم  3379رغم
نق�ص زيت املوتور ،مما �أدى �إىل احرتاقه ،ميثل خط�أً ج�سيم ًا يبلغ مرتبة اخلط�أ ال�شخ�صي الذي ي�س�أل
املطعون �ضده مدني ًا عنه»(.)161
وقد اتفقت فتاوى اجلمعية العمومية للفتوى والت�شريع مع الأحكام الق�ضائية يف االعتماد
على معيار (نية املوظف) ال�ستخال�ص اخلط�أ ال�شخ�صي ،حيث جاء يف �أحد الفتاوى ال�صادرة عنها
الآتي� ... »:إذا كان امل�ستفاد من الوقائع �أن املوظفني املتهمني مل يرتكبوا اخلط�أ املن�سوب �إليهم ب�سوء
 )158حكم املحكمة الإدارية العليا يف  ،1969/3/30من�شور يف جمموعة املبادئ القانونية التي قررتها املحكمة الإدارية العليا ،العدد الثاين ال�سنة الرابعة
ع�شرة ،القاهرة� ،1970ص .545-544وينظر يف ذات ال�سياق �أي�ضا حكمها ال�صادر يف  ،1959/6/6من�شور يف جمموعة املبادئ القانونية التي قررتها
املحكمة الإدارية العليا يف ع�شر �سنوات ،1956-1955 ،املكتب الفني� ،ص .1322-1321وكذلك حكمها يف  ،1973/5/20من�شور يف جملة العلوم
الإدارية ،العدد الأول ،ال�سنة ال�سابعة ع�شرة ،ابريل � ،1975ص.145-144
 )159حكمها يف الق�ضية رقم ( )٨٨بجل�سة  ٢٩يونيو ١٩٥٠ل�سنة  ٣ق ،ال�سنة  ،4جمموعة اخلم�سة ع�شر عام ًا ،ج ،1مبد�أ (� ،)٤ص.٦٦
 )160حكمها ال�صادر بتاريخ  ،1953/11/15املبادئ يف خم�سة ع�شر عام ًا (� ،)1961-1946سنة7ق� ،ص 653وما بعدها.
 )161راجع /حكم املحكمة الإدارية العليا امل�صرية يف الطعن رقم ( )1615ل�سنة  33ق�ضائية ،جل�سة 1995/3/25م ،جمموعة �سمري يو�سف البهي� ،شرح
قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة ،اجلزء الثاين ،املن�شورات احلقوقية ،طبعة �أوىل 2000م� ،ص.860
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نية ،بل �إن وقوعه كان نتيجة لكرثة الأعمال التي كانوا مكلفني بها «بالن�سبة للأول والثاين» وعدم
الدقة يف �أداء هذه الأعمال «بالن�سبة �إىل الثالث والرابع» ،من ثم ما وقع منهم يعترب خط�أ م�صلحي ًا وال
يرقى اىل مرتبة اخلط�أ ال�شخ�صي الذي ي�ستوجب م�سئوليتهم املدنية.)162( »..
و�أقرت اجلمعية العمومية للفتوى والت�شريع معيار (ج�سامة اخلط�أ) يف فتوى �أخرى لها
بالقول� ... »:إن اهمال املهند�س املخت�ص وعدم دقته يف عمله ،ب�أن �أدىل بيان ًا غري �صحيح بخلو منطقة
معينة من الرتاخي�ص للغري ،مما �أدى �إىل ا�شهار مزايدة عنها� ،ألغيت بعد ذلك ،عندما تبني عدم خلوها
ينطوي على �إخالل ج�سيم بالواجبات الوظيفية ويعد خط�أ �شخ�صي ًا ي�س�أل عنه يف ماله اخلا�ص»(. )163
ومع الت�سليم مبوقف الق�ضاء الإداري امل�صري يف االعتماد على معيار نية املوظف وج�سامة
اخلط�أ ،يف اغلب االحكام والفتاوى للتمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي  -كما ا�سلفنا� -إال �أننا
وجدنا بع�ض احكام للمحكمة الإدارية العليا التي تعر�ضت فيها لك�آفة املعايري التي نادى بها الفقه
للتفرقة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،ونذكر منها حكمها ال�صادر بتاريخ  ٦يونيه ١٩٥٩م،
والذي ق�ضت فيه ب�أن« :اخلط�أ يكون �شخ�صي ًا �إذا كان العمل ال�ضار م�صطبغ ًا بطابع �شخ�صي يك�شف عن
الإن�سان ب�ضعفه و�شهواته وعدم تب�صره� .أما �إذا كان العمل ال�ضار غري م�صطبغ بطابع �شخ�صي ،وينم
عن موظف معر�ض للخط�أ وال�صواب ،ف�إن اخلط�أ يكون م�صلحي ًا ،فالعربة بالق�صد الذي ينطوي عليه
املوظف وهو ي�ؤدي واجبات وظيفته ،فكلما ق�صد النكاية �أو الأ�ضرار �أو تغيا منفعته الذاتية كان خط�ؤه
�شخ�صي ًا يتحمل هو نتائجه .وفي�صل التفرقة بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ امل�صلحي يكون بالبحث وراء
نية املوظف ،ف�إذا كان يهدف من القرار الذي �أ�صدره �إىل حتقيق ال�صالح العام �أو كان قد ت�صرف ليحقق
الأهداف املنوطة بالإدارة حتقيقها والتي تدخل يف وظيفتها الإدارية ،ف�إن خط�أه يندمج يف �أعمال
الوظيفة بحيث ال ميكن ف�صله عنها ،ويعترب من الأخطاء املن�سوبة �إىل املرفق العام ،ويكون خط�أ املوظف
هنا م�صلحي ًا� .أما �إذا تبني �أن املوظف مل يعمل لل�صالح العام �أو كان يعمل مدفوع ًا بعوامل �شخ�صية �أو كان
خط�ؤه ج�سيم ًا بحيث ي�صل �إىل حد ارتكاب جرمية تقع حتت طائلة قانون العقوبات ،ف�إن اخلط�أ يف هذه
احلالة يعترب �شخ�صيا»( .)164وعلى هذا النهج ا�سرت�سلت املحكمة يف هذا احلكم و�أ�سهبت يف ال�شرح حتى
�أتت على كافة املعايري الفقهية التي تعر�ضنا لها �سابق ًا.
وعلى ذلك يت�ضح لنا �أن الق�ضاء الإداري امل�صري � -إىل حد ما -مل يتقيد مبعيار حمدد للتمييز
بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،بل ا�سرت�شد بجميع املعايري التي نادى بها الفقه ،تقدير ًا منه
ملرونة فكرة اخلط�أ الإداري وعدم تقيده ب�صورة حمددة ،وان كانت �أغلبية االحكام والفتاوى اعتمدت
يف التمييز بني الأخطاء ال�شخ�صية واملرفقية على معيار نية املوظف ،ومعيار مدى ج�سامة اخلط�أ ،ورمبا
اكتفت يف بع�ض احلاالت با�ستخدام �أحد املعيارين ملعرفة نوع اخلط�أ.
 )162راجع /فتاوى اجلمعية العمومية للفتوى والت�شريع ،1962/4/26 ،املو�سوعة الإدارية ،قاعدة � ،38ص.68
 )163فتاوى اجلمعية العمومية للفتوى والت�شريع ،1966/6/29 ،املو�سوعة الإدارية� ،س ،23قاعدة � ،39ص 69وما بعدها.
 )164حكم املحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1959/6/6م ،يف الق�ضية رقم ( )928ل�سنة  4ق ،جمموعة املبادئ القانونية التي قررتها املحكمة ،ال�سنة الرابعة،
�ص .1435وكذا حكمها بتاريخ  ،1987/12/26الطعن رقم � ،638س 29ق ،املو�سوعة الإدارية احلديثة ،ج� ،39ص 78وما بعدها.
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الفرع الثالث

موقف الق�ضاء اليمني من التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي
�سواء �أكان ذلك قبل الوحدة �أم
ر�أينا فيما �سبق �أن نظام الق�ضاء يف اجلمهورية اليمنية،
ً
بعدها ،هو نظام الق�ضاء العادي ،فهو �صاحب الوالية يف الرقابة على �أعمال الإدارة ،باعتباره �صاحب
الوالية العامة بنظر جميع املنازعات مبا فيها املنازعات الإدارية.
وعلى الرغم من �إن�شاء حماكم �إدارية� ،إال �أنهل م متنح الوالية بنظر �سائر املنازعات الإدارية،
�إذ تعددت �أنواع املحاكم التي �أ�سندت �إليها والية النظر والف�صل يف �أنواع معينة من املنازعات ذات الطابع
الإداري ،كمحاكم ال�ضرائب واملخالفات �سابق ًا ،وال�صحافة واملطبوعات ،واملحاكم التجارية ،وكل ذلك
ي�ؤدي �إىل نتيجة واحدة م�ؤداها �أن لدينا عدة �أنواع من املحاكم تنظر املنازعات الإدارية (.)165
وكل حمكمة من تلك املحاكم خمت�صة بنظر نوع معني من الق�ضايا الإدارية ،ووالية ق�ضائها
قا�صرة على ذلك النوع ،فال يحق له نظر ما �سواها من املنازعات الإدارية� ،أي على �أ�سا�س التخ�صي�ص
ولي�س على �أ�سا�س التوزيع ،كما يف املحاكم العادية ذات الوالية العامة التي ال يعد توزيع الق�ضايا بني
ق�ضاتها من قبل االخت�صا�ص النوعي ،بل من قبيل التوزيع فقط(.)166
وملا كان نظام الق�ضاء املوحد هو النظام الق�ضائي ال�سائد الذي �أخذت به اجلمهورية اليمنية،
ق�ضاء
ق�ضاء عادي ًا �أم ب�صفتها
�سواء ب�صفتها
على خالف الق�ضاء املزدوج ،ف�إن املحاكم العادية يف اليمن
ً
ً
ً
�إداري ًا تتوىل الرقابة على �أعمال الإدارة ،وقد �صدرت منها العديد من الأحكام ب�إلغاء القرارات
الإدارية املخالفة للقانون ،وكذا العديد من الأحكام التي ق�ضت فيها بالتعوي�ض عن اال�ضرار الناجتة
عن �أعمال الإدارة �سواء كانت قرارات �إدارية �أم �أعمال مادية ،كما �أن ثمة احكام بالتعوي�ض ميزت بني
اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي.
	 كما �أقر الق�ضاء اليمني ب�أنه يقع على عاتق رئي�س اجلهة الإدارية امل�سئولية الكاملة عن
ت�صرفات مر�ؤو�سيه ،و�أن امل�سئولية القانونية تقع على اجلهات الإدارية التي تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية ،ويكون لها ذمة مالية م�ستقلة ،بحيث تكون قادرة على ا�ستيعاب احلقوق و�أداء االلتزامات،
وميثلها �أمام الغري امل�سئول الأول فيها(. )167
لكن دور الق�ضاء اليمني ب�ش�أن امل�سئولية الإدارية متوا�ضع جد ًا وبعيد عن التطور الذي و�صل
�إليه جمل�س الدولة الفرن�سي وامل�صري يف التمييز بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي ،واذا كان امل�شرع
اليمني قد ن�ص على الأ�سا�س العام للم�سئولية الإدارية� ،إ ّال �أنه �أهمل املوظف متام ًا وجعله عر�ضة
للم�ساءلة عن جميع الأخطاء التي يرتكبها دون متييز.
 )165انظر د /بدر اجلمرة :بحث بعنوان الق�ضاء الإداري يف اجلمهورية اليمنية ،املرجع ال�سابق� ،ص.10
 )166انظر القا�ضي /في�صل عمر مثنى( :املحاكم االبتدائية املتخ�ص�صة) ،بحث من�شور يف جملة البحوث الق�ضائية ،ال�صادرة عن املكتب الفني بوزارة العدل،
العدد الأول� ،سبتمرب2005م� ،ص.112
 )167حكم املحكمة العليا اليمنية ،الق�ضية الإدارية رقم ( )9ل�سنة 1417هـ( ،مبادئ قانونية وق�ضائية) ،املرجع ال�سابق� ،ص.81
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فالقا�ضي يف اليمن م�شتت بني املحاكم املتخ�ص�صة املتعددة ،وما يزال �ضعيف ًا لأ�سباب عديدة،
لعل �أهمها هو عدم االهتمام بفقه ونظريات الإدارة ،ولعدم وجود ق�ضاء �إداري م�ستقل ،وحداثة جتربة
تخ�صي�ص بع�ض املحاكم للف�صل يف املنازعات الإدارية.
كل من العا�صمة �صنعاء وعدن يف
وعلى الرغم من ا�ستحداث حمكمتني �إداريتني متخ�ص�صتني يف ٍ
نهاية العام 2010م(� ،)168إال �أن قرار ان�شائهما – كما �أ�شرنا �سابق ًا -قد ق�صر اخت�صا�صهما على النظر يف
دعاوى التعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية فقط ،ومل ي�شمل ذلك
ق�ضايا التعوي�ض عن �أعمال الإدارة املادية ،وهذا ما �أدى �إىل االفتقار �إىل الأحكام الإدارية ال�صادرة
يف هذا ال�ش�أن ،ولعل انح�سار اخت�صا�ص هاتني املحكمتني على منازعات بعينها كان خ�شية من قبل امل�شرع
�أن ي�ؤدي اقحامها يف كل املنازعات الإدارية �إىل ف�شل هذه التجربة الوليدة ،خا�صة يف ظل حمدودية
االخت�صا�ص املكاين للمحكمتني ،ويف ظل عدم وجود ق�ضاة متخ�ص�صني يف املنازعات الإدارية.
وقد ن�ص قرار �إن�شاء املحكمتني االداريتني �سالف الذكر يف الفقرة ( )7منه على �أن« :تتوىل
الدائرة الإدارية باملحكمة العليا الف�صل يف الطعون بطريق النق�ض يف الأحكام والقرارات ال�صادرة يف
الق�ضايا الإدارية وفق ًا للقانون».
والدائرة الإدارية باملحكمة العليا تتلقى الطعون بطريق النق�ض يف الق�ضايا الإدارية ،فهي
دائرة قانون يف نطاق هيكل املحكمة العليا ،خم�ص�صة للإ�شراف والرقابة على ما تف�صل فيه املحاكم
االبتدائية واال�ستئنافية من ق�ضايا �إدارية(.)169
والميكن �أن نقلل من دور (الدائرة الإدارية) باملحكمة العليا التي �ساهمت ب�صورة ملحوظة
يف �إر�ساء بع�ض القواعد يف امل�سئولية الإدارية ،على الرغم من �أن اخت�صا�صها بنظر الطعون ال�صادرة
يف الأحكام املتعلقة بالق�ضايا الإدارية �ضيق وحمدود� ،إال �أن وجودها يعد اعرتاف ًا من امل�شرع اليمني
بخ�صو�صية املنازعات الإدارية ،و�إذا �سلمنا �أن املحكمة العليا هي حمكمة قانون ،و�أن امل�شرع اليمني
مل يخول الدائرة الإدارية باملحكمة العليا �صالحية الف�صل يف ك�آفة املنازعات الإدارية ابتداء� ،إال
�أن ق�ضاة هذه الدائرة يعملون على �إر�ساء قواعد ومبادئ ينمو من خاللها ويتطور القانون الإداري يف
الدولة(. )170
ومن �أهم الأحكام ال�صادرة من (الدائرة الإدارية) باملحكمة العليا اليمنية بخ�صو�ص مبادئ
وقواعد امل�سئولية الإدارية احلكم ال�صادر يف العام 1999م ،والذي ق�ضت فيه ب�أنه� .....(( :إن النعي
الذي نعاه الطاعن يف عري�ضته غري �صحيح وخمالف ل�صحيح القانون� ،إالَّ �أنه يلزم علينا �أن ن�ضع النقاط
 )168مبقت�ضى قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى رقم ( )177لعام 2010م� ،سابق الإ�شارة �إليه.
 )169د /حممد علي �سليمان :ق�ضاء الإلغاء يف اجلمهورية اليمنية ،املطابع الوطنية احلديثة لالوف�ست� ،صنعاء ،الطبعة الثانية2003 ،م� ،ص.137
 )170ن�ص الد�ستور احلايل لليمن على (الدائرة الإدارية) يف املادة ( )153منه ،حيث ن�صت على �أن « :املحكمة العليا للجمهورية هي �أعلى هيئـة ق�ضائيـة».... ،
و�أوردت اخت�صا�صاتها املادة ( )24من قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم ( )1ل�سنة 1991م .كما �أن قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى رقم ( )177لعام 2010م
املتعلق ب�إن�شاء املحكمتني االداريتني �سالف الذكر قد ن�ص يف الفقرة ( )7منه على �أن« :تتوىل الدائرة الإدارية باملحكمة العليا الف�صل يف الطعون بطريق
النق�ض يف الأحكام والقرارات ال�صادرة يف الق�ضايا الإدارية وفق ًا للقانون».
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والقواعد التي حتكم الق�ضاء الإداري عندما يحكم بالتعوي�ض قبل �أن نف�صل الرد على الأ�سباب......
ثم اوردت �أنه..« :ال يكتفى �أن ينطوي ت�صرف الإدارة على خط�أ ما حتى يحكم الق�ضاء مب�سئوليتها،
و�إمنا ي�شرتط �أن يكون اخلط�أ على درجة ملمو�سة من اجل�سامة ،فال يحكم مب�سئولية الإدارة عن عمل
غري م�شروع �إال �إذا كان وجه عدم امل�شروعية ج�سيم ًا .»........و�أ�ضافت �أنه� « :إذا قام املرفق �أو الإدارة
بعمل مادي كاخلط�أ يف الأفعال املادية مثل (الإهمال  -الرتك  -الت�أخري) يف �أي �صورة من ال�صور العديدة
فالق�ضاء الإداري ال يتقيد بقاعدة �صماء و�إمنا يقدر اخلط�أ وفق ًا لكل حالة على حدة .والق�ضاء الإداري
ال يقر م�سئولية الإدارة �إال �إذا كان اخلط�أ على درجة معينة من اجل�سامة يحددها وفق ًا العتبارات
معينة� ،أهمها الآتي:
( �أ ) مراعاة ظرف الزمان الذي ي�ؤدي فيه املرفق (الإدارة) خدماته ،ف�إذا كانت الإدارة
ت�ؤدي خدماتها يف ظرف عادي غري ما تكون ت�ؤدي خدماتها يف ظرف ا�ستثنائي ،ففي احلالة الأخرية
(ا�ستثنائي) قد ال يحكم الق�ضاء بالتعوي�ض بل يحكم بالإعفاء من امل�سئولية �أو تخفيفها ح�سب احلالة.
(ب) مراعاة �أعباء الإدارة (املرفق) ملواجهة التزاماته ،وكذلك موارده و�إمكانياته وقدراته.
فالإدارة التي تواجه �ضغط ًا �أو التزامات �أكرث من قدرتها ،و�إمكانياتها غري الإدارة املجربة �صاحبة
اخلربة والكفاءة ،فالأوىل قد تعفى من امل�سئولية.
(جـ) مراعاة موقف طالب التعوي�ض من الإدارة �أو املرفق ،هل ي�ستفيد امل�ضرور من املرفق،
و�أثناء تقدمي املرفق �أو الإدارة خدماتها ملدعي ال�ضرر �أ�صيب بال�ضرر ،ففي هذه احلالة تخفف م�سئولية
املرفق ،بعك�س ما �إذا كان طالب التعوي�ض ال عالقة له بالإدارة ،كما يراعى م�سئولية املرفق �أو الإدارة
التي تقدم خدماتها جمان ًا �أو ب�أجر رمزي.
( د ) مراعاة طبيعة املرفق (�أو الإدارة) و�أهميته االجتماعية ،فالق�ضاء الإداري يت�شدد يف
درجة اخلط�أ املن�سوب للمرفق ويتطلب �أن يكون اخلط�أ ج�سيم ًا �أو خطري ًا وظاهر الو�ضوح و�آثار اخلط�أ
وا�ضحة وقوية ،فاملرافق �أو الإدارات التي تقوم ب�أعمال مهمة وخطرية �أو يحتاج عملها �إىل جمهود كبري
ومرهق ،فهي مهمة �شاقة ودقيقة ،لذا يجب �أن تقدر امل�سئولية املن�سوبة �إىل الإدارة �أو املرفق بحذر ،فال
ت�س�أل �إال عن الأخطاء اجل�سيمة واخلطرية ،والظاهرة �آثارها ال االحتمالية. )171( ))...
وبذلك تكون (الدائرة الإدارية) باملحكمة العليا قد و�ضعت قواعد هامة يتعني على املحاكم
الإدارية االبتدائية واال�ستئنافية الأخذ بها عند الف�صل يف الدعاوى واملنازعات املتعلقة بامل�سئولية
الإدارية.
ويالحظ �أن احلكم قد اهتم بتمييز اخلط�أ املرفقي ،واعتمد يف ذلك على (معيار ج�سامة
اخلط�أ) ،للحكم بالتعوي�ض عن اخلط�أ الإداري ،كون الق�ضية تركزت على دعوى �ضد الإدارة ،ولي�س فيها
 )171راجع /حكم املحكمة العليا اليمنية يف الطعن رقم (� )840إداري ،ل�سنة 1420هـ ،جل�سة � 6شعبان املوافق 1999/11/14م ،وهذا احلكم ال�صادر
عن ال�شعبة الإدارية ،قد �أيد احلكم اال�ستئنايف ال�صادر من ا�ستئناف �أمانة العا�صمة ،والذي كان قد �أيد احلكم االبتدائي ال�صادر من املحكمة االبتدائية.
انظر يف ذلك /القواعد الق�ضائية امل�ستخل�صة من الأحكام ال�صادرة عن املحكمة العليا ،املكتب الفني ،العدد الثاين ،اجلزء الأول( ،د�ستوري� ،إداري ،مدين)،
طبعة1426هـ 2005 -م� ،ص.86
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جمال خلط�أ موظفني.
كما تناول احلكم االعتبارات التي يتعني مراعاتها عند احلكم بالتعوي�ض على خط�أ املرفق
الإداري ،وبالذات عندما يكون اخلط�أ ت�صرف ًا �أو فع ًال مادي ًا ،وهو ما جرى عليه العمل يف الق�ضاء الإداري
الفرن�سي وامل�صري ،كما �سنبني ذلك بالتف�صيل عند احلديث عن كيفية تقدير اخلط�أ الإداري يف املبحث
الثالث من هذا البحث.
ويف ظل غياب نظرية م�ستقلة ومتكاملة للخط�أ الإداري يف اليمن� ،صدرت �أحكام عديدة من
املحاكم الق�ضائية اليمنية ق�ضت فيها ب�إلزام املوظف بالتعوي�ض عن خطئه ال�شخ�صي ،ا�ستناد ًا �إىل
ن�صو�ص القانون املدين ،وبالذات قاعدة» حتمل املتبوع م�سئولية تابعة» ،ومن الأحكام التي ا�ستطعنا
احل�صول عليها يف هذا ال�ش�أن ما ي�أتي:
 -1حكم حمكمة مرور �صنعاء االبتدائية يف العام1994م ،والتي ق�ضت فيه ب�إلزام وزارة الداخلية
بدفع تعوي�ضات ناجتة عن �أ�ضرار �أحدثها �أحد ال�سائقني من اجلنود ،و�أجازت لوزارة الداخلية الرجوع
عليه فيما دفعته نتيجة خلطئه اجل�سيم( ، )172وقد ا�ستندت يف هذا احلكم �إىل ن�ص املادة ( )314من
القانون املدين ،والتي تن�ص على �أن« :للم�سئول عن عمل الغري حق الرجوع عليه يف احلدود التي يكون
فيها الغري م�سئو ًال عن تعوي�ض �ضرر»� .أي �أن املحكمة طبقت نظرية اخلط�أ يف امل�سئولية املدنية والتي
�سبق �أن اثبتنا �أنها ال ت�صلح لقيام امل�سئولية الإدارية؛ لأنها �ستقود يف النهاية �إىل امل�سئولية ال�شخ�صية
للموظف.
 -2حكم حمكمة ا�ستئناف حمافظة �صنعاء يف العام 1992م ،والتي ق�ضت فيه بتحميل وزارة الداخلية
دفع التعوي�ضات ب�سبب الأ�ضرار التي �أحدثها �أحد رجال ال�شرطة لبع�ض املواطنني ،طبق ًا لقاعدة حتمل
املتبوع م�سئولية تابعه ،حيث كان اجلندي يقوم مبهمة ر�سمية (.)173
وقد ت�ضمن هذا احلكم �أي�ض ًا الإ�شارة �إىل م�سئولية الدولة عن �أعمال تابعيها العاملني يف
جمال ال�ضبط الإداري ،كون احلكم كان ب�ش�أن ق�ضية قتل �ضابط مرور يف جولة ال�شراعي ب�صنعاء� ،أثناء
�أداء واجبه الوظيفي ،على �إثر نزاع حدث بني �أحد جنود املرور والذي كان ي�ؤدي ذات الواجب بذات
املكان ،و�ضابط �آخر يعمل بالقوات امل�سلحة ،ب�سبب خمالفة هذا االخري للتعليمات املرورية ....و�أهم
ما ت�ضمنه احلكم هو تقرير امل�سئولية ال�شخ�صية على �ضابط اجلي�ش  ..وكذا تقرير م�سئولية وزارة
الداخلية عن تعوي�ض ال�ضرر الذي �أحدثه اجلندي بامل�ساهمة مع غريه ب�ضابط املرور ،طبق ًا لقاعدة
(حتمل املتبوع م�سئولية تابعه)(.)174
وقد جاء يف حيثيات حكم املحكمة العليا للنق�ض يف الطعن الذي طرح عليها الآتي ...(( :لكل
 )172حكم حمكمة مرور �صنعاء االبتدائية ،رقم ( )137يف 1994/2/8م ،غري من�شور.
 )173حكم حمكمة ا�ستئناف �صنعاء يف الطعن رقم ( )118ال�صادر بجل�سة يوم الأحد � 10شوال 1412هـ ،املوافق 1992/4/12م ،غري من�شور.
 )174راجع /حكم حمكمة ا�ستئناف حمافظة �صنعاء امل�شار �إليه �آنف ًا .وقد �صدرت بع�ض �أحكام الق�ضاء العادي اليمني و�أقرت م�سئولية وزارة الداخلية عن
التعوي�ضات الناجتة عن الأ�ضرار التي يحدثها رجال ال�شرطة يف املواطنني طبق ًا لقاعدة حتمل املتبوع م�سئولية تابعه� ،سواء كانت الأ�ضرار ب�سبب �أداء املهام
الإدارية �أم الق�ضائية ،ومن هذه الأحكام :حكم حمكمة يرمي االبتدائية مبحافظة �إب بتاريخ 1994/11/5م� .أ�شار �إىل ذلك د/علي امل�صري :الرقابة
الق�ضائية على �أعمال الإدارة يف اليمن ،املرجع ال�سابق ،الهام�ش� ،ص.214
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ما ذكر فاملتعني القول به نظام ًا وقانون ًا عدم قبول الطعن وتتحمل الطاعنة امل�صاريف الق�ضائية من
بعد احلكم االبتدائي ا�ضافة اىل ما حكم به عليها ،وعلى الطاعنة ان تدفع ما حكم به على املوظفني،
باعتبار �أن ما ح�صل منهم هو عمل �إداري يعود نفعه عليها ،ولي�س لها �أن ترجع مبا دفعت� ،إال على من ثبت
�أن خط�أه كان ج�سيم ًا ،ويق�صد حتقيق غر�ض �شخ�صي.)175( ))...
كما �أن (الدائرة الإدارية) يف املحكمة العليا اليمنية ق�ضت يف احلكم امل�شار �إليه �سابق ًا
ب�أن ...»:الق�ضاء الإداري ال يقر م�سئولية الإدارة �إال �إذا كان اخلط�أ على درجة معينة من اجل�سامة»...
(.)176
ومن خالل الأحكام املذكورة نالحظ �أن املحاكم اليمنية مل تكتف مبجرد حدوث اخلط�أ
العادي من جانب الإدارة فح�سب ،و�إمنا ت�شرتط بالإ�ضافة �إىل ح�صول اخلط�أ� ،أن يكون ذلك اخلط�أ
ج�سيم ًا ،حتى حتكم مب�سئولية الإدارة.
ون�ستنتج من ذلك �أن الق�ضاء اليمني ال يحكم بتعوي�ض امل�ضرور من خط�أ الإدارة� ،إال �إذا كان
خط�أ الإدارة على درجة ملمو�سة من اجل�سامة ،كما �أنه ال يحكم مب�سئولية الإدارة عن عمل غري م�شروع
�إال �إذا كان وجه عدم امل�شروعية ج�سيم ًا.
()177
كما نالحظ �أن الق�ضاء اليمني يطبق قواعد امل�سئولية املدنية ك�أ�صل عام  ،بدليل ما جاء
يف حكم املحكمة العليا �سالف الذكر ،وكذا حكم حمكمة ا�ستئناف حمافظة �صنعاء امل�شار �إليه �آنف ًا ،حيث
�أقامت م�سئولية الإدارة على �أ�سا�س اخلط�أ املرفقي ،لكن هذه الأحكام  -يف ذات الوقت -ق�ضت للإدارة
بحقها يف الرجوع مبا تدفعه من تعوي�ض للم�ضرور (من عمل موظفيها) على هذا املوظف املخالف ،متى
ما كان ما ارتكبه من فعل ينطبق عليه و�صف اخلط�أ اجل�سيم الذي قام به لتحقيق غاية �شخ�صية.
ولكن الق�ضاء اليمني يف بع�ض الأحكام جنده يتبنى فكرة التمييز بني اخلط�أ املرفقي اخلط�أ
ال�شخ�صي للتفريق بني امل�سئولية ال�شخ�صية والإدارية ،عندما يكون اخلط�أ مرفقيا ب�صورة ملمو�سة،
حيث يعترب اخلط�أ املرفقي ك�أ�سا�س مل�سئولية االدارة عن اعمال موظفيها ،ويعتمد الق�ضاء ب�شكل كبري
على (معيار ج�سامة اخلط�أ) ،ويف بع�ض احلاالت يعتمد على (معيار نية املوظف) ك�أ�سا�س للتفرقة بني
نوعي اخلط�أ.
حيث �إن الق�ضاء اليمني يعد اخلط�أ اجل�سيم �شرط ًا لتحقق امل�سئولية ال�شخ�صية� ،أما اخلط�أ
الي�سري فيعتربه خط�أً مرفقي ًا ،وي�ؤكد ذلك موقف املحكمة العليا اليمنية يف احلكم ال�سابق ،حيث �أحاطت
 )175حكم حمكمة النق�ض اليمنية بتاريخ 1406/3/7ﻫـ� ،سبقت الإ�شارة �إليه.
 )176انظر حكم املحكمة العليا اليمنية يف الطعن رقم (� )840إداري ،ل�سنة 1420هـ ،املوافق 1999/11/14م� ،سبقت الإ�شارة �إليه .
 )177نظر ًا لأن عدد ًا كبري ًا من ق�ضايا التعوي�ض تتم معاجلتها يف اليمن بوا�سطة االتفاق بني املدعي واملدعى عليه� ،أو مبوجب حتكيم طرف ثالث ،وخا�صة
فيما يتعلق بتحميل م�سئولية التعوي�ض ،ف�إن الأحكام املتعلقة بق�ضايا التعوي�ض تعترب قليلة يف الق�ضاء اليمني ،كما �أن الطابع القبلي ال�سائد يف املجتمع اليمني
جعل للأحكام العرفية باع ًا كبري ًا ب�ش�أن تقرير م�سئولية الدولة ب�صفة عامة ،ووزارة الداخلية ب�صفة خا�صة ،ملا تلقاه الأحكام من ت�أييد من قبل هذه الوزارة،
حيث تعمل قياداتها املتعاقبة على ا�ستكمال اجراءات دفع التعوي�ضات �أو الديات املقررة على الوزارة �أو على �أحد منت�سبيها ،وذلك �إىل املجني عليهم من
الأفراد �أو ورثتهم ،وقد يتمثل هذا الت�أييد يف النزول عند بع�ض الأحكام العرفية املت�ضمنة ادراج �أ�سماء املجني عليهم من ه�ؤالء الأفراد �ضمن قائمة �شهداء
ال�شرطة .للمزيد حول ذلك انظر د /علي امل�صري :الوجيز يف القانون الإداري اليمني( ،اجلزء الأول) تنظيم الإدارة ووظائفها ،دار الفكر املعا�صر� ،صنعاء،
2007 2006م� ،ص.157			
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املوظف باحلماية الوظيفية وهي ب�صدد حتديد اجل�سامة� ،إذ مل تعترب اخلط�أ اجل�سيم خط�أ �شخ�صي ًا �إال
�إذا كان على درجة خا�صة �أو ا�ستثنائية ،وبهذا ن�ستطيع القول �إن الق�ضاء اليمني يف بع�ض اجتهاداته –
ولي�س كقاعدة عامة -قد ذهب ذات مذهب الق�ضاء امل�صري والفرن�سي يف التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي
واخلط�أ املرفقي .
ونحن يف هذا ال�صدد نهيب بالق�ضاء اليمني بانتهاج مبد�أ التفرقة والتمييز بني اخلط�أ املرفقي
واخلط�أ ال�شخ�صي ،مبا يف ذلك التو�سع يف �صور الأخطاء املرفقية ،و�أن يعترب اخلط�أ �شخ�صي ًا �إذا مل يكن
مت�ص ًال بالوظيفة� ،أو �أثناء قيامه بالوظيفة عند انتفاء كل ال�صلة بني اخلط�أ والوظيفة� ،أو �إذا كان
اخلط�أ ب�سوء نية� ،أو كان خط�أً ج�سيم ًا ،خا�صة �أن ذلك التمييز يتفق مع ما تقت�ضيه مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية العادلة التي تعد م�صدر ًا جلميع الت�شريعات يف اليمن ،والتي حتافظ على حقوق الأفراد
وعلى امل�صلحة العامة وتتوخى �إقامة العدل وحماية املوظفني و�ضمان حق املت�ضررين يف التعوي�ض
العادل ،وال ب�أ�س �-إن تطلب الأمر� -أن ي�شري الق�ضاء اليمني �إىل املبادئ التي ا�ستقر عليها الق�ضاء الإداري
امل�صري والفرن�سي يف هذا ال�ش�أن� ،إذ �إن الق�ضاء الإداري قد �أخذ بذلك دون وجود ن�صو�ص ت�شريعية يف
بداية الأمر ،كون الق�ضاء الإداري هو ق�ضاء ان�شائي ،مبعنى �أنه �إذا مل يجد القاعدة القانونية املالئمة
للحالة املعرو�ضة �أمامه ،ف�إنه يجتهد يف ايجاد قاعدة منا�سبة ويطبقها ،وت�صبح هذه القاعدة ملزمة له
بعد ذلك ،ومما يدل على ذلك هو �أنه على الرغم من خلو الت�شريع امل�صري عام ١٩٤٦م  -حني ن�ش�أ جمل�س
الدولة -من �أحكام تفرق من حيث امل�سئولية بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقى ،ف�إن ذلك مل مينع
الق�ضاء الإداري من اعتناق هذه التفرقة ،مقتفي ًا بذلك خطوات الق�ضاء الإداري الفرن�سي ،وم�سرت�شد ًا
بالنظريات واملعايري ال�سائدة يف فرن�سا.
وبدورنا نو�صي امل�شرع اليمني �أن يويل الت�شريعات الوظيفية باالهتمام ملواكبة التطورات
املتالحقة ،و�إ�ضافة الن�صو�ص القانونية ال�صريحة� ،سواء يف قانون اخلدمة املدنية �أم القانون املدين،
والتي تت�ضمن �ضوابط للتمييز بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي ،والن�ص على عدم م�سئولية
املوظفني �إ ّال عن �أخطائهم ال�شخ�صية ،حتقيق ًا للأمان القانوين لدى املوظفني والأفراد ،كما فعل امل�شرع
امل�صري عندما ن�ص �صراحة على �أنه(:ال ي�س�أل العامل مدني ًا �إ ّال عن اخلط�أ ال�شخ�صي) (. )178
وال�شك �أن مثل هذه التعديالت – من وجهة نظرنا� -أ�ضحت �أمر ًا �ضروري ًا ،خا�صة يف ظل
ازدياد املهام امللقاة على كاهل ال�سلطات الإدارية وتطور الأ�ساليب والأدوات التي ي�ستخدمها املوظفون
يف الوظيفة الإدارية.
ذلك �أن البقاء على ما هو احلال عليه الآن� ،سواء من حيث عدم �إن�شاء الق�ضاء الإداري امل�ستقل،
�أم اجلمود الت�شريعي يف عدم �إفراد ن�صو�ص ت�شريعية خا�صة بامل�سئولية الإدارية� ،سيقف حجر عرثة
�أمام نهو�ض الإدارة يف �أداء واجباتها� ،إذ �إن �سيف امل�سئولية �سيظل م�سلط ًا على رقاب املوظفني ،مادام
 )178انظر املادة ( )78من قانون العاملني املدنيني يف الدولة رقم ( )47ل�سـنة 1978م ،ثم املادة ( )55من القانون رقم ( )57ل�سنة 1971م ،وكان
امل�شرع امل�صري قد ن�ص على ذلك لأول مرة يف القانون رقم ( )46ل�سنة 1964م يف املادة ( )58منه .انظر د/حممود عاطف البنا :الو�سيط يف الق�ضاء
الإداري ،املرجع ال�سابق� ،ص .449وانظر �أي�ض ًا د /ف�ؤاد حممد النادي :الق�ضاء الإداري ،املرحع ال�سابق� ،ص.428
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�أن الق�ضاء الإداري مل ي�ستقل فعلي ًا (�شكلي ًا ومو�ضوعي ًا) بنظر املنازعات الإدارية ،ويف مقدمتها دعاوى
امل�سئولية الإدارية(دعاوى التعوي�ض) ودعاوى الإلغاء ،وطاملا �أن قواعد القانون املدين �ستظل هي
الأ�صل ،ف�إنه يف معظم ق�ضايا امل�سئولية الإدارية �سيظل ب�إمكان الإدارة الرجوع على املوظفني للخ�صم
من م�ستحقاتهم ورواتبهم ،ل�سداد التعوي�ضات عن اال�ضرار ،ب�صرف النظر عن نوع اخلط�أ الذي ارتكبوه،
لأن املوظف غالب ًا ما يكون مع�سر ًا ،وقد يكون ما قام به من خط�أ غري ج�سيم� ،أو يكون مبنا�سبة عمله
باملرفق العام �أو ل�صالح هذا املرفق ،كما �أن الإدارة قد ترى يف بع�ض احلاالت توزيع امل�سئولية بينها وبني
املوظفني فتلزمهم بقدر من التعوي�ض ،وكل ذلك الذي يجعل املوظف يحجم عن العمل ب�إقدام وحما�س،
خ�شية حتمل تبعات ذلك ،مما ي�ؤثر بدوره على و�سائل الإدارة ،يف معاجلة امل�سائل التي تهم غالبية
�أبناء املجتمع بحكمة و�إقدام .
وعلى �ضوء العر�ض ال�سابق ملعايري الفقهاء يف التمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي،
وكذا موقف الق�ضاء الإداري يف كل من فرن�سا وم�صر ،ثم م�سلك الق�ضاء اليمني ،يتبني لنا �أنه ال يوجد
مفهوم ثابت حمدد للخط�أ ال�شخ�صي وكذا اخلط�أ املرفقي ،ب�سبب ما ر�أيناه من تعدد املعايري التي اعتمد
عليها الفقه والق�ضاء وعدم االجماع على معيار حمدد يف هذا ال�صدد.
ولكن حر�ص ًا منا على مل �شعث املو�ضوع ،وجمع �شتات الآراء الفقهية واالجتهادات الق�ضائية،
ميكن �أن نخل�ص �إىل تعريف للخط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،بحيث نعرف اخلط�أ ال�شخ�صي ب�أنه:
((ذلك اخلط�أ الذي يرتكبه املوظف خارج نطاق الوظيفة الإدارية� ،أو اخلط�أ الذي يرتكبه داخل نطاق
الوظيفة ،ويكون م�شوب ًا ب�سوء النية �أو بقدر كبري من اجل�سامة)).
وبذلك يعترب خط�أ املوظف �شخ�صي ًا �إذا مل يكن له عالقة البتة بالوظيفة الإدارية ،ك�أن يكون
املوظف قد ارتكبه بعيد ًا عنها� ،أي يف حياته ال�شخ�صية ،وقد يكون �أثناء مبا�شرته لوظيفته� ،إذا ثبت
�أنه قام به بهدف حتقيق منفعة ذاتية� ،أو بدافع الكراهية �أو االنتقام من الغري.
كما يعد اخلط�أ �شخ�صي ًا ولو كان املوظف يهدف منه حتقيق امل�صلحة العامة ،عندما يبلغ درجة
كبرية من اجل�سامة ،يف�صح فيه عن �ضعف عميق يف نف�سيته ،كرعونته مث ًال� ،أو ي�صل �إىل حد كونه جرمية
جنائية ،ففي مثل هذه احلاالت من غري امل�ست�ساغ �أن تدفع الإدارة التعوي�ض عنه ،ال�سيما تلك الأفعال
املنبتة ال�صلة باملرفق الذي يعمل فيه.
�أما اخلط�أ املرفقي �أو (امل�صلحي) فيمكن تعريفه ب�أنه ((:اخالل بواجبات الوظيفة الإدارية
ين�سب �إىل املرفق ،حتى ولو كان الذي قام به �أحد موظفي الإدارة ،متى كان هذا الإخالل بح�سن نية،
وكان ي�سري ًا غري بالغ اجل�سامة)).
وبذلك فاخلط�أ املرفقي قد يقع من موظف معني �أو موظفني معينني بذواتهم ،ويعترب خط�أً
مرفقي ًا ،متى ارتكب منهم داخل نطاق الوظيفة الإدارية ،وكان بح�سن نية وي�سري ًا ،وقد ين�سب مبا�شرة
�إىل املرفق الإداري يف حالة عدم معرفة مرتكبه ،ومن ثم ف�إنه ال يدخل �ضمن احلاالت ال�سابقة للخط�أ
ال�شخ�صي.
			
جامعة امللكة �أروى

284

العدد الثالث ع�شر ( يوليو  -دي�سمرب) 2014

ركن اخلط�أ يف م�سئولية الإدارة التق�صريية (درا�ســة مقارنة)

اخلامتة

ن�ستعر�ض يف نهاية هذا البحث املتوا�ضع �أهم النتائج والتو�صيات التي تو�صلنا �إليها على النحو

الآتي:

�أهم النتائج:

 - 1تبني من خالل البحث �أن م�سئولية الإدارة تنعقد يف القانون الإداري ،كما هو احلال بالن�سبة
للم�سئولية املدنية يف القانون املدين� ،إذا توافرت الأركان العامة الثالثة للم�سئولية وهي :اخلط�أ،
وال�ضرر ،وعالقة ال�سببية بني اخلط�أ وال�ضرر ،فال ي�ستطيع املت�ضرر مطالبة الإدارة بالتعوي�ض �إال
�إذا �أثبت وقوع خط�أ �أو تق�صري من جانب الإدارة �أو ب�سببها
 - 2تو�صل البحث �إىل ركن اخلط�أ يف امل�سئولية الإدارية التق�صريية هو الذي مييز هذه امل�سئولية عن
غريها .و�أنها تت�أ�س�س �إما على �إ�صدار الإدارة قرار غري م�شروع ي�شكل يف حقها خط�أً ،وينتج عنه
بت�صرف مادي �ضا ّر بالأفراد.
�ضرر بالغري� ،أو على �أ�سا�س قيامها
ّ
 - 3تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تطبيق قواعد اخلط�أ يف امل�سئولية املدنية على اخلط�أ الإداري ،لي�س
فيه عدالة ،حيث يرتتب على ذلك حتميل املوظف امل�سئولية ،نظرا ال�ستحالة �إلزام الدولة
بالتعوي�ض ،كونها �شخ�ص ًا اعتباري ًا ال يجوز ن�سبة اخلط�أ �إليه ،ويف هذه احلالة البد من حتميل
املوظف امل�سئولية عن اخلط�أ الذي ارتكبه ،وبالتايل يلتزم املوظف املخطئ �شخ�صي ًا بالتعوي�ض،
وهذا ال يحقق العدالة بالن�سبة للموظف الذي يعمل ل�صالح الإدارة ،ولي�س مل�صلحته ال�شخ�صية.
 - 4تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�سئولية عن اخلط�أ املرفقي تعترب �أ�صلية غري تبعية� ،إذ ال تقوم على
�أ�سا�س م�سئولية املتبوع عن �أعمال تابعه ،فامل�سئولية عن اخلط�أ املرفقي تقع �أ�ص ًال على املرفق ذاته،
بحيث تقام الدعوى عليه مبا�شرة ،دون حاجة �إىل توجيهها �إىل املوظف مرتكب اخلط�أ ،ويكون
التعوي�ض من الأموال العامة.
 - 5ك�شف البحث �أن قواعد القانون املدين يف امل�سئولية املدنية ،والتي تقوم على �أ�سا�س حتمل املتبوع
امل�سئولية عن �أعمال تابعيه ،ال تتالئم مع طبيعة عالقة الدولة مبوظفيها.
� - 6أظهرت الدرا�سة �أن القانون الإداري ال ي�أخذ يف االعتبار �إال اخلط�أ الذي يتجاوز حد ًا معين ًا من
اجل�سامة ،بينما جند �أن كل خط�أ يف القانون املدين ي�ؤدي �إىل م�سئولية مرتكبه مهما كان ب�سيط ًا.
 - 7ك�شف البحث �أن فكرة امل�سئولية الإدارية قد ارتبطت يف ن�ش�أتها بن�شوء القانون الإداري الذي ظهر
يف فرن�سا ،و�أن جمل�س الدولة الفرن�سي (الق�ضاء الإداري) هو �صاحب الف�ضل يف ت�أ�سي�س نظرية
امل�سئولية الإدارية ،و�أنه قد ا�ستوحى �أ�س�سها من قواعد امل�سئولية يف القانون املدين.
 - 8تو�صل البحث �إىل �أن القواعد التي حتكم اخلط�أ يف القانون املدين عجزت عن مواجهة كل حاالت
اخلط�أ الإداري ،ومن �أهمها احلاالت التي ال ميكن فيها �إ�سناد الفعل ال�ضار �إىل موظف �أو موظفني
معينني ،حيث ي�ستحيل تطبيق قاعدة م�سئولية املتبوع عن �أعمال التابع املعمول بها يف اخلط�أ
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املدين على مثل هذه احلاالت ،ومن هنا يتحمل املرفق التعوي�ض على افرتا�ض �أن هذا املرفق قد قام
بارتكاب اخلط�أ بغ�ض النظر عن مرتكبه.
 - 9ك�شف البحث �أن ثمة حالة ميكن فيها م�ساءلة الإدارة عن خط�أ املوظف ال�شخ�صي وفق �أحكام
م�سئولية املتبوع عن فعل التابع ،بحيث تدفع الإدارة التعوي�ض ،ثم ترجع على املوظف مبا دفعت،
ويف هذه احلالة تكون م�سئولية الإدارة غري �أ�صلية ،كون التعوي�ض �سيكون م�آله من مال املوظف
اخلا�ص.
 - 10تو�صلت الدرا�سة �أن ال�شخ�ص امل�ضرور ب�إمكانه �أن يوجه مطالبته �إىل جهة االدارة واملوظف
التابع لها مع ًا� ،إذا مل يت�سن له معرفة طبيعة اخلط�أ� ،أو مل ي�ستطع اثبات �أن اخلط�أ مرفقيا ،على
�أ�سا�س ثبوت اخلط�أ يف جانبهما ،دون حاجة �إىل �أن مييز نوع اخلط�أ و�إذا ما كان �شخ�صي ًا �أم مرفقي ًا.
 - 11ك�شف البحث �أن امل�سئولية الإدارية �أقرتها ال�شريعة الإ�سالمية قبل الق�ضاء الفرن�سي الذي يرى
بع�ض الباحثني �أن له ال�سبق يف تقرير قواعد امل�سئولية الإدارية ،بل �إن مبد�أ امل�سئولية يف الإ�سالم
�أعم و�أ�شمل من القانون ،فال جمال ملا ي�سمى بنظرية �أعمال ال�سيادة التي ابتدعها الفقه الفرن�سي؛
لأن الإ�سالم ال يعرف مركز ًا خا�ص ًا لأ�شخا�ص ،حتى ولو كان اخلليفة ،فهو فرد ك�سائر امل�سلمني ،كما
ت�ضمنت �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املبادئ والقواعد التي تقرر دفع الأ�ضرار عن الرعية مهما كان
م�صدر هذا ال�ضرر .
 - 12ك�شف البحث �أن قواعد امل�سئولية الإدارية ال يقت�صر تطبيقها على تلك الدول التي �أخذت بنظام
ازدواج الق�ضاء ،فهناك من الدول التي ت�أخذ بنظام الق�ضاء املوحد تطبق تلك القواعد ،ومنها
اليمن ،فقد �أخذ القانون اليمني مببد�أ م�سئولية الإدارة �إذا توافرت �شروط امل�سئولية عن عمل
الغري.
 - 13تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظرية امل�سئولية الإدارية يف النظام القانوين اليمني التزال يف مرحلة
مت�أخرة عما و�صلت �إليه يف الأنظمة القانونية الأخرى� ،إذ ال تزال قواعد امل�سئولية الإدارية
خا�ضعة لأحكام القانون املدين� ،ضمن القواعد القانونية اخلا�صة بامل�سئولية عن عمل الغري،
كما �أن الت�شريعات اليمنية قد ت�ضمنت الأ�س�س القانونية العامة مل�سئولية الدولة ،وعلى ر�أ�سها
الد�ستور.
 - 14ك�شفت الدرا�سة عن وجود ت�شريعات �إدارية يف املنظومة الت�شريعية اليمنية ت�ضمنت قواعد
قانونية تنظم امل�سئولية الإدارية وكيفية التعوي�ض من قبل الدولة� ،إال �أنها اقت�صرت على حاالت
فقط ،ويف نطاق �ضيق حمدود ،كقانون اال�ستمالك للمنفعة العامة ،وقانون هيئة ال�شرطة ،ولذا
فقد ظل الأ�صل هو تطبيق قواعد امل�سئولية املدنية ،حيث بينت الدرا�سة �أن الق�ضاء اليمني-
ب�صورة عامة -يطبق قواعد واحكام امل�سئولية املدنية على امل�سئولية الإدارية ،كما يطبق قانون
قواعد قانون املرافعات والتنفيذ املدين على الإجراءات يف الدعاوى الإدارية ،دون مراعاة طبيعة
املنازعات الإدارية وما تتطلبه من خ�صو�صية ،كون امل�شرع اليمني قد �أخذ مببد�أ وحدة الق�ضاء
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كمبد�أ عام ،واىل االن مل يعرف اليمن نظام الق�ضاء املزدوج باملعنى املعروف يف فرن�سا �أو م�صر.
� - 15أظهر البحث �أنه ال يكفي �إن�شاء حمكمتني �إداريتني حتت مظلة الق�ضاء الواحد للقول بوجود
ق�ضاء �إداري يف اليمن� ،إذ البد من اجراء تعديالت د�ستورية وقانونية ،لإن�شاء ق�ضاء �إداري
متخ�ص�ص وم�ستقل ع�ضوي ًا ووظيفي ًا عن الق�ضاء العادي ،كما ح�صل يف الدول التي �أخذت بنظام
الق�ضاء الإداري ،ومنها م�صر مث ًال.
 - 16ك�شف البحث عدم اتفاق الفقه والق�ضاء على معيار فا�صل للتمييز بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ
املرفقي ،مما جعل معيار التفرقة �صعب الت�أ�سي�س ،ولذا مل يعتمد الق�ضاء على معيار واحد للتمييز
بني اخلط�أ ال�شخ�صي واخلط�أ املرفقي ،بل تعامل مع كل حالة على حدة ،م�سرت�شد ًا بكافة املعايري
التي قال بها الفقه ،وا�ضع ًا يف اعتباره الظروف التي �أحاطت بالواقعة.
 - 17تو�صل الباحث �إىل ان اخلط�أ ال�شخ�صي هو ”:اخلط�أ الذي يرتكبه املوظف خارج نطاق الوظيفة
الإدارية� ،أو اخلط�أ الذي يرتكبه داخل نطاق الوظيفة ،ويكون م�شوب ًا ب�سوء النية �أو بقدر كبري
من اجل�سامة” .اما اخلط�أ املرفقي �أو (امل�صلحي) فيتمثل يف »:اخالل بواجبات الوظيفة الإدارية
ين�سب �إىل املرفق ،حتى ولو كان الذي قام به �أحد موظفي الإدارة ،متى كان هذا الإخالل بح�سن
نية ،وكان ي�سري ًا غري بالغ اجل�سامة».
 - 18ك�شف البحث ان امل�شرع اليمني � -سواء يف قانون اخلدمة املدنية �أم القوانني الأخرى -مل يفرق
بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي للموظف العام ،بل جعل امل�سئولية يف مواجهة الإدارة هي
الأ�صل.
 -19تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الق�ضاء اليمني -وعلى الرغم من افتقاره للق�ضاء الإداري -قد تبنى فكرة
التمييز بني اخلط�أ املرفقي واخلط�أ ال�شخ�صي ك�أ�سا�س للحكم مب�سئولية الإدارة عن �أعمال موظفيها،
وقد اعتمد على معيار نية املوظف ،ومعيار ج�سامة اخلط�أ ،ك�أ�سا�س للتفرقة بني اخلط�أين.

�أهم التو�صيات:

 - 1تو�صية امل�شرع اليمني ،ب�ضرورة �إدراج ن�ص يف قانون اخلدمة املدنية يت�ضمن �صراحة الن�ص �أن»:
املوظف ال ُي�س�أل �إال عن اخلط�أ ال�شخ�صي فقط» ،كما هو احلال يف �أغلب الت�شريعات العربية
واالجنبية؛ ملا يف ذلك من حماية للموظف ،وكذلك للم�ضرور؛ كون معظم الأخطاء التي ت�سبب
�أ�ضرار ًا بالغري ،هي �أخطاء مرفقية.
 - 2تو�صية امل�شرع اليمني ،ب�سرعة �إ�صدار قانون ينظم (�إجراءات التقا�ضي الإدارية) م�ستق ًال عن
قانون املرافعات املدنية ،يراعي خ�صو�صية املنازعات الإدارية ،وكذا �إ�صدار قانون خا�ص ب�ش�أن
الإثبات الإداري ،حتى ال ي�ضطر القا�ضي املكلف بنظر اخل�صومة الإدارية �إىل تطبيق القواعد
العامة يف القوانني الإجرائية وغريها ،والتي قد ال تتالءم مع طبيعة الدعوى الإدارية ،مما ي�ؤدي
ذلك �إىل تناق�ض الأحكام ،والبعد عن العدالة املرجوة.
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 - 3العمل على ت�أهيل وتدريب الكادر الق�ضائي بعقد دورات تدريبية يف هذا جمال املنازعات املتعلقة
بامل�سئولية الإدارية ،وكيفية التمييز بني م�سئولية املوظف ال�شخ�صية ،وم�سئولية الدولة عن
اخلط�أ املرفقي.
 - 4الت�أكيد على �ضرورة تنفيذ خمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني فيما يتعلق ب�إن�شاء ق�ضاء �إداري
متخ�ص�ص يف اليمن للف�صل يف املنازعات الإدارية(.)179
 - 5تو�صي الدرا�سة امل�شرع اليمني ،ب�إ�ضافة منازعات دعاوى التعوي�ض عن �أعمال الإدارة املادية �إىل
اخت�صا�ص املحاكم الإدارية االبتدائية احلالية ،كون هذه الدعاوى �إدارية بطبيعتها ،ف�ض ًال عما
يف ذلك من تعزيز وحماية للأفراد املت�ضررين ،مبا يكفل تعوي�ضهم العادل.
 - 6ت�ؤكد الدرا�سة على �ضرورة ن�شر الوعي القانوين يف املجتمع من خالل املناهج الدرا�سية ،وكذلك
عرب و�سائل الإعالم املختلفة ،وخا�صة يف م�س�ألة حق االفراد يف مقا�ضاة الدولة ،و�أهمية الدعوى
الإدارية ودورها يف حماية امل�شروعية.
 -7تو�صي الدرا�سة املكتب الفني باملحكمة العليا يف اجلمهورية اليمنية تخ�صي�ص دوريات للقواعد
الق�ضائية الإدارية تت�ضمن الأحكام املتعلقة باملنازعات الإدارية يف اليمن ،ون�شرها يف جمموعات
وجملدات م�ستقلة ،و�إبراز املبادئ الق�ضائية التي �أقرتها يف �صورة موحدة ليت�سنى للباحثني
واملهتمني اال�ستفادة منها والتعليق عليها ،ولتكون مراجع للق�ضاء الإداري ،كما هو احلال يف م�صر
وفرن�سا وبقية الدول الأخرى.
 - 8تو�صي الدرا�سة جمل�س الق�ضاء الأعلى وادارة املعهد العايل للق�ضاء يف اليمن بافراد مادة درا�سية
لنظرية امل�سئولية الإدارية تقرر للق�ضاة للدار�سني الدبلومات يف املعهد ،وبذلك ن�ضمن تخريج
كوادر ق�ضائية متخ�ص�صة يف هذا النوع من املنازعات الإدارية ذات الطبيعة املتجددة والأهمية
املتزايدة يوم ًا بعد يوم.

 )179راجع :وثيقة احلوار الوطني ال�شامل� ،صنعاء 2014/2013م ،قرارات فريق بناء الدولة� ،ص� ،97ص� ،99ص.112
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