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أ .د .مازن بن فارس رشيـــــــــــــــــد
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عــــــــــــــــــان الغامــــــــــــــــــدي عضواً
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أ.د .عبدالســـــــــــــــــــــــتار عبدا ميـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــلمي عضواً
د .أســــــــــــــــــامة بـــــــــــــــــــن حممـــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــليماني عضواً
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والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون ا صول على موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنشر.
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تطور مفهوم الالمركزية يف اإلادار املحلية من عهد النبي
صىل اهلل عليه وسلم إىل أواخر العهد العبايس
"ادراسة مقارنة"
أمحد حممد املومني

غسان عيسى العمري

أستاذ مشارك ،كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا

أستاذ مشارك ،كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا

جامعة عامن العربية للدراسات العليا
(قدم للنرش يف 1435/11/16هـ؛ وقبل للنرش يف 1436/01/19هـ)
ملخص البحث .لقد استطاع املسلمون إدارة الدولة اإلسامية الناشئة زمن الرسول صـ ا عليـو وسـل
ومن جاء بعده من الصحابة رضوان ا عليه فكانت متميزة يف اتباع تعالي ا فيام فيو وحي من ا  ،وترك
الباب مفتوحا إىل ما كان جيتهد بو الصحابة مما ال نص فيو ،وكانت طاعته

ورسولو هي عامة تفوقه يف

هتييج األنفس الستحضار مراقبة ا أوال ومن م تسسيس ناـام رقـات متميـز و اصـة بـام يتعلـ بـاإلدارة
الامركزية يف املركز ويف األقالي املفتوحة .لقد توسعت الباد زمن الدولة األموية التي دامت قرنا ونصـ
تقريبا ،وزاد اتساعها زمن الدولة العباسـية ممـا دعـا إىل اسـتنبا أسـلوب اإلدارة الامركزيـة باعتبـار أنـو
األسلوب األمثل الذي اعتمده املسلمون يف أكثر من عرشة قرون كانوا قدوة لآل رين .ذلك مـا سيوضـحو
هذا البحث مع ذكر األمثلة العديدة ع تطبيقه لامركزية اإلدارية كسسلوب يف إدارة األقالي املمتـدة مـن
األندلس إىل أقىص الرشق.
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ويف هذه احلالة تتوىل احلكومة املركزية سـلطة

املقدمة
جتميع السلطة وتركيزها يف احلكومة يف العاصمة هي

ختطيط السياسات العامة للدولة والقرارات الكربى

املركزية ،ويف هذه احلالـة تكـون السـلطات املحليـة

املتصلة بالتخطيط االقتصـادي والتنميـة االجتامعيـة

وكيلة عن احلكومـة بـاملركز ،بحيـث ال تسـتطيع أن

واالقتصادية واملراف القومية التي تؤدي دماهتا إىل

تترصف إال بعد الرجـوع إىل احلكومـة املركزيـة ويف

مجيــع املــواطنني ع ـ قــدم املســاواة مثــل وزارات

حــدود اال تصاصــات املحــددة ــا ،وللحكومــة

اخلارجية والدا لية ودائرة اجلوازات وغريها .

املركزية احل يف سحب أي من هذه اال تصاصـات

أما القس اآل ر من السلطات والصاحيات

يف أي وقت تراه ،وهذا الناام املحيل يسـمى تركيـز

فهو حميل الشكل والطبيعة وتسـتعمل بـو السـلطات

القوة.

املحلية بحيث يمكنها الترصف يف نطاقو دون حاجـة
وللمركزية صورتان مها:

إىل الرجوع إىل احلكومة املركزية يف العاصمة.
وال يقصد بالامركزية بسي حال أن ل حمـل

أوال الرتكيـــز اإلداري :يتـــوىل الـــوزراء
ومعاونوه يف قاعدة الباد اختاذ القرارات يف كل ما

املركزية ولكن الغـرض منهـا أن ختفـ

يد ل من ا تصاص وزارهت .

األعباء واملسؤوليات واخلدمات التي تتس بالطـابع

ثانيا عدم الرتكيز اإلداري :يت ختويـل كبـار
موظفي الوزارة يف العاصمة واألقالي سلطة البت يف

اإلقليمي أو املحيل الذي يقـع عـ كاهـل احلكومـة
املركزية.

كثري من املسائل سواء بمفرده أم مع جلـان مكونـة
ذا الغرض.
وتقسي اال تصاصـات والسـلطات العامـة

مـن بعـ

وياحظ من التجارب العاملية أن الدول يف
أول نشسهتا تس ذ بسسلوب احلك املركزي وتتحول
عنو تدرجييا بعد أن تستقر األمور ويستتب األمن إىل

بني احلكومة املركزية وبـني نـوع مـن أنـواع احلكـ

نوع من احلك الامركزية .وقد تس ذ الدولة بناام

املحيل بقانون هي الامركزية .وبعبارة أ رى توزيع

احلك اإلقليمي ويف هذه احلالة تقس الدولة إىل

الوظيفة اإلدارية بني احلكومة املركزيـة يف العاصـمة

أقالي

كربى أو واليات ختول ا صاحيات

وبني ا يئات املحليـة أو املصـلحية لـتامرل سـلطانا

احلكومة املركزية ويف هذه احلالة تكون أقرب إىل

مستقا يف احلـدود املرسـومة ـت رقابـة احلكومـة

الدولة الفدرالية مثل أمريكا .وعرف العامل من أقدم

املركزية.

األزمان أسلوب اإلدارة الامركزية ،فعرفو اإلغري
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بام جاء يف التاريخ من ا اد جزر يول يف بحر إجيو

وهنا ياهر قوة الوازع الديني لدى املـواطنني

جنوب أتيكا ،وكانت تض أربعة مدن تكون أربع

بامتثال أمر ا يف طاعة أويل األمر مـنه  .وبعـد أن

دول مستقلة ،وكذلك األمر زمن اليونان فشكل

اتسعت بقعة الدولة اإلسامية وابتعـدت املسـافات

جمموعة العصبة اليونانية والعصبة اآلمنية .وقد

بني األقـالي وبـني احلكومـة املركزيـة يف العاصـمة

تنوعت أساليب احلك واإلدارة يف الدولة اإلسامية

حيث متتعت األقالي بمزيد من االستقال الذايت يف

حتى شملت سائر األنواع املوصوفة يف املصطلح

إطــار الدولــة األم ،وتطــورت أســاليب احلكــ

احلديث باملركزية والامركزية والذي سنبينو يف

واإلدارة ،ظهر ذلك جليا يف عهد الدولـة العباسـية

املطالب التالية  .فعندما كانت الدولة يف أول عهدها

والذي سنقترص احلديث عنو بالشواهد واألدلة نارا

زمن النبي ص ا عليو وسل كانت أمور الدنيا

لتشابو العهد األموي بالعهد الراشدي وهو امتداد لو

فيها ال تنفصل عن أمور الدين ،فكانت يف شخصية

ولقرص قرتة حك األمويني بالنسـبة إىل فـرتة حكـ

النبي ص ا عليو وسل الكفاية كل الكفاية ،فكان

العباســيني ،وملــا كــان البحــث فقــط بالامركزيــة

رئيسا ملهام حكيام ونبيا كريام ،وهذا مل يمنعو وهو

اإلدارية املتعلقـة بتوزيـع اال تصاصـات الوظيفيـة

املرشع للمسلمني يف كل جمال مل يمنعو ذلك من أن

دا ل الدولة ،وجتربة املسلمني ـا مسـتهدفا زيـادة

يرتك ألمرائو يف األقالي التابعة للدولة الناشئة يف

الوعي لدى املواطنني للمشاركة يف الشورى ،وبيان

املدينة املنورة قدرا من حرية الترصف مع املحافاة

إمكانية قيام الوحدة اإلسامية بام يزيد مـن مكانتهـا

عليو

الدولية .وقبل ذلك ال بد من بيان نـوع الامركزيـة

ع

مبادئ اإلسام ومنهاج النبي ص ا

وسل  ،وهو قدوهت يف كل يشء.
وظل األمر كذلك زمن اخللفاء الراشدين
نارا حلدامة الدولة اإلسامية ولتسيس الصحابة

اإلدارية والسياسية ،والرتكيز ع اإلداريـة منهـا يف
هذه املقدمة .فل يتف العلامء عـ تعريـ

موحـد

ملفهوم الامركزية اإلدارية ،فعرفها الطاموي( :بسهنا

برسول ا ص ا عليو وسل امتثاال ألمر ا

توزيع الوظائ

سبحانو :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

العاصمة وبني هيئـات حمليـة أو مصـلحيو مسـتقلة،

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

بحيـث تكـون هـذه ا يئـات يف ممارسـاهتا للوظيفــة

ﰈﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﮊ النساء ،آية .59

اإلداري ـة

اإلداريـة بـني احلكومـة املركزيـة يف

ــت إفاف ورقابــة احلكومــة املركزيــة(

(الطاموي .)1998 ،وحـدد أسـلوب الامركزيـة
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العميد فيديل بسنو اعطـاء سـلطة اصـدار القـرارات

لامركزيــة اإلداريــة صــورتان حمليــة أو إقليميــة،

اإلدارية ألعضاء-غري موظفي السـلطة املركزيـة-ال

وبقصد ا استقال جزء مـن أرض الدولـة بـإدارة

يلتزمـون بواجـب اخلضــوع الرئـايس بــل غالبـا مــا

مرافقو ،ويكون للشخص اإلداري ا تصـاص عـام

يكونون منتخبني من املواطنني ممـن ـ مصـلحة يف

بالنسبة ملراف هذا اجلزء املحـدد مـن أرض الدولـة.

ذلك (فيديل.)2001 ،
ولذا سيقوم البحث بتحديد العنـا

املتفـ

(مسعود.)1990 ،
والصــورة الثانيــة الامركزيــة املرفقيــة أو

عليها لإلدارة الامركزيـة ،واسـتقراء األحـدايف يف

املصلحية وهي عبارة عن أسلوب من أساليب إدارة

فرتة احلك اإلسامي الستخاص الشواهد الدالـة

املراف العامة هو ع وجو التحديد إدارة مرف عـام

ع اهتامم املسلمني بالامركزية اإلدارية ،بإدراجهـا

أو عدد من املرافـ العامـة ذات االهـداف املوحـدة

وبيان مدى اهـتامم املسـلمني ـا،

بواســطة هيئــة إداريـة يمنحهــا القــانون الشخصــية

ومفــاهي الامركزيــة يف

االعتبارية ،وتكون تبعا لذلك مستقلة إداريـا وماليـا

اإلدارة ،بسسلوب تـاريي وصـفي واسـتقرائي مـع

وفنيــا مــن الســلطة اإلداري ـة التــي أنشــسهتا .وكــا

التحليل واملقارنـة عنـد احلاجـة لـذلك .وسـيتكون

الصورتان هدفهام واحد هو قي اسـتقال ذايت يف

البحــث مــن مامــة مباحــث األول :يف عنــا

التناي اإلداري .وقد تباينت أراء العلامء يف وجـود

ع هذه العنا

ومقارنــة ذلــك بعنــا

الامركزية اإلدارية وضـوابطها .واملبحـث الثـاي:
تطور مفهوم الامركزية اإلدارية يف عهد النبي صـ
ا عليو وسل وعهد اخللفاء الراشـدين .واملبحـث
الثالث :تطور الامركزية اإلداريـة يف عهـد الدولـة
العباسية .م اخلامتة والتوصيات.
املبحث األول:
عنارص الالمركزية اإلادارية وميزاهتا
املطلب األول :عنارص الالمركزية اإلادارية
بدأ منذ القرن العرشـين التسكيـد عـ وجـود
شخص قانوي المركزي أ ر غري الامركزية املحلية
هو الامركزية املرفقيـة أو املصـلحية .وقـد جعلـوا

او انكار الامركزية املرفقيـة ونسـتطيع القـول بـسن
.

الامركزية املحلية هي أن يعهد إىل السلطات املحلية
املستقلة والتي تتمتع بالشخصية املعنوية بجـزء مـن
الوظيفــة اإلداريــة ــت افاف ورقابــة الســلطة
املركزية .وتقوم هذه الامركزية اإلدارية عـ عـدة
عنا

أمهها:
 -1وجواد مصالح حملية
من املعلوم أن هناك مصالح عامة هت الدولـة

بسرسهــا مثــل االمــن العــدل والعاقــات اخلارجيــة
ووســائل االتصــاالت ،وان هنــاك مصــالح اصــة
بالوحدات املحليـة مثـل تزويـد مدينـة .بالكهربـاء
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أوال :الشك أن االنتخاب وسيلة من وسائل

وغريها .وتتولد رغبة يف تلبيـة احلاجـات واملصـالح

الديمقراطية التي تقوم ع أسال حك الشعب من

اخلاصــة أكثــر منهــا يف تلبيــة املصــالح العامــة،

قبل ممثليها ،فا بد من انتخاب أعضاء ا يئة املحليـة

واالعرتاف بوجود مصالح مشرتكة هو الذي يقودنا

من بني أهايل الوحدة املحلية ،وحيتج هؤالء أنو بدون

إىل الامركزية املحلية ،ففي ظلها تكـون إدارة تلـك

االنتخاب ال تتحق الديمقراطية.

املصالح بيد هيئات إدارية حملية اصة بذلك القطر.

مانيا :ويعتـرب أنصـار هـذا الـرأي أن ا تيـار

وال يوجد معيار ملعرفة املصالح املحليـة مـن العامـة

أعضاء ا يئة املحلية عن طري االنتخاب يعد ضامنة

ولكن يمكن اتباع وسيلتني لتحديد ذلك:

قويـة السـتقال ا يئــات الامركزيـة عـن الســلطة

األوىل :ديــــد ا تصاصــــات الســــلطة
الامركزية يف مواد واردة يف النصـوص عـ سـبيل
احلرص .مثل الناام اإلنجليزي ،فا متلك السـلطات
املحلية أن تتجاوز هذه اال تصاصات ،وقد ختتلـ
ا تصاصات جملس حميل عن آ ر.
الثانية:

ديد

مالثـا :أن يف انتخــاب أبنـاء الوحــدة املحليــة
فرصة لضامن قي أهداف ناام اإلدارة املحلية.
وحيتج الرأي الذي يوجـب تعيـني االعضـاء
من قبل السلطة املركزية بام ييل:

ا يئات

أوال :أن االنتخاب ال يعترب ركنا مـن أركـان

الامركزية يف جمموعها طبقا لتوجيهات عامة.

الامركزية اإلدارية االساسية ما دام قي اسـتقال

واالعرتاف باملصالح الذاتية ال يكفي وحده لقيام

االعضاء ميسورا بوسائل أ رى ،وطاملا أن أعضـاء

الامركزية اإلدارية وان كان مقدمة للعنرص الثاي

ا يئة اإلدارية املصلحية سيختارون بطري التعيني ال

منها.

االنتخــاب ،ومــع ذلــك فــان هــذه ا يئــات تتمتــع
 -2وجواد جماال

ا تصاصات

املركزية.

أو ييااات تسا ق اإادار

يذه املصالح املحلية

باستقال يف إدارة أعام ا ،ومل يقل أحد بغـري ذلـك،
فاالستقال هنا جاء بطريقة أ رى غـري االنتخـاب.

لقد تباينت آراء العلامء يف لزوم كون تشـكيل

ويمكن للفري األول أن يرد ع ما سب بسن قيـال

ا يئات املحلية املتمتعة بقدر من االستقال بالتعيني

الامركزية املصلحية ع الامركزية اإلقليميـة غـري

أم باالنتخاب(الطاموي ،)1998 ،واحتج مـن يـرى

صحيح ألن األوىل تقوم ع التخصـص الفنـي امـا

رضورة االنتخاب بام ييل:

اإلقليمية فتقوم ع استقال أبناء الوحدة اإلقليميـة
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بــسموره ولــن يتحقــ هــذا إال بــإعامل مبــادئ

ضع

االنتخاب احلر( .الطاموي.)1998 ،

اإلداري املحيل يف بع

مانيا :أن أعضاء السـلطة القضـائية يتـارون
عن طري التعيني بواسطة السلطة التنفيذية ،ومل يقل
أحد أن هذا التعيني اعتداء ع ا تصـاص السـلطة
القضـائية أو حـد مـن حريتهـا ،و ـؤالء االعضــاء
ضــامنات أكيــدة بــالرغ مــن أهنـ معينــون .ويــرد
أصحاب مذهب االنتخاب بالقول بسن مـا قيـل مـن
استقال القضاء .ورغ تعييـنه بواسـطة السـلطة
املركزية إال أن هذا االمر مـردود باسـتقال القضـاء
استقاال نسبيا يف حدود التبعيـة املؤكـدة للسـلطات
العليا.
مالثا :أن املجالس اإلقليميـة يمكـن قياسـها
ع املجالس الربملانية وأن املجالس اإلقليمية إن هي
إال برملانات مصغرة .إال أن اصحاب مبدأ االنتخاب
يردون ع هؤالء بانو مع ا ـتاف الـوظيفتني بـني
املجــالس الربملانيــة واملحليــة إال أن ذلــك ال حيــرم
اال ــرى مــن حقهــا يف االســتقال عــن طريــ
االنتخاب ،ولتسكيد الطابع الديمقراطي يف اإلدارة.
رابعا :أن النشا

اإلداري يتطلب كفاءات

وقدرات اصة ملن يقوم بتلك املهمة ،وهذا يقتيض
وعيا مجاهرييا عاليا ال تيار الك ء من املرشحني
وهذا الوعي غري متوفر يف بع
االنتخاب عن وجود عنا

األحيان ،فيسفر
غري صاحلة إلدارة

عجلة الشؤون املحلية ،وأن االنتخاب يؤدي إىل

مستوى كفاءة العنا

التي تشكل اجلهاز
االحيان انسياقا وراء

الدعايات االنتخابية وغريها .ويرد ع

ذلك

أصحاب مبدأ االنتخاب بسن التعليل بعدم وعي
اجلامهري وأهليته ونضجه الفكري ال يقوم ع
أسال ،ألنو ال يوجد معيار لقيال مدى النضج
الفكري الذي يؤهل الشخص الكتساب حقو
االنتخات ،فاذا ما اختذت األمية أساسا للمعيار .كان
هذا أساسا كميا ،ألن األمية مسسلة نسبية ال يمكن
تعريفها او قياسها بالنسبة ألمور السياسة ،فقد يكون
الشخص متعلام ،ومع ذلك فانو جيهل كل يشء عن
احلياة العامة ،وقد يكون الشخص أميا ولكنو يمتلك
كافة الصفات التي تؤهلو يف احلياة العامة.
واآلن نجد انفسنا أمام مبدأين مبدأ االنتخاب
ومبدأ التعيني ألعضاء املجال املحلية ،واننـي أرى
أنــو يمكــن ا تيــار أحــدمها إذا اشــرتطنا ألعضــاء
ا يئات املحلية فوطـا وصـفات تؤهـل أيـا مـنه
للقيام بمهامو ع الوجو األفضل ،وذلـك مـا كـان
يشرتطو املسلمون يف ا تيار من لديو الكفاءة العاليـة
يف إنجاز أعاملو املوكلة اليو والذي سنبينو يف املباحث
القادمة.
 -3وجواد رقا ة إادارية مان جاناب السالطة
املركزية (ال نفيذية)
الرقابة أو الوصاية هي أسـال مـن األسـس
العامــة التــي كـ وتــنا توزيــع الســلطات بــني
االشخاص إداريا ،وهـي وجـو مـن أوجـو الرقابـة
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اإلداري ـة التــي متارســها الدولــة عــ األشــخاص

نفسو ،وما يصاحب عملية تنفيذ املرشوعات

اإلدارية ،وهـي تتميـز عـن الرقابـة الدا ليـة التـي

املحلية من رغبة يف املحافاة عليها وصيانتها

تتمثل يف تعني الدولة لبع

أعضاء جمـالس اإلدارة

هــذه الوحــدات أو هيئــات رقابــة دا ــل إدارهتــا،
وهؤالء االعضاء وا يئات يامرسـون رقابـة دا ليـة

ألهنا من صنعو.
-3

الضغط املتزايد من طلبات اجلامهري بإحالتهـا

ضمن إدارة الوحدات الامركزية.
ويــرى (وامبــور) أن الوصــاية هــي جمموعــة
السلطات املحددة واملخولة بقانون لو لسـلطة عليـا،
بقصد قي املرشوعية ومحاية املصـلحة العامـة مـن

إىل األقالي .
-4

الرسعة واملرونة يف البت يف األعامل املحلية.

-5

تنميــة القــدرات واملهــارات القيــادة لســكان
األقــالي للتــدريب عــ

السلبيات الضارة ،أو اسـاءة اسـتعامل االشـخاص
لسلطاهت يف ناام الامركزية .وينتقد هذا التعري
بسنو أمهل الوصاية التي متارل عن طري اجلمهـور،
وعن طري التنايامت السياسية ،وأجهزة االعـام.
(مصطفى .)1990
والرقابة التـي جتراـا السـلطة املركزيـة عـ
الوحدات اإلقليمية قد تكون يف مواجهة أعضائها أو
يف مواجهة أعام ا وترصفاهتا.

عنرص املشاركة وتوسيع نطاق ممارسة
حيث

يدرسون مشاكله وجيدون طرق حلها.
-2

اإلدارية والسياسية.
-6

تــوفري املعلومــات األساســية واإلحصــاءات
املحليـة لاســتفادة منهـا مــن قبـل احلكومــة
املركزية يف ختطيط املشاريع القومية الكربى.
املبحث الثاين :تطور مفهوم الالمركزية

اإلادارية يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وعهد
املطلب األول :تطاور الالمركزياة اإلادارياة يف عهاد

تتمثل أه امليزات يف الامركزية اإلدارية بام ييل:
الديمقراطية بني أهايل األقالي

مــل املســؤولية

اخللفاء الراشدين

املطلب الثاين :ميزات الالمركزية اإلادارية
-1

يعفي احلك الامركزي احلكومة املركزية من

تنمية الشعور باملسؤولية االجتامعية والقومية
مما يكسب املواطن الشعور بالرىض عن

النبي صىل اهلل عليه وسلم
لقد مرت أقالي الدولة اإلسامية يف بداية
تسسيسها بمرحلتني :األوىل :الطابع املركزي يف أول
دولة يف املدينة املنورة طبق ًا لعصمة النبي ص ا
عليو وسل  ،وانو ينط بالوحي ملا فيو مصلحة البرش
مجعي ًا ،ونار ًا حلج الدولة ومدى الطاعة فيها للنبي

122
ص

أمحد حممد املومني وغسان عيسى العمري :تطور مفهوم الامركزية يف اإلدارة املحلية. . .

ا

عليو وسل فكان املناخ مناسب ًا للتلقي

املركزي يف اإلدارة والترشيعات والقيادة ،فسل
املسلمون مجيع شؤوهن للرسول ص

ا

عليو

وسل باعتباره النبي والقائد ،وكان النبي ص ا
عليو وسل

يشاور أصحابو يف األمور العامة

تؤ ذ من األغنياء لترصف ع

الفقراء يف نفس

اإلقلي ( .ابو سن.)1986 ،
ومن عاملو( والتو)(ص ا عليو وسل ) أبو
دجانة السـاعدي وسـباع بـن عرفطـة عـاماه عـ
املدينة ،واستعمل أبا سفيان بن حـرب عـ بخـران

واخلاصة ،فكانت األوامر تصدر من النبي عليو

فوالة الصاة واحلرب ووجو راشد بن عبد ا عـ

الصاة والسام إىل عاملو وقادتو ،كقول الد بن

القضاء واملاامل وعتاب بن أسيد كان وايل مكة( .أبو

الوليد( :أما بعد فإنك يا رسول ا بعثتني إىل بني

سن.)1986 ،

احلاريف بن كعب ،وأمرتني إن أتيته أن ال أقاتله

ومما ياحظ أن كثريا مـن هـؤالء العـامل مـن

مامة أيام ،وأدعوه إىل اإلسام وكتاب ا وسنة

حديثي العهد باإلسام ،من الذين أسلموا يوم فـتح

نبيو ،وإن مل يسلموا قاتلته " ،لقد كان النبي ص ا

)مكة( أو قريبا من ذلك  .وتوليـة هـؤالء تنـدرج يف

املدينة أحد أصحابو

مسالة اخليار بني الكفاءة العمليـة وبـني اإل ـاص

عليو وسل يستخل

ع

األكفاء عند روجو غازي ًا ،ومل يكن ألي من هؤالء

الديني ،وان املبـدأ الفقهـي يقتيضـ تقـدي الكفـاءة

منهاج ًا سياسي ًا اص ًا بو ،بل يلتزمون بالسياسة

العملية ع اعتبار اإل ـاص الـديني والتقـوى يف

العامة للرسول ص ا عليو وسل  .ومثال ذلك

حالة دوران األمر بينهام يف شخصني وعدم توفرمهـا

حينام بعث معاذ بن جبل إىل اليمن فقال لو:

معا يف شخص واحد يمكن تكليفو بمسؤولية معينـو

"إنك تقدم ع قوم أهل كتاب ،فليكن أول

دون اإل ال بمسؤولية أه  .وأنو ال جيـوز إمهـال

ما تدعوه إليو عباده ا  ،فإذا عرفوا ا فس ربه

العنايــة بحاجــة املجتمــع الســيايس اإلســامي إىل

أن ا تعاىل فرض عليه زكاة تؤ ذ من أغنيائه

اخلدمة الازمة التي يمكن أن يقـدمها الكفـوء غـري

وترد ع فقرائه  ،فإن ه أطاعوا لذلك فخذ منه

العارف وغري املتقـي إىل أن يوجـد الشـخص الـذي

وتوق كرائ أموا  ،وات دعوة املالوم فإنو ليس

يتمتع بالتقوى واملعرفة الدينية مع الكفـاءة العمليـة.

بينها وبني ا حجاب" يستخلص من هذا احلديث

(أبو سن.)1986 ،

توافر االستقال املايل لألقالي  ،فالصدقات والزكاة

الثانية :بعد اتساع الدولة اسند الرسول صـ
ا عليو وسل قيـادة املنـاط اخلاضـعة إىل رؤسـاء
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القبائل ،وأصبحت املدينة عاصـمة الدولـة العربيـة
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وكان اال تيار ؤالء األمراء بناء عـ تـوفر

اإلسامية ،وقسمت باقي أجزاء الدولـة إىل منـاط

فو القيادة ،فقد جـاء يف كتـاب النبـي صـ ا

إدارية ،ومل يق ِ عاملو عـ القبائـل واملنـاط عـ

عليو وسل إىل املنذر بن ساوى (أما بعـد فـإن عـاميل

حكام املناط األ رى من ملوك وأمـراء سـواء مـن

امنوا عليـك ـري ًا وإي قـد شـفعتك يف قومـك. . .

أسل منه ومن مل يسل  ،ولقد أنشس هـؤالء العـامل

وإنك مهام تصلح فلـن نعزلـك عـن عملـك" (ابـن

ناام ـ ًا عام ـ ًا للمراقبــة ،ونامــوا شــؤون الترشــيع

سعد )1958 ،والتشفيع هنا هو التفـوي

النهـائي

والعبادة وأحسنوا ناام جبي الرضائب.

يف الترصف ،فهو األ ـذ بناـام اإلدارة اإلقليميـة،

ويف ا تيار الرسول ص ا عليو وسـل ألن

ليعمل هذا العامل (األمري) بآمال القوم ومصـاحله

يكون قائد العشرية حاك ًام إداري ًا ع قبيلتو ما يـوحي

واحتياجاهت  ،وإمكانيات األقـالي  ،ومل تلـَ رقابـة

بسنو ص ا عليو وسـل كـان ال يـرى مـا يمنـع أن

احلكومة املركزية ،إنام يكون بفـرض ضـامن سـامة

ينحــو ناــام اإلدارة منحــى أســلوب الامركزيــة

املامرسة اإلدارية اإلقليمية.
ويمكــن أن نلمــس أســلوب احلك ـ الــذايت

اإلدارية.
فكــان قائــد العشــرية يتمتــع بســلطان مجــع

لإلقلي من تعهده ص ا عليو وسـل ألهـل مقنـا

(جبايـة) األمـوال ومـا يفـرض عـ املسـلمني مـن

بقولو( :وان لـيس علـيك أمـري إال مـن أهـل بيـت

الصدقة ،ويتوىل تعليمه القرآن والتفقو يف الـدين،

رسول ا )( .ابن سعد .)1958

وكان يلني للنال يف احل ويشتد علـيه يف الالـ ،

وياهر مدى تبني النبي ص ا عليو وسـل

فكان هؤالء العامل مسـتقلني أمنـاء مبـافهت ملهـام

إلعطاء األمري صـاحيات إداريـة اصـة بإقليمـو،

إداري ًا مـع

عندما كتب النبي عليو الصاة والسام إىل هوذة بن

األ ذ بعني االعتبار الاروف الزمنية والبيئية آنذاك.

عيل شيخ الياممة ،وأرسلو مع سليط بن عمرو بقولو:

وحفاظ ًا ع متاسـك الدولـة ووحـدهتا فقـد

(فسسل تسـل  ،واجعـل لـك مـا ـت قـدميك)،

وضع الرسول ص ا عليو وسـل هـؤالء العـامل

(الطرباي  .)1987فكتب لو هـوذة يـذكر صـفات

ت املراقبة .فقد ورد أهن (أي عامل الرسول الذين

تؤهلو لذلك (ما أحسن ما تدعو إليـو وأمجلـو ،وأنـا

يتعاملون مع مشـايخ تلـك القبائـل) أسسـوا ناامـ ًا

شاعر قـومي و طيـبه  ،والعـرب هتـاب مكـاي،

وظائفه اإلدارية ع األقالي التابعة

للمراقبة عام ًا.

فاجعل يل بع

األمر اتبعك).
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وكذلك يف كتاب النبي عليو الصاة والسام
إىل مقيـ
بع

(وانــو ال يــؤمر علــيه إال بعضــه ع ـ

 ،عـ بنـي مالـك أمـريه وعـ األحـاف

رقابتو ع أشخاص عاملو أن يملك سـلطة تعييـنه
وتوقيع السلطات التسديبية عليه .
لقد كان الرسول ص ا عليو وسل الرائـد

أمريه ) ،وكـذلك يف كتابـو صـ ا عليـو وسـل

يف إرســاء هــذا احل ـ بتــسمريه األم ـراء ع ـ الــباد

لســهل بــن مالــك مــن بسهلــو ( . . .وعــامله مــن

املفتوحة ،فوىل احلك بن سعيد ع فدك ووىل أ ـاه

أنفسه ) وما جاء ليحنة بن رؤية ( . . .ليس علـيك

عمرو بن سعيد عـ وادي القـرى ،ووىل يزيـد بـن

أمري إال من أنفسك أو مـن بيـت رسـول ا ) (ابـن

صخر بن حرب (بن أت سفيان) ع تيام بعد فتحها،

سعد .)1958 ،وغريها.

ووىل عتاب بن أسيد بن أت العاص بن أمية بن عبـد

لقد كان املسلمون يف عهد النبوة حريصني

شمس ع مكة( .النسائي.)1957 ،

كل احلرص ع إتباع أحكام وتعالي الرشع لقوة

وقد كان ص ا عليو وسل يعزل من مبـت

عقيدهت وسمو أ اقه التي هذ ا اإلسام .قال

بالدليل خمالفة العامل حلدود الرشع ،فعزل عاء بن

تعاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

احلرضمي عاملو ع البحرين ألن وفد عبـد القـيس

ﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ

شكاه للرسول ص ا عليو وسل  ،وتبني صحة ما

ﯯ ﮊ التوبة ،آية  ،105فكانوا يعتربون هذا

نسب إليو( .ابن كثري .)1952 ،وعـزل ابـن اللثيبـة

العمل هو أمانة ملن يتواله وأهن يسسلون عنها أمام
ا وذلك واضح من قول النبي ص ا عليو وسل
ألت ذر( :إهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة زي وندامة
إال من أ ذها بحقها وأدى الذي عليو فيها).
(مسل .)1962 ،
ونــرى ق ـ العنرص ـ الثالــث مــن عنــا
الامركزية اإلقليمية يف عهد الرسول ص ا عليـو
وسل فض ً
ا عن الرقابـة الذاتيـة يف األنفـس ،فقـد
باف ص ا عليو وسل رقابة ع عاملو بصورتيها:
رقابة ع أشخاصه  ،ورقابـة عـ أعام ـ  .فمـن

عن والية مجع الصدقات بعد التسكد من قبولو ا دية
(الرشوة) ،وقال ص ا عليو وسل يف ذلك ( :ما
بال ا لعامل نبعثو فيجيء فيقـول :هـذا لكـ وهـذا
أهدي يل ،أفـا جلـس يف بيـت أبيـو ،وأمـو فيناـر
أادى إليو أم ال؟ والذي نفس حممـد بيـده ال نبعـث
أحد ًا منك فيس ذ شيئ ًا إال جاء بو يوم القيامة حيملـو
ع رقبتو إن كان بقرة ا وار أو شاه تيعر )( .ابن
حنبل.)1965 ،
وقد تقترص السلطة التسديبية ع

تغري

العامل حسب درجة املخالفة ،حيث أدى النبي ص
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وكان الطابع يف بداية ا جـرة مركزيـ ًا إداريـ ًا

عندما ماطلو رجل يف صدقتو فرضبو أبو جه وشج

يرتكز ع األوامر واألحكـام العامـة املـوحى ـا،

وجهو ،فسدى لو تعويض ًا عن تلك الفعلة.

وبعد أن فتحت البلدان واتسعت رقعة الدولة أصبح

أما الرقابة ع األعامل فقد كان يرشف ع
أعمل عاملو وينصحه ويرشده ويصدر إليه

الناام الامركزي اإلقليمي املطب باستثناء العاصمة
(املدينة املنورة) ( .مصطفى.)1990 ،

التوصيات ،فكان يوصيه أن يلينوا النال يف احل ،
ويشتدوا عليه يف الال  ،وأن ال يس ذوا من النال
كرائ أموا

يف الصدقة كقولو ملعاذ حني بعثو والي ًا

ع صدقات اليمن :وعلمه أن ا فرض عليه

املطلب الثاين :تطور مفهوم الالمركزياة اإلادارياة يف
عهد اخللفاء الراشدين.
سار اخللفاء الراشدون ع منهج النبي حممـد

صدقة تؤ ذ من أغنيائه وترد ع فقرائه وإياك

ص ا عليو وسل يف تركيز معا الوان النشاطات

أموا )( .مسل .)1962 ،

اإلدارية بني أيدا  ،فكان أحده يقر من االمراء ما

وكان يفتش ع عاملو ،وحيق يف الشـكاوى

ا تري مـن سـابقو وأحينـا أ ـرى يتـار بـدال منـو،

املقدمة ضده  ،ويسمع ما ينتقل إليو من أ بـاره

ويصدرون اليه أوامر رئاسية ،كـام فعـل أبـو بكـر

مثل ققو من شكاية وفـد عبـد قـيس عـ العـاء

الصدي عندما أمـر قـادة الفـتح لـباد الشـام أن ال

احلرضمي عاملو ع البحرين( .الطربي.)1966 ،

يقــاتلوا أحــدا حتــى يــدعوه إىل داعيــة ا  ،فمــن

كام ق من عدم صـحة شـكوى اـود يـرب عـ

استجاب

قبل منو وأعانوه عليو ،ومن أبى أمروا

عاملو عبد ا بن رواحو( .ابن حجر.)1952 ،

أن يقاتلوه ،وكانت أوامره توزع وتت يف األقالي

فكانت األقالي اإلسامية يف عهد النبي ص

كلها ياهر ذلك من بع

عبارات ات بكر الصـدي

ا عليو وسل قائمة ع املركزيـة السياسـية حيـث

بقولو ( :وأمرت رسويل أن يقرأه يف كل جممع لكـ )

جتمعت كافة السلطات العامة يف الدولة اإلسـامية،

(البغدادي.)1960 ،

من تنفيذية وترشيعية وقضائية يف يد الرسـول صـ

وكان القادة واالمراء والعامل مطيعني ألوامر

ا عليو وسل  ،فكانت لو وظيفـة الرسـول والنبـي

اخللفاء(أوامر السلطة املركزية) فقد الزمـوا أنفسـه

واحلاك واملرشع والقايض ورئيس احلكومـة وقائـد

بــام فعــو الرســول صـ ا عليــو وســل بقولــو:

جيوش املسلمني .ولذلك ما يربره كام بينا.
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(السمع والطاعة ح ما مل يؤمر باملعصية ،فـاذا أمـر
بمعصية فا سمع وال طاعة)( .الرتمذي.)1952 ،

كــان األمــراء يعــودون إىل قــرار اخلليفــة
وتوجيهاتو إذا تعارضت القرارات ،فعندما أمر أبـو

وقد أ ذ اخللفـاء الراشـدون بمبـدأ التـدرج

بكر قائده الد بن الوليد التوجو من العراق إىل باد

الوظيفي إىل حد كبري ،فلكي يـت التناـي الـدا يل

الشــام ليســتخل

املثنــى ع ـ فتوحــات العــراق،

ألي جهاز من األجهـزة اإلداريـة ال بـد مـن قـ

فسحرض الـد أصـحاب رسـول ا صـ ا عليـو

تدرج وظيفي بـني مجيـع املـوظفني يف هـذا اجلهـاز،

وسل الذين كانوا يف جيشو وأراد االنفصال ـ إىل

والذي يتخذ شـكا هرميـا يمثـل قمتـو اخلليفـة أو

الشام ،فل يقبل املثنى وقال :وا ال أقـي إال عـ

الرئيس يف اجلهاز ،ويتدرج باقي العامل هرميـا حتـى

إنفاذ أمر أت بكـر يف استصـحاب نصـ

القاعدة.

(ابن حجر ،)1952 ،وهذا يدل عـ تـذوق سـلي

فنجد أن أبـا بكـر ريض ا عنـو جعـل عـ

الصـحابة

لشؤون اإلدارة يف وقت مبكر.

االنصار مابت بن قيس االنصاري إال أنو كـان ـت

وكان اخللفاء الراشدون يتخذون مـن صـفوة

إمرة الد بـن الوليـد ريض ا عـنه مجيعـا ،وقـد

الصحابة ذوي اخلربة لتفويضـه يف اختـاذ قـرارات

اطب األمراء :إن اجتمعت ع قتال فسمريك أبـو

املسائل اخلاصة ،ويس ـذ اخللفـاء بـام

هنائية يف بع

عبيدة بن اجلراح الفهري ،وإال فيزيد بن أت سفيان.

يتوصل إليو هؤالء الصحابة من آراء .مـن ذلـك أن

كـام أن عمــرو بـن العــاص كـان مــددا للمســلمني،

ابو بكر الصدي كان يواف ع من يتاره من فوض

وأمريا ع من ضـ إليـو وقـد واله أبـو بكـر أرض

إليه األمر من الصحابة مثـل عمـر وعـثامن وعليـا

فلسطني ووىل فحبيل أرض األردن ووىل يزيد باد

وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبل وأت بن كعب

الشام (دمش ).

وزيد بن مابت يف ا تيار القضاة .وكان لبعد األقالي

وكانت توجيهات اخللفاء الراشـدون للقـادة

املفتوحة عن مركـز اخلافـة ومتا ـة هـذه احلـدود

ظاهرة ،ففي رسالة إىل فحبيل ابن حسـنو مـن أت

لألعداء واحلاجة الختـاذ قـرارات رسيعـة مـن أهـ

بكر اخلليفة( :إذا نزل ك أمر حت اج ه إىل أمر ال قاي

األســباب التــي دعــت اخللفــاء إىل إعطــاء القــادة

الناصح ،فليكن أول من تبدأ ه أ و عبيد ا ن اجلراح

االستقال يف اختاذ مـا يرونـو نافعـا ومطابقـا لـروح

ومعاذ ن جب  ،وإليك خالدا ن سعيد ثالثاا) (ا ان

اإلسام .وياهر ذلك االستقال مما فعلو مروان بـن

سعد.)1958 ،

احلك عامل عثامن ع املدينة يف أول افـة عـثامن
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وعامل بالسياسة وال يدري ع من اسـتعمل) فعـزل
اخلليفــة عمــر واليــو عــامر بــن يــارس وســس

مــن

وكان اخللفاء يس ذون برأي أهل األقالي يف

تريـدون؟ فقــالوا :عبــد ا بـن قــيس -أبــا موســى

ا تيار العامل(األمري) عليه  ،وكان بقاء هذا األمري

األشــعري -فــسقره عليــو) (الطــربي.)1987 ،

مرهونا بقبول أهل األقالي  ،من ذلك ما جاء يف

وشكوا املغرية بن شعبة والوليـد بـن عقبـة فعـز ام،

كتاب أت بكر إىل األشعث بن قيس ومن معو من

حتى قيل إن اخلليفـة عمـر ضـج مـن أهـل العـراق

قبائل كندة( :بس ا الرمحن الرحي من عبد ا بن

وقال :أعضل ت أهل الكوفـة ال يرضـون بـسمري وال

عثامن ليفة رسول ا إىل األشعث بن قيس ومن

يرضاه أمري) (البيهقي.)1974 ،

معو من قبائل كندة أما بعد :فإن كان ا عصمك

عمد أبو بكر إىل إعادة تقسي اجلزيرة إىل

من الرجوع عن دين اإلسام وعن منع الزكاة ما

واليات شسهنا شسن املحافاات يف احلك املحيل يف

فعلو بك عاميل زياد بن لبيد ،فإي أعزلو وأويل

معا الدول املعا

ة ،وكان عددها امنتي عرشة

عليك من بون  . . . .وقد أمرت صاحب كتات

والية أو عاملة وهي :مكة واملدينة والطائ

هذا ،إن أنت قبلت احل  ،أن يسمر زياد باالنرصاف

وحرضموت و والن وزبيد ومرقع واجلند ونجران

عنك ( ) . . .الطربي .)1987 ،ومنها ما جاء يف

ُوجرش يف اليمن والبحرين.

وصنعاء

كتاب الد بن الوليد إىل صلوبا بن نسطونا وقومو:

أي أنو قس احلجاز إىل مايف واليات واليمن

(وإنك قد نقيت ع قومك وإن قومك قد رضوا

إىل مامن وجعل البحرين واليـة واحـدة .أمـا قـواده

بك ،وقد قبلت ومن معي من املسلمني ورضيت

الذين وجهه إىل فتح العراق والشام فكان كل منه

وريض قومك فلك الذمة واملنعة) (الطربي،

يويل العـامل والـوالة عـ األرايض التـي يفتحوهنـا

.)1987

(جمدالوي.)1991 ،

وقد شكا أهل الكوفة سعد بن أت وقاص إىل

بل كان عمر يس ذ برأي أهل األقالي فيكتب

اخلليفة عمر بن اخلطاب فعزلو بعد أن تسكد من عدم

أن يبعثوا إليو رجا من أ ريه وأصلحه  ،وإىل

رغبة أهل إقلي الكوفة واستعمل حملو عامر بن يارس

أهل البرصة كذلك وإىل أهل الشام ،فبعث إليو أهـل

ريض ا عنه مجيعا .وشكوا عامرا وقـالوا :إنـو ال

الكوفة عثامن بن فرقد ،وبعث إليو أهل الشـام معـن

حيمل ما هو فيو ،وأنو ليس بـسمني ،وأنـو غـري كـاف

بن يزيد ،وبعث إليو أهل البرصة عثامن احلجـاج بـن
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عا  ،فاستعمل كل منه ع

راج أهلو (مسـل ،

.)1962

مواضعو ،ولو نالك منو ألتيتك بو .قال عمر بن
اخلطاب  :فام جئتنا بيشء؟ قال عمري :ال .فقال

وهذا عثامن بـن عفـان عنـدما علـ أن أهـل

عمر :جددا لعمري عهدا .فقال عمري بن سعيد :ال

الكوفـة يريـدون بـديا لســعيد بـن العـاص وأهنـ

عملت لك وال ألحد بعدك .فاهر استعانة األمري

إىل طلـبه

العاملني من صلحاء إقليمو دون استئذان

يتارون أبـا موسـى األشـعري أجـا

ببع

وكتب اليه ( :بسـ ا الـرمحن الـرحي  . . .أمـا

اخلليفة عمر ،وباف السلطات املمنوحة لو يف إنفاق

بعد .فقد أمرت عليك من ا ـرتت وأعفيـتك مـن

ما مجعو من مال اإلقلي وهو ما عرفو املعا

ون

سعيد) (البغدادي.)1960 ،

بالامركزية يف اإلنفاق.

وقد أهت عمر كغريه من اخللفاء الراشدين

وملا اتسعت رقعة الدولة اإلسـامية يف عهـد

باملوارد املحلية لألقالي الدولة اإلسامية وهو ما

عمر بـن اخلطـاب قسـمها إىل أقسـام إداريـة كبـرية

ون اصطاح ( المركزية االنفاق)

لتسهل إدارهتا وهي باد فارل :مايف واليات هـي

مرافقها

سجستان ومكران وكرمان ووالية طربستان ووالية

اخلاصة والباقي حيمل إىل اخلزينة العامة يف العاصمة

راسان وباد العراق واألهواز وقسمها إىل قسمني

يطل عليو املعا

فكانت كل والية ترصف إيراداهتا ع

املدينة املنورة ،وياهر ذلك يف جواب عمرو بن

أحدها حارضتو الكوفة واآل ر البرصة.

العاص إىل عمر بن اخلطاب(  . . .يؤ ذ ارتفاعها-

وقس باد الشام إىل قسمني أحدمها حارضتو

يعني باد مرص -يرصف يف عامرهتا ،ترعها

محص واآل ر دمش  ،وجعل فلسطني قسام قائام

إال منو

بذاتو .وقس إفريقيا إىل مايف واليات مرص العليا

وجسورها . . ،ال يستسدي راج كل صن
عند استهاكو) (البغدادي.)1960 ،

ومرص السف وغرب مرص وصحراء ليبيا.

ومن هذا االستقال ممارسة عمري بن سعيد

أما اجلزيرة العربية فسبقاها كام كانت يف عهد

أمري محص ملدة سنة دون أن يرسل مبافة لعمر بن

أت بكر الصدي وكان من سياسة عمر الامركزية :

اخلطاب رب عن عملو .حتى أن اخلليفة عمر ظن

إطاق احلرية للعامل يف الشؤون املحلية وتقييده يف

بسن عمري قد الفو فاستدعاه وسسلو فقال عمري:

املسائل العامة  .وهذا يعني أن اخلليفة كان حيدد

(بعثتني حتى أتيت البلد فجمعت صلحاء أهلها

سلطاتو وصاحياتو يف "عهد" يقرأ ع املأل م يرتك

فوليته جباية فيئه  ،حتى إذا مجعوه وضعتو

لو حرية الترصف واإلدارة يف حدود واليتو  .وملا
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د ل الوالة العرب إىل الواليات اجلديدة يف باد

املسلمني عامة باخلري والربكات ومنها (الطربي،

فارل وباد الروم وجدوها ذات حضارة ومدنية

:)1966

عريقة مل يبلغها العرب قبل اإلسام ،و ذا مل حياول
العرب أن يغريوا الناام اإلداري الثابت فيها بل
جلسوا إىل التغيري واإلصاح اجلزئي الذي تمو روح
اإلسام .

 -1حفر ليج أمري املؤمنني لربط النيل يف مرص
بالبحر األمحر حلمل الطعام إىل املدينة ومكة.
 -2حفر الرتع يف العراق وتناي املجاري ليصل
املاء إىل كل بقعة صاحلة للزراعة وإصاح

وكان ع

الوايل اإلفاف العام وإقامة

الصاة واألمانة وتنفيذ املرشوعات العمرانية
والتنموية واخلدمية لسكان الوالية واجلهاد

القناطر واجلسور.
 -3حفر الرتع يف الشام ومرص وإقامة اجلسور
وبناء القناطر وإصاح األرايض.

ونتيجة لتوسع الفتوحات اإلسامية يف عهد

 -4أمر عاملو ع الكوفة أبو موسى األشعري بسن

واملسلمني من عرب

مايف

الفاروق وكثرة األموال

وغريه وإنشاء اجليش الناامي وفرض املرتبات
الثابتة للوالة والعامل واجليش وتناي العطاء مما دفع
عمل إىل تناي

أمور الدولة املرتامية بإيراداهتا

ومرصوفاهتا فاقتضت احلاجة إىل إنشاء الدواوين.
والديوان هو موضع حلفظ ما يتعل بحقوق

جيري ألهل الكوفة هنرا من دجلة ع
فراسخ إىل شام ا .

 -5ختطيط وإنشاء املدن اإلسامية :ومنها البرصة
سنو 15هــ والكوفة سنو17هـ والفسطا
سنو21هـ .وهذا إيذان بانتقال العرب من دور
القبيلة إىل دور املدنية واحلضارة .

السلطنة من األعامل واألموال ومن يقوم ا من

وكذلك عندما أراد عثامن بن عفان أن يقرص

اجليوش والعامل  .ومن هذه الدواوين ديوان

سلطة عمرو بن العاص ع احلرب والصاة فقط،

اإلنشاء وديوان العطاء وديوان اجلند وديوان

وأن يويل عبد ا بن سعد ع اخلراج ،قال سعد:
أنا إذا كامسك البقرة وآ ر حيلبها ،فرف

اجلباية(اخلراج واجلزية).
هذا وقد دفع عمر بن اخلطاب ريض ا
عنو بعد أن استقر الفتح عاملو إىل القيام باملرشوعات
العامة التي تعود ع

أهل الباد

اصة وع

ما أراد

عثامن ريض ا عنه مجيعا (البغدادي.)1960 ،
شهدت املدينة تطورات إدارية حمدودة وإن
كانت ع قدر من األمهية فقد ول العسس إىل
ناام لو أصول وقواعد ومهام حمددة وهو يمثل ناام
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الرشطة .ويمكن القول بسن األوضاع اإلدارية

األرض أبلَ من نارك يف استجاب اخلراج ألن

سارت ع ما كانت عليو يف عهد الفاروق وربام

ذلك ال يدرك إال بالعامرة ومن طلب اخلراج بغري

يرجع السبب يف حمدودية اإلضافة للنا اإلدارية يف

عامرة أ رج الباد وأهلك العباد ومل يستق أمره إال

املدينة إىل اضطراب األقالي والاروف السياسية

قليا".
ويف شسن تولية الوالة والعامل فقد قال "انار

التي مرت ا الدولة اإلسامية.
وع الصعيد اخلارجي فقد ت ض إقلي

يف أمور عاملك فاستعمله ا تيارا وال تو

حماباة

أرمينة يف الشامل وباد ا ضبة اإليرانية و راسان يف

وأمرة"  .م بعد ذلك طالبو بتوفري الراتب املناسب

املرشق ،وطرابلس وتونس يف املغرب وصارت

للعامل ويف العدل وجتنب الال واحلرص ع

الدولة متتد حتى هنر جيحون فقا وتونس غرب ًا وإىل

إرضاء اجلامعة .وكان عيل (ريض ا عنو) يقول إن

أطراف السند جنوب ًا.

عمر كان رشيد األمر ولن أغري شيئا صنعو عمر.
طريقة من

ويمكن إمجال القول بسن التقسيامت اإلدارية

لقد سلك عيل )ريض ا

سبقوه إىل اإلمامة يف اإلدارة فكان يويل العامل

يف عهد اخللفاء الراشدين قد تركت تفاصيل اإلدارة

ويطل يده باجلملة ]أي يعطيو تفويضا إداريا كاما

اإلدارية يف املراكز التي مل يقطنها العرب

يف واليتو [ م يكش

عنو(

والوظائ

حالو ]أي يراقبو[ وكان يدعو

من الدولتني الساسانية والبيزنطية بيد السكان

عاملو إىل الزهد واالقتصاد والتبلَ بميسور العيش

املحليني مع احتفاظ املسلمني بح

اإلفاف

مع الرف بالرعية .

والتبديل.

ولعل كتابو لألشرت النخعي واليو ع مرص ما

وكان للخليفة ح

فرض الرضائب أو

سفرا إداريا يف فلسفة اإلدارة وتطبيقاهتا ،إذ
يعترب ً

تعديلها أو إلغائها ،وبقيت واردات املدن من

كان الكتاب جامعا أرسى أسس اإلدارة فيام يص

الرضائب سب ضمن الواردات العامة للمدينة

املشورة وا تيار العامل و فيزه وتوفري الرواتب

وإن التغيريات التي كان يد لها املسلمون هي ع

 ،ومما جاء يف الكتاب "وتفقد أمر اخلراج

احلصة اإلمجالية املطلوبة من املدينة .وكان يرتك ذلك

املناسبة

بام يصلح أهلو فإن يف إصاحو صاحا ملن سواه ،

إىل الدواوين املحلية لتناي األمور املالية بني مركز

وال إصاح ملن سواه إال

 ،ألن النال كله

عيال ع اخلراج وأهلو ،وليكن نارك إىل عامرة

املدينة والري

مما ساعد يف انتعاش مراكز املدن وما

حو ا و ف

ع احلكومة املركزية وقوى الصلة
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املواد الغذائية .وبذلك اكتسب املرص

األقالي وبذلك متتعت األقالي بيشء من االستقال

ذه اخلاصية ميزة ع بقية مدن الدولة اإلسامية

الذايت .هذا وقد عني اخللفاء والوالة بحفظ

وكان سببا يف ازدهار احلياة االقتصادية فيو ويف جلب

املكاتبات والسجات يف الدواوين املعتمدة ع

عدد جديد من املهاجرين العرب والعج .
حيث أصبحت األمصار مراكز احلياة

املامرسات والتطبي العميل .
وع صعيد آ ر اقتضت متطلبات األمن يف

السياسية واالقتصادية والفكرية يف الدولة اإلسامية

الطرق الرئيسية إقامة تنايامت اصة تؤمن حركة

إبان القرن األول .فسهلها قاموا باألدوار الرئيسة يف

التجارة والتنقل للنال وللجيوش وشملت طرق

الواقع

األحدايف السياسية والفقهية املبنية ع

راسان والفرات ومكة ودجلو  .أما األمصار فهي

وأصبحت نامها هي الصورة املثالية عند كثري من

املدن التي استوطنتها احلاميات العربية يف باد الشام

املسلمني وكان ذا االزدهار االقتصادي والفكري

وقزوين وبخارى وغريها  .وقد متيزت بسيادة اللغة

أمر يف ضع

الروح العسكرية بعد تناقص

واملثل والتقاليد العربية ،وقد كانت العشرية تشرتك

الفتوحات ونمو حياة الرتف .

بدفع الدية عن القتل اخلطس الذي يرتكبو أحد

ومما جيب ذكره أن الدولة اإلسامية قامت

أفرادها ،وتريف من ال واريف لو ،وهي مسؤولة عن

ع املامرسات العلمية أكثر مما ع نا وقوانني

قمع املشاغبني فيها .وكان عليها عريفا مسؤوال عن

مقننة مكتوبة وان كتب الفقو مل تدون إال بعد

حفظ أسامء العرب والرأي يف العشرية وعن توزيع

استقرار هذه املامرسات حتى أصبحت عادات

العطاء وتبليَ أوامر احلكومة .مما عم

احلس

متمكنة من القانون املطب عمليا (صالح.)2001 ،

باملسؤولية واملصلحة املشرتكة يف احلفاظ ع الدولة.
إن استقرار املرص أضع

وجود الروح

القبلية الضيقة وشجع النال ع التشبع بمبادئ

املبحث الثالث :تطور الالمركزية
اإلادارية يف العهد العبايس

املسؤولية القانونية واأل اقية اجلديدة .هذا وقد

يف العهد العبايس األول ويف زمن أبو جعفر

كانت توزع معا جبايات األقالي التي فتحها

املنصور ]مؤسس الدولة العباسية [ فقد جاء مما كتبو

مقاتلو ذلك املرص ع السكان بشكل عطاء سنوي

إىل مسل بن قتيبة يسمره دم دور من رج مع

بلَ  2500-200دره  .وكذلك أرزقاه من

اخلوارج وعقر نخله  ،فكتب إليو بسي ذلك نبدأ،
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بالنخل أم بالدور؟ فكتب إليو املنصور أما بعد فاي

واألنبار والنهروان وواسط وقد استعمل لكل منها

لو أمرتك بإفساد ممره كتبت إيل تستسذن يف أي

تعبري "معاملة" وظل يرتدد بجانبها استعامل تعابري

الثمر تبدأ " . . . . . . .وعزلو (الطربي.)1966 ،

"الكورة" "والبلدة" ولكن بغري مفهومها القدي .

أما طريقة هارون الرشيد يف اإلدارة املحلية

فهو

أما العمل الذي كان يف كل قس

فإهنا تتمثل يف تفويضو ألمراء الواليات ،وأن أهل

للصدور والناار واملرشفني والكتاب والقضاة أما

الوالية ينارون يف تدبري اجليوش واألحكام

املقصود ذه التعبريات فهو:

ويقلدون القضاء واحلكام وجيبون اخلراج ويقبضون

 -الصدر  :املوظ

الصدقات ويقلدون العامل فيها .وكانت ممارسة هذه

-الناظر  :يرشف ع أعامل الزراعة وأعامر األرض

اال تصاصات بالشورى مع ا يئات املحلية.
وكان يدير كثريا من املدن جملس ًا مكون ًا من
أعيان املواطنني يسمى ديوان الشورى ،تعني

األع يف الوحدة اإلدارية.

وتفقد املعامات وإمبات مدهنا ورجا ا
واالهتامم بالري واملوايش والبذور والزراعة
والغاة.

احلكومة أعضاءه ويرأل الديوان شخص منتخب

-املرشف :يراقب املعامات ويدققها ويضبط

وكانت كل مدينة يف الرشق مع ضواحيها التابعة ا

حساباهتا وجباياهتا واالهتامم بمخازن البذور

تدير شؤوهنا بنفسها فتجمع الرضائب وتدفع القدر

و ت إمرتو كتاب عمله تدقي

وضبط

املحدد للدولة وال تتد ل احلكومة املركزية إال حني

السجات.

ينشب نزاع بني املدن املجاورة وكانت املدن

كام برزت يف عهد العباسيني تشكيات

بضواحيها تكون إمارات شبو مستقلة .

املؤسسات اإلدارية األكرب إذ تطور مفهوم الوزارة

ويف العهود العباسية املتس رة منذ أوا ر

وتناي القضاء وبرزت فكرة احلسبة كمنامة إدارية

القرن السادل للهجرة ظهرت أسامء تقسيامت

ترعى اجلوانب االجتامعية وتسمر باملعروف وتنهى

إدارية يف العراق وتعابري عن كبار رجا ا اإلداريني

عن املنكر وتعددت الدواوين نتيجة لنمو العاملني

وهي ختتل

يف تعابريها ومضامينها عام كان سائدا

يف القرون األوىل حتى القرن الرابع للهجرة.
وشملت األقسام طري

وتشعب اخلدمات احلكومية.
أما عن الوزارة فل تكن معروفة يف العصور

راسان واخلالص

اإلسامية األوىل وأول من سمي بالوزير هو أبو

وتكريت ودجيل وهنر عيسى وهنر امللك واحللة

سلمة اخلال يف عهد أت العبال السفاح وكان
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يف الوزير التحيل بصفات أمهها األمانة

يشرت

 -4جيوز لوزير التفوي
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أن يترصف يف أموال

ما يستح لو ويدفع ما جيب

والصدق والذكاء واحلكمة والتجارب ،وكان الوزير

بيت املال بقب

هو الساعد األيمن للخليفة يرجع إليو يف األمور

منو وليس لوزير التنفيذ ذلك .

ا امة ويقدم للخليفة املشورة .

توسع تطبي الامركزية اإلدارية يف العهد

وقد ظهر يف العرص العبايس مفهومان

االموي نارا للحاجة املرتتبة ع زيادة اتساع الدولة

 .ففي

اإلسامية ود ول العديد من غري العرب اإلسام،

وزاره التنفيذ يكون الوزير منفذا ألوامر اخلليفة بدقة

فكان األسلوب األنسب يف إدارة هذه األقالي هو

دون أن يكون لو هو شخصيا رأي ،أما وزارة

الامركزية ،وبتتبع سرية اخللفاء وتاريخ الدولة

فتعني منح سلطة واسعة وأحيانا مطلقة

ها كام ييل:

للوزارة :وزاره التنفيذ ووزارة التفوي

التفوي

للوزير فيترصف بمقتضاها يف اختاذ القرار اإلداري
دون الرجوع إىل اخلليفة ومن احلقوق التي منحت
لوزير التفوي

 :ح

تعيني الوالة وح

تسيري

اجليوش وح النار يف أمور بيت املال والنار يف
املاامل .
أما عن أبرز الفرو قات بني الوزارتني فهي
كاآليت:
 -1جيوز لوزير التفوي

مبافة احلك والنار يف

املاامل وليس ذلك لوزير التنفيذ .
 -2جيوز لوزير التفوي

أن يستبد بتقليد الوالة

وليس ذلك لوزير التنفيذ .
 -3جيوز لوزير التفوي

أن ينفرد بتسيري اجليوش

وتدبري احلروب وليس ذلك لوزير التنفيذ

العباسية جتد مدى التطبي الواسع لعنا
 -1تطبيق عنرص املصالح املحلية

بعد أن توسعت رقعة الدولة اإلسامية
ظهرت احلاجة إىل تطبي الامركزية اإلدارية يف
االمصار املفتوحة فكانوا يعهدون إىل أهل األمصار
املفتوحة بإدارة جمالسه املحلية ،فيت ا تيار الرئيس
ذا املجلس وتعني السلطة املركزية االعضاء يف
اإلقلي  ،وسمي هذا املجلس بديوان الشورى ،ومن
مااهر استقال هذا الديوان قيامو بجمع الزعامء
وإدارة املراف العامة املحلية لسد حاجات اإلقلي
املحلية ،وتناي عمليات التبادل التجاري للمدينة،
وكان هذا الديوان يتمتع بدرجة كبرية من
االستقال ،حيث كان تد ل احلكومة مقصورا ع
حاالت النزاع بني هذه املدن ،وكان ذاك الديوان
ممثا للمجالس املحلية اإلقليمية ،وقد وصل عن
استقال هذه املدن أن وصفها مولوي حسيني باملدن
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احلرة يف أروبا ،وأجاز اخللفاء لوالهت سلطة االنفاق

فجعل هارون لو ذلك فمىض إىل مرص (الطربي،

ع مراف واليته املحلية من مواردها.

 .)1966وكذلك فإن عامل هارون الرشيد ع
اليمن كان يتمتع بسلطات كبرية محاد الرببري الذي
نعمت اليمن يف عهده باألمن والطمسنينة والر اء

 -2اس قالل احلكام اإلاداريني يف األقاليم
كان الوالة مستقلون يف أقاليمه باعتباره

فاتسعت العامرات بصنعاء كام زاد عدد املساجد فيها

نوابا للخليفة الذي يمنحه صاحية تعيني بع

(الطربي .)1966 ،ومن ذلك أيضا أن وفد أهل

كبار املوظفني إلدارة االعامل ا امة يف مطاق واليتو.

مرص كانوا يف العراق فد لوا ع أت جعفر املنصور

وكان الوايل يستعني بذوي الرأي واملعرفة بشؤون

 :أعا ا أجرك يف قاضيك أت

الوالية ،بل لقد وصل والة بع

األقالي درجة من

القوة واالستقال جعلت صعوبة تواجو بع

يوما فقال

زيمة ،م التفت إىل أحد من الوفد ربيع :انتخبوا
ألهل مرص قاضيا .فقال عبد ا بن عبد الرمحن بن

اخللفاء إذا أراد إنزال عقوبة تسديبية بو .فكان والة

ديج :ماذا أردت بنا يا أمري املؤمنني .أردت أن

اخلليفة املهدي يتمتعون بسلطاهت يف تعيني املوظفني

تشهرنا يف األمصار بسن بلدنا ليس فيو من يصلح

التابعني

إداريا ،فلام وىل مرص ابراهي بن صالح

لقضائنا حتى تويل علينا من غرينا .قال اخلليفة فس

بن عبد ا بن عبال ع صاهتا و راجها جعل

لنا رجا .فقال عبدا  :أبا معدان اليحصبي .فقال

عسامة

اخلليفة :إنو خليار ولكن بو صم  .قال :فعبد ا بن

الرشطة يزيد بن الد بن مسعود الباحاي

يعة ،قال اخلليفة :بعد موافقة الوفد فابن يعة.

ع الرشطة أيضا حممد بن

ويمكن دراسة تطور مفهوم الامركزية اإلدارية

بن مرة الطائي من الغويف (إبراهي ،

ها بصورة أكرب بتتبع الفرتات التي

ع الرشطة عسامة ابن عمرو فاستخل
ع

فامت يزيد فاستخل
عبد ا

 .)1987وقد وصل حد هذا االستقال من الوالة
أن بعضه كان يشرت

ع اخلليفة فوطا قبل

وتطبي عنا

تنوعت فيها مدى متتع اخلليفة بسلطاتو املركزية يف
املراحل التالية:

توليتو فعندما دعا هارون الرشيد عمر بن مهران

أ) الامركزية اإلدارية يف عهد بني بويو :مع

ليوليو مرص راجها وضياعها وحر ا قال :يا أمري

ان بني بويو استولوا ع السلطة الفعلية من اخللفاء

املؤمنني ،أتوالها ع فيطة .قال :وما هي؟ قال

العباسيني إال أن اخللفاء احتفظ البع

منه يف هذه

عمر :يكون أذي إيل إذا أصلحت الباد انرصفت.

الفرتة 370-هجريا -بتعيني القضاة وأمراء احلج
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واملاامل ،وتولية أبنائه  ،فاحتفاوا يف تولية بني بويو
والية األقالي  .فعندما قلد اخلليفة املطيع

نا
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اس جبل الفتح ،وعني واليا ع األندلس م عاد
مانية إىل املغرب.

الدولة احلمداي والية املوصل واجلزيرة عام334

لقد مجع الناام اإلداري يف األندلس بني

الدولة احلمداي ما

أسلوب املركزية والامركزية بام حيق سري االمور

يشبو الوالية املستقلة دا ل اخلافة العباسية (ابن

املالية واإلدارية يف الدولة ع أحسن وجو ،وكان

كثري .)1952 ،كذلك قراووش بن املقلد العقييل

يدير هذا الناام هيئتان يطل ع قائده كاتب

الذي واله اخلليفة القادر با والية املوصل ولقبو

وقسمت األندلس إىل أقسام إدارية رئيسية وكان كل

بمعتمد الدولة ،م انفرد باإلمارة وحده ،واستقل

قس منها ينقس إىل أقالي عدة ،فكورة اجلزيرة

عن حارضة اخلافة ،وكانت باد املوصل والكوفة

تقس إىل عدة أقالي وكذلك املدن التي كانت تقع يف

ت حكمو عام 336هجريا.

الثغور كانت تنقس أيضا إىل أقالي لقد مجع الناام

هجريا ،وأسس وأ وه سي

وشقي الفرات

وضعفت سلطة بني بويو يف الرقابة اإلدارية فل
تكتمل عنا

اإلداري يف األندلس بني أسلوب املركزية

الامركزية اإلدارية ،بل جتاوز

والامركزية بام حيق سري االمور املالية واإلدارية يف

االستقال املمنوح للوالة يف األقالي إىل درجة

الدولة ع أحسن وجو ،وكان يدير هذا الناام

أصبحوا ال يضعون إىل السلطة اإلدارية يف املركز

هيئتان يطل

قائده كاتب :األول كاتب

إال بدفع جزء من املال ،وذكر اس اخلليفة يف طبة

الرسائل والثاي كاتب الزمام .وقسمت األندلس إىل

اجلمعة ،ومآل العامل.

أقسام إدارية رئيسية وكان كل قس منها ينقس إىل

ع

ب) عهد املرابطني يف املغرب :استمر األمر

أقالي عدة ،فكورة اجلزيرة تقس إىل عدة أقالي ،

يف متتع الوالة بالسلطة اإلدارية حتى أصبح الوايل

وكذلك كورة بلنسة( ،إبراهي  ،)1987 ،وكذلك

األمور مثل دع السلطة

املدن التي كانت تقع يف الثغور كانت تنقس أيضا إىل

املركزية باملال والدعاء إىل اخلليفة يف طبة اجلمعة،

أقالي  ،فمدينة طرطوشة ا حصون وأقالي عديدة

كان يقوم بتسيري اجليوش ،فعندما

(إبراهي  ،)1987 ،وهكذا .وكان يطل ع من

د لت جيوش عبد املؤمن بن عيل-من املرابطني-

يتوىل شؤون الكورة عامل ،بينام كان ييل املدن

األندلس واستولت عليها وأطل ع جبل طارق

الواقعة يف مناط الثغور قواد عسكريون ،وكان

مستقا بواليتو إال يف بع
حتى إن البع

يوجد يف احلارضة مكاتب اإلدارة (يف قرطبة) وكان
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اخلالصة وال وصيات

قادة املدن العسكريني والعامل يراسلون اخلليفة
عبد الرمحن بس بار كل ما يتعل بشؤون مدهن
وكوره .

لقد مال الصحابة يف العهد الراشدي لأل ذ
بالامركزية اإلدارية وكانت

ج) الامركزية اإلدارية يف عهد الفاطميني،
كان الناام الامركزي اإلداري متبعا يف أقالي
اخلافة الفاطمية ،فقد أجرى املعز بع

التعديات

األقالي

كمه

ظروف

اصة الواقعة بعيدا عن العاصمة او التي

تواجو حدود االعداء ،مما يلزم رسعة احلركة وحرية
الترصف ملواجهة الطارئ من األمور قبل الرجوع إىل

اإلدارية قبل رحيلو إىل مرص ،فا تار نائبا لو يف حك

احلكومة املركزية ،مع حرصه ع إباغ الوايل يف

إفريقية واملغرب هو بلكني بن زيري ولقبت بع

احلكومة املركزية وعرضو عليو .وكذلك تنوع

،

املدن ت إفاف احلكومة املركزية مثل طرابلس

األقالي بعضها عن بع

ورست وأجدابية .وكان يتمتع األمري الزيري (ابن

السلطات اإلدارية العتبارات تتعل

كثري )1952 ،بتعني نوابو وسائر املوظفني التابعني لو

احلاك ورجاحة عقلو و ربتو السياسية واإلدارية.

إداريا.

وأمهية اإلقلي بالنسبة للدولة .وذلك ناسب اتباعه
وكان ؤالء األمراء احل يف مراقبة عام

يف مدى متتع والهتا يف
بشخصية

ألسلوب اإلدارة املركزية بشكل أكرب منو من

ع األقالي ومتابعة أ باره وإرشاده ونصحه

الامركزية .وربام يكون هذا املزج هو األكثر ماءمة

وحماسبته  ،فعندما فطن متي بن املعز إىل اخلطس

للاروف يف بداية تشكيل الدول وهو الذي نويص

الذي وقع بو املنصور وابن باديس وأدى إىل استقال

باستخدامو.

واليهام محاد باملغرب األوسط .قام بخلع أ يو من

وبلغت الدولة اإلسامية أوج اتساعها يف

وفا من استقالو ا (ابن كثري،

العهد االموي والعهد العبايس مما أوجب إعطاء

والية قابس

الوالة قدرا أكرب من السلطة اإلدارية يف األقالي

.)1952
وكانت باد املغرب كيانا سياسيا واحدا

البعيدة املرتامية األطراف ،فكانت األمور اإلدارية

يضع إىل احلكومة املركزية الفاطمية ،وكان يف

يف العرص العبايس األول عنرص الرقابة من اخللفاء

دا ل هذا الكيان السيايس نواب عن اخلليفة

واضحا ،إال أهن يف مراحل متناسقة مع الاروف

الفاطمي يتمتعون باستقال إداري دا يل ع
األقالي واألقسام اإلدارية التابعة

.

كان اخلليفة يف

من صاحية احلكام اإلداريني.
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لقد ازدادت سلطة والة األقالي يف العرص

العامل ع األقالي برضا أهل اإلقلي وتزكيته لو.

العبايس الثاي حيث متتع حكام األقالي بحرية كاملة

فكان من شسن هذا األسلوب أن يضمن للحكومة

 ،حتى

ال

يف ترصفه

دا ل أقاليمه

التابعة

املركزية مبافة مصالح هذا اإلقلي من

أصبحت عاقة هذه األقالي باخلافة املركزية عاقة

التوجيهات التي تبلغها لعاملها ع هذا اإلقلي .

شكلية ،مما جعل أسلوب اإلدارية يتحول إىل

وسار األمر كام بينا زمن الدولة األموية فكان العامل
يعني بناء ع رضا أهل اإلقلي مما يؤل

الامركزية.
لقد كان مدى استقال احلكام اإلداريني
معتمدا ع

قلوب أهل

األقالي .

طة احلاك اإلداري نفسو ومنهاجو يف

لقد قام القادة بوضع ناام الدواوين(سواء

التعامل مع االحدايف يف الدولة ،وقوة شخصيتو

القدي التي ت تعريبها وختتص باخلراج والنفقات أم

ومكامنتو يف قومو وظروف إقليمة .فيام كانت

اجلديد من ديوان الربيد لنقل األ بار إىل السلطة

السلطة قوية حمكمة يف عهد اخللفاء الراشدين مل يكن

املركزية ،وملراقبة العامل ع األقالي وديوان اخلات

العامل مطلقي اليد يف الترصف يف األقالي التابعة

الذي أنشسه معاوية بن أت سفيان الذي يتص بكل

إداريا ،بل كانوا يف معا األمور يضعون لسلطة

املخاطبات من املركز وإليو ،وديوان الرسائل

اخلليفة املركزية كام بينا سابقا.

املختص بإيصال التعليامت واألوامر من اخلليفة إىل

ولت األمور نحو األسلوب الامركزي

الوالة يف األقالي ) من زمن عمر بن اخلطاب ريض

م

يف العهد العبايس و اصة العرص الثاي ،وازداد نفوذ

ا عنو ليسهل عليه إدارة األقالي وحفظ حقوق

األمراء يف هذه األقالي التابعة

إداريا.

إن إفاف احلكومة ومراقبتها وإفافها ع

الدولة من األعامل واألموال واجليوش والعاملني.
لقد متتع احلكام اإلداريون بقسط وافر من

أنشطة األقالي يكون أمرا الزما ،لكنو ياهر أكثر يف

الصاحيات يف لعهد العبايس ع

نحو يشبو ما

األسلوب الامركزي ،حيث تسمح الدول

تتمتع بو القيادات يف الدول املعا

ة الفيدرالية

باستقال الوالة إداريا ع

األقالي التي يولون

الديمقراطية اليوم.

عليها ،لقد تعدد أسلوب الرقابة ع الوالة واحلكام

لقد ظهر من البحث أن الدولة اإلسامية منذ

يف املناط من قبل الدولة اإلسامية من املركز ،فقد

عهد النبي ص ا عليو وسل وحتى العرص الثاي

ا تطت سنة من زمن عمر بن اخلطاب أن يويل

الامركزية

من الدولة العباسية قد طبقوا عنا
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اإلدارية وإن مل تعرف ذا املصطلح يف ذلك الزمان،
فطبقت وجود املصالح املحلية املتميزة عن املصالح
العامة القومية أو العقدية م استقال الوايل يف

الرتمذي حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،دار
الرسالة العاملية1952م.
ابن حنبل أمحد ،مسند أمحد بن حنبل ،دار الفكر

اإلنفاق ع هذه املصالح من موارد كل إقلي ع

لبنان1965 ،م،

حدة .وكذلك وجود هيئات تستقل بإدارة هذه

رق  22646وهو صحيح عند شعيب

املصالح يف ا تصاصاهتا ،يف حدود ما جاء بو

االرنؤو .

اإلسام.

ج،5

ص،423

اخلطيب البغدادي أمحد بن عيل ،تاريخ دمش ،

ومما سب ياهر أن التاريخ اإلسامي رس
منحنى من التطور أرقى مما حيتفظ بو الغرب لنفسو
من تطور .و صوبة املامرسة اإلدارية يف اإلسام
التي قامت ع قاعدة مزدوجة الصورة بام يقرر
مركزية املامرسة اإلدارية اذا ققت ظروف تطبيقها
وأسلوب اإلدارة الامركزية عند وجود الوعي
و ق الاروف مع املزج بينهام يف غالب األحيان.

لبنان.1960
أبو سن أمحد ،1986 ،اإلدارة يف اإلسام ،املطبعة
العرصية ،دت.
ابن سعد حممد بن منيع البرصي ،الطبقات الكربى،
دار الفكر ،لبنان .1957
صالح عيل ،2001 ،اإلدارة يف العهود اإلسامية
األوىل،

،1

فكة املطبوعات للتوزيع

والنرش بريوت ،لبنان. ،
املراجع
أمحد مصطفى مسعود ،أقالي الدولة اإلسامية بني
الامركزية السياسية والامركزية اإلدارية،
مكتبة االسكندرية .1990
ابن كثري اسامعيل بن حممد ،البداية والنهاية ،القاهرة
1952م. .
البيهقي حممد بن أمحد بن حسن ،سنن البيهقي
الكربى ،،دار الكتب العلمية 1974م

الطرباي سليامن بن أمحد ،املعج الكبري ،مكتبة
العلوم واحلك  ،املوصل.1983
الطربي حممد بن جرير1407هجريا ،تاريخ االم
وامللوك (تاريخ الطربي) ،دار الكتب العلمية
بريوت .1966
الطاموي .سليامن عل اإلدارة ،مكتبة االسكندرية،
.1990
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جمدالوي فاروق ،1991 ،اإلدارة اإلسامية يف عهد

النيسبوري مسل بن احلجاج القشريي ،صحيح

عمر بن اخلطاب ،دار النهضة العربية ودار

مسل  ،دار احياء الكتب ،القاهرة 1374

جمدالوي ،عامن-األردن. ،

هجري،

مسعود مصطفى امحد ،أقالي الدولة اإلسامية،
القاهرة1990م.

النسائي امحد بن شعيب ،سنن النسائي ،الرياض
1974م.
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The evolution of the concept of decentralization in the local administration from the era
of the Prophet, peace be upon him to the late Abbasid era. "A comparative study"
Ahmed Mohammed Al-Momani

Ghassan Issa Omari

Associate Professor
Associate Professor
Graduate School of Legal and Political Studies
Faculty of the Supreme Administrative and financial Studies
Amman Arab University for Graduate Studies
(Received 16/11/1435 H. ; accepted for publication 19/01/1436 H. )
Abstract. Muslims have managed from the Department of the Islamic state from the time of Prophet Muhammad,
blessings and peace be upon him; is followed by the prophet of Allah be pleased with them was unique in a God
with the teachings of which inspired by the God, and left the door open to seeking the prophet was not the text,
and the obedience Allah and His Messenger is a superior in the agitating Permanent recalling God hard to control
to God and thus the establishment of a distinct regulatory regime, particularly with respect to management
decentralization in the center and in the regions open to them. We have expanded the country's time of the
Umayyad state, which lasted almost a century and a half times the breadth of the Abbasid state, which is called the
best approach, adopted by the Muslims in more than a dozen centuries, they were role models for others explain
what this research together with the many examples are the application of administrative decentralization in the
administration of the provinces as a way period from Andalusia to the far east.
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اجتاهات حتليل ظاهرة اإلرهاب تطورها ،مدلوهلا ،بواعثها
"دراسة مسحية لألدبيات املعارصة"
أمحد حممد وهبان

()1

أستاذ العلوم السياسية املشارك بكلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة امللك سعود
(قدم للنرش يف 1435/11/16هـ؛ وقبل للنرش يف 1436/02/18هـ)
ملخص البحث .يستهدف هذا البحث التعريف بأبرز اجتاهات دراسة ظـاهر اررهـاو والترـورات التـ
طرأت عليها خالل العقود األربعة املنرصمة ،بكل ما يقتضـي ذلـك مـرض رور التعريـف بة لـة ا هـود
البحثية الت استهدفت حتديد مدلول اررهاو ،واألطراف أو الكيانات الت متارس  ،وأبرز سـتت الاـاهر
اررهابية ،وأظهر األهداف الت يستهدفها الع ل اررهايب ،وأهم بواعث هذه الااهر (أسباهبا ودوافعها)،
وذلك إىل جانب الوقوف عىل أبرز التحوالت النوعية الت مرت هبـا الاـاهر اررهابيـة عـر خـاريا العـا
املعارص .ويتض رض البحث ثالثة مباحث نعرض يف ثناياها ألبرز اجتاهات حتليل ظاهر اررهاو يف األدبيات
املعارص ؛ حيث يتناول املبحث األول حتليل جذور الااهر اررهابية وخرورها التارخي  ،ويركز الثـاي عـىل
رشح اجتاهات التعريف بالااهر اررهابية ،أما املبحث الثالث فينروي عىل حتليل لبواعث هذه الااهر .

( ) 1أود أن أشكر كريس دراسات السالم بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة امللك سعود عيل متويل هذه الدراسة .كت أود أن
أؤكد بأن اآلراء الوارد يف الدراسة متثل وجهة نار الباحث الشخصية ،وال متثل بأي حال مرض األحوال رأي املةلة ،أو الكريس أو
كلية احلقوق والعلوم السياسية بةامعة امللك سعود.

141

142

أمحد حم د وهبان :اجتاهات حتليل ظاهر اررهاو...

وخأسيس ًا عىل ذلك صار مفهوم اررهاو

مقدمة
متثل ظاهر العنف واحد مرض أبرز ظواهر احليا

مراوغ ًا يستعيص عىل املعنيني ب االخفاق حول

والشك ظاهر أصيلة

خعريف موحد بصدده ،وبات الباحث يف هذا املةال

ومتأصلة خرضو بةذورها بعيد ًا يف أعتق التاريا

يعاي صعوبات مجة يف سعي إىل ملل ة أطراف

البرشي بحيث خكاد خكون قدي ة قدم ارنسان ذاخ .

موضوع وسر أغواره بغية التوصل إىل حقائق أو

وحيث إن اررهاو ي ثل أحد أشكال العنف

نتائج حتاى ولو بقدر مرض االخفاق النسب مع غريه

ارنساي ،شأن يف ذلك شأن احلرو وا رائم ذات

مرض املشتغلني بدراسة الااهر  .لذلك ليس مرض

الدافع الشخيص ،كان االختالف بائن ًا بني املشتغلني

املستغرو أن خرى مرض يشكك يف مصداقية وقي ة

بعلوم السياسة واالجتتع وفقهاء القانون وسائر

الكثري مرض الدراسات الت عا ت الااهر اررهابية

املعنيني بالشأن اررهايب حول مدلول اررهاو

بقول  ":لقد استقربت ظاهر اررهاو اهتتم

اررهابية ،واحلقبة

الباحثني يف حقول معرفية عديد حال العلوم

خؤرخ لبزوغها ومرض ثم إيناعها

السياسية ،وعلم النفس ،وعلم االجتتع ،وعلم

واسترشاء مااهرها واستفحال خررها .واحلق أن

ا ري ة ،والتاريا ،وغريها .وعىل الرغم مرض كثر

هذا االختالف حول مدلول اررهاو وخارخي ال

الدراسات الت قدمتها هذه احلقول وإسهامها يف

اررهاو

فهم الااهر اررهابية إال أهنا أثارت الكثري مرض

والعنف؛ وإنت قد يعود كذلك إىل اختالف املشارو

التساؤالت الت ربت خفوق ما قدمت مرض نتائج .حيث

األيديولوجية أو الدينية أو االنتتءات القومية بني

شهد عقد الستينيات غزار يف األبحاث املتعلقة

الباحثني؛ أو حتى اختالف املصالح بني الدول ،بل

باررهاو ويف السبعينيات خزايد العدد دون أن

وخبايرض التوجهات والرؤى السياسية بني ا تعات

حيدث خقدم نوع يف املعا ة العل ية ،إذ كانت كل

والتنايتت الفرعية املشكلة لل ةت ع الواحد؛

ا هود بعيد عرض حتليل األسباو وا ذور الع يقة

والسيت ذلك االختالف القائم يف كثري مرض النام بني

للااهر  .وعىل الرغم مرض الن و املررد يف دراسات

النخبة احلاك ة والفئات املعارضة هلا عىل نحو قد

اررهاو خالل السنوات األخري ؛ فإن حوايل

يؤدي إىل نعت كل مرض الفرقاء لآلخريرض باررهاو.

عرشيرض باملائة منها فقط اخس ت بالع ق وأخذت

ارنسانية قاطبة ،فه

وستت وبواعث الااهر
التارخيية الت

يرخد فحسب إىل اخللط بني مفهوم

بعني االعتبار معا ة خمتلف ا وانب املتعلقة بااهر
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اررهاو

بت

يف

ذلك

أسباهبا

ودوافعها"( Transnational Terrorism, Security & the

.)Rule of Law, 2008

حيث ستنصب الثانية

عىل التعريف بالصور

التقليدية واألنتط املستحدثة لإلرهاو.
وخت حور مشكلة البحث حول خساؤل رئييس

عىل أية حال فإننا بصدد إحدى الاواهر

قوام  :ما أبرز اجتاهات دراسة وحتليل ظاهر

عاي ة اخلرور واألمهية بقدر جتذرها وخأثريها

شهدهتا عر

البالغ يف عا السياسة بشقي الوطن

اررهاو؛ وأظهر الترورات الت

والدويل،

العقود األربعة املاضية؟ ويف بررض هذا التساؤل

فاررهاو كت يقول البعض بات ي ثل ظاهر عاملية

نسعى إىل ارجابة عرض مجلة خساؤالت فرعية يت ثل

واسعة االنتشار ،وقد امتدت لتش ل العديد مرض

أبرزها فيت ييل:

الدول برغم اختالف البيئات السياسية فيها ،سواء

ماه أبرز ا هود البحثية واملؤسسية الت

خلك الت يسودها مناخ مرض الدي قراطية والتسامح

بذلت يف إطار التعريف باررهاو؟  ،وماه أبرز

أو خلك الت خسيرر عليها حكومات خعت د عىل

ستت الااهر اررهابية؟ ،وما أظهر األهداف الت

ممارسة الق ع يف مواجهة الرأي املعارض .وهذا

يستهدفها الع ل اررهايب؟ ،وماه أبرز بواعث

االنتشار ل انعكاساخ اهلامة مرض حيث خزايد حةم

هذه الااهر (أسباهبا ودوافعها)؟ وماه

أبرز

الااهر اررهابية وخصاعد خأثرياهتا الدولية عىل هذا

املحرات التارخيية الت مرت هبا الااهر اررهابية؟

النحو املخيف (مقلد .)2004 ،وإىل جانب اآلثار

وما طبيعة وحةم التغريات الت طالت هذه الااهر

الدولية لإلرهاو عابر احلدود أو اررهاو الدويل؛

خالل املراحل التارخيية الت مرت هبا؟

أضحت اهلةتت اررهابية بشتى صورها خستتبع

وعلي فإن هذا البحث يستهدف ارجابة عرض

آثار ًا دولية ،وجتتذو اهتتم املناتت الدولية بكافة

مجلة التساؤالت هذه ،وبالتايل التعريف بأبرز

أنواعها مرض عاملية وإقلي ية؛ حكومية وغري حكومية،

اجتاهات دراسة ظاهر اررهاو والترورات الت

كت أضحت ظاهر اررهاو يف بؤر اهتتمات

طرأت عليها خالل العقود األربعة املنرصمة ،بكل ما

وهواجس الرأي العام العامل .

يقتضي ذلك مرض رور التعريف بة لة ا هود

وخأسيس ًا عىل ما خقدم؛ خأيت دراستنا هذه
(األوىل) ض رض دراستني خعا ان الااهر اررهابية

البحثية الت

استهدفت حتديد مدلول اررهاو،

واألطراف أو الكيانات الت متارس  ،وأبرز ستت
الااهر اررهابية ،وأظهر األهداف الت يستهدفها

144

أمحد حم د وهبان :اجتاهات حتليل ظاهر اررهاو...

الع ل اررهايب ،وأهم بواعث هذه الااهر (أسباهبا

التارخيية الت مثلت نقالت نوعية يف طبيعة وحةم

ودوافعها) ،وذلك إىل جانب الوقوف عىل أبرز

وآليات وآثار اررهاو .وختعني ارشار بداية إىل أن

التحوالت النوعية الت مرت هبا الااهر اررهابية

الكثري مرض الدراسات خرد جذور الااهر اررهابية

عر خاريا العا املعارص .عىل أن يتعني التنوي إىل

إىل الثور الفرنسية الكرى عام  ،1789وما أعقبها

أننا سنركز هنا إىل حد كبري عىل ما ورد يف برون

مرض محالت ق ع ألنصار امللكية بل ولبعض زعتء

املراجع األجنبية ذات الصلة ب وضوع البحث؛ عىل

الثور والتنكيل هبم باعتبارهم "أعداء الثور ".

اعتبار أن املراجع العربية متاحة بداهة للباحثني

وعىل سبيل املثال يعر ميتيوستز  Matusitzعت خقدم

والقراء العرو.

بقول " :ظهرت كل ة اررهاو مواكبة للثور

ويتض رض هذا البحث ثالثة مباحث وخامتة،

الفرنسية حيث ما عرف بعهد اررهاو (- 1793

أما املبحثان فنعالج فيهت جوانب الااهر اررهابية

 .)1794وه الفرت الت شهدت ع ليات عنف

املختلفة عىل النحو التايل:

واسعة النراق مرض قبل احلكومة الثورية الفرنسية ،و

املبحث األول :جذور الااهر اررهابية
وخرورها التارخي يف األدبيات املعارص .
املبحث الثاي :اجتاهات التعريف بالااهر
اررهابية يف األدبيات املعارص .
املبحث الثالث :بواعث الااهر اررهابية يف
األدبيات املعارص .
وأما اخلامتة فتتض رض أبرز ما خلصنا إلي مرض
نتائج ختعلق هبدف البحث.

قتل خالهلا ما بني ستة عرش وأربعني ألف ًا مرض
الفرنسيني يف مد وجيز ال جتاوز كثري ًا العام
الواحد؛ عىل نحو حدا با

عية الوطنية الفرنسية يف

سبت ر  1793إىل القول بأن " اررهاو هو ما يسود
اليوم" .وقد ارخبط هذا الناام السلروي الق ع
باسم

ماكسي ليان

روبسبري

Robespierre؛ الزعيم البارز وقتذاك يف الثور
الفرنسية والذي كان يرى بأن " اررهاو
ليس إال العدالة الناجز

املبحث األول :جذور الظاهرة اإلرهابية
وتطورها التارخيي يف األدبيات املعارصة

Maximilien

Terror

الصارمة العنيفة"

(.)Matusitz, 2013
وبحلول منتصف القرن التاسع عرش وحتديد ًا

خعددت إىل حد كبري الدراسات الت عنيت

بعد عام  1848استخدمت لفاة اررهاو السيت

بتاريا الااهر اررهابية وحتليل وخصنيف احلقب

يف روسيا و أوربا كوصف لألعتل املعارضة للحكام
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املستبديرض وقتذاك .لقد كان اررهاو خالل النصف

كان يصف نفس باررهايب وأسهم يف إيضاح ا وهر

الثاي مرض القرن التاسع عرش موجه ًا إىل األمراء

احلديث لإلرهاو مرض خالل كتاباخ "نصائح
(Hubac-

والقيارص ورؤساء الرشطة .ولقد كانت املترسات

لإلرهابيني"

اررهابية هتدف إىل إحداث التغيري السيايس ،كت

.))Occhipinti,2007

)2013

Matusitz,

كانت أيض ًا متارس يف إطار أعتل العقاو واالنتقام؛

إذن فقد ارخبط اررهاو يف القرن التاسع

االغتيال السيايس

عرش وبدايات القرن العرشيرض باحلركات الراديكالية

وقتل املستبديرض .وخالل خلك احلقبة مرض خاريا

مرض فوضوية واشرتاكية ومرض ثم قومية .ويعر عرض

باختصار كان اررهاو يعن
أوربا ،كت خقول جين خيكتن

Teichman

،Jenny

ذلك أوبرشول  Oberschallبقول إن اررهاو ليس

يكرض اررهاو يعن إشاعة اخلوف ،كت كان القائم ب

ظاهر حديثة وال غري مألوفة ،فف أواخر القرن

يشعر بالفخر جراء نعت باررهايب .فنةد الرويس

التاسع عرش وبدايات القرن العرشيرض استخدم

أحد أعضاء مجاعة نفذت

الثوار الروس يف مواجهة أعضاء احلكومة القيرصية

خارنوفسك

عد حماوالت الغتيال القيرص ألكسندر الثاي يعتر

االستبدادية ،كت استخدم القوميون الراديكاليون

أن الثور اررهابية أعام وأنبل مرض الثور الشعبية،

اريرلنديون والرصو واألرمرض مرار ًا وخكرار ًا ،ويف

ذلك بأن يف ظل الثور الشعبية ي وت األبرياء

أعقاو احلرو العاملية الثانية ارخبط اررهاو غالب ًا

(كا نود) ب نأى عرض القاد الرشيريرض ،أما الثور

باألقليات القومية والعرقية ،كت ارخبط اررهاو

اررهابية فتوج رباهتا مبارش ضد مرخكب الرش

لفرتات طويلة بالرصاعات الدينية والربقية،

 .)Teichman,وعلي فإن لفاة

وكذلك بأيديولوجيات وقضايا العدالة االجتتعية

احلقيقيني

Tarnowski

(1989

اررهاو خكرض إذ اك متثل نعت ًا مشين ًا لصاحب  ،حتى
أن مؤسس منا ة إراد الشعب

People’s

(.)Oberschall, 2004
ويرلق البعض وصف العرص الذهب

الراديكالية املناهضة لفكر الدولة

لإلرهاو عىل فرت هناية القرن التاسع عرش وبداية

الرويس الشهري يف سبعينيات القرن التاسع عرش

القرن العرشيرض أو العقود القليلة السابقة عىل احلرو

يتحدث عرض

العاملية األوىل ،حيث شهدت خلك الفرت صعود

نفس كإرهايب ،ونفس اليشء ينربق عىل الكاخب

العديد مرض احلركات اررهابية حال الشعبوية يف

األملاي الفوضوي يوهان موست  Johann Mostحيث

روسيا ،واحلركات الفوضوية يف كل مرض إيراليا،

Retribution

سريج نيتشاييف

Sergey Nechayev
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وفرنسا؛ والت رسعان ما ولدت ناريات هلا يف

احلديثة ،وهو يرخبط بصفة أساسية بصعود

البلقان ،واهلند ،وأرمينيا ،وأماكرض أخرى .إهنا الفرت

االجتاهات القومية والفوضوية واالشرتاكية الثورية.

شهدت خغريات سياسية واقتصادية ع يقة

ولعل مرض أبرز األمثلة عىل ذلك منا ة نارودنايا

متثلت طغيان الرابع التوسع عىل سياسات بعض

فوليا (إراد الشعب)

 ، Narodnayaومنا ة

القوى الكرى حال إنةلرتا وفرنسا وروسيا ،وه

كفاح احلزو االشرتاك الثوري يف روسيا (:1878

الت

السياسات الت

Volya

وصفها لينني بارمريالية ،كت

 ،)1913وحركات اررهاو الفوضوي يف أوربا

خراجعت إمراطوريات كرى حال الن سا والدولة

وخصوص ًا فرنسا خالل خسعينيات القرن التاسع

العثتنية .وعىل الصعيد االقتصادي كانت خلك الفرت

هوري األيرلندي واحلركات

بحق زمرض الثور

عرش ،وا يش ا

الصناعية والتوسع اهلائل

السابقة علي والالحقة ل يف أيرلندا منذ عام 1919

للرأستلية .وقد متثل أخرر األحداث اررهابية

وحتى اآلن ،وحركة إرغون خسفائ لئوم (املنا ة

خالل خلك احلقبة يف اغتيال ويل عهد ارمراطورية

العسكرية القومية الصهيونية)  Irgun Zwai Leumiيف

الن ساوية املةرية األرشيدوق فرديناند فرانز

فلسرني حتت االنتداو ( ،)1947 :1937وجبهة

وزوجت أثناء زيارهتت للعاص ة البوسنية رساييفو،

التحرير الوطن

يف ا زائر (،)1962 :1954

وهو الع ل الذي قام ب أحد القوميني البوسنيني

وا بهة الشعبية لتحرير فلسرني منذ عام 1968

املنت ني إىل مجعية اليد السوداء  Crna Rukaالرصبية؛

وحتى اآلن ،وحركة  2يونيو الفرنسية ،وفصيل

كانت هتدف إىل إقامة دولة جت ع السالف

ا يش األمحر يف أملانيا الغربية منذ عام  ،1968و

ا نوبيني (اليوجو سالف) ،واعتر هذا احلادث

منا ة خوباماروس أوروجواي (.)1968:1974

Assassination of the

يكرض

الت

ب ثابة اغتيال القرن العرشيرض

 ، Twentieth Centuryألن كان املفةر للحرو العاملية
األوىل يف صيف عام .)Chaliand, 2007( 1914
وخوجز مارثا كرينشو

Martha Crenshaw

وخضيف كرينشو أن اررهاو كواقع خارخي

لصيق ًا بأنا ة سياسية دون غريها ،لقد كان خيد
روبرت جور

Ted Robert Gurr

يرى أن رشعية

النام مرض شأهنا خقليل معدالت أعتل العنف الت

خاريا الااهر اررهابية منذ سبعينيات القرن التاسع

خستخدم يف مواجهتها وأن البلدان املتقدمة ه أقل

عرش وحتى سبعينيات القرن العرشيرض بقوهلا :إن

عنف ًا مرض البلدان النامية ،غري أن الدراسات أكدت أن

اررهاو هو أحد إفرازات البيئة السياسية العلتنية

أوربا الغربية خشهد معدالت عالية جد ًا للعنف ،كت
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أن الواليات املتحد احتلت املرخبة األوىل بني 87

قد حدث خالل خسعينيات القرن العرشيرض؛ وحتديد ًا

دولة ض رض أكثر الدول معانا مرض األعتل اررهابية

باهلةوم عىل مركز التةار العامل يف نيويورك عام

خالل الفرت .)Crenshaw,1981(1970 :1961

 ،1993ثم هةوم مجاعة أوم شينريكيو الدينية

وي يز جانور  Ganorبني ثالث مراحل نوعية

Shinrikyo

Aum

اليابانية عىل مرتو األنفاق يف طوكيو

يف خاريا الااهر اررهابية وه مرحلة اررهاو

باستخدام غاز الساريرض السام عام  .1995ويرى

الكالسيك  ، Terrorism Classicalومرحلة اررهاو

أنصار مفهوم اررهاو ا ديد أن أبرز خصائص

احلديث  ،Modern Terrorismومرحلة اررهاو ما

ه

بعد احلديث  . Postmodern Terrorismحيث يرى أن

ارسالمية الراديكالية ،يف حني أن اررهاو القديم

كان ذا خكتيكات مبارش ،

اخسم بالعلتنية مرض حيث قياداخ وأيديولوجياخ  .ويف

وحمدود األرار ،ويستهدف أشخاص ًا حمدديرض ،أو

دراسة جور وكول  )Gurr and Cole(2000أوضحا أن

مرافق قليلة األمهية ،باستخدام وسائل بسيرة

مرض بني  64منا ة إرهابية خواجدت يف الثتنينيات

(كع ليات االغتيال مثالً)؛ وذلك مرض أجل حتقيق

كان ث ة منا تان دينيتان اثنتان فقط (أي بنسبة %3

أهداف سياسية حمدود  .أما اررهاو احلديث فهو

مرض إمجايل املناتت) ،يف حني بلغ عدد املناتت

يستخدم خكتيكات غري مبارش  ،وهةتت أكثر

الدينية يف عام  1995مخس ًا وعرشيرض مرض بني ثتن

عشوائية ،وحيدث دمار ًا واسع النراق ،ويوقع أعداد ًا

ومخسني منا ة (أي بنسبة  %43مرض إمجايل عدد

كبري مرض الضحايا برغم استخدام ألسلحة خقليدية.

املناتت) ،وبالتايل فقد ارخفع عدد املناتت ذات

أما إرهاو ما بعد احلداثة فهو يستهدف إحداث

الصبغة الدينية بنسبة  %40خالل مخس عرش سنة

خغيري شامل يف واقع الرصاع مع العدو ،وهو قد

فقط(.)Matusitz, 2013

اررهاو الكالسيك

يستخدم أسلحة الدمار الشامل البيولوجية

التعصب الدين

املتةسد غالب ًا يف احلركات

ويرى ميتيوستز

Matusitz

أن ث ة أربع

والكيتوية وارشعاعية والنووية يف شرض هةتت

موجات خارخيية رئيسية لإلرهاو ،حيث كانت

مدمر عىل أهداف شديد احليوية وحت ل قي ة رمزية

املوجة األوىل يف الفرت منذ هناية القرن التاسع عرش

عالية بالنسبة للعدو املستهدف (.)Matusitz, 2013

وحتى بدايات القرن العرشيرض ،ثم بدأت املوجة

ويتفق كثري مرض املحللني عىل أن االنتقال
النوع مرض اررهاو القديم إىل اررهاو احلديث

الثانية منذ عام  1921والت

ارخبرت باحلقبة

االستعترية وكانت أعتهلا حمصور يف احلدود
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ارقلي ية للدول .أما املوجة الثالثة وهو احلديثة فتبدأ

الت وقعت داخل  122دولة خالل الفرت :1975

مع بداية عقد الستينيات .وأما املوجة الرابعة وه

 1997حيث اكتشفا أن منرقة الرشق األوسط

األخرر والت يشهدها العا حالي ًا فقد بدأت مع

شهدت النسبة األعىل مرض أعتل اررهاو خليها

أحداث  11سبت ر وه موجة ختسم باستخدام

أوربا ،ثم أفريقيا ،فآسيا ،فأمريكا .كت الحاا أن

الترير الدين للقتل ،كت خت يز باالنتشار الواسع عر

مسل

الشتات وحتديد ًا ا يل الثاي والثالث مرض

العا  ،واستخدام أسلحة أكثر خقدم ًا وخدمري ًا،

املسل ني املهاجريرض كانوا مرض وراء أكثر مرض  %80مرض

بارضافة إىل مواكبة خقنيات العرص املتقدمة فيت

احلوادث اررهابية الت وقعت يف الواليات املتحد

يتعلق بع ليات االخصال والتواصل واالنتقال

وأوربا .ويف  11سبت ر  2001شهدت الواليات

بسهولة عر احلدود ا غرافية ،وذلك إىل جانب خيرس

املتحد أسوأ حادث إرهايب يف خارخيها نفذه خنايم

احلصول عىل املوارد املالية ،وإمكانية امتالك أسلحة

القاعد  ،حيث قتل يف ذلك اليوم عدد يفوق العدد

الدمار الشامل(.)Matusitz, 2013

الذي قتل ا يش ا

هوري اريرلندي خالل مخسة

ويرسد ميتيوستز  Matusitzبعض ارحصاءات

وثالثني عام ًا .وأعقب ذلك إعالن الرئيس

اهلامة عرض خصاعد األعتل اررهابية منذ السبعينيات

األمريك جورج دبليو بوش احلرو العاملية عىل

وحتى ما بعد أحداث  11سبت ر؛ مستعين ًا ببعض

اررهاو والت مثلت احل لة األكثر ش والً ملكافحة

الدراسات يف هذا الصدد لينته إىل القول بأن مع

اررهاو عر التاريا ،واعترت احلدث األعام

بداية عقد السبعينيات راحت أخبار اررهاو حتتل

أمهية منذ سقوط حائط برلني .ومنذ ذلك التاريا

مرض جديد عناويرض الصحف ،ثم بلغ األمر ذروخ مع

خزايدت أعداد اهلةتت اررهابية عر العا بشكل

انتصاف عقد الثتنينيات ،حيث ارخفع متوسط عدد

كبري ،وعىل سبيل املثال فقد ارخفع عدد هذه اهلةتت

األعتل اررهابية املعلنة مرض عرش أعتل يف األسبوع

مرض  1732عام  2001إىل  4995يف عام  2005ثم

إىل ذات العدد يف اليوم الواحد .ويف عام 1985

إىل  6659يف العام الذي يلي (.)Matusitz, 2013

أن  %60مرض األعتل

ويف دراسة أخرى هامة يرى خشيلند وبلني

الحظ جينكنز

اررهابية الت حدثت يف العا استهدفت نحو %10

Chaliand and Blin

أن لااهر اررهاو املعارص

مرض الدول .ويف دراستهت عام  2004قام يل وشواو

أربع حمرات خارخيية متثل عالمات فارقة ونقاط حتول

 Li and Schaubبفحص األحداث اررهابية الدولية

هلذه الااهر  .وخت ثل هذه املحرات يف أعوام

Jenkins
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 1968و  1979و 1983و .2001ومها يت ثالن

يف بريوت خالل ذلك العام السيت خلك الت

املحرة األوىل ( )1968يف خدشني إسرتاخيةية حرو

أسفرت عرض مرصع  241مرض مشا البحرية

العصابات يف املدن

Urban Guerrilla Strategy

مرض

األمريكية ،و  53مرض املاليني الفرنسيني ،والت

قبل مسلح أمريكا الالخينية ،كذلك وء بعض

أحدثت آثار ًا نفسية ع يقة يف الغرو وأدت إىل

املناتت الفلسرينية إىل خكتيك اررهاو بغرض

انسحاو القوات الغربية مرض لبنان ،واعترت أكر

الدعاية ،والذي حتول فيت بعد إىل أعتل عنف

انتصار لإلرهاو الدويل خالل الفرت (:1968

خرري  .وأما املحرة الثانية ( )1979فتت ثل يف

)2000

 .)Chaliandيف حني متثلت

نةاح الثور اريرانية والذي أرش لبداية عرص

نقرة التحول الرابعة يف خاريا اررهاو املعارص

كانت هلا

بربيعة احلال يف هةتت احلادي عرش مرض سبت ر

آثارها املبارش مت ثلة يف ظهور حزو اهلل يف لبنان،

عام  ،2001والت شكلت بحق ذرو التقدم يف

وغري املبارش مت ثلة يف خسهيل ومباركة ع ليات

اررهاو الكالسيك  .وقد أعقب هذه اهلةتت

التفةري االنتحاري املستند إىل فكر متةيد الشهداء

إطالق أضخم محلة ملكافحة اررهاو يف التاريا،

التقليدية .كت كانت الثور ارسالمية مرض ناحية

والت

خم خدشينها بحرو الواليات املتحد

أخرى مصدر إهلام للحركات ارسالمية السنية

وحلفائها عىل أفغانستان باعتبارها مالذ ًا لإلرهابيني.

املتررفة-حسب هذا التصور -حال كل مرض حركة

وأعقب ذلك رشوع إدار بوش االبرض يف احلرو عىل

محاس وخنايم القاعد وغريمها .وقد استغلت

العراق عام  2003معتر ًا أن الوقت قد حان

الواليات املتحد هذا الصعود للحركات الراديكالية

خنت هناك ،واستباق ًا هلةتت

الراديكالية ارسالمية الشيعية ،والت

ارسالمية إبان الغزو السوفييت

(& Blin, 2007

الستكتل حرو

ألفغانستان ،إذ

إرهابية جديد قد خرضو الواليات املتحد متسلحة

دع ت حركات املةاهديرض يف إحلاق هزي ة

هذه املر بأسلحة الدمار الشامل الت كان يفرتض

بالسوفييت مرض شاكلة هزي ة األمريكيني يف فيتنام

أن العراق ي تلكها(.)Chaliand & Blin, 2007

(.)Chaliand & Blin, 2007

عىل صعيد آخر يركز جينكنز Jenkins

وحمررو

أما املحرة التارخيية املحورية الثالثة يف خاريا

املوسوعة الريرانية عىل النقلة النوعية الت شهدهتا

اررهاو املعارص (– )1983حسب هذه الدراسة-

األعتل اررهابية خالل عقد التسعينيات والسيت يف

فتةسدها اهلةتت االنتحارية الت شنها حزو اهلل

مواجهة الواليات املتحد الت ربت عد مرات يف
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عقر دارها ،عىل نحو ما حدث عام  1993حني خم

اهلةوم عىل مرتو طوكيو عام  ،1995ثم خكثفت

خفةري مركز التةار العامل يف نيويورك ،ثم خفةري

املخاوف أكثر بعد خسلم العديد مرض الساسة

الذي أسفر عرض مرصع 168

ر

أوكالهوما سيت

وارعالميني األمريكيني لرسائل ملوثة با

شخص ًا عام  ،1995وذلك إىل جانب الرضبات الت

اخلبيثة عىل نحو أدى إىل بعض حاالت

خلقتها املنشآت واملصالح األمريكية يف اخلارج حال

الوفا  )Jenkins(ed.), 2013(.وختعني ارشار هنا إىل

اهلةوم عىل القواعد العسكرية األمريكية يف

املخاوف املتنامية  -منذ عقود عديد  -مرض وقوع

السعودية عام  ،1996وخفةري السفارخني

أسلحة الدمار الشامل يف أيدي التنايتت اررهابية،

األمريكيتني يف كل مرض خنزانيا وكينيا يف خوقيت واحد

فف جلسة استتع ملةلس الشيوخ عام  1975قال

عام  ،1998والتفةري االنتحاري الذي استهدف

مسئول وزار اخلارجية" :إن التهديد املتزايد هو مرض

املدمر األمريكية يو إس إس كول يف ميناء عدن

وقوع األسلحة النووية والكيتوية والبيولوجية يف

الي ن عام 2000؛ والذي أسفر عرض مرصع 17

أيدي إرهابيني مستعديرض لل وت مرض أجل قضيتهم"

بحار ًا مرض بحارهتا .وذلك كل قبل اللر ة الكرى

(.)Oberschall, 2004

الت

خلقاها األمريكيون يف  11سبت ر2001

)Jenkins(ed.), 2013(.

هذا وقد استأثرت احلركات الراديكالية
ارسالمية بنصيب وافر يف دراسات خأصيل الااهر

كت يشري هذا الفريق إىل نقلة نوعية أخرى

اررهابية ،ويأيت يف مقدمة هذه احلركات بربيعة

ختعلق بالترور الالفت يف أسلحة التنايتت اررهابية

احلال خنايم القاعد الذي حا بةانب كبري مرض

منذ عقد التسعينيات ،إذ يؤكد عىل كون اررهاو

دراسات اررهاو السيت بعد أحداث  11سبت ر.

ي ثل س ة دائ ة مرض ستت احليا السياسية ،فحتى

ويعتر أوبرشول  Oberschallأن الثور اريرانية عام

قبل أحداث 11سبت ر كانت هناك خماوف

 1979ه

املسئولة عرض ظهور ودعم احلركات

متصاعد مرض خعاظم قو التنايتت اررهابية مع

وا تعات ارسالمية الراديكالية يف العا ارسالم

خزايد احتتالت امتالكها ألسلحة دمار شامل مرض

ع وم ًا والدول الشيعية عىل وج اخلصوص .وقد

نووية وبيولوجية وكيتئية ،وه

املخاوف الت

وصف قائد الثور آية اهلل مخين الواليات املتحد

أصبحت مرر متام ًا بعد استخدام مجاعة أوم

بالشيران األكر ،واعترها املسئولة عرض كل

شينريكيو الدينية اليابانية لغاز الساريرض السام يف

مشكالت البلدان ارسالمية مرض ختلف ،وفقر،
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وخراجع عسكري ،وخبديد للثروات النفرية ،وخبعية

والشيوعيني األفغان املوالني هلم .وكان هؤالء

للغرو ،وهزي ة مهينة أمام إرسائيل الت ه أيض ًا

املةاهدون هم النوا الت شكل منها أسامة برض الدن

صنيعة غربية ،وبالتايل فقد أعلرض ا هاد يف مواجهة

خنايم القاعد منذ التسعينيات؛ الذي رشع خالل يف

الواليات املتحد وحليفتها إرسائيل بل وبعض

هيكلة جديد للتنايم وضم إلي عنارص أمريكية

الدول العربية النفرية الت اعترها ع يلة للغرو.

وأوربية مرض املسل ني املهاجريرض واملقي ني

وحسب هذا التصور الذي خبنت أيض ًا احلركات

والدارسني ،وبالتايل فقد أخذ التنايم يف االنتشار

ارسالمية الراديكالية فإن إقامة املرشوع ارسالم

داخل الدول الغربية متخفي ًا وراء بعض األنشرة

األصويل هو البديل األفضل بعد فشل املرشوع

املتعلقة باملساجد واملدارس الدينية وا

عيات

القوم

النارصي يف مرص ،واملرشوع االشرتاك

االجتتعية ،واستفاد يف ذلك مرض التساهل والرتاخ

البعث

يف سوريا والعراق ،واملرشوع العلتي يف

القائم داخل الدول الغربية آنذاك فيت يتصل

خركيا(.)Oberschall, 2004

بإجراءات السفر ،وخأشريات الدخول ،ورشوط

ثم يعرض أوبرشول ذور خنايم القاعد

القبول الدرايس ،واألوراق الثبوخية ،فضالً عرض

باعتباره التنايم الراديكايل ارسالم األكثر بروز ًا

القيود الدستورية والقانونية الت كانت هذه الدول

واألمىض خأثري ًا يف الواقع الدويل ،موضح ًا أن أوىل

خضعها عىل انتهاك احلريات اخلاصة لألفراد عىل نحو

موجات جهاد أسامة برض الدن كانت ضد القوات

يرس للتنايم إخفاء أنشرت غري املرشوعة ،بعيد ًا عرض

السوفيتية واحلكومة الع يلة للشيوعية يف أفغانستان

الرقابة الرخو للنام الغربية الت

كانت الخزال

خالل الثتنينيات ،حيث قام بإنشاء مراكز لتدريب

مت سكة بتقديس حرمة احلقوق واحلريات اخلاصة

املةاهديرض عىل األرايض الباكستانية ،واستقبل

لألفراد(2004

 .)Oberschall,ثم كان انقالو أسامة

املتروعني مرض الرشق األوسط ،وشتل أفريقيا،

برض الدن الكبري عىل حلفائ األمريكيني ،حسب هذه

وآسيا ،وخم خدريبهم مرض قبل ضباط باكستانيني

الدراسة ،عقب ع لية عاصفة الصحراء عام 1991

وأمريكيني ،وبدعم مايل مرض قبل بعض الدول

الت

وأعادت للكويت

العربية النفرية .كت كانت الواليات املتحد الداعم

استقالهلا ،وما أعقب ذلك مرض متركز مئات اآلالف

األكر هلم فيت يتعلق بالتسليح يف حرو العصابات

مرض العسكريني األمريكيني يف املنرقة ،األمر الذي

طويلة األمد الت خاضوها يف مواجهة السوفييت

أثار عداء برض الدن ال ألمريكا فحسب بل ولعديد

دمرت ا يش العراق
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مرض حكام املنرقة الذيرض اعترهم أذناو الواليات

وخميف ًا مرض أشكال الرصاع املسلح بل وربت جاز

املتحد والغرو الصليب  .وبحلول عام 1998

القول أن أصبح بديالً للحروو التقليدية يف كثري مرض

أسس أسامة برض الدن ما يعرف با بهة ارسالمية

احلاالت(مقلد .)2004 ،ثم إن اهلةتت عىل مركز

العاملية للةهاد ضد اليهود والصليبيني والت حدد

التةار العامل

والبنتاجون ،كت يقول أوبرشول،

هدفها يف حترير سائر مقدسات املسل ني ،ويف

والت برغم كوهنا إرهاب ًا عابر ًا للحدود وأوقعت

مقدمتها املسةد األق،ى ،مرض اليهود والصليبيني،

عدد ًا هائ ً
ال مرض الضحايا املدنيني؛

والتخلص مرض احلكومات الع يلة هلم يف الدول

وراءها دولة راعية ،كت أهنا ربت قلب الواليات

ارسالمية باملنرقة(.)Oberschall, 2004

املتحد وليس دولة رشق أوسرية ،كذلك فإهنا

ومهت يكرض مرض أمر كل ما خقدم فإن املحرة

نفذت بواسرة إرهابيني

خكرض خقف

يتدربوا يف صحارى

األبرز عىل ارطالق والت  ،بالتايل ،حايت بالنصيب

الرشق األوسط وإنت عاشوا وخلقوا خدريباهتم يف

األوفر مرض دارسات اررهاو متثلت يف أحداث

جنوو

والدول

احلادي عرش مرض سبت ر  2001وما خرخب عليها مرض

األوربية(.)Oberschall, 2004

فلوريدا

ونيو

جرييس

آثار طالت بنية النسق الدويل القائم .لقد مثلت هذه

وعىل ذلك فإذا كان االهتتم بدراسات

األحداث بحق نقرة حتول فارقة يف خاريا الااهر

اررهاو كبري ًا قبل أحداث  11سبت ر ،كت يقول

اررهابية ،حيث طالت الرضبة هذه املر قلب القو

أستاذ العلوم السياسية اهلندي فينايك  ،Vanaikفإن

يف العا  ،وصاحبة جهاز

حقبة ما بعد هذه األحداث وما سببت مرض صدمة

االستخبارات األضخم واألكثر خعقيد ًا يف التاريا

هائلة يف أوساط الرأي العام العامل قد استتبعت

ارنساي املعلوم .وبالتايل فقد برهنت ع لية احلادي

ثور حقيقية يف الدراسات االجتتعية والسياسية

عرش مرض سبت ر ،كت يقول إستعيل صري مقلد،

املتعلقة بحقل اررهاو

2002(.

 )Vanaik,وإذن

عىل ما أصبح لإلرهاو الدويل مرض قدر هائلة عىل

فالثور يف دراسات اررهاو

خقترص عىل

الرضو والتدمري وعىل امتالك لتكنولوجيا متفوقة

الدراسات السياسية وإنت امتدت إىل سائر العلوم

بصور خبعث عىل الدهشة ،وكذلك اعتتده يف مهام

االجتتعية ،وخعر عرض ذلك ،عىل سبيل املثال ،أستاذ

الرصد والتنفيذ عىل أطقم فنية عىل أعىل مستوى مرض

علم النفس روبرخا دي الروش

املهار والتدريب .لقد أصبح اررهاو شك ً
ال رئيسي ًا

بقوهلا ":إن اهلةتت اررهابية املباغتة يف  11سبت ر

القربية الوحيد

De LA Roche
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 2001عىل مركز التةار العامل يف نيويورك ومبنى

الكبري يف دراسات اررهاو عقب أحداث 11

يكرض مرض شأهنا

سبت ر والذي أسه ت في مراكز بحوث اررهاو

إشعال الواليات املتحد فحسب؛ وإنت أشعلت

القدي ة وا ديد  ،و خمازن التفكري

،Think

كذلك حقل علم النفس فيت يتعلق بدراسات

وبرامج الدراسات العليا والدكتوراه با امعات،

اررهاو ،حيث كانت الدراسات النفسية يف هذا

وبرامج األبحاث اخلاصة ،وناريهتا امل ولة مرض قبل

الصدد حمدود جد ًا .و يكرض علم النفس يقدم إال

احلكومات ،وا

عيات واالحتادات البحثية املعنية

القليل لتفسري طبيعة وأسباو ذلك العنف املنام

بدراسة اررهاو ،والندوات واملؤمترات العل ية،

الذي يترس مدنيون يف مواجهة مدنيني آخريرض .يف

وقواعد البيانات العل ية ،وغري ذلك مرض األنشرة

حني كان املتخصصون يف العالقات الدولية والعلوم

العل ية عاي ة األمهية (.)Jackson, 2012

البنتاجون يف العاص ة واشنررض

السياسية يسيررون عىل حقل دراسات اررهاو؛
ولنا أن نالحظ الكم اهلائل مرض املناقشات العل ية
الت انغ سوا فيها عقب هةتت سبت ر" (

De LA

.) Roche,2004
كذلك فقد ذكرت

Tanks

وأما عىل صعيد الواقع الدويل في كرض القول
إن أحداث  11سبت ر أكدت لفكر الناام العامل
ا ديد باعتباره نسق ًا يدار غائي ًا مرض قبل قرب أوحد
وعىل هدى مرض خوجهاخ وخصوراخ ومصاحل  .وقد

دراسة أجريت عام

عر عرض ذلك هنري كيسنةر وزير اخلارجية

 ،2006حسب جاكسون  ،Jacksonأن عدد املقاالت

األمريك األسبق بالقول" :إن أحداث احلادي عرش

العل ية املتعلقة باررهاو املنشور خالل الفرت

مرض سبت ر شكلت نقرة حتول بارز يف صياغة

( )2002: 1971قد بلغ  14006مقاالً ،وأن نسبة

الناام الدويل للقرن احلادي والعرشيرض ،حيث أدت

 % 54مرض مجلة هذه املقاالت قد خم نرشها خالل

بصور واضحة إىل خعزيز املكانة العاملية للواليات

عام  2001و  2002وحدمها .وذكرت دراسة

املتحد  ،ودفعت القوى املنافسة هلا كأوروبا املوحد

أخرى أن عدد الكتب الت حتوي لفاة إرهاو يف

واليابان وروسيا االحتادية والصني واهلند إىل التعاون

عنواهنا الرئييس املنشور خالل الفرت (سبت ر

بصور وثيقة معها ،وهو أمر

يكرض وارد ًا قبل

 2001إىل يونيو  )2008قد بلغ  2281كتاب ًا ،يف

حدوث خلك اهلةتت .كت أن الدول الكرى خعد

حني أن عدد الكتب املناظر املنشور قبل عام

خنار إىل بعضها البعض باعتبارها مصدر هتديد

 2001كان فحسب 1310كتب .إن االنفةار

إسرتاخية ألمنها ،وإنت أصبحت خرى أن اخلرر
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الذي يدامهها مجيع ًا ال يأيت عر احلدود ،وإنت مرض

ارسالم واحلضار ارسالمية البؤر الرئيسية للعنف

اخلاليا اررهابية املزروعة داخل بالدهم"(مقلد،

والتررف واررهاو يف العا  ،وأن ارسالم أصبح

.)2004

يشكل خرر ًا ساحق ًا عىل احلضار الغربية بل وعىل

كذلك يرى خشيلند وبلني أن الواليات

مستقبل احلضار ارنسانية كلها .وقد استندت هذه

املتحد استغلت احلرو عىل اررهاو للصيد يف املاء

الدعاوى عىل أحداث احلادي عرش مرض سبت ر الت

العكر ،حيث سعت إىل حتقيق أهداف خفية ختتلف

اهتم خنايم القاعد بتنفيذها ،وبرغم عدم وجود أية

عرض أهدافها املعلنة؛ ووقعت يف خناقضات جراء ذلك

أدلة موثوق فيها عىل صحة هذه االهتامات واملزاعم

منها عىل سبيل املثال خوضها حرب ًا ضد ناام صدام

فإن خرديدها فةر موجة المثيل هلا مرض الكراهية

حسني بذريعة عالقت بتنايم القاعد برغم عدم

والتحامل عىل احلضارخني العربية وارسالمية ،والت

وجود أية أدلة حقيقية عىل ذلك ،يف حني أهنا

امتدت مرض الواليات املتحد إىل كل املةت عات

احتفات بعالقات وطيد مع الباكستان وبعض

الغربية دون استثناء(مقلد.)2004 ،

الدول اخلليةية واعترهتا حلفاء هلا برغم وجود

يشار كذلك إىل أن أحداث  11سبت ر

قرائرض عىل دعم هذه الدول لإلرهاو الدويل .ثم إن

استدعت ،إىل جانب جهود الدول والسيت الواليات

التهديد الذي يشكل اررهاو الدويل والذي

املتحد وحليفاهتا ،جهود ًا أممية فورية وحثيثة يف إطار

ص ت اسرتاخيةية كرى ملكافحت ال ي كرض

مكافحة اررهاو ،فإىل جانب منح الرشعية حلروو

مقارنت أبد ًا بالتهديد الذي كان يشكل االحتاد

مكافحة اررهاو ويف مقدمتها احلرو عىل

السوفييت  ،والذي خعايشت مع الواليات املتحد

أفغانستان 2001؛ اختذت األمم املتحد خدابري

و خدشرض اسرتاخيةية عاملية ملواجهت (.)Blin, 2007

عديد يف هذا السياق ،ولعل أحد أهم هذه التدابري

عىل صعيد آخر فقد فتحت أحداث احلادي

وأرسعها استةابة لزلزال سبت ر متثل يف إنشاء نة

عرش مرض سبت ر ،كت يقول مقلد ،الباو مرض جديد

أنشئت ب وجب قرار

حول بعض القضايا ا دلية الشائكة الت

مكافحة اررهاو؛ والت

خفةر

جملس األمرض  )2001( 1373الذي خم اختاذه

احلوار الدويل حوهلا منذ ظهور الناام العامل ا ديد

بارمجاع يف  28سبت ر  ،2001أي يف ذات الشهر

يف بداية التسعينيات ،ولعل أخررها مجيعا قضية

الذي شهد اهلةتت املباغتة .وهو القرار الذي طلب

متحورت حول اعتبار

إىل دول العا خنفيذ عدد مرض التدابري الرامية إىل خعزيز

رصاع احلضارات والت
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قدرهتا القانونية واملؤسسية عىل التصدي لألنشرة

عىل أية حال فإن كافة ارجراءات والتدابري

اررهابية داخل البلدان ويف مناطقها وحول العا ،

الت اختذهتا الدول ،السيت الكرى منها ،كت ا هود

ومرض بينها اختاذ خروات مرض أجل:

()2

األممية؛

خفلح يف وقف مسري الااهر اررهابية

 -1جتريم متويل اررهاو

عر شتى أصقاع العا املعارص .حيث است رت

 -2القيام بدون خأخري بتة يد أي أموال

وخري األعتل اررهابية يف التصاعد خالل الفرت

ألشخاص يشاركون يف أعتل اررهاو.

التالية ألحداث سبت ر ا سام .ونشري يف هذا

 -3منع ا تعات اررهابية مرض احلصول عىل

الصدد إىل إحدى الدراسات اهلامة الت خناولت

أي شكل مرض أشكال الدعم املايل.
 -4عدم خوفري املالذ اآلمرض ،أو الدعم أو
املساند لإلرهابيني.

بالتحليل ارحصائ ظاهر اررهاو يف دول العا
خالل الفرت ( ،)2011 :2002أي العقد الذي
أعقب أحداث سبت ر .وخت ثل هذه الدراسة يف

 -5خبادل املعلومات مع احلكومات األخرى

خقرير مؤرش اررهايب العامل

عرض أية مجاعات متارس أعتال إرهابية أو

(2012

خترط هلا.

Index ,2012

 -6التعاون مع احلكومات األخرى يف التحقيق

Global Terrorism

 .)Indexولقد انتهى التقرير(

The Global

 )Terrorismإىل مجلة مرض النتائج اهلامة

لعل مرض أبرزها:

يف مثل خلك األعتل ،واكتشافها ،واعتقال

 -1أن عدد احلوادث اررهابية واهلةومات

املشرتكني فيها وخسلي هم وخقدي هم

الناجحة كان يف خزايد مررد خالل سنوات

للعدالة.

العقد املذكور .

 -7جتريم مساعد اررهابيني مساعد فعلية أو

 -2مرض بني  158دولة خم رصدها؛ فقط

سلبية يف القوانني املحلية وخقديم خمالفيها

عرشون دولة

خشهد أي هةوم إرهايب

للعدالة.

خالل الفرت املذكور .
 -3معام اهلةتت اررهابية حدثت يف سياق
مواقف رصاعية أكثر اخساع ًا.

( )2ملزيد مرض التفاصيل حول اللةنة األممية وجهودها يف
مكافحة اررهاو ،أنار موقعها عىل شبكة املعلومات
الدولية:
http://www.un.org/en/sc/ctc/

 -4خركزت اهلةتت اررهابية بشد عىل عدد
حمدود مرض الدول ،فعىل سبيل املثال نةد أن
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 %87مرض احلوادث اررهابية الت وقعت

والرشطية ،ومنشآت رجال األعتل .وكان

خالل عام  2011خركزت يف عرش دول؛

اجتاه هذه اهلةتت عىل كافة هذه األهداف

شهد كل منها أكثر مرض مائة حادث إرهايب

نحو التزايد كنسبة مئوية منذ عام .2002

خالل العام املذكور.

 -10النسبة األكر مرض احلوادث اررهابية وما

 -5خالل الفرت ( )2011: 2002كان ما

نتج عنها مرض ضحايا وجرحى وقعت يف

يتةاوز ثلث ضحايا اهلةتت اررهابية مرض

الدول ذات الدخل املتوسط وليست الدول

العراقيني.

ذات الدخل األقل .حيث سةلت هذه

 -6خالل الفرت امل تد مرض عام  2002وحتى

الدول نسبة  %65مرض احلوادث اررهابية،

هناية عام 2011؛ كانت العراق وأفغانستان

و %69مرض الضحايا ،و %73مرض ا رحى

هدف ًا لزهاء  %35مرض جم ل عدد احلوادث

يف سياق األعتل اررهابية املسةلة عىل

اررهابية الت شهدها العا .

مستوى العا خالل العقد املذكور.

 -7يف حني كان اررهاو الدين هو األوسع

 -11كان سبع مرض الدول ذات الدخل

انتشار ًا كانت هناك نسبة ال يستهان هبا مرض

املتوسط ض رض قائ ة العرش الدول األكثر

احلوادث اررهابية قامت هبا مجاعات غري

خأثر ًا باألعتل اررهابية خالل فرت

دينية.

الدراسة.

 -8فاق عدد احلوادث اررهابية الت شهدهتا

 -12النسبة األكر مرض احلوادث اررهابية وما

دول غرو أوربا ب راحل ناريه الذي شهد

نتج عنها مرض ضحايا وجرحى وقعت يف

يف الواليات املتحد خالل الفرت (:2002

الدول ذات النام السياسية اهلةني (نصف

 ،)2011وبلغ عدد القتىل األوربيني أكثر

 ،حيث

مرض خسعة عرش ضعف ًا لعدد القتىل
األمريكيني يف اهلةتت اررهابية خالل
خلك الفرت .
 -9استهدف اررهابيون عىل األرجح املواطنني
العاديني ،وامل تلكات اخلاصة ،واحلكومية،

الدي

قراطية)Regimes

Hybrid

سةلت هذه الدول نسبة  %46مرض
احلوادث اررهابية ،و %54مرض الضحايا،
و %60مرض ا رحى يف سياق األعتل
اررهابية املسةلة عىل مستوى العا .
 -13الدول الت حققت معدالت أفضل عىل
مؤرش اررهاو العامل

ه الدول الت
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اخس ت بقدر أقل مرض املاا االجتتعية،

وأهدافها ودوافعها وآلياهتا .وواكبت ذلك جهود

وكذا

دولية وأكادي ية عديد استهدفت هذه الااهر

كذلك الدول

بالدراسة والتحليل خار  ،وبالبحث عرض حلول خضع

األكثر التزام ًا باملعايري الدولية حلقوق

حد لتداعياهتا الدامية خار أخرى .وعىل الرغم مرض

ارنسان.

ا هود املضنية ومئات الدراسات الت قدمت يف

وقدر أكر مرض التكامل املةت ع
االستقرار السيايس ،وه

 -14الدول العرش األكثر خرضر ًا مرض اررهاو

إطار معا ة الااهر وعرشات التعريفات الت

عام  2011كانت بالرتخيب ،العراق،

قدمت يف إطار الوقوف عىل مدلوهلا الدقيق؛ فإن

وباكستان ،وأفغانستان ،واهلند ،والي رض،

ليس ث ة اخفاق عىل خعريف واحد لإلرهاو سواء

والصومال ،ونيةرييا ،وخايلند ،وروسيا

عىل مستوى احلكومات واملناتت الدولية ،أو حتى

والفلبني.

بني األكادي يني املهت ني ب عا تها مرض شتى فروع

ومجلة القول يف شأن خاريا الااهر اررهابية

املعارف االجتتعية ويف مقدمتها علم السياسة.

أهنا متثل إحدى الاواهر البارز واملتأصلة يف الواقع

ويعر عرض ذلك جينكنز  Jenkinsبقول  ":عىل الرغم

الدويل  ،كانت خلك ه احلال قبل  11سبت ر كت

مرض أن مصرلح اررهاو صار ب ثابة الرصعة يف

ه احلال يف أعقاهبا .وعىل الرغم مرض بروز هذه

األدبيات املعارص إال أن ال يوجد خعريف واحد

الااهر وخرورهتا وكل الدراسات الت خناولتها

حمدد ومقبول عىل نراق واسع .وغالب ًا ما يستخدم

بالتحليل؛ يال األمر املثري للدهشة هو أن ليس ث ة

املصرلح كتعبري عرض صور شتى مرض أعتل العنف

اخفاق حول خعريف واحد مقبول مرض الكافة للفاة

الت قد ال خترابق بدقة مع األعتل اررهابية .كت أن

اررهاو .وفيت ييل نستعرض أبرز ا هود

هذا املصرلح ينروي عىل التحقري فنةد بعض

قدمت يف التعريف بالااهر

احلكومات خصف أعتل خصومها باررهاو ،يف

األكادي ية الت

حني يدع املتررفون املناهضون حلكومة ما يف كثري

اررهابية.

مرض األحيان أهنم ضحايا ررهاو هذه احلكومة .إن
املبحث الثاين :اجتاهات التعريف

إذ ًا مصرلح يفسح املةال لألحكام الذاخية املنرلقة

بالظاهرة اإلرهابية يف األدبيات املعارصة

مرض التوجهات السياسية ،واملقولة الشهري "إن

مرت الااهر اررهابية ،عىل نحو ما

اررهايب بالنسبة لشخص ما هو مقاخل مرض أجل

أوضحنا سلف ًا ،ب راحل خارخيية عديد شهدت

احلرية بالنسبة لشخص آخر" .إننا بحاجة إىل خعريف

خالهلا العديد مرض الترورات النوعية طالت صورها

موضوع يصري مع اررهايب بالنسبة لشخص ما
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يع"؛ خعريف يركز عىل

اررهابية واخلصائص الت متيزها عرض نارياهتا مرض

هو إرهايب مرض وجهة نار ا

نوعية األعتل الت خصنف إرهابية وبغض النار عرض

صور العنف ا تع (

 .)Deويف

هوية ا نا القائ ني عليها ،أو طبيعة قضيتهم،

ذات السياق خقول مارثا كرينشو :Martha Crenshaw

وبالتايل فال بد مرض اعتبار كافة األعتل اررهابية

"هناك العديد مرض الدراسات الت خناولت أعتل

جرائم.)Jenkins, 1982( .
وخرز هذه املقولة إشكاليتني بصدد خعريف
اررهاو ختعلق األوىل بكون ي ثل صور مرض صور
العنف ارنساي وبالتايل قد خيتلط مع الصور
األخرى للعنف .وأما ارشكالية الثانية فتتعلق
بنسبية النار إىل الع ل العنيف وبالتايل احتتل
خصنيف كع ل إرهايب مرض جانب البعض ،يف حني أن
البعض اآلخر قد يصنف كع ل نضايل وبرويل نبيل.
وخقول خيكتن  Teichmanيف هذا الصدد ":إىل
جانب أهنا لفاة فضفاضة فإن االستخدام احلايل
للفاة إرهاو يتسم بالنسبية إىل حد بعيد ،فنفس
السلوك العدواي املتع د خيتلف وصف متام ًا مرض
مراقب إىل آخر اعتتد ًا عىل أيرض ومتى وقع هذا
السلوك ،واملوقف الشخيص لل راقب مرض هذا كل .
إهنا النسبية الت ي كرض اختزاهلا يف الشعار الشهري
البائس" :إن اررهايب بالنسبة إىل شخص ما هو
مناضل مرض أجل احلرية بالنسبة إىل شخص
آخر"(.)Teichman, 1989
وخري دي الروش

De LA Roche

أن أية

حماولة للتناري خستلزم أوالً الوقوف عىل خعريف
ٍ
مرض لإلرهاو ،وكيف ي كننا حتديد احلالة

العنف ا تع

LA Roche,2004

وع ليات االغتيال واحلروو

األهلية وا ري ة ،وه كلها ظاهري ًا قد ختشاب مع
اررهاو

أعتل

لكنها

ليست

ه

بذاهتا"(.)Crenshaw,1981
خأسيس ًا عىل هذه املقدمة احلت ية ننرلق يف
استعراض أظهر اجتاهات التعريف بالااهر
اررهابية .وخذكر دي الروش ،بادئ ذي بدء ،أن
لعقود عديد كانت خعريفات اررهاو خدور حول
كون ع ليات عنف مجاع هتدف إىل نرش الذعر عىل
نراق واسع ،حيث يرى خييل  Tillyأن اررهاو يشري
إىل ع ليات غري ن رية لنرش التهديد والعنف يف
مواجهة األعداء باستخدام وسائل خقع خارج نراق
أنتط النضال السيايس املعتاد ممارستها خقليدي ًا يف
إطار الناام السيايس القائم .يف حني يعرف برجسرض
و الزاردو  Bergesen and Lazardoاألعتل اررهابية
بأهنا ه

حاالت العنف الت

خستهدف أهداف ًا

سياسية أو دينية أو اجتتعية (.)De LA Roche,2004
وخشري

الدراسات،

حسب

ميتيوستز

 ،Matusitzإىل وجود أكثر مرض مائت خعريف متداول
لإلرهاو .فعىل سبيل املثال خشري دراسة سي ون
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 )Simon (1994إىل وجود أكثر مرض  212خعريف ًا خمتلف ًا

 -5أشري إىل أن الضحايا مرض املدنيني أو

لإلرهاو متداوالً عر العا  ،يستخدم خسعون منها

املحايديرض أو غري املقاخلني أو الغرباء يف

بشكل متكرر مرض قبل احلكومات واملناتت الدولية.

 %17.5مرض التعريفات.

ويف عام  1988اعت د الباحثان ش يد ويانةتن
Schmid and Jongman

مرض جامعة ليدن اهلولندية؛

ويشار كذلك إىل أن دراسة مراري
)1993

(Merari,

انتهت إىل مالحاة أن التعريفات القانونية

مدخل العلوم االجتتعية بغية استكشاف أفضل

الرس ية لإلرهاو يف كل مرض الواليات املتحد

السبل لتعريف اررهاو ،حيث قاما بتة يع

وبريرانيا وأملانيا ختض رض ثالثة عنارص مشرتكة ه :

وفحص أكثر مرض  100خعريف أكادي

ورس

).(Matusitz, 2013

لإلرهاو وحتديد مكوناهتا األساسية ،حيث انتهوا

 -1استخدام العنف.

مرض خالل حتليل املضامني حتلي ً
ال منهةي ًا دقيق ًا إىل

 -2األهداف السياسية.

حتديد الصور واألنتط والنتذج واملعاي الت

 -3الع ل عىل بث اخلوف يف صفوف
السكان.

خض نتها خلك التعاريف؛ فةاءت النتائج كالتايل:

ويرى ميتيوستز

).(Matusitz, 2013
 -1انروى  %83.5مرض التعريفات عىل مفهوم
العنف.

التعريفات قبوالً هو أن اررهاو يت ثل يف:
استخدام العنف يف خلق أجواء مرض اخلوف والذعر

 -2ظهر استهداف أهداف سياسية يف %65
مرض التعريفات.
اخلوف والرعب.
 -4أشار %21مرض التعريفات إىل أن خرصف
وعشوائ

االستهداف).

مرض أجل حتقيق أهداف سياسية أو دينية أو
أيديولوجية .ويضيف أن اررهاو خيتلف عرض

 -3اعتر %51مرض التعريفات أن ع ل يسبب

خعسف

Matusitz

أن مرض أكثر

(مرض

حيث

ا ري ة التقليدية بحكم األمهية البالغة لألهداف
الت

يستهدفها ،والرغبة امللحة يف إحداث خغيري

حت

يف واقع ما ،واعتبار أن قتل املدنيني برغم

كون ع الً سيئ ًا إال أن أقل سوء ًا ب راحل مرض عدم
حتقق التغيري املستهدف .كت أن اررهاو هو ب ثابة
حرو غري متكافئة ،وينتج عدم التكافؤ مرض كون
الع ليات اررهابية خنروي عىل عنف عشوائ ال
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ي كرض التنبؤ ب  ،يقع مرض قبل قو صغري (نفر حمدود)

أهداف مدنية بغرض خلق وبـث حالـة مـرض

يف مواجهة قو أكر (حكومة أو جيش أو حتى

اخلوف العام بغية حتقيق أغراض سياسية.

جمت ع بأك ل ) .ومرض عنرصي العشوائية واملفاجأ
خكتسب املة وعة اررهابية املبادر والتفوق ،ومها
أمران ال يتحققان هلا أبد ًا باستخدام التكتيكات
العادية للحرو الناامية .))Matusitz, 2013
ويرسد ميتيوستز

مرض التعريفات الشائعة لإلرهاو منها:

(Matusitz,

مقولتني هامتني ختعلقان بتعريف اررهاو مها:
 -1مقولة ستيفرض سلون

Stephen Sloan

بأن

لكرض كون يستهدف أهداف ًا سياسية أو دينية
أو أيديولوجية ال يتغري أبد ًا.
 -2مقولة يارس عرفات الشهري يف كل ت أمام

)2013

 -1خعريف عصبة األمم حسب اخفاقية :1937
األعتل اررهابية ه

األعتل ارجرامية

املوجهة ضد دولة ما والت يقصد منها خلق
حالة مرض الرعب يف نفوس أشخاص ما أو
مجاعة مرض الناس أو عامة ا
 -2خعريف

والرت

هور.

الكري:

Walter

باستخدام العنف كأسلوو لل واجهة أو
اسرتاخيةية لتحقيق أهداف معينة ،وذلك مرض
خالل إحداث حالة مرض اخلوف يف نفوس
الضحايا دون رمحة أو التزام بالقواعد
ارنسانية ،وخعد الدعاية عنرص ًا حموري ًا يف
االسرتاخيةية اررهابية.
خعريــف يونــا ألكســندر Alexander

ا

عية العامة لألمم املتحد عام 1974

"إن اررهايب يف نار البعض هو مناضل مرض
أجل احلرية يف رأي البعض اآلخر" ،وه
املقولة الت

خعر عرض مدى التحيزات

السياسية يف خعريف اررهاو ،والت نادر ًا
ما يتةاهل ذكرها يف دراساهتم أي مرض

Laqueurاررهاو هو استخدام أو التهديد

-3

Matusitz

خعريف اررهاو يتغري ويترور عر الزمرض

يف دراست العديد

Matusitz

ويشري ميتيوستز

يف دراست إىل

:Yonah

اررهاو هو استخدام العنف بعشوائية ضد

الباحثني

املعنيني

بالااهر

اررهابية

).)Matusitz, 2013
ويف دراسة أخرى هامة يشري أستاذ العلوم
السياسية اهلندي فينايك

Vanaik

إىل أن القواميس

جرت عىل اعتبار اررهاو يش ل عنرص ًا أو أكثر مما
ييل  )1( :التخويف املنام)2( ،العنف ضد املدنيني
أو غري املقاخلني ( )3االستخدام العشوائ للعنف
()4االستخدام غري املرشوع للعنف وهذا يثري
خساؤالت كثري حول كن العنف املنام وماهية
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العنف املرشوع وغري املرشوع .ويضيف فينايك :إن

عرض جرائم القتل العادية هو أن يستهدف أهداف ًا

أي خعريف مقبول لإلرهاو يتعني أن يتسم باحلياد

سياسية ،ول سياق سيايس)Vanaik, 2002(.

واملوضوعية واحلبكة بحيث ال يكون فضفاض ًا
واسع ًا وال ضيق ًا قارص ًا .ويررح قضية نسبية القيم
يف حتديد ما هو ع ل إرهايب وما هو غري ذلك قائالً:
" إن الناظر يف القواميس األمريكية (حال
وبسرتWebster

وفانك

Funk

ووجنل  )Wagnallيف

اخل سينيات سيدرك عىل الفور أن خعريفها لإلرهاو

ويست د الع ل اررهايب فعاليت وعدم قدر
املستهدفني ب عىل مواجهت مرض عد أمور منها:
 -1أن ع ل مفاجئ يقع خارج نراق ساحة
املعركة أو احلرو التقليدية أو املعهود .
 -2طبيعة املستهدفني ب والذيرض هم املدنيون
العزل غالب ًا.

كان ي يض يف سياق مناورات احلرو البارد ،

 -3طبيعة األسلحة املستخدمة.

وبالتايل ربط اررهاو بالنام الش ولية الشيوعية يف

 -4عدم التكافؤ الصارخ يف القو بني

ودول رشق أوربا .ب عنى أن

الررفني القائم بالع ل واملستهدف ب يف

االحتاد السوفييت

التصور الذي كان شائع ًا عرض اررهاو آنذاك كان

منرقة وخوقيت التنفيذ.

يربر بنام احلكم السيئة مرض وجهة النار األمريكية

ويضيف أن الع ل اررهايب قد يقوم علي

والغربية ،وكان ذلك بربيعة احلال قبل اندالع

أفراد أو مجاعات قتالية أو حتى بعض األجهز

موجات اررهاو املتتالية يف الستينيات وما بعدها

التابعة لبعض الدول)Vanaik, 2002(.

")Vanaik, 2002(.
ومرض ثم يقدم فينايك خعريف وخوصيف

وإمجاالً ي كرض خصنيف أبرز اجتاهات خعريف
اررهاو عىل النحو التايل:

للااهر اررهابية معتر ًا أن اررهاو السيايس هو
االستخدام املتع د واملخرط أو حتى التهديد

أوالً :اجتاهات التعريف التي تركز عىل اآلثاار

باستخدام العنف يف مواجهة فرد أو مجاعة أو

النفسية لإلرهاب

مؤسسة أكر ،والذي يستهدف أشخاص ًا عزالً ال

هذا ويركـز العديـد مـرض املعنيـني بدراسـات

ي تلكون أدوات لصد اهلةوم أو التعامل مع آثار

اررهاو بصدد خعريف وخصائص عىل كون ع ـ ً
ال

ذلك العنف .وبالتايل فإن ما ي يز اررهاو السيايس

قوام ـ اســتخدام العنــف أو التهديــد باســتخدام ؛
يست د فعاليت  ،يف املقام األول ،مـرض اآلثـار النفسـية
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الت حيدثها يف نفـوس ا تهـري ،بغـض الناـر عـرض

قدر ممكرض مرض اخلوف والدمار يف صفوف املستهدفني

حةم األرار املادية الت يتسـبب فيهـا .إن صـلب

(.)Elbakidz & Jin, 2012

اررهاو ،إذ ًا ،هو بـث مشـاعر اخلـوف والـذعر يف

ويــرى جينكنــز عــىل رأس فريــق حمــرري

نفوس أعداد كبري مرض الناس ختةاوز ب راحل عـدد

املوسوعة الريرانيـة أن اررهـاو هـو االسـتخدام

املستهدفني املبارشيرض بالع ل اررهـايب أو ضـحاياه.

املنهة للعنف بغية خلق مناخ عام مـرض اخلـوف يف

ـون آرون Raymond Aron

صفوف املدنيني مرض أجل حتقيق هدف سيايس معني.

أن ما ي يز الع ـل اررهـايب عـرض غـريه مـرض أعـتل

وقد يـترس اررهـاو مـرض قبـل خناـيتت سياسـية

هور أكـر مـرض

يسارية أو ي ينية ،كت قد متارس ا تعات القوميـة و

آثاره املادية ،ونار ًا ألن معام األعـتل اررهابيـة ال

الدينية أو حتى مجوع الثور أو مؤسسات الدولة حال

خستهدف أفراد ًا حمدديرض بذواهتم فإن ال أحـد يكـون

ا يش والرشطة وأجهـز االسـتخبارات .ويعت ـد

Robert

اررهاو يف املقام األول عىل بث اخلوف عىل نرـاق

فعىل سبيل املثال يرى ري

العنف هو أن نتائة النفسية عىل ا

يف مأمرض مرض عواقبها .ويرى روبـرت مـوس

 Mossأن اررهـــاو هـــو االســـتخدام املنهةـــ

واسع يتةاوز الضحايا املبارشيرض إىل مجوع شعب مـا

للتخويف مرض أجل حتقيق أهداف سياسـية .ويقـول

أو قراع كبري من  ،ومرض هنا خيتلف اررهاو عرض كل

لينني عرض الغايات النفسية لإلرهاو " :إن اهلدف مرض

مرض احلرو الناامية وحرو العصابات الذي ـأت

اررهاو هو اررهاو"(.)Groom, 1978

إلي بعـض احلركـات السياسـية مثـل الفيتكـونج يف

ويؤكد جروم  Groomعىل ما خقـدم بقولـ إن

فيتنــام واخل ــري احل ــر يف ك بوديــا ،حيــث كــال

عنارص الع ل اررهايب ه  :استخدام وسائل غـري

األسلوبني قد يعت د بعض املترسات اررهابية لكن

مألوفة للتخويف ،ومفاجئت للضحايا واملسـتهدفني

يعت د لتحقيق النرص عىل اسـتخدام القـو املسـلحة

وعامة ا

هور ،وكون التأثري النفيس ل أهم وأوسع

مــدى مــرض اآلثــار املاديــة املرتخبــة عليـ  ،إىل جانــب
استهداف ألهداف سياسية(.)Groom, 1978
ويرى إلباكيتز وجني

بصفة أصيلة(.)Jenkins(ed.), 2013
ويعــرف واردلــو Wardlaw

اررهــاو بأنــ

ع لية استخدام أو التهديد باستخدام العنف مرض قبل
أن

فرد أو مجاعة معارضة لسلرة حاك ـة قائ ـة ،ويـتم

اررهابيني يترصفون كصناع القرارات الرشيد

خص يم هذه الع لية بحيث حتدث حالـة مـرض القلـق

حيث يستخدمون مواردهم املحدود يف حتقيق أكر

الشديد أو إشاعة أسباو اخلوف يف صـفوف مجاعـة

Elbakidz and Jin
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أكر مرض جمرد الضـحايا املبـارشيرض ،وذلـك بغـرض

بث اخلوف والذعر(

إجبار خلـك ا تعـة عـىل خبنـ املرالـب السياسـية

.)1983

للةنا (.)Schwartz,1998
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Sandler, Tschirhart & Cauley,

كت يعرف إندرز

وسـاندلر Enders & Sandler

ويتفق القائ ون عىل خقريـر مـؤرش اررهـايب

بأن االستخدام املخرط أو التهديد باستخدام العنف

_ Globalمــرض بــاحثني

مرض قبل األفراد أو مجاعات فرعيـة دون وطنيـة Sub-

وأعضاء هيئة استشارية -عىل أن خعريـف اررهـاو

national Groups

بغيـة حتقيـق أهـداف سياسـية ،أو

يعد مسألة معقد وأن ليس ث ة خعريف واحد متفـق

اجتتعية ،مرض خالل بث اخلوف يف صـفوف مجهـور

علي عاملي ًا يف هذا الصدد ،كت أن هنـاك العديـد مـرض

كبري أوسع نراقـ ًا مـرض الضـحايا املبـارشيرض(

التعاريف املتنافسة فيت يتعلق ب صـرلح اررهـاو.

.)2012

العــامل

Terrorism Index

U. Elu,

ومــع ذلــك يتبن ـ القــائ ون عــىل التقريــر خعريف ـ ًا

وخرى مارثا كرينشو أن األعتل اررهابية قـد

لإلرهــاو قوامـ أنـ  ":هــو االســتخدام الفعــيل أو

حتدث يف سياق املقاومة العنيفة للدولة كـت قـد خـتم

التهديــد باســتخدام القــو أو العنــف بصــور غــري

خلدمة أهدافها ودعم مصاحلها .إن األعتل الت خـتم

قانونية ،مرض قبل فاعل مرض غـري الـدول بغيـة حتقيـق

يف إطار املقاومة مرض أجل إحداث خغيـريات سياسـية

هدف سيايس ،أو اقتصادي ،أو دين  ،أو اجتتعـ ،

ال خصب اهتتمها عىل حةم املوارد الت يتم خدمريها

مرض خالل اركـراه ،أو التخويـف ،أو بـث الـذعر "

أو عدد الضحايا املبارشيرض مرض البرش جراء ع لياهتـا

وبالتايل فاررهـاو ال يتضـ رض فقـط الفعـل املـادي

بقدر اهتتمها بـت حتدثـ مـرض آثـار نفسـية يف نفـوس

املبارش الـذي ينرـوي عليـ اهلةـوم ،وإنـت يشـ ل

ا تهري العريضة ،بت هييئ ـذو اهتتمهـا لـدوافع

كذلك التأثري النفيس الذي حيدث هذا الفعل ،والذي

القــــــائ ني عــــــىل الع ــــــل اررهــــــايب

ربت ي تـد لسـنوات الحقـة(

The Global Terrorism

.)Index ,2012

وقضاياهم(.)Crenshaw,1981
يشار كذلك إىل أن قانون مكافحـة اررهـاو

ويف ذات السياق يعرف ساندلر وخشريهارت

الريراي لعام  1974قد عرف اررهاو ألغـراض

وكاويل  Sandler , Tschirhart , and Cauleyاررهـاو

خرشيعية بأن " :اسـتخدام العنـف مـرض أجـل حتقيـق

بأن هـو اسـتخدام أو التهديـد باسـتخدام القـو أو

أهداف سياسية ،مرض خالل إشاعة اخلوف يف صفوف

العنف حتقيق ًا ألهداف سياسية مرض خالل اركراه أو

ا تهري أو قراع منها" .وهو خعريف فضفاض جد ًا،
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كــت خــرى خــيكتن  Teichmanألنــ يشــ ل أعــتل

كانت املـررات التـ ختـذرع هبـا ،أو خسـتند إليهـا،

الشــغب ،وعنــف الشــوارع ،كــت قــد يشـ ل أيضـ ًا

سياسية ،أو فلسفية ،أو عقائدية ،أو عرقية ،أو دينية،

إجراءات إعتل العقوبات القانونية ،وع ليـات ردع

أو غري ذلك مرض الذرائع .

املةرمني(.)Teichman, 1989

()3

كذلك فإن قـرار جملـس األمـرض رقـم 1566
لعام  2004يقدم خصـور ًا لإلرهـاو بأنـ  :األعـتل

ثاني ا ًا :اجتاهااات التعريااف التااي تركااز عااىل

ارجرامية ،بت يف ذلك خلك الت خرخكب ضد املدنيني

الالمرشوعية القانونية للعمل اإلرهايب

بقصــد إحلــاق املــوت هبــم أو إصــابتهم بإصــابات

وإىل جانــب االجتاهــات الســابقة ال ي كننــا

جستنية خرـري  ،أو أخـذ الرهـائرض بغـرض إشـاعة

إغفال ذلك االجتاه الذي يركز يف خعريفـ لإلرهـاو

حالة مرض الرعب بني عامـة ا

هـور أو مجاعـة مـرض

وخصائص عىل اعتباره ع ً
ال ينروي عىل اسـتخدام

األشخاص أو أشخاص معينني ،أو لتخويف مجاعـة

أو هتديد باستخدام العنـف غـري املرشـوع ،وبالتـايل

مرض السكان ،أو إرغام حكومة أو منا ة دوليـة عـىل

يعالج هذا االجتاه الااهر اررهابية انرالق ًا مرض عدم

القيام بع ل ما أو عدم القيام ب  ،والت خشكل جرائم

مرشوعيتها القانونية .وخندرج حتت هـذا االجتـاه ،يف

يف نرــاق االخفاقيــات والرخوكــوالت الدوليــة ذات

األغلب األعم ،التعريفات الصـادر عـرض املـناتت

الصلة باررهاو ووفقـ ًا للتعريـف الـوارد فيهـا ،ال

الدوليـة ،وكـذلك خلـك الصـادر عـرض احلكومـات

ي كرض حتت أي ظـرف مـرض الاـروف خريرهـا بـأي

واألجهز الرس ية داخل الدول .ولعـل مـرض أظهـر

اعتبارات ذات طابع سيايس أو فلسـف أو عقائـدي

األمثلة هلذا التوج القـانوي يف خعريـف اررهـاو؛

أو عنرصي أو عرق أو دين أو أي طـابع آخـر مـرض

القرار رقم  60/ 49للة عية العامة لألمم املتحـد

هذا القبيل ،وهييب بالدول أن متنع هذه األعتل ،وأن

املعت د يف 9ديس ر 1994بعنـوان التـدابري الراميـة
للقضاء عىل اررهاو الدويل؛ حيـث قـدم خوصـيف ًا
لإلرهاو مفاده :أن األعتل ارجرامية التـ هتـدف
إىل إشاعة الرعب يف صـفوف العامـة أو مجاعـة مـرض
األشــخاص أو حتــى أشــخاص حمــدديرض حتقيقــ ًا
ألهداف سياسية ه أعتل ال ي كـرض خريرهـا مهـت

) (3ورد هذا التعريف ض رض خعريفات عديد أوردها املوقع
الرس

ردار الشئون العسكرية والروارئ بوالية

أريزونا األمريكية حتت عنوان

Various Definitions of

Terrorism Controversy in Defining Terrorism,

متاح عىل

الرابط التايل:
http://www.azdema.gov/museum/famousbattles/pdf/Terrorism%
20Definitions%20072809.pdf
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خكفل ،يف حال عدم منعها ،املعاقبة عليهـا بعقوبـات

بدولة ما أو منا ة دولية بت خنروي علي مـرض خرويـع

Various

جدي للسكان ،أو إجبار دولة ،أو منا ة دولية عـىل

ختتشــى مــع مــا هلــا مــرض طــابع خرــري(

القيام ،أو االمتناع عرض القيام بع ـل مـا ،أو زعزعـة

.)Definitions of Terrorism, online
يشار كـذلك إىل أن هـذا التوجـ القـانوي يف

االســتقرار عــىل نحــو خرــري ،أو خــدمري اهلياكــل

خعريف اررهاو كان الغالب دائ ًت عـىل التعريفـات

السياســية و الدســتورية واالقتصــادية واالجتتعيــة

الصادر عرض األجهز واللةان احلكومية األمريكية،

األساســـية لدولـــة أو منا ـــة دوليـــة (

فخــالل عقــد الســتينيات خبنــت وزارت الــدفاع

.)Definitions of Terrorism, online

Various

واخلارج والعدل األمريكية ،كت مكتـب التحقيقـات

كــت ختعــني ارشــار يف هــذا الســياق إىل أن

الفيدرايل ،خعريف ًا لإلرهاو قوام " :جم وعة متنوعـة

القانون ا نائ االحتادي األمريك (ماد  )18حيدد

مرض األنشرة ارجرامية الت خنرـوي عـىل اسـتخدام

األعتل اررهابية بأهنا :األنشرة التـ خنرـوي عـىل

غـري مرشـوع للقــو " .ويف عـام  1986أكـد نائــب

العنف أو أية أعتل هتدد احليا ومتثل انتهاك ًا للقوانني

رئيس فريق الع ـل عـىل مكافحـة اررهـاو ( نـة

ا نائيـــة للواليـــات املتحـــد أو قـــوانني أي مـــرض

بــوش) عــىل أن اررهــاو هــو" :االســتخدام غــري

الواليات ،والت هتدف إىل إخافة أو إجبار السـكان

القانوي أو التهديد باستخدام العنف ضد األفراد أو

املدنيني ،أو التأثري عىل سياسة احلكومـة مـرض خـالل

امل تلكــات مــرض أجــل حتقيــق أهــداف سياســية أو

اركراه والتخويف ،أو التأثري عىل سـلوك احلكومـة

اجتتعية مرض خـالل إجبـار حكومـة مـا أو أفـراد أو

مــرض خــالل اســتخدام أســلحة الــدمار الشــامل ،أو

مجاعات عىل خغيري سـلوكها السـيايس"(

Teichman,

.)1989

ع ليــات االغتيــال ،أو االخترــاف ..إلــا ،والت ـ
حتــدث داخــل نرــاق الواليــة ارقلي يــة للواليــات

وارخباط ًا بذات املنحى القانوي حـدد االحتـاد

املتحد  .كت أن قانون بـاخريوت الصـادر يف أعقـاو

األوريب ألغراض رس ية قانونية يف املاد األوىل مـرض

أحداث  11سبت ر  2001أدرج حتت بند اررهاو

القرار ارطاري بشأن مكافحة اررهاو لعام 2002

التهديد أو التآمر أو حمـاوالت خرـف الرـائرات أو

ا رائم اررهابية بأهنا بعض ا رائم ا نائية اخلرري

القــوارو أو احلــافالت أو غريهــا مــرض املركبــات.

الت خرخكـب يف مواجهـة األشـخاص وامل تلكـات

وكذلك التهديـد أو التـآمر أو الرشـوع يف ارخكـاو

والت ارخباط ًا بسياقها وطبيعتها خلحق أرار ًا بالغـة

أعتل عنف يف مواجهة أي شخص يت تع باحلصـانة
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حال املسئولني احلكوميني .بارضافة غىل أي جري ة

سبيل املثال خقول خيكتن Teichmanبأن البد أن

خرخكب باستخدام أي سالح أو جهـاز خرـري حـني

نعرتف بأن اررهابيني ليسوا دائ ًت وبالرضور عىل

يكون الغرض مرض ا ري ة خعريض السـالمة العامـة

ا انب اخلاطئ ،وعلي فإن التعريف احلديث

أو امل تلكات ألرار كبـري وال خأخـذ يف االعتبـار

لإلرهاو يتعني أن يتض رض كون مترد ًا ذا أهداف

Various Definitions

خري لكن ذو وسائل سيئة ،كت أن اررهاو قد ينتج

حتقيق مكاسب مالية شخصية (
.)of Terrorism, online

كت يعرف قـاموس املصـرلحات العسـكرية

عرض االجتاهات الي ينية كت قد ينتج عرض االجتاهات
اليسارية

(1989

 .)Teichman,وخضيف يف موضع

لوزار الدفاع األمريكية؛ اررهاو بأن  :االستخدام

آخر أن ث ة مرض يرى أن اررهاو ليس بالرضور

املخرط للعنف غري القانوي أو التهديد باسـتخدام

ع ً
ال غري مرشوع مرض الناحية األخالقية ،وهناك مرض

بغية بث اخلوف؛ بقصد إجبار أو ختويف احلكومات

يرى بأن ليس ث ة ما هو مرشوع أو غري مرشوع

أو املةت عات ،يف سبيل حتقيق أهداف مـا عـاد مـا

أخالقي ًا يف حد ذاخ وأن نتائج الع ل ه الت خبني ما

خكون سياسـية ،أو دينيـة ،أو أيديولوجيـة ( Various

إذا كان ع ً
ال صحيح ًا أو خاطئ ًا ،وبالتايل فاألعتل

.)Definitions of Terrorism, online

اررهابية جيد إذا كانت خستهدف أهداف ًا جيد ،
وسيئة إذا كانت خستهدف أهداف ًا سيئة ،وهناك مرض

ثالث ًا :اجتاهات التعريف التي تركز عىل مدى أخالقية
العمل اإلرهايب

يرى بأن اررهاو ب ثابة القنبلة النووية للفقراء
(.)Teichman, 1989

وعىل الرغم مرض أن نعت اررهاو يرخبط

ويشري جورج  Georgeإىل أن كثري ًا مرض األعتل

ع وم ًا بالتحقري واالزدراء والالرشعية والالأخالقية

اررهابية الت ارخكبت يف املايض كانت مرر متام ًا

فإن ث ة دراسات أضفت شيئ ًا مرض الرشعية عىل

مرض الناحية األخالقية ،وذلك حال خلك األعتل

بعض األعتل اررهابية باعتبارها مرر ارخباط ًا بنبل

التارخيية الت استهدفت قتل احلكام الرغا كقيرص

األهداف الت خستهدفها ،وكأن لسان حال أصحاو

روما ،وملك فرنسا هنري الرابع ،وحماوالت اغتيال

هذا التوج هو أن ال ينبغ أن نضع كل البيض يف

نابليون الثالث امراطور فرنسا عام ،1858

سلة واحد  ،إذ ليس كل األعتل الت ينعتها البعض

واملحاوالت العديد الغتيال قيرص روسيا ألكسندر

باررهاو ختساوى طبق ًا لل عايري األخالقية .فعىل

الثاي خالل القرن التاسع عرش(.)George, 1988
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أن استخدام

مجاع  ،هيدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو

العنف بغية حتقيق أهداف سياسية هو أمر شائع،

خرويعهم بإيذائهم أو خعريض حياهتم أو حريتهم أو

ووسيلة خلةأ إليها الدول ،واملناتت الدولية،

أمنهم للخرر ،أو إحلاق الرضر بالبيئة أو بأحد

ومجاعات املواطنني ،وا تعات الرائفية؛ وخررها

املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو

بأهنا دفاع عرض النفس ،أو أدا لتحقيق قي ة ذات

االستيالء عليها أو خعريض أحد املوارد الوطنية

أمهية بالغة يتعذر حتقيقها بغري وسائل العنف

للخرر .غري أهنا أكدت يف املاد الثانية (فقر أ) عىل

أزمنة عديد خم خرير استخدام

"الخعد جري ة حاالت الكفاح ب ختلف

واالنتقام .فف

Oberschall

أن

العنف يف مواجهة احلكام الااملني والفاسديرض

الوسائل بت يف ذلك الكفاح املسلح ضد االحتالل

والرغا  ،أو اللةوء إلي مرض أجل احلصول عىل حق

األجنب

والعدوان ،مرض أجل التحرر وخقرير املصري

خقرير املصري ،أو ملواجهة االستغالل و حتقيق ًا للعدالة

وفق ًا ألحكام القانون الدويل" (االخفاقية العربية

االجتتعية ،أو باسم التدخل ارنساي رنقاذ الناس

ملكافحة اررهاو)1998 ،

مرض ارباد ا تعية؛ وهذه فقط بعض األسباو
الشائعة ال كلها .وعىل صعيد الرأي العام هناك

رابع ًا :اجتاهات التعريف التي تركز عىل الدعاية

أسباو الستخدام العنف أكثر قبوالً وقابلية للترير

كأحد مقومات العمل اإلرهايب

مرض غريها .فاألهداف السياسية مرض شاكلة حتقيق

وإىل جانب كل ما خقدم فإن ث ة دراسات

االستقالل الوطن  ،أو العدالة االجتتعية ،أو

عديد ركزت بصدد خوصيف اررهاو عىل الدعاية

املساوا لألقليات؛ ينار إليها عىل نراق واسع

باعتبارها أحد مقومات الع ل اررهايب الرئيسية،

كأهداف سياسية مرشوعة ،وغالب ًا ما حتاى بدعم

ويتأسس ذلك عىل حقيقة أن الغرض الرئييس مرض

شعب كبري (.)Oberschall, 2004

اررهاو هو جذو اهتتم الرأي العام إىل قضية

وختعني ارشار كذلك يف هذا اخلصوص؛ إىل

معينة يسعى مدبرو الع ل اررهايب إىل إبرازها

أن االخفاقية العربية ملكافحة اررهاو ( )1998يف

وخركيز األضواء عليها .وخرى مارثا كرينشو

مادهتا األوىل الفقر الثانية عرفت اررهاو بأن  :كل

 ،Crenshawيف هذا الصدد ،أن املحرك األسايس

فعل مرض أفعال العنف أو التهديد ب  ،أي ًا كانت بواعث

املشرتك لل ناتت اررهابية هو كسب االعرتاف أو

أو أغراض  ،يقع خنفيذه ملرشوع إجرام فردي أو

جذو االنتباه إىل القضايا الت ختبناها ،أو كت يقول

Martha
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ثورنتون  Thorntonإن هدف الع ليات اررهابية هو
التعريف باألسباو الت

دفعت إليها .وخست د

األعتل اررهابية فعاليتها مرض جذو االنتباه ارخباط ًا

يعلرض القائ ون عىل الع ل اررهايب
مسئوليتهم عن .
ويشري هوفتن وشيلتون وكليفرض

Hoffman,

بكون العنف وسفك الدماء ه أكثر األعتل إثار

Shelton and Cleven

لفضول واهتتم البرش .ويف ظل عا اليوم املرتابط

خسعى إىل خغرية األعتل اررهابية؛ فإن ملنفذي هذه

فإن الفرصة خكون سانحة أمام املناتت اررهابية

األعتل الرغبة واملصلحة يف هذه التغرية ارعالمية،

لنرش قضاياها أمام العا بأك ل حيث ا تهري

فكت يقول خيد كوبل

" :Tedإن اررهاو

العريضة واألكثر خنوع ًا ،وبالتايل ختزايد ع ليات

بدون خغرية إعالمية هو كشةر الفيلسوف

اررهاو الدويل الرامية إىل كسب االعرتاف العامل ،

االفرتاضية الت خسقط يف الغابة ..ال أحد س ع

كت ختصاعد وخري العنف الت خنروي عليها هذه

بسقوطها وبالتايل فهذا احلدث هو كأن

يكرض"

الع ليات( .)Crenshaw,1981ويف ذات السياق يرى

()Hoffman, Shelton & Cleven, 2013

جينكنز  Jenkinsأن ي كرض خوصيف األعتل اررهابية
ع وم ًا عىل النحو التايل.)Jenkins, 1982( :

إىل أن كت أن وسائل ارعالم

Koppel

وغاية القول يف شأن كل ما خقدم أن ليس ث ة
اخفاق عىل خعريف واحد لإلرهاو مقبول مرض

 -1ه أعتل خنروي عىل استخدام العنف أو

الكافة .إذ اختلف األكادي يون يف هذا الصدد

التهديد باستخدام وعاد ما متارس ضد

باختالف مشارهبم الفكرية واأليديولوجية ،كت

أهداف مدنية.

اختلف الفرقاء السياسيون أفراد ًا ودوالً باختالف

 -2دوافع معام اررهابيني سياسية.

املصالح والتوجهات ،فال أحد مرض هؤالء الفرقاء

 -3عاد ما خصدر هذه األعتل عرض أفراد ينت ون

يقبل أن ُينعت باررهاو يف الوقت الذي ي عرض يف

إىل مجاعات منا ة.

وصف خصوم ب  .ومرض هنا خرغى فكر نسبية

 -4يستهدف الع ل اررهايب أهداف ًا ختةاوز

احلقائق ،السيت يف العالقات الدولية ،عىل خعريف

األرار املادية املبارش الت يتسبب فيها.

اررهاو وخوصيف الااهر اررهابية ،حيث ختبنى

 -5خنفذ األعتل اررهابية ع وم ًا بررق حتقق

كل دولة معايري للقيم ع وم ًا ختتشى مع مصلحتها

أكر قدر مرض الدعاية (جذو االنتباه) ،لذلك

القومية ،وبالتايل خكون قواعد ازدواجية املعايري

وخالف ًا لباق األعتل ارجرامية غالب ًا ما

والكيل ب كيالني ه سيد املوقف يف جمال خعاط
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الدول بعامة مع خلك الااهر املتأصلة املتةذر

وغريها)؛ إال وخستخدم رجبار احلكومة عىل

املعقد .

االستةابة ملرالب شديد التكلفة ختعلق بإعاد
خوزيع السلرة والثرو

املبحث الثالث :بواعث الظاهرة اإلرهابية يف
األدبيات املعارصة
ركزت دراسات عديد عىل حتليل بواعث
الااهر اررهابية؛ ونعن بالبواعث هنا؛ األسباو

والنفوذ(

&

Krieger

)Meierrieks,2010
ثم خعرض الدراسة ألبرز مسببات الااهر
اررهابية عىل النحو الذي نوجزه فيت ييل( :

Krieger

)& Meierrieks,2010

والدوافع املحركة لتلك الااهر بالغة التعقيد .ومرض

 -1احلرمان االقتصادي :Economic Deprivation

الدراسات احلديثة واهلامة الت خنصب بصفة أساسية

ب عنى أن اررهاو هو نتيةة طبيعية للفقر

عىل حتليل بواعث الااهر ؛ خأيت دراسة كرجير

وعدم عدالة خوزيع املوارد االقتصادية داخل

ومرييكس  Krieger and Meierrieks.وخؤكد الدراسة

الدولة ،وهنا نشري إىل فكر احلرمان النسب

بداية عىل أن ال يوجد خعريف مقبول عاملي ًا

Relative Deprivation

لتيد جور والت

لإلرهاو ،لكن يعرف ع وم ًا بأن االستخدام

قوامها أن العنف يتولد عرض الفةو احلادثة

املتع د للعنف والرتهيب يف مواجهة مجهور كبري،

بني ما يشعر األفراد أهنم يستحقون مرض

بغية إجبار مؤسسة ما (حكومة غالب ًا) عىل خقديم

جهة ،وما حيصلون علي يف الواقع مرض جهة

خنازالت أيديولوجية أو سياسية خستةيب ملرالب

أخرى .وارخباط ًا باحلرمان النسب

جتد

العنف .ويستهدف اررهاو أهداف ًا

التنايتت اررهابية فرصتها سانحة يف

قصري املدى خت ثل يف جذو اهتتم وسائل الدعاية

أوساط الفقراء لتةنيد أعداد كبري منهم يف

وارعالم ،وزعزعة استقرار ناام سيايس قائم،

صفوفها واحلصول عىل الت ويل .وحني يتم

وإحلاق الرضر باقتصاديات الدولة .وأما األهداف

إعتل فكر احلرمان النسب عىل املستوى

طويلة املدى فإن التنايتت اررهابية ختبنى عاد

العامل نةد أن الدول الغنية اقتصادي ًا كثري ًا

أهداف ًا غري خقليدية يصعب االستةابة هلا يف ظل

ما متثل مرمى للع ليات اررهابية النامجة

الع لية السياسية العادية ،لذلك فه ال خدخر أي ًا مرض

هذه املر عرض الرصاع بني الفقراء (الدول

وسائل العنف (اغتياالت ،خرف رهائرض..

الفقري ) واألغنياء(الدول الغنية).

مستخدم
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 -2التوخر االجتتع االقتصادي الدي وجرايف

فرص سياسية جديد خشةع خنايتت

املواكب لع لية التحديث االقتصادي أو

العنف الراديكالية عىل إقحام أجندهتا

السيايس أو األيديولوج ؛ وما يرتخب علي

السياسية.

مرض ظهور مشكالت وماا مثل انتشار

 -5اهلوية والصدام الثقايف :ويشار هنا إىل فكر

البرالة ،وزياد معدالت االغرتاو ،وخقدم

صامويل هنتنةتون عرض صدام احلضارات،

وسائل االخصال؛ عىل نحو يوفر أرض ًا

إذ يرى أن الصدام احلضاري قد يؤدي إىل

خصبة لن و املناتت اررهابية وخيرس سبل

العنف ،حيث إن اختالف اهلويات الدينية أو

التواصل بني أعضائها.

العرقية قد يدفع إىل الرصاع سواء بني

 -3الناام السيايس واملؤسيس :حيث يرى

ا تعات متباينة اهلوية داخل املةت ع

البعض أن الناام السيايس الدي قراط يتيح

الواحد أو حتى بني جم وعات الدول املتباينة

وسائل سل ية عديد للتعبري عرض الرأي،

ثقافي ًا وحضاري ًا عىل املستوى الدويل (الدول

لكن يقف عاجز ًا عرض التصدي لإلرهاو

ارسالمية يف مواجهة الغرو مثالً).

ألن يكون مكبالً بقيد املحافاة عىل احلقوق

 -6الناام السيايس واالقتصادي العامل  :يرى

املدنية الت قد ختعارض معها خدابري مكافحة

البعض أن هيكل الناام الدويل وما ينروي

اررهاو .أما النام االستبدادية فربت خكون

علي مرض هياكل اقتصادية وحتالفات سياسية،

أقدر عىل مكافحة اررهاو بلةوئها الدائم

والسياسات اخلارجية

لبعض القوى

إىل الوسائل الق عية واالستثنائية دون قيود،

الكرى ،إىل جانب النتائج املرتخبة عىل

لكرض هذه النام أيض ًا قد خكون سبب ًا يف ظهور

ظواهر مثل العوملة واهلي نة األجنبية؛ قد

وانتشار اررهاو نار ًا ملا خؤدي إلي مرض

خؤدي إىل ظهور التنايتت اررهابية الت

ماا سياسية وافتئات عىل احلقوق املدنية

خلةأ إىل العنف كتعبري عرض رفضها هلذا

والسياسية لألفراد.

الواقع ورور مقاومت .

 -4التحول السيايس وعدم االستقرار :حيث

 -7العدوى :فعىل سبيل املثال وجود اررهاو

يرى البعض أن ع لية التحول السيايس وما

يف دولة ما قد هييئ لوجود مناتت إرهابية

يواكبها مرض ظروف عدم استقرار وخلق

يف الدول املةاور .
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ومرض أهم الدراسات األخرى الت

عنيت

بدراسة بواعث اررهاو خلك الصادر عرض برنامج

بارز ) )4( .الرغبة يف خروير الذات مرض خالل
الصعود االجتتع باالنتتء إىل جم وعة قوية.

البحوث امل ول مرض املفوضية األوربية واملعنون

كت خعرض الدراسة ملة وعة مرض املداخل يف

باررهاو عابر احلدود ،األمرض وحكم القانون

خفسري بواعث ظاهر اررهاو ،ولعل مرض أبرز هذه

Transnational Terrorism, Security & the Rule of

املداخل( :

 ،)Law (TTSRLويؤكد القائ ون عىل هذه الدراسة
أن ث ة أسباب ًا جذرية لإلرهاو وأخرى ِ
موجهة ل
(

Transnational Terrorism, Security & the

)Rule of Law, 2008
 -1املدخل العقالي أو التناي

Transnational Terrorism, Security & the Rule of

2008

 ،)Law,وهم حيددون األسباو ا ذرية أو

األصيلة لإلرهاو يف )1( :ع ليات التحديث
الرسيع والتحرض الت أدت بقو إىل ظهور اررهاو
األيديولوج  )2( .انعدام الدي قراطية واحلريات
املدنية وحكم القانون والت ه أمور مرض شأهنا أن
ختلق أنواع ًا مرض اررهــاو داخــــل الدولــــة.
( )3السوابق التارخيية للعنف السيايس )4( .ع ليات
الق ع الت خصدر مرض املحتل األجنب أو القوى
االستعترية )5( .الشعور بالت ييز عىل أسس عرقية
أو دينية.
وأما األسباو ا ُمل ِ
وجهة فيت ثلون أبرزها يف:
( )1األحداث الت خفةر االنتقام أو الرصاع مثل
الرصاعات االنتخابية ،أو التعامل الوحيش للرشطة،
أو غري ذلك )2( .انعدام الفرصة يف املشاركة
السياسية )3( .انتشار املاا يف صفوف قراعات مرض
السكان (بع ل إرادي مرض جانب زعامة حاك ة

Organizational Approach

Rational or

وهو يركز عىل أن

اررهاو هو هنج سيايس عقالي منام
(مؤسيس) ،كت أن ي ثل نتاج ًا لع ل مجاع ال
قرارات فردية أو مبادرات شخصية ،ومرض
أظهر مرض قالوا بذلك مارثا كرينشو

Martha

.Crenshaw
 -2املدخل البنيوي أو السيايس ،وينت

إلي

باحثو الستينيات والسبعينيات مرض ذوي
التوجهات اليسارية .ولعل أبرز مناري هذا
االجتاه صاحب نارية احلرمان النسب
 Relative Deprivationخيد روبرت جور
Gurr

Ted

 .Robertويركز هذا املدخل عىل أن

أسباو اررهاو كامنة يف البيئتني الوطنية
والدولية ،ويت ثل أظهرها يف الفقر والقهر
وعدم املساوا  .وهنا خرز فكر احلرمان
النسب لدي جور لوصف مشاعر احلرمان
االقتصادي والسيايس واالجتتع

الت
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خصيب األفراد بارحباط جراء عدم متكنهم

 -4مدخل املسببات املتعدد

Multi-Causal

مرض خأمني خرلعاهتم وشعورهم بالفةو بني

 Approachوهو يؤكد عىل أن ث ة مجلة مسببات

الواقع وهذه الترلعات ،وهو ارحباط الذي

متنوعة خفيض إىل ظاهر اررهاو ،وبالتايل

يؤدي يف هناية املراف إىل ظهور العنف

وجود متغريات سببية عديد يتعني أخذها يف

ا تع .

احلسبان عند املعا ة العل ية للااهر  ،وعلي
يأخذ

فهو مدخل يدمج االعتبارات النفسية،

 -3املدخل

النفيسPsychological Approach

املدخل النفيس يف احلسبان دوافع األفراد

والسياسية ،والدينية ،واالقتصادية ،والعوامل

الذيرض يلةأون إىل اررهاو ،ويف هذا السياق

االجتتعية يف التحليل لفهم ظاهر اررهاو.

الذي يركز عىل اخلصائص الشخصية

فنةد باول ويلكنسون )Paul Wilkinson (1970

واملعتقدات والتوجهات؛ خرز دراستا مارك

مثالً حيدد أسباب ًا للعنف السيايس خت ثل يف

Sageman

 )Marcوبروس

الرصاعات العرقية ،والدينية ،واأليديولوجية.

Hoffman

 ،)Bruceحيث

ويف ذات السياق يرى جينكنز  Jenkinsأن ث ة

خركزت الدراستان يف املقام األول عىل

أسباب ًا عديد وراء خزايد معدالت األعتل اررهابية

خصائص ومالمح الشخص اررهايب أو

مرض عام إىل آخر منها ،خيرس إمكانات التنقل الرسيع

ا تعة اررهابية ،فعنيتا بدراسة السلوك،

عر احلدود باستخدام الرائرات ،وسهولة الوصول

وأساليب التةنيد ،واخلصائص ا ستنية،

إىل الرأي العام العامل مرض خالل وسائل ارعالم

وكذا املهرض الت ي تهنها اررهابيون .وكذلك

احلديثة ،وخوافر األسلحة واملتفةرات وخيرس

كانت هناك (يف عام  )2003دراسة روبرت

احلصول عليها ،إىل جانب بعض جوانب الضعف

الت عنيت بالكشف عرض

يف بنية املةت عات احلديثة ،وانتشار الشعور بالالم،

دوافع الع ليات اررهابية االنتحارية مرض

واالنقسامات العرقية واأليديولوجية والدينية ع يقة

خالل دراسة  188حالة؛ وانتهت إىل أن هذه

ا ذور ،وفشل الوسائل التقليدية يف املعارضة أو

الدوافع ليست دائ ًت دينية كت كانت خؤكد

التأثري السيايس ،وأيض ًا التقاليد التارخيية للعنف

الدراسات التقليدية.

السيايس ،واأليديولوجيات املحرضة عىل العنف،

سيةتن(2004

هوفتن

بيب

(1999

Robert Pape

وضعف استةابة احلكومة وإدراكها لل رالب
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املرروحة ،وعدم فعالية قوات األمرض وضعف احلس

 -1أن ث ة دراسات عديد خرد األصول

األمن لدهيا ،وكذلك القي ة العالية حليا ارنسان

التارخيية لااهر اررهاو إىل ناام احلكم

يف الدول املعارص عىل نحو ي نعها مرض جتاهل

الق ع الذي أقام ماكسي ليان روبيسبري

مرالب اخلاطفني حفاظ ًا عىل أرواح املخت َرفني،

غدا الثور الفرنسية الكرى عام ،1789

وهناك كذلك ارخفاع أعداد الدول الداع ة

والسيت عاما  1793و  ،1794وه الفرت

للتنايتت اررهابية ،ورشعنة اررهاو ذاخ مرض قبل

الت يشري إليها املؤرخون بعهد اررهاو.

القائ ني عىل الع ليات اررهابية باعتباره سلوك ًا

 -2مرت الااهر اررهابية ب حرات خارخيية

طبيعي ًا(.)Jenkins, 1982

عديد مثلت كل منها نقلة نوعية طالت
مقومات الااهر وآلياهتا ،وقد متثل أبرز
هذه املحرات يف:

اخلامتة

أ) عقود منتصف القرن التاسع عرش والت

استهدفت هذه الدراسة التعريف بأبرز
اجتاهات حتليل ظاهر اررهاو مرض حيث جذورها،

شهدت استرشاء ظاهر اررهاو الفوضوي أو

 ،وستهتا،

الذي خبنت التنايتت الفوضوية املناوئة لفكر

وبواعثها ،وعلي فقد ض ناها مبحثني عا نا يف

الدولة ،والت انترشت إ َذاك يف بلدان أوربا السيت

األول ا ذور التارخيية للااهر اررهابية وخرورها،

روسيا وفرنسا ،حال منا ة نارودنايا فوليا الروسية.

يف حني أفردنا املبحث الثاي للتعريف بالااهر

و) احلقبة الت خضم العقد األخري مرض القرن

اررهابية :مدلوهلا وستهتا وبواعثها .ومرض ثم

التاسع عرش والعقديرض األولني مرض القرن العرشيرض؛

رشعنا ،مرض خالل طريقة حتليل املض ون ،يف

والت

املؤسس
شهدت خصاعد أنشرة اررهاو َ

استعراض أبرز الدراسات املعارص الت عا ت

غالب ًا عىل األفكار القومية واالشرتاكية ،وه احلقبة

وخرورها التارخي  ،ومدلوهلا العل

الااهر حمل البحث عىل مدى زمن يتةاوز العقود

الت

األربعة الفائتة .وقد خلصنا خأسيس ًا عىل ما خقدم إىل

لإلرهاو.

مجلة مرض النتائج ختعلق هبدف البحث يت ثل أظهرها
فيت ييل:

يرلق عليها البعض وصف العرص الذهب
ج) حقبة ما بني احلربني العامليتني والت

شهدت بروز ن وذج إرهاو الدولة الذي جسده
احلكم الق ع

للعديد مرض األنا ة الش ولية
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مثلت س ة خلك املرحلة ،حال

دينية راديكالية يأيت يف مقدمتها خنايم القاعد ،

والسلروية الت

الناام الشيوع السوفييت  ،والناام النازي األملاي،

والذي يعتره البعض أحد إفرازات الثور اريرانية

والناام الفايش اريرايل ،وناام فرانكو ارسباي.

عام  1979بتبنيها وخشةيعها لكافة حركات العنف

د) حقبة ما بعد احلرو العاملية الثانية والت

الراديكايل ارسالم  ،ثم كانت الواليات املتحد

شهدت خصاعد ممارسات العنف مرض حركات

الداعم األكر لزعيم التنايم أسامة برض الدن خالل

التحرر الوطن يف أصقاع العا الثالث ،حال جبهة

مقاومت للسوفييت يف أفغانستان خالل الثتنينيات،

التحرير الوطن ا زائرية.

قبل أن ينقلب عليها ويصبح أحد أبرز أعدائها غدا

هـ) حقبة ستينيات وسبعينيات وثتنينيات

حرهبا عىل العراق عام  ،1991ومرض ثم احتفاظها

شهدت خصاعد األنشرة

بتواجد عسكري غري مسبوق (مرض حيث احلةم) يف

القرن العرشيرض ،والت

اررهابية للتنايتت الثورية اليسارية والفوضوية
ا ديد حال األلوية احل راء اريرالية ،وا يش

بعض الدول اخلليةية.
ز) أحداث  11سبت ر  ،2001والت

األمحر(بادر-ماينهوف) األملانية ،وا يش األمحر

يعترها جل الدراسات النقلة النوعية األبرز يف

الياباي ،وحركة  2يونيو الفرنسية ،وكذا التنايتت

خاريا الااهر اررهابية بت انروت علي مرض دالالت

الي ينة املتررفة حال الكو كوكس كالن األمريكية،

رمزية ال ختفى عىل أحد ،وما خرخب عليها مرض

والعرقية االنفصالية حال منا ة إيتا ارسبانية.

حروو وإجراءات دولية كثيفة حثيثة وبالغة التعقيد

و) حقبة خسعينيات القرن العرشيرض ،والت

يف إطار ما يعرف باحلرو العاملية عىل اررهاو الت

شهدت نقلة نوعية بارز يف خاريا الااهر اررهابية

خزع تها الواليات املتحد  ،وض ت رشيكاهتا يف

السيت مرض حيث الترور الكبري يف آليات العنف الت

حلف النيتو والعرشات مرض الدول ،ناهيك عرض

أت إليها التنايتت اررهابية ،والت وصلت إىل

املناتت الدولية وجهودها املتعاظ ة يف هذا ارطار.

حد استخدام أسلحة دمار شامل كت حدث يف

ح) أكدت أحداث  11سبت ر ،بكل

هةوم مجاعة أوم شينريكيو الدينية اليابانية بغاز

خداعياهتا ،لفكر الناام العامل ا ديد باعتباره نسق ًا

الساريرض السام عىل مرتو طوكيو عام  .1995وقد

يدار غائي ًا مرض قبل قرب أوحد وعىل هدى مرض

مثل هذا العقد حقبة اررهاو الدين الراديكايل

خوجهاخ وخصوراخ ومصاحل  ،حيث كان مرض شأن

بامتياز ،حيث خصاعدت إىل حد كبري أنشرة مجاعات

األحداث رضوخ القوى الكرى هلي نة الواليات
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املتحد عىل خوجي دفة السياسة العاملية ،وقياد
عالقات القوى يف ظل النسق الدويل ا ديد.
ط) خشري الدراسات إىل خصاعد كم األنشرة
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و) يشري جل الدراسات إىل أن عنف
اررهاو يتة يف األغلب األعم نحو املدنيني
األبرياء ،أو غري املقاخلني ع وم ًا وممتلكاهتم.

اررهابية خالل العقد التايل ألحداث  11سبت ر

ج) يشري العديد مرض الدراسات إىل أن العنف

برغم كل ا هود الدولية ملكافحة اررهاو ،وإن

اررهايب يست د فعاليت  ،يف املقام األول ،مرض اآلثار

كانت مسارح الع ليات اررهابية خالل خلك الفرت

النفسية الت حيدثها يف نفوس ا تهري ،بغض النار

قد انتقلت مرض العا الغريب بصفة أساسية إىل دول

عرض حةم األرار املادية الت يتسبب فيها .إن

إىل العا الثالث حال أفغانستان ،و العراق،

صلب اررهاو ،إذ ًا ،هو بث مشاعر اخلوف والذعر

خنت

والباكستان ،والصومال ،وخايلند ،والفلبني.
 -3عىل الرغم مرض ا هود املضنية ومئات
الدراسات الت

قدمت يف إطار معا ة

يف نفوس أعداد كبري مرض الناس ختةاوز ب راحل
عدد املستهدفني املبارشيرض بالع ل اررهايب أو
ضحاياه.

الااهر وعرشات التعريفات الت قدمت يف

د) يؤكد بعض الدراسات عىل ال رشعية

إطار الوقوف عىل مدلوهلا الدقيق؛ فإن ليس

العنف اررهايب ،ب عنى خمالفت للقانون نار ًا

ث ة اخفاق عىل خعريف واحد لإلرهاو سواء

لصدوره مرض جهات ال متلك احلق الرشع

عىل مستوى احلكومات واملناتت الدولية،

(الدستوري أو القانوي) يف استخدام العنف ،وهو

أو حتى بني األكادي يني املهت ني ب عا تها

احلق الذي متنح الدساخري حرصي ًا للحكومات؛

مرض شتى فروع املعارف االجتتعية ويف

ارخباط ًا بوظيفتها يف حتقيق األمرض واالستقرار داخل

مقدمتها علم السياسة.

املةت ع .وهذا األمر يثري ا دل حول ما هو عنف

 -4ي كرض إجياز أبرز ستت الااهر اررهابية
حسبت خناولتها الدراسات املختلفة الت
عرضنا هلا فيت ييل:
أ) يشري جل الدراسات إىل أن صلب
اررهاو هو استخدام العنف أو التهديد
باستخدام .

رشع وما هو غري رشع السيت يف حال ن وذج
إرهاو الدولة.
هـ) يشري معام الدراسات إىل أن القائم عىل
الع ل اررهايب أو منفذه قد يكون دولة ،أو خناي ًت
أدنى (مجاعة فرعية أو منا ة) ،أو أفراد ًا.
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اررهايب بالنسبة لشخص ما هو مقاخل مرض

و) يشري معام الدراسات إىل استهداف
الع ل اررهايب أهداف ًا سياسية باملعنى الدقيق،

أجل احلرية بالنسبة لشخص آخر".

ب عنى أهنا أهداف ختص الشعب بأك ل أو قراعات

 -7خباينت الدراسات بصدد بواعث اررهاو

واسعة من وليست أهداف ًا شخصية ،وذلك بغض

ما بني بواعث ختعلق بعدم العدالة يف خوزيع

النار عرض طابع هذه األهداف أيديولوجي ًا كان ،أو

املوارد االقتصادية (فكر احلرمان النسب )،

اقتصادي ًا ،أو اجتتعي ًا ،أو غري ذلك.

وأخرى ختعلق بربيعة الناام السيايس القائم
وعدم قدرخ عىل التعاط مع ما خررح

ز) ث ة دراسات عديد ركزت بصدد
خوصيف اررهاو عىل الدعاية باعتبارها أحد

بيئت مرض مرالب ،وثالثة ذات صلة باهلوية

مقومات الع ل اررهايب الرئيسية ،ويتأسس ذلك

والصدام الثقايف ،ورابعة بانتشار املاا

عىل حقيقة أن الغرض الرئييس مرض اررهاو هو

االجتتعية ،وخامسة خرخبط ببنية الناام

جذو اهتتم الرأي العام إىل قضية معينة يسعى

الدويل ذاخ  ،إلا.

مدبرو الع ل اررهايب إىل إبرازها وخركيز األضواء

وخالصة القول فقد اختلف األكادي يون،
عىل النحو املتقدم ،بصدد حتديد مفهوم اررهاو

عليها.
 -5عىل الرغم مرض أن نعت اررهاو يرخبط

ستخ

وبواعث ؛ باختالف مشارهبم الفكرية

ع وم ًا بالتحقري واالزدراء والالرشعية

واأليديولوجية ،كت اختلف الفرقاء السياسيون

والالأخالقية؛ فإن ث ة دراسات أضفت

أفراد ًا ودوالً باختالف املصالح والتوجهات ،فال

شيئ ًا مرض الرشعية عىل بعض األعتل

أحد مرض هؤالء الفرقاء يقبل أن ُينعت باررهاو يف

اررهابية باعتبارها مرر ارخباط ًا بنبل

الوقت الذي ي عرض يف وصف خصوم ب  .ومرض هنا

األهداف الت خستهدفها.

خرغى فكر نسبية احلقائق ،السيت يف العالقات

 -6اخفقت معام الدراسات خقريب ًا عىل أن ال

الدولية ،عىل خعريف اررهاو وخوصيف الااهر

يوجد خعريف واحد لإلرهاو حياى بالقبول

اررهابية ،حيث ختبنى كل دولة معايري للقيم ع وم ًا

العام مرض الكافة  ،وأن اررهاو مصرلح

ختتشى مع مصلحتها القومية ،وبالتايل خكون قواعد

يفسح املةال لألحكام الذاخية املنرلقة مرض

ازدواجية املعايري والكيل ب كيالني ه سيد املوقف

التوجهات السياسية ،واملقولة الشهري "إن
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Abstract. This study aimed to explain the most prominent trends in the study of the
phenomenon of terrorism in contemporary literature, and the developments that have taken
place during the past four decades. This requires explain most of the research work aimed
at defining the concept of terrorism, and the parties or entities that are practiced, and the
most prominent terrorist phenomenon characteristics, the most important objectives
targeted by a terrorist act, and the most important reasons and motives of this phenomenon,
as well as the most prominent qualitative transformations experienced by the phenomenon
of terrorism through the history of the modern world. The paper contains three sections
offer in the folds of the most prominent trends in the analysis of the phenomenon of
terrorism in contemporary literature; where deals with the first part, the analysis of the roots
of the phenomenon of terrorism and its historical development, and the second focuses on
explaining the definition of terrorist phenomenon trends, while the third section involves an
analysis of the motives of terrorist phenomenon
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العدالة االتنقاللةة يف الوطن العريب:
بني رضورة العفو واحلد من ظلهرة الالعالب
تنرص الدين بوسامحة
عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة وهران  2حممد بن أمحد .اجلزائر.
(قدم للنرش يف 1435/11/16هـ؛ وقبل للنرش يف 1436/02/18هـ)
الكلامت االفققلحةة :العدالة االتنققالية ،قواتنني العفو ،ظاهرة الالعقاب ،اتنقهاكات حقوق اإلتنسان ،القاتنون الدويل اإلتنساين.
ملخص البحث .رغم اإلداتنة الواسعة لقـواتنني العفـو لفائـدة املسـ ولني عـن اتنقهاكـات حقـوق اإلتنسـان
والقاتنون الدويل اإلتنساين ،مل ترتدد الكثري من الدول يف اللجوء إليها يف تعاملها مع تركة املايض .حيـ ينرـر
إىل العفو كقضحية ال مفر منها يف سبيل إتنجاح مسعى القحول الديمقراطي وبناء دولة القاتنون .وهو ما أعاق
اجلهود الدولية املبذولة عىل مدى سنوات من أجل وضع قاعدة قاتنوتنية تقيض بعدم مرشوعية قواتنني العفـو.
يف املقابل ال يمكن إغفال بعض املكاسب املحققة من طرف القيار املعارض لقواتنني العفو .فإذا كان اإلمجـا
حمققا لدى كل األطراف حول غاية حتقيق السلم أو دعمه ،بالنسبة للمجقمعات يف حالة الرصـا أو مـا بعـد
الرصا  ،فإن ذلك ال يمكن أن يقحقق بالنسبة للمدافعني عن حقوق اإلتنسان عىل حساب مققضيات العدالة.
فالسلم والعدالة هدفان مقكامالن ،ال يمكن القضحية بأحدمها لصالح اآلخر .فالقطور الذي عرفه املجقمـع
الدويل يف العقود األخرية ،خاصة يف جمايل حقوق اإلتنسان والقاتنون الدويل اإلتنساين ،واسقكامل بعـض البنـاء
امل سسايت (إتنشاء حماكم جنائية دولية) تنقج عنه تيار قوي يعقـ قـواتنني العفـو مرادفـا أو كلمـة ه لرـاهرة
اإلفالت من العقاب .تنقج عنه فرض واقع جديد حيقم القعامل مع قـواتنني العفـو بـالكثري مـن احلـذر ،وفقـا
لضوابط وحدود معينة.
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مادمة

ُحت ُ
ول دون ح ُحتو ِل سياسة املصاحلة إىل وسيلة لطمس

ملا كاتنت أوضا املجقمعات (بعد احلروب أو بعد

احلقائق وإهدار حقوق الضحايا .ويقم يف هذا

زوال األتنرمة الدكقاتورية) مقغرية وينفرد كل منها

السياق الرتكيز خصوصا عىل آلية العفو عن

بخصوصيات متيزه عن املجقمع اآلخر ،كاتنت

املسئولني عن االتنقهاكات يف املرحلة السابقة .آلية

جتارهبا يف القحول الديمقراطي وإرساء العدالة ثرية

وإن تم اإلقرار بعدم خمالفقها ملبادئ القاتنون الدويل،

ومقنوعة ،شكلت مرجعا لصياغة مجلة من املبادئ

إال أن القسليم بإطالقها وتعميمها عىل مجيع

والقواعد النموذجية ملا ينبغي أن يكون عليه مسار

االتنقهاكات ولفائدة مجيع األشخاص صار أمرا

العدالة االتنققالية ،يف سياق ال يقناقض مع القطورات

مرفوضا ،ومرادفا لراهرة اإلفالت من العقاب .وال

احلاصلة يف القاتنون الدويل .وعىل الرغم من قرص

شك أن املقأمل يف وضع الدول العربية القي مسها

فرتة القجربة العملية للدول القي طبقت فيها العدالة

احلراك الشعبي وال يزال مقواصال يف الفرتة احلالية،

االتنققالية ،هعان ما برز تناقض بني بعض

توتنس ،مرص ،اليمن ،ليبيا وسوريا يقف عىل عمق

املامرسات كحقميات ال يمكن تفادهيا ومبادئ

وحدة اجلدل الذي خيلفه أي إجراء يرتبط بمحاسبة

قاتنوتنية هتدف إىل احلد منها .ومن ذلك ،القعارض

أو عدم حماسبة األشخاص املسئولني عن االتنقهاكات

الراهر بني إجراء العفو يف إطار سياسة املصاحلة

يف الفرتة السابقة .دول كام اخقلفت من حي

درجة

ومسعى حماكمة املس ولني عن االتنقهاكات ،وهو ما

العنف الذي ميز حراكها الشعبي ،وهو ما يعني

جعلت منه هيئة األمم املقحدة  -حتت ضغط

اخقالف يف خطورة اجلرائم الدولية املرتكبة وأعداد

املنرامت العاملة يف جمال حقوق اإلتنسان  -أحد

الضحايا القي خلفقها ،اخقلفت أيضا من حي

أولوياهتا األساسية ،أال وهو احلد من ظاهرة

مصري القادة والرؤساء الذين سعت الشعوب إىل

الالعقاب (.)L’impunité

إسقاطهم ،وكذلك مساعدهيم أو معاوتنيهم ممن

إذا كان القحول الديمقراطي يف أعقاب

كاتنت هلم مس ولية مبارشة يف تنفيذ االتنقهاكات

احلرب أو زوال النرام الدكقاتوري مبني يف أحد

املرتكبة .فبني من أعدم خارج القاتنون ،ومن اعققل

أسسه عىل تبني سياسة املصاحلة واحلقيقة ،إلزالة

وحوكم وأدين وفقا للقواتنني الوطنية للبلد املعني،

األحقاد ومنع تكرار االتنقهاكات السابقة ،فإن مسعى

ومن غادر السلطة بناء عىل تسوية سياسية أقرت

احلد من ظاهرة اإلفالت من العقاب يضع قيودا

عفوا شامال ،تباين ال شك يف خمالفة بعض صوره
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ألحكام وقواعد القاتنون الدويل ،سواء ما تعلق منها

مها مقكامالن يف حالة ما إذا و ّظفا بطريقة سليمة".

بحقوق اإلتنسان أو القاتنون الدويل اجلنائي أو ما

وال شك أن القحدي األك يكمن يف ضامن حتقيق

أصبح يعرف بـ ":القواعد النموذجية يف إطار

العدالة وفقا للمعايري الدولية ،من منطلق كون

العدالة االتنققالية".

العدالة وسيلة لقحقيق أهم هدف وجدت ألجله

واقع يسقدعي البح

يف العالقة ما بني

السلم والعدالة باعقبارمها من األهداف القي تنشدها
املجقمعات ما بعد احلروب أو بعد زوال األتنرمة
الدكقاتورية (أوال) ثم البح

هيئة األمم املقحدة أال وهو السلم.
كام ورد القأكيد عليها أيضا يف تقرير املفوضة
السامية حلقوق اإلتنسان لويس آربور

Louise Arbour

يف مرشوعية العفو

حول اتنقهاكات حقوق اإلتنسان يف دولة بوروتندي

بالنرر إىل القاتنون الدويل (ثاتنيا) واملطالب الرامية إىل

املعروض عىل جلنة دعم السلم بأتنه " ال وجود

احلد منه باعقباره يقعارض مع غاية إقامة العدل

للسلم من دون عدالة" (كريم خلفان.)2013 ،

(ثالثا) إىل جاتنب ضوابط العفو للحد من ظاهرة

القأكيد عىل عالقة القكامل والرتابط له ما ي ره لدى

الالعقاب (رابعا) ثم املامرسة الدولية املقعلقة

املدافعني عن حقوق اإلتنسان ،فإذا اخقزل اهلدف من

بإصدار قواتنني العفو وتطبيقها (خامسا).

العدالة االتنققالية يف حتقيق السلم فإن ذلك قد ي دي
إىل تكريس ظاهرة اإلفالت من العقاب ،بجعل

املبحث األول :العدالة يف خدمة السلم

السلم أسمى من العدالة وغريها من اآلليات القي

جتمع الدراسات الفقهية لكبار فقهاء القاتنون

يمكن أن تساهم يف جتاوز املرحلة االتنققالية ،فبلوغ

مهام كاتنت اتنقامءاهتم احلضارية أو مدارسهم

السلم باعقباره اهلدف قد يكون عىل حساب عدالة

القاتنوتنية ،عىل ربط حتقيق واسقمرار السلم بإرساء

فعالة ( .(Mamère Noël, 2008كام أن القفكري يف إجراء

العدالة .لذلك ليس من الغرابة أن ترد هذه اخلالصة

املقابعات القضائية دون األخذ بعني االعقبار

كمس ّلمة يف تقارير أهم اهليئات الدولية املعنية

الرروف السائدة ،قد يعيق مسعى القحول

بش ون حقوق اإلتنسان ،كققرير األمني العام لألمم

الديمقراطي بإطالة عمر األزمة أو عودة املايض

املقحدة لسنة  2004حول إدارة العدالة يف حاالت

بسبب عدم إزالة األسباب القي أدت إىل تلك

الرصا وما بعد الرصا الذي جاء فيه أن " العدالة

االتنقهاكات.

والسلم ليسا بأهداف مقناقضة ،بل عىل عكس ذلك
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هدف تعجز العدالة بمفهومها الكالسيكي

اللجان ختقلف عن تشكيلة املحاكم العادية ،فهي

عن حتقيقه ،فاملحاكم العادية غري م هلة بمفردها

مفقوحة عىل تركيبة غري مقجاتنسة قد تضم إىل جاتنب

إلحالل السلم أو القعامل مع الكم اهلائل من

احلقوقيني من قضاة وحمامني ،وشخصيات من

اتنقهاكات حقوق اإلتنسان أو القاتنون الدويل

املجقمع املدين أو األكاديميني أو رجال الدين أو

اإلتنساين .خالصة أكدهتا القجارب السابقة للدول

حقى شخصيات دولية إن تطلب األمر ذلك.

القي جتاوزت مرحلة الرصا أو سيطرة النرام

كام أن وجود هذه اللجان وعملها ال يلغي

أسفرت املامرسة العملية عن

دور املحاكم أو يقعارض معه ،فقد ت دي دورا

إجياد آليات بديلة أو مكملة للمحاكم العادية ،قادرة

مكمال هلا وفق ما يمنح هلا من صالحيات .عىل

عىل القيام بالوظائف القي ال تسقطيع املحاكم العادية

سبيل املثال ،قد يسمح تكامل األدوار فيام بينهام

القيام هبا .ومن هنا كاتنت احلاجة إىل مفهوم العدالة

بالقفرقة بني املقهمني بارتكاب اجلرائم اخلطرية من

االتنققالية باعقبارها تنو من العدالة القوفيقية ،القي

املسئولني والقادة واملحرضني وبني املنفذين ،الذين

تسعى إىل املوازتنة بني اعقبارات السلم ومقطلبات

يقحملون بدورهم مس ولية أفعاهلم إال أهنم يعق ون

العدالة ،عن طريق االعقامد عىل آليات تقناسب مع

يف تنفس الوقت ضحايا النرام القمعي الذي

ظروف املرحلة ،كإصالح امل سسات املس ولة عن

يسقعملهم كآالت لقنفيذ جرائمه .تفرقة قد حتقق

اتنقهاكات حقوق اإلتنسان ،تعويض الضحايا ،إتنشاء

فائدة عملية كبرية يف حال ارتفا أعداد املقهمني،

جلان للحقيقة واملصاحلة.

حقى يقم النرر يف مجيع احلاالت ،وتفادي إقصاء

الديكقاتوري .حي

وتعد جلان احلقيقة واملصاحلة األكثر ذيوعا
واتنقشارا مقارتنة باآلليات األخرى .حي

أثبقت

ه الء وتسهيل عملية إدماجهم يف املجقمع
).(Mohamed Hamouda, 2011

فعاليقها يف العديد من الدول كلجان غري قضائية،

إن تنجاح مهمة جلان احلقيقة واملصاحلة يف

حتقق يف االتنقهاكات املرتكبة ،تسقمقع للضحايا

عدد من الدول ،شكل حافزا قويا لدول أخرى عىل

وكذلك اعرتافات اجلالدين يف جلسات عامة ،تقر

تبنيها ،بل صارت الكثري من اجلهات تعمل عىل

القعويضات ،تصدر تقارير يمكن أن تضمنها

الرتويج هلا ملا قد حتققه من فائدة عملية يف جتاوز

توصيات باختاذ إجراءات معينة ،غري أهنا ال تصدر

األزمة ،غري أن ذلك ال ينبغي أن يعطي االتنطبا بأهنا

عقوبات يف حق املقهمني .حقى أن تشكيلة هذه

حتمل حلوال سحرية .إذ ال يمكن أن متنح هذه
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اللجان صالحيات مطلقة ،تلغي كل االعقبارات

يعق ه مرادفا لراهرة اإلفالت من العقاب ،وهو ما

القي يمكن أن ت ثر يف عملها .فإىل جاتنب

يدفع إىل البح يف معناه وأساسه القاتنوين.

االعقبارات الداخلية وباألخص احلفاظ عىل
القوازتنات بني خمقلف الفئات املعنية داخل املجقمع،
ختضع لبعض القيود القاتنوتنية منها عدم تكريس
ظاهرة الالعقاب وإمهال حقوق الضحايا .فإذا

 – 1معنى العفو

ٍ
عاف
العفو لغ ًة :يقال حع حفا حي ْع ُفو حع ْف ًوا فهو
وع ُفو ،وال حع ُفو ،من ال حع ْف ِو وهو القجاوز عن الذتنب
ح

كاتنت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب إفريقيا متثل

وترك العقاب عليه وأصله املـحو والطمس .وقد

النموذج األكثر شيوعا وتنجاحا  -عىل األقل إعالميا

ورد يف كالم العرب ألفاظ مرتادفة للعفو منها:

– فإن ذلك ال خيفي حقيقة مفادها أن أهم مجعيات

الصفح ،واإلقالة ،والقغابن ،والقغايض ،والغفران،

الضحايا ال تزال تنققد عملها إىل غاية سنة 2012

والقجاوز ،والعقبى.

وتطالب بققديم القعويضات العادلة لفائدة الضحايا
وذوهيم .إىل جاتنب دول أخرى مل تقمكن من إتنشاء

اصطالحا :هو القجاوز عن الذتنب
العفو
ً
وترك العقاب وأصله املحو والطمس.

جلان خاصة هبا رغم صدور قاتنون بذلك مثل

العفو كمفهوم قاتنوين أخذت به خمقلف

إتندوتنيسيا يف  2004أو عجزها عن تنفيذ مهمقها

القرشيعات الوطنية ،كإجراء يقيح للسلطة املخولة

مثل تنيبال أو الكوتنغو الديمقراطية

(Eduardo

).González Cueva, 2007

قاتنوتنا بذلك أن متكن فئة من األفراد املقهمني أو
املداتنني بارتكاب جرائم معينة ،من وقف املقابعة
القضائية أو اإلفراج عنهم بعد اإلداتنة أو ختفيف

املبحث الثلين :مرشوعةة العفو

العقوبة يف بعض احلاالت .وقد تنص عليه املرش

العفو "رش ال بد منه" مقولة ختقرص جوهر

اجلزائري يف املادة  77فقرة  7من دسقور  1996القي

اخلالف القائم بني امل يدين واملعارضني لقواتنني

حتدد صالحيات رئيس اجلمهورية .كام تعرض إليه

يعق ه امل يدون بمثابة تضحية ال مفر

الدسقور القوتنيس يف الفصل  .34كذلك جعلها

منها يف سبيل إتنجاح مسعى القحول الديمقراطي

الدسقور املغريب من صالحيات امللك طبقا للفصل

وبناء دولة القاتنون .مقابل االجتاه املعارض الذي

 34منه.

العفو .حي
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بني تنرام األبرتايد وحزب امل متر الوطني اإلفريقي

 - 2القسوية السةلسةة
ال تكاد ختلوا جتربة دولة من الدول القي

الذي قاد تنرال اجلنوب اإلفريقيني ضد القمييز

عرفت تطبيق مرحلة اتنققالية تنحو القحول

العنرصي ،توج باإلفراج عن زعيمه القارخيي تنلسون

الديمقراطي ،من اللجوء إىل القوافق عىل حد أدتنى

ماتنديال ، Nelson Mandelaكذلك األزمة اليمنية القي

من القسوية السياسية بني األطراف الفاعلة يف تلك

مل يقحقق االتنفراج فيها إال بعد توقيع اتفاق بمدينة

املرحلة .فإذا كاتنت العدالة االتنققالية تقميز بقدر من

الرياض بقاريخ  23تنوفم

 2011ما بني تنرام

املروتنة يسمح بقحقيق القوافق ما بني العدالة والسلم

الرئيس اليمني عيل عبد اهلل صالح وقادة اللقاء

باعقبارمها هدفني مقكاملني مع مراعاة خصوصيات

اليمني املشرتك ممثلني عن املعارضة برعاية من هيئة

كل بلد ،فإن ذلك ال يمكن أن يقحقق دون وجود

األمم املقحدة (صام الياس.)2013 ،

اتفاق مسبق حيدد اإلطار العام ملا سقكون عليه
مرحلة القحول الديمقراطي

)(Lipietz Alain, 2008

بام يف ذلك إمكاتنية إقرار العفو من عدمه.

 – 3األسلس الالتنوين للعفو
شكّلت هذه االتفاقات السياسية مرجعا مل

اتنطالقا من بداية العقد الثامن من القرن

ترتدد احلكومات املعنية يف االسقناد عليه إلصدار

العرشين إىل غاية سنة  ،2012طبقت آليات العدالة

قواتنني تقر العفو لألشخاص املقورطني ،وهو ما مل

االتنققالية يف ما يقارب الثالثني بلدا مل تسقطع فيها

يمنع اجلمعية العامة لألمم املقحدة  -من منطلقات

األطراف الفاعلة جتنب اللجوء إىل قدر معني من

براغامتية  -من تأييد االتفاقات امل مة يف العديد من

القسوية السياسية لقجاوز الكثري من صعوبات

القرارات القي أصدرهتا سواء بشكل رصيح أو عن

املرحلة االتنققالية .هناية األزمة يف أمريكا الوسطى

طريق السكوت  .ومع ذلك فإن براغامتية هيئة

مرت ع

اتفاقيات إسكيبوالس اثنان Esquipulas II

عام  1987بقأييد كبري من هيئة األمم املقحدة
)Federico,2008

 ،(Andreu-Guzmanإضافة إىل إزالة

النرام العنرصي يف جنوب إفريقيا القي مل تقحقق إال
عام  1991يف عهد الرئيس فريديريك دوكالرك
 Frederik De Klerkتنقيجة ضغوط دولية واتفاق ما

()1

األمم املقحدة مل تكن السند الوحيد إلصدار قواتنني
العفو بالنرر إىل وجود أساس قاتنوين يعطي
( )1السكوت عن العفو الصادر عن احلكومة الشيلية عام
 ،1978تأييد قواتنني العفو الصادرة يف السالفادور عام
 1987وكذلك يف أمريكا الوسطى ،إضافة إىل اتفاق
واشنطن عام  1993بخصوص اتنقالب هايقي .ملزيد من
القفصيل اتنرر . Andreu-Guzman Federico, op.cit, p 54
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مرشوعية لقواتنني العفو وفقا للقاتنون الدويل .حي

القي عرفها املجقمع الدويل يف السنوات األخرية،

يسقند الكثري من أساتذة القاتنون الدويل عىل تنص

وباألخص يف جمال محاية حقوق اإلتنسان وإتنشاء

املادة  6فقرة  5من ال وتوكول الثاين التفاقيات

حماكم جنائية دولية مل تغري من براغامتية األمم املقحدة

جنيف اخلاص بالنزاعات املسلحة غري الدولية يف

يف إجازة العفو .حي

جدد األمني العام لألمم

ت ير مرشوعية العفو(كريم خلفان)2013 ،

املقحدة يف تقريره امل رخ يف  2000-10-4اخلاص

باعقباره من االخقصاصات اخلالصة للدولة .إضافة

بإتنشاء حمكمة سرياليون موقف اهليئة األممية املققبل

إىل القفسري امللحق بال وتوكول الذي يبني رصاحة

للعفو ،حي

ورد فيه أن " العفو مصطلح قاتنوين

أن اهلدف من إجازة العفو هو تشجيع كل ما من

مقبول وهو وسيلة لقحقيق السلم واملصاحلة عند

شأتنه أن يساعد عىل املصاحلة والعودة إىل احلياة

إهناء حرب أهلية أو تنزا مسلح داخيل"(كريم

مقسم .
العادية داخل جمقمع ّ

خلفان.)2013 ،

()2

()3

وعىل عكس ما تنادي به بعض الدراسات

وبالنرر إىل تنقائج العفو ،الذي قد يكون عاما

بعدم مرشوعية العفو مطلقا  ،يبدوا أن القغريات

يف بعض احلاالت لصالح مجيع األشخاص

()4

املقورطني ،فإن القكلفة قد تكون باهرة بالنسبة
( " )2تسعى السلطات احلاكمة -لدى اتنقهاء األعامل
العدائية -ملنح العفو الشامل عىل أوسع تنطاق ممكن

لفئات من املجقمع مثل الضحايا حقى ولو كان
املقابل املعلن هو تثبيت السلم وجتاوز مرحلة

لألشخاص الذين شاركوا يف النزا املسلح أو الذين

الرصا  .حي

ق ّيدت حريقهم ألسباب تقعلق بالنزا املسلح سواء كاتنوا

اإلتنسان تكريسا لراهرة اإلفالت من العقاب،

معققلني أم حمقجزين".

باعقباره يمثل إخالال للدولة بالقزاماهتا يف القحقيق

( )3اتنرر الفقرة  4618من تفسري ال وتوكولني اإلضافيني
اخلاصني باتفاقيات جنيف لعام  .1949يمكن حتميل
املرجع عىل الرابط القايل ((http://www.icrc.org/dih.nsf/

يرى فيه املدافعون عن حقوق

يف االتنقهاكات اجلسيمة واختاذ القدابري املناسبة
للحيلولة دون تكرارها يف املسققبل ،وباألخص

( )4ملزيد من القفصيل حول هذا املوضو اتنرر:
« La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des
lieux ». Conference Paper 2/2007. Publisher: Political
Affairs Division IV, Federal Department of Foreign Affairs
FDFA. General Editor: Mô Bleeker. ISBN 978-3-03301231-8.
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX
DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un
conflit. Amnisties ». New York et Genève, 2009.
Publication des Nations Unies. Numéro de vente
F.09.XIV.1. ISBN 978-92-1-254170-9.

Lipietz Alain, « La Paix contre la Justice ? Un bilan personnel »,
Mouvements, 2008/1 n° 53, p. 31-39. DOI :
10.3917/mouv.053.0031.
Mamère Noël, « L'impunité et le devoir de mémoire »,
Mouvements, 2008/1 n° 53, p. 20-25. DOI :
10.3917/mouv.053.0020.
Mark Freeman et Dorothée Marotine, « La justice
transitionnelle : un aperçu du domaine » 19 November 2007.
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القضائية منها  .وهو ما جعل من قواتنني العفو دائام

كام أن القفسري الالحق للجنة الدولية

حمل اتنققاد عىل املسقويني الوطني والدويل ،ومع ذلك

للصليب األمحر لنص املادة  6فقرة  5اهلادف إىل

Andreu-

حرص الدعوة إىل إقرار قواتنني العفو يف جمال اجلرائم

()5

مل حيل دون قبوهلا باعقبارها رش ال بد منه
). )Guzman Federico,2008
املبحث الثللث :احلد من العفو

مقابل ارتفا األصوات املنادية بالكف عن
إصدار قواتنني العفو باعقبارها منافية للكثري من القيم
القي حتكم املجقمع الدويل وت دي حقام إىل تكريس
ظاهرة اإلفالت من العقاب ،فإن القاتنون الدويل مل
يساير هذه املطالب الفققاره إىل تنصوص دولية
رصحية متنع العفو .فالرتكيز عىل فرتة إصدار
بروتوكويل جنيف عام  1977للحد من آثار تنص

القي ترتكب خمالفة للقواتنني اجلنائية الوطنية يف
البلدان املعنية وليس خمالفة للقاتنون الدويل اإلتنساين،
ال حيقق بدوره الغرض الفققاره ألية إلزامية قاتنوتنية
،

)(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007

باعقباره صادر عن جهة غري حكومية ليست م هلة
لقفسري القاتنون الدويل ،الذي يعقمد فقط عىل مصادر
حمددة يف املادة  38من النرام األسايس ملحكمة
العدل الدولية.
إضافة إىل القفسري اخلاص باملادة  6فقرة  5تم
اعقامد إعالتنني ضد قواتنني العفو يف إطار هيئة األمم
املقحدة ،األول اعقمده املجلس االققصادي

املادة  6فقرة  5من ال وتوكول الثاين من منطلق أتنه

واالجقامعي يف  24ماي  1989ثم تبنقه اجلمعية

وضع يف ظروف ومعطيات ختقلف عن ظروف

العامة يف  15ديسم  1989يقعلق بمبادئ املنع

ومعطيات العرشية األوىل من القرن الواحد

والققيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج تنطاق

والعرشين ،وباألخص القطور احلاصل يف جمايل

القاتنون واإلعدام القعسفي واإلعدام دون حماكمة ،

حقوق اإلتنسان والقاتنون الدويل اإلتنساين مل يكن

الذي تنص يف املادة  19عىل القزام الدول بعدم منح

كافيا لقجريد العفو من مرشوعيقه طبقا للقاتنون

العفو لألشخاص املقورطني يف ارتكاب جرائم من

الدويل (كريم خلفان.)2013 ،

تنو عمليات اإلعدام خارج تنطاق القاتنون أو

( )5املبدأ  :1القزامات عامة تقع عىل عاتق الدول الختاذ

( )6اتنرر قرار املجلس االققصادي واالجقامعي رقم

إجراءات فعالة ملكافحة اإلفالت من العقاب .تقرير

 1989/65امل رخ يف  24ماي  1989وقرار اجلمعية

اخلبرية املسققلة ديان أورتنقليقرش املعنية باسقيفاء جمموعة

العامة لألمم املقحدة رقم  163/44امل رخ  15ديسم

من املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب.

.1989

()6
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اإلعدام القعسفي أو اإلعدام دون حماكمة  .أما

كام يوجد أيضا عدد من الوثائق الصادرة إما

الثاين فيقعلق بحامية مجيع األشخاص من االخقفاء

عن جلان تابعة هليئة األمم املقحدة ،مثل اللجنة

القرسي والذي اعقمدته اجلمعية العامة بقاريخ 18

الدولية حلقوق اإلتنسان قبل أن تسقبدل بمجلس

ديسم  ،1992الذي تنص يف املادة  18فقرة 1

حقوق اإلتنسان ،وإما عىل مسقوى جهوي مثل

بصيغة أكثر رصاحة ووضوحا عىل اسقبعاد منح

املحكمة األمريكية حلقوق اإلتنسان اسقبعدت العفو

العفو أو أي إجراء مماثل لكل من يثبت تورطه يف

) .(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007إال أن

ارتكاب جريمة االخقفاء القرسي .إال أتنه عاد يف

جممل هذه الوثائق ال يعد كافيا لقوفري سند قاتنوين

الفقرة الثاتنية ،ليقر باخقصاص الدول يف ممارسة حق

قوي يمكن االعقامد عليه للقول بعدم مرشوعية

العفو ،لكن رشيطة أن تأخذ بعني االعقبار درجة

قواتنني العفو .فإىل جاتنب أهنا غري ملزمة للدول

خطورة األفعال املرتكبة .

باعقبارها ال تعد من قبيل مصادر القاتنون الدويل

()7

()8

()9

وفقا للامدة  38من النرام األسايس ملحكمة العدل
( )7املادة  " 19مع عدم اإلخالل باملبدأ  3أعاله ،ال جيوز

الدولية ،فهي عبارة عن إعالتنات وقرارات وردت

القذر بأمر يصدر عن رئيس أو سلطة عامة لق ير

بخصوص جرائم حمددة أقل خطورة من اجلرائم

اإلعدام خارج تنطاق القاتنون أو اإلعدام القعسفي أو

القي ترتكب اتنقهاكا للقاتنون الدويل اإلتنساين،

اإلعدام دون حماكمة .ويمكن اعقبار الرؤساء وكبار
املوظفني وغريهم من املوظفني العموميني مس ولني عن
األعامل القي يرتكبها من يعملون حتت رئاسقهم إذا كاتنت
قد أتيحت هلم فرصة معقولة ملنع حدوث هذه األفعال.
وال متنح حصاتنة شاملة من املالحقة ألي شخص يزعم
تورطه يف عمليات اإلعدام خارج تنطاق القاتنون أو
اإلعدام القعسفي أو اإلعدام دون حماكمة .أيا كاتنت
الرروف ،بام يف ذلك حالة احلرب أو احلصار أو غريها

واألكثر إثارة للجدل واالعرتاض يف حالة إقرار
العفو لفائدة مرتكبيها.
أمام اتنعدام النص القاتنوين املقرر لعدم
مرشوعية قواتنني العفو ،ركزت فئة من املعارضني هلا
عىل تناقضها مع بعض االلقزامات املرتتبة عىل الدول
بموجب معاهدات دولية من جهة ،وعىل بعض
آثارها السلبية من جهة ثاتنية.

من حاالت الطوارئ العامة" .السطر إضافة من الكاتب.
( )8اتنرر قرار اجلمعية العامة لألمم املقحدة رقم 133/47
امل رخ يف  18ديسم .1992
( )9املادة  .1" :18ال يسقفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو

= مماثل آخر قد يرتتب عليه إعفاء ه الء األشخاص من
أي حماكمة أو عقوبة جنائية.

أدعي أهنم ارتكبوا اجلرائم املشار إليها يف الفقرة  1من

 .2جيب أن ي خذ يف االعقبار ،عند ممارسة حق العفو،

املادة  4أعاله ،من أي قاتنون عفو خاص أو أي إجراء =

شدة جسامة أعامل االخقفاء القرسي املرتكبة".
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مبارشة عقب اتنقهاء احلرب العاملية الثاتنية ،تم

الدويل ،وتقعهد بمنعها واملعاقبة عليها" .تنجد أيضا

الرشو يف تبني عدد كبري من االتفاقيات الدولية

اتفاقية مناهضة القعذيب وغريه من رضوب املعاملة

املقعلقة بحقوق اإلتنسان والقاتنون الدويل اإلتنساين،

أو العقوبة القاسية أو الالإتنساتنية أو املهينة لعام

القي عرفت مصادقة واسعة من الكثري من الدول،

 1984القي تلزم بموجب مادهتا الرابعة أن " تضمن

إضافة إىل قيامها يف الكثري من املسائل بمجرد عملية
تقنني لقواعد عرفية أفرزهتا املامرسة الدولية خالل
املرحلة السابقة .اتفاقيات دولية ،أكدت يف جمملها
بموجب تنصوص رصحية واجب الدول يف احلرص
عىل قمع اجلرائم املرتكبة ،إما باختاذ القدابري
القرشيعية واإلجراءات اجلنائية املناسبة ملحاكمة
األشخاص املقهمني بارتكاب اجلرائم املنصوص
عليها يف االتفاقيات املوقع عليها ،وإما بإحالقهم أو
تسليهم للجهات القضائية القي ينعقد هلا
االخقصاص بمحاكمقهم .وهو ما جيعل أي إجراء
حيول دون تنفيذ الدولة لاللقزام املرتتب عليها

كل دولة طرف أن تكون مجيع أعامل القعذيب جرائم
بموجب قاتنوهنا اجلنائي" وأن تقخذ اإلجراءات
املناسبة لضامن املقابعة القضائية بأن جتعل "هذه
اجلرائم مسقوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ يف
االعقبار طبيعقها اخلطرية" .القزام تعزز بقوة وعىل
تنطاق أوسع باعقامد اتفاقية روما امل سسة للمحكمة
اجلنائية الدولية بقاريخ  17جويلية  1998ودخوهلا
حيز القطبيق يف  1جويلية  ،2002حي

وسع هذا
ّ

االلقزام ليشمل ما أصبح يصطلح عليه بأخطر
اجلرائم الدولية وفق ما هو منصوص عليه يف املادة 5

بموجب االتفاقية الدولية خمالف للقاتنون الدويل ،بام

من اتفاقية روما وهي :جرائم احلرب ،جريمة

يف ذلك قواتنني العفو إذا كان من شأهنا أن حتول دون

اإلبادة ،اجلرائم ضد اإلتنساتنية ،جريمة العدوان – يف

حماكمة األشخاص املقورطني بارتكاب اجلرائم

اتنقرار وضع تعريف هلا – وهي جرائم مل حتظ

املنصوص عليها يف االتفاقية .

باتفاقيات خاصة هبا عىل غرار جريمة اإلبادة

()10

ومن ذلك ،اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية

اجلامعية .إذ جعلت اتفاقية روما من أهدافها الرئيسية

واملعاقبة عليها لسنة  1948القي تنص يف مادهتا

" وضع حد إلفالت مرتكبي هذه اجلرائم من

األوىل عىل أن جريمة اإلبادة " سواء ارتكبت يف أيام

العقاب وعىل اإلسهام بالقايل يف منع هذه

السلم أو أثناء احلرب ،هي جريمة بمققىض القاتنون

اجلرائم " .غاية ال يمكن أن تقحقق إال بقعهد
()11

الدول " ضامن مقاضاة مرتكبيها عىل تنحو فعال من
)(10و

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES

AUX DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un
conflit. Amnisties ». p11.

( )11الفقرة  5من ديباجة تنرام روما األسايس.
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خالل تدابري تقخذ عىل الصعيد الوطني وكذلك من

اإلفالت من العقاب أيا كاتنت األسباب امل دية إليها

خالل تعزيز القعاون الدويل " .مذكرة يف تنفس

(تنرص الدين بوسامحة.)2008 ،

()12

الوقت " بأن من واجب كل دولة أن متارس واليقها
املبحث الرابع :ضوابط العفو

القضائية اجلنائية عىل أولئك املسئولني عن ارتكاب
جرائم دولية " إعامال ملبدأ االخقصاص القكمييل

تنررا لصعوبة ترجيح أي من املوقفني

حتت طائلة تدخل املحكمة اجلنائية الدولية يف حال

املقضاربني حول مرشوعية العفو من عدمه ،فإن

ختلف الدولة عن تنفيذ القزامها.

إشكالية العالقة بني السلم والعدالة تطرح بشكل

()13

يضاف إىل ما سبق خضو اجلرائم سالفة

مغاير ،قد يثري بعض الشك يف مسألة القكامل

الذكر ملبدأ أسايس يف القاتنون الدويل اجلنائي أال وهو

املوجود بينهام .فاملعارضون لقواتنني العفو ال يرون

مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية ،الذي حيول بدوره

فيها جمرد تشجيع وتكريس لراهرة اإلفالت من

دون إفالت مرتكبيها من العقاب .وهو مبدأ حدي

العقاب وإتنام سبب يف إتنكار العدالة بالنرر إىل

تنسبيا يف القاتنون الدويل اجلنائي ،حي مل ترد اإلشارة

تنقائجها القاتنوتنية ،إذ إن الوصول إىل السلم قد يبنى

إليه يف حماكامت تنورتن غ وال النصوص الالحقة القي

عىل اعقبارات سياسية ال تأخذ بعني االعقبار

خلصت جتارهبا كقرار اجلمعية العامة ()1 - 95

مققضيات العدالة .فقواتنني العفو ال ت دي فقط إىل

املقنن للمبادئ العامة للقاتنون الدويل اجلنائي .وكان

إفالت املقهمني من العقاب ،بل ت دي يف املقابل إىل

ينبغي االتنقرار إىل غاية تاريخ  26تنوفم 1968

حرمان الضحايا من حقهم يف تلقي القعويضات عام

لوضع اتفاقية خاصة بعدم تقادم جرائم احلرب

حلق هبم من رضر ،وتنقهك احلق غري القابل

واجلرائم ضد اإلتنساتنية .PONCELA,2000) (Pierrette

للقرصف يف معرفة احلقيقة املقعلقة باالتنقهاكات،

وال شك أن ورود مبدأ عدم الققادم يف املادة  29من

وختل بالوظيفة الردعية لقفادي تكرار االتنقهاكات يف

اتفاقية روما ،ضمن الباب الثال

املخصص

املسققبل .
()14

للمبادئ العامة للقاتنون اجلنائي فيه تأكيد عىل رغبة
واضعي تنرام روما األسايس يف وضع حد لراهرة

( )14املبدأ  :1القزامات عامة تقع عىل عاتق الدول الختاذ
إجراءات فعالة ملكافحة اإلفالت من العقاب .تقرير

( )12الفقرة  4من ديباجة تنرام روما األسايس.

اخلبرية املسققلة ديان أورتنقليقرش املعنية باسقيفاء جمموعة

( )13الفقرة  6من ديباجة تنرام روما األسايس.

من املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب.
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 – 1احلق يف القعويض
طبقا للمبدأ  31من جمموعة املبادئ ملكافحة

مدين أو تأديبي إىل جاتنب محايقهم من القهديد
واالتنققام.

اإلفالت من العقاب الوارد يف تقرير اخلبرية ديان

أ) املغرب

أورتنقليقرش فإن "كل اتنقهاك ألحد حقوق اإلتنسان

يف املغرب أسست هيئة اإلتنصاف واملصاحلة

يعطي الضحية أو ذوهيا حقا يف القعويض ،ويسققبع

بمققىض قرار ملكي بقاريخ  6تنوفم  2003وتم

ذلك بالنسبة للدولة واجب القعويض ويقيح

تنصيبها يف  7جاتنفي  2004كهيئة غري قضائية

للضحية إمكاتنية القامس القعويض من مرتكب
االتنقهاك" .يمثل هذا املبدأ خالصة القطور الذي
عرفه املركز القاتنوين للضحايا ،عىل املسقويني الوطني

للقعامل مع اتنقهاكات حقوق اإلتنسان يف الفرتة
املمقدة من تاريخ االسققالل إىل غاية املصادقة امللكية
عىل إحداث هيئة القحكيم املسققلة لقعويض ضحايا
االخقفاء القرسي واالعققال القعسفي سنة

والدويل .إذ مل يكن الوعي بحقوق الضحايا يف

 ، 1999واعقمدت يف عملها أسلوب جلسات

الفرتات القارخيية املقعاقبة بنفس املسقوى الذي بلغه

االسقام

العلنية وتقديم القعويضات للضحايا،

مع هناية القرن العرشين ،فكثريا ما غيبت هذه الفئة

حي

عن املشاركة يف املحاكامت القي أقيمت ملرتكبي

القعويضات ما يقارب  7000مسقفيد من ضحايا

اجلرائم الدولية ،ومل يقجاوز دور الضحايا الذين تم

االعققال القعسفي أو االخقفاء القرسي (أو ذوي

اسقدعاؤهم حد اإلدالء بالشهادة .مكاتنة مل تعد

حقوقهم) .وقد أخذ عىل هذه اآللية تكريسها يف

تقناسب إطالقا مع الثقل الذي أصبحت متثله
جتمعات ضحايا االتنقهاكات اجلسيمة ،بفضل الدعم
الذي أصبحت تقلقاه من املنرامت العاملة يف جمال
حقوق اإلتنسان وتغري تنمط تعامل م سسات الدولة

()15

بلغ عدد الذين حيق هلم االسقفادة من

املقابل ملنطق الالعقاب من حي

اتنعدام سبل إداتنة

املقهمني إىل حتميل عبء دفع القعويضات ملن ال
يقحمل مس ولية اجلرائم املرتكبة ،وعدم حتديد أي
جهاز يف الدولة يقوم بدفع القعويضات (آرام عبد
اجلليل.)2006 ،

معهم .فقمكني الضحايا من حق القعويض ال يمكن
أن يقحقق إال بإتاحة سبل ترلم يسرية وهيعة
وفعالة ،سواء أكاتنت ذات طابع جنائي أو إداري أو

( )15ملزيد من القفصيل اتنرر :الكقاب األول ،احلقيقة
واإلتنصاف واملصاحلة ،املجلس االسقشاري حلقوق
اإلتنسان .مقوفر عىل الرابط القايل:
http://www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique=316
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ب) اجلزائر

الوطني يف الفصل اخلامس منه تنوعا من القعويض،

أما يف اجلزائر فقد تم اعقامد ميثاق السلم

يف شكل إعاتنة تقدمها الدولة لأله القي ابقليت

واملصاحلة الوطنية بموجب اسقفقاء شعبي يف 29

بضلو أحد أقارهبا يف اإلرهاب  ،وحددت كيفية

سبقم  ، 2005بلغت تنسبة املشاركة فيه حوايل

منح هذه اإلعاتنة بموجب مرسوم رئايس رقم - 06

()16

 % 80صوت ما يقارب  % 97منهم بنعم لصالح
امليثاق ،الذي توج سلسلة من اجلهود القاتنوتنية
والسياسية اهلادفة إىل وضع حد للعنف يف البالد،
وباألخص قاتنون الرمحة الصادر بموجب األمر رقم
 12 - 95م ّرخ يف  25ف اير  1995ثم قاتنون
الوئام املدين الصادر بموجب القاتنون رقم 08 - 99
م ّرخ يف  13يوليو  .1999أكد امليثاق يف مقابل
العفو عن األشخاص املقورطني يف االتنقهاكات عىل
حق الضحايا يف القعويض ،وتنص يف املادة  37منه
عىل أن "لذوي حقوق األشخاص ضحايا املأساة
الوطنية املذكورين يف املادة  28أعاله ،الذين حيوزون
حكام هنائيا بوفاة اهلالك ،احلق يف تعويض تدفعه
الدولة" أما عن األشخاص املذكورين يف املادة 28
فيقعلق األمر بفئة املفقودين .
()17

إىل جاتنب القعويضات املمنوحة لذوي
املفقودين ،أقر ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية يف
إطار ما سمي باإلجراءات الرامية إىل تعزيز القامسك
( )16تنرش امليثاق بموجب األمر رقم  01 – 06م رخ يف 27

()18

 . 94غري أن ما ي خذ عىل امليثاق حرص فئة
()19

املسقفيدين من القعويضات يف املفقودين واأله القي
ابقليت بضلو أحد أبنائها يف اإلرهاب حتت عنوان
ضحايا املأساة الوطنية ،رغم أن املصطلح قد حيوي
فئات أخرى كاتنت ضحية اتنقهاكات مغايرة مثل
القعذيب.
ج) الةمن
مل يقحقق القمكني من القعويض لفائدة
األعداد اهلائلة من ضحايا العنف يف اليمن ،الذين
تم جتاهلهم يف االتفاق املوقع يف مدينة الرياض
بقاريخ  23تنوفم  ،2011والذي شكل مرجعا
للقاتنون  2012 – 01املقعلق بمنح احلصاتنة لفائدة
الرئيس اليمني عيل عبد اهلل صالح ومجيع أعواتنه من
العسكريني واملدتنيني .حي

تم تغليب منطق

املصاحلة من أجل السلم عىل إتنصاف الضحايا
وحتقيق العدالة دون ترك أدتنى خيار للمجقمع
اليمني ،الذي وجد تنفسه أمام معادلة " :السلم
واملصاحلة الوطنية مقابل احلصاتنة والالعقاب"

ف اير  2006اجلريدة الرسمية العدد رقم .11
( )17إجراءات دفع القعويضات حددت بموجب مرسوم
رئايس رقم  93-06م رخ يف  28ف اير  2006اجلريدة
الرسمية العدد رقم .11

( )18املادة  42من امليثاق.
( )19مرسوم رئايس رقم  94-06م رخ يف  28ف اير
 2006اجلريدة الرسمية العدد رقم .11
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(كريم خلفان ، )2013 ،رغم املعارضة الشديدة

سواء تعلق األمر بحق كل ضحية يف كشف حقيقة ما

القي ووجه هبا من طرف املفوضة السامية حلقوق

تعرض له من اتنقهاكات أو تعلق بحق الشعب يف

اإلتنسان واملنرامت العاملة يف تنفس املجال ،لكن يف

معرفة تاريخ اضطهاده باعقباره جزء من تراثه الذي

مقابل تزكية غري مبارشة من طرف هيئة األمم

ينبغي صياتنقه .حق إذا ما احرتم ،وطبق بضامتنات

املقحدة القي أيدت اتفاق الرياض ،وشاركت ع

كافية وفعالة يسهم بشكل مبارش يف تفادي تكرار

موفدها اخلاص إىل اليمن مجال بن عمر منرمة

االتنقهاكات اجلسيمة ،ويساعد عىل حفظ الذاكرة

القعاون اخلليجي يف القوصل إىل احلل الذي توج

اجلامعية من النسيان ،وتفادي حتريف الوقائع

باتفاق مدينة الرياض.

واألحداث  ،وما قد ت دي إليه من خلق توترات
()22

يف حني تنجد أن دوال عربية أخرى من القي

وهتديد بقكرار جتارب املايض املريرة.

مسها احلراك الشعبي كقوتنس ومرص وليبيا ،والقي

يقناقض العفو مع هذا احلق إذا كان من شأتنه

عرفت بدورها اتنقهاكات خطرية حلقوق اإلتنسان،

منع اختاذ اإلجراءات املناسبة لكشف احلقيقة،

قبل أو أثناء الثورة الشعبية ،مل تعرف اهقامما مقميزا

كإتنشاء جلان احلقيقة باعقبارها هيئات غري قضائية ال

بفئة الضحايا إن مل يصل األمر إىل حد اإلمهال يف

تدين املقهمني ولكن أثبقت فعاليقها يف كشف حقيقة

البعض منها.

االتنقهاكات وبناء الذاكرة اجلامعية لألمة ،بام يساعد
عىل جتاوز تركة املايض وبناء املسققبل .ويف هذا
السياق ت ز جتربة اململكة املغربية مع هيئة احلقيقة

 – 2احلق يف معرفة احلاةاة
ّ
سجل
ويقم القأكيد أيضا يف القعامل مع

واملصاحلة ،هيئة وإن مل تسهم يف احلد من ظاهرة

اتنقهاكات حقوق اإلتنسان والقاتنون الدويل اإلتنساين

اإلفالت من العقاب إال أتنه كان هلا دور مهم يف

عىل مبدأ آخر مهم جدا ،له دور فعال يف احلد من

كشف حقيقة القجاوزات ،حي

اسقمعت اهليئة إىل

ظاهرة الالعقاب ،آال وهو احلق غري القابل للقرصف

حوايل ( )8000شخص ،خالل ( )196جلسة

يف معرفة احلقيقة  ،بشقيه الفردي واجلامعي ،

عمومية (آرام عبد اجلليل .)2006 ،أما يف اجلزائر

()20

()21

( )20املبدأ  :2احلق غري القابل للقرصف يف معرفة احلقيقة.
تقرير اخلبرية املسققلة ديان أورتنقليقرش املعنية باسقيفاء
جمموعة من املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب.
) (21و

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES

AUX DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un
conflit. Amnisties ». p 31.

والقي عرفت فيها األزمة تغطية إعالمية واسعة،
فاقت يف بعض احلاالت حدود القغطية املهنية ،مما
( )22املبدأ  :3واجب عدم النسيان .تقرير اخلبرية املسققلة
ديان أورتنقليقرش املعنية باسقيفاء جمموعة من املبادئ
ملكافحة اإلفالت من العقاب.
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جيعل كل خطوة تقخذ فيها تقميز بقدر كبري من

لوقف املقابعات القضائية ،املقمثل يف اإلخالل

 ، (Sebaaمل

بالوظيفة الردعية جلهاز العدالة .إن إفالت مرتكب

تعقمد آلية جلان احلقيقة بموجب ميثاق السلم

جريمة اإلبادة أو جريمة ضد اإلتنساتنية من العقاب

واملصاحلة الوطنية .خيار عكس بالنسبة للبعض

تنقيجة االسقفادة من قاتنون العفو قد يولد الشعور بأن

احلساسية واالتنققادات

)RABEH, 2007

خصوصيات احلالة اجلزائرية وحجم القضحيات
الواجبة إلرساء السلم واملصاحلة الوطنية ،وخري
دليل عىل ذلك توفري أرضية قاتنوتنية لقخيل آالف
املسلحني عىل خيار العمل املسلح والعودة إىل
صفوف املجقمع ،حي

قدر عددهم يف حوايل

 7000آالف شخص يف ظل غياب أرقام رسمية.
يف املقابل مثلت للبعض اآلخر خمرجا سياسيا جتاهل
معاتناة الضحايا وكرس ظاهرة اإلفالت من العقاب،
واعق وه تكريسا ملقولة "الدولة مس ولة ،لكن

مثل هذه اجلرائم قد ترتكب مسققبال دون أن
يقعرض مرتكبوها للعقاب .أمر ال شك أتنه يقعارض
مع واجب الدول يف ميدان إقامة العدل ،الذي
يفرض عليها إجراء حتقيقات فورية وكاملة ومسققلة
وحمايدة يف اتنقهاكات حقوق اإلتنسان والقاتنون الدويل
اإلتنساين ،وباألخص اإلجراءات اجلنائية لضامن
مقابعة مرتكبيها .
()24

وإذا كاتنت خمقلف اهليئات الدولية وحقى

ليست مداتنة" (كريم خلفان .)2013 ،مقولة جتد ما

املنرامت غري احلكومية تذكّر بأن واجب مالحقة

يعكسها يف الواقع من خالل اسقمرار احقجاج

مرتكبي االتنقهاكات اخلطرية يقع بالدرجة األوىل

عائالت املفقودين يف القراهر يف شوار العاصمة

ضمن اخقصاص الدول ،فإهنا تذكر يف تنفس الوقت

اجلزائرية ،ومن ذلك الطلب الذي تقدم به حتالف
مجعيات ضحايا اإلرهاب وعائالت املفقودين
باقرتاح ميثاق بديل مليثاق السلم واملصاحلة
الوطنية .
()23

بأهنا ليست اجلهة الوحيدة صاحبة االخقصاص يف
ظل جمقمع دويل عرف إتنشاء حماكم جنائية دولية
مدولة ،يمكن هلا أن متارس اخقصاصا
وأخرى
ّ
مشرتكا مع الدول يف املقابعة عىل تنفس اجلرائم إما

 – 3الوظةفة الردعةة جلهلز العدالة

عىل أساس أسبقية االخقصاص أو عىل أساس

يضيف أيضا املدافعون عن حقوق اإلتنسان إىل
حججهم املعارضة لقواتنني العفو ،األثر السلبي

( )24املبدأ  :19واجب الدول يف ميدان إقامة العدل .تقرير
اخلبرية املسققلة ديان أورتنقليقرش املعنية باسقيفاء جمموعة

( )23يومية اخل  ،العدد الصادر بقاريخ  24سبقم .2012

من املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب.
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تكمييل  ،إذا تعذر عىل املحاكم الوطنية تقديم
()25

ضامتنات مرضية فيام يقعلق باالسققالل والنزاهة أو
عندما تعوزها القدرة املادية عىل إجراء حتقيقات
فعالة أو تكون غري راغبة يف ذلك  .إضافة إىل
()26

تشجيع الدول عىل توسيع اخقصاصاهتا فيام خيص
بعض اجلرائم اخلطرية ،بناء عىل اتفاقيات دولية وفقا
ملبدأ االخقصاص العاملي.
إن اهلدف من العدالة االتنققالية بمجمل آلياهتا
ال يقوقف عند جمرد إداتنة ومعاقبة جمموعة من
األشخاص بسبب تورطهم يف اجلرائم املرتكبة ،بل
يقعداها إىل حماولة بناء جمقمع جديد عىل أسس
ديمقراطية ،تكون إحدى دعائمها دولة القاتنون،
والقي هلا صلة وثيقة بواجب الدولة يف إقامة العدل.
فاملحاكامت تكون مهمة من حي إهنا:
 -1تساهم يف رد

كل من تسول له تنفسه

القخطيط الرتكاب تلك اجلرائم اخلطرية
مسققبال.
 -2تساهم يف القعبري عن اإلداتنة اجلامعية أو العامة
لالتنقهاكات املرتكبة.

 -3توفر شكال مبارشا لقحميل املس ولية
للمقهمني وإتنصاف الضحايا.
 -4تساعد عىل جتريد العنارص املقطرفة من
الرشعية ،وضامن اسقبعادها من العملية
السياسية الوطنية .
()27

 -5تساعد عىل اسقعادة الثقة يف دور الدولة
).(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007
رغم اإلجيابيات القي يمكن أن حتققها
املحاكامت يف إتنجاح املرحلة االتنققالية ،لكن ال ينبغي
أن تقجاهل خصوصية كل دولة فيام يقعلق باألزمة
القي عرفقها .فالرتكيبة الداخلية للمجقمع
واالعقبارات السياسية وإمكاتنيات الدولة املعنية إىل
جاتنب حجم األزمة ،أمور كلها تنعكس بشكل
مبارش عىل مسعى حماكمة األشخاص املقورطني .كام
أن املحاكم اجلنائية الدولية أو املدولة ليست بمنأى
عن الصعوبات ،إذ تواجه بدورها مشاكل قاتنوتنية
كالقعاون الدويل ومادية مثل ضعف القمويل ،جتعلها
غري قادرة عىل جماهبة الكم الكبري من اتنقهاكات
حقوق اإلتنسان .واقع ألقى برالله عىل الوفود
املشاركة يف مفاوضات روما لقأسيس املحكمة
اجلنائية ،واتضح جليا من خالل اعقامد مبدأ

( )25املبدأ  :20اخقصاص املحاكم اجلنائية الدولية .تقرير
اخلبرية املسققلة ديان أورتنقليقرش املعنية باسقيفاء جمموعة

االخقصاص القكمييل ومعيار اخلطورة يف قبول
االخقصاص بالنرر يف اجلرائم القي تعرض عىل

من املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب.
( )26اتنرر املادة  17من تنرام روما األسايس.

( )27تقرير األمني العام لألمم املقحدة .S/2004/616.فقرة .39
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املحكمة ،إضافة إىل ختصيص الباب القاسع من

بسبب اهنيار م سسات الدولة بشكل كيل أو جزئي،

النرام األسايس إىل القعاون الدويل واملساعدة

أو عدم مصداقيقها لقورطها يف االتنقهاكات املرتكبة

القضائية.

يف الفرتة السابقة .األمر الذي ينعكس حقام عىل قدرة

هلذه األسباب جاء القأكيد يف تقرير األمني
العام لألمم املقحدة يف  2004حول جمقمعات ما بعد
الرصا عىل رضورة "أن تكون سياسة املالحقة
القاتنوتنية إسرتاتيجية .تسقند إىل معايري واضحة،
وتأخذ السياق االجقامعي بعني االعقبار " .كأن يقم
()28

الرتكيز عىل فئة معينة من كبار املس ولني عن
االتنقهاكات املرتكبة يف حال ما إذا كاتنت قد ارتكبت
عىل تنطاق واسع ،وكاتنت أعداد املقهمني من املنفذين
مرتفعة جدا ،والقي يمكن القعامل معها وفقا آلليات
أخرى تكميلية تركز أكثر عىل إظهار احلقيقة
واالعقناء بفئة الضحايا .
()29

املبحث اخللمس :املامرسة الدولةة
سبق القأكيد عىل أن اهلدف من العدالة
االتنققالية هو جتاوز املرحلة االتنققالية من أجل
الوصول إىل إرساء الديمقراطية ،بالرتكيز عىل آليات
عدة ،يساهم البعض منها يف تعزيز سيادة القاتنون
والعدالة .إىل جاتنب واقع املجقمعات يف فرتات
الرصا وما بعد الرصا  ،وما تقميز به من ضعف

( )28تقرير األمني العام لألمم املقحدة .S/2004/616.فقرة .46
( )29تنفس املرجع ،فقرة .47

الدولة يف القعامل مع تركة املايض بام يساعد عىل
حتقيق اهلدف من العدالة االتنققالية.
 –1القجلرب السلباة
يرى الكثري أن القحقيق األمثل ألهداف
العدالة االتنققالية حيقاج إىل االسقفادة من القجارب
السابقة لدول عرفت أوضاعا شبيهة ،وتنجحت يف
جتاوز املرحلة االتنققالية وطي صفحة املايض األليم،
ليس من باب اسقرياد احللول وإتنام لقكون مرجعية يف
اخقيار أتنسب اآلليات واإلجراءات القي تقفق
وخصوصية البلد املعني .كام أن واقع العالقات
الدولية يفرض تنوعا من احلذر يف القعامل مع مواقف
الدول الغري يف إطار تقديمها املساعدة ،القي قد
تكون مبنية إما عىل حسن تنية أو عىل مصالح خاصة
يمكن حتقيقها ع

القدخل يف ش ون الدولة يف

مرحلة الضعف .وخري دليل عىل ذلك تضارب
مواقف الدول الغربية امل يدة يف أغلبها لفكرة العدالة
االتنققالية.
إذا أخذتنا كنموذج املواقف املعلنة بشأن
احلراك الشعبي يف عدد من الدول العربية ،كقوتنس
ومرص وليبيا واليمن وسوريا ،وهي دول عرفت
كلها ارتكاب اتنقهاكات خطرية حلقوق اإلتنسان أو
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حقى القاتنون الدويل اإلتنساين مع فارق كبري أيضا يف

داخلية أو دولية حقى يف إطار هيئة األمم املقحدة من

درجة وشدة العنف املسقخدم ،تنجد أهنا مواقف

أجل توفري حصاتنة ألفراد قواهتا املسلحة من

متيزت بقدر كبري من القباين .فبني القحفظ الشديد يف

املالحقة القضائية  ،ويف هذا تكريس مبارش لراهرة

حالقي توتنس ومرص ،إىل الدعم الرصيح يف القوصل

اإلفالت من العقاب ،وأحسن مثال عىل ذلك ممارسة

إىل اتفاق إهناء األزمة يف اليمن وتكريس ظاهرة

القعذيب يف قاعدة (أبو غريب) بالعراق وسجن

الالعقاب (اسققبال الواليات املقحدة األمريكية

(باغرام) يف أفغاتنسقان ومعققل (غواتنقنامو) يف كوبا.

()30

الرئيس اليمني بدواعي العالج) وكذلك حد
القورط عسكريا بحجة محاية املدتنيني يف ليبيا وإحالة

( )30هتدف إسرتاتيجية الواليات املقحدة األمريكية إىل

ملف األشخاص املقهمني عىل املحكمة اجلنائية

إضعاف دور املحكمة اجلنائية الدولية خاصة يف

الدولية وعىل رأسهم العقيد معمر القذايف أو حتويل
سوريا إىل حلبة رصا إقليمي تقنافس فيه الدول

مواجهقها عن طريق منعها بطرق خمقلفة من حماكمة
املواطنني األمريكيني املقهمني بارتكاب إحدى اجلرائم
الداخلة يف اخقصاص املحكمة ،فبعد أن متكنت من إقنا

الك ى عىل خدمة مصاحلها .وحقى بالنسبة ملسعى

الدول األعضاء يف جملس األمن من إصدار القرار 1422

إقامة العدل ،تنجد دولة مثل فرتنسا تنخرط رسميا يف

باإلمجا  ،والقايض بإعفاء قوات حفظ السلم حتت راية

املوقف الدويل املندد بقواتنني العفو ،يف وقت مل ترتدد

األمم املقحدة من كل مقابعة قضائية ،رشعت يف محلة

فيه عىل إقرار عفو عام لثالث مناسبات تقعلق

دبلوماسية لقوقيع معاهدات ثنائية مع دول خمقلفة ،تقيض

بالقعامل مع عمالء النرام النازي أثناء احلرب
العاملية الثاتنية واجلرائم املرتكبة يف حق اجلزائريني
إبان ثورة القحرير وكذلك اجلرائم املرتكبة يف
كاليدوتنيا اجلديدة

)(Mamère Lipietz Alain,2008

بعدم القعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية يف القضايا القي
يكون موضوعها أحد رعايا الدولقني ،إضافة إىل اعقامدها
مرشو قاتنون داخيل مضاد للمحكمة اجلنائية الدولية
واملسمى بـ "

Americain Service Members Pprotection Act

" حيدد جمموعة من القدابري الرامية إىل إضعاف املحكمة

; .Noëlكذلك الشأن بالنسبة إلسباتنيا القي مل جترى

اجلنائية الدولية ،كمنع مجيع أشكال القعاون بني الواليات

فيها حماكامت للمس ولني عن االتنقهاكات يف عهد

املقحدة األمريكية واملحكمة اجلنائية الدولية ،ووقف

دكقاتورية فراتنكو ( )Francoرغم بقاء الكثري منهم
عىل قيد احلياة .أما بالنسبة للواليات املقحدة
األمريكية فقد اسقعملت شقى الوسائل ،سواء

املساعدات العسكرية للدول القي تصادق عىل اتفاقية
روما باسقثناء الدول احلليفة ،وكذلك تفويض الرئيس
باختاذ مجيع القدابري الالزمة إلطالق هاح أي مواطن
أمريكي يلقى عليه القبض يف إطار قضية معروضة عىل
املحكمة.
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ممارسات ال حمال أهنا تثري الشكوك يف مصداقية

اإلبادة واجلرائم ضد اإلتنساتنية وجرائم احلرب

املواقف املع عنها بخصوص إقامة العدل يف الدول

والقعذيب واالخقفاء القرسي .إذ ي كد تنفس الققرير

األخرى ،وباألخص العربية منها يف تعاملها مع إرث

وجود حدود ال يمكن ملشاركة هيئة األمم املقحدة أن

املايض.

تقجاوزها ،ومن ذلك القأكيد عىل أن االتفاقيات القي
تقرها املنرمة ال يمكن أن ختالف املعايري الدولية
حلقوق اإلتنسان ،فال يمكن هلا أن تقضمن تنصا أو

 - 2سةلسة األمم املقحدة
ال شك أن مثل االعقبارات السابقة – وإن
كان ال يقم اإلقرار هبا رصاحة – متثل الدافع املبارش

وعدا بإقرار عفو عام عن مرتكبي اجلرائم اخلطرية
كام ال يمكن هلا أن جتيز تطبيق عقوبة اإلعدام .
()32

لقبني هيئة األمم املقحدة سياسة خاصة هبا يف جمال
اخللمة

العدالة االتنققالية ،تقوم عىل أساس تقديم العون
للدولة املعنية مع مراعاة خصوصياهتا دون اللجوء

املصاحلة مرادف أو كلمة ه لقكريس

إىل فرض حلول خارجية .حي ورد يف تقرير األمني

الالعقاب يف جمقمعات الرصا وجمقمعات ما بعد

العام لألمم املقحدة حول جمقمعات ما بعد الرصا
لسنة  2004أتنه " وعىل الرغم من أن الدروس
املسقفادة من اجلهود املبذولة يف جمال العدالة
االتنققالية يف املايض تساعد عىل جعل تصميم اجلهود
يف املسققبل مسقنريا فإن املايض ال يمكن أن يسقعان
به إال عىل سبيل االهقداءّ .
إن احللول املجهزة سلفا
ال تنم عن احلكمة ،وبدال من ذلك ينبغي أن
تسقخدم اخل ات املسقمدة من أماكن أخرى ببساطة
كنقطة اتنطالق ملناقشات وقرارات حملية ".
()31

ومن أسس سياسة األمم املقحدة رفض إقرار
العفو ملرتكبي اجلرائم الدولية اخلطرية ،كجريمة
( )31تقرير األمني العام لألمم املقحدة .S/2004/616.فقرة .16

الرصا

Dorothée

et

Freeman

(Mark

) ،Marotine,2007خالصة تعكس موقف املدافعني
عن حقوق اإلتنسان رغم إدراكهم لقيمة املصاحلة
وحقميقها لطي صفحة املايض واالتنققال تنحو تنرام
ديمقراطي ،حيول دون تكرار جتربة املايض األليم.
غاية قطعت الكثري من األشواط ألجل حتقيقها،
عكسها االتنقشار الرسيع والواسع ملفهوم العدالة
االتنققالية.
تنلمس هذا النجاح من خالل اإلقبال املقزايد
للدول يف االسقعاتنة بآليات العدالة االتنققالية ،ومن
اتنخراط املنرامت الدولية يف مساراهتا واملسامهة فيها
أمال يف حتقيق الغاية املنشودة .فقد ُأ ِ
حدث يف توتنس
( )32تنفس املرجع ،فقرة .10
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بعد اإلطاحة بنرام زين العابدين بن عيل وزارة

جتنب إصدار قواتنني عفو مطلقة ،تشمل مجيع

حلقوق اإلتنسان والعدالة االتنققالية ،كام عني جملس

االتنقهاكات املرتكبة أو

املقورطني ومجيع أتنوا

حقوق اإلتنسان مقررا خاصا للعدالة االتنققالية ،

البح

بناء عىل توصية تقدم هبا األمني العام لألمم املقحدة.

اإلفالت من العقاب ،كقخفيف العقوبات املطبقة

إال أن هذا النجاح واالتنقشار ال ينبغي أن يعطيا

عىل مرتكبي اجلرائم أو حتديد رشوط مسبقة

اتنطباعا خاطئا بحقمية األخذ بجميع آليات العدالة

لالسقفادة من العفو ،كالقعاون مع جلان احلقيقة

االتنققالية ،دون مراعاة خصوصيات البلد املعني

واالعقذار من الضحايا وذوهيم.

()33

عن بدائل ال ت دي حقام إىل تكريس ظاهرة

والقطورات احلاصلة يف املجقمع الدويل ،مع القأكيد
عىل فائدة االسقفادة من جتارب املجقمعات األخرى
القي عرفت أوضاعا مماثلة.

املراجع العربةة
الكقب

أكّدت القجارب أن بناء السلم ودولة القاتنون

بوسامحة تنرص الدين ،املحكمة اجلنائية الدولية رشح

ال يمكن أن يقحققا بقغليب املصاحلة عىل احلقيقة ،أو

اتفاقية روما مادة مادة ،اجلزء األول ،اجلزائر،

االعقبارات السياسية عىل قيم العدالة ،فالقضحيات

دار هومة.2008 ،

الباهرة مل تعد مقبولة يف مجيع احلاالت والرروف.
فإذا كان القاتنون الدويل ال يقضمن أحكاما متنع

الدوريلت

إصدار قواتنني العفو ،فإتنه يقضمن يف املقابل قواعد

خلفلن كريم " ،املعايري الدولية لوضع حد لراهرة

تقعارض يف مضموهنا وغايقها مع قواتنني العفو

الالعقاب بني الواقع واملامرسة" .جملة

بالنسبة للجرائم الدولية اخلطرية ،مثل عدم االعقداد

القاتنون ،املجقمع والسلطة ،العدد )،(02

باحلصاتنة أو الصفة الرسمية للمقهم أو عدم تقادم

(2013م) .54 – 31 ،اجلزائر .ردمك:

اجلرائم الدولية إضافة إىل واجب الدولة يف إقامة

2253 – 0266

العدل.

صلم الةلس " ،قراءة يف القاتنون اليمني 2012-01

إذا كان إصدار قواتنني العفو أمر البدّ منه ،فإن

امل رخ يف  21جاتنفي  :2012بني الالعقاب

يقم دون ضوابط أو قيود .مثل
ذلك ال يمكن أن ّ

واعقبارات املصاحلة الوطنية " .جملة القاتنون،

( )33عني جملس حقوق اإلتنسان يف دورته القاسعة عرش شهر
مارس  2012السيد بابلو ذي غريف مقررا خاصا حول
موضو العدالة االتنققالية.

املجقمع والسلطة ،العدد)2013( ،(02م)،
 .136 – 127اجلزائر .ردمك– 0266 :
2253
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Transitional Justice in the Arab World Between The Need for Amnesty and the
Reduction of the Phenomenon of Impunity
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Oran 2 University. Mohammed Ben Ahmed
Algeria
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Key word: Transitional justice, amnesty laws, phenomenon of impunity, violations of human rights, international humanitarian law.
Abstract. Regardless of the wide condemnation of the amnesty laws, for the benefit of those responsible for
violations of human rights and International Humanitarian Law, many states did not hesitate to turn to them, when
dealing with the legacy of the past. This is because amnesty is seen as an inescapable sacrifice for the success of
the democratic transition endeavor, and for building a state of law, that is why the international efforts to develop a
legal rule that requires the illegality of the amnesty laws, were obstructed over years. On the other hand, some of
the gains achieved by the opposition mainstream of the amnesty laws, cannot be overlooked, for even if a
consensus on attaining peace or supporting it for communities in case of conflict or post-conflict situations, is
reached among all parties, this cannot be achieved, for human rights defenders, at the expense of the interests of
justice, because peace and justice are two complementary objectives, and one cannot be sacrificed in favor of the
other, while the development witnessed by the international community in recent decades, especially in the areas
of human rights and International Humanitarian Law, and the completion of some institutional building (the
establishment of international criminal tribunals), has resulted in a strong mainstream which takes the amnesty
laws as a synonymous or a watchword to the phenomenon of impunity, and that led to the imposition of a new
reality, making it imperative to deal with the amnesty laws with a lot of caution, according to certain regulations
and limits.
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توجهات السياسة اخلارجية اإلرياا ية جتاه االتحجااجات يف الوطن العايب ()2014-2011
منجهى حممود عبيدات
أستاذ العلوم السياسية املساعد ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية
(قدم للنرش يف 1436/01/19هـ؛ وقبل للنرش يف 1436/04/29هـ)
دعم هذا املرشوع البحثي من قبل ماكز بحوث الدراسات اإل سا ية ،عامدة البحث العلمي ،جامعة امللك سعود
الكلامت املفجاتحية :السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه االتحتااجات يف الوطن العريب
ملخص البحث .هتدف الدراسة إىل حتليل توجهات السياسة اخلارجية جلمهورية إيران اإلسامية جتاه
االتحتااجات العربية يف الفرتة  ،2014-2011والتي شكلت مرتحلة ا تقالية يف املنطقة العربية ستؤثر عىل
األوضاع السياسية يف املنطقة والعاقات العربية العربية ،والعربية اإلقليمية والدولية ،وستناقش الدراسة
بشكل تفصييل مواقف إيران من االتحتااجات العربية يف مرص وسوريا والبحرين وذلك للوقوف عىل
ازدواجية املواقف اإليرا ية من هذه االتحتااجات يف هذه الدول ،وقد تحاولت الدراسة اختبار صحة
فرضية أن هنالك ازدواجية يف توجهات السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه االتحتااجات العربية يف الفرتة
 ،2014-2011وذلك باستخدام املنهج التحلييل والرتكيبي .وقد خلصت الدراسة إىل أ ه بقدر ما أتاتحت
االتحتااجات العربية فرص ًا إليران للتمدد يف اإلقلي  ،ال سيام مع سقوط بعض األ ظمة السياسية التي مثلت
خصوم ًا إقليميني إليران ،بقدر ما فرضت حتديات أمام دور إيران اإلقليمي وطموتحاهتا يف التحول إىل القوة
اإلقليمية الرئيسية يف املنطقة ،وتويص الدراسة برضورة وضع إسرتاتيايات ملواجهة املرشوع الطائفي
اإليراي يف الدول العربية ،وإبراز دور إيران يف العراق وسوريا ودول اخلليج العريب كنموذج للتدخل
اإليراي يف الدول العربية دهدف حتييد هذا النفوذ السيا ي والطائفي وإعادة النظر يف مستوى العاقـات
العربية – اإليرا ية عىل اجلامعة العربية وجملس التعاون اخللياي ،بغية حتديد أوجه التدخات السياسية
اإليرا ية يف املنطقة العربية.
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مقدمة عامة

السوفيجي سابق ًا) تحول أطراف الرصاع يف الرشق

برزت الجطلعات اإليرا ية حو جوارها اجلغـرايف يف

األوسط .وشكلت يف عام  1967بداية لا قسام

حماولة من ظام الشاه لجااوز املشاكل الداخلية الجي

العريب ،تحيث تبنى كل فريق رؤى مغايرة لآلخر،

كــان يواجههــا املجمثلــة بحــدوع العديــد مــن

فمرص اسجقرت عىل تحالة السام مع إرسائيل ،بينام

االضطرابات داخل اير ان ،الجي كا ت مصدر ًا لقلق

وقعت سوريا يف مأزق الاتحرب والاسلم يف تحني

الشاه الذي ما لبث ان ش غـل الشـعب بمنازعـات

أصبح لبنان ساتحة مفجوتحة لكل رصاعات املنطقة.

خار جية ،من اجل حتقيق االلجفاف الجشـعبي تحـول

الجحول اخلامس باتحجال العراق للكويت
ثم وقع
ّ

قيادتــه السياســية وتشــغله عــن مشــاكله الداخليــة

عام  ،1990وهو احلدع الذي سبب رشخ ًا عميق ًا

(هويدي ،)46 :1972 ،فااءت املطالبة بـالبحرين

يف النظام اإلقليمي العريب ،اسجدعى تدخاً عسكري ًا

واجلزر االماراتيـة كجعبـع عـن تلـك الجطلعـات يف

من قبل الجحالف الدويل الذي قادته الواليات

مسعى لجحريك الشارع اإليراي وحتفيـزه بمـترات

املجحدة ،وشاركت فيه العديد من الدول العربية

احلق الجارخيي الفار ي يف هـذه املنـاطق (هوليـداي،

لجحرير الكويت ومن هذه الدول اململكة العربية

.)79 :1975

السعودية ،وسلطنة عامن ،واإلمارات ،وقطر،

أتحدثت االتحجااجات العربية ،الجي ا طلقت

والبحرين ،ومرص ،وسوريا ،واملغرب) ،وتعمقت

يف عام  ،2011حتوالت هيكلية ،مل تشهد املنطقة

تحالة االيهنيار الذي تعاي منه الدول العربية بعد

العربية مثلها إال جياة لظروف تارخيية مفصلية يف

أتحداع احلادي عرش من أيلول  2001وما تبعها من

املنطقة كام تحدع بعد توقيع اتفاقية سايكس -بيكو

أتحداع ،أسهمت يف ا دالع االتحجااجات العربية

يف فتاير  1917الجي قسمت العامل العريب إىل مناطق

تحيث ا جفضت الشعوب الجي عاشت عقود ًا طويلة

فوذ تابعة لتيطا يا وفر سا .وكذلك خال فرتة

حتت وطأة االسجبداد وضياع الكرامة واحلرية،

اخلمسينيات والسجينيات وا طاق تحركات الجحرر

وتردي األتحوال االقجصادية واالججامعية ،وقد

الوطني الجي تطالب باالسجقال ،يف تحني تسببت

تباينت ردود الفعل الدولية واإلقليمية جتاه

تحرب 1967يف اخجال ميزان القوى يف الرشق

االتحجااجات العربية وفق رؤية ومصالح هذه

األوسط ملصلحة إرسائيل ،وأسهمت يف متحور

الدول يف املنطقة العربية (الدسوقي.)2011 ،

القوتني العظيمجني (الواليات املجحدة واالحتاد
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ارتكزت إيران يف توجهات السياسة اخلارجية

املجباينة من االتحجااجات العربية(الربيع العريب) يف

جتاه املنطقة العربية عىل جمموعة من السياسيات

كل من (مرص والبحرين وسوريا) ،مما يشع إىل ان

الجي كان هلا تأثع يف بعض القضايا العربية ،بام فيها

إيران متجلك مقومات القوة للجأثع يف املنطقة العربية

أمن دول اخلليج العريب ،وقد برز ذلك جلي ًا منذ

واسجغال االتحداع اإلقليمية بام يعزز دورها

زمن الشاه تحيث أقدم عىل اتحجال اجلزر اإلماراتية

اإلقليمي.

الثاع (طنب الكتى وطنب الصغرى وأبو

أثارت املواقف والسياسات اإليرا ية من

موسى) عام1971م ،وكذلك تكرار االدعاءات

االتحجااجات العربية الجي ا طلقت يف عام

اإليرا ية بأن البحرين هي املحافظة رقم "،"14

2011جدالً و قاش ًا كبع ًا يف األوساط السياسية

واسجمرت تلك السلوكيات اإليرا ية جتاه املنطقة

العربية تحول تحقيقة وأبعاد السياسة اخلارجية

العربية إىل ما بعد الثورة اإلسامية يف إيران عام

اإليرا ية جتاه االتحجااجات يف تو س ومرص

 ،1979تحيث متحورت السياسة اخلارجية اإليرا ية

والبحرين وسوريا واليمن ،من هنا جاءت الدراسة

ضمن إطار املفهوم الشامل لألمن القومي اإليراي

لجسليط الضوء عىل توجهات السياسة اخلارجية

عىل تأكيد قوهتا اإلقليمية وتوظيفها من أجل حتقيق

اإليرا ية جتاه االتحجااجات العربية يف الفرتة

مصاحلها اإلسرتاتياية يف سياق إتباع سياسات عدة

 ،2014-2011يف كثع من الدول العربية

كسياسة "اغجنام الفرص" وكاسجغاهلا لعملية الغزو

وخصوص ًا الجي يوجد فيها مصالح كبعة اإليران

األمريكي للعراق يف عام  2003وسياسة "الردع"

مثل سوريا والبحرين واليمن ومرص.

كالسياسة الجي تجبعها يف إطار بر اجمها النووي،
وسياسة "الجهديد بالقوة "كاتباعها سياسة الجهديد

أمهية الدراسة

ألمن املمرات املائية "مضيق هرمز" يف تحال تعرضها

تتز أمهية الدراسة يف معاجلجها وحتليلها

للخطر ،ثم سياسة "االزدواجية" يف املعايع والنظرة

لجوجيهات السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه

الشاملة بام يجاءم ومصاحلها مع ما يدور تحوهلا من

االتحجااجات العربية الجي شهدهتا وتشهدها كثع

أتحداع كازدواجية املعايع من خال سياساهتا
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من الدول العربية منذ عام  ، 2011وبشكل أكثر

والجي شكلت مرتحلة ا جقالية يف املنطقة العربية

حتديد ًا ّ
فإن أمهية الدراسة تنبع مما ييل:

سجؤثر عىل األوضاع السياسية يف املنطقة العربية،
وسجناقش الدراسة بشكل تفصييل مواقف إيران من
االتحجااجات العربية يف مرص وسوريا والبحرين،

األمهية العلمية
تنبع أمهية الدراسة العلمية من كويهنا من

وذلك للوقوف عىل ازدواجية املواقف اإليرا ية من

املوضوعات احليوية ذات العاقة باملنطقة العربية

هذه االتحجااجات يف هذه الدول وقد تم اخجيار

تحيث تناولت كثع من الدراسات موضوع العاقات

مرص وسوريا والبحرين ملعاجلة املواقف اإليرا ية من

العربية اإليرا ية بشكل عام أو بشكل جزئي ،عىل

ثورات الربيع العريب وذلك كون هذه الدول متثل

مسجوى العاقات الثنائية بينها وبني الدول العربية،

امذج خمجلفة وتعت بشكل واضح عن مواقف إيران

إال أيهنا مل حتاول حتليل أبعاد وتوجهات السياسة
اخلارجية اإليرا ية جتاه االتحجااجات العربية يف
(مرص ،البحرين ،سوريا ).

من ثورات الربيع العريب يف ضوء معطيات املواقف
اإليرا ية من هذه الدول تحيث اخجلفت مواقفها
باخجاف مصاحلها السياسية يف كل دولة وأهدافها
وبرز ذلك بشكل كبع يف سوريا تحيث كان هلا تدخل

األمهية العملية
تنبع أمهية الدراسة من مجابعجها لملواقف
اإليرا ية جتاه االتحجااجات العربية يف الفرتة
 ،2014-2011وكذلك فإن أمهية الدراسة تجأتى
من اجلوا ب املخجلفة الجي تعاجلها ،والجي تقع ضمن
السياسة اخلارجية لألطراف ذات العاقة.

عسكري غع مبارش وكا ت مؤيدة ملا جيري من
أتحداع يف البحرين وتؤيد الثورة البحرينية ضد
احلكومة ،بينام يف مرص اختذت مواقف أقل تأييد ًا
وفق معطيات أهدافها يف املنطقة ،مما يشع إىل
الوقوف عىل طبيعة املواقف اإليرا ية جتاه املنطقة
العربية.

أهداف الدراسة
منهاية الدراسة

تسعى الدراسة إىل حتليل توجهات السياسة
اخلارجية

جلمهورية

إيران

اإلسامية

جتاه

االتحجااجات العربية يف الفرتة ،2014-2011

اعجمدت الدراسة عىل املناهج الجالية يف حتقيق
أهدافها:
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املجغري الجابع

املنهج الجحلييل
تجطلب طبيعة الدراسة احلالية "توجهات
السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه االتحجااجات

االتحجااجات العربية (مرص ،سوريا،
البحرين ).

العربية " 2014-2011اسجخدام املنهج الجحلييل
الدراسات السابقة

والذي يساعد يف الوقوف عىل أبعاد ومنطلقات
املواقف اإليرا ية من االتحجااجات العربية الجي
تشهدها (مرص ،البحرين ،سوريا).

من أهم الدراسات ذات الصلة بموضوع
الدراسة ما ييل:
 -1دراسة حممد مقداد

()1

بعنوان تأثري

املجغريات الداخلية واخلارجية اإلرياا ية عىل توجهات

املنهج الجكاميل
جياة لكون السياسة اخلارجية عملية
مجشابكة وترتبط بمؤثرات البيئة اخلارجية والداخلية
واألبعاد الذاتية لصناع القرار ،لذا فأن الدراسة
سجعجمد عىل اسجخدام املنهج الجكاميل لفهم
فاضيات الدراسة
تنطلق الدراسة من الفرضية الرئيسية اآلتية:
الفاضية الائيسية :أثرت املصالح السياسية
عىل توجهات السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه

إرياان اإلقليمية العالقات اإلرياا ية – العابية ..دراسة
تحالة ،هدفت الدراسة إىل حتليل تأثع املجغعات الجي
اثرت عىل إيران منذ وصول الثورة اإلسامية عام
( ،)1979سواء املجعلقة باملجغعات الداخلية أو
املجغعات يف اجلا ب االقجصادي من خال دراسة
كل من مجغع النمو احلقيقي للناتج املحيل اإلمجايل،
ّ
الجضخم والبطالة وتحام القطاعات
ومعدل
االقجصادية ،واملجغعات اخلارجية كاملجغع يف السياسة
الدولية واملجغع األمني ،وعاجلت الدراسة أثر املجغع
اإلقليمي لدى اجلمهورية اإلسامية اإليرا ية عىل

االتحجااجات العربية يف الفرتة .2014-2011
مجغريات الدراسة
املجغري املسجقل
توجهات السياسة اخلارجية اإليرا ية.

( )1حممد املقداد ( ،)2013تأثع املجغعات الداخلية
واخلارجية اإليرا ية عىل توجهات إيران اإلقليمية
العاقات اإليرا ية – العربية ..دراسة تحالة ، ،جملة
دراسات اجلامعة األرد ية ،العلوم اإل سا ية واالججامعية،
املالد  ،40العدد .2
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ضوء العاقات مع العامل العريب خاصة مع دول

معظم الجيارات العربية ذات الجأثع ،باسجثناء

جملس الجعاون اخللياي كحالة دراسة ،وتقوم

الجيارات الدينية السياسية املنبثقة عن تحركة اإلخوان

الدراسة عىل فرضية رئيسة مفادها " وجود عاقة

املسلمني ،ممّا جيعل من اتحجامالت بناء عاقات سليمة

ارتباطية بني تأثع املجغعات الداخلية واخلارجية الجي

بني العرب واإليرا يني أمر ًا بعيد ًا يف هذه املرتحلة،

طرأت داخل إيران وأثر ذلك عىل توجهاهتا

كون والية الفقيه تؤمن بالجوسع عىل تحساب اآلخر،

اخلارجية " ،وتم اسجخدام ك ً
ا من منهج السياسية

واأليديولوجيا القومية تؤمن باحلقوق وتقرير املصع

واملنهج الوظيفي ومدرسة املؤرشات .وتوصلت

لآلخر ،وبني والية الفقيه واأليديولوجيا القومية

الدراسة إىل أن سياسية إيران الدولية تجأثر بطبيعة

مسافة من الجناقضات ،فسجبقى عوامل الجنافر سائدة

توجهات مجواكبة لدى قادة النظام يف حتقيق مركز

أقوى من عوامل الجاقي ،وسجكون العاقات

فوذ إقليمي إليران يجامشى مع أهداف الثورة

العربية اإليرا ية عىل تحدود الجوجس ،وهذا خيلق

اإلسامية من جا ب ،وبني اسجحقاقات الجغع يف

الجوتر يف العاقات ،هذا وقد أسجخدم الباتحث

جياة ملطالب

املنهج األيديولوجي يف الدراسة وتوصلت الدراسة

اإلصاح وتحاجة السعي لجحقيق مسجويات أعىل

إىل عدة اسجنجاجات أمهها :أن العاقات اإليرا ية

ختدم املصالح العامة ملكو ات الدولة من جا ب

اخللياية سجبقى عىل تحال من الجوتر ما دامت

آخر".

األيديولوجيا الدينية هي الجي حتكم إيران ،وأهم

سياسجها الداخلية واخلارجية

 -2دراسة غاريب ،تحسن خليل بعنوان:
()2

"(العالقات العابية اإلرياا ية) احلل بخاوج ظام

توجيهات الدراسة هو االبجعاد عن كل عوامل إثارة
اخلاف مع الدبلوماسية الججثاع ما يظهر منها.

والرية الفقيه من النزعة اإلمرباطوررية والدخول يف

 -3دراسة البطنياي ،عياد  ،بعنوان:

مفاهيم الدولة القومية احلدريثة" ،اسجهدفت الدراسة

"السياسة اخلارجية اإلرياا ية" ،دراسة قدرية مقار ة،

إلقاء الضوء عىل تناقض األيديولوجيا الدينية الجي

متثل سياسة إيران اخلارجية دائ ًام إشكالية ،سواء عىل

يؤمن دها ظام والية الفقيه يف إيران ،مع
األيديولوجيا القومية أو القطرية الجي تؤمن دها

()3

( )3عياد البطنياي (" ،)2011السياسة اخلارجية اإليرا ية"،
دراسة قدية مقار ة ،مركز الدراسات اإلسرتاتياية،
القاهرة.

( )2خالد احلروب ( ،)2010هشاشة االيديولوجيا،
جتوت السياسة ،بعوت ،لبنان ،دار الساقي.

حممد اجي" السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه مرص بعد ثورة
 25يناير"
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املسجوى الجحلييل النظري أو عىل املسجوى العميل،

األمريكية عقب اتحجال العراق عام 2003م ،مثل

وهو ما سبب إرباك ًا تحقيقي ًا للمجعاملني معها ،ومرد

مرشوع "الرشق األوسط الكبع" و"الرشق األوسط

ذلك أن طهران ال تجحدع بصوت واتحد ،وأن ثمة

اجلديد" ،ويعجمد هذا املرشوع اإليراي عيل حمورين:

معسكرين يف إيران يجداوالن تلك املسألة ،فض ً
ا عن

األول ،أيديولوجي يجمثل يف إيامن النظام اإليراي

طبيعة سياسجها احلذرة واملعقدة ،والسياسة اخلارجية

بحجمية قيام احلكومة العاملية لإلسام ،وبرضورة

هي تلك "السياسة الجي يجم دها تنظيم عاقات

اضطاع إيران بدور قوي يف الجمهيد لذلك،

الدولة و شاط رعاياها مع غعها من الدول ،وهتدف

والثاي ،إسرتاتياي يجصل بمحاوالت إيران تكوين

إىل صيا ة اسجقال وأمن ومحاية مصاحلها ،ووضع

تحزام أمني يكون بمثابة تحائط صد لكل املحاوالت

مبادئ وأهداف السياسة اخلارجية هو من

الجي يبذهلا خصومها الخرتاقها من الداخل أو

مسؤوليات القيادة العليا للدولة" ،وتجكون السياسية

إتحكام حمارصهتا عت دول اجلوار وأوصت الدراسة

اخلارجية ألية دولة من الوسائل الجي ختجارها لجحقيق

بأن تطوير العاقات بني مرص وإيران حيجاج إىل مزيد

أهدافها يف تحلبة السياسة الدولية .وعليه فإن

من الوقت ،وأن ثمة إطار ًا عام ًا جيب أن حيكم هذه

السياسة اخلارجية هي تصور وأداء لدور وطني

العاقات ويضبط تحدودها ومساراهتا ويقوم عىل

معني.

اتحرتام اآلخر وعدم الجدخل يف الشؤون الداخلية
 -4دراسة اجي ،حممد ،بعنوان" :السياسة

وتعزيز توازن املصالح بينهام.

اخلارجية اإلرياا ية جتاه مرص بعد ثورة  25ريناريا"،

 -5دراسة بشارة ،عزمي وآخاون  :العاب

تحاولت إيران اسجغال سقوط بعض األ ظمة

وإرياان مااجعة يف الجارريخ والسياسة ،تناولت هذه

العربية الكجساب أرضية جديدة يف اإلقليم والرتويج

الدراسة عدد ت املفاهيم الجي متثاها العاقة بني

ملا يسمي بـ"النموذج السيا ي اإليراي" ،وعىل ضوء

العرب وإيران ،وحيجل فيها اجلدل السيا ي يف الوطن

ذلك ،ا دفعت إيران إىل احلديث عن ظهور رشق

العريب ويف منطقة الرشق االوسط مساتحة واسعة،

أوسط جديد يف املنطقة ،عىل أ قاض األ ظمة الجي

وقد عاجلت هذه املواضيع اإلسرتاتيايات الرتكية

()4

سقطت ،واسجدعت يف هذه اللحظة مرشوعها
إلقامة الرشق األوسط اإلسامي الذي تبنجه يف
مواجهة املرشوعات الجي طرتحجها الواليات املجحدة

( )4عزمي بشارة وآخرون ،)2012( ،العرب وإيران
مراجعة يف الجاريخ والسياسة ،الدوتحة ،املركز العريب
لألبحاع والدراسات.
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واإليرا ية يف الرشق االوسط من الناتحية الجارخيية يف
ظل الظروف السياسية املجداخلة بني الطرفني والجي

املبحث الثاي :مواقف دول اجلوار من الجغيع
الذي تحدع يف العديد من الدول العربية.

تداخلت فيها املصالح املشرتكة لكن هذه العاقات

املبحث الثالث :مسجقبل العاقة بني الدول

كا ت غع مسجقرة ،تحيث كا ت االولويات خمجلفة

العربية ودول اجلوار اإلقليمي يف ضوء ما اسجاد من

لدى اجلا بني سواء منها بني العراق وإيران ،او

مجغعات عىل الساتحة السياسية العربية.

سوريا وإيران ،وكذلك ما بني الدول العربية
االفريقية وإيران.

 -7دراسة اللباد ،مصطفى  :قااءة يف
()6

مرشوع إرياان اإلساراتياي جتاه املنطقة العابية،

 -6دراسة كاظم ،مهند  :جائج الجغيري عىل

تناولت هذه الدراسة املرشوع اإليراي جتاه املنطقة

مسجقبل العالقة بني الدول العابية ودول اجلوار

العربية باعجبارها دولة إقليمية كبعة يف املنطقة،

اإلقليمي/تاكيا وإرياان موذجا ،هدفت الدراسة إىل

ومتجلك املقومات االساسية للعب دور إقليمي من

الت عريف بطبيعة الجغيع الذي تحدع يف العديد

كجلة برشية ضخمة وموقع جغرايف وامجداد تارخيي

من الدول العربية ،واثر ذلك الجغيع عىل االوضاع

وتأثع معنوي مجواصل عىل جوارها اجلغرايف،

السياسية يف املنطقة العربية ،وموقف دول اجلوار

وتندرج االزمة النووية اإليرا ية ضمن هذا السياق

اإلقليمي من الجغيع الذي تحدع يف الدول العربية،

ألن اهلدف االساس وراء بر اجمها النووي يكمن

ومن ثم تأثع ذلك الجغيع عىل طبيعة العاقة الجي

يف تعزيز طموتحاهتا يف منطقة تجوافر فيها اطراف

سججحكم يف املسجقبل بني الدول العربية ودول اجلوار

ووية فاعلة متجلك الساح النووي كاهلند وباكسجان

اإلقليمي ،وتم تقسيم الدراسة إىل ثاثة مباتحث،

وارسائيل ،لكن الطموتحات النووية اإليرا ية ختجلف

كا ت كااليت:

عن طموتحات الدول املذكورة يف قطة اساسية وهي

()5

املبحث االول :ما طبيعة الجغيع الذي تحدع
يف املنطقة العربية.

ان جماالت الجطبيق العلمي لطموتحات إيران تجحقق
يف منطقة اخلليج العريب ،وهي اتحدى اهم املناطق يف
اإلسرتاتيايات العاملية ،وتطرقت الدراسة إىل البناء

( )5مهند عبد الواتحد كاظم ،)2013( ،جائج الجغيع عىل
مسجقبل العاقة بني الدول العربية ودول اجلوار

( )6مصطفى اللباد ،)2007( ،قراءة يف مرشوع إيران

اإلقليمي /تركيا وإيران أ موذجا ،اجلامعة املسجنرصية،

اإلسرتاتياي جتاه املنطقة العربية ،القاهرة ،دورية شؤون

بغداد.

عربية ،العدد  ،129االما ة العامة جلامعة الدول العربية.
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اإلسرتاتياي للمرشوع اإليراي الذي يجضمن

من تركيا وإيران يف منطقة الرشق االوسط للفرتة

عنارص وحمددات مجباينة جغرافية وتارخيية وبرشية

( )2011-2002وبيان أثر البيئة املحلية واإلقليمية

وسياسية واقجصادية وتحجى طائفية وايديولوجية ،كام

والدولية عىل طبيعة اإلسرتاتيايات اإلقليمية لكل

عرجت الدراسة عىل تناول منطقة اخليل جفي

منهام يف منطقة الرشق األوسط ،والجعرف عىل

اإلسرتاتياية اإليرا ية الجي حتاول اسجغال عنارص

الجحوالت الراهنة يف منطقة الرشق االوسط عىل

القوة الناعمة مثل العامل الثقايف احلارض بشدة يف

طبيعة اإلسرتاتياية اإلقليمية لكل من تركيا وإيران،

الثقافة العربية وباألخص يف منطقة اخلليج ،بفعل

وللجحقق من الفرضية واالجابة عىل اسئلة الدراسة

الجكوين الديموغرايف لرشحية كبعة من السكان يف

فقد تم اسجخدام املنهج الجارخيي واملنهج الجحلييل

دول اخلليج الجي تنجمي جذورها العائلية إىل اصول

الوصفي ،فهي املناهج اال سب يف تناول مثل هذه

إيرا ية ،ثم ا جقلت الدراسة إىل بيان القدرات

الدراسات ،وقد توصلت الدراسة إىل صحة

العسكرية النووية وموقعها يف مرشوع إيران

فرضيجها ،واسجوجبت توصيات عدة امهها :صياغة

اإلسرتاتياي يف ظل االزمة القائمة بني إيران

إسرتاتياية عربية للجعامل مع املجغعات الدولية

والواليات املجحدة الجي تجواجد اعداد من قواهتا يف

واإلقليمية ،وتكثيف جهود الجعاون والجنسيق يف

جوار إيران اإلقليمي ،وتناولت خامتة الدراسة

املحافل الدولية واإلقليمية من أجل الجصدي

السقف االعىل للمرشوع اإلسرتاتياي اإليراي جتاه

للجوجهات املذهبية واالثنية والعرقية يف املرشوع

املنطقة الذي يجمثل بالقدرات العسكرية والنووية

اإليراي ،الن خطورة هذا املرشوع ال تكمن يف

اإليرا ية الجي دها سجحقق إسرتاتيايجها باملنطقة.

املذهب الذي يجبعه وإ ام يف عنرصيجه وتوسعه.

 -8دراسة العدوان ،ريوسف  :اإلساراتياية
()7

اإلقليمية لكل من تاكيا وإرياان حو الرشق

ما ريميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

االوسط ،هدفت الدراسة إىل الجعرف عىل اجلوا ب

تجميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

الرئيسة الجي تقوم عليه اإلسرتاتياية اإلقليمية لكل

الجي عاجلت موضوع السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه
املنطقة العربية بكويهنا من الدراسات احلديثة الجي

( )7طايل يوسف عبد اهلل العدوان ،)2013( ،اإلسرتاتياية
اإلقليمية لكل من تركيا وإيران حو الرشق االوسط،
جامعة الرشق االوسط ،عامن.

حتاول الوقوف عىل أبعاد وتوجهات السياسة
اخلارجية اإليرا ية جتاه املنطقة العربية ،يف تحني
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جاءت هذه الدراسة للوقوف عىل توجهات السياسة

اإلقليمي لبادها هدف ًا لسياسجها ،وال يسجثنى من

اخلارجية اإليرا ية جتاه االتحجااجات الجي شهدهتا

ذلك الشاه السابق أو " ظام مجهورية إيران

املنطقة العربية بعد عام  ،2011وقد تم الرتكيز عىل

اإلسامية :الذي حيكم إيران منذ أكثر من ربع قرن،

االتحجااجات يف (مرص ،وسوريا ،والبحرين ) كويهنا

وكأن إيران لن تقبل بوضعها إال وهي دولة إقليمية

تعت عن ازدواجية املعايع اإليرا ية يف الجعامل مع

افذة ،وكأن طموتحها اإلقليمي هو رشعية تحكومجها

االتحجااجات العربية.

املحلية ،وتندرج األزمة النووية اإليرا ية الراهنة يف
هذا السياق ألن الطموتحات النووية اإليرا ية هدفها

الفصل األول

األساس تعزيز دور طهران اإلقليمي يف املنطقة.
تسعى السياسية اخلارجية اإليرا ية لجحقيق

السياسة اخلارجية اإلرياا ية وموقفها من
االتحجااجات العابية

مصالح إيران وأهدافها عىل املسجويني الدويل

املبحث األول :السياسة اخلارجية اإلرياا ية جتاه

واإلقليمي ،جتاه الفلسفة العامة للسياسة اخلارجية

املنطقة العابية
متجلك إيران من عنارص القوة السياسية

اإليرا ية الجي وضع إطارها " اخلميني " من ظرية
تقسيم

العامل

إىل

قسمني:

(املسجكتين

والعسكرية مقومات تؤهلها ألن يكون هلا دور

واملسجضعفني) ،ومن ثم ال يجوقف دور الدولة

إقليمي ومن أهم هذه املقومات املوقع اجلغرايف،

اإلسامية عند محاية دار اإلسام أو اإلقليم

املوارد الطبيعية ،املقومات الديمغرافية ،وامجداد

اإلسامي وتحسب ،وإ ام يشمل اإلسهام يف توتحيد

تارخيي عميق وتأثع معنوي مجواصل عىل جوارها

صفوف كل املناوئني للظلم واهليمنة العاملية يف الدول

اجلغرايف .وهذه املقومات يف تحد ذاهتا جتعل إيران

اإلسامية ،أو غعها أيض ًا تحسبام جاء يف فلسفة

طرف ًا يف املعادالت اإلقليمية وسياقات النظام الدويل

الثورة اإلسامية اخلمينية تحيث أعطت أولوية

املخجلفة ،الذي "تنفجح" عليه إيران أو "تجصادم"

خاصة للمحيط اإلسامي للوقوف ضد املسجكتين

معه وفق ًا لرضاها عن تحدود أدوارها اإلقليمية

بزعامة الواليات املجحدة األمريكية وإرسائيل،

املجاتحة هلا ضمن هذا النظام .أما أ ظمة احلكم الجي

وتعلن بشكل دائم متسكها بمبدأ القوة الناعمة ويف

تعاقبت عىل تحكم إيران ،وبغض النظر عن

تلوح بقوهتا وقدرهتا العسكرية،
الوقت فسه ّ

إيديولوجياهتا السياسية ،فقد وضعت الطموح

وحتاول إيران حتقيق ذلك من خال احلد من الجأثع
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املجبادل بني النسق الدويل واإلقليمي ،وبني املجغعات

تُعد دراسة وحتليل عملية صنع القرار يف

الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل السياسة اخلارجية

السياسة اخلارجية اإليرا ية عملية مع ّقدة ،بل أن

اإليرا ية ،فقد أثر املوقع اإلسرتاتياي املهم إليران

هناك من الصعوبات ما جيعل من دراسة النظام

عىل املحدد اخلارجي ،كمحدد مهم من حمددات

السيا ي اإليراي حتدي ًا تحقيقي ًا للمخجصني يف النظم

صنع القرار السيا ي اخلارجي فيها ،وذلك كسمة

السياسية ،فالنظام السيا ي اإليراي شديد

عامة عىل تطورها الجارخيي ،كام أن تأثع العوملة زاد

اخلصوصية ،بحيث يندر أن تجقارب مع تحالة أخرى

تكريسها وتأكيدها ،وهناك جمموعة مجناقضة من

لدولة امية ،أو غع امية ،وهي خصوصية تظهر عىل

الجفاعات تعمل يف البيئة اإلقليمية والدولية

مسجوى املؤسسات والسياسات واخلطاب السيا ي

للامهورية اإلسامية بداية القرن العرشين

بشكل عام ،ويعود ذلك إىل تبني النظام السيا ي

ا عكست عىل توجهات القوى السياسية اإليرا ية

اإليراي لشكل خمجلف عن األ ظمة املجعارف عليها

املخجلفة سواء املحافظة أو اإلصاتحية ،كام ا عكست

(الرئا ي والتملاي واجلمعية) يف منحه صاتحيات

عىل الجوجهات اخلارجية الرسمية للدولة وعاقجها

واسعه للمرشد األعىل بصفجه الويل الفقيه ،ومسجوى

عىل مسجوى املنطقة العربية ( الطالقاي.)2008 ،

تأثع املراجع الدينية عىل السلطات يف الدولة ،ويف

إن الجحوالت اإلقليمية املحيطة بإيران والجي

هذا اإلطار تقول يفني مسعد "الباتحثة يف مركز

أفرزت مجلة من احلقائق هتدد إيران منذ ايهنيار االحتاد

البحوع والدراسات العربية الجابع للاامعة

السوفيجي ،ومرور ًا بحرب اخلليج الثالثة ،2003

العربية"" :إن اجلمهورية اإلسامية تعجمد عىل ظام

وا جهاء بدعوة اإلصاح والديمقراطية الجي تطالب

من القوى املجعددة  ،من شأ ه أن جيعل كل طرف بام

دها واشنطن ،وكذلك إتحاطة إيران (أو بالقرب منها)

يف ذلك موظفو احلكومة يف ظام سبي ،أما األكثر

بخمس قوى ووية وهي باكسجان واهلند والصني

إظام ًا فهو هوية أولئك الذين يجخذون القرارات

وروسيا والواليات املجحدة (يف اخلليج العريب) .هذا

املهمة ،فجقريب ًا كل منظمة هلا ظل ،وعادة ما يكون

إضافة إىل الجهديدات اإلرسائيلية بالقيام برضبة

الظل أكثر أمهية من املنظمة فسها" (مسعد،

مسبقة للمواقع النووية اإليرا ية .لذا ذهبت واشنطن

.)2001

للقول أن هناك أهداف ًا أخرى إليران وراء مفاعاهتا
النووية.

اسجثمرت إيران األتحداع السياسية يف املنطقة
العربية يف مرتحلجني ،األوىل :بعد غزو العراق
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للكويت عام  ،1990وذلك بأخذ موقف داعم

خاصة بينها وبني دول اخلليج العريب( .مكي،

إلرضاء الواليات املجحدة والنظم العربية الجي

)22 :2010
املطلب األول :أهداف السياسة اخلارجية

سا دهتا يف غزوها للعراق ،وقد هدفت إيران من

اإلرياا ية يف املنطقة العايب

وراء ذلك إىل الجخلص من ظام صدام تحسني
وعدم الجصادم الواليات املجحدة االمريكية ،وكان

أن العاقات اإليرا ية العربية مل تكن مجداخلة

هيدف ذلك إىل هتيئة املناخ واحلافز للدول الغربية

ومجشابكة بمثل هذه الدرجة الجي هي عليها اآلن،

ومنها الواليات املجحدة ولدول اخلليج العريب

مع جممل الجفاعات اإلقليمية يف النظام اإلقليمي

لجطوير عاقاهتا مع إيران ،واسجثمرت الرتاجع يف

للرشق األوسط والعاقات اإليرا ية العربية كا ت

الفلسطينيني

تأخذ -اسجنادا ملحددات أساسية  -طابع العاقات

الداعمة

الثنائية الرصاعية أو الجعاو ية ،أضحت إيران قوة

إلرسائيل ،لجظهر أمام الرأي العام العريب بوصفها

إقليمية تلعب وتؤثر يف أكثر من ساتحة العراق

الطرف القادر عىل الدفاع عن القضية الفلسطينية،

وسوريا ولبنان وفلسطني واخلليج فسه ،وهي جارة

األمريكية

لكل الدول العربية ويربطها الكثع من الوشائج

عملية

السام

واإلرسائيليني

وتعثرها
واملواقف

بني

األمريكية

وقدرهتا عىل مواجهة األطامع
واإلرسائيلية ،والجعامل مع الغرب كَنِدّ قوي ومؤثر،

والعاقات واملصالح بالعامل العريب ،وهي تقف يف

وأما املرتحلة الثا ية  :بعد االتحجال األمريكي للعراق

موقع مجصادم مع املشاريع األمريكية واإلرسائيلية يف

عام ( ،)2003تحيث سا دت إيران الواليات

املنطقة

املجحدة االمريكية رس ًا ،مما عزز ذلك من فوذها

تسعى إيران لجحقيق جمموعة من األهداف

داخل الدولة العراقية ومراكز القوى السياسية فيها،

الثابجة هلا عىل املسجوى السيا ي ،واالقجصادي

وغع من موازين القوى يف املنطقة لصاحلها ،وجعلها
ّ

والديني ،باسجخدام العديد من األدوات،

أكت قوة إقليمية هلا يف املنطقة ،وهذا ما ا عكس عىل

واألساليب لجحقيقها ،وتنفيذها يف املنطقة العربية،

عاقاهتا اإلقليمية والدولية ،وقد شكلت عاقاهتا

وذلك للقيام بدور إقليمي مؤثر يف خمجلف القضايا

مع الدول العربية حمدد ًا هام ًا من حمددات سياسجها

اإلقليمية بالشكل الذي حيقق مصاحلها وأهدافها

اخلارجية ظرا لجشابك املصالح اإلسرتاتياية بينهام

والجي تحددها الدسجور اإليراي والجي من أمهها:
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 -1احلفاظ عىل وتحدة األرايض والسيادة القومية،
ومعارضة دولة إرسائيل والغرب وخاصة
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الدول تحقوق إيران األمنية ومصاحلها
االقجصادية وسياساهتا اإلسرتاتياية.

الواليات املجحدة االمريكية ،وإقامة جمجمع

 -2العمل عىل فجح كل القنوات الازمة للجقارب

إسامي يقوم عىل أسس املذهب الشيعي

مع خمجلف دول العامل اإلسامي ،والعمل عىل

االثني عرشي.

مواجهة كل الجحديات الجي متس قضايا الدول

 -2اإليامن باإلمامة والقيادة املسجمرة ودورها يف

اإلسامية ويف مقدمجها القضية الفلسطينية،

اسجمرار الثورة الجي أتحدثها اإلسام ،وجعل

ودعم قوى املقاومة للجصدي للسياسات

مقاليدها بيد الويل الفقيه (الدسجور اإليراي،

اإلرسائيلية.

.)1989

 -3تطوير كافة أشكال الجعاون مع دول العامل

 -3تنظيم السياسة اخلارجية عىل أساس املعايع

الثالث ،بام خيدم املصالح املشرتكة املبنية عىل

اإلسامية وااللجزامات األخوية جتاه مجيع

االعجامد املجبادل وتنمية وسائل الجعاون وفق ًا

املسلمني واحلامية الكاملة ملسجضعفي العامل

ملعادلة إتاتحة الفرص بني الدول.

(مسعد.)2001 ،
وهناك جمموعة من األهداف العامة للسياسة

 -4تشييد عاقات أقوى مع الدول اإلسامية
الكتى خاصة مع باكسجان وتركيا.

اخلارجية اإليرا ية وفق ًا لجفاعات سياسجها اخلارجية

 -5مواجهة كل املخاطر الجي قد تنشأ عن

عىل املسجوى اإلقليمي أو الدويل ،والجي متثلت بام ييل

السياسات الدولية خاصة فيام يجعلق

(املقداد:)2013 ،

بالجحالفات اإلقليمية يف املنطقة.

 -1اختاذ سياسة احلياد جتاه القوى العظمى ،وذلك

 -6تبني سياسة راديكالية جتاه دول املنطقة الجي

بأن مجهورية إيران اإلسامية مل تعد دولة

تأخذ بنهج الجبعية للغرب الداعم ملصاحلها

ترتبط بأية سياسات دولية ال تجوافق مع

الذاتية والجي تدعم فوذ إرسائيل يف املنطقة.

اسجقالية القرار اإليراي وسيادة الدولة،

 -7العمل عىل تصدير الثورة بمسا دة بعض

وباملقابل فإ نا اد أن إيران حترتم سياسات

احلركات اإلسامية ،عىل اعجبار أن الثورة

الدول الكتى يف املنطقة طاملا حترتم تلك

اإلسامية اإليرا ية تؤمن باإليديولوجية
العقائدية املبنية وفق ًا لألسس الديمقراطية
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املنبثقة عن املنهج اإلسامي ،وأن اإلسام هو

ا جصار ثورة اخلميني وسط جمموعة من البلدان الجي

مدرسة فكرية وعملية مجكاملة وذو قدرة

تشكل قائضا سياسية وايدلوجية ودينية ومذهبية

عالية عىل تنظيم احلياة للبرشية ،لذلك من

حتيط بإيران من كل االجتاهات(.جيمس)2008 ،

البدهيي أن اإلسام يؤكد عىل اتحرتام سعادة

تحدثت حتوالت ملموسة يف العقدين

اإل سان واسجقرار املاجمعات البرشية وفق ًا

االخعين يف خارطة عاقات طهران مع جعايهنا ،بل

للمعايع اإل سا ية ،ورفض زعة القوة املادية

ان هذه الجطورات أخرجت مامح الجغيع يف

والجسلط واخلضوع للقوى املجغطرسة.

عاقات إيران إىل ما هو أبعد من دول اجلوار

 -8العمل عىل توسيع العاقات الدولية مع

اإلقليمي املبارش ،وصوالً إىل الدائرة اإلقليمية

احلكومات اإلسامية خلدمة شعوب األمة

االوسع ،فحدثت تغيعات اجيابية يف عاقات إيران

الواتحدة ،لذا ال بد من وضع سياسات

مع مرص وبلدان املغرب العريب ،وطرأت تغعات يف

إسرتاتياية مشرتكة تعزز إمكا يات األمة

عاقات إيران مع اهلند وباكسجان.

اإلسامية وطاقاهتا لجصبح موذج ًا عىل

املبادئ الجي يقوم عليها املرشوع الطائفي

املسجوى العاملي.

اإليراي يف املنطقة العربية (العجوم:)2010 ،

املطلب الثاين :املرشوع الطائفي اإلريااين يف

 -1النص والوصارية :ويقصد به أن النبي صىل اهلل

املنطقة العابية

عليه وسلم ص أوىص باخلافة لعيل ابن أيب

من خال النظر إىل خارطة العاقات الجي

طالب ريض اهلل عنه من بعده وبناء عليه فهو

تحكمت طهران مع عواصم اجلوار اجلغرايف عىل

أتحق من الصحابة رضوان اهلل عليهم "أبوبكر

مدى العقدين األخعين ،تبني أن الصبغة األساسية

وعمر وعثامن".

هلذه العاقات كان الجوتر وعدم االسجقرار ،وهو أمر

 -2الجقية :يقول جعفر الصادق قوله "من ال تقية

مفهوم يف بعض جوا به ،سواء بسبب الطموتحات

له الدين له" وهذا يعني إخفاء احلقيقة يف كل

الثورية لإليرا يني الجي صاتحبت إطاتحة االمام

يشء.

اخلميني وأ صاره بسلطة حممد رضا دهلوي امتاطور

 -3عصمة اإلمام :وهذا يشع إىل أن اإلمام لدى

إيران السابق وأتحد مرتكزات السياسة االمعكية يف

الشيعة ،معصوم من الرذائل والفواتحش كام

الرشق االوسط ،أو بسبب املخاوف الجي اثارها
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أ ه يجلقى املعارف واألتحكام اإلهلية ومجيع

لجحقيق األهداف عىل تحساب املناطق السنية

املعلومات عن طريق اإلمام من قبله.

كام حيدع يف العراق وسورية واليمن.

 -4املهدرية أو "الغيبة والاجعة" :إن االعجقاد عند

 -5احلصول عىل اتحرتام الدول العربية خلياراهتا

الشيعة اإلمامية جعل من حتقق الدولة الدينية،

الداخلية يف احلكم والسياسة ،واالعرتاف دها

أمر ًا غع قابل للجحقق ما مل يظهر اإلمام املهدي

كقوة إقليمية قادرة عىل مواجهة املرشوعني

كام يعجقدون ،ليمأل األرض قسط ًا وعدالً كام

األمريكي واإلرسائييل يف املنطقة.

ملئت جور ًا وظل ًام ،وهذا املقصد يعجت يف

إسرتاتيايات السياسة اخلارجية اإليرا ية

ظرهم متر ًا لوجود واسجمرار الجشيع.

لجحقيق اهدافها يف املنطقة (البطنياي:)2010 ،

ومن األهداف االساسية للمرشوع السيا ي

 -1إساراتياية الجحفيز الذايت :وهتدف إىل ا جزاع

الطائفي اإليراي يف املنطقة ما ييل:

االعرتاف الدويل بالدور اإليراي اإلقليمي

 -1احلفاظ عىل األمن القومي اإليراي وفق ما

وأمهية دورها يف املعادلة اإلقليمية والجعامل مع

متلك من مقومات سياسية واججامعية

القضايا اإلقليمية وخصوص ًا يف امللفات السورية

واقجصادية وعسكرية.

العراقية ،واللبنا ية ،أمن اخلليج العريب.

 -2االسجمرار يف تعزيز الوسائل واألدوات

 -2إساراتياية املساومات :وتقوم هذه السياسة عىل

الازمة لجقوية فوذها اإلقليمي والدويل بام

أساس املناورة الدبلوماسية ،وحتقيق بعض

خيدم تطلعاهتا وأهدافها الجي جاءت يف

املكاسب السياسية ،مسجغلة ما متلكه من أدوات

الدسجور

يف املنطقة ،ويتز ذلك من خال مواقفها من

 -3احلصول عىل اعرتاف القوى الدولية
باجلمهورية اإلسامية اإليرا ية كقوة إقليمية
هلا فوذها يف املنطقة العربية.

املحادثات مع الغرب بشأن بر اجمها النووي.
 -3إساراتياية الجبني (االعاراف) :يقصد دها
االلجزام باألعراف والرشعية الدولية فيام يجعلق

 -4تفعيل املد الطائفي املجطرف ،واسجغال أتباع

بالقضايا اإلقليمية تحجى تظهر الجزامها بالسياسية

املذهب البسطاء يف املنطقة حتت غطاء سيا ي

الدولية ،وقد ظهرت هذه اإلسرتاتياية

وعت افجعال األزمات السياسية واسجثامرها

بوضوح يف السلوك اإليراي اخلارجي أثناء فرتة
الغزو العراقي لدولة الكويت ،تحيث الجزمت

218

منجهى حممود منصور عبيدات :توجهات السياسة اخلارجية اإليرا ية جتاه االتحجااجات يف الوطن العريب...

إيران بام متخض من قرارات دولية ،وكذلك يف

القومية وتسجفيد من هذه السياسة يف مترير

احلرب عىل أفغا سجان والعراق.

الكثع من أجنداهتا يف املنطقة العربية .

 -4إساراتياية الجصلب :هتدف إىل الجعبع عن

 -2القوة الناعمة :وتجمثل القوة الناعمة اإليرا ية

اسجقالية إيران عن الجبعية للرشق أو للغرب،

بثاثة عنارص أساسية ،هي "الثقافة"

من خال الجأكيد عىل قوهتا اإلقليمية املقاومة

وتسجخدمها إيران من خال الرتويج إىل

لكافة أشكال اهليمنة العاملية عىل منطقة اخلليج،

(اللغة الفارسية ،والجقاليد اإليرا ية ،والجشيع(،

وقد كان شعارها الذي اختذته بداية ااح ثورهتا

و"القيم السياسية" والجي تسجخدمها إيران من

اإلسامية واملجمثل يف "الرشقية وال غربية

خال اظهار متسكها ب (الديمقراطية،

"دليا ًعىل إسرتاتياية الجصلب الجي تجخذها

واال جخابات ،وتحقوق املرأة ،واملاجمع املدي(،

طهران.

و"السياسات اخلارجية" :وتركز من خاهلا

بالرغم من العداء الجارخيي بني الواليات

إيران عىل (رشعية احلكم الديني ،واالتحرتام

املجحدة االمريكية وإيران ،إال أيهنام مل يصا تحد

املجبادل بينها وبني الدول االخرى ،والعاقات

الجناقض الذي ال يمكن أن يجعايش كامها معه،

العامة املبنية عىل املصالح القومية ).

بحيث يدفع ذلك إىل تحرب طاتحنة يقيض أتحدمها

 -3الجقية السياسية :وتجمثل هذه السياسة بإخفاء

عىل اآلخر ،أي أن الواقع الجارخيي لجطور العاقات

النوايا احلقيقية ملرشوعها الطائفي يف املنطقة

األمريكية-اإليرا ية يؤكد أن الطرفني اسجطاعا أن

العربية بعيد ًا عن املواجهة العسكرية خاصة يف

يجعايشا رغم تناقضاهتام ،كل ذلك يوضع يف

املرتحلة الراهنة الجي تجبدل وتجغع دها املعطيات

تحسابات اإلسرتاتياية اإليرا ية عند تحساب عنارص

تحسب الجفاعات السياسية القائمة إقليمي ًا

القوة والضعف يف السياسة اخلارجية اإليرا ية

ودولي ًا.

اهلادفة إىل تنفيذ مرشوعها السيا ي الطائفي يف

تسعى إيران لاسجحواذ عىل اإلسام عن

املنطقة العربية وتجبع عدة سياسات ضمن هذا

طريق العرب ،بدليل النص الدسجوري اإليراي يف

اإلطار من أمهها)abbas maleki 2007( :

املادة ( )16والذي جيت الدولة عىل تعليم اللغة

 -1الدبلوماسية اهلادئة :تعمل الدبلوماسية

العربية بعد مرتحلة االبجدائية ،ورغم اعرتاف

اإليرا ية دهدوء ووفق ما متليه عليها مصاحلها

الدسجور اإليراي بكل املكّو ات الدينية "زرادشجية
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ومسيحية وهيودية" ،إال أن مكّون "السنة" غع

و(الشعوبية)

منصوص عليه ،عىل أساس أن اإلسام هو "اثنا

(الرسجاي)2007 ،

عرشي" فقط ،وتحقيقة األمر أن من يقرأ بجمعن
صوص الدسجور اإليراي جيد فيه تأكيد "ثيوقراطية"

للداللة

عىل

الدور

اإليراي.

سيجم دراسة املواقف اإلرياا ية جتاه
االتحجااجات العابية وفق املعطيات الجالية:

واضحة املعامل مبنية عىل الدين اإلسامي الشيعي

أوال :الجبشع باألسلوب اإليراي "للثورة"،

االثني عرشي ،وتنصيب النفس للدفاع عن اإلسام

من خال الدعوة إىل ظام "شعبي عىل أساس

كام تفهم القيادة اإليرا ية( .الرميحي)2014 ،

الدين" عىل الطريقة اإليرا ية ،ومناشدة "رجال
الدين خاص ًة للقيام بدور موذجي ،من خال

املبحث الثاين :مواقف إرياان من االتحجااجات

اسجخدام املساجد لرتديد الشعارات الجي يرددها

العابية يف الفارة 2014-2011

الشعب يف الشارع" تحسب قول القائد األعىل

متثل قضية املرشوع الطائفي اإليراي واتحدة

للثورة.

من أبرز حماور اخلاف بني إيران ودول اإلقليم ،الجي

ثا يا :أن االتحجااجات العربية هي "بوادر

تشع إىل أن طهران حتاول رش اخلافات الطائفية بني

يقظة إسامية" ،مسجوتحاة من الثورة اإلسامية

مواطني تلك الدول بوسائل مجعددة ،وهو ما تنفيه

اإليرا ية ،وأن هذه الثورات بمثابة جزء من

إيران بشدة ،مجهمة جهات معادية هلا باسجخدام هذا

الجغيعات الجي "تواصلت بتكة صمود وجماهدة

امللف ذريعة إلخافة الرأي العام منها .لكن اخلاف

الشعب اإليراي خال األعوام ال  32األخعة"،

تحول هذه القضية مل يبق طوي ً
ا يف إطار الجأويات،

تحسب قول القائد األعىل للثورة اإلسامية ،عيل

بل أخرججه إىل العلن ،عىل املسجوى الديني ،ا تت

خامنئي ،يف خطبة اجلمعة الجي ألقاها يف جامعة

مرجعيات معروفة يف األوساط اإلسامية ،لشن

طهران يف الرابع من شباط 2011م بمناسبة ذكرى

محلة عنيفة ضد إيران وفضح ممارساهتا العدائية

ا جصار الثورة اإليرا ية.

للعرب واملسلمني من خال إثارة الفجن الطائفية يف

ثالثا :إعطاء الثورات العربية طابعا

دول اإلقليم ،كام شهدت الثقافة السياسية والدينية

أيديولوجيا ،واعجبارها ثورة عىل تبعية احلكام العرب

العربية عودة ملصطلحات مثل (الصفوية)

للغرب .وذلك من خال الرتكيز عىل مواقف
األ ظمة يف الدول الجي اججاتحجها االتحجااجات
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العربية جتاه الغرب وإرسائيل .وختليها عن دعم

اال جصار يف ليبيا واليمن ،فشكل الدولة وطبيعة

القضية الفلسطينية كقضية رئيسية يف املنطقة

النظام السيا ي يف كل من تو س ،ومرص ،وليبيا،

(أبو هال.)2011 ،

واليمن ،كان ال يزال حمل قاش داخل أطر القوى

بعد وصف املرشد األعىل اإليراي "عيل

السياسية واحلزبية يف تلك الدول ،بل إن هذا النقاش

خامنئي" الرئيس املرصي السابق "تحسني مبارك"،

مل حيسم تحينها تحجى داخل بعض األتحزاب فسها،

بأ ه كان "خادم ًا مطيع ًا لألمعكيني وإرسائيل خال

وخصوص ًا األتحزاب اإلسامية ،الجي أعلن الجيار

ثاثني عام ًا" ،بدت إيران منساقة إىل أبعد احلدود مع

الرئييس فيها "اإلخوان املسلمون" ،أ ه يسعى إىل

تأييد االتحجااجات املرصية ،تحيث ركّز رموز الجيار

إقامة دولة مد ية بمرجعية دينية ،واملرجعية الدينية

"املحافظ" يف ترصحياهتم عىل فس الفكرة ،ومنهم

عت عنها هذا الجيار ،سجمثل إطار ًا عام ًا يضمن
كام ّ

عىل سبيل املثال ،آية اهلل سيد أمحد خامتي ،الذي أكد

احلفاظ عىل هوية املنطقة العربية ،دون إعطاء

يف خطبة اجلمعة يف األول من يسان2011/م ،أن

املرجعية النهائية لرجال الدين عىل طريقة ظام

"شعوب املنطقة تريد اإلسام والعزة ،وأن ال يكون

احلكم يف إيران.

ألمعكا تأثع يف تقرير مصعهم".
وأكد الرئيس اإليراي "حممود أمحدي

ومما سبق يمكن اسجخاص النجائج الجالية
(أبو هال:)2011 ،

اادي" أن "املسجضعفني يف العامل سينجفضون

 -1اتفاق إيران مع االطراف االخرى عىل دعم

لرتسيخ الجوتحيد والعدالة" ،وأشار إىل أن "األرض

االتحجااجات العربية يف مرص وتو س وليبيا

تسجعد إلقامة تحكومة الصاحلني ،وأن اجلمهورية

واليمن والبحرين ،ولكنها اخجلفت يف قراءهتا

اإلسامية اإليرا ية ،متثل صوت الدعوة اإلهلية

ملنطلقات هذه الثورات.

للبرش إلرساء الجوتحيد والعدالة" ،وقد جاءت هذه

 -2أن االتحجااجات العربية بالنسبة إليران فإيهنا

القراءة اإليرا ية الرسمية لنجائج االتحجااجات

متثل اسجلهام ًا للثورة اإلسامية اإليرا ية ،فيام

العربية ،يف وقت مل يجضح فيه شكل الجحوالت الجي

رأى الجيار اإلصاتحي أن ثورته "اخلرضاء"

سجنجاها االتحجااجات العربية ،سواء الجي أ ازت

يف العام  2009كا ت البداية يف موسم

مهمجها األوىل يف كل من تو س ومرص آ ذاك ،أو
تلك الجي كا ت تحينها ال تزال تجلمس طريقها حو

االتحجااجات العربية

يف املنطقة العربية.
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 -3الرتكيز عىل "إسامية" االتحجااجات العربية،

بشكل عام ،تعاملت إيران الرسمية وتيارها

من خال املواقف الرسمية ومواقف

املحافظ ،مع االتحجااجات العربية من زاوية

املحافظني ،فيام ظر إليها اإلصاتحيون

سياسجها اخلارجية ،وحتالفاهتا اإلقليمية ،وسعيها

كثورات شعبية ضد الظلم واالسجبداد

لجكريس اجلمهورية اإلسامية كدولة إقليمية كتى

والفساد.

يف الرشق األوسط ،وتحاملة للواء الدفاع عن الشيعة

 -4تأكيد معجقدات الشارع العريب بأن إيران ذات

يف العامل ،أما الجيار اإلصاتحي فجعامل مع هذه

ابعاد طائفية ،وذلك عن طريق تعاطي إيران

الثورات من زاوية رؤيجه لإلصاح داخل ظام

البحرين

اجلمهورية اإلسامية ،وسعيه لجغيع الواقع يف إيران.

مع

االتحجااجات

يف

املطلب األول :السياسة اخلارجية اإلرياا ية

واالتحجااجات يف سوريا.

جتاه االتحجااجات املرصرية

حتفظت إيران يف الجعليق عىل الثورة الجو سية
يف بداية أتحداع الثورة ،وتغع املوقف اإليراي إىل

سارعت إيران إىل إبداء تأييدها للثورة

تأييد معلن عقب سفر زين العابدين بن عيل إىل

املرصية منذ البداية ،وقد اتضح ذلك يف اخلطبة الجي

السعودية ،وعت غالبية النواب يف جملس الشورى

ألقاها املرشد األعىل للامهورية عيل خامنئي يف 4

اإليراي (التملان) عن دعمهم لثورة الشعب

ركز فيها عىل
شباط 2011م ،باللغة العربية والجي ّ

الجو يس.وجاء يف بيان وقعه  228من النواب

مكا ة مرص الجارخيية والثقافية واإلسرتاتياية يف

الـ 290أن "برملان األمة اإليرا ية يدعم بثبات

املنطقة ،واعجت أن "صحوة شعب مرص اإلسامية

احلركة الثورية للشعب الجو يس الشااع ويجمنى له

هي "تحركة حترير إسامية" ودعا به اجليش املرصي

الجوفيق" ،وأضاف البيان أن "رصخة احلرية الجي

إىل الوقوف مع املجظاهرين (الجقرير اإلسرتاتياي،

أطلقها الشعب الجو يس أيهنت مرتحلة الطغيان

.)2013

املضطهد".

بذلت إيران جهود بعد سقوط الرئيس

ووضعت ابجسامة عىل وجه هذا الشعب

وقال النواب أن سقوط ظام الرئيس زين العابدين

املرصي السابق "حممد تحسني مبارك" من أجل

بن عيل جاء " جياة النضال الجارخيي للشعب ضد

الجقارب مع مرص ،ومل ختف ارتياتحها لصعود قوى

االضطهاد من جهة وعدم اكرتاع النظام حلاجات

الجيار اإلسامي إىل السلطة يف مرص ،وقد ظهر ذلك

الشعب من جهة أخرى( ".مييس)2011 ،

يف اهجامم إيران باال جخابات الرئاسية املرصية
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سارعت إيران إىل الرتتحيب بفوز الرئيس املرصي

العريب" ،وتسليمه رسالة من ظعه اإليراي "عيل

األسبق الدكجور "حممد مر ي" ،واعجتت ذلك

رتحب فيها باملبادرة املرصية داعي ًا إىل
أكت صاحلي"ّ ،

مقدمة لجطوير العاقات بني الطرفني وصوالً إىل

دراسة سبل تطوير العاقات عن طريق تبادل

عت الرئيس اإليراي
مسجوى تبادل السفراء ،وقد ّ

الزيارات بني القاهرة وطهران ،كام أججمع السفع

األسبق "“حممود امحدي اادي”" ،عن هذا املوقف

اإليراي يف األمم املجحدة "حممد عيل خزاعي" يف

بقوله ( :إن مرص كان يوجد فيها مسؤولون يرفضون

القاهرة مع مسؤولني مرصيني يف شهر أبريل عام

تحضور ا إىل القاهرة ،لكنهم اآلن رتحلوا مضيف ًا أ ه

 2011م للجباتحث يف سبل عودة العاقات بني

ينجظر تلقي دعوة رسمية من مرص لزيارهتا عىل

البلدين( اجي ،)2011 ،وقامت برتتحيل "حممد

الفور) .وتحرصت إيران عىل اسجغال ذلك يف

شوقي اإلسامبويل" ،صهر الزعيم السابق لـ"تنظيم

تطوير عاقاهتا مع مرص تحيث شهدت العاقات

القاعدة" أسامة بن الدن وشقيق خالد اإلسامبويل

بينهام تطور ًا كبع ًا وخصوص ًا بعد ترصيح وزير

قاتل الرئيس املرصي األسبق أ ور السادات ،بعد 20

اخلارجية املرصي األسبق (األمني العام احلايل

عام ًا قىض جزء ًا منها يف أفغا سجان وباكسجان وإيران

للاامعة العربية) " بيل العريب" الذي قال فيه" :إن

عقب سقوط ظام طالبان (احلروب.)2007 ،

إيران كدولة ليست عدو ًة ملرص وأيهنا دولة صديقة،

وقد كان لتوز اإلسام السيا ي يف مرص

وإن القاهرة تفجح معها صفحة جديدة ،وإ نا إذا كنا

أمهية بالنسبة إليران

ألسباب أيديولوجية

فعل ذلك يف مرص فنحن نجظر ردهم يف طهران،

وإسرتاتياية تحيث ترى أن اإلسام السيا ي هو

وإن مرص ال متا ع يف أن تجلقى أي اتصال من تحزب

أداهتا لجاسيد الرصاع العريب -الفار ي املمجد ألكثر

اهلل برشط أال يؤدي ذلك إيل أي تدخل يف شؤون

من ألف سنة ومرشوعية القيادة اإلقليمية إليران

لبنان" (أمحد.)2013 ،

تجأثر إىل تحدٍّ كبع باالخجاف القومي مع العرب،

وقد اسجاابت إيران بشكل رسيع ملبادرة

ويف هذا السياق عملت إيران منذ ااح ثورهتا عام

وزير اخلارجية املرصي ،وبادرت إيل مقابلة خطوة

1979م ،عت الجحالف مع تحركات املقاومة

مرص بإجراءات عديدة ،تحيث قام رئيس مكجب

اإلسامية وصوالً إىل إعادة تعريف الرصاع العريب-

رعاية املصالح اإليرا ية بالقاهرة "جمجبي أماي"

اإلرسائييل ليصبح إسامي ًا إرسائيلي ًا ،وهو ما يؤهل

بمقابلة وزير اخلارجية املرصي األسبق " بيل
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إيران وفق ذلك املقجىض إىل لعب دور قيادي يف هذا

دولة البحرين ،ومنح املواطنني السنة يف إيران

الرصاع وبالجبعية يف كل املنطقة (اللباد.)2007 ،

تحقوقهم ،كام ظمت قوى سلفية مرصية تظاهرات

أدى الجقارب اإليراي مع اإلخوان يف مرص
إىل تأجيج مشاعر املذهبية الشيعية ،إذ أعرب معهد

عديدة ددت بزيارة "أمحدي ااد" ملرص (الجقرير
اإلسرتاتياي.)2013 ،

"بروكينغر" عن اعجقاده َّ
بأن اسجئثار اإلخوان

وجهت وكالة أ باء فارس شبه الرسمية
ّ

املسلمني واتحجكارهم السلطة يف مرص دفع مجهور ًا

رسالة وجهها ( )17أكاديمي ًا ومفكر ًا وسياسي ًا

من املحجاني للجظاهر ضد تحكومة تم ا جخادها

إيرا ي ًا إىل الرئيس املرصي السابق "حممد مر ي" يف

بحرية ،و جياة لذلك برز اخلاف بني السنة

 15شباط  2013م وكان من ضمن املوقعني عليها

والشيعة ،تحيث جرى اعجداء عىل أربعة مرصيني

املرشد األعىل اإليراي عيل خامنئي ،وكان اهلدف من

يجّبعون املذهب الشيعي أدى إىل قجلهم (عرتييس،

هذه الرسالة دعوة الرئيس املرصي "حممد مر ي"

 .)2013األمر الذي أدى إىل زيادة االتحجقان

إىل تطبيق والية الفقيه يف مرص (عبد ربه،)2013 ،

الشيعي السني ليس يف مرص وتحسب بل عىل امجداد

ويعد ظهور بوادر إعادة العاقات اإليرا ية املرصية

الدول العربية ،وشهدت القاهرة العاصمة املرصية

إىل تح ّيز الوجود بعد وصول اإلخوان املسلمني إىل

يف اخلامس من شباط عام  2013وعىل هامش قمة

احلكم يف مرص ،كس ٌة كبعة للشارع السني يف املنطقة

منظمة الجعاون اإلسامي تحدث ًا اسجثنائي ًا متثل

العربية األمر الذي أدى إىل ا جقادات واسعة داخل

بمشاركة الرئيس اإليراي السابق "حممود أمحدي

مرص وخارجها هلذا الجقارب ،وعىل الطرف اآلخر،

ااد" بالقمة ليكون أول رئيس مجهورية إيراي يزور

ومن السياسات الجي اتبعجها إيران مع مرص لجعزيز

القاهرة منذ قيام الثورة اإلسامية فيها عام 1979

فوذها يف هذا البلد ،ما ييل (السلمي:)2012 ،

(تقرير القمة .)2013 ،وشكلت هذه الزيارة

 -1إرسال إيران ( )500مليون دوالر كام كشف

ا عكاسا لإلشكاليات الجي تعيق تطوير العاقات

عنها اخلبع املرصي اللواء تحسام سويلم يف

املرصية اإليرا ية ،تحيث عت شيوخ األزهر ،خال

ترصحيات بثجها قنوات فضائية مرصية لجمويل

زيارة "حممود أمحدي اادي" ملرص ،عن خماوف

املشاغبني إلثارة الفوىض يف مرص خال فرتة

مرص من املد الشيعي اإليراي داخل الدولة املرصية،

الجوتر يف العاقات املرصية – السعودية.

وطالبوا الرئيس اإليراي بعدم الجدخل يف شؤون
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 -2زرع إيران للعديد من شبكات الجاسس

"حممد مر ي" للسياسات الجي أسجخدمها النظام

االسجخباراتية يف مرص وتكليف عنارصها

السوري ضد معارضيه ،وبدت إيران للوهلة األوىل

واقجصادية

غع مطمئنة لسقوط تحكم اإلخوان يف مرص وهو ما

وعسكرية عن مرص ودول اخلليج ،ويف هذا

يمكن تفسعه يف ضوء عوامل عديدة منها ( اجي،

السياق ألقت السلطات املرصية القبض عىل

:)2014

"قاسم احلسيني" الدبلوما ي اإليراي

 -1إن ذلك يؤثر حلد كبع عىل درجة ا جشار مفهوم

واملسجشار الثالث ببعثة املصالح اإليرا ية يف

"الصحوة اإلسامية" الجي أطلقجه إيران عىل

القاهرة بجهمة الجاسس وتكوين شبكات

الثورات يف العديد من الدول العربية باسجثناء

جتسس إيرا ية داخل مرص.

سوريا والبحرين.

بجاميع

معلومات

سياسية

 -3اسجقطاب إيران لشخصيات إعامية مرصية

 -2ااح اتحجااجات  30يو يو  2013يف عزل

وتنظيم رتحات هلم إىل إيران بميزا يات شبه

يكرس
الرئيس املرصي السابق "حممد مر ي" ّ

مفجوتحة واسجقبال وصفه الكثعون ممن

من دور الشارع يف بلورة مامح النظام اجلديد

شاركوا يف تلك الرتحات باألسطوري.

وهو أمر ال حتبذه إيران ،وقد أ عكس ذلك

 -4إعراب إيران عن اسجعدادها لدعم االقجصاد

بشكل واضح يف تأكيدها عىل أن ديمقراطية

املرصي من خال بيع بعض السلع بأسعار

الشارع ال تعجت ديمقراطية جيدة تحسب قول

منخفضة وتسيع أفواج من السياح اإليرا يني

املجحدع باسم اخلارجية اإليرا ية "عباس

إىل مرص.

عراقاي".

شكلت االتحجااجات املرصية الثا ية والجي

 -3سقوط اإلخوان يف مرص أعاد تفعيل الدائرة

بدأت يف  30يو يو عام 2013م وأدت إىل عزل

اخللياية يف السياسة املرصية اخلارجية وهو أمر

الرئيس املرصي السابق "حممد مر ي" ،صدم ًة

ترى فيه إيران ا جكاسا لسياسجها اخلارجية يف

سياسية عنيفة إليران برغم االخجاف يف وجهات

املنطقة العربية.

ظر النظام اإلخواي اإلسامي احلاكم يف مرص

ولرتسيخ رسدية "الصحوة اإلسامية" فقد

والنظام السيا ي اإليراي ،فيام يجعلق بجأييد إيران

عني املرشد األعىل اإليراي عيل خامنئي مسجشاره

للنظام السوري وعدم تأييد الرئيس املرصي السابق

عيل واليجي ليكون رئيس ًا هليئة تجوىل الجنسيق مع
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ترى إيران أن ثورات املنطقة العربية جاءت
بإهلام من الثورة اإلسامية إليران وا عكاسا هلا.

وبالرغم من أن خروج اإلخوان املسلمني من

وتحسب وصف إمام مجعة طهران آية اهلل أمحد

سدة احلكم يف مرص والذي تقاربت معه إيران يف

خامتي ،فإن األتحداع الراهنة يف العامل العريب

العديد من السياسات الجي ختدم مصلحجها الوطنية،

عكست "هزات ارتدادية للثورة اإلسامية يف

واسجيائها ملا آلت إليه األمور بعد عزل الرئيس
املرصي "حممد مر ي" إال أيهنا مل ِ
ختف ارتياتحها ألن

إيران" ،وهو ما أكده أيضا املرشد األعىل للثورة ،آية
اهلل عيل خامنئي  -يف خطبجه يف  4فتاير  ،2011الجي

ذلك ق ّلل من أمهية املرشوع السيا ي الرتكي الذي

ألقاها باللغة العربية خماطبا الشعبني املرصي

طرتحجه تركيا باعجبارها األقرب إىل الشارع السيا ي

والجو يس -وشدد فيها عيل دعمه "للثورات العربية

اإلسامي السني يف املنطقة العربية وهو ما توافق مع

ذات املد اإلسامي ،والجي تنهي عهد االسجكبار

سياسة إيران اخلارجية الجي تجعدد وجوهها تحسب

والوجود الصهيوي -األمريكي يف املنطقة"

املصالح اإلسرتاتياية اإليرا ية ،ومن هنا يمكن

(حممدي.)2011 ،

القول أن إيران اعجمدت يف سياسجها اخلارجية جتاه

رغم الجغيع الذي تشهده مرص ،ويصب يف

الجلون املهادن
"الثورتني" املرصيجني عىل مبدأ
ّ

جزء منه باجتاه تقريب وجهات النظر اإليرا ية -

معجمد ًة عىل ما تنجاه البيئجان الداخلية املرصية

املرصية تحول بعض القضايا اخلافية ،فإن إيران

واإلقليمية العربية من جهة والبيئية الدولية من جهة

تدرك وجود عوامل يمكن أن تسهم يف اسجمرار

أخرى ،وهي بذلك تثبت أن مصاحلها اإلسرتاتياية

القطيعة بينها وبني مرص ،األمر الذي دفع طهران

يف املنطقة العربية فوق كل اعجبار .ومن أهم القضايا

إلبداء مرو ة قوية يف تحل ملفات اخلاف الشكلية

اخلافية بني مرص وإيران تعامل مرص مع القضية

عيل األقل ،كإعان وزير اخلارجية اإليراي ،عيل

الفلسطينية إذ تري إيران أن اعرتاف مرص بدولة

أكت صاحلي ،أن إيران تبحث تحل مشكلة اسم

إرسائيل وا خراطها يف الجطبيع معها ،كان تحدثا

شارع "خالد اإلسامبويل" قاتل الرئيس السادات،

مفصليا دخلت بموجبه بعض الدول العربية يف

واقرتاح تسميجه شارع "الشهداء" تقديرا لثورة 25

مسعة السام مع إرسائيل ،وأقام بعضها بالفعل

يناير" ويف هذا اإلطار ،ظهرت كجابات تؤكد أن

عاقات معها (غامي.)2011 ،

الجحسن النسبي يف العاقات بني البلدين لن يسجمر
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طويا ،إذا ما اسجمرت ما يمكن وصفها "احلرب
الباردة" بني الطرفني ،وأن اسجمرار الجحسن مرهون

املطلب الثاين :السياسة اخلارجية اإلرياا ية جتاه
االتحجااجات البحارينية

بجعاطي الطرفني مع امللفات اخلافية بينهام .يف تحني

أعلنت احلكومة البحرينية عن رفضها

أن العامل األكت يجمثل يف الجطورات الداخلية

للموقف اإليراي من األوضاع يف البحرين ،أل ه

الرسيعة الجي تشهدها الساتحة املرصية ،والجي تجطلب

يسجند إىل أسس طائفية ،وقد فت إيران ذلك عىل

من إيران إ شاء مؤسسة بحثية دهدف رصد

لسان أكثر من مجحدع رسمي ،وأكدت أن موقفها

الجطورات املرصية ،وتقوم بعرض البدائل واحللول

الثابت هو "دعم الشعوب يف مواجهة املسجكتين"،

املمكنة عيل صناع القرار يف طهران (جودكي،

والوقوف إىل جا ب مجيع الشعوب املسجضعفة يف

.)2011

العامل" ،وفق تعبع املرشد عيل خامنئي (أبو الفضل،

يعد اسجمرار السياسات األمريكية الضاغطة

بحد ذاته من شأ ه تأكيد االهتامات
 ،)2010وهذا ِّ

عيل صناع القرار يف مرص واسجاابجهم هلا ثاي أهم

املوجهة إىل طهران باالسجخدام الطائفي ألتحداع

العوامل والذي تراه إيران سببا مبارشا يف إعاقة عودة

البحرين ،خصوص ًا مع صدور بعض الجرصحيات

العاقات مع مرص إذ إن ما يعنيه هذا االسجمرار يف

عن جملس الشورى اإليراي ،الجي حتدثت رصاتحة

االسجاابة للضغوط الغربية هو منح املزيد من

عن "إراقة دماء الشيعة يف البحرين" ،ورأت يف

الدعم األمني املقدم إلرسائيل من اتحية ،والضغط

احلديث عن هال شيعي يف املنطقة "مقدمة

عيل تحلفائها يف املنطقة من اتحية أخرى ،السيام يف

الرتكاب عملية تطهع ضد الشيعة يف اليمن

تحال اسجمرار تردي الوضع األمني الداخيل يف مرص،

والبحرين" ( اجي.)2012 ،

وامجداده إيل سيناء الجي تعد بالنسبة للواليات

وتصورت إيران أن تدخلها يف االتحجااجات

املجحدة حمددا إسرتاتيايات للجوازن العسكري بني

البحرينية يمكنها من امجاك ورقة إقليمية قوية

مرص وإرسائيل .ولذلك ،يكمن اخلطر يف هذا

تسجطيع الجلويح دها أمام قوى إقليمية عربية رافضة

السياق -من وجهة النظر اإليرا ية -يف رسقة

لطموتحاهتا النووية واإلقليمية ،وعىل رأسها اململكة

الغرب ،مجمثا يف الواليات املجحدة ،للثورة املرصية،

العربية السعودية كام أن اخلاف بني الواليات

والعودة مرة أخري إيل السياسات السابقة الجي تدفع

املجحدة واململكة العربية السعودية تحول أزمة

باجتاه الجباعد بني إيران ومرص (كاظمي.)2011 ،

البحرين بسبب اال جقادات الجي وجهجها اإلدارة
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األمريكية للسياسة الجي ا جهاجها اململكة العربية

سوريا وإتحال كلمة البحرين حملها (كشك،

السعودية يف الجعامل معها ،دفعها إىل مسايرة اجلهود

.)2013

األمريكية يف بعض امللفات األخرى كامللف السوري
( اجي.)2012 ،

وقد وجهت احلكومة البحرينية يف  19شباط
 2013م اهتامات رسمية إليران بجدريب ومتويل

بجحليل اخلطاب اإليراي الرسمي خال

خلية إرهابية أعلنت السلطات البحرينية القبض عىل

عامني و صف عام  2011م وتحجى مايو 2013م،

أفرادها يف  16من الشهر فسه ،وقالت أن اخللية

بلغ عدد الجرصحيات الجي تعكس الجدخل اإليراي يف

كا ت هتدف إىل تشكيل ما يسمى بــ (جيش املهدي)

البحرين ( )68ترصحي ًا ومجيعها رسمية منشورة عىل

وتم تكليفها "بامع معلومات وتصوير بعض

وكاالت األ باء اإليرا ية الرسمية (وكالة األ باء

األماكن املهمة واملنشآت العسكرية ،وجتهيز

الرسمية" إير ا" ،وكالة مهر لأل باء اإليرا ية ،وكالة

مسجودعات لجخزين أسلحة يجم إدخاهلا إىل الباد،

أ باء فارس) ،وقد تركزت تلك الجرصحيات عىل

با جظار األوامر من إيران وكان وزير اخلارجية

األوضاع السياسية واألمنية يف البحرين ،وياتحظ

البحريني الشيخ "خالد بن أمحد آل خليفة" قد رصح

عىل تلك الجرصحيات أيهنا صدرت عن أفراد

قبل ذلك بقوله :أ نا عاي من إيران ما هو أكثر من

مسؤولني يف النظام اإليراي ،وقد بلغت الجدخات

الت امج النووي وذلك خال اججامع الدورة

اإليرا ية يف شؤون مملكة البحرين مداها بطلب إيران

( )126لوزراء خارجية جملس الجعاون اخللياي يف

إدراج قضية البحرين ضمن مفاوضاهتا النووية مع

الرياض يف  3آذار  2013إال أن إيران من جا بها

موسكو

فت أي ضلوع هلا يف أعامل العنف يف البحرين

جمموعة

()1+5

خال

جولجي

وكازاخسجان ،وذلك يف ا جهاك واضح لكافة املواثيق

(عبد ربه.)2013 ،

الدولية الجي تنص عىل سيادة الدول واسجقاهلا وهذا

إن الجدخات اإليرا ية بالشأن البحريني

األمر لقي اسجنكارا إقليمي ًا فض ً
ا عن حتريف

الداخيل أثناء االتحجااجات يف البحرين يأيت يف إطار

الجلفزيون اإليراي لكلمة الرئيس املرصي السابق

املكون
السياسة اإليرا ية اهلادفة إىل اسجغال قضايا
ّ

حممد مر ي أمام قمة عدم اال حياز الجي عقدت يف

الشيعي يف املنطقة العربية

لصالح مرشوعها

القاهرة أغسطس  2012م ،وذلك بحذف كلمة

اإلسرتاتياي يف املنطقة ،وخدم ًة ألمنها القومي
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وتحرص ًا منها عىل إبقاء الجفاعات السياسية العربية

واعجتت سقوطه "خط ًا أمحر" بالنسبة هلا ،عىل تحد

الداخلية مسجعر ًة بغية زيادة فوذها اإلقليمي.

قول "عيل أكت واليجي" مسجشار املرشد للعاقات

املطلب الثالث :السياسة اخلارجية اإلرياا ية
جتاه االتحجااجات السوررية

الدولية ،الذي قال إن" سوريا تعد يف املنطقة جزء ًا
من تحلقة ذهبية للمقاومة ،ولذا فعىل اجلميع أن يعلم

بدأت االتحجااجات السورية يف مدينة درعا

أن اهلاوم عىل سوريا سيكون بمثابة هاوم عىل هذه

عىل أثر قجل مخسة عرش طفاً يف درعا إثر كجاباهتم

احللقة ،وكذلك عىل إيران" ،واقر بأ ه ما كان حلزب

شعارات تنادي باحلرية يف مدينة درعا بجاريخ / 26

اهلل اللبناي أبد ًا أن حيقق ا جصارات يف تحروبه ضد

شباط  2011وقد اتسم املوقف اإليراي باحليادية يف

إرسائيل لوال الدعم اللوجسجي املقدم من سوريا ،يف

بداية األزمة كام فعلت إزاء االتحجااجات الجو سية

إشارة إىل األمهية اإلسرتاتياية الجي حتظى دها سوريا

إال أيهنا رسعان ما أعلنت أن هذه

بالنسبة للدور اإلقليمي الذي حتاول إيران تكريسه

والليبية

االتحجااجات ما هي إال مؤامرة خارجية هتدف إىل

يف املنطقة (الجقرير العريب اإلسرتتياي.)2013 ،

كرس حمور املقاومة واملام عة يف املنطقة ،وهذا معناه أن

وقدمت إيران كافة أشكال الدعم السيا ي

املوقف السيا ي اإليراي جتاه االتحجااجات السورية

واالقجصادي والعسكري تحجى أيهنا دفعت تحلفاءها

إذ وضع يف إطار مقار ة مع موقفها السيا ي إزاء

يف العراق (كجائب أبو الفضل العباس) ويف

االتحجااجات العربية الجي سبقت االتحجااجات

لبنان(تحزب اهلل) للقجال إىل جا ب النظام السوري

السورية يف كل من تو س ومرص وليبيا واليمن ،يبدو

ملعرفجها بأن سقوط هذا النظام ،سيعني تراجع

مغاير ًا متام ًا ،ففي تحني اعجتت أن احلركات الشعبية

فوذها يف املرشق العريب (كيايل.)2013 ،

(يف دول الربيع العريب) باسجثناء سوريا والبحرين قد

وقد بدأت إيران يف إجراء تغيعات تكجيكية

اسجلهمت من روح الثورة اإلسامية اخلمينية ،وأن
احلراك الشعبي السوري ظمجه ٍ
أياد خارجية هدفها

يف موقفها من األزمة السورية ،من خال الدعوة إىل
تنظيم تحوار بني النظام واملعارضة ،والجأكيد عىل أن

زعزعة املحور املقاوم إلرسائيل واملجعنت أمام

تنحي الرئيس السوري هو شأن داخيل سوري ،وقد

سياسات الغرب يف املنطقة العربية.

اسجضافت يف هذا اإلطار بعض قوى املعارضة

أعلنت إيران ،بأيهنا لن تقف صامجة أمام

الداخلية السورية يف طهران للمشاركة يف مؤمتر

الضغوط املجصاعدة الجي يواجهها النظام السوري،

"احلوار الوطني السوري" الذي عقد يف  18وفمت
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 2012م ،الذي أكد رفضه ألي شكل من أشكال

عن الوجود اإليراي املبارش الذي كشفت عنه

الجدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية السورية،

تحوادع عدة مثل تبادل األرسى اإليرا يني الذين

وشدد عىل رضورة بذل كل اجلهود إلجراء احلوار

كا وا يف أيدي اجليش السوري احلر وقيل أيهنم من

الوطني الشامل وحتقيق املصاحلة الوطنية ،وقرر

ضباط احلرس الثوري اإليراي مع أرسى سوريني

تشكيل جلنة ملجابعة احلوار الوطني تجوىل إعداد

من الثوار واملعارضني ومقجل الضابط الكبع يف

الجحضعات الازمة لاججامع املقبل للحوار يف

احلرس الثوري اإليراي "تحسن شاطري" مطلع

دمشق ،كام أكد عىل رفض العنف بكل أشكاله

شهر شباط  2013والذي كان يشغل منصب رئيس

وصوره وإدا ة من يعمل عىل هتريب الساح

اهليئة اإليرا ية إلعادة إعامر لبنان حتت اسم آخر

للمسلحني يف سوريا ودعم اإلرهابيني ومسا دهتم

(شقع .)2013 ،كام قامت إيران مؤخر ًا وبحسب

ووجوب جتفيف منابع اإلرهاب املجدفقة إىل سوريا

املراقبني بدعم تنظيم الدولة اإلسامية يف العراق

من جهات عربية وإقليمية ودولية (الجقرير

والشام والذي عرف بجنظيم "داعش" ،خاصة أن

اإلسرتاتياي العريب.)2003-2002

ترصحيات هذا الجنظيم واملجابع هلا يؤكد أن مواقفه

وقد دعمت إيران النظام السوري ،حتت

تجوافق مع ممارسات وسياسات إيران يف سوريا،

شعارات كتى كشعار محاية حمور املام عة واملقاومة

وهي إضعاف اجليش احلر ،وتوفع الغطاء العسكري

إىل إضافة عنرص جديد يساهم يف تأزيم الرصاع

واللوجسجي لألسد ،وإفساح املاال أمامه للجوغل

الطائفي ،فهذا الشعار كان مدخ ً
ا لطهران من أجل

يف املناطق الجي تسيطر عليها املعارضة السورية،

توريط تحزب اهلل اللبناي يف الداخل السوري من

ويأيت كل ذلك ضمن سياق سياسة إيران اخلارجية

احلدود بمحاذاة منطقة البقاع الشاميل اللبنا ية الجي

اهلادفة إىل حتقيق مصاحلها اإلسرتاتياية يف املنطقة

هي معقل تحزب اهلل ومركز من مراكز ترسا جه

العربية ،اسجغلت إيران االتحجااجات السورية يف

العسكرية والصاروخية ودفع ذلك احلزب إىل

ظل الجفاعات السياسية بني الدول الكتى املؤيدة

ادخال قوات من وتحداته إىل تلك املناطق ،وقد علل

للنظام السوري كروسيا والصني ،واملؤيدة

"تحسن رص اهلل" أمني عام تحزب اهلل املدعوم من

للمعارضة السورية كالواليات املجحدة األمريكية،

إيران تدخل قواته يف سوريا حلامية مناطق شيعية،

وذاك يف إعادة توجهات سياسجها اخلارجية ،بام يجفق

مثل مقام السيدة زينب يف العاصمة السورية فضاً

مع تواز ات القوى يف املنطقة ،اسجكامال لدورها
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املحوري يف العراق بعد اتحجاله من قبل القوات

اللجقاط األ فاس بعد تحالة اإليهناك الجي بدت عليها

األمريكية عام 2003م ،بام خيدم مصاحلها

القوات النظامية.

اإلسرتاتياية سواء كا ت اإلقليمية أو الدولية
(شقع.)2013 ،

ثا يا :اسجغال الفرصة لجأكيد عدم تعرضها
لعزلة دولية وإقليمية كام تزعم الواليات املجحدة

لقد مثلت الجحالفات اإلقليمية ،عنرص ًا

األمريكية والدول الغربية سواء بسبب أزمة ملفها

أساسي ًا يف توجيه مسارات األزمة السورية ،وقد

النووي أو بسبب دعمها غع املحدود للنظام

كشفت األتحداع يف سوريا عن حمورية إيران لدى

السوري.

النظام السوري (العرايب ،)2013 ،ويف هذا السياق

ثالثا :اسجمزاج اعرتاف إقليمي ودويل بدورها

تعاملت إيران بإجيابية مع املبادرة الجي طرتحها

يف األزمة السورية ،ال سيام من جا ب اململكة العربية

الرئيس املصــــري السابـــق "حممد مر ي"،

السعودية وتركيا ،اللجني تجفقان عىل خط مناقض

خال مشاركجه يف قمة "الجضامن اإلسامي" الجي

ملواقفها يف األزمة ،بام حيول دون هتميشها يف أية

عقدت بمكة املكرمة يومي  15و 16أغسطس

جهود لجسويجها ،لكن إيران سعت إىل فرض قوى

 2012م ،بجشكيل جمموعة اتصاالت دولية ملناقشة

أخرى داخل املبادرة ،تحيث اعجتت أيهنا ال تجسم

سبل الجوصل إىل تسوية لألزمة السورية تضم كا

بالجوازن ،بشكل لن يجيح الجوصل إىل تحل وسط

من مرص وإيران واململكة العربية السعودية وتركيا،

لألزمة ،إذ تدعم كل من اململكة العربية السعودية

مشعة إىل أيهنا مع أية جهود لجسوية األزمة السورية

وتركيا املعارضة السورية ،فيام تقرتب مرص إىل تحد

بام حيفظ وتحدة سوريا وحيول دون الجدخل

كبع من رؤية الرياض وأ قرة.

اخلارجي ،وبالطبع فإن دعم إيران للمبادرة ،عىل

حتولت األزمة السورية إىل زاع إقليمي

عكس قوى عديدة أخرى ،كان منطقي ًا إىل تحد كبع،

تجقاطع فيه أربعة أ امط من الرصاع هي (العابدين،

تحيث سعت من خال ذلك إىل حتقيق أهداف ثاثة:

:)2013

" (الجقرير اإلسرتاتياي العريب.)2003-2002 ،

 -1تجنافس القوى العظمى تحول القواعد العسكرية،

أوال :اسجثامر املبادرة من أجل كسب مزيد من

واملنظومات الصاروخية ،وتأمني معابر الجاارة

الوقت ،وذلك منح النظام السوري فرصة جديدة

الدولية ،إذ تسعى بكني وموسكو إىل تعزيز
فوذمها االقجصادي والعسكري والسيا ي يف
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املنطقة ،يف تحني تواجه أوروبا والواليات املجحدة

إليران ،ويف الوقت فسه عىل الرئيس اإليراي مراعاة

مشكات اقجصادية متنعها من الجدخل املبارش.

أن دمشق أصبحت ختجزل كثع ًا من رها ات

 -2تنافس القوى اإلقليمية يف معادلة ثاثية املحاور

ومقررات سياسة إدارة الرئيس األمريكي (أوباما)

متثل الرياض وتحلفاءها الطرف األول ،وإيران

ومن ورائه الديمقراطيون جتاه الرشق األوسط إذ أن

والقوى الجابعة هلا الطرف الثاي ،وتركيا

الواليات املجحدة ال زالت عند موقفها الداعم

واجلامعات املجعاو ة معها الطرف الثالث.

للمعارضة اال أن هناك الكثع من العوائق الجي

 -3الرصاع الطائفي املجنامي الذي تغذيه القوى

جتعلها تسجبعد العمل العسكري ضد النظام السوري

العابرة للحدود من ميليشيات شطة يف كل من

ويف مقدمجها الوجود العسكري األمريكي يف

لبنان ،والعراق وسوريا ،وتقف خلف هذه

أفغا سجان ،وكذلك األزمة االقجصادية الجي تعيشها

املاموعات مؤسسات رسمية يف بغداد وطهران

الواليات املجحدة (راشد.)2013 ،

ومرجعيات دينية تذكي أدوار املذهبية ومشاعر
الكراهية والجمييز.
 -4الرصاع األيديولوجي القائم بني مفهومي
"الديني" و" املدي" يف الكيا ات الناشئة عن
الربيع العريب وتأثع ذلك عىل الجفاعات
السياسية يف سوريا وارتباط ذلك بالدعم
السيا ي والعسكري والجمثيل الدبلوما ي الذي
حتظى به خمجلف مجاعات املعارضة عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل.
يبدو أن سياسة الرئيس اإليراي "تحسن
روتحاي" تواجه بالفعل حتدي ًا جيوإسرتاتياية معقدة
فهي مطالبة باحلفاظ عىل تحضورها وموقعها يف
سوريا الذي يدعمه النفوذ اإليراي يف العراق ويف
لبنان من أجل احلفاظ عىل املصالح اإلسرتاتياية

النجائج
تسجطيع إيران ان تقوم بدور فاعل يف املنطقة
العربية بام متجلكه من مقومات سياسية واقجصادية
واعامية كبعة أثرت وتؤثر عىل املنطقة العربية
وخصوص ًا يف سوريا والبحرين ،وتحرصت إيران عىل
تنمية مساعيها جتاه منطقة الرشق االوسط سواء بعد
االتحجال االمريكي ألفغا سجان عام ( ،)2002او مع
تصاعد االزمة االمريكية-العراقية ،وا جهائها
باتحجال العراق عام ( ،)2003كام تحرصت إيران
عىل تطوير عاقجها مع دول املنطقة مسجثمرة عقد
املؤمترات اإلقليمية الدائرة تحول العراق بعد سقوط
ظام احلكم فيه ،فعملت عىل اتحداع توافق يف
املواقف مع الدول املااورة للعراق واملعنية باألزمة،
فشكلت معها حمور ًا جديد ًا ضمها مع كل من تركيا
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وسوريا ،باإلضافة لعاقاهتا اإلسرتاتياية مع تحزب

بعض البلدان العربية مثل " الكويت ،البحرين،

اهلل اللبناي ،وتحركة املقاومة الفلسطينية محاس ،يف

واململكة العربية السعودية".

مسعى منها لاسجقواء باملحيط العريب واإلسامي يف

تعد اململكة العربية السعودية من أهم

مواجهة الجحديات الجي تواجهها جراء الجصعيد يف

الجحديات الجي تواجه املرشوع اإليراي يف املنطقة،

ازمة بر اجمها النووي ،وإذا جاز تصنيف السياسة

ألن هذه الدولة تُعجت احلاضنة الرئيسية للفكر

اخلارجية اإليرا ية وفق ًا للمرشوع اإليراي جتاه منطقة

اإلسامي السلمي الذي يجعامل مع إيران بطريقة

الرشق االوسط فإ ه من الازم القول ان هذه

مبدئية ،بعيد ًا عن املنطق التاغاميت والجساوم ،وتنظر

السياسة قد تشكلت تدرجيي ًا بفعل الجطورات

إىل إيران وعقيدهتا بعني الريبة والشك وتجوجس من

السياسية الداخلية ،ووفق مصاحلها الوطنية بدالً من

فكرها ومن دورها يف املنطقة ،وتجصدى هلا يف أكثر

الذرائع االيديولوجية ،وذلك ألن القضايا

من جمال وساتحة ،كام أن املكا ة الوجدا ية الجي

االيديولوجية مل يعد هلا األولوية املطلقة يف عاقات

تجمجع دها اململكة العربية السعودية يف ضامئر املسلمني

إيران اخلارجية واإلقليمية.

بسبب وجود احلرمني الرشيفني واعجبارها مركز

تسعى إيران للقيام بدور إقليمي يف منطقة

اإلشعاع اإلسامي تؤهلها أن تلعب دور ًا بارز ًا يف

العربية من خال اتباعها إلسرتاتيايات ،ومنها

املناطق اإلسامية بأرسها ،وال ختجرص قوهتا و فوذها

"البعد الرسمي" ،وهي الجي تنفذها من خال

فقط بسبب هذه العنارص وإ ام يف اتحجياطي النفط

عاقجها الرسمية مع األ ظمة الرسمية العربية ،ومنها

الذي متلكه اململكة ويقدر بـ  267مليار برميل،

ذات "البعد اإلسرتاتياي" وتنفذها من خال

وجعلها ثاي دولة فطية يف العامل من تحيث

عاقاهتا مع بعض القوى السياسية غع الرسمية يف

االتحجياطي ،والقدرة اإل جاجية املرتفعة الجي تجمجع دها

العامل العريب مثل ":تحركة محاس واجلهاد

اململكة تزيدها قوة وتأثع ًا يف املنطقة والعامل بأرسه،

اإلسامي" ،ومنها ذات "البعد الجحالفي" وهي الجي

لذلك فإن األيديولوجية /الدينية الجي تقوم عليها

تنفذها من خال حتالفها العلني مع بعض األ ظمة

اململكة العربية السعودية تشكل أيض ًا عنرص ًا ضاغط ًا

احلاكمة مثل حتالفها مع" النظام السوري" ،ومنها

عىل املرشوع اإلسرتاتياي اإليراي يف املنطقة العربية.

ذات "البعد الطائفي" كجحالفها مع تحزب اهلل

احت إيران يف فرض قواعد جديدة

اللبناي ،واحلوثيني يف اليمن ،واألقليات الشيعية يف

للرصاع مع الواليات املجحدة األمريكية ،بعد أن
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اسجطاعت لعب دور مؤثر يف الكثع من ملفات

حتمل ُبعد ّا طائفي ًا واضح ًا ،وهو ما بدا جلي ًا يف

النزاع يف املنطقة (العراق ولبنان وسوريا) ،األمر

موقف إيران من االتحجااجات البحرينية تحيث

الذي قل واشنطن من مرتحلة اعجبارها جزء ًا من

اعجتت تدخلها لـ" رصة املسجضعفني" ،وا جقدت

حمور الرش إىل مرتحلة الجفاوض معها ،مع اسجعدادها

دخول قوات "درع اجلزيرة" إىل البحرين حلامية

للقبول باملطلب اإليراي الرسمي باالعرتاف

املنشآت العامة ،واعجتهتا "غزو ًا سعودي ًا" ،وهددت

األمريكي والدويل بكويهنا قوة إقليمية كتى ،إال أن

بالجدخل الذي تحذرت من أ ه " يمكن أن يغع من

هذا الجقارب (األمريكي -اإليراي) أدى إىل زيادة

خريطة املنطقة عىل تحد قول الرئيس اإليراي السابق

خماوف دول اخلليج العريب وخاصة اململكة العربية

أمحدي ااد.

السعودية ،من أن يكون هذا الجقارب عىل تحساب
عاقات تلك الدول مع الواليات املجحدة والجي

الجوصيات

تعجت تحليف ًا قوي ًا هلا عىل مدار سنوات طويلة مضت.

 -1العمل عىل إجياد موقف عريب موتحد جتاه النفوذ

بقدر ما أتاتحت االتحجااجات العربية فرص ًا

اإليراي يف العراق ،لجشكيل قطة بداية لجحييد

إليران للجمدد يف اإلقليم ،ال سيام مع سقوط بعض

النفوذ اإليراي يف باقي دول املنطقة العربية

األ ظمة السياسية الجي مثلت خصوم ًا إقليميني

وخصوص ًا دول اخلليج والعراق ولبنان

إليران ،مثل ظامي الرئيسني السابقني الجو يس زين

وسوريا.

العابدين بن عيل واملرصي تحسني مبارك ،بدرجة

 -2وضع إسرتاتيايات ملواجهة املرشوع الطائفي

دفعت إيران إىل احلديث عن رشق أوسط إسامي

اإليراي يف رسمية عربية الدول العربية ،و إبراز

جيد ينشأ يف املنطقة عىل تحد قول وزير اخلارجية

دور إيران يف العراق وسوريا ودول اخلليج

اإليراي عيل أكت صاحلي ،بقدر ما فرضت حتديات

العريب كنموذج للجدخل اإليراي يف الدول

أما دور إيران اإلقليمي وطموتحاهتا يف الجحول إىل

العربية دهدف حتييد هذا النفوذ السيا ي

القوة اإلقليمية الرئيسية يف املنطقة.

والطائفي .

فقد وصل احلراك الثوري العريب إىل تحلفاء

 -3إعادة النظر يف مسجوى العاقـات العربية-

إيران يف املنطقة وعىل رأسهم ظام الرئيس السوري

اإليرا ية عىل اجلامعة العربية وجملس الجعاون

بشار األسد ،كام أ ه فرض عىل إيران تبني سياسة
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اخللياي ،بغية حتديد أوجه الجدخات السياسية
اإليرا ية يف املنطقة العربية.

احلروب ،خالد ( ،)2010هشاشة اإليديولوجيا،
بعوت السياسة ،بعوت ،لبنان ،دار الساقي.

 -4الجنسيق األمني وتبادل املعلومات بني دول

الطالقاي ،عيل ( ،)2008صناعة القرار يف إيران:

املنطقة ملواجهة النفوذ اإليراي املجزايد يف املنطقة

اجلميع وال أتحد ،مؤسسة النبأ للثقافة

العربية ،يف فس الوقت دعم وإسناد احلركات

واإلعام ،املركز الوثائقي واملعلومايت.

املعارضة للنظام داخل إيران للرد عىل عمليات

العجوم ،حممد عبد الكريم ( ،)2010ظام احلكم يف

عمائها يف املنطقة العربية ،كنوع من الجعامل

اإلسام عند السنة والشيعة ،وتحدة يف

باملثل.

األصول واخجاف يف الفروع ،دراسة منهاية
موضوعية مفصلة لقضايا الفقه السيا ي

املااجع
الكجب

اإلسامي املعارص عند السنه والشيعة ،عامن،
األردن ،املكجبة الوطنية.
اجي ،حممد ( ،)2012السياسة اخلارجية اإليرا ية

البطنياي ،عياد (" ،)2011السياسة اخلارجية
اإليرا ية" ،مركز الدراسات اإلسرتاتياية،
القاهرة.
عبد ربه ،امحد ( ،)2013وآخرون ،تحال األمة
العربية  ،2013 ،2012مسجقبل الجغيع يف
الوطن العريب ،خماطر دامهة ،الطبعة األوىل،
بعوت لبنان ،مركز دراسات الوتحدة العربية.
مسعد ،يفني عبد املنعم ( ،)2001عملية صنع
القرار يف إيران والعاقات العربية اإليرا ية،
بعوت ،مركز دراسات الوتحدة العربية.

جتاه مرص بعد ثورة  25يناير.
هوليداي ،جون ( ،)1975النفط والجحرر الوطني
يف اخلليج العريب ،بعوت ،ترمجة :زاهر
ماجد ،دار ابن خلدون للطباعة والنرش.
هويدي ،فهمي( ،)1972الجوسع اإليراي يف اخلليج
العريب املخطط واالساليب ،القاهرة ،جملة
الطليعة ،العدد .3
الصحف واملاالت
الجقرير اإلسرتاتياي العريب ،) 2013 ( ،مركز
الدراسات السياسية واإلسرتاتياية ،ط،1
القاهرة.
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الجقرير اإلسرتاتياي العريب ،2003-2002
( )2003القاهرة ،مركز الدراسات السياسية
واإلسرتاتياية باألهرام.
جودكي ،تحاة اهلل ( ،)2011مرص تجغع ،خمجارات
إيرا ية ،العدد .129
راشد ،سامح ،)2013( ،حتت رئاسة روتحاي :
إيران بني اال ضغاط واال كشاف ،جملة
شؤون عربية ،العدد .155
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اإلقليم والدولية ،جملة السياسة الدولية،
العدد  194اكجوبر.
غامي ،طهمورع ( ،)2011مسجقبل مثلث
أمريكا ،إرسائيل ،مرص والسيناريوهات
املحجملة ،خمجارات إيرا ية ،العدد .129
كاظمي ،حممد تحسني ( ،)2011مرص من دون
الغرب ،خمجارات إيرا ية ،العدد .129
كشك ،أرشف حممد ( ،)2013الجحصن باجلوار،

الرميحي ،حممد ،)2014( ،املرشوع اإليراي،

السياسة اخلارجية للبحرين يف مرتحلة

جريدة الرشق العرب الدولية ،العدد

االضطراب ،جملة السياسة الدولية ،املالد

.18828

 ،48العدد .193

السلمي ،حممد بن صقر ( ،)2012ماذا تريد إيران

كيايل ،ماجد ( ،)2013الجغعات يف أدوار الفاعلني

من مرص بعد الثورة ،جملة املالة ،موسم

الدوليني واإلقليميني يف املنطقة ،جملة شؤون

اهلارة إىل طهران.

عربية ،العدد .156

شقع ،وليد ( ،)2013دور النظام السوري والعاز

اللباد ،مصطفى ( ،)2007قراءة يف مرشوع إيران

الدويل يف اسجدراج املعارضة إىل احللبة

اإلسرتاتياي جتاه املنطقة العربية ،شؤون

الطائفية ،جملة شؤون عربية ،العدد .153

عربية ،األما ة العامة جلامعة الدول العربية،

العابدين زين ،بشع ( - ،)2013الفرووف -
ووهم إ شاء دولة علوية يف الساتحل
السوري ،جملة البيان ،العدد .315
عرتييس ،طال ( ،)2013إيران ..إىل أين ،جملة
املسجقبل العريب ،العدد . 282

العدد .129
حممدي ،جميد ( ،) 2011غياب احلركات اإلسامية
عن الجطورات يف الرشق األوسط ،خمجارات
إيرا ية ،العدد .128
املقداد ،حممد( ،)2013تأثع املجغعات الداخلية

العرايب وآخرون ،حممد ( ،)2013املسارات

واخلارجية اإليرا ية عىل توجهات إيران

املحجملة ملسجقبل األزمة السورية وتداعياهتا

اإلقليمية العاقات اإليرا ية – العربية..
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دراسة تحالة ،جملة دراسات اجلامعة األرد ية،

دورية شؤون عربية ،العدد  ،129االما ة

العلوم اإل سا ية واالججامعية ،املالد ،40

العامة جلامعة الدول العربية.

العدد .2
مكي ،لقاء ،)2010( ،املصالح العربية والعاقات
مع إيران ،جملة دراسات رشق أوسطية ،السنة
 ،14العدد .،51

املواقع اإللكارو ية
أبو الفضل ،حممد ( ،)2010مكاسب وخسائر إيران
من الجوتر اإلقليمي ،خمجارات إيرا ية ،مركز

اجي ،حممد ( ،)2011اال كامش :مسجقبل الدور

األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتياية،

اإلقليمي إليران بعد الثورات العربية ،جملة

مؤسسة

الدولية

السياسة الدولية ،املالد  ،46العدد 185

للمعلومات،

الاسائل اجلامعية
بشارة ،عزمي واخرون ،)2012( ،العرب وإيران
مراجعة يف الجاريخ والسياسة ،الدوتحة ،املركز
العريب لألبحاع والدراسات.
العدوان ،طايل يوسف عبد اهلل،)2013( ،
اإلسرتاتياية اإلقليمية لكل من تركيا وإيران
حو الرشق االوسط ،جامعة الرشق
االوسط ،عامن.
كاظم ،مهند عبد الواتحد ،)2013( ،جائج الجغيع
عىل مسجقبل العاقة بني الدول العربية ودول
اجلوار اإلقليمي /تركيا وإيران أ موذجا،
اجلامعة املسجنرصية ،بغداد.
اللباد ،مصطفى ،)2007( ،قراءة يف مرشوع إيران
اإلسرتاتياي جتاه املنطقة العربية ،القاهرة،

الشبكة

األهرام،

ق ً
ا عن www.ahram :

أبو هال ،فراس ( ،)2011إيران والثورات العربية
املوقف والجداعيات ،2011/2/8 ،ق ً
ا
عن.http://www.arabs.com :
آليات إيران لجحقيق مصاحلها وأهدافها القومية
باملنطقة

قاً

العربية،

عن

املوقع

.http://www.moqatel.com
البطنياي ،عياد ( ،)2010الدعم اإليراي
لـ"محاس" :قصة واقعية حتمل داللة رمزية،
منت احلرية 20 ،يناير/كا ون الثاي ،قاً عن
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archiv
es/2216

ترصحيات راشد الغنوش ،زعيم تحركة النهضة
الجو سية" ،موقع النهضة بجو س بعد الثورة"،
اجلزيرة

ت،

3

http://www.aljazeera.net
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الجقرير اإلسرتاتياي العريب ،)2013( ،مركز

الرسجاي ،راغب ( )2007العرب ومواجهة

الدراسات السياسية واإلسرتاتياية ،ط،1

اإلسرتاتياية اإليرا ية ،ق ً
ا من الرابط

القاهرة.

اإللكرتوي http://www.islamstory.com

جيمس ،راسل ( .)2008تحالة اضطراب الرشق

اجي ،حممد ( ،)2014أبعاد السياسة اإليرا ية جتاه

األوسط ،الجهديدات اإلقليمية وإسرتاتياية

عزل مر ي ،ملف األهرام اإلسرتاتياى،

األمن ،ترمجة رشا تحاتم ،ق ً
ا من الرابط

ق ً
ا

اإللكرتويhttp://www.aljazeera.net ،

احلروب ،خالد ( )2007عني إيران عىل األردن،
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Iran's foreign policy orientations towards the demonstrations in the
Arab world (2011-2014)
Muntaha Mahmoud Mansour obeidat
Professor assistant at low and political science faculty
(Received 19/01/1436 H.; accepted for publication 29/04/1436 H. )
Abstract. The study aims at analysing the orientations of foreign policy of Islamic Republic of Iran toward the
Arab demonstrations in the period from 2011-2014which formed a transitional stage in the Arab region that will
affect the political situation in the region, the inter-Arab relations and the Arab, regional and international
relations. This study discusses in details the Iran attitude of Arab demonstrations in Egypt, Syria and Bahrain to
find out the duplication of Iran attitude toward the demonstrations in these countries. The study tries to test the
validity of the following hypothesis ‘there is a duplication in the orientation of Iran's foreign policy towards the
Arab demonstrations in the period 2011-2014’’ using the analytical and compositional approaches. The study
concluded that as much as the Arab demonstrations gave the opportunities for Iran to expand in the regionespecially with the fall of some political regimes that represented regional opponents to Iran such as regimes of
Tunisia’s and Egypt's former presidents Zine El Abidin Ben Ali and Hosni Mubarak which largely prompted Iran
to talk about the new Islamic Middle East that originates in the region as Iranian Foreign Minister Ali Akbar
Salehi said-, it also imposed heavy challenges against Iran's regional role and ambitions to become a major
regional power in the region. The Arab revolutionary movement affected Iran's allies in the region led by President
Bashar al-Assad's regime. It also imposed on Iran to adopt a policy carrying a clear sectarian dimension. That was
clarified by Iran's attitude toward the Bahraini demonstrations where Iran considered its interference in Bahrain as
a "support to the oppressed" and it criticized the entry of "AL Jazeera Shield" forces to Bahrain to protect public
facilities which considered it as "a Saudi invasion" and it threatened to intervene saying that intervention "can
change the map of the region’’ as former Iranian President Ahmadi Nejad. The study recommends on the necessity
to develop strategies to confront the Iranian sectarian project of the Arab official of Arab countries and to
highlight the role of Iran in Iraq, Syria and the Gulf countries as a example for the Iranian intervention in the Arab
countries in order to neutralize these political and sectarian influence and to reconsider the level of Arab - Iran
relations on the Arab League and the Gulf Cooperation Council in order to identify the Iranian political
intervention in the Arab region.
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اإلشكاالت القانونية الناشئة عن عملية خصم األوراق التجارية
حممد مصطفى عبد الصادق مريس
أستاذ القانون التجاري املساعد
كلية الرشق العريب للدراسات العليا بالرياض اململكة العربية السعودية
(قدم للنرش يف 1436/02/13هـ؛ وقبل للنرش يف 1436/04/29هـ)
الكلامت االفتتاحية :اخلصم ،األوراق التجارية ،البنك ،القيد العكيس ،احلساب اجلاري ،الكمبيالة ،اإلفالس ،التظهري ،مقابل الوفاء،
الشيك.
ملخص البحث .يعالج هذا البحث اإلشكاالت القانونية الناشئة عن عملية خصم األوراق التجارية .حيث
يعترب خصم األوراق التجارية من التسهيالت االئتامنية التي يقدمها البنك للعمالء الذين يرغبون يف حتصيل
قيمة الكمبياالت قبل تاريخ استحقاقها للحصول عىل نقدية حارضة ،وال يقوم البنك بخصم مجيع األوراق
التجارية ،و لكن خيصم األوراق املستوفية الرشوط .و هذه العملية املرصفية يقوم بموجبها حامل الورقة
التجارية بنقل ملكيتها إىل املرصف عن طريق التظهري قبل موعد االستحقاق مقابل تعجيل املرصف قيمتها
خمصوما منه مبلغ معني وهو عمولة البنك .تتم عملية اخلصم بصورتني .األوىل بتسليم العميل الذي يقدم
الصك للبنك نقد ًا أو قيده بحساب طرف البنك ،والصورة الثانية تتم باالتفاق بني العميل والبنك عىل
خصم ما يقدمه عميله من أوراق جتارية يف حدود مبالغ معينة وخالل فرتة معينة ويطلق عليها اخلصم
باالئتامن .وقد عالج البحث بعض اإلشكاالت القانونية بشأن الضامنات التي جيب عىل البنك مراعاهتا
إلجراء عقد اخلصم .وتنفيذ عقد اخلصم يف احلساب اجلاري ،ومعاجلة اإلشكاالت التي اختذت نتيجة غش
العميل ة .ومن أهم النتائج هي من حق البنك إبطال عقد اخلصم إذا ثبت تعرضه لعملية غش أو ثبت له
صورية الورقة ،وأهم التوصيات .هي يف حالة عدم رصف الورقة التجارية يف موعد استحقاقها ثم أفلس
العميل حيق للبنك الرجوع عيل العميل الذي أفلس مبارشة أو تقرير حق امتياز له عيل أموال املدين
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املقدمة

ويعد خصم األوراق التجارية من أهم

يعد خصم األوراق التجارية من أهـم أدوات سـوق

األعامل التي يقوم هبا املرصف إن مل يكن أمهها عىل

النقــد .والــبعض يقســم ســوق النقــد إىل قســمني

اإلطالق ،ذلك أن أكثر املعامالت التجارية قائمة

أحدامها سوق القروض ،والثاين سوق اخلصم .وهو

عىل البيع املؤجل ،أي أن التاجر يبيع بضاعة وال

موضوع يتداخل فيـه قـانون األوراق التجاريـة مـن

يستلم قيمتها نقد ًا ،وإنام يتسلم سند "أو ورقة

جهة وقانون متويل املؤسسات االقتصادية مـن جهـة

جتارية" مستحقة الوفاء بعد مدة معينة.

أخــر  .فاخلصــم لــيس فقــة تقنيــة هتــم األوراق

اخلصم عملية مرصفية ائتامنية تزاوهلا

التجارية ،بل هو أيضـا أداة فعالـة تسـاهم يف متويـل

املصارف التجارية عىل نحو واسع جد ًا ،إذ إهنا متثل

املؤسسات االقتصادية.

جزء ًا مهام من االئتامن املرصيف ،وهي تدخل ضمن

حتتل األوراق التجارية املخصومة املرتبة

االئتامن النقدي املبارش الذي متنحه املصارف

الثانية من حيث السيولة ،ولذلك يطلق عىل هذه

لعمالئها هبدف توفري السيولة النقدية ووضعها حتت

األصول االحتياطي الثانوي أو السيولة من الدرجة

ترصفه مبارشة أو تسديد التزامات جيب عليهم

الثانية ،ومتثل توظيف قصري األجل وذات سيولة

تسديدها ،حيث يتم قيد صايف قيمة األوراق

مرتفعة وحتقق هذه األصول هدفني ،مها السيولة،

التجارية املخصومة إيراد ًا للحسابات اجلارية اخلاصة

وحتقيق عائد .وأحيانا يكون املرشوع يف حاجة إىل

هبؤالء العمالء (زهري2006 ،م ،ص .)151

سيولة نقدية وبدالً من االقرتاض من الغري يلجأ
املرشوع إىل بيع (خصم) األوراق التجارية التي لدية

تعريف لبعض مصطلحات البحث

عن طريق البنك وذلك قبل تاريخ االستحقاق.

البنك :مصارف :مرصف /اجلمع مرصف

وبطبيعة احلال فإن البنك ال يسدد القيمة االسمية أو

(اسم مكان من رصف :مهرب أو ملجأ

القيمة يف تاريخ االستحقاق بالكامل ،وإنام خيصم

(فظنوا أهنم مواقعوها ومل جيدوا عنها مرصفا) (ق

من تلك القيمة طبقا للفرتة املتبقية من تاريخ خصم

مرصف املياه :مكان جرياهنا -قناة لرصف ما

األوراق التجارية حتى تاريخ االستحقاق (العاديل،

استعمل أو حتلف من املاء.

والبسام ،والعظمة2008م ،ص.)485

مكان الرصف ،وبه سمي البنك مرصفا:
املرصف.
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مل يضع املرشع تعريف للبنك وقد عرف اجتاه

(عقد يتفق بمقتضاه طرفان عىل أن يقيدا يف حساب

يف الفقه القانوين بأنه مؤسسة جتارية تعمل بصفة

عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي

رئيسية وعىل وجه االعتياد يف املضاربة عىل النقود

تنشأ عن العمليات التي تتم بينهام بحيث يستعيضان

واالئتامن فالبنك ال يعمل بطريقة مبارشة يف اإلنتاج

عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع عىل

والتوزيع ،ولكنه يساعد رجال اإلعامل من جتار

احلساب عند قفله)

وصناع عىل القيام بأعامهلم يف كل هذه املجاالت
(قرمان2010 ،م ص.)229

القيد العكيس
عرف القانون التجارة الكويتي رقم  68لسنة

تعريف احلساب

1980م القيد العكيس يف م " 2/403ويقصد بالقيد

احلساب يف اللغة مأخوذ من الفعل حسب،

العكيس قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضاف ًا

واحلاء والسني والياء أصول أربعة ،أحدها :العد،

إليها الفوائد القانونية من تاريخ االستحقاق

واحلساب واحلساب :عدك اليشء،
وثانيها :الكفاية
ُ

واملرصوفات

من

وحسب اليشء حيسبه بالضم حسب ًا وحساب ًا

احلساب(.املاده 2/403من قانون التجارة الكويتي

وحسابه :عده .ونقل ابن منظور عن األزهري قوله:

رقم  68لسنة 1980م).

يف

اجلانب

املدين

وإنام سمي احلساب يف املعامالت حساب ًا؛ ألنه ُيعلم
به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة عىل املقدار وال
نقصان(ابن فارس.)195 ،
وأما لفظ (اجلاري) فقد قال "اجليم والراء
والياء أصل واحد ،وهو انسياق اليشء ،يقال :جر

تعريف الكمبيالة
تعرف الكمبيالة لغة بالسفتجة مشتقة من
فعل سفتج ويعني سحب ورقة بدين عىل شخص
تتضمن أمرا إىل املدين يدفع إىل الشخص ثالث.

املاء جيري جريه وجري ًا وجريان ًا (املعجم الوسية،

وقد عرف الفقه الكمبيالة بأهنا صك مكتوب

ص" :)171احلساب اجلاري (يف االقتصاد) اتفاق

حمرر وفقا لشكل معني أوجبه القانون متضمنا

بني شخصني بينهام معامالت مستمرة

بيانات حمددة يصدر فيه الساحب أمر ًا غري معلق عىل

عرف قانون التجارة املرصي رقم  17لسنة
1999م احلساب اجلاري يف املادة  1/361بأنه

رشط إىل شخص آخر هو املسحوب عليه بدفع مبلغ
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معني أو قابل للتعيني ألمر املستفيد يف تاريخ حمدد أو
قابل للتحديد (القليويب2005 ،م ،ص .)43

األوراق التجارية
لقد نظم املنظم السعودي األوراق التجارية
بمقتىض النظام الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم

اإلفالس

 37تاريخ 1383/10/11هـ تنظيام فنيا شامالً

لغة :هو وصف حلالة كل شخص أصابه

لألوراق التجارية دون أن يعرفها وعىل الرغم من

العرس ،ويف لسان العرب والقاموس املحية :أفلس

ذلك عرفتها املذكرة اإليضاحية لنظام األوراق

الرجل إذا مل يبق له مال يراد به أنه صار إىل حال يقال
فيها ليس معه فلس.
وقد عرف قانون التجارة املرصي 17لسنة
 1999اإلفالس بأنه توقف التاجر عن سداد ديونه
التجارية.

التجارية السعودي عىل أهنا حمررات شكلية تتطلب
لصحتها بيانات معينة حددها القانون قابلة للتداول
بالطرق التجارية ،متثل حقا شخصيا ،موضوعه مبلغ
معني من النقود واجب الدفع يف وقت معني أو قابل
للتعيني ويسهل حتويلها فور ًا إىل نقود خيصمها لد
البنوك وباستعامهلا يف تسوية الديون .خصم لغة:
()1

معناه القطع ،يقال :خصم من فالن كذا وكذا:
التظهري

بمعنى قطع ،وخصمت منه كذا :إذا اقتطعت منه

هو ترصف قانوين تنتقل به ملكية الكمبيالة

شيئا معين ًا ،وترادف هذه الكلمة – أي كلمة

إىل حامل جدي ،وذلك بتحرير عبارة تفيد هذا

(اخلصم) – يف نفس املعنى كلمة احلسم إذ احلسم يف

املعني (عباس ،ص.)75
مقابل الوفاء
هو الدين النقدي الذي يكون للساحب
طرف املسحوب عليه نتيجة عالقات بينهام خارجة

اللغة أيض ًا :يعني القطع ،فيقال :حسمه حس ًام من
باب رضب فانحسم ،بمعنى قطعه فانقطع ،وحسم
األمر حس ًام :بمعنى قطع الرأي فيه ،وحسم املسألة:
إذا قطع الرأي فيها ،ويقال رأي حاسم :أي قاطع
للجدل ،وحسمه حيسمه حس ًام فانحسم :أي قطعه،

عن الكمبيالة وسابقة عليها والذي عىل أساسه
يصدر الساحب أمر للمسحوب عليه عند إصدار
الكمبيالة (القليويب2007 ،م ،ص.)206

( )1املذكرة اإليضاحية لنظام األوراق التجارية الصادر
باملرسوم امللكي رقم  27لعام 1383هـ
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وحسم الداء :قطعه بالدواء(لسان العرب2000 ،م،

بأن يدفع مقدما قيمة ورقة جتارية إىل املستفيد من

ص.)85

تلك الورقة مقابل انتقال ملكيتها إىل املرصف،
ويستحق املرصف فائدة عن مبلغ الورقة فض ً
ال عن

تعريف عقد اخلصم قانونا
وتعريف عقد اخلصم يف القانون التجارة

العمولة وجيوز االتفاق عىل إجراء اخلصم مقابل
مبلغ إمجايل ).

املرصي رقم 17لسنة 1999م ،حيث عرفت املادة

نالحظ أن املرشع املرصي والكويتي نص عىل

 2/1/ 351بأنه "اخلصم اتفاق يتعهد البنك

التزام املستفيد برد القيمة االسمية إىل البنك إذا مل

بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول

يدفعها املدين األصيل .أما القانون اإلمارايت فلم

إىل املستفيد يف الصك مقابل نقل ملكيته إىل البنك

يتضمن هذا النص.

مع التزام املستفيد برد القيمة االسمية إىل البنك إذا مل

أما املرشع الفرنيس فقد عرف اخلصم يف املادة

يدفعها املدين األصيل"-2.خيصم البنك مما يدفعه

 "743م/ت (املجلة التجارية) فرنيس اخلصم هو

للمستفيد من اخلصم نسبة من مبلغ الصك فضال

االتفاق الذي يلتزم به البنك أن يعجل للحامل قيمة

عن العمولة إن كانت مرشوطة ".

أوراق جتارية أو مستندات أخر

قابلة للتداول

أما املرشع الكويتي عرف اخلصم يف قـانون

ومستحقة الدفع يف أجل حمدد وتتضمن العملية

التجارة رقم 68لسنة 1980م ،حيـث نصـت املـادة

لصالح البنك اقتطاع فائدة وأحيانا حتصيل عمولة

 378م/ت عــىل أن (اخلصــم عقــد يعجــل البنــك

تظهري أو عمولة أخر  ،ويمكن االتفاق عىل اخلصم

بمقتضاه إىل حامل ورقـة جتاريـة أو أي صـك آخـر

اجلزائي" .ويف النص الفرنيس مل يتضمن التزام

قابل للتداول مل حيل أجـل اسـتحقاقه القيمـة الثابتـة

املستفيد برد القيمة االسمية إىل البنك إذا مل يدفعها

بالصك خمصوما منها الفائدة والعمولة مقابل انتقـال

املدين األصيل ،وأجاز التظهري اجلزئي.

ملكية الصك إليه مع التزام املستفيد بـرد القيمـة إىل
البنك إذا مل يدفعها املدين األصيل).

ويتضح لنا من هذا أن اخلصم هو عملية
بمقتضاها يعجل البنك إىل املستفيد من ورقة جتارية

أما املرشع اإلمارايت يف قانون املعامالت

مل حيل بعد أجل رصف قيمتها مقابل تنازل املستفيد

التجارية رقم  18لسنة 1993م ،فقد عرف اخلصم

منها للبنك عن ملكيته للحق الثابت هبا ويقوم البنك

يف م (بأنه اتفاق أو عقد يتعهد املرصف بمقتضاه

بخصم مبلغ آخر من قيمة الورقة يسمى سعر

440
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اخلصم ،وهو يمثل فائدة املبلغ املدفوع عن املدة من

وعرف اجتاه يف الفقه القانوين أيض ًا اخلصم

تاريخ الدفع إىل تاريخ استحقاق الورقة ،ويكون

بأنه عقد يقدم شخص هو غالبا بنك نقد ًا ملالك حق

رجوع البنك عىل العميل الذي قدم الورقة إذا مل

نقد مل حيل قيمة هذا احلق بعد خصم مبلغ يعوضه

تدفع قيمتها عند حلول أجلها وفق ًا للعقد املربم بني

عن حرمانه من نقوده عن املدة الباقية حتى حلول

نقل ملكية الورقة

األجل ،عىل أنه إذا مل يدفع احلق كان عىل مقدم

الطرفني والذي بسببه تم

للبنك(أمحد ،سيد إبراهيم ،2005 ،ص.)25

الورقة أن يرد للبنك املبلغ الذ عجله إليه مضافا
إليه املبالغ التي اقتطعت ،وعىل اخلاصم أن يطالب

التعريف فقهيا

بوفاء احلق عند حلول أجله ،وإال سقة حقه يف

عرف اجتاه يف الفقه القانوين اخلصم بأنه

الرجوع عىل مقدم الورقة للخصم إال إذا أثبت أن

تظهري الورقة التجارية التي مل حيل أجلها بعد تظهري ًا

عدم وفاء احلق ليس نتيجة تأخره يف املطالبة وأن

ناق ً
ال للملكية إىل بنك يقوم بدفع قيمتها للمظهر،

التأخري ليس منسوبا إليه (عوض ،مجال الدين،

بعد استنزال قدر يمثل فائدة املبلغ عن املدة ما بني

 ،2008ص.)652

تاريخ اخلصم وتاريخ االستحقاق (تسمى بسعر

وير

اجتاه يف الفقه القانوين بأن عملية

اخلصم) مضاف ًا إليها العمولة (طه،2006 ،

اخلصم هي تقديم قرض من البنك إىل املستفيد

ص.)353

لتلك الكمبيالة مثاالً مع حتويل املستفيد البنك الدائن

وقد عرف اجتاه يف الفقه القانوين اخلصم بأهنا

عىل حمرر الكمبيالة ،وهذا التحويل من احلوالة عىل

عقد يلتزم بمقتضاه البنك أن يدفع الورقة التجارية

املدين (الصدر ،باقر) .يف هذا التعريف نالحظ انه

إىل حاملها قبل تاريخ استحقاقها ،مقابل خصم جزء

اعترب قيمة اخلصم قرض مرصيف.

()2

من قيمتها متثل عمولة البنك والفائدة ومصاريف

وير اجتاه يف الفقه القانوين أن اخلصم اتفاق

حتصيل قيمتها ،عىل أن يلتزم حاملها بنقل ملكية

يعجل به البنك لعميله قيمة سند جتار قبل حلول

احلق الثابت فيها ،وهو مبلغ من النقود ،إىل البنك

موعد استحقاقه بعد خصم ما يتفق عليه بينهام من

ورد قيمتها اإلسمية إليه إذا مل يدفعها املدين األصيل
يف تاريخ االستحقاق (العكييل ،2013 ،ص.)463

( )2رأي يف وصف عملية اخلصم منشور يف املوقع
اإللكرتوين اجتاه العلامء

www.Alifta>ntlfatawaawa detail

? aspyتاريخ احلول عىل املوقع 2013/10/1م.
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الفوائد والعموالت وذلك يف مقابل تنازل العميل

وير
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الباحث أنه يمكن تعريف عملية

للبنك عن ملكية احلق الثابت يف هذه الورقة وأن

اخلصم بأهنا عقد يلتزم بمقتضاه البنك أن يدفع قيمة

يضمن له وفاءه عند حلول أجله (تركي ،سعد).

الورقة التجارية إىل حاملها قبل تاريخ استحقاقها،

واعترب البعض اخلصم عملية مرصفية يقوم

مقابل خصم جزء من قيمتها متثل عمولة البنك

بموجبها حامل الكمبيالة بنقل ملكيتها عن طريق

والفائدة ومصاريف حتصيل قيمتها عىل أن يلتزم

التظهري إىل البنك قبل ميعاد االستحقاق مقابل

حاملها بنقل ملكية احلق الثابت فيها ،وهو مبلغ من

حصوله عىل قيمتها خمصوما منها مبلغ يسمى مقابل

النقود ،إىل البنك ورد قيمتها إذا مل يدفعها املدين

اخلصم أو األجيو أو احلطيطة (الشواريب،2002 ،

األصيل يف تاريخ االستحقاق.

ص.)484
من خالل هذه التعريفات يتضح أن عملية

عملية اخلصم حتقق فوائد لكل من البنك
ومحلة األوراق التجارية من التجار.

اخلصم هي عقد بني البنك وطالب اخلصم ويقوم
البنك بدفع قيمة الورقة بعد خصم عمولته

فوائد اخلصم حلملة األوراق التجارية

ومصاريف التحصيل ،وأن اخلصم يرتتب عليه

فإن هذه العملية متكنهم من إشباع حاجتهم

التزام احلامل الورقة بنقل قيمة الورقة وأيضا التزامه

إىل مبالغ نقدية عاجلة دون انتظار ميعاد استحقاق

بدفع قيمتها يف حالة عدم السداد يف موعد

هذه األوراق .متى كانوا بحاجة إىل مبالغ نقدية

استحقاقها.

تلزمهم ملواصلة نشاطهم أو الوفاء بديوهنم احلالة.

اخلصم يف العرف املرصيف :اتفاق يعجل به

(العكييل2013 ،م .)263 ،ويمكن التجار من

البنك اخلاصم لطالب اخلصم قيمة ورقة جتارية أو

اخلصم عىل مبلغ نقد فور يزيد من درجة سيولة

سند قابل للتداول أو جمرد حق آخر ،خمصوما منها

األوراق التجارية ويسهل التعامل هبا (البارودي،

مبلغ يتناسب مع املدة الباقية حتى استيفاء قيمة احلق

والعريني2004 ،م ،ص.)422

عند حلول أجل الورقة أو السند أو احلق ،وذلك يف

وبالنسبة للمؤسسة التي تتمتع بسمعة حسنة

مقابل أن ينقل مال اخلصم إىل البنك هذا احلق عىل

وحالة مالية جيدة فإهنا جتد يف اخلصم الطريقة املثىل

سبيل التمليك وأن يضمن له الوفاء عند حلول أجله

لتغذية خزينتها والقيام بأعامهلا ،كام أن تكلفة هذه

(عوض ،مجال الدين2000 ،م.)263 ،
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الطريقة تكون أقل من تكلفة الطرق األخر

بينام يدفع هو عن املبالغ التي تودع لديه فائدة ضئيلة،

لتحريك احلقوق التجارية.

وهو كذلك يتقاىض عمولة عن نفقات العمليات

يف الغالب تكون عملية اخلصم مسبوقة

التي يقتضيها االحتفاظ بالورقة وحتصيلها .كام أنه ال

باتفاق حيدد رشوط التعامل بني العميل والبنك

يضطر عادة إىل التخيل عن مبالغ كبرية مدة طويلة إذ

وسعر الفائدة والعمولة ،وكذلك السقف (أي احلد

يمكنه متى شاء أن يعيد خصم الورقة لد البنك

األقىص) املخصص للعميل من ناحية كمية أو

آخر هو البنك املركزي(عوض ،وآخرين.)666 ،

جمموع ما يمكن أن خيصصه من األوراق ،بحيث أنه

أجر البنك يتكون من العنارص اآلتية:

إذا بلغ العميل جمموع األوراق املخصصة ذلك احلد

 -1الفوائد :املستحقة عن قيمة الورقة التجاريـة يف

املعني ،فإن البنك يتوقف عن إجراء عمليات خصم

الفرتة من ميعاد عملية اخلصم إىل ميعاد عمليـة

جديدة لذلك العميل ،إال بعد أن يسدد قيمة بعض

استحقاق الورقة وحتسب بمعدل يسمى بسـعر

األوراق املخصومة القائمة (حممود ،سامي حسن،

اخلصــم .وقــد نصــت املــادة  2/351جتــاري

1991م ،ص.)281

مرصي ( -2خيصم البنك مما يدفعـه للمسـتفيد

عملية اخلصم عمالً جتاري ًا بالنسبة للعميل

من اخلصم نسبة من مبلـغ الصـك فضـ ً
ال عـن

طالب اخلصم و البنك ألن مجيع العمليات املرصفية

العمولة إن كانت مرشوطة ) وقد نصـت املـادة

هي عمليات جتارية .حيث نصت املادة  300من

 352جتاري مرصي /حتسب النسبة عىل أساس

قانون التجارة املرصي رقم  17لسنة 1999م "...

املدة من تاريخ اخلصم حتـى تـاريخ اسـتحقاق

ترسي أحكام هذا الباب عىل العمليات التي تعقدها

الصك) وال جيوز أن يتجاوز سعر اخلصم احلـد

البنوك مع عمالئها جتارا كانوا أو غري جتار وأيا كانت

األقىص للفائدة االتفاقيـة وهـى  ) (%7وهـى

طبيعة هذه العمليات ".

حتسب عادة تناسـبية مـع قيمـة الصـك ولكـن

فوائد اخلصم للبنك
يفيد البنك الذ خيصم الورقة من ناحيتني.
فهو حيتجز من املبلغ الذ يعطيه للعميل قدر الفائدة
عن املبلغ إىل وقت استحقاق الورقة بسعر مرتفع،

()3

( )3املادة رقم  1/227من القانون املدين املرصي "جيوز
للمتعاقدين أن يتفقا عىل سعر آخر للفوائد سواء أكان
ذلك يف مقابل تأخري الوفاء أم يف أية حالة أخر تشرتط
فيها الفوائد ،عىل أال يزيد هذا السعر عىل سبعة يف املائة
فإذا اتفقا عىل تزيد عىل هذا السعر وجب ختفيضها إىل
سبعة يف املائة وتعني رد ما دفع زائدا عىل هذا القدر "
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مستقلة عن مـدة االسـتحقاق وانتظـار البنـك
(القليــــــــــويب ،ســــــــــميحة2007 ،م،
ص.)743ويالحــظ أن تعيــني ســعر الفائــدة
للعميل خيضع لعاملني مهمني مها:
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 -3مثــل الرســم عــىل القيمــة املضــافة وتســمى
املصاريف جمتمعة باألجيو (.) AGIO
أمهية اخلصم كعملية مرصفية ائتامنية ترجع
إىل عدة أسباب:

اعتبارات ترجع إىل شخصية العميل ومركـزه
من حيث الثقة فيه وأمهية الورقـة املخصـومة،
وحركة حساب العميـل (النشـوي ،إبـراهيم،

 -1أهنا سهلة التنفيذ ،إذ إهنا تتم بأسلوب بسية
جد ًا تتمثل بالتظهري الناقل للملكية.
 -2أهنا تنصب عىل األوراق التجارية وال خيفى أن

2012م ،ص.)30

هذه األوراق هي أدوات ائتامنية قصرية األجل،

سهولة إعادة خصم الورقة يف البنك املركزي.

وأن أهم ما يميزها رسعة تداوهلا وعدم تقيدها

 -2العمولة :هي مبلغ يتقاضاه البنك حسب قيمـة

بالقيود املتعارف عليها يف قواعد القانون املدين.

الكمبيالة وقـدر املخـاطرة واملـدة املتبقيـة عـىل

وهذه األوراق تشكل ضامنة من الضامنات التي

رصف الورقة التجارية ،وال تستحق للبنـك إال

البد من توفرها للمرصف الذ يقوم بعملية

إذا اتفق عليها رصاحة البنك مع العميـل ،وقـد

اخلصم وذلك ملا حتمله من تواقيع امللتزمني هبا،

ختتفي الزيادة يف هذه العمولة أحيانا حتاي ً
ال عـن

والسيام أن ثقة املرصف يف هذه العملية ال

الفائدة االتفاقية إذا كان البنك يعتـرب أن حـدها

تعتمد عىل شخصية عميله فحسب بل تعتمد

األقىص غـري كـاف يف ظـروف عمليـة اخلصـم

عىل شخصية املوقعني عىل الورقة املقدمة

(البــارودي2004 ،م ،ص .)422ومصــاريف

للخصم األمر الذ

يمكنه من الرجوع عىل

التحصيل ختتلف بـاختالف البنـوك واألنظمـة

هؤالء املوقعني طبق ًا ألحكام قانون الرصف يف

الداخلية هلا ومكان الوفاء وقد يضاف إىل هـذه

حالة امتناع املسحوب عليه عن الدفع يف ميعاد

املصاريف رسم أو رضيبة (نارص ،سليامن)

()4

( )4خصم األوراق التجارية دراسة اقتصادية رشعية مقارنة،
منشور عىل موقع اإللكرتوين مجعية الرتا..تاريخ
الدخول 2013/11/11م تاريخ الدخول عىل املوقع
2013/10/12م
www.tourath.org /ar/ content/view 2093

االستحقاق.
 -3أهنا تعد وسيلة فعالة يستخدمها املرصف
الستثامر األموال املودعة لديه بدالً من احتفاظه
هبا يف خزائنه وذلك من خالل حصوله عىل
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الفوائد والعموالت مقابل تقديمه لرؤوس

سوف نتناول يف هذا البحث هذه املشكالت

األموال عىل سبيل اخلصم.

ونتعرض لبعض احللول القانونية هلا.

 -4أن هذه العملية جتعل املرصف اخلاصم مطمئن ًا
متام ًا إىل أنه سيحصل عىل قيمة الورقة

منهج البحث

املخصومة عند حاجته إليها قبل موعد

هو املنهج الوصفي التحلييل القائم عىل اآلراء

االستحقاق وذلك عن طريق إعادة خصمها

واألحكام والقواعد التي تعني هبذا املوضوع و

البنك املركزي

استعراض لبعض قوانني الدول العربية عىل سبيل

لد

مرصف أخر أو لد

وبسعر أقل من السعر الذ خصم به لعميله

املثال.

ابتداء.
 -5وأنه يمثل حق ً
ال هام ًا من حقول االستثامر قصري

خطة البحث

األجل والقابل للتصفية التلقائية.
 -6أهنا موزعة عىل مدينني خمتلفني مما يسهل أمر
حتصيلها عند االستحقاق(النشوي2012 ،م،

املبحث األول :الطبيعة القانونية للخصم
والضامنات وااللتزامات التي ترتتب عىل عقد
اخلصم
املبحث الثاين :اإلشكاليات القانونية الناشئة

ص.)28

عن تنفيذ اخلصم يف احلساب اجلاري
مشكلة البحث
املشكلة الرئيسة للبحث هي عدم اهتامم

املبحث الثالث :اإلشكاليات القانونية الناشئة
عن اخلصم يف حالة اإلفالس
اخلامتة – النتائج – والتوصيات

املرشع بوضع حلول للمشكالت التي حتد .أثناء
تنفيذ عملية اخلصم ،و بعض املشكالت األخر
منها مشكلة اخلصم يف احلساب اجلاري ،و إفالس

املبحث األول :الطبيعة القانونية والضامنات

املسحوب عليه أو امتناعه عن السداد ،واإلشكاليات

وااللتزامات التي ترتتب عىل عقد اخلصم

التي حتد .لو أشهر إفالس العميل واألوراق

متهيد

التجارية املخصومة مل تستحق بعد .ومشكالت القيد

سوف نتناول يف هذا املبحث الطبيعة القانونية

العكيس للكمبيالة التي ال حتمل القبول ،وبالتايل

لعقد اخلصم ،والضامنات الواجب توافرها للبنك
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اخلاصم حتى يطمأن عىل املبلغ الذي يقوم بدفعه

قبل األجل ،حيث إن العميل املستفيد يف الورقة حييل

مقابل عملية اخلصم ،ونتناول االلتزامات التي

حقه فيها عىل البنك عن طريق تظهري الورقة له يف

ترتتب عىل عقد اخلصم سواء كانت التزامات عىل

مقابل تعجيل البنك الوفاء له بقيمتها قبل األجل

البنك أو التزامات عىل العميل طالب اخلصم جتاه

الثابت فيها.

البنك اخلاصم ،وذلك من خالل املطالب التالية:

وير

الباحث أن عملية اخلصم ال تنطبق

عليها قواعد حوالة احلق .ألن هذه القواعد جامدة
املطلب األول :الطبيعة القانونية لعقد اخلصم
اختلف فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية
لعملية اخلصم إىل عدة آراء.

وال تستقيم مع ما تقتضيه املعامالت التجارية
والعمليات املرصفية من رسعة وائتامن.
الرأي الثالث حيث ير أصحاب هذا الرأي

حيث ذهب الرأي األول إىل أن عملية

أن خصم األوراق التجارية من قبيل القرض

اخلصم عبارة عن بيع حق آجل بثمن عاجل صادر

فاملرصف يقرض العميل املبلغ الذي يعجل له عندما

من العميل للبنك ،حيث إن العميل يبيع الورقة

يظهر األخري الورقة إليه ،وتقديم العميل الورقة

التجارية للبنك بأقل من قيمتها االسمية املثبتة فيها

للمرصف ألجل رهنها ضامنا حلق املرصف املقرض.

يف مقابل تعجيل البنك املشرتي قيمتها له قبل حلول

ولكن يرد عىل هذا بأن خصم األوراق يؤدي إىل نقل

أجل استحقاقها ،وقيام العميل البائع بتظهريها له

ملكيتها إىل املرصف والتظهري تظهري ًا تأميني ًا ونظرية

تظهرياً كامال ً أي ناق ً
ال للملكية ويرتتب عىل هذا

القرض تتجاهل إرادة الطرفني ،إذ أن العميل ال

انتقال ملكية الورقة املخصصة من العميل البائع إىل

يقصد أنه يقوم بدور املقرتض من البنك وإنام يقدم

البنك املشرتي ويكون للبنك مطالبة املوقعني عليها

إليه فور ًا مقابل ما يقبضه منه(عوض ،وآخرين،

ومنهم اخلاصم ،وهو رجوع يقوم عىل أساس ضامن

ص.)363

اليشء املبيع (شكري2013 ،م ،ص.)50
وير

الباحث أن عملية اخلصم ال تنطبق

عليها قواعد البيع ثم إن العميل يعترب مدين للبنك.

ورأي رابع ير

أن اخلصم عملية مركبة

مجعت بني القرض واحلوالة والكفالة فهي يف األصل
قرض يقدم من املرصف إىل املستفيد مع حتويل ذلك

الرأي الثاين أن عملية اخلصم عبارة عن

املرصف من قبل املستفيد عىل املدين هبذه الورقة ثم

حوالة حق صادرة من العميل إىل البنك مقابل الوفاء

يتعهد املستفيد بالوفاء عند حلول األجل إذا ختلف
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املدين عن السداد فبحكم القرض يصبح املستفيد

احلق الثابت يف الورقة عن طريق تظهريها تظهري ًا

مالكا للمبلغ الذي خصم به املرصف الورقة،

ناق ً
ال مللكية هذا احلق.

وبحكم احلوالة يصبح املرصف دائنا للمدين هبذه

وبالتايل تنتقل إليه مجيع حقوق احلامل يف

الورقة ،وبحكم الكفالة حيق للمرصف أن يطالب

مواجهة سائر املوقعني عليها الذين يلتزمون بضامن

املستفيد بالوفاء إذا ختلف املدين عن السداد(محود،

الوفاء بقيمتها وفقا لقواعد قانون الرصف الذي

1991م ،ص.)283

يتضمن عدة ضامنات حتمى حق احلامل وتضمن له

وير الباحث أن هذا الرأي هو األرجح ألنه

الوفاء بقيمتها حتى يقبل خصمها ،وهى توفر

األقرب إىل الواقع لعملية اخلصم ألنه قد روعي فيه

لعمالء البنك السيولة النقدية لتمويل أعامهلم ،حيث

اجلمع بني موضوع عملية اخلصم وأسلوب تنفيذها.

يتمكن العمالء من خالل عملية اخلصم احلصول

أن اآلراء السابقة مجيعها

مقدما عىل قيمة األوراق التجارية التي تعود إليهم

منتقدة تعجز عن تفسري كثري من جوانب عملية

قبل حلول أجلها ،ويلتزم العميل جتاه املرصف برد

هؤالء

قيمة الورقة التجارية إىل املرصف ،إذا احتاج لقيمتها

(عبد العال ،عكاشة ،ص ،)307أن الصحيح

قبل حلول أجلها (طه ،والبارودي2001 ،م،

عندهم هو "رضورة النظر إىل جوهر عملية اخلصم

ص.)677

وهناك من ير

اخلصم ذات الطبيعة املركبة ،ولذلك ير

دون التقيد مقدما كام فعلت النظريات السابقة بإطار

عملية اخلصم ال ختلو من بعض اإلخطار،

قانوين معني ،فيعترب اخلصم عم ً
ال مرصفيا فريدا أو

فعملية اخلصم تعنى تقديم البنك قرضا لعميله عىل

فذا له ظروفه وأهدافه ،وبالتايل نظامه اخلاص دون

أن يدفع يف تاريخ االستحقاق من طرف آخر ،لذلك

حاجة إىل وصفه أو إفراغه يف قالب مما يعرفه القانون

تطلب البنوك عادة رشوطا معينة يف الورقة التجارية

املدين أو التجاري ،شأنه يف ذلك شأن عمليات

حتى تقبل خصمها كأن تكون مقبولة من املسحوب

مرصفية أخر كثرية.

عليه ،أو أن يكون أجلها ال يتجاوز مدة معينة ،أو أن
حتمل توقيعني أو ثالثة عىل االقل ،أو أن يكون مكان

املطلب الثاين :ضامنات البنك إلجراء عقد اخلصم
نادر ًا أن يتعرض البنك إىل خطر عدم حتصيل
قيمة الورقة املخصومة .ألن البنك يكتسب ملكية

الوفاء هبا هو أحد فروع البنك ،وقد تستمهل البنوك

جملة جامعة امللك سعود ،م ،27احلقوق والعلوم السياسية ( ،)2الرياض (2015م1436 /هـ)

العميل زمنا قبل أن تصدر قرارها بقبول اخلصم
تتحر فيه عن املوقعني عليها (نارص) .
()5

251

 -3التحقــق مــن قبــول املســحوب عليــه للورقــة
التجارية موقع ًا عىل نفس الورقة التجاريـة التـي

وقد يضطر البنك إىل الرجوع عليهم إذا مل

يطلــب العميــل خصــمها(.املقــداد ،عــادل،

يفي مصدر الورقة بقيمتها يف امليعاد ،وإذا مل ينجح

2006م ،ص )173وفقـــا القـــانون التجـــارة

البنك يف استيفاء قيمة الورقة كان من حقه تنفيذ عقد

العامين  55لسنة. 1990

اخلصم والرجوع عىل العميل الذ قدم إليه الورقة،

 -4دراسة حالة العميل مقدم الورقة ،ألنه هو الذ

ويعود عليه باعتباره ضامنا كمظهر مثله يف ذلك مثل

يتعاقد مع البنك وهو الذ سريجع عليـه ،كـام

باقي الضامنني يف الورقة( عبد الفضيل،2010 ،

أنه هو الـذ يمكـن معرفـة أحوالـه أكثـر مـن

ص.)126

املسـحوب عليــه ،والدراسـة تقــوم عـىل مهنتــه

وجيب عىل البنك لكي يتفاد عدم حصوله

وميزانيته وما يف عملياته مع البنك ومـا إذا كـان

عىل قيمة الورقة من املدين األصيل هبا ،عليه أن

مماط ً
ال أو رسيع السـداد لديونـه .ونـوع نشـاطه

يتحقق قبل قيامه بعملية اخلصم مما يأيت:

ومد جودة منتجاته طاملا أن ثمن هذه البضاعة

 -1اختيــار األوراق املخصــومة التــي تتــوافر فيهــا

يمثــل مقابــل الوفــاء املخصــص لــدفع قيمــة

الضــامنات الذاتيــة والســيولة وهــى األوراق

الكمبيالة يف تاريخ االستحقاق والوقـوف عـىل

املحررة عن عمليات جتاريـة ،واحتـواء الورقـة

جانب اخلربة ،واملركز املايل للعميل لتحديد قيمة

التجاريــة عــىل كافــة البيانــات اإللزاميــة الت ـي

املبيعات اآلجلة ،ومدة األجل التـي متـنح عـادة

اشرتطها املرشع ،كام يقع عليه أيض ًا عند خصـم

وقيمة خمصصات الديون املشـكوك يف حتصـيلها

الصكوك األخر التأكيد من البيانـات اخلاصـة

لتحديد احلد األعىل لتسهيالت اخلصم الالزمـة

هبا.

للعميل التي تتناسب مع نشاطه العادي وحتديد

 -2صحة تسلسل التظهريات يف األوراق التجاريـة

الضامنات الذاتية والتكميلية واقرار الرشوط من

وكون احلامل للورقـة التجاريـة أو الصـك هـو

فائدة وعمولة تتفاوت بتفاوت اخلطر املدروس،

احلامل الرشعي.

التوقيع عىل مسـتندات املديونيـة الواجبـة .كـام
يراعى استخدام اخلصم اختيار أفضـل األوراق

( )5املوقع اإللكرتوين تاريخ الدخول 2013/10/13م:
www.tourath.or giaria/content/view 2093

القابلة للخصم التي متثل دين جتاري نـاتج عـن
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بيع بضاعة أو تقديم خدمـة جتاريـة مـع حتديـد

وجود مقابل وفائها .ومن حسن السياسـة أن ال

وتوزيع املخاطر بتحقيق التناسـب بـني اخلصـم

خيصم عدة أوراق عىل مسحوب عليه واحـد يف

واملركز املايل للخاصم واملسحوب عليه ومراقبة

وقت واحـد ،فـإن ذلـك جينبـه تركـز املخـاطر

ســري حركــة اخلصــم باســتمرار (الشــواريب،

وخيفف منها.

2002م ،ص.)488
 -5ينظـر البنــك إىل الورقـة ذاهتــا ،ألن ثقـة البنــك
ونظره ينرصفان كذلك إليها وإىل مـا يقـدم مـن
ضامنات للوفاء ،وتقوم دراسة البنك عـىل عـدة
نواح منها قيمة الورقة عنـد تقـديمها للخصـم،

 -7بحــث ظــروف املظهــرين والضــامنني(عوض،
2008م ،ص .)668والتناســب بــني حجــم
الكمبياالت واملركز املايل للخاصم.
الفرع األول :العنارص التي جيب توافرها
لعملية اخلصم

ومتابعــة احلــواد .التــي تطــرأ حتــى موعــد

 -1حمـل اخلصــم غالبــا ورقــة جتاريــة ،وقــد يقــوم

االستحقاق والتي تؤثر يف احتامل أو عدم توقـع

اخلصم بمناسبة ورقة جتارية واحدة ،وقد يتفـق

وفائهــا ،كــإفالس أحــد املــوقعني .وىف مرحلــة

عىل التزام البنـك بخصـم كافـة األوراق التـي

تقــديم الورقــة للخصــم وقبــل قبــول البنــك

يقدمها إليه العميل خالل فرتة معينة.

خصمها ،يبحث طبيعتها ،وهل متثل دينا حقيقيا
للساحب ضد املسحوب عليه أم أهنا جمرد ورقـة

 -2يتحقــق اخلصــم بتظهــري الصــك وتســليمه إىل
البنك ولو مل يقيد يف حساب العميل.

جماملة ،ويستعني يف ذلك بعالقة الطرفني وما إذا

 -3ال يقع اخلصم إال عىل الصكوك القابلة للتداول

كان رشكة تابعة هلا .وكون املبالغ املسحوبة عـىل

حتى يتمكن البنك من إعـادة خصـمها إذا أراد

ذات املســحوب عليــه بأرقــام مســتديرة ،فقــد

فض ً
ال عن أن الصـك غـري القابـل للتـداول إذا

يكشف حترير الورقة هبذا املبلغ عن أن الورقة ال

كــان ورقــة جتاريــة خيــرج عــن نطــاق األوراق

متثل دينا حقيقيـا ناشـئ ًا عـن معـامالت جتاريـة

التجارية ومن ثم يتعرض البنك للتمسك جتاهه

عاديــة .وإعطــاء عنايــة خاصــة ملبلــغ الورقــة

بالدفوع التي يملك املـدين التمسـك هبـا جتـاه

وأجلها.

العميل املظهر .إذا كانت الورقة حمل اخلصم من

 -6وإذا مل تكــن الورقــة التجاريــة مقبولــة وجــب

أوراق املجاملة التي تعترب باطلة لعدم مرشوعية

دراسة مد احتامل القبـول أو رفضـه واحـتامل

السبب وهو خلق ائتامن ومهي ،فال أثـر لـذلك
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عىل عقد اخلصم وال مسئولية عىل البنـك متـى

بالتزاماته يف مواعيـد اسـتحقاقها ،وكلـام ازداد

كان حسن النية(القليويب2007 ،م ،ص.)422

عدد املجيزين للكمبيالـة ازدادت قوهتـا كـأداة

 -4يلزم أن تنرصف نيـة الطـرفني إىل نقـل ملكيـة

ائــتامن ،وازدادت أيضــ ًا الضــامنات املتــوفرة

الصك إىل البنك ال جمرد تظهريه تظهري ًا توكيلي ًا

للبنك.

أو تأميني ًا بقصد حتصيله أو رهنه ،ومظهر نقـل

 -3أن تكون الورقة التجارية ناشـئة وصـادرة مـن

ملكية الصك إىل البنـك هـو دفـع قيمتـه فـور

عملية جتارية حقيقية ،وأال تكون كمبيالة ومهية

تظهـريه إىل العميـل( عبـد الفضـيل2010 ،م،

أو جماملة.

ص.)127

 -4قرص مدة الورقة التجارية ،حيث إن الكمبيالـة

الفرع الثاين :الرشوط الواجب توافرها يف

التجارية بطبيعتها قصرية األجل وال تزيد مدهتا

الورقة التجارية املخصومة

عن السنة ،وبشكل عام جيـب أن يكـون أجـل

 -1اســتيفاء الورقــة التجاريــة جلميــع رشوطهــا

الكمبيالــة املطلــوب خصــمها مناســبا لطبيعــة

القانونية :من حيـث البيانـات اإللزاميـة التـي

وظروف النشاط التجاري للعميل.

حتتوي عليها ،وتسلسـل التظهـريات ،وضـوح

 -5التوافق بني حجم الورقة واملركز املايل للخاصم

اسم املدين وعنوانـه واسـم الكفيـل وعنوانـه،

ومع قدرته عىل رد قيمتها يف حالة عدم سدادها

ومكان الدفع ووجـود التواقيـع الالزمـة عـىل

من املدين األصيل ،كام يراعى أيضا التوافق بني

الكمبيالــة ،إلصــاق الطــابع القــانوين عليهــا،

حجم التسـهيالت يف الكمبيـاالت املخصـومة

خلوها مـن أي رشط حيـد مـن تـداوهلا وعـدم

وحاجة العميل لتمويل نشاطه ،حتى ال تواجه

وجود أي حتريف أو تعـديل يف البيانـات التـي

هذه التسهيالت ألغراض أخر .

حتتوي عليها دون أن يكون املدين والكفيل قـد
وقعا عىل مثل هذا التعديل.

 -6متابعة حركة اخلصم اخلاصة بالعميل اخلاصـم
ومقارنتها مع حركة حساب جاري ،والتعـرف

 -2مالءة التواقيع التي حتملها الورقة التجارية :أي

عـىل مــا إذا كـان املــدينون يقومـون بالــدفع يف

(مــالءة الشــخص املوقــع عــىل الكمبيالــة مــن

تواريخ االستحقاق بسهولة أو بعـد إنـذارهم،

الناحيــة املاليــة) ومتتعــه بمركــز مــايل ســليم،

وما إذا كـان العميـل يطلـب تأجيـل الـدفع أو

وسمعة جتارية حسنة جتعله أه ً
ال للثقـة للوفـاء

اسرتداد بعض الكمبيـاالت بصـورة مسـتمرة،
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كــام جيــب أن يقــوم البنــك بحســاب نســبة

يرجع البنك بدوره عىل العمالء بايعي األوراق

الكمبياالت غري املدفوعة إىل مجلة الكمبيـاالت

(جير قيد آخر إلثبات الرجوع عىل العمالء).

املخصومة ليسرتشد هبا يف قبـول الكمبيـاالت
ومتابعتها.
 -7قابلية الكمبيالـة إلعـادة اخلصـم لـد البنـك
املركزي ،حيث تلجأ بعـض البنـوك أحيانـا إىل
البنك املركزي إلعـادة خصـم الكمبيـاالت أو
احلصول عىل سلفة من البنك املركـزي بضـامنة

رفضضض األوراق التجاريضضة املخصضضومة لضضد
البنك :إذا توقف املدين عن سداد ورقة جتارية سـبق
للمنشأة أن خصمتها لد البنـك فـإن البنـك عـادة
يقوم بإثبات توقف املـدين رسـمي ًا ،وخيطـر املنشـأة
التي قامت بخصم الورقة لديه عم ً
ال وحيق الرجوع،

الكمبياالت املخصومة واملوجودة لدهيا ،هبدف

وعند قيـام املنشـأة بسـداد املبـالغ املسـتحقة للبنـك

تــوفري الســيولة النقديــة الالزمــة إذا دعــت

وتشتمل عـىل القيمـة يف تـاريخ االسـتحقاق زائـد ًا

الرضورة.

الرسوم القضائية التي محلها البنك إلثبـات التوقـف

الفرع الثالث :إجراءات عملية إعادة اخلصم

عن الدفع ،وتثبت هذه القيمة جيعل حساب املـدينني

تتم هذه اإلجراءات عىل النحو التايل:

مــدين ًا هبــذه القيمــة لكــى تتــوىل بمعرفتهــا اختــاذ

يقوم البنك ببيع األوراق التجارية املخصومة
إىل مؤسسة النقد يف نظري أن يتحمل آجيو يسمى
آجيو إعادة اخلصم" ويعترب هذا اآلجيو من وجهة
نظر البنك مرصوف وبالتايل يكون مدين.
تاريخ استحقاق األوراق املعاد خصمها
يوجد احتاملني:
االحتامل األول :هو حتصيل األوراق املعاد
خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا ال جير البنك
التجاري أي قيد ألن األوراق ملك املؤسسة النقد.
االحتامل الثاين :هو رفض األوراق التجارية
املعاد خصمها ،وهنا ترجع املؤسسة عىل البنك ثم

اإلجراءات الالزمة لتحصـيلها مـن املـدين األصـيل
(عوض ،وآخرين.)486 ،
املطلب الثالث :االلتزامات الناشئة عن عقد اخلصم
يرتتب عىل االتفاق بني العميل والبنك عىل
عقد اخلصم آثار ًا هي عبارة عن التزامات وحقوق
للطرفني.
الفرع األول :التزامات البنك
يلتزم البنك بمجرد إبرام عقد اخلصم بقبول
خصم األوراق التجارية التي تعود للعميل ويف
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حدود االتفاق احلاصل بينهام ،حيث قد يقترص ذلك

وهلذا قد يشرتط البنك عىل العميل يف الورقة

عىل خصم األوراق التجارية فقة أو األوراق

التجارية تقديمها إليه بعد قبوهلا من املسحوب عليه

التجارية والصكوك األخر القابلة للتداول لذا يقع

املدين هبا لضامن استيفاء حقه منه ،وىف هذه احلالة

عىل البنك بمقتىض هذا االلتزام الوفاء بقيمة

يتوجب عىل العميل تقديم الورقة التجارية للمدين

األوراق التجارية التي يتقدم هبا العميل (.P266

هبا لوضع قبوله عليها ،فإذا قبلها حيق له التقدم

 .)Rodiereوال جيوز له رفض ذلك إال إذا كانت لديه

للمرصف خلصمها ،وقد يقوم املرصف بعملية

أسباب تربر ذلك كام لو كانت تلك األوراق عبارة

تقديمها للمدين هبا لتأشري بقبوله هلا (الرببري،

عن أوراق جماملة أو صورية.

ص.)102

التزام البنك بدفع قيمة اخلصم إىل حامل

وجيري وفاء قيمة األوراق التجارية من قبل

الصك فور التظهري الورقة أليه تظهريا تاما ناقال

البنك للعميل بقيام البنك بدفع قيمتها إليه نقد ًا

للملكية من احلامل ،بدفع قيمة اخلصم إيل األخري،

وذلك بتسليم مبلغ نقدي للعميل وهذا هو هدف

ذلك أن البنك بمقتىض هذا التظهري يصبح مالكا

العميل من عملية اخلصم وهو احلصول عىل قيمة

للحق الثابت بالصك ،وبالتايل عليه الوفاء بقيمة
الصك املنقول ملكيته إليه.
حلول البنك حمل حامل الورقة .عملية

األوراق التجارية لسد حاجته من النقود دون انتظار
حلول أجل استحقاقه(.علم الدين1975 ،م،
ص.)145

اخلصم تنتهي قانونا بقيام املدين بالصك حمل اخلصم
بالوفاء بقيمته إىل البنك .فإذا كانت الورقة التجارية

=بجريدة أم القر

 347يف 1350/3/22هـ "حيق

كمبيالة أو سند ألمر تتم عملية اخلصم بصفة هنائية

حلامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار

بقيام املسحوب عليه أو حمرر السند ألمر بالوفاء

عدم القبول أن يطلب الساحب وكل واحد من املحيلني

بقيمة الكمبيالة أو السند ألمر للبنك.

باالنفراد أو مجيعهم أو بعضهم وكل واحد من املحيلني

وحيق للبنك الرجوع عىل مجيع املوقعني عىل
الورقة يف حالة عدم الوفاء هبا .
()6

هذا احلق بالنسبة إيل من قبله وتكون هذه املطالبة بعمل
اإلخطار فإن مل حيصل دفع القيمة تقام الدعو

يف

املحكمة التجارية داخل مخسة يوم ًا من تاريخ سند
استالم اإلخطار وتزد عىل هذه املدة مدة املسافة التي بني

( )6ونصت املادة  88من نظام املحكمة التجارية الصادر
باملرسوم امللكي رقم  32يف 1350/1/15هـ الصادر=

حامل السفتجة سند استالم اإلخطار وتزد عىل هذه املدة
مدة املسافة التي بني حامل السفتجة وجملس التجارة "
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ومع ذلك جيوز االتفاق عىل أن يكون الوفاء

احلقوق الناشـئة عـن تلـك الورقـة التجاريـة ،ألنـه

للعميل من جانب البنك ،بقيد األوراق التجارية يف

يصبح بموجب ذلك التظهري مالكها ،وبالتايل حيق له

احلساب اجلاري للعميل إذا كان لديه حساب جار

إما تظهريها للغري أو االحتفاظ هبا حتى حلول أجل

يف املرصف ،ومثل هذا األمر فيه مصلحة للبنك،

استحقاقها ومطالبة املدين األصيل بقيمتها ،وال جيوز

حيث يستطيع عند عدم دفع قيمة الورقة التجارية
من قبل املدين األصيل هبا القيام بإجراء القيد
العكيس يف احلساب اجلاري للعميل ،وعىل املرصف
يف هذه احلالة إخطار العميل بذلك (املقداد،
2006م ،ص.)180
وقد نصت املادة  375من قانون التجارة
املرصي:
"-1إذا قيدت حصيلة خصم ورقة جتارية يف
احلساب اجلاري ومل تدفع قيمتها يف ميعاد
االستحقاق جاز خصم الورقة ولو بعد شهر إفالس
من قدمها للخصم و الغاء القيد بإجراء قيد عكيس.
 –2ال جيوز إجراء القيد العكيس فيام يتعلق
باألوراق التجارية التي تدفع قيمتها يف مواعيد
استحقاقها ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل غري ذلك ".

للمــدين بالورقــة التجاريــة أو أ موقــع عليهــا
االحتجاج عىل املرصف بأ دفع ناجم عن عالقاتـه
بساحب الورقة أو موقع عليها ألن املرصف يف هـذه
احلالة يستفيد من قاعدة تطهري الدفوع .
()7

وعند رجوع البنك عىل العميل يف حالة عدم
استيفاء قيمة األوراق التجارية من املدين األصيل
هبا ،فإنه يعود إليه للمطالبة بالقيمة االسمية لتلك
األوراق التي وضعها حتت ترصف العميل دون
استنزال ما قبضه من فائدة وعمولة من العميل.
ويرتتب هذا احلق للمرصف بالنسبة لألوراق
التجارية التي مل تدفع من قبل املدين األصيل هبا ،وأيا
كان سبب االمتناع.
يرتتب للمرصف بناء عىل عقد اخلصم ،وعند

ويتضح لنا من هذا النص أن للبنـك احلـق يف

عدم رغبته باالنتظار حلني حلول أجل استحقاق

اسرتداد قيمة الورقة من العميل عند عدم دفعها مـن

األوراق ،احلق يف إعادة خصم هذه األوراق لد أي

املدين األصيل .وأيض ًا من حق البنـك إجـراء القيـد

مرصف أخر ،وذلك لكونه مالكا هلا ،وعادة ال يلجأ

العكيس ولو بعد إشهار اإلفالس.
وعند قيام البنـك بخصـم األوراق التجاريـة

( )7يقصد بقاعدة تطهري الدفوع أن املظهر إليه يتلقى احلق
من املظهر خليا من العيوب التي تشوبه فال جيوز للمدين

التي تعود إىل العميل بعد تظهريها إليه تظهري ًا نـاق ً
ال

بالكمبيالة أن يمتنع عن الوفاء حلامل الصك حسن النية

للملكية ،فإنـه يف هـذه احلالـة حيـل حمـل العميـل يف

مستندا يف ذلك إىل الدفوع التي كان يستطيع التمسك هبا
يف مواجهة دائنة املبارش" (القليويب2005 ،م ،ص.)127
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املرصف إىل هذا اإلجراء ،إال إذا كانت لدية احلاجة

اسرتداد كامل القيمة (القليويب،2007 ،

للحصول عىل قيمة األوراق التجارية التي قام

ص ،)744وإذا حد .خالف بني العميل

بخصم قيمتها للعميل .حتى يستطيع املرصف أن

والبنك يمكن االتفاق عىل حله بالطرق

حيصل عىل النقود الالزمة عند إعادة خصم األوراق

الودية .

التجارية لتمويل عملياته املرصفية(املقداد2006 ،م،
ص.)184
الفرع الثاين :التزام العميل طالب اخلصم

()8

الفرع الثالث :إعادة خصم الورقة التجارية
لد البنك املركزي
تتحقق يف الكمبيالة املخصومة أعىل درجات

 -1التزام العميل املظهر بدفع أجر اخلصم :يلتزم

السيولة كام يمكن حتريكها عن طريق إعادة خصم

العميل املظهر بدفع أجر اخلصم وذلك بأن

الكمبياالت لد البنك املركزي ،ويتم إعادة اخلصم

يؤدي إىل البنك اخلاصم املبالغ املتفق عليها نظري

للكمبياالت املسحوبة داخل مرص وفق القواعد

قيام هذا األخري بعملية اخلصم وتسليم العميل

اآلتية آخذ ًا يف االعتبار أن الكمبياالت التي تقبل

قيمة الصك قبل تاريخ االستحقاق وهو ما

إلعادة اخلصم ال جيوز أن تزيد مدهتا عىل أربعة أشهر

يعرف بأجر اخلصم.

من تاريخ تقديمها أو سته أشهر من تاريخ سحبها:

 -2التزام العميل برد القيمة االسمية للصك إذا مل

 -1تعاد الورقة التجارية للبنك اخلاصم قبل تاريخ

حيصل عليها البنك :يلتزم العميل برد قيمة

االســتحقاق بأســبوع ويــتم ذلــك بتظهريهــا

الصك االسمية إذا مل حيصل عليها البنك يف

لصاحله تظهريا ناق ً
ال للملكية

ميعاد االستحقاق .وال خيصم من قيمة الصك
أيا كان سبب عدم حتصيل البنك لقيمة الصك
أية مبالغ سبق حصوله عليها بمناسبة عقد

( )8حيث نشأت جلنة تسمى جلنة الفصل يف املنازعات

اخلصم مثل النسبة املخصومة من قيمة الكمبيالة

املرصفية أنشأت بموجب األمر السامي رقم 8/729

كأجر للخصم أو العمولة.

وتاريخ 1407 ،7/10هـ والذي تضمن تشكيل جلنة يف

ويعد هذا منطقيا وعادال ،حيث قام البنك
بتقديم اخلدمات فعال للعميل طالب اخلصم
ومع ذلك مل يتلق قيمة الصك ،فيكون من حقه

مؤسسة النقد العريب السعودي من ثالثة مستشارين من
ذو التخصص لدراسة القضايا بني البنك والعميل من
أجل تسوية اخلالفات وإجياد احللول املناسبة بني الطرفني
طبقا لالتفاقيات املوقعة بينهم بطريقة ودية ويف حالة عدم
االتفاق حيال املوضوع للمحكمة.
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 -2تسليم األوراق التجاريـة املعـادة إىل منـدوب

لعمليات قد ترتب مسئولية عىل البنك فمن

البنك اخلاصم املفوض يف ذلك مقابل توقيعـه

العدل متكينه من تفادهيا بالسامح له برفض

باالستالم خشية ضياعها بالربيد ،وما يرتتـب

الدخول يف عالقة قد جتره إىل هذه املسئولية

عىل ذلك من تظهريها إىل حامل حسن النية.

بسبب شخصية أو بسلوك العميل اجلديد ،وأن

 -3حيتسب اخلصـم عـن املـدة مـن تـاريخ إعـادة

عمليات املصارف تقوم عىل االعتبار الشخيص

اخلصم حتى تـاريخ تظهريهـا لصـالح البنـك

وهو يفرتض أن عالقة الطرفني تقوم عىل الثقة

اخلاصم وال يتقاىض من البنك املركزي عمولة

واطمئنان من اجلانبني ويفرتض أن لكل منهام

حتصيل.

اختيار الطرف اآلخر .وللبنك مطلق السلطة يف

 -4يوقع البنك اخلاصم عند إعادة اخلصـم تعهـد ًا

التقدير الذي يسمح له برفض عقد اخلصم إذا

يوافق بموجبه عىل رشاء الورقة التجارية قبـل

خشى رضر .وتتحدد حرية البنك برشط أن ال

تاريخ االستحقاق بأسبوع والرتخيص للبنـك

يكون فيها إساءة استعامل ،فليس له أن يفرض

املركــزي يف اخلصــم عــىل حســابه يف التــاريخ

عىل طالب التعامل قيود ال تتفق مع العادات

املحـــدد إلعادهتـــا إليـــه بقيمـــة الورقـــة

املرصفية .مع مراعات حسن النية وال يقرتن

التجارية(الشواريب 2002 ،م ،ص.)490

الرفض بأي سلوك يؤذي سمعته ،وبأن ال يعلن

اإلشكاليات املرتتبة عىل رفض

هذا الرفض بأي حال بل عليه أن يعترب من

البنك إجراء عمليات مرصفية للعميل ،ومد

أرسار املهنة .وير الباحث أن من حق البنك

حرية البنك يف ذلك :للبنك حق رفض التعامل

قبول أو رفض عملية اخلصم وال كن برشط

مع شخص يريد الدخول يف معامالت .أثريت

عدم إساءة استعامل هذه احلرية وعدم اإلساءة

هذه املسألة يف العمل بمناسبة حق البنك يف

للعميل .حق البنك يف رفض عملية معينة ،إذا

رفض فتح حساب لشخص ال يريده بني

كان لطالب اخلدمة أو العميل حساب مفتوح مل

عمالئه ،فذهب الرأي إىل االقرار للبنك هبذا

يكن للبنك أن يرفض أداء اخلدمة املطلوبة ما

احلق ،وأسسه عىل أن البنك تاجر وحرية

دام األداء املطلوب يتفق مع ختصص البنك

التجارة مبدأ مستقر عليه ومن حق التاجر

وبالرشوط التي جيري البنك عليها يف تعامله مع

اختيار عمالئه ،وأن فتح احلساب يعترب بداية

اآلخرين ،وللبنك أن يرفض عملية اخلصم إذا
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مل حيوز العميل الثقة أو وجود احتامل املخاطرة

الكمبيالة تنشأ بناء عىل عملية بيع ورشاء وهى متثل

(الشواريب 2002م ،ص.)584

من وجهة نظر البنك ضامنا كافيا الستخدام االئتامن

التزامات الدائن (صاحب اخلصم) :يلتزم

الذي يمنحه لرجال األعامل.

العميل بالدفع املبلغ الذي يأخذه املرصف مقابل
خصمه الورقة التجارية ،وهذا املبلغ يمثل أجر
املرصف الذي يتقاضاه نتيجة قيامه بعملية
اخلصم.
ضامن دفع قيمة الورقة يف حال امتناع املدين عن
األداء يف موعد االستحقاق(.السيد2010 ،م،

أما الشيك فأنه حمل خالف ألن الشيك
وسيلة وفاء ومستحق األداء بمجرد االطالع ،بحكم
طبيعته هذه ال خيضع لعملية اخلصم وألن عملية
اخلصم ال تتالءم مع طبيعة الشيك ،الذ هو وسيلة
وفاء ال ائتامن ومستحق االداء بمجرد االطالع
ويعترب يف نفس الوقت أمرا ناجزا بدفع قيمته نقد ًا

ص.)77

وقت تقديمه لالستخالص دون تأخري ،وقضت
املطلب الرابع :األوراق التجارية التي يمكن خصمها

حمكمة مغربية بأن الشيك وسيلة وفاء ومستحق

اخلصم يرد عىل الكمبيالة أو السند آلمر إذا

األداء بمجرد االطالع بحكم طبيعته هذه ال خيضع

كان مؤج ً
ال ،أما األوراق التجارية حلاملها فهي ال

لعملية اخلصم املنصوص عليها يف املادة 526من

تقدم إال ضامن ًا هش ًا ضعيف ًا إذ ال توجد عليها

املقصود باألوراق التجارية

توقيعات ممن يتداوهلا،

مدونة التجارة،

ولذلك ال جيد البنك

املنصوص عليها يف املادة  528من هذا القانون تلك

مظهرين يرجع إليهم عند عدم قيام املدين األصيل يف

التي يكون اداؤها مرتبط ًا بأجل معني لالستحقاق

الورقة بالوفاء مما يشكل خطورة كبرية عند قبول

كالكمبيالة والسند ألمر ،دون الشيك الذ ينبغي أن

خصمها(.العدوي2013 ،م ،ص.)32والبنوك تثق

تكون مؤونته متوفرة وقت إنشائه.

()9

يف الكمبياالت التي تقدم إليها خلصمها أكثر من
ثقتها يف السندات لألمر أو اآلذنية ،وذلك ألن
وجود توقيعني عىل الكمبيالة باإلضافة إىل
التظهريات يمثالن ضامنا للبنك ،كذلك فإن

( )9رقم القرار  488بتاريخ  2007/3/29رقم
امللف 1447/2006منشور عىل املوقع اإللكرتوين،
تاريخ الدخول :2013/11/2
Http: //www.cacmarrakech.malbanque.asp
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اجتاه يف الفقه القانوين ير أن عملية خصم

العمل املرصيف عىل نقل الشيك بمجرد توقيع

الشيك أمر غريب نظر ًا لكونه واجب الدفع فور ًا،

املستفيد عىل ظهره ويعترب هذا التظهري ناقل للملكية

ولكن عملية اخلصم الشيك ذاعة كلام كان مكان

مامل يثبت خالف ذلك .وقد يكون التظهري يف هذه

املستفيد بعيد ًا عن البنك املسحوب عليه بحيث إن
عملية حتصيله تستغرق وقتا يريد احلامل أن يوفره،
فيلجأ إىل بنك قريب منه أو البنك الذ يتعامل معه

()11

احلالة خصام أو توكيل للتحصيل .فللغري أن يتمسك
بالوضع الظاهر باعتباره خص ًام وقد يكون من
مصلحة البنك اعتبار هذا التظهري خصام ألنه عندئذ
مالكا جلميع احلقوق والدعاو والضامنات الناشئة

لعملية خصم ،وهناك اجتاه يف الفقه القانوين ير

من الورقة ومنها ملكية الرصيد الذي يكون له أن

إمكانية خضوع الشيك للخصم يف احلالة التي يكون

خيتص به عند إفالس العميل ،وإذا مل يدفع الشيك

فيها املستفيد بعيد ًا عن البنك املسحوب عليه ،وأن

كان له رجوع عىل عميله ألنه تلقى ملكية الشيك

قبض قيمة الشيك منه تستغرق وقتا طوي ا
ال ،فيضطر

عنه وعىل الساحب ألنه ضامن للوفاء ،ويتخذ

إىل اللجوء إىل البنك الذي يتعامل معه خلصم قيمة

رجوعه عادة صور إجراء قيد عكيس يعترب رجوعا

الشيك بعد نقل ملكيته إليه(.الرببري،2001 ،

رصفيا(عوض ،ص.)713

ص.)96
وإن كان قد انترش خصمه حاليا حيث جر
العرف يف مرص ،قبل صدور قانون التجارة والعمل
به يف 1999/10/17م عىل استخدام الشيكات
مؤخرة التاريخ والتي ال ترصف إال يف التاريخ
املحدد هبا

()10

(القليويب2007م ،ص .)763وجر

( )10ويراعى التعديل الذي أتى به املرشع املرصي عىل م
 503جتار يف شأن إجازة تأخري الوفاء بقيمة الشيك
املسطر والشيكات احلكومية القانون رقم  156لسنه

وأحيانا يرفض البنك خصم الشيك ألنه ال
يريد متلكه ويتحمل بذلك خماطر عدم دفعه ،لكنه
يقبل يف الوقت نفسه أن يقدم لعميله قرضا بضامن
حتصيل هذا الشيك ،فيقيد فور ًا قيمته يف احلساب
لصالح العميل ويظل الشيك مملوكا للعميل ،والبنك
وكيال يف حتصيله ،فال يمتلك البنك مقابل وفائه،
واذا مل يدفع الشيك يف حالة اإلقراض بضامن حتصيله
فإن البنك عادة ما جيري قيد ًا عكسي ًا بمبلغ الشيك يف
حساب العميل ويكون لذلك عليه أن يرد الشيك
إليه.

 2004اجلريدة الرسمية العدد  28مكرر ًا ا يف
2004/7/24

( )11نقض مرصي  1966/ 1/11مج 17ص.87
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بعض املامرسات التجارية واملرصفية يف بعض
االقطار ومنها اجلزائر تسمح بأن يكون استحقاق

القانونية يف إثبات حق املصدر إال أهنا ال ترقى لكي
تكون نقودا كاملة.

الشيك بعد فرتة معينة من الزمن ،وعندئذ يصبح
أداة ائتامن أي دين مؤجل الوفاء قابلة للتداول إذ قد

املبحث الثاين :اإلشكاالت القانونية الناشئة عن

يكون حتصيل الشيك يستغرق مدة طويلة نسبيا

تنفيذ عقد اخلصم يف احلساب اجلاري

النتعاش ورسعة املعامالت التجارية وىف كال هاتني

متهيد

احلالتني يصبح قابال للخصم (القزويني ،شاكر،
1989م ،ص.)95

تنفيذ عقد اخلصم من جانب البنك قد يكون
يف صورة نقل مبلغ قيمة الورقة التجارية يف احلساب

خصم الكمبيالة املستندية هي إمكانية متاحة

اجلاري للعميل ،وبالتايل سوف نتناول اإلشكاالت

للمصدر كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي سحبها عىل

التي تنشأ عن اخلصم يف احلساب اجلاري ،وسوف

املستورد ،وإذا كان األمر يف التحصيل املستندي

نتناول أيض ًا اإلشكاالت التي حتد .نتيجة غش

يتمثل يف التكليف الذي حيصل عليه بنك املصدر يف

العميل للبنك ،وصور القيد العكيس.
وذلك من خالل املطالب التالية:

حتصيل دين املصدر عىل املستورد فانه يف حالة خصم
الكمبيالة املستندية يطلب املصدر من بنكه أن خيصم
له هذه الورقة ،أي يقوم بدفع قيمتها له وحيل حمله

املطلب األول :اخلصم يف احلساب اجلاري
عملية اخلصم يمكن تسويتها إما فور ًا ونقد ًا

يف الدائنية إىل غاية تاريخ االستحقاق.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من القرض

بأن يدفع البنك للعميل املبلغ املتفق عىل تعجيله نظري

ال خيلو من املخاطر مثل القروض العادية واهم هذه

نقل ملكية احلق املخصوم إليه ،سواء كان هذا الدفع

املخاطر ما يرتبة بالوضع املايل للمستورد ومد

الفوري يف اخلزينة أو بوصفه حتت ترصفه فور ًا بأي

قدرته عىل التسديد وحينام قبل بنك املصدر خصم

وسيلة ،ولذلك فإنه عىل العميل اخلاصم أن ينقل إىل

الكمبياالت املستندية لفائدة زبونه ،فهو ال يتفاد

البنك ملكية الورقة التجارية باختاذ الوسيلة املناسبة
والغالب أن تكون الورقة التجارية

متاما مثل هذه املخاطر و ال تعترب املستندات ضامنا

لذلك،

كليا لتحايش هذه املخاطر إال يف حالة السندات

املخصومة

مقابل الدفع ألن السندات و مهام كانت قيمتها

تظهريا ًناقال للملكية لصالح البنك ،والعميل

إذنيه،

فيقوم

العميل

بتظهريها
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اخلاصم يف مقابل ذلك احلق أن يعجل له البنك املبلغ

الورقة ،بحيث إذا فشل البنك يف استيفائها كان له أن

الناشئ له .ويلتزم البنك بوضع قيمة الورقة التجارية

خيرج حق العميل يف احلساب باعتبار أنه ما دخل إال

املخصومة فور ًا حتت ترصف العميل ،ألن ذلك هو

عىل أساس الرشط الفاسخ ،وأن بقاء قيده فيه ال

ما يتفق مع الغرض األسايس من عملية اخلصم وهو

يستقر إال إذا سارت األمور سريها الطبيعي ودفعت

سد حاجة العميل امللحة للنقود دون حلول آجل

الورقة يف موعدها (. ( Hamel.1933- P405-

الورقة (العدوي2013 ،م ،ص .)39وذلك بأن

وللبنك يف سبيل احلصول عىل قيمة الورقة

يقيد حق العميل يف اجلانب الدائن حلسابه اجلاري

التجارية دعويان دعو الرصف الناشئة عن الصك

املفتوح بينه وبني البنك ،فيخضع هذا القيد ألحكام

الذ قام بخصمه ويرجع هبا عىل كل من امللتزمني يف

املدفوعات يف احلساب اجلاري.

الورقة ومن بينهم العميل املستفيد من عملية

عرف قانون التجارة رقم  17لسنة 1999م
املرصي احلساب اجلاري يف املادة  1/361بأنه (عقد
يتفق بمقتضاه طرفان عىل أن يقيدا يف حساب عن
طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ
عن العمليات التي تتم بينهام بحيث يستعيضان عن
تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع عىل
احلساب عند قفله).
عملية تنفيذ عقد اخلصم يف حساب جاري
فإن حق الدافع ضد البنك وهو حق ناجز ومؤكد

اخلصم .والدعو املستندة إىل اتفاق اخلصم ،هي
دعو غري مرصفية ،يسرتد بمقتضاها املبالغ التي
دفعها يف حدود الصكوك غري املدفوعة أيا كان سبب
االمتناع عن دفعها كام لو أمهل فعالً يف املواعيد
املقررة قانونا ،ففي هذه احلالة يستطيع اللجوء إىل
الدعو الثانية نظر ًا لسقوط حقه يف دعو الرصف
بسبب اإلمهال(البارودي ،وآخرين2001 ،م،
ص.)423
وير اجتاه يف الفقه بأن دخول حق العميل
احلساب اجلاري يكون بصفة هنائية بحيث أنه إذا مل

يدخل احلساب فور ًا ،ولكن حق البنك ضد العميل

تدفع الورقة يف موعدها ف ً
ال يتحتم أن يكون الفسخ

أي حقه يف الزامه برد قيمة الورقة إذا مل تدفع فهو

هو أول إجراء يتحرك ،بل األوىل أن يكون ما يتحرك

حق احتاميل متوقف عىل عدم وفاء الورقة فال يصلح

أوالً هو ضامن الدافع للوفاء(عوض2008 ،م،

لدخوله احلساب بشكل هنائي؛ وهلذا ير

بعض

ص.)227

الفقه أن حق العميل هو املقابل حلق البنك يدخل

وقد يتخذ هذا الرجوع صورة إخراج القيد

احلساب معلقا عىل رشط فاسخ هو عدم وفاء

املمثل لقيمة الورقة من احلساب ،وذلك بإجراء قيد
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أخر يمثل حق البنك يف هذا الرجوع ،وبذلك يكون

العملية فإن هذا التأثري يمتد إىل املفرد املقيد يف

قيد ًا حلق جديد هو حق البنك يف الرجوع.

احلساب .ونصت املادة 1/37ت مرصي عىل تطبيق

وىف الثانية يكون تأكيد ًا للعقد وحتريكا

خاص يتعلق بالورقة التجارية التي قيدت يف

للضامن الناشئ عنه ،فيعترب القيد العكيس إلغاء للقيد

احلساب اجلاري ،إذا مل يستطيع البنك احلصول عىل

األول إذا كان تعبري ًا عن فسخ العقد أو إبطاله،

قيمتها يف امليعاد.

وكذلك يف حالة تنفيذ اتفاق بني الطرفني عىل

يف هذه احلالة أجاز املرشع للبنك أن يقوم

اسرتداد الورقة قبل حلول أجلها .ولكنه يكون قيد ًا

بتعديل احلساب ،وذلك بإلغاء القيد الذي أجراه

حلق جديد لصالح البنك يف حالة أن يقصد به البنك

سابقا عن طريق إجراء قيد عكيس يعادل ما قيده

مبارشة حقه يف الرجوع عىل العميل بدعو

كمدفوع من العميل (قرمان ،2010 ،،ص.)355

الرصف ،وبذلك ال يمس القيد األول الذي حصل
لصالح العميل وإن كان يمحوه حسابي ًا بطريق

املطلب الثاين :اإلشكاالت التي حتدث نتيجة غش

املوازنة بني القيدين ،وهلذا يكون القيد عكسي ًا يف كل

العميل وطرق حلها

احلاالت ،ولكن طبيعته ختتلف باختالف الدور

لو وقع البنك ضحية غش من جانب العميل

املقصود له أن يؤديه(.)Rives Langes P .280.

الذ يقدم له ورقة من أوراق املجاملة ال متثل دينا
()12

ومن آثار احلساب اجلاري اإلبقاء عىل العالقة

حقيقيا أو عالقة جدية؟ يف هذه احلالة يكون للبنك

بني الدين األصيل واملفرد املقيد يف احلساب حيث

حق طلب إبطال العقد .لكن هذا الطلب ال تبدو

نصت م  363ت مرصي عىل أن " قيد الدين يف

وجه املصلحة فيه إال يف حاالت اخلصم اجلزائي

احلساب اجلاري ال حيول دون استعامل احلقوق

وهى صورة للخصم ينزل فيها البنك عن حقه يف

املتعلقة بالعملية املنشئة هلذا الدين ".

الرجوع عىل الدافع ،وبذلك يتحمل عمليا إعسار

يتضح من ذلك أن املرشع خيرج احلساب

املسحوب عليه ألنه غالبا ما يكون يف بلد أجنبي

اجلاري عن التطبيق املجرد آلثار التجديد كام هي

وبذلك تكون للبنك مصلحه يف إبطال العقد ليتمكن

مقررة يف القواعد العامة ،التي تقطع الصلة بني
الدين القديم والدين اجلديد ،وعىل ذلك فإنه رغم

( )12كمبيالة املجاملة هي الكمبيالة الصادرة دون أن

قيد الدين يف احلساب اجلاري إال أنه عالقة هذه القيد

تتوافر فيها نية االلتزام بدفع قيمتها لد املوقعني عليها،

(كأحد مفردات احلساب ) بالعملية املنشئة له تظل
موجودة ومن ثم إذا حد .ما هو يؤثر عىل هذه

فهي تصدر بقصد احلصول عىل ائتامن ومهي كأن يسحب
أحد التجار كمبيالة عىل تاجر آخر فيقبلها هذا األخري
جماملة للساحب ودون أن يكون يف حقيقة األمر مدينا له.
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من الرجوع عىل الدافع نتيجة إلبطال التنازل الصادر

صحة عقد اخلصم .ويفرق بني ما إذا كان البنك

منه ،هنا يسرتد البنك الرجوع الرصيف مادام النزول

يعلم أن الورقة منزوعة بطريق غري مرشوع من مالك

عنه قد أبطل وكذلك يبقى له حقه يف الرجوع

سابق ،ويستوي هبذا العلم الثقة املطلقة يف عميله

بمقتىض العقد طاملا أنه اليزال قائ ًام .أما أبطال العقد
كله فيرتتب عليه أن يكون للبنك اسرتداد ما عجله
للعميل بدعو الرصف وكذلك مطالبته بتعويض
الرضر ،وتعود ملكية الورقة إىل العميل ،إن كان
للبنك أن حيتفظ هبا عىل أساس حق احلبس حتى
يستوىف حقوقه.
ويتوقف األمر عىل امليدان الذ

أعمل فيه

الغش أو عيب الرضا عموما ،فإن كان الفساد قد
أصاب العقد كله كان ثمة حمل إلبطاله وإن كان قد
اجته إىل التنازل وحده أمكن قرص البطالن عىل
التنازل مامل يكشف القايض أن العقد بكامل رشوطه
وحدة ال تتجزأ ،فعندئذ يتعني إبطال العقد
برمته(عوض2008 ،م ،ص.)681

التي متنعه من التحقق والتحري فالقانون حيمي
احلامل األصيل ،ويسمح له باسرتداد الورقة .وال
يكون للبنك يسء النية باملعنى السابق إقامة دعو
بالبطالن ضد احلامل حسن النية.
ولكن إذا كان البنك سيئ النية فهل تعترب
العملية إقراضا ؟.
إن البنك ال يكسب أي حق ضد الغري بل إن
عليه أن يتخىل عن الورقة – فال تعترب العملية خص ًام.
لكن هذا التحليل غري كايف ألن الوضع هنا خصم
باطل وليس قرضا صحيحا ،ألن البنك قصد إجراء
خصم ال إقراض.
وإذا كان البنك حسن النية ومل يرتكب خطأ

وقد نصت املادة  392من قانون التجارة

جسيام فله املطالبة بحقوقه كحامل حسن النية حتى

الكويتي رقم  68لسنة 1980م "يعد قيد الورقة

ضد احلامل األصيل ما دام توقيعه عىل الورقة ولكن

التجارية يف احلساب اجلاري صحيح ًا عىل أال

هل للبنك أن يطالب بإبطال اخلصم باعتبار أنه حائز

حتتسب قيمتها إذا مل تدفع يف ميعاد االستحقاق وىف

ليشء مملوك للغري وإن كان غري ملزم بالتخيل عنه؟

هذه احلالة جيوز إعادهتا إىل صاحبها وعكس

ما دام البنك حسن النية فال يمكن اسرتداد الورقة

قيدها".

منه ،وال مصلحة له يف رفع الدعو  ،بل قد يفرس

هل يشضرتط أ تكضو الورقضة ملكضا للضدافع
وقت اخلصم؟
يثور النزاع يف جهتني بني البنك واملالك
احلقيقي حول امللكية ،بني البنك واخلاصم حول

ذلك منه عىل أنه خيشى اسرتدادها بسبب كشف سوء
نيته مثاالً (عوض2008 ،م ،ص.)698

جملة جامعة امللك سعود ،م ،27احلقوق والعلوم السياسية ( ،)2الرياض (2015م1436 /هـ)

املطلب الثالث :صورة القيد العكيس
وقد عرف القانون التجارة الكويتي القيد
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حتصيل الورقة ،وذلك يف اجلانب الدائن له واجلانب
املدين من حساب العميل.

العكيس يف م " 2/403ويقصد بالقيد العكيس قيد

وللبنك أن يستخدم يف الرجوع عىل العميل

مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضاف ًا إليها الفوائد

طريق دعو الرصف أو طريق دعو العقد أهيام

القانونية من تاريخ االستحقاق واملرصوفات يف

أصلح له ،فإن إجراء القيد العكيس قد يكون مبارشة

اجلانب املدين من احلساب املاده 2/403من قانون

لدعو الرصف أو مبارشة لدعو العقد(عوض،

التجارة الكويتي رقم  68لسنة ".1980

ص .)770حق البنك يف إجراء القيد العكيس

اجتاه يف الفقه ،أن القيد العكيس قد

باحلساب اجلاري لألوراق التجارية التي ختصم لديه

وير

يكون تعبري ًا عن الفسخ وقد يكون وسيلة للرجوع

وال يتم حتصيلها ويستند إىل حقه يف دعو الضامن

بالضامن ،ويف احلالة األوىل يكون مظهر ًا لفسخ العقد

الناشئة عن عقد اخلصم والتي حياول البنك الرجوع

وإعادة األمور إىل حالتها األوىل.

عىل طالب اخلصم بقيمة الورقة يف حالة عدم الوفاء

-1القيد العكيس كصورة ملبارشة دعو
الضام

بقيمتها عند االستحقاق كام يستند كذلك إىل حقه يف
دعو الرصف الناشئة من تظهري الورقة إليه تظهري ًا

يف حالة عدم دفع الورقة التجارية عند األجل

ناقال للملكية حتول حق الرجوع عىل املظهر طبق ًا

املحدد للدفع ،يوجد ضامن يف ذمة العميل ضامن

لإلجراءات واملواعيد املنصوص عليها يف القانون

ناشئ من العقد تنفيذ ًا لرشط ضامن التحصيل،

التجاري بحيث إذا سقة حق البنك يف تلك

وضامن من توقيعه عىل الورقة طبقا ألحكام

الدعو

لعدم مراعاة تلك اإلجراءات واملواعيد

الرصف .فإذا بقى العقد قائ ًام ظل للبنك حق الرجوع

امتنع عليه إجراء القيد العكيس لسقوط حقه يف

عليه هبذين الضامنني ،فإذا مل يكن اخلصم قد تم يف

دعو

الرصف .وقد قضت حمكمة النقض بأن

إطار احلساب اجلاري كان للبنك أن يرجع عىل

سقوط حق البنك يف دعو الرصف لعدم مراعاته

العميل عن طريق القضاء متخذ ًا سبيل دعو العقد

اإلجراءات واملواعيد املنصوص عليها ال خيل بحقه

أو دعو الرصف ،لكن متى كان حق العميل قد
دخل احلساب اجلاري القائم بني الطرفني كان للبنك
أن جير قيدا عكسي ًا بحقه الناشئ له تنفيذ لضامن
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يف إجراء القيد العكيس استنادا إىل حقه يف دعو
الضامن الناشئة عن عقد اخلصم.

()13

االستحقاق جاز ملن خصم الورقة ولو بعد اشهار
إفالس من قدمها للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد

وحيق للبنك الرجوع عىل العميل أو أي موقع

عكيس" وللبنك أن يترصف فيها بإعادة خصمها

آخر عىل الورقة للمطالبة بقيمتها ،وذلك بعد اختاذ

لد بنك آخر أو لد البنك املركزي ،فيحصل عىل

اإلجراءات التي يتطلبها قانون الرصف وهذه

ما حيتاج إليه من نقود لرد املبالغ املودعة لديه أو فتح

االجراءات هي وجوب سحب احتجاج عدم الوفاء

اعتامدات جديدة وتتم إعادة اخلصم برشوط أقل

يف املواعيد التي قررها القانون ،وحق املرصف

كلفة من اخلصم ،نظر ًا ألن الوقت املتبقي عىل

بالرجوع عىل العميل أو أي موقع عىل الورقة حيث

االستحقاق يكون أقل فيكون سعر إعادة اخلصم

نصت املادة  391من قانون التجارة العامين (يكون

بدوره أقل ،وآلن توقيع البنك املظهر يزود الورقة

للبنك قبل املدين األصيل يف الصك واملستفيد من

بتأمني جديد(طه ،مصطفى كامل ،وآخر2006م،

اخلصم وغريمها من امللتزمني مجيع احلقوق الناشئة

ص.)354
-2القيد العكيس صورة لد املرصف

عن الصك الذ خصمه).
وىف حالة رجوع البنك عىل العميل يف حالة

حق البنك يف إجراء القيد العكيس باحلساب

عدم استيفاء قيمة الورقة التجارية من املدين األصيل

اجلاري لألوراق التجارية التي ختصم لديه وال يتم

هبا ،فإنه يعود إليه للمطالبة بالقيمة االسمية لتلك

حتصيلها ،يستند إىل حقه يف دعو الضامن الناشئة

األوراق والتي وضعها حتت ترصف العميل دون

عن عقد اخلصم والتي ختول البنك الرجوع عيل

استنزال ما قبض من فائدة وعمولة(املقداد،

طالب اخلصم بقيمة الورقة يف حالة عدم الوفاء

ص.)183

بقيمتها عند االستحقاق ،كام يستند كذلك إىل حقه

ونصت املادة  1/403من قانون التجارة

يف دعو

الرصف الناشئة من تظهري الورقة إليه

الكويتي" إذا قيدت حصيلة خصم ورقة جتارية يف

تظهريا ناق ً
ال للملكية خيول حق الرجوع عيل املظهر

احلساب اجلاري ومل تدفع قيمة الورقة يف ميعاد

طبقا لإلجراءات واملواعيد املنصوص عليها يف
القانون التجاري بحيث إذا سقة حق البنك يف تلك

( )13طعن نقض مرصي رقم  288لسنة  40ق جلسه
 1976/2/9ص-808مشار إليه د سميحة القليويب،
مرجع سابق ص 739

الدعو

لعدم مراعاة تلك اإلجراءات واملواعيد

امتنع عليه إجراء القيد العكيس لسقوط حقه يف
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دعو الرصف ،عىل أن سقوط حق البنك يف دعو

القيد العكيس ،فإذا كان البنك قد سبق أن نزل عىل

الرصف ال خيل بحقه يف إجراء القيد العكيس استنادا

هذا الرجوع أو تعطل هذا الرجوع بسبب التمسك

إىل حقه يف دعو الضامن الناشئة عن عقد اخلصم ـ

عليه بدفع ما ،كان للدافع العميل أن يطالب هذا

إذ كان ذلك وكان بني من األوراق أن البنك الطاعن

بإبطال القيد العكيس ،وكذلك احلكم لو تعذر هذا

قد متسك يف دفاعه أمام حمكمة االستئناف بأن

الرجوع بسبب سقوطه باإلمهال أو التقادم.

()15

األوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه

وإذا كان الرشط يف الرجوع الرصيف هو اختاذ

باحلساب اجلاري تنفيذا لعقد فتح االعتامد ،وأن

إجراءات معينة ،كتقديم الورقة للوفاء يف موعد

حقه يف إجراء القيد العكيس يستند إىل عملية اخلصم

استحقاقها وحترير احتجاج عدم الدفع وإعالنه يف

ذاهتا دون حاجة إىل اتفاق خاص ،وذلك بغض

مواعيد معينة ،فإن البنك ال يكون قد اتبع إجراء

النظر عن حقه يف الرجوع استنادا إىل دعو

القيد العكيس صحيح ًا ،إال متى أثبت قيامه هبذه

الرصف ،وكان احلكم املطعون فيه قد اكتفي بتأييد

االجراءات ،ما مل يمكن ثمة سبب إلعفائه منها يف

احلكم االبتدائي الذي انتهي إىل عدم أحقية الطاعن

القانون أو االتفاق .لكن سقوط احلق يف دعو

يف إجراء القيد العكيس استنادا إىل سقوط حقه يف

الرصف ال خيل بحق البنك يف إجراء القيد العكيس

دعو الرصف ،دون أن يتناول ما أثاره البنك من

استنادا إىل دعو الضامن.

()16

دفاع جوهري بشأن تنفيذ عملية اخلصم باحلساب

وال جيوز إجراء القيد العكيس إال يف حالة

اجلاري وحقه يف إجراء القيد العكيس استنادا إىل

رفض الوفاء بالورقة التجارية يف أجل استحقاقها

ضامن اخلصم ،فأنه يكون معيبا قارص البيان .
()14

املبني فيها،

ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل غري

القيد العكيس صورة ملبارشة دعو الرصف

ذلك(املادة  357من قانون التجارة املرصي) .ما مل

تعني إلجرائه أن يكون للبنك حق يف الرجوع رصفيا

يكن البنك املستفيد قد مد يف هذا األجل قبل حلوله،

عىل العميل ،وال يكفى إلمكان إجراء القيد العكيس

فال جيوز إال متى حل هذا األجل اجلديد ،أما إذ حل

صحيح ًا عدم وفاء الورقة يف موعدها ،بل جيب أن

األجل األصيل وطولب املدين ما ستمهل البنك

يكون حق دعو الرصف قائام حتى وقت إجراء
( )15نقض فرنيس  27يناير سنة ،1941مشار إليه د /عىل
( )14الطعن رقم  288لسنة  40ق جلسة  9/2/1976ص
.408

مجال الدين عوض مرجع سابق ،ص771
( )16نقض مرصي  1976-2-9جمموعة  27ص 108
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وأمهله اعترب وفاء الورقة قد رفض فيكون له إجراء

حقه يف دعو الرصف عىل أن سقوط حق البنك يف

القيد العكيس بالرغم من هذا اإلمهال(عوض،

دعو الرصف ال خيل بحقه يف إجراء القيد العكيس

2008م ،ص.)771

استناد ًا اىل حقه يف دعو الضامن الناشئة عن عقد

ويكتفى بعدم وفاء الورقة يف نظر من يعترب

اخلصم ،والتي ختول البنك حق الرجوع عىل طالب

القيد العكيس متثيالً لفسخ عقد اخلصم أو ألبطاله

اخلصم بقيمة الورقة يف حالة عدم الوفاء بقيمتها عند

بسبب انعدام السبب إذ يكون القيد العكيس عندئذ

االستحقاق ،كام يستند كذلك إىل حقه يف دعو

إبطاالً للقيد األول ويكفى له عدم وفاء الورقة دون

الرصف الناشئة عن تظهري الورقة إليه تظهري ًا ناقال

حاجة إىل مراعاته قواعد قانون الرصف.

للملكية خيول حق الرجوع عىل املظهر طبق ًا

ونصت املادة 1/375من قانون التجارة
املرصي "إذا قيدت حصيلة خصم ورقة جتارية يف

لإلجراءات واملواعيد املنصوص عليها يف القانون
التجاري.

احلساب اجلاري ومل تدفع قيمتها يف ميعاد

-3القيد العكيس نتيجة زوال عقد اخلصم

االستحقاق جاز ملن خصم الورقة ولو بعد شهر

إذا فسخ عقد خصم األورق التجارية أو بطل

إفالس من قدمها للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد

زال العقد بأثر رجعى ،ومن حق البنك أن جير قيدا

عكيس  _2ال جيوز إجراء القيد العكيس إال فيام

عكسي ًا بإلغاء القيد األول ،هذا القيد العكيس

يتعلق باألوراق التجارية التي مل تدفع قيمتها يف

إجباري ألنه يستهدف إعادة األمور إىل أصلها تطبيقا

مواعيد استحقاقها ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل غري

ألثر الفسخ ،وهذا يف مصلحة البنك إذ يتعذر عليه

ذلك".

مبارشة أي رجوع ناشئ من العقد الذي فسخ أو

حق البنك يف إجراء القيد العكيس باحلساب

بطل(عوض2008 ،م ،ص.)777

اجلاري لألوراق التجارية التي ختصم لديه وال يتم

جيوز أن يتفق طرفا عقد اخلصم عىل فسخه

حتصيلها ،يستند إىل حقه يف دعو الضامن الناشئة

قبل حلول ميعاد استحقاق الورقة حمل العقد وحيدد

عن تظهري الورقة إليه تظهري ًا ناق ً
ال للملكية خيول

الطرفان ودي ًا مستحقات كل منهام قبل اآلخر

حق الرجوع عىل املظهر طبقا لإلجراءات .بحيث إذا

وبالنسبة للعائد الذ يتلقاه البنك فإنه حيتفظ بالقدر

لعدم أختاذ

املستحق له مع رد العائد عن املدة التي ينتظرها نتيجة

اإلجراءات امتنع عليه إجراء القيد العكيس لسقوط

فسخ العقد عىل خالف سعر اخلصم الذ يظل من

سقة حق البنك يف تلك الدعو
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بعض الفقه أنه

مستحقات البنك (القليويب ،ص.)737وقد تنتهي

لقبوله عملية االسرتداد .وير
()17

عملية اخلصم قانون ًا بقيام املدين بالصك حمل اخلصم

يلزم لتمتع البنك هبذه احلرية يف فرض حل معني عىل

بالوفاء بدينه إىل البنك فإذا كان الصك كمبيالة أو

العميل أن يشرتط قبل تنفيذ االسرتداد أي عند

سند ألمر تتم عملية اخلصم بصفه هنائية بقيام

االتفاق عليه استبعاد حقه الناشئ منه من نطاق

املسحوب عليه أو حمرر السند ألمر بالوفاء بقيمة

احلساب اجلاري املفتوح بينهام(عوض.)778 ،

الكمبيالة أو السند ألمر البنك .يف هذه احلالة يرد

أ) مصري الورقة التجارية يف حالضة فسضع عقضد

البنك باتفاق بينه وبني العميل الورقة إىل العميل،

اخلصم :ال يلزم البنك برد الورقـة للعميـل

ويرد املبلغ الذ قبضه مضافا إليه العمولة والفائدة

متى أجر القيد العكيس إال إذا كان القيـد

عن املدة السابقة عىل االسرتداد .وبدال من أن يدفع

العكيس ـ وارد عــىل كــل القيمــة االســمية

العميل إىل البنك مبارشة يكتفى البنك بأن جير قيدا

للورقة ،فإن كان جزئيـا كـان لـه اسـتبقاؤه

عكسي ًا يف اجلانب املدين حلساب العميل

ليســتكمل عــن طريقهــا مــا ينقص ـه فــإن

مد حرية البنك يف إجراء القيد العكيس.

احلساب وقت القيد العكيس قد قفل وكـان

وهل من حق البنك أن جيرب العميل عىل رد املبلغ

به رصيد يكفي وفاء البنـك وقـت املقاصـة

نقدا؟ يفرق البعض من الفقه بني ما إذا كان

بني حق البنـك والرصـيد الناشـئ لصـالح

االسرتداد باتفاق الطرفني السابق عىل تنفيذه أي إذا

العميل من قفل احلساب فعليه ردها ،أما إن

كان البنك ملزما عىل قبول الرد ،فهنا يكون ملزما

كــان الرصــيد مــدينا أو غــري كــاف لوفــاء

بإجراء القيد العكيس املقابل للقيد األول ،وال يكون

مطلوب البنك كان لـه االحتفـاظ بالورقـة

له إجبار العميل عىل الدفع نقد ًا ،أما أن مل يكن ثمة

حتى يسـتويف عـن طريقهـا كامـل حقـه يف

اجبار للبنك بأنه مل يكن متفقا عىل عملية االسرتداد،

رصيد احلسـاب بأكملـه ،وحقـه يف حـبس

فإن البنك يكون له أن يرفضها ،ولذا يكون له إذا

الورقة عىل هذا النحو يضمن وفاء الرصـيد

قبلها أن يفرض عىل العميل دفع املبلغ نقدا كرشط

كلــه ولــيس فقــة قيمــة املســتحق بســبب

( )17استئناف خمتلة  17مارس  1960املجلة الفصلية
 1963ص ،132مشار إليه يف مؤلف د /عىل مجال الدين
عوض ،ص 778
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اخلصم أو االسرتداد ،وذلـك تطبيقـا ملبـدأ

يف قطاع من القطاعات وهو القطاع املرصيف

احلساب اجلاري.

تبلـــغ فيـــه املخـــاطر املحتملـــة ذروهتـــا

ب) القيد العكيس إثناء تشغيل احلساب ومضد
فعاليتضضب بعضضضد فضضضت املسضضضطرة :تتمحـــور

(.) les conflits ،p97.Stouffer
البعض أن هذه املسائل الرصفية

وير

اإلشكالية الرئيسية حول مد اعتبار القيد

حيكمها قانون واحد يطوهيا مجيعا ويرس عليها هو

العكيس معادالً للوفـاء عنـد إجرائـه اثنـاء

قانون حمل الوفاء .ففيه يتحقق حمور اإلدارات وتثور

تشغيل احلساب وذلك برصف النظـر عـن

معظم املنازعات ويتم التنفيذ ويتوفر األمان

كونه اجر بعد صدور حكم فتح املسـطرة

للمتعاملني يف الورقة وتتحقق وحدة القانون املطبق.

يف احلالة التي يقرر فيها السنديك مواصـلة

هذه االزدواجية يف االسناد واملتمثلة يف تطبيق قانون

العمــل باتفاقيــة احلســاب اجلاري(أمحــد

البنك عىل جانب من العمليات وقانون حمل الوفاء

بال) .

عىل اجلوانب ذات الطبيعة الرصفية أمر ال غرابة فيه

()18

ج) إشكالية القانو الواجب التطبيق عىل عقضد

عىل اإلطالق فهو ترمجة طبيعية لكون اخلصم عملية

اخلصضضم الضضدوي :عقــد خصــم األوراق

مركبة ائتامن من ناحية ،وتنازل عن قيمة احلق الثابت

التجاريـــة يلعـــب دور ًا بـــارزا يف نطـــاق

يف الورقة من ناحية أخر (عبد العال2007 ،،م،

العالقــات اخلاصــة الدوليــة ،وذلــك ألن

.)317

اخلصم عادة ما يرد عىل مبالغ مالية ضخمة
من ناحية وألن األوراق التجارية التي يـتم

املبحث الثالث :اإلشكاالت القانونية الناشئة عن

خصمها كثري ًا ما تكون مستحقة الوفاء مـن

عقد اخلصم يف حالة اإلفالس

اخلــارج مــن ناحيــة آخــري ،وأن البنــوك

متهيد

والدائنني من ناحية ثالثة ال يتخلون بسهولة

اإلفالس هو توقف التاجر عن دفع ديونه

عن الضامنات التي توفرها الورقة التجارية

التجارية ،وهو نظام مجاعي خاص بالتجار حيكمه
قواعد القانون التجاري وهيدف إىل محاية االئتامن

( )18بحث بعنوان (النظام القانوين للقيد العكيس) منشور
عىل

موقع

العلوم

القانونية

تاريخ

2013/11/20م www.marocdrait.com

الدخول

التجاري ،وتصفية أموال التاجر املدين املتوقف عن
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دفع ديونه التجارية(عبد الصادق2011 ،م،

املفلس مضطر ًا إىل اخلضوع ملزامحة الدائنني

ص.)279

اآلخرين .إال أن البنوك استقرت عىل أن األوراق

إذا أفلس أحد العمالء وجب عىل البنك أن

التي تدخل احلساب إنام تدخله هنائيا ولكن هذا

جيمد حسابه كله ،كام يكون عىل البنك أن ينكر عىل

الدخول معلق عىل رشط حتصيل قيمتها يف امليعاد

الطرف املفلس سلطته يف تشغيل احلساب ،وأن

()19

فإذا مل حتصل كان للبنك أن جيري قيدا عكسي ًا

خيطر باقي البنوك ،كام يكون عليه عندما يقدم إقراره

للقيد الذي اجراه بمناسبة دخوهلا احلساب

لوكيل التفليسة أو املحكمة أن يذكر رصيد احلساب

(الشواريب ،ص.)1376

اخلاص باملفلس والرصيد املحتمل يف حصة املفلس

حيث نصت املادة  3/369ت مرصي "ويف

من حساب مشرتك بالبنك مع أشخاص أخرين.

مجيع األحوال يقفل احلساب اجلاري بوفاة أحد

وإذا علم البنك مقدار حصة املحجوز عليه وقت

طرفيه أو شهر إفالسه أو اعساره أو احلجر عليه "

احلجز أمكنه أن يقرص احلكم عليها وأطلق حرية

اخلصم الذ يربمه املفلس أثناء فرتة الريبة يتعرض

املفلس بتشغيل احلساب مادامت احلصة املحجوزة مل

للبطالن بوصفة معاوضة يأخذ وضعه ألن كالً من

يعد ممكن ًا وقوع ترصف فيها (الشواريب2002 ،م،

الطرفني يعطى مقاب ً
ال ملا يأخذ.

ص.)1391

أما بعد شهر اإلفالس فال ينفذ مثل هذا

اإلفالس يؤدي إىل اقفال احلساب ويمنع

العمل عىل مجاعة الدائنني ،ألن املفلس قد رفعت يده

دخول مدفوعات جديدة ،فإذا فرضنا أن أحد طريف

عن إدارة أمواله ،بحيث يلتزم البنك برد الورقة اىل

احلساب وليكن بنكا قد تلقى أوراقا جتارية من

مجاعة الدائنني ،وخطورة العمل يف هذه الظروف أن

عميله عىل سبيل اخلصم فإهنا تدخل احلساب وتقيد

البنك ال يستطيع بعد رد الورقة إىل الدائنني.

فيه ألن البنك يمتلكها فورا فإذا مل تدفع الورقة يف

والبنوك وهى يف سبيل محاية مصاحلها يف

ميعاد االستحقاق ظل البنك مالكا هلا وامتنع عليه

خصوص قيد األوراق التجارية ،أن جتمع بني قواعد

أن يرجع يف االئتامن الذي أعطاه للطرف األخر

احلساب اجلاري وقواعد االفالس وأحكام قانون

مقابل إدخال هذه الورقة احلساب أي امتنع عليه أن

الرصف مجيعا لتأخذ من كل منها أصلحها هلا

جيري قيدا عكسي ًا لقيد الورقة وهكذا جيد البنك
نفسه وقد أصبح بسبب هذه الورقة دائنا للعميل

( )19وإجراء القيد العكيس هو كتابة قيد بقيمة مساوية
لقيمة الورقة يف اجلانب اآلخر من احلساب.

272

حممد مصطفى عبد الصادق مريس :اإلشكاالت القانونية الناشئة عن عملية خصم األوراق التجارية

وعارضها يف ذلك وكالء التفاليس ،وتدخل القضاء

عكيس  -2ال جيوز إجراء القيد العكيس إال فيام

إلرساء القواعد املناسبة.

يتعلق باألوراق التجارية التي مل تدفع قيمتها يف

وسوف نعالج بعض اإلشكاالت التي حتد.

مواعيد استحقاقها ،ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل غري

نتيجة القيد العكيس لألوراق التي حيل موعد وفائها

ذلك.

 ،وال جيوز كشة أو حمو القيد األصيل ألنه

قبل أو عند قفل احلساب ،وتلك التي يقفل احلساب

من القواعد األساسية املحافظة عىل السالمة املادية

ومل حيل أجلها بعد ،ومقدار مبلغ القيد العكيس من

لكافة القيود ،وبالتايل تلغى قيمة القيد األول ،والقيد

خالل املطالب التالية.

العكيس اختياري للبنك القابض.

()20

للبنك أالا جيري القيد العكيس وحيتفظ
املطلب األول :األوراق التجارية احلالة عند قفل

بالورقة لريجع عىل تفليسة الدافع وعىل الضامن

احلساب

بدعو الرصف ،وله كذلك أن جير قيدا عكسي ًا

إذا كانت األوراق التي دخلت احلساب

بقيمتها وال يمنع ذلك من الرجوع بدعو الرصف

مستحقة الدفع وقت أن قفل احلساب بسبب

عىل الضامن املوقعني عىل الورقة.

اإلفالس فقد يكون متفقا بني الطرفني عىل أن هذه

ولكنه بالنسبة للدافع إذا أجر البنك قيد ًا

األوراق مل تدخل احلساب إال برشط حتصيلها

عكسي ًا مل يكن له أن يقاضيه بدعو الرصف وإذا

ويكون قيدها إذن معلق ًا عىل رشط فاسخ كام يكون

قاضاه عىل أساس دعو الرصف مل يكون له أن

اجراء قيد عكيس بقيمتها مستندا إىل اتفاق الطرفني.

يعود إىل إجراء القيد العكيس بعد ذلك .فهو ليس

وقد يتفق الطرفان عىل عدم جواز إجراء هذا

قيد ًا بدين جديد بل هو تكمله للقيد السابق أو تنفيذ

القيد العكيس وعىل أن دخول الورقة احلساب هو
دخول هنائي(عوض2008 ،م ،ص.)786

لالتفاق السابق عىل قفل احلساب.
ولذلك فهو جيوز بعد قفل احلساب ألن أصله

ونصت املادة  1/375من قانون التجارة

سابق عىل هذا االقفال ،وال جيوز هذا القيد العكيس

املرصي  -1إذا قيدت حصيلة خصم ورقة جتارية يف

إال إذا ثبت بصفة مؤكدة عدم الوفاء بقيمة الورقة،

احلساب اجلاري ومل تدفع قيمتها يف ميعاد

ويكون ذلك إما بعمل احتجاج عدم الدفع أو

االستحقاق جاز ملن خصم الورقة ولو بعد شهر
إفالس من قدمها للخصم ،إلغاء القيد بإجراء قيد

( )20قانون التجارة املرصي رقم 17لسنة ،1999املادة
.2/1/375
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املطلب الثاين :اآلثار التي ترتتب عىل القيد العكيس

للمرصوفات ،كام أنه ال جيوز إال إذا كانت الورقة

يف حالة إفالس الدافع

مستحقة الدفع وقت شهر اإلفالس ،أما إذا كانت

يرتتب عىل القيد العكيس بعض اآلثار منها:

مستحقة بعد ذلك فاخلشية من عدم وفائها عندما

احتفاظ البنك بملكية األوراق موضوع القيد

حيل موعده ال تربر القيد العكيس قبل حلول األجل.

العكيس :استقر القضاء الفرنيس عىل أن البنك يظل

مقدار مبلغ القيد العكيس :يكون القيد

مالكا للورقة التجارية رغم القيد العكيس الذ

العكيس بقيمة مساوية لقيمة الورقة عىل األقل.

جيربه بقيمتها .ويربر هذا القضاء عموما أن قواعد

ولكن هل يمكن أن يضاف إىل هذه القيمة

احلساب اجلاري اتفاق عام يشمل صورة للمقاصة

املصاريف التي انفقها البنك مث ً
ال كمصاريف حترير

العامة اإلمجالية لعدة عمليات ،وليس له أثر خاص

االحتجاج ؟

عىل كل عملية عىل حدة ،بل هو يتدخل فقة بعد

()21

ير البعض أن الذين يقيمون القيد العكيس

تقديم املدفوع ونقل ملكيته ليفرض تسويته بطريق

عىل نظرية السبب ويعتربونه صورة للفسخ بالنفي،

القيد يف احلساب ،هذا القيد وحده هو املعلق عىل

بحجة أن للبنك حق الرجوع يف حدود االئتامن الذ

رشط التحصيل واألثر الوحيد لتحقيق الرشط

قدمه مقابل الورقة أي يف حدود قيمة القيد
األول(عوض ،ص.)788
بينام ذهب من ينظر للقيد العكيس عىل أنه
رجوع رصيف إىل أن القيد العكيس يتضمن كل املبالغ
التي يسمح قانون الرصف للمستفيد به

( Oaran Le

)compte 1969 p 42O

الفاسخ هو ابطال القيد أي استبعاد القيمة املقيدة من
نطاق التسوية العامة التي يفرضها احلساب اجلاري،
أما ملكية الورقة التجارية فتبقى ملالكها بمقتىض
التظهري الذ خيضع لقواعده اخلاصة والذ مل يتأثر
بعدم الوفاء.
ورتب القضاء عىل بقاء ملكية الورقة للبنك
نتائج عدة منها (عوض ،ص:)791

وذهب البعض األخر إىل أن املصاريف تعترب

 -1حيتفظ البنك بقيمة الورقـة يف حيازتـه ألنـه

ملحقة بالقيد األصيل وجيب أن يتضمنها القيد

مالك هلا وليس لوكيل التفليسة مطالبته هبا.

العكيس املقابل (.) 1933. p.410،Hamel
( )21نقض فرنيس جتاري  25مايو  1965بنك ص.578
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 -2حيتفظ البنك بوصفه مالكـا للورقـة بكافـة

وهذا االدعاء رفضه بعض الفقه ألن هذا

التأمينـــات والضـــامنات املقـــررة للوفـــاء

يعطى امتياز خيرج عىل قاعدة املساواة بني الدائنني يف

بقيمتها.

اإلفالس ،وأما الرغبة يف إعطاء البنوك ضامنا كافيا

 -3للبنك بوصفه مستفيدا من ورقـة جتاريـة مل

فهي متحققة بام سبق هلم احلصول عليه من اجازه

تــدفع يف موعــدها أن يرجــع عــىل مجيــع

القيد العكيس بالنسبة لألوراق احلالة واجلمع بني

املوقعني الضامنني.

هذا القيد العكيس والرجوع ضامن الورقة .فضالً

األوراق املستحقة بعد شهر اإلفالس :حظر

عىل أن نقل ملكية الورقة إىل البنك بطريقة اخلصم

القيد العكيس قبل حلول األجل ،حاولت البنوك

إنام يرتب أثره فورا دون أجل وهلذا يقيد يف احلساب

بالنسبة لألوراق التي مل حيل أجلها وقت قفل

من هذا التاريخ) p 419)،Hamel

احلساب بسبب شهر افالس العميل ،أن تفيد من

،

لكن يستثنى من ذلك السند األذين الذ

املركز الذي قضت به املحاكم بالنسبة لألوراق

حيرره الساحب عىل نفسه وكان ذلك ائتامن عىل

املستحقة يف هذا التاريخ.

املكشوف اعطاء الطرف اآلخر إياه يف احلساب ،فإن

وبالنسبة لألوراق التي مل حتل أجلها فإن

اعطاء السند األذين من حمرره للطرف اآلخر ال يعد

مصلحة البنك عند قفل احلساب تقىض بتفريغ

خصام باملعنى املفهوم خلصم األوراق التجارية ،وال

احلساب بطريقة القيد العكيس من األوراق التي مل

يعدو أن يكون هذا السند اعرتافا مكتوبا بالدين،

حتل أجلها فيقل رصيده املدين بينام يرتفع رصيده

ولكنه مع ذلك يعترب ورقة جتارية إذا أستوىف رشوط

الدائن ،فإذا أحل أجل بعض هذه األوراق فيام بعد

هذه األوراق ،فإذا افلس حمرر هذا السند قبل حلوله

استخدام البنك حصيلته يف استيفاء رصيده الدائن.

وقفل احلساب بسبب اإلفالس.

وتلجأ البنوك هلذا بادعاء أن هذا احلل يعطى

وقد قضت حمكمة النقض املرصية بأنه متى

البنك ضامنا قويا يشجعه عىل اعطاء ائتامن سخي

كان املدفوع يف احلساب اجلاري دينا ثابتا بورقة

للتجار ،ومنها كذلك أن دفع هذه األوراق يف

جتارية حررها العميل لصالح اجلهة املفتوح لدهيا

احلساب إنام يتم مضافا إىل أجل ال معلقا عىل رشط،

احلساب .فإن جمرد قيدها يف اجلانب الدائن .فيتم

وإفالس العميل يسقة هذا األجل (عوض،

احلساب ال يمنع من مطالبة العميل بقيمتها عىل

ص.)798

استقالل طاملا أنه مل يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ
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هذا الوفاء وحده يعترب املدفوع قد دخل احلساب

اخلصم الطريقة املثىل لتغذية خزينتها والقيام بأعامهلا.

اجلاري واندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده إذ

وبالنسبة للبنك فهو حيتجز من املبلغ الذ يعطيه

يعترب يف هذه احلالة قيد مؤقتا برشط الوفاء .

للعميل قدر الفائدة عن املبلغ إىل وقت استحقاق

()22

الورقة بسعر مرتفع ويتقاىض عمولة عن نفقات
اخلامتة والنتائج والتوصيات
اخلامتة

العمليات التي يقتضيها االحتفاظ بالورقة
ومصاريف حتصيلها ،وتناولنا بعض اآلثار التي

تناولنا يف هذا البحث اإلشكاالت القانونية

ترتتب عىل عقد اخلصم منها آثار بالنسبة للمرصف

الناشئة عن عقد خصم األوراق التجارية وسبل

حيث يلتزم املرصف بمجرد ابرام عقد اخلصم بقبول

معاجلتها ،وتم تقسيم هذا البحث إىل مبحث متهيدي

خصم األوراق يف حدود االتفاق بينهام ويدفع

وثالثة مباحث ،تناولنا يف املبحث التمهيدي تعريف

املرصف قيمة الورقة نقد ًا أو قيدها يف حساب جار.

عملية اخلصم وانتهينا إىل أهنا عقد يلتزم بمقتضاه

كام حيق للبنك اعادة خصم الورقة التجارية لد
البنك املركزي

البنك أن يدفع قيمة الورقة التجارية إىل حاملها قبل

بنك آخر أو اعادة اخلصم لد

تاريخ استحقاقها ،مقابل خصم جزء من قيمتها متثل

وتناولنا يف املبحث الثاين املشكالت الناشئة عن

عمولة البنك والفائدة ومصاريف حتصيل قيمتها،

عملية اخلصم والقيد يف احلساب اجلاري ،عملية

عىل أن يلتزم حاملها بنقل ملكية احلق الثابت فيها،

اخلصم يمكن تسويتها بأن يقيد حق العميل يف

وهو مبلغ من النقود إىل البنك ورد قيمتها إذا مل

اجلانب الدائن حلسابه اجلاري املفتوح بينه وبني

يدفعها املدين األصيل يف تاريخ االستحقاق .وتناولنا

البنك ،فيخضع هذا القيد ألحكام املدفوعات يف

فوائد وأمهية عملية اخلصم بالنسبة للعميل أو حامل

احلساب اجلاري ويف حالة عدم حتصيل البنك الورقة

الورقة التجارية فإن اخلصم متكنهم من إشباع

التجارية يلجأ بأجراء القيد العكيس وهو قيد مبلغ

حاجتهم إىل مبالغ نقدية عاجلة دون انتظار ميعاد

يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد

استحقاق هذه األوراق .وبالنسبة للمؤسسة فإن

القانونية من تاريخ االستحقاق واملصاريف يف
اجلانب املدين من احلساب وال جيوز اللجوء للقيد

( )22نقض مرصي  17مايو  1976م مج  ،27ص ،1129
مشار إليها يف مؤلف د .عىل مجال الدين عوض ،مرجع
سابق ،ص.799

العكيس إال يف حالة رفض الوفاء .وتناولنا مشكلة
تعرض البنك لعملية غش من جانب العميل أو
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تقديم ورقة جماملة وتناولنا صور القيد العكيس،

جمموعة من النتائج والتوصيات من أهم هذه النتائج

والقيد العكيس صورة ملبارشة دعو الضامن والقيد

التي توصل إليها الباحث.

وهو صورة أيضا لد املرصف ،وتناولنا طرق إهناء
عقد اخلصم منها اتفاقات بني العميل والبنك عىل

النتائج

فسخ قبل حلول ميعاد االستحقاق ،واإلهناء قانونا

 -1عمليــة اخلصــم هلــا فوائــد مزدوجــة للعميــل

وذلك بقيام املدين بالصك حمل اخلصم بالوفاء بدينه
إىل البنك ومد

حرية البنك يف إجراء القيد

العكيس ،وتناولنا مصري الورقة التجارية يف حالة
الفسخ عقد اخلصم ،ثم تناولنا إشكالية خصم
الشيك رغم أنه أداة وفاء ألنه مستح اإلداء فور

والبنــك ،بالنســبة للعميــل متكنــه مــن إشــباع
حاجته من املبالغ النقدية العاجلـة دون انتظـار
موعد استحقاق الورقة .أما بالنسبة للبنك فـأن
عملية اخلصم حتقق عائد من الفوائد والعمولـة

االطالع ،إال أن البعض ير أنه جيوز خصم الشيك

واملصاريف نتيجة عملية اخلصـم .وأهنـا متثـل

وذلك يف بعض الدول التي تسمح بأن يكون الشيك

للبنك حقال هاما من حقـول االسـتثامر قصـري

مستحق بعد فرتة من الزمن.

األجل والقابـل للتصـفية التلقائيـة باعتبـار إن

ثم تناولنا يف املبحث الثالث مشكلة اخلصم

آجال األوراق التجارية ال تزيد عن ستة أشـهر

واإلفالس ،حيث يرتتب عىل اإلفالس جتميد

عىل األكثر وهذا ما جعل البنوك ختصـص هلـا

احلساب وإقفاله ومنع دخول مدفوعات جديدة،
وتناولنا بعض املسائل التي حتد .نتيجة القيد
العكيس لألوراق التي حيل موعد وفائها قبل أو عند
قفل احلساب وتلك التي يقفل احلساب ومل حيل
أجلها بعد واآلثار التي ترتتب عىل القيد العكيس يف

قسام خاصا هبا.
 -2ال خالف حول الكمبيالـة يف عمليـة اخلصـم،
أما الشـيك فهـو حمـل خـالف ألنـه أداة وفـاء
وبالتايل ال جيوز خصـه ،إال أن وبعـض الـدول

حالة افالس الدافع وفيها احتفاظ البنك بملكية

تسمح بأن يكون الشـيك مسـتحق بعـد فـرتة

األوراق موضوع القيد العكيس واألوراق التجارية

معينة من الزمن وبالتايل مؤجل الـدفع وجيـوز

املستحقة بعد شهر اإلفالس وانتهى البحث إىل

خصمه.
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 -3جيـــب تـــوافر رشوط يف الورقـــة التجاريـــة
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-9تنتهى عملية اخلصم أما بفسخ عقد الرصف

املخصومة منها استيفاء مجيع رشوطها القانونية

أو بالوفاء.

ومالءات التواقيع التي حتملها الكمبيالـة ،وأن

 -10حالة افالس العميـل وجـب عـىل البنـك

تكــون ناشــئة عــن عمليــة جتاريــة حقيقيــة،

جتميد احلساب وقفله وال جيوز للعميل الرجوع

وقابليتها إلعادة اخلصم.

عــىل العميــل املفلــس إال مــع بــاقي الــدائنني

 -4يرتتــب عــىل عقــد اخلصــم نتــائج بالنســبة

اآلخرين.

للمرصف وهو دفع قيمة الورقة املخصـومة أو

 -12احتفاظ البنـك بقيمـة الورقـة يف حيازتـه

قيدها يف احلساب اجلاري وأن البنك مـن حقـة

بصــفته مالــك هلــا ،وبالتــايل احتفاظــه بكافــة

اسرتداد قيمـة الورقـة عنـد عـدم رصفهـا مـن

التأمينات والضامنات.

املدين األصيل أو اجراء القيد العكيس.
 -5حيق للبنك إعادة اخلصم لد البنك املركزي أو
أحد البنوك التجارية.
 -6من حق البنك طلـب ابطـال عقـد اخلصـم إذا
ثبت تعرضه لعملية غـش أو إذا ثبـت صـورية
الورقة.
 -7إذا كان البنـك حسـن النيـة ،وال يعلـم بعـدم

التوصيات
 -1جيب عىل البنك قبل إجراء اخلصم أن يتأكد من
توافر بعض الضامنات الكافية املتعارف عليها
مرصفي ًا حتى يضمن اسرتداد قيمة الورقة وال
يلجأ للقيد العكيس ،أو يتعرض لبعض
املشاكل الناشئة عن اخلصم.
 -2رصف قيمة الكمبيالة كاملة دون خصم عمولة

ملكية الورقة للعميل فـال تسـرتد الورقـة مـن

أو رسوم مقابل إجراء عملية اخلصم ،إذا كان

البنك.

العميل املستفيد من خصم الورقة التجارية من

 -8من حق البنك الرجوع يف حالة عدم سداد قيمة
الورقة عند موعد استحقاقها بـدعو الضـامن
أو الدعو الرصف أو اجراء القيد العكيس.

عمالء البنك وله حساب جاري مع البنك.
 -3نويص البنك بعدم اإلساءة أو التشهري بالعميل
يف حالة استعامل البنك حقه يف املوافق أو رفض
لعملية اخلصم.
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 -4يف حالة عدم رصف الورقة التجارية املخصومة

التطبيق عىل عمليات البنوك ذات الطبيعة

من املسحوب عليه يف موعد استحقاقها ،ثم

الدولية" ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة،

افالس العميل نويص بأحقية البنك يف الرجوع

سنة 2007م

عىل عميله املفلس مبارشة ،وال يدخل ضمن

عوض ،يوسف ،والعظمة ،حممد أمحد العظمة،

الدائنني يف أموال التفليسة أو تقرير حق امتياز

والبسام ،صادق حممد" ،مقدمة يف املحاسبة

له عىل أموال املدين .

املالية" ،بدون دار نرش 2008م.

املراجع
أمحد ،إبراهيم سيد ،املوسوعة التجارية فقها وقضاء،
املجلد الثالث ،دار العدالة ،القاهرة ،ط 2سنة
2005م
عبد السميع ،أسامة السيد " ،خصم األجل يف عقود
املعاوضات املالية دراسة فقهية مقارنة
بالقانون" ،مكتبة الوفاء القانونية ،ط 1 ،سنة
 2010م
القليويب ،سميحة" ،الوسية يف رشح قانون التجارة
املرصي " ،دار النهضة العربية ،ط  5سنة
2007م
القليويب ،سميحة ،األوراق التجارية ،القاهرة ،دار
النهضة العربية 2005،
القزويني ،شاكر" ،حمارضات يف اقتصاد البنوك"
اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،سنة
 1989م
عكاشة حممد عبد العال ،عكاشة " ،قانون العمليات
املرصفية الدولية ،دراسة يف القانون الواجب

العكييل ،عزيز " ،الوسية يف رشح القانون التجاري
واألوراق وعمليات البنوك" ،دار الثقافة
للنرش2013 ،م
عوض ،عىل مجال الدين" ،عمليات البنوك من اجلهة
القانونية" ،القاهرة ،دار النهضة العربية،ط،4
2008م
املقداد ،عادل عىل" ،عمليات البنوك ،وفقا لقانون
التجارة العامين  55لسنة ،"1990املكتب
اجلامعي احلديث ،سنة 2006م
حممد أمحد،عبد الفضيل ،عمليات البنوك،املنصورة،
دار الفكر والقانون ،سنة  2010م
عىل البارودي ،عيل ،ود/العريني ،حممد فريد،
القانون التجاري (العقود التجارية -عمليات
البنوك) اإلسكندرية ،دار أجلامعه اجلديدة،
سنة2004م
الشواريب ،عبد احلميد حممد" ،إدارة املخاطر
االئتامنية

من

وجهة

النظر

املرصفية
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والقانونية"،

اإلسكندرية،

منشأة

دار

املعارف2002 ،م.
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األبحاث واملواقع اإللكرتونية
آل سليامن.،مبارك بن سليامن بن حممد( ،أحكام

قرمان ،عبد الرمحن السيد" ،العقود التجارية

التعامل يف األسواق املالية املعارصة)،

وعمليات البنوك ،طبقا ألنظمة القانونية

الرياض ،كنوز اشبيليا مكتبة امللك فهد،

باململكة العربية السعودية "ج ،2مكتبة

1425هـ

الشقري ،سنة 2010
طه ،مصطفى كامل ،والبارودي ،عىل  -القانون
التجاري ،بريوت ،منشورات احللبة احلقوقية
سنة  2001م
إسامعيل ،حمي الدين علم الدين ،العمليات االئتامنية
يف البنوك وضامناهتا ،سنة 1975م
الربيري ،حممود خمتار ،قانون املعامالت التجارية،
القاهرة ،دار النهضة العربية ،سنة 2001م
طه ،مصطفى كامل ،النظرية العامة للقانون التجاري
والبحري -دراسة مقارنة ،منشورات احللبي
احلقوقية سنة 2006م.
العدوي ،حممد شكري اجلميل" ،خصم األوراق

نارص ،سليامن" ،خصم األوراق التجارية دراسة
اقتصادية رشعية مقارنة" ،منشور عىل موقع
اإللكرتوين مجعية الرتا..
Http: //www.cacmarrakech.malbanque.asp

زهري ،ندي،

"بحث بعنوان التكييف الرشعي

خلصم األوراق التجارية" ،الرافدين للحقوق
جملد (/8السنة احلادية عرشة) عدد ،27سنة
2006م
بال ،امحد " بحث بعنوان النظام القانونى للقيد
العكسى منشور عىل موقع العلوم القانونيه"،
www.marocdrait.com

سليامن نارص ،مرجع سابق ،منشور عىل املوقع
اإللكرتوين
www.tourath.org /ar/content/view/2093

التجارية يف ميزان الرشيعة اإلسالمية دراسة

الصدر ،حممد باقر الصدر "رأي يف وصف عملية

فقهية معارصة" ،اإلسكندرية ،دار الفكر

اخلصم" منشور يف املوقع اإللكرتوين اجتاه

اجلامعي2013 ،م

العلامء

ttp 11www.Alifta>ntlfatawaawa

النشوي ،نارص إبراهيم" ،موقف الرشيعة اإلسالمية

?detail aspy

من عملية اخلصم التي جترهيا البنوك عىل

اإللكرتوين:

األوراق التجارية " ،القاهرة ،مكتبة الوفاء
القانونية  ،2012م

تركي ،سعد ،رشح فقه املعامالت منشور عىل املوقع
www.el3b.com/islamic

زيدان ،أمحد" ،الرشوط الواجب توافرها يف

الكمبيالة املقدمة للخصم" ،مقال منشور يف
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The legal problematique appeared from commercial paper discount
Mohamed Mostafa Abd Elsadk Morsi
Assistant professor-law
Arab East Colleges
(Received 13/02/1436 H. ; accepted for publication 29/04/1436 H. )

Key word: deducting، commercial paper، bank، reversal، alkhsab ongoing، Bill، Bankruptcy، Endorsement، compared to fulfill، Check.
Abstract. This study examine the legal problematique appear from commercial paper deducting. which consider
one of the credit facilities offered by the Bank to the clients who wishes to collecting the value of endorsement
before the deadline of payment to get a cash money as well.
In this mission the bank doesn't deduct the real value of all commercial papers، but deduct the ones which fulfill
the obligations required.
In this mission the holder of the commercial paper endorse it to the Bank through endorsement before the deadline
of its time of payment، but the bank in this mission accelerate the payment of its value deducting the commission
deserved on this mission
Deducting mission comes through two ways: first one through handle the client the cash when submits the deed to
the bank or when register the deed in the bank's account. While the second way through the agreement between
the bank and the client to deduct whatever the client submits of commercial papers to the bank any time with
taking in consideration that the deduct should be in acceptable limits within logical term which called a guarantees
This study discussed some legal problematiques regarding the guarantees should be taking in consideration to
proceed with any deduction، and execute deduction contract on the current account، and submits solutions to the
problems appears through the client's fraude.as well as submits solutions to the problems caused when the drawee
refused to pay the endorsement or in the case of his bankruptcy.
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