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)الصحبة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية (دراسة موضوعية
The companionship in the light of Holy Quran and Sunna
 أسماء وجيه أبو صفية. د/إعـــــــداد الباحثة
المحاضرة في قسم الدراسات اإلنسانية
جامعة القدس المفتوحة بغزة
asmayounis4@gmail.com

:ملخص البحث
 وذلك من خالل،ناول هذا البحث الحديث عن مفهوم الصحبة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

 وقد تم تسليط الضوء في، وعالقة هذا التعريف بالصحابة وصواًل للتعريف األمثل للصحبة،بيان نظائرها
 واختتمت، واألزواج، والوالدين، والعلماء،هذا البحث على صحبة األخيار والتي تمثلت في صحبة األنبياء
.بصحبة الجيران

 وذلك من خالل جمع اآليات واألحاديث المتعلقة،وقد اتبعت الباحثة منهج التفسير الموضوعي

.بالموضوع

 اإليمان: والتي تمثلت في،وتوصلت الباحثة إلى أن الصحبة الصالحة لها مقومات تستند عليها

 وقد كان من أهم نتائج هذا البحث أن للصحبة الصالحة أثر، والمنبت الطيب، والعمل الصالح،والتقوى

 كما توصي الباحثة من خالل هذا البحث المربيين والمعلمين،معا
كبير في تقدم وتطور الفرد والمجتمع ا
 والتماسك، والتعاون، وذلك إلشاعة روح الحب، توجيه أفراد المجتمع نحو اختيار الصحبة الصالحة،واآلباء
.بين أفراد المجتمع

Research Abstract:
This research is about the concept of companionship in the light of the holy Quran
and Sunnah، through defining the companions of the prophet and finding the best
definition and concentration on the importance of companying of the good people،
which was represented by the company of the prophet، scholars، parents،
(husbands and wives) and concluded with neighbors. The research followed the
approach of objective interpretation، through collecting the verses and hadiths on
the subject، and she concluded that the good company has its own foundations
which was represented by; faith and piety، good deeds and manners. One of the
most important outcomes of the research that the good company has a significant
impact on the progress and development of individual and society all together.
The researcher، and through this research، recommends that caregivers، teachers
and parents to direct their society members to stick for the good company، to
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spread the spirit of the love، cooperation، and cohesion among the society
members.
المقدمة
الحمد هلل الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل ،والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام

المرسلين ،جدد هللا به رسالة السماء ،وأحيا ببعثته سنة األنبياء ،ونشر بدعوته آيات الهداية وأتم به مكارم

األخالق ،وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

لقد اهتم اإلسالم بالصحبة الصالحة؛ لما لها من أثر عميق في توجيه النفس والعقل ،ولما لها من

تقدم أو ُّ
نتائج طيبة فيما يخص المجتمع كله من ُّ
تأخر ،ومن قلق أو اطمئنان فقد قال هللا تعالى في كتابه
الناس ِإَّنا َخَل ْقَناكُم ِمن َذكٍر وأُْنَثى وجعْلَناكُم ُشعوبا وَقب ِائل لَِتعارفُوا ِإ َّن أَ ْكرمكم ِع ْند ِ
هللا
َ َ ُْ َ
َ ََ ْ ُ ً َ َ َ ََ
ْ ْ َ َ
العزيزَ﴿ :يا أَُّي َها َّ ُ
ِ
ِ
يم َخِب ٌير﴾ ( . )1
هللا َعل ٌ
أَ ْتَقاكُ ْم إ َّن َ
لذلك على المسلم أن ِّ
يقسم وقته بين الخلوة النافعة واًلختالط الحسن؛ ليخرج من الحالين بما ُيصلح شأنه
كله ،وأول شرائط الصحبة الكريمة أن نب أر من األهواء ،وأن نخلص لوجه هللا ،وأن تُولد هذه المشاعر وتكبر
ِّ
الحب في هلل.
في طريق اإليمان واإلحسان ،وهو معنى
وقد اعتنى اإلسالم بهذا النوع من الصحبة النقيَّة ،ورَّغب المؤمنين في إخالصها هلل ،وجعل لهم جزيل

الثواب ،ألن الصاحب العظيم يقود صاحبه إلى النجاح في الدنيا والفالح في اآلخرةَّ ،أما الصاحب المفتون

فهو شر على صاحبه ،يورده موارد الهالك
ض ع ُد ٌّو ِإََّّل ِ
َخ َّالء يومِئ ٍذ بع ُ ِ
ِّ
ين﴾ ( .)2
المَّتق َ
ض ُه ْم لَب ْع ٍ َ
قال تعالي ﴿:األ ُ َ ْ َ َ ْ
ُ
إن موضوع الصحبة له أهمية بالغة في حياتنا ،وتكوين عالقات حسنة في المجتمع ،لذا فقد اخترت موضوع
البحث (الصحبة في ضوء القرآن والسنة).

إشكالية البحث:

يمكن أن تصاغ إشكالية البحث في السؤال الرئيس اآلتي:
ما هي المقومات المستنبطة لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية: -

-1ما مفهوم الصحبة المستنبط من خالل الكتاب والسنة؟

 -2ماهي نظائر الصحبة المستنبطة من خالل الكتاب والسنة؟
)( ) 1سورة الحجرات :اآلية .)31
)( ) 2سورة ُّ
الزخرف :اآلية )76
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 -3ماهي شروط صحة الصحبة؟
-4ما مقومات الصحبة المستنبطة من خالل الكتاب والسنة ؟
أهمية البحث:
 -3تعلق موضوع هذا البحث بأشرف كتاب أًل وهو القرآن الكريم.
 -2بناء اإلنسان المسلم على صحبة األنبياء واتخاذهم قدوة في حياتهم.
 -1تربية النفس على مقومات الصحبة الصالحة.
 -4تحقيق صلة األرحام واألقارب.
 -5تعزيز مبدأ التناصر ،و إشاعة التماسك اًلجتماعي بين المسلمين.
أهداف البحث:
هدف هذا البحث إلى ما يلي:
-1تحديد مفهوم الصحبة ونظائرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
-2بيان أنماط صحبة األخيار الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
-3الكشف عن أهم المقومات والحقوق التي يجب توافرها في الصاحب الصالح.
-4مساعدة المسلمين عامة ،واألسر خاصة في اختيار الصحبة السليمة.منهج البحث:
اتبعت الباحثة منهج التفسير الموضوعي والمتمثلة في اآلتي:
 -3جمع اآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع  ،وتصنيفها حسب موضوعات البحث.
 -2عزو اآليات القرآنية المستدل بها إلى سورها بذكر اسم السو ةر ورقم اآلية.
 -1الرجوع إلى المصادر األصلية في علم التفسير وعلوم القرآن قديمها وحديثها.
 -4اًلستدًلل باألحاديث النبوية التي تخدم البحث وعزوها إلى مظانها وتخريجها ،ونقل حكم العلماء عليها.
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خطة البحث:

يتكون البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة.

التمهيد :مفهوم الصحبة في ضوء القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،وذلك من خالل ما يلي:
أ اوًل :الصحبة لغة.

ثانيا :نظائر الصحبة في القرآن الكريم ،والسنة النبوية.
ا
اصطالحا.
ثال اثا :الصحبة والصحابة
ا
المبحث األول :صحبة األخيار
المبحث الثاني :مقومات صحبة األخيار وحقوقها.

الخاتمة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة.
التمهيد :مفهوم الصحبة في ضوء القرآن الكريم ،والسنة النبوية:

تناولت الباحثة في هذا التمهيد الحديث عن مفهوم الصحبة ،ونظائرها في ضوء القرآن والسنة،

ثم وضحت تعريف الصحبة والصحابة في اصطالح المحدثين واألصوليين ،مع بيان آراء العلماء والفقهاء

اصطالحا ،وذلك وصوًلا للتعريف األمثل للصحبة ،وذلك
في ذلك ،ثم استنتجت الخالصة لتعريف الصحبة
ا
من خالل ما يلي:
أوًَّل-الصحبة في اللغة:
ٍ
الصاحب
مقارنة
(صحب) الصاد والحاء والباء
احد ُّ
شيء ومقاربته .من ذلك َّ
أصل و ٌ
ٌ
يدل على َ
ب .ومن الباب :أصحب ٌ ِّ
بلغ
َص َح َب َّ
والجمع َّ
الر ُجل ،إذا َ
ورْك ٌ
الص ْحب ،كما يقال ر ٌ
فالن ،إذا انقاد .وأ ْ
اكب َ
وكل ٍ
شيئا فقد استصحبه (  )1والصاحب المرافق ومالك الشيء ،والقائم على الشى ،والصاحبة
ابن ُهُّ .
شيء ًلءم ا
ُ
)
2
(
الزوجة وكما قال هللا تعالى في كتابه العزيز ﴿:وأََّنه َتعاَلى جُّد ربِّنا ما اتَّخ َذ ص ِّ
احَب اة ََوًل َوَلادا﴾ ( .)3
َ ُ َ
َ ََ َ َ َ
والصحبة تفيد انتفاع أحد الصاحبين باآلخر ولهذا يستعمل في اآلدميين خاصة فيقال صحب زيد عم ار
وصحبه عمرو ،وًل يقال صحب النجم النجم أو الكون الكون ،وأصله في العربية الحفظ ومنه يقال صحبك
ِّ
ظا ،وفي القرآن ﴿أ َْم َله ْم َآلِّه ٌة َت ْمَن ُعه ْم ِّم ْن ُد ِّ
صَر أ َْنُف ِّس ِّه ْم ََوًل
هللا وسر
مصاحبا أي محفو ا
ا
يعو َن َن ْ
ونَنا ًَل َي ْس َتط ُ
ُ
ُ َ
ِّ
ص َح ُبو َن﴾ ( .)4
ُه ْم مَّنا ُي ْ

( ) 1أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي :معجم مقاييس اللغة ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة3111 ،هـ 3161-م.)115/1( ،
( ) 2إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط الناشر :دار الدعوة
(.)506/3

)( )3سورة الجن :اآلية .)1
)( )4سورة األنبياء :اآلية .)41
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ثانيا-نظائر الصحبة في القرآن:
ً
حرْرت
أخ  ،واذا َّ
 -3األخ :األخ وزنه َف َع ٌل بدًللة قولهم في الجمع آخاء  ،ويقال :إخوةٌ وأُخوةٌ يعني جمع ٍ
وفتية ووَلٍد ِّ
أخ َكَفتى ِّ
ُخوةٌ اسم للجمع ( .)1
القول فإخوةٌ جمع ٍ
وولدة وأ ْ
َ
َ
ا

األخ هو الناشئ مع أخيه من منشأ واحد على السواء المشارك آلخر في الوًلدة من الطرفين أو أحدهما أو

الرضاع ويستعار لكل مشارك في قبيلة أو دين أو حرفة أو معاملة أو مودة ونحوه من المناسبات ( .)2
-2الخليل :الصديق الخالص ،واْل َّ
خلة َّ
الَله
القْلب فصارت ِّخ َ
بالضمَّ :
الم َحبَّة التي َت َخَّلَلت َ
الصَداقة و َ

 :أي في باطنه (  )3عن أبى هريرة  -  -قال :قال رسول هللا"- -الرجل على دين َخليله فْلَي ْن ِّ
ظر أحدكم
َم ْن ُي َخالِّل" ( .)4
َّ
الصِّديق َف ِّعيل بمعنى م ِّ
َّ
فاعل وقد ُ ن
ور على
ص َة
الخليلَّ :
و َ
يكو بمعنى َمْفعول وانما قال ذلك ألن ُخل َته كانت َم ْق ُ
ُ
ير متَّسع وًل َش ِّرَكة من م ِّ
ِّ ِّ
أحد
حاب الدنيا واآلخرة .وهذه َحال َش ِّر َيفة ًل َيَنالها ٌ
َ
ُحب ّللا تعالى فليس فيها ل َغ ه ُ َ
ِّبكسب واجِّتهاد َّ ِّ
ص ّللا بها من يشاء من ِّعَبِّاده
غالبة واَّنما َي ُخ ُّ
فإن الطَباع َ
ْ
ْ
( )5
ِّم ْثل َسِّيد المرسلين صلوات ّللا وسالمه عليه عن ابن عباس - -قال رسول هللا  " : -  -لو
كنت متخذا خليال ًلتخذت أ با بكر ولكن أخي وصاحبي" ( .)6
( )8
يقا﴾
-1الرفيق :الواحد ،وهو بمعنى الجمع (  .)7قوله تعالى﴿ :
.....و َح ُس َن أُوَلِّئ َك َرِّف ا
َ

( ) 1أبو الحسن :علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده ،المخصص ،الناشر :دار إحياء التراث العربي –
بيروت ،الطبعة :األولى3436 ،هـ 3117م.)345 /4( ،

( )2زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي ،التوقيف على مهمات التعريف ،الناشر :عبد الخالق ثروت-القاهرة ،الطبعة :األولى،

3430هـ3110-م.)41/42 /3( ،

( ) 3إبراهيم مصطفى ،ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق)251، 3( ،

( ) 4سنن الترمذي ،كتاب الزهد ،باب ماجاء بأخذ المال بحقه( ،ح ) 521، 4( ،)2162قال الترمذي هذا حديث حسن غريب
( )5ا بن الجزري :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الجزري ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،الناشر :المكتبة
العلمية  -بيروت3111 ،هـ 3161-م.)345/2( ،

( ) 6أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب المناقب ،باب قول النبي لو كنت متخذا( ،ح.)3112/ 1( ،)1457
( ) 7أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى421 :هـ) ،تفسير
القرآن ،الناشر :دار الوطن ،الرياض – السعودية ،الطبعة :األولى3432 ،هـ3116-م.

. )447 /3(،

)( )8سورة النساء :اآلية.)71
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والرفيق :هو المصاحب الذي يالزمك في عمل أو سفر أو غيرهما .وسمى رفيقا ألنك ترافقه ويرافقك ويستعين

كل واحد منكما بصاحبه في قضاء شئونه .وهو مشتق من الرفق بمعنى لين الجانب ،ولطف المعاشرة ولم
يجمع ،ألن صيغة فعيل يستوي فيها الواحد وغي هر (

.)1

-4الصديق :الصديق الصاحب الصادق الود جمع أصدقاء وصدقاء وقد يستعمل للواحد والجمع والمؤنث
فيقال هو صديق وهم صديق وهي صديق وهن صديق ( .)2

ِّ
ِّ
ِّ
صِّد ِّيق ُك ْم .)3 ( ﴾ ...
وفي التنزيل العزيز قوله تعالي...﴿:أ َْو ُب ُيوت َخ َاًلت ُك ْم أ َْو َما َمَل ْكتُْم َمَفات َح ُه أ َْو َ
-5القرين :المقارن ،والمصاحب ،والزوج ،والبعير المقرون بآخر ،واألسير ،جمع قرناء.

( )4

رينة الرجل امرأته ( .)5
وق ُ
ين الصاحبَ ،
وَ
الق ِّر ُ
القرين :يكون في الخير و َّ
رينه
وي ُحثُّه عليهَ ،
الشرُ ،
وق ُ
يأمره بالخير َ
وك ُّل إنسان معه قرينَ ،فق ُ
رينه من المالئكة ُ
من الشياطين يأم هر َّ
وي ُح ُّثه عليه ( .)6
بالشر َ
ُُ
)7
ِّ
ِّ ِّ
ين﴾( .
ان لِّي َق ِّر ٌ
ال َقائ ٌل م ْن ُه ْم ِّإني َك َ
وكما في قوله تعالي﴿ َق َ
ثالًثا-الصحبة والصحابة في اَّلصطالح:
العرف المتداول بين الناس أنهم ًل يطلقون لفظ الصحبة إًل على من ُعرف بصحبة اًلنسان
إن ُ
ودام معه واشتهر بصحبته ،لذلك كان أقرب تعريف للصحبة هو تعريف الصحابي (  ،)8لكن العلماء اختلفوا
في تعريف الصحابة في اصطالحهم ،وستبين الباحثة ذلك ،مع بيان آرائهم ومناقشتها بالتفصيل ،مع استنتاج
الباحثة لخالصة التعريف ،واآلراء.

( ) 1إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق (.)111/ 3
( ) 2إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق (.)533 /3
)( )3سورة النور :اآلية.)73

( ) 4إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق ()613/ 2

( )5زين الدين أبو عبد هللا محمد الحنفي الرازي ،مختار الصحاح ،الناشر :المكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،الطبعة:

الخامسة3420 ،هـ 3111 /م.)570/3( .

( ) 6أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري :النهاية في غريب الحديث واألثر ،مرجع سابق (.)23/4
)( )7سورة الصاَفات:اآلية.)53

) ) 8انظر :صباح منى ياسر دياب ،الدًلًلت التربوية لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية( ،رسالة ماجستير)  ،الجامعة
اًلسالمية ،كلية التربية  ،سنة النشر 3413ه2030-ـم( .ص .)24
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حابي عند علماء األصول:
تعريف ّ
الص ّ

قال أبو الحسين في «المعتمد» :الصحابي :هو من طالت مجالسته له على طريق التبع له واألخذ

عنه ،أما من طالت بدون قصد اًلتباع أو لم تطل كالوافدين فال( .)1

حابي عند علماء الحديث:
تعريف ّ
الص ّ

قال ابن الصالح حكاية عن أبي المظفر السمعاني :أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة :على

كل من روى عنه حدي اثا أو كلمة ،ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من صحابة ،وهذا لشرف منزلة النبي
ّللا عليه وسلم-أعطوا كل من رآه حكم الصحابة( .)2
صلى َّأقوال العلماء والمحدثٌين في تعريف الصحابي:
قال الدكتور عبد الكريم النملة :أن الصحابي هو :من لقي النبي -صلى هللا عليه وآله وسلم-

عرفا بال تحديد
متبعا إياه مدة يثبت معها إطالق "صاحب فالن" عليه ا
واختص به اختصاص المصحوب ا
اء روى عنه أو ًل ،تعلم منه أو ًل( .)3
لمقدار تلك الصحبة سو ا
عن عبد القدوس بن مالك العطار قال :سمعت أبا عبد هللا أحمد بن حنبل وذكر من أصحاب النبي -صلى

هللا عليه وسلم-أهل بدر فقال" :ثم أفضل الناس بعد هؤًلء أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-القرن

يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة
الذي بعث فيهم ،كل من صحبه سنة أو اا
شهر أو ا
على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه"( .)4
وقال اإلمام البخاري رحمه هللا" :من صحب النبي صلى هللا عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من

أصحابه"( .)5

الب ْصري المعتزلي (المتوفى 417 :هـ)  ،المعتمد في أصول الفقه ،الناشر :دار الكتب العلمية –
) ) 1محمد بن علي الطيب أبو الحسين َ
بيروت ،الطبعة :األولى.)362/2( ،3401 ،

ويعرف
) ) 2عثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح (المتوفى 741 :هـ)  ،معرفة أنواع علوم الحديثُ ،
بمقدمة ابن الصالح ،دار الفكر -سوريا ،دار الفكر المعاصر – بيروت (3407هـ 3127 -م).)211 /3( ،

) ) 3عبد الكريم بن على النملة  ،مخالفة الصحابة للحديث النبوى ،مجلة علمية محكمة ،العدد الرابع ،النشر مكتبة الرشد ،الرياض،
(3437ه3115 ،م) .)242 ،3( ،

) ) 4أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى 471 :هـ)  ،الكفاية في علم الرواية ،الناشر :المكتبة

العلمية  -المدينة المنورة (.)53/3

) ) 5أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى 471 :هـ)  ،الكفاية في علم الرواية ،الناشر :المكتبة

العلمية  -المدينة المنورة (.)53/3
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وقال سعيد بن المسيب" :الصحابة ًل نعدهم إًل من أقام مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة

أو سنتين وغ از معه غزوة أو غزوتين"( ( .)1والتعريف الصحيح المعتمد هو ما قر هر الحافظ ابن حجر بقوله:
مؤمنا به ومات على
"وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي -صلى هللا عليه وسلم -ا
اإلسالم".
ثم قال شارحا التعريف" :فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ،ومن روى عنه أو لم

يرو ،ومن غ از معه أو لم يغز ،ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ،ومن لم يره لعارض كالعمى ،ويخرج بقيد

مؤمنا بغي هر
اإليمان من لقيه كاف ار ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى وقولنا( :به) يخرج من لقيه ا

(مؤمنا به) كل مكلف من الجن واإلنس…
كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة ،ويدخل في قولنا:
ا
مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ باهلل… ويدخل فيه من
وخرج بقولنا( :مات على اإلسالم) من لقيه ا
ارتد وعاد إلى اإلسالم قبل أن يموت سواء اجتمع به -صلى هللا عليه وسلم -مرة أخرى أم ًل وهذا هو

الصحيح المعتمد)"

( )2

.

اصطالحا ،ونقل آراء الفقهاء
والذي توصلت إليه الباحثة بعد تعريف الصحبة والصحابة لغة و
ا
والمحدثاين أن الصحبة تعنى :المالزمة والمرافقة ،وأن الشرط األساسي لمن ينال لق ب الصحابي أن يكون

ومقترنا للرسول -صلى هللا عليه وسلم-طوال الوقت ،فكلما التزم الصحابي مدة أطول
ومصاحبا
مالزما
ا
ا
ا
برسول هللا كلما كان أصدق في المودة.
المبحث األول :صحبة األخيار:

تناولت الباحثة في هذا المبحث الحديث عن أنماط الصحبة الصالحة ،وبدأت بصحبة

أشرف الخلق وهم األنبياء ،ثم تحدثت عن صحبة الوالدين ،فالزوجين ،واختتمت المبحث بالحديث عن
صحبة الجيران وذلك في المطالب اآلتية:

المطلب األول

صحبة األنبياء

أوًَّل-صحبة سيدنا إبراهيم عليه السالم (خليل هللا):
إن هللا -سبحانه وتعالى-اصطفى إبراهيم -عليه السالم-وفضله على كثير من خلقه ،حيث كان
قوم إبراهيم -عليه السالم-يعبدون الكواكب ،فأنكر عليهم ذلك ،وأخذ يدعوهم إلى توحيد هللا ،علما بأن إبراهيم
) )1أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير (المتوفى710 :هـ) ،أسد الغابة الناشر:
دار الفكر – بيروت3401 (،هـ 3121 -م)( .)32/3

) ) 2أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى 252 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:

األولى  3435 -هـ ،عدد األجزاء)352/:3(،2 :
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عظيما ،فوق قدرة البشر العاديين،
عليه السالم-من أولى العزم من الرسل ،وهو النبي الذي ابتاله هللا ابتالءا
ولكنه صبر ووفى ،فقال تعالىِّ ﴿:وابر ِّ
اه َيم َّال ِذي َوَّفى﴾ ( . )1
َ َْ
خاصا ،وجعل ملته الحنيفية هي التوحيد الخالص والنقي من الشوائب،
لذلك كرمه هللا تعالى تكريما ا
ِ ِ
ِّ
ال ِإِّني
يم َرُّب ُه ِب َكلِ َم ٍ
ات َفأََت َّم ُه َّن َق َ
ومن فضل هللا عليه وأنه جعله إماما للناس قال تعالىَِّ ﴿:واذ ْابَتَلى إ ْبَراه َ
اس ِإماما َقال و ِم ْن ُذِرَّيِتي َقال ََّل يَنال عه ِدي َّ ِ ِ
ِ ِ
ين﴾ ( . )2
الظالم َ
َ َ ُ َْ
ّ
َجاعُل َك ل َّلن ِ َ ً َ َ
وجعل في ذريته النبوة والكتاب ،كما أنه كان األب والجد لكل األنبياء من بعده ،وأن هللا سماه في

محكم آياته بالخليل ،وهذه التسمية لم ترد إًل له.

ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم َحِن ًيفا
قال تعالى في كتابه العزيزَ ﴿:وَم ْن أ ْ
َح َس ُن د ًينا م َّم ْن أ ْ
َسَل َم َو ْج َه ُه هلل َو ُه َو ُم ْحس ٌن َو َّاتَب َع مل َة إ ْبَراه َ
و َّات َخ َذ ِ ِ
يم َخلِ ًيال﴾ ( .)3
َ
هللا إ ْبَراه َ
ُ
ف في هذه اآلية يبين هللا سبحانه وتعالى مقام إبراهيم -عليه السالم-وفضله (وهذا من باب الترغيب
الخَّلة
في إتباعه)؛ ألنه إمام يقتدي به ،حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له ،فإنه انتهى إلى درجة ُ
( )4
ِ
يم َّال ِذي
التي هي أرفع مقامات المحبة ،وما ذاك إًل لكثرة طاعته لربه  ،كما وصفه به في قولهَِ [ :وا ْبَراه َ
َوَّفى] ( .)5
(الخل) بفتح الخاء هو الطريق في الرمل ،وهو ما
وكلمة (خليال) مأخوذة من الخاء وًلم وًلم ،و َ
ضيقا .وحينما يسير فيه اثنان فهما يتكاتفان إن كان بينهما ود ع ٍ
ال،
مدقا ،وعادة يكون ا
نسميه في عرفنا ا

وان لم يكن بينهما ود فواحد يمشي خلف اآلخر .ولذلك سموا اإل ثنين الذين يسيران متكاتفين (خليل) فكالهما

أيضا هو من يسد خلل صاحبه ،وهو الذي يتحد ويتوافق مع
متخلل في اآلخر أي متداخل فيه ،والخليل ا
صديقه في الخالل والصفات واألخالق ( .)6
خليال ألنه والى في هللا ،وعادى في
قال الخازن في تفسيره( :الخلة اًلختصاص واًلصطفاء ،وسمي إبراهيم ا
ٍ
وخالل كريمة ،وقيل :الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل ،وسمي
هللا ،وقيل ألنه تخلق بأخالق حسنة
إبراهيم خليل هللا؛ ألنه أحبه محبة كاملة ليس فيها نقص وًل خلل.

)( )1سورة النَّجم :اآلية .)16

)( )2سورة البقرة :اآلية.)324

)( ) 3سورة النساء :اآلية .)325
( )4ا بن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القران العظيم ،الناشر :دار ط يبة للنشر

والتوزيع ،الطبعة :الثانية 3420هـ  3111-م.)422/ 2( ،.
)( ) 5سورة النَّجم :اآلية .)16

( ) 6انظر الشعراوي :تفسير الشعراوي – الخواطر ،محمد متولي الشعراوي ،الناشر :مطابع أخبار اليوم (.)2762/ 2763 /5
11

وقيل الخليل :من الخلة الخاء ،وهي الحاجة سميت خلة لالختالل الذي يلحق اإلنسان فيها ،وسمي

خليال؛ ألنه جعل فق هر وفاقته وحاجته إلى هللا تعالى) ( .)1
إبراهيم ا

من خالل ماسبق استنبطت الباحثة أن الصحبة تأتي بمعنى الخلة ،وهي أعلى مقامات الصحبة في الدرجة

اضحا من خالل اآليات واألحاديث السابقة.
والرفعة ،وهذا كان و ا
ثانيا-صحبة سيدنا يوسف عليه السالم:
ً

لقد كان لسيدنا يوسف -عليه السالم -فضل عظيم ،فقد تحمل الكثير من الشدائد واًلبتالءات في

حياته ،ومن هذه اًلبتالءات التي واجهها ،إلقاء إخوته له في البئر وهو طفل صغير ،وحرمانه من والده

وبعده عنه بأنه عاش في بيت آخر ،ونحن نعلم أن الطفل في هذه المرحلة يكون بحاجة ماسة إلى أن يكون
بجوار والديه ليشعر برعايتهما ،وسيدنا يوسف -عليه السالم -حرم من ذلك وتربى في بيت العزيز ،وابتلى

في هذا البيت بأصعب ما يؤلم اإلنسان وهو الشرف ،فقد كان هذا البالء أعظم بالء له ودخل بذلك السجن،

ولكنه صبر وتحمل ،فهو النبي الداعية إلى هللا ،حتى وهو في سجنه ودعوته للفتيين ،وكثير من الناس يفتقر

إلى أن يكون له مؤنس في سجنه يصبره على اًلبتالء ويقف بجانبه ،لذلك كانت صحبة سيدنا يوسف -

عليه السالم -في سجنه مع الفتيين صحبة ناجحة وخير طريق إلى الجنة ،وانها لدرس للمجاهدين الذين
يعانون قهر السجن والسجان ليجعلوا من اًلبتالء بالسجن مجاًل للدعوة والعبادة واإلصالح.

الس ْج ِن أَأَرباب مَتَفِرُقو َن َخير أَ ِم هللا الو ِ
ِ
ِ
اح ُد ا َلق َّه ُار﴾( .)2
ٌْ
َْ ٌ ُ ّ
ُ َ
يقول هللا تعالى في صحبتهَ ﴿:يا َصاحَب ِي ّ

قال الفخر الرازي في تفسيره:

(يريد صاحبي السجن ويحتمل أيضا لما حصلت مرافقتهما في السجن مدة قليلة أضيفا إليه ،واذا

كانت المرافقة القليلة كافية في كونه صاحبا ،فمن عرف هللا وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم
العارف المحب) ( .)3

وترى الباحثة :أن المجاهدين الدعاة المسجونين في وقتنا الحالي يفعلون كما فعل سيدنا يوسف

ن
هباء منثو ار ،كما أن كثي ار منهم يؤلفون الكتب والمؤلفات في سجونهم
عليه السالم ،وانهم ًل يضيعو وقتهم ا

( ) 1عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن ،المعروف بالخازن ،تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في
معاني التنزيل) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  3435-هـ.

.)412/ 413 /3( ،

)( ) 2سورة يوسف :اآلية .)11

( ) 3الرازي :محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ،التفسير الك بير المسمى (مفاتيح الغيب) ،دار النشر :دار الكتب العلمية
بيروت 3423-هـ  2000-م الطبعة األولى (.)456/ 3212

وهذا ما فعله شيخ اإلسالم ابن تيمة قديما ،فكان األحرى واألولى أن نحرص على نشر الدعوة اإلسالمية
ونحن أحرار.
ثالثا :صحبة النبي محمد  ألبى بكر الصديق:
اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة وفى مستحق اسم الصحبة ،وقال بعضهم أن الصحابي من لقي

مؤمنا ومات على اإلسالم.
النبي  ا

وقال بن حجر العسقالني (هذا أصح ما وفقت عليه في ذلك).
فيدخل فيمن لقيه :من طالت مجالسته له ومن قصرت ومن روى عنه ومن لم يرو عنه ومن غ از معه ومن

لم يغزوا معه ومن رآه رؤية ولو من بعيد ومن لم ي هر كعارض كالعمى ( .)1
شروط صحة الصحبة- :

يشترط في صحة الصحبة :طول اًلجتماع والرواية عنه معا وقيل يشترط أحدهما ،وقيل يشترط الغزو معه،

أو مضى سنة على اًلجتماع ،ألن لصحبة النبي شرفا عظيما ًل ينال إًل باجتماع طويل يظهر فيه الخلق
المطبوع عليه الشخص ،كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ( .)2
صحبة الرسول  ألبى بكر:
لقد رافق النبي  عدد كبير من الصحابة في أغلب فترات حياته بعد الدعوة ،وساعد بعضهم على إيصال

رسالة اإلسالم ،ودافعوا عنه في مرات عدة ،وبعد وفاته ،- -قام الصحابة بتولي الخالفة في الفترة التي
عرفت بعهد الخلفاء الراشدين ،وكان أولهم أبو بكر الصديق ثم عمر وعثمان وعلى ،وكان من أقرب أصحابه

صحبته-  -ألبى بكر الصديق حيث أن أبا بكر --صحب النبي - -منذ إسالمه إلى وفاته ولم
يفارقه أبدا ،وشارك معه في غزواته ،كما انه فداه بروحه وماله ،وهاجر معه إلى المدينة ،ولم يتركه أبدا

وه َفَق ْد َن َصَرُه
صُر ُ
طيلة حياته ،ونال بذلك شرف الصحبة معه في الغار حيث قال هللا في كتابه العزيز ﴿ِإََّّل َت ْن ُ
َخرجه َّال ِذين كَفروا َث ِاني ا ْثَني ِن ِإ ْذ هما ِفي ال َغ ِار ِإ ْذ ي ُق ِ ِ ِ ِ
ِ
هللا
َ ْ
هللا ِإ ْذ أ ْ َ َ ُ َ َ ُ
هللا َم َعَنا َفأَ ْنَز َل ُ
ول ل َصاحبه ََّل َت ْحَز ْن إ َّن َ
َ ُ
َُ
ُ
الس ْفَلى وكلِم ُة ِ
ِ
هللا ِهي العْليا وهللا عِز ٌ ِ
ِ
يم﴾
ين َكَفُروا ُّ
َس ِك َينَت ُه َعَل ْي ِه َوأََّي َد ُه ِب ُجنُ ٍ
َ َُ َ ُ َ
ود َل ْم َتَر ْو َها َو َج َع َل َكل َم َة َّالذ َ
يز َحك ٌ
ََ َ
( .)3
( ) 1ابن حجر العسقالني :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،تقريب التهذيب ،المحقق :محمد عوامة ،الناشر :دار
الرشيد – سوريا ،الطبعة :األولى.)35/3( .3127 – 3407 ،

( ) 2ابن حجر العسقالني :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،فتح الباري ،الناشر :دار المعرفة -بيروت3161 ،
ه.)445/3( ،

)( ) 3سورة التوبة :اآلية.)40
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َّاس ر ِّ
وكان أبو بكر الصديق أحب صاحب للرسول  بدليل قوله  عنه َع ْن ْاب ِّن َعب ٍ
ضي َّ
ّللاُ
َ َ
َخي وص ِّ
ٍ ِّ ِّ
َع ْنهما َع ْن َّ ِّ
احِّبي ( .)1
ت ُمتَّ ِّخ اذا ِّم ْن أ َُّمِّتي َخلِّ ا
يال ًَلتَّ َخ ْذ ُ
ال َل ْو ُك ْن ُ
النب ِّي َ ق َ
ت أََبا َب ْكر َوَلك ْن أ َ َ
َُ
فهذا الحديث يبين محبة الرسول  ألبى بكر محبة شديدة ومن حب الصاحب لصاحبه حرصه

عليه حتى في أصعب الشدائد عندما قال له ًل تحزن إن هللا معنا ،أيً :ل تحزن يا صاحبى فإن هللا في

معيتنا وهنا تظهر حقيقة الصحبة ،ألن من مقومات الصحبة الصالحة ،تثبيت الصاحب لصاحبه في الشدائد،
ورفع الروح المعنوية له.

صحبة النبي محمد  لقومه في مكة:
ِ
َعظُ ُكم ِبو ِ
يقول هللا عز وجل في كتابه العزيزُ ﴿:قل ِإَّنما أ ِ
َّروا َما
اح َد ٍة أ ْ
وموا هلل َم ْثَنى َوفَُر َادى ثُ َّم َتَتَفكُ
ْ َ
َن َت ُق ُ
ْ َ
ِبص ِ
يد﴾( .)2
اب َش ِد ٍ
احِب ُك ْم ِم ْن ِجَّن ٍة ِإ ْن ُه َو ِإََّّل َن ِذ ٌير َلكُ ْم َب ْي َن َي َد ْي َع َذ ٍ
َ
نالحظ في هذه اآلية أن هللا عز وجل وصف سيدنا محمد  --بالصاحب لقومه ،مع أن قومه

كانوا يعادونه وينكرون دعوته وفى هذه اآليات أيضا توبيخ وتقريع لهم ،فقد عاش سيدنا محمد -  -بينكم
صغير ،وتربيتم معه فترة طويلة ،ووصفتموه بالصادق األمين ،وعندما
اا
وتربى في حجركم منذ أن كان طفال

ومحبا لكم،
حريصا عليكم
كبر ونال شرف الرسالة اتهمتموه بالسحر ،والجنون ،والكهانة ،ورغم ذلك كان
ا
ا
وكل ما يريده هدايتكم وارشادكم لطريق الحق.
احد ٍة أَن َت ُقوموا ِ
قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى﴿ :قُل ِإَّنما أ ِ
هلل َم ْثَنى َوفَُر َادى ثُ َّم
َعظُ ُك ْم ِب َو ِ َ ْ
ُ
ْ َ
َتَتَفكَّروا ما ِبص ِ
يد﴾ {سبأ. }47:
اب َش ِد ٍ
احِب ُك ْم ِم ْن ِجَّن ٍة ِإ ْن ُه َو ِإََّّل َن ِذ ٌير َلكُ ْم َب ْي َن َي َد ْي َع َذ ٍ
ُ َ َ
ظ ُكم ِبو ِ
ِ
اح َد ٍة﴾ ،أي :إنما آمركم بواحدة  ،وهي:
(قل يا محمد لهؤًلء الكافرين الزاعمين أنك مجنونِ ﴿:إَّن َما أَع ُ ْ َ
﴿أَن ت ُقوموا َِّّّلِلِّ مثْنى وُفرادى ثَُّم تتَف َّكروا ما ِّب ِّ ِّ ِّ ِّ َّ ٍ
خالصا هلل ،من غير هوى
ياما
َ َ َ ََ
ا
صاحب ُك ْم م ْن جنة﴾ ،أي :تقوموا ق ا
ََ ُ َ َ
ْ َ ُ
وًل عصبية ،فيسأل بعضكم بعضا :هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضا ﴿،ثَُّم َت َتَف َّك ُروا﴾ أي :ينظر
الرجل لنفسه في أمر محمد  ، - -ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ،ويتفكر في ذلك؛
ِِ
ّلِل م ْثَنى وفُر َادى ثُ َّم َتَتَفكَّروا ما ِبص ِ
احِب ُك ْم ِم ْن ِجَّن ٍة﴾ ( .)3
ولهذا قال تعالى﴿ :أ ْ
ُ َ َ
َ َ
وموا َّ َ
َن َت ُق ُ

( ) 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المناقب ،باب قول النبي لو كنت( ،ح.)3112/ 1( ،)1457
)( )2سورة سبأ :اآلية.)47

( ) 3ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ط سالمة ،مرجع سابق (.)525/ 7
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المطلب الثاني
صحبة الوالدين
لقد أمر هللا-سبحانه وتعالى-ببر الوالدين ،وقرن طاعته بطاعتهما بعده مباشرة ،وأكد القرآن الكريم
الوالِ َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا ِإ َّما
والسنة النبوية على ذلك ،يقول هللا سبحانه وتعالىَ ﴿:وَق َ
اه َوِب َ
ضى َرُّب َك أَََّّل َت ْع ُب ُدوا ِإََّّل ِإَّي ُ
ِ
ِ
ض
َح ُد ُه َما أ َْو ِكَال ُه َما َفَال َت ُق ْل َل ُه َما أ ٍّ
اخ ِف ْ
يما(َ )32و ْ
َي ْبلُ َغ َّن ع ْن َد َك الكَبَر أ َ
ُف َوََّل َت ْن َهْر ُه َما َوقُ ْل َل ُه َما َق ْوًَّل َكِر ً
اح ُّ
ير﴾(.)1 ( )32
الر ْح َم ِة َو ُق ْل َرِّب ْار َح ْم ُه َما َك َما َرَّبَي ِاني َص ِغ ً ا
الذ ِّل ِم َن َّ
َل ُه َما َجَن َ

وقد قدم هللا سبحانه وتعالى بر الوالدين على الهجرة عن عبد َّ ِّ
ٍ
اء َر ُج ٌل
َ َْ
ّللا ْب َن َع ْمرو - -قال َج َ
يهما َفج ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اك َقال َنعم َق ِّ ِّ
ِّإَلى َّ ِّ
اه ْد" ( .)2
ال َفف َ َ
َح ٌّي َوالَد َ َ َ ْ َ
ال" :أ َ
اس َتأْ َذَن ُه في اْلج َهاد َفَق َ
النب ِّيَ - -ف ْ
وقد حذر هللا -سبحانه وتعالى-من عقوق الوالدين ونهى الرسول  - -عنها.
ِّ ِّ
ِّ
ال َّ
َكَب ِّر اْل َكَب ِّائ ِّر ثَ َالثاا َقالُوا َبَلى َيا
َع ْن َع ْبِّد َّ
النِّب ُّي" --أ ًََل أَُنِّبئُ ُك ْم ِّبأ ْ
الَ :ق َ
الر ْح َم ِّن ْب ِّن أَبي َب ْكَ َةر َع ْن أَبيه َق َ
اإل ْشراك ِّب َّ ِّ
رسول َّ ِّ
ِّ
ان متَّ ِّكائا َفَقال أ ًََل وَقول ُّ
الز ِّ
ال ُي َك ِّرُرَها
اّلِل َو ُع ُقو ُ
ال ِّْ َ ُ
ال َف َما َز َ
ور َق َ
َ َ ُْ
ق اْلَوالَد ْي ِّن َوَق َ
ّللا َق َ
َُ َ
ال َو َجَل َس َوَك َ ُ
( )3
َحتَّى ُقْلَنا َل ْي َت ُه سكت" .
وان هللا –تعالى-غرس في قلوب الوالدين الرأفة ،والحنان نحو أبناءهم ،فالوالدان يخدمان اًلبن حتى يكبر،
ويصير هو إلى القوة حين يصيران هما إلى الضعف ،والى الحاجة لمن يخدمهما.

وان أعظم صحبة لإلنسان هي صحبة الوالدين ،وهي صحبة يرضى بها اإلنسان ربه ،ويرجو بها

حسن الثواب في اآلخرة.

وترى الباحثة :أن صحبة الوالدين هي أن يحاول اإلنسان أن يرد بعض الجميل وفاء لوالديه ويعمل

على رعايتهما ،وبخاصة إذا كب ار في السن واحتاجا إلى العون والرعاية.
المطلب الثالث

صحبة العلماء
إن للعلم أهمية كبي ةر في حياتنا ،فهو أفضل العبادات ،وأجل القربات ،وهو طريق من طرق الجنة
( ،)4
ِ
ق﴾
اسمِ َرِّب َك اَّلذي َخَل َ
وقد تضافرت النصوص الشرعية في بيان فضله وان أول مانزل من القران﴿ ا ْقَأْر ِب ْ

)( ) 1سورة اإلسراء :اآلية .)24-21

( ) 2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب الجهاد بإذن األبوين( ،ح.)2222/ 5( ،)5726
( ) 3صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ما قيل في شهادة الزور( ،ح .)111/ 2( ،)2530
)( ) 4سورة العلق :اآلية .)3
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وأن هللا سبحانه وتعالى نفى المساواة بين العالم والجاهل ،قال تعاليُ ..﴿ :ق ْل َه ْل َي ْسَت ِوي َّال ِذي َن َي ْعَل ُمو َن
ِ
َّر أُوُلو األَ ْلَب ِ
اب﴾ ( . )1
َوَّالذ َ
ين ََّل َي ْعَل ُمو َن ِإَّن َما َيَت َذكُ
ولقد بين هللا

ِّ
هللا أََّن ُه
تعالىَ ﴿:شهَد ُ

تعالى مكانة العلماء الذين هم شرف هذه األمة ،وقرن شهادتهم بشهادته في قوله
ِ ِ
يز ا ِ
ِ
ِ
ََّل ِإَل َه ِإََّّل ُهو و ِ
يم﴾( .)2
العِز ُ َ
المَال ئ َك ُة َوأُولُو العْلمِ َقائ ًما ِبالق ْسط ََّل ِإَل َه ِإََّّل ُه َو َ
لحك ُ
َ َ َ

ولقد حرص اإلسالم على مصاحبة أهل العلم ومجالستهم ،وأخذ العلم عنهم بما ينفع األمة ،ويخدم

أبناءها ومن هذا الحرص صحبة سيدنا موسى عليه السالم للخضر.

فقد كان سيدنا موسى عليه السالم متواضعا في طلب العلم لمن هو أعلم منه ،ولم يتكبر بعلمه عليه ،وانما

أراد أن يستزيد من العلم ،ولهذا مهما كان عند اإلنسان من علم؛ فانه ًليجوز له أن يتباهى أو يتفاخر
بعلمه ،وانما عليه أن ينفع غيره ،ويخدم دينه ووطنه.

ولقد ضرب القرآن أروع نموذج على إصرار سيدنا موسى -عليه السالم -بلقاء المعلم ،والنهل من
ِ
َم ِضي ُح ُقًبا.)3 (﴾..
ح َحَّتى أَبلغ مجمع البحري ِن أَو أ
علمه في قوله تعالىَِ ﴿ :
اه ََّل أ َْبَر ُ
وسى لَفَت ُ
ال ُم َ
..وا ْذ َق َ
ُْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ
فهو مصمم على بذل الجهد ليصل إلى مبتغاه – لقاء األستاذ في المكان المنشود -ولو أمضى عم هر
يبحث عنه﴿ أو َأم ِّ
ضي ُح ُقابا﴾( .)4
ْ َ

يع َم ِعي َص ْبًرا.)5 ( ﴾ ..
يقول سيد طنطاوي :في تفسير قوله تعالى ﴿..قال أَلم أَقل ِإَّنك لن تست ِط
َ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
بر ﴾ ،ألنك لم
(ألم أقل لك أنت يا موسى ًل لغيرك على سبيل التأكيد والتوثيق ﴿:إنك لن تستطيع معي ص اا

علما بما أفعله.
تحط ا

ويراجع موسى نفسه ،فيجد أنه قد خالف ما اتفق عليه مع الرجل الصالح مرتين ،فيبادر بإخبار

ال ِإ ْن َسأَْل ُت َك..
صاحبه أن يترك له فرصة أخي ةر فيقول تعالى على لسانه ﴿َ ..ق َ
فيقا لك فإنك
َشي ٍء َب ْعَد َها ﴾ ،أي :بعد هذه الم ةر الثانية ﴿ فال تصاحبني ﴾ ،أي  :فال تجعلني
صاحبا أو ر ا
ا
ْ
ِّ
َّ
ِّ
﴿ َق ْد َبَل ْغ َت من ل ُدني ُع ْذ ار﴾ ،أي :فإنك قد بلغت الغاية التي تكون
معذور بعدها في فراقي ،ألني أكون قد
اا
﴾

( )6

أيها

الصديق﴿ ،

َعن

)( )1سورة ُّ
الزمر :اآلية .)1

)( ) 2سورة آل عمران :اآلية .)32
)( ) 3سورة الكهف :اآلية.)70 :

( ) 4انظر :عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،المحقق :عبد الرحمن اللويحق الناشر:
مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى 3420هـ  2000-م.)425/ 242/ 3( ،

)( ) 5سورة الكهف :اآلية .)62:
)( ) 6سورة الكهف :اآلية .)67:
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ار ،وهذا الكالم من موسى  -عليه السالم  -يدلك على اعتذا هر الشديد للخضر ،وعلى شدة ندمه
خالفتك مراا
على ما فرط منه  ،وعلى اًلعتراف له بخطئه) ( .)1
وترى الباحثة :أن صحبة أهل العلم من أهم أنواع الصحبة ،لما لها فوائد عظيمة ،وآثار طيبة تعود

على الفرد والمجتمع.

المطلب الرابع

صحبة األزواج

وحيدا وأعطاه كل ما يريده ،ولكن اإلنسان إذا
إن هللا -سبحانه وتعالى -خلق آدم -عليه السالم-
ا
ملك كل شيء لوحده ،لم يشعر بمذاق الحياة إًل إذا شاركه شخص آخر يواسيه ويتعاون معه ،لذلك خلق

هللا سبحانه وتعالى حواء لتشاركه الوحدة التي كان يعيشها ،فسبحان الخالق العالم بمصالح العباد ،فجعل له
ِ
ق َل ُك ْم
زوجة
ومسكنا فان مقصد الزواج هو السكن والراحة كما قال هللا في كتابه العزيزَ ﴿ :و ِم ْن َآَي ِاته أ ْ
ا
َن َخَل َ
َلي ٍ ِ
ِ ِ
ِم ْن أَ ْن ُف ِس ُكم أ َْزو ِ
َّرو َن﴾ ( .)2
ْ َ ً
ات لَق ْو ٍم َيَتَفكُ
اجا لَت ْس ُكنُوا ِإَل ْي َها َو َج َع َل َب ْيَن ُك ْم َم َوَّد ًة َوَر ْح َم ًة ِإ َّن في َذل َك َ ََ
(فإن المودة وحدها آصرة عظيمة وهي آصرة الصداقة واألخوة وتفاريعهما والرحمة وحدها آص ةر منها األبوة
والبنوة ،فما ظنكم بآص ةر جمعت األمرين وكانت بجعل هللا تعالى وما هو بجعل هللا فهو في أقصى درجات

اإلتقان) ( .)3

كما أن هللا -سبحانه وتعالى -أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف في قوله تعالى﴿ :وع ِ
وه َّن
اشُر ُ
ََ
ِبالمعر ِ
وف﴾ (  ،)4وكما أن الزوجة عليها أن تقابل هذا المعروف بمثله أو أحسن منه .
َ ُْ
فان المعاش ةر من طرف الزوج ًل تكفي ،فمبادلة الطرفين لبعضهما تزيد من األلفة والرحمة المودة،

وقد فسر ابن المنذر المعاشرة بالمعروف في اآلية السابقة ،أنها :الصحبة الصالحة والكسوة والرزق بالمعروف

(  ،)5أي ( :يجب عليكم أيها المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم بان تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن
أيضا هي المشاركة والمساواة)
بالمعروف الذي تعرفه ،وتألفهن طباعهن ،والمعاشرة ا

( )6

( ) 1محمد سيد طنطاوي ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،الناشر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة – القاهرة ،الطبعة:

األولى.)556/ 2 ( .

الروم :اآلية.)23
)( ) 2سورة ُّ

( ) 3انظر :ابن عاشور :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دار النشر :دار سحنون للنشر والتوزيع -تونس –  3116م،3( .
.)744

)() 4سورة النساء  :اآلية .)31
( )5ابن المنذر النيسابوري :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى 131 :هـ) ،تفسير القرآن ،حققه وعلق عليه الدكتور:
سعد بن محمد السعد ،دار النشر :دار المآثر -المدينة النبوية ،الطبعة :األولى  3421هـ 2002 ،م.)731/ 2( ،.

( ) 6محمد رشيد رضا :تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) .الناشر :الهيئة المصري ة العامة للكتاب ،سنة النشر 3110 :م461/ 4( .
.)164/
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وقد وصف هللا سبحانه وتعالى الزوجة بالصحبة في قوله تعالى..﴿ :و َّ ِ
الج ْن ِب ..
الصاح ِب ِب َ
َ
قال ابن عاشور ،في تفسي هر إن المراد بالصاحبة الزوجة ( .)2

﴾

( )1

خاصة عندما تبوح الزوجة لزوجها
وترى الباحثة :أن صحبة األزواج من أروع أنواع الصحبة،
ا
بأسرارها دون ملل أو خوف ،وتشعر بالراحة ،والطمأنينة ،والرعاية من زوجها عندما يحافظ عليها ،ويساعدها

في حل مشكالتها ،وكذلك الزوج عندما يذكر لزوجته ما يجول بخاط هر من فرح أو حزن ،ويشعر بالسعادة
دائما على راحته ،فبالتأكيد ستكون العالقة بينهما عالقة ناجحة
عندما يجد الزوجة المعينة له ،والتي تحرص ا

شعارها أبناء صالحين يكونون قدوة في المجتمع بإذن هللا.

المطلب الخامس
صحبة الجيران

وصى هللا -سبحانه وتعالى -بحق الجار وأكد عليه في كثير من آيات القران حيث قال في محكم
ِ
ِ
اعب ُدوا هللا وََّل ُت ْشِرُكوا ِب ِه َشيًئا وِب ِ
الج ِار ِذي
الم َساكي ِن َو َ
الوال َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا َوبِذي ال ُقْرَبى َو َ
ْ َ َ
َ َ
تنزيلهَ ﴿ :و ْ ُ
امى َو َ
اليَت َ
ِ
ال ُقربى والج ِار الج ُن ِب و َّ ِ
ِ
الج ْن ِب َو ْاب ِن َّ ِ ِ
ان ُم ْخَت ًاَّل
هللا ََّل ُيح ُّب َم ْن َك َ
الصاح ِب ِب َ
َْ َ َ
ُ َ
السبيل َو َما َمَل َك ْت أ َْي َم ُان ُك ْم إ َّن َ

ور﴾
َف ُخ ً ا

( )3

ِّ
اح ِّب ِّباْلج ْن ِّب اْل ِّجوار ضر ِّ
الص ِّ
ضر ِّ
ب
َواْل َج ِّار ِّذي اْلقُ ْرَبى َواْل َج ِّار اْل ُج ُن ِّب َو َّ
وب اْلَقَرَابة َف ِّه َي قُ ْر ٌ
َُ ٌَْ
ب م ْن ُ ُ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الس َك ِّن  ،وَق ْد َيأَْنس ِّْ
ِّ َّ ِّ
اج ِّ
ب ِّباْلم َك ِّ
ان
ان ِّب َج ِِّّه
ان َو َّ
اإل ْن َس ُ
ار اْلَق ِّريبَ ،ما ًَل َيأَْن ُس بَنسيبه اْلَبعيد َ ،وَي ْحتَ َ
ُ
َ
بالن َسبَ ،و ُهَو قُ ْر ٌ َ
ِّإَلى التَّعاو ِّن والتَّناص ِّر ما ًَل يحتاج ْاألَن ِّسب َّ ِّ
اء ْت ِّدَي ُارُه ْمَ ،فِّإ َذا َل ْم ُي ْح ِّس ْن ُك ٌّل ِّم ْن ُه َما ِّب ْاآل َخ ِّر َل ْم َي ُك ْن
اء الذ َ
ين َتَن َ
َ ُ َ َ ُ َ َ َْ ُ ْ َ ُ
ِّ
الن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يهما َخ ْيٌر لِّس ِّائ ِّر َّ
ض ُه ْمْ :األََّو ُل
اسَ ،وَقد ْ
ال َب ْع ُ
اخ َتَل َ
ف اْل ُمَفس ُرو َن في اْل َج ِّار ذي اْل ُق ْرَبىَ ،واْل َج ِّار اْل ُج ُنب َفَق َ
َ
ف َ
النس ِّب ،والثَّ ِّانيُ :هو ْاأل ْ ِّ
ُهو اْلَق ِّر ُ ِّ ِّ َّ
ب ِّم ْن َك
ض ُه ْمْ :األََّو ُل ْ َ
ال َب ْع ُ
األ ْقَر ُ
َجَنب ُّي ًَل َقَرَاب َة َب ْيَن َك َوَب ْيَن ُه )َ ،وَق َ
َ
َ
يب م ْن َك ب َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َق ِّر ايبا م ْن َك وَل ْو بالد ِّ
َجَنب َّي َم ْن ًَل
يل  :إ َّن َذا اْل ُق ْرَبى َم ْن َك َ
َد ااراَ ،والثاني َم ْن َك َ
ينَ ،و ْاأل ْ
ان أ َْب َعَد َمَزااراَ ،وِّق َ
َ
ِّ ِّ
ب ،)4 ( .و َّ ِّ ِّ ِّ
الج ْن ِّب وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقا في سفر
َي ْج َم ُع َك ِّبه د ٌ
ين ََوًل َن َس ٌ
الصاحب ب َ
َ
قاعدا إلى جنبك في مجلس ،أو مسجد ،أو غير ذلك
مالصقا واما
جار
واما اا
ا
ا
شريكا في تعلم أو حرفة واما ا
من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ( .)5
﴿والجار ذي القربى﴾ ،أي  :القريب جواره ،وقيل :هو من له مع الجوار في الدار قرب في النسب ﴿ والجار

الجنب﴾ ،أي :المجانب  ،وهو مقابل للجار ذي القربى ،والمراد من يصدق عليه مسمى الجوار مع كون داره
بعيدة ،وفي ذلك دليل على تعميم الجيران باإلحسان إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة ،وعلى أن

)( ) 1سورة النساء  :اآلية .)17
( ) 2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق (.)53/ 5
)( ) 3سورة النساء :اآلية .)17

( ) 4محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،مرجع سابق (.)65 /5
( ) 5الرازي ،مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير ،مرجع سابق (.)66/30
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الجوار حرمة مرعية مأمور بها .وفيه رد على من يظن أن الجار مختص بالمالصق دون من بينه وبينه

حائل ،أو مختص بالقريب دون البعيد ،وقيل :إن المراد بالجار الجنب هنا :هو الغريب .وقيل :هو األجنبي
الذي ًل قرابة بينه وبين المجاور له ( .)1

وقد حث اإلسالم على اإلحسان في معاملة الجار ولو غير مسلم ،عن عائشة –رضي-هللا عنها -عن

النبي - -قال" :ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ،وتحديد الجوار متروك إلى
جار من كل جانب من الجوانب األربعة.
العرف ،وحدده الحسن البصري بأربعين اا

واكرام الجار له مظاهر عديدة منها مواساته إن كان فقيرا ،ومنها حسن العشرة وكف األذى عنه ،ومنها
إرسال الهدايا إليه ،ودعوته إلى الطعام ،وزيارته وعيادته ونحو ذلك( .)2

فهذه اآليات واألحاديث دًللة واضحة على صحبة الجيران ،ولو كانوا كافرين فعلى اإلنسان أن

يحرص على إعطاءهم حقوقهم كما أمر هللا ورسوله بذلك ،وأن صحبة الجيران قد تنفع أكثر من أي صحبة

أخرى ،فان الجار لو شارك جا هر في أفراحه وأحزانه ونام وجا هر وهو شبعان سيسود المجتمع األلفة ،والمحبة.
عن أَِّبي َذرَ - -قالَ :قال رسول َّ ِّ
طب ْخت مرَق اة َفأ ْ ِّ
ِّ
اه ْد ِّج َيرَان َك"
َْ
اء َها َوَت َع َ
ّللا " --لي َيا أََبا َذ ٍر إ َذا َ َ َ َ َ
َ َ َُ ُ
َكث ْر َم َ
( .)3
المبحث الثاني

مقومات وحقوق صحبة األخيار

تحدثت الباحثة في هذا المبحث عن أهم مقومات وحقوق صحبة األخيار ،وذلك من خالل استنباط

اآليات القرآنية ،والتدبر في معانيها ومدلوًلتها ،وفي األحاديث النبوية الشريفة ،مبينة أهم تلك المقومات
الواجب توافرها في الصاحب الصالح ،وهي في المطالب التالية:
المطلب األول

رابطة التقوى واإليمان

إن اإلنسان اجتماعي بطبعه ،ميال إلي اًلجتماع بالناس واًلستئناس لهم ،فعندما يتخذ صاحبا ًل

بد له أن يكون بينهما رابطا أدي إلى صحبتها ،وبالتأكيد إذا كان هذا الرابط هو رابط التقوى واإليمان فانه

اصِبْر
سيكون له أثر عظيم لالنتفاع بالصاحب؛ ألن أهمية الصحبة تتجلي في تقوي هللا سبحانه وتعاليَ ﴿ :و ْ

( ) 1الشوكاني :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ،فتح القدير ،الناشر :دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب -دمشق،
بيروت ،الطبعة :األولى  3434-هـ.)517/ 3 ( .

() 2الزحيلي :وهبة بن مصطفي الزحيلي ،التفسير المنير في الع قيدة والشريعة والمنهج  ،الناشر  :دار الفكر المعاصر مكان الطبع :
بيروت دمشق سنة الطبع  3432 :ق.)76/77/ 5 ( ، .

( ) 3صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة ،باب الوصية بالجار واإلحسان إليهما( ،ح.)2025/ 4( ،)2725
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اة والع ِش ِي يِريدون وجهه وََّل َتعد عيَناك ع ْنهم ُتِريد ِز َين َة الحي ِ
ِ
ِ
الد ْنَيا
اة ُّ
ين َي ْد ُعو َن َرَّب ُه ْم ِبال َغ َد َ َ ّ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ
َن ْف َس َك َم َع َّالذ َ
ََ
ِ
َمُرُه فُُر ًطا﴾ ( . )1
َوََّل ُت ِط ْع َم ْن أ ْ
اه َوَك َ
ان أ ْ
َغَفْلَنا َقْلَب ُه َع ْن ذ ْكِرَنا َو َّاتَب َع َه َو ُ

ّللاِّ
ِّ ِّ ٍ
ِّ
ول َّ
ولقد حث النبي  --على مصاحبة أهل التقوى َع ْن أَبي َسعيد الخدري  --أََّن ُه َسم َع َرُس َ
 - يقُول ًَل تُ ِّ َّط َع َام َك ِّإ ًَّل َتِّق ٌّي ( .)2
مؤمنا ََوًل َيأْ ُك ْل َ
صاح ْب ِّإًل ا
َ ُ
َ
وترى الباحثة :أن الصاحب المؤمن يفرح لفرحك ،ويحزن لحزنك ويحب لك ما يحبه لنفسه ،ويأمرك

بالمعروف وينهاك عن المنكر ،ويسمعك القول الصادق والحكمة البالغة ،ويحثك على العمل الصالح ،لذلك

فان قوام التقوى من أهم مقومات صحبة األخيار ،ولقد وصف هللا سبحانه وتعالي األصحاب بأنهم كلهم
أعداء لبعضهم يوم القيامة واستثي من ذلك المتقين

ض ع ُد ٌّو ِإََّّل ِ
َخَّالء يومِئ ٍذ بع ُ ِ
ِ
ين﴾(  ،)3والمقصود باآلية السابقة أن كل صداقة
المَّتق َ
ض ُه ْم لَب ْع ٍ َ
فقال تعالي﴿ :األ ُ َ ْ َ َ ْ
ُ
وصحبة لغير هللا؛ فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إًل ما كان هلل -عز وجل-؛ فانه دائم بدوامه ( .)4

وقال ابن عجيبة في تفسير اآلية السابقة أن المتحابين في الدنيا على األمور الذميمة متعادون يوم

ومقتا؛ ًلنقطاع
بعضا ،فتنقطع في ذلك اليوم كل ُخلة كانت لغير هللا ،وتنقلب عداوة ا
القيامة ،يبغض بعضهم ا

سببها ،وهو اًلجتماع على الهوى ﴿ِّإًل

المتقين﴾،

أي :األخلة المصادقين في هللا.

( )5

المطلب الثاني
المنبت الطيب

ِ ِ
َلي ِ
قال تعالي ﴿ :والبَل ُد َّ
ات
ج ِإََّّل َن ِك ًدا َك َذلِ َك ُن َصِّر ُ
ج َنَب ُات ُه ِبِإ ْذ ِن َرِّبه َوَّالذي َخ ُب َث ََّل َي ْخُر ُ
الطِّي ُب َي ْخُر ُ
ف ا ََ
َ َ
لَِق ْو ٍم َي ْش ُكُرو َن﴾ ( . )6
إن أصل التربية في اإلسالم أن تقوم على المنبت الحسن واألخالق الحسنة ،فالنبي  بعث لألمة
ِ
يم﴾ (  )7فكل إنسان عليه أن يتحلى بهذه
من اجل هذه األخالق وكان خلقه حسن ﴿ َِواَّن َك َل َعلى ُخُل ٍق َعظ ٍ
األخالق اقتداء بالنبي- -؛ ألن المنبت الطيب ،واألخالق الحسنة من أهم مقومات صحبة األخيار ،فاهلل
)( ) 1سورة الكهف :اآلية.)22 :

( ) 2أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن ،طبعة شاكر( .ح ) 700/ 4( ،)2115حكم األلباني عليه:

حسن.

)ُّ )3
(الزخرف :اآلية .)76

( ) 4ابن كثير ،تفسير القران العظيم ،مرجع سابق.)216/ 6( ،
( ) 5ابن عجيبة :أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني أبو العباس ،البحر المديد ،دار النشر  /دار الكتب العلمية ـ بيروت.

الطبعة الثانية ـ  3421هـ 2002 / .م.)272/ 5( .
)( ) 6سورة األعراف :اآلية .)52
)( ) 7سورة القلم :اآلية .)4
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تعالي شبه المنبت الطيب بالنبات الذي ترعرع ،وان منبت الصاحب ضروري؛ ألننا سوف نأتمنه على

بيوتنا ،ونطلعه على أسرارنا بعد معرفته.

ولقد حثنا اإلسالم على ضرورة التعارف قبل الصحبة والتعرف على اسم الصاحب وعمله وما يتبع

ذلك من أصول التعارف وأساس هذا التعارف هو المنبت الطيب والسلوك القويم.

فهذه المعلومات التي يجمعها الصاحب عن صاحبه ستزرع الثقة وتزيدها بين األصحاب ( .)1
افيا والذي
اجا ا
تاما و ا
ويقول الشوكاني في تفسيره ،أي :التربة الطيبة يخرج نباتها بإذن هللا وتيسيره إخر ا
حسنا ا
نكدا.
نكدا ،أي :والتربة الخبيثة ًل يخرج نباتها إًل ا
خبث ًل يخرج إًل ا
ج َنَب ُات ُه ِبِإ ْذ ِن َرّبِ ِه ﴾هذا مثل ضربه هللا المؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل البلد الطيب
﴿ والبلد الطيب َي ْخُر ُ
الزاكي يخرج نباته ريعة بإذن هللا ،فمثل الكافر كمثل األرض السبخة الخبيثة التي ًل ُيخرج نباتها ،وغلتها﴿
قليال بعناء ومشقة ( .)2
اا
ِّإًلَّ َن ِّكادا ﴾ ،أي:
عسير ا
والهدى واآليات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل الماء على التربة .فإن كان القلب

شرير -كالذي خ بث من البالد
فاسدا اا
طيبا كالبلد الطيب ،تفتح واستقبل ،وزكا وفاض بالخير ،وان كان ا
ا
واألماكن -استغلق وقسا ،وفاض بالشر والنكر والفساد والضر ،وأخرج الشوك واألذى ،كما تخرج األرض
النكدة ( .)3

استنجت الباحثة مما سبق :أن اختيار الصاحب يبدأ بالمنبت الحسن ،فإن تحقق هذا المٌقوم سيترتب

حتما ستكون نتائجها وثمارها طيبة بإذن هللا.
عليه باقي المقومات؛ ألن البداية الطيبة ا
المطلب الثالث
حسن المعاملة

ًل يستغني الناس في مختلف مجتمعاتهم عن بعضهم البعض ،بل إن كل إنسان في حاجة للتعامل

مع اآلخرين ،وًل بد أن يكون هذا التعامل مستقيم ،ويرتاح إليه الناس وهذه الراحة تكون قائمة على أساس
التفاهم والصدق والثقة المتبادلة ،وهذا كله ًل يمكن أن يكون إًل إذا عاملت الناس بالرفق ،واللين ،واإلخالص،

شيئا ،بل تكسبك رضاهم
وان تمنحهم النصح واإلرشاد كما أن الكلمة اللينة تكسب اآلخرين اا
سرور ،وًل تكلف ا
وتلين قلوبهم ،وتجعل الناس يلتفون من حولك.

( ) 1الشوكاني  ،فتح القدير  ،مرجع سابق .)245 / 2(،

( )2أبو إسحاق :أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ،الكشف والبيان ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي بيروت -لبنان -
 3422هـ  2002-م الطبعة :األولى.)241/ 4( ،

( )3إبراهيم حسين الشاربي :المعروف بسيد قطب ،في ظالل القرآن ،الناشر :دار الشروق -بيروت-القاهرة ،عدد اًلجزاء .)212، 1( ،2
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لينا مع المسلمين ،وغيرهم من
حيما ا
ولقد كان سيدنا محمد - -األسوة الحسنة في ذلك فقد كان ر ا
الكفار ،فقال هللا تعاليَ ﴿ :فِبما رحم ٍة ِمن ِ
ف
هللا لِ ْن َت َل ُه ْم َوَل ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغلِي َظ َ
اع ُ
القْل ِب ََّل ْنَف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َف ْ
َ َ َْ َ
ِِ
ِ
ِِ
اوْر ُه ْم ِفي األ ْ ِ
اسَت ْغ ِفْر َل ُه ْم َو َش ِ
ين﴾ ( .)1
المَت َوّكل َ
َع ْن ُه ْم َو ْ
هللا ُيح ُّب ُ
َمِر َفإ َذا َعَزْم َت َفَت َوَّك ْل َعَلى هللا إ َّن َ
ومن حسن المعاملة مع اآلخرين أن تحسن الظن بالصاحب ،وتذكر محاسنه ،وتبتعد عن الغيبة

بعيدا عن انتقاده.
والنميمة ،والحسد كما أن تكون ا
ولقد وصف هللا –تعالى -رسوله ،والمؤمنين في حبهم وتراحمهم في قوله تعالي﴿ :مح َّم ٌد رسول ِ
هللا
َُ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َشدَّاء َعَلى َُّ
اه ْم في
يم ُ
اء َب ْيَن ُه ْم َتَر ُ
َوَّالذ َ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا َي ْبَت ُغو َن َف ْضًال م َن هللا َوِر ْض َو ًانا س َ
الكف ِار ُر َح َم ُ
ين َم َع ُه أ ُ
التور ِ
ِ
السج ِ ِ
وج ِ ِ
اإل ْن ِج ِ
اة َو َمَثُل ُه ْم ِفي ِ
اسَت ْغَل َظ
يل َكَزْرٍع أ ْ
وه ِه ْم م ْن أََثِر ُّ ُ
ُُ
َه َفََزَرُه َف ْ
َخَر َج َش ْطأ ُ
ود َذل َك َمَثُل ُه ْم في َّ ْ َ
ِ
الصالِح ِ
ِ
اع لَِي ِغي َظ ِب ِهم َُّ
اسَت َوى َعَلى ُسوِق ِه ُي ْع ِج ُب ُّ
ات ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِفَرًة
الزَّر َ
ين َآ َم ُنوا َو َعملُوا َّ َ
هللا َّالذ َ
َف ْ
الكف َار َو َع َد ُ
ُ
ِ
يما﴾ ( . )2
َوأ ْ
َجً ار َعظ ً
ففي هذه اآلية الكريمة تتجسد معاني الرحمة وحسن المعاملة ،وضرو ةر إظهارها للصاحب،

ف يخبر تعالى عن رسوله - -وأصحابه من المهاجرين واألنصار ،أنهم بأكمل الصفات ،وأجل األحوال،
ِّ َّ
اء َعَلى اْل ُكَّف ِّار ﴾  ،أي :جادون ومجتهدون في عداوتهم ،وساعون في ذلك بغاية جهدهم ،فلم
وأنهم ﴿ أَشد ُ
ن
اء َب ْيَن ُه ْم ﴾ أي:
يروا م نهم إًل الغلظة والشدة ،فلذلك ذل أعداؤهم لهم ،وانكسروا ،وقهرهم المسلمو ُ ﴿ ،رَح َم ُ
متحابون متراحمون متعاطفون ،كالجسد الواحد ،يحب أحدهم ألخيه ما يحب لنفسه ،هذه معاملتهم مع الخلق

( .)3

تبين من خالل ما سبق :أن حسن المعاملة مٌقوم مهم للصحبة ،وأن الصحبة تستمر أكثر وتطول

إذا عامل الصاحب صاحبه معاملة حسنة ،قائمة على الود واًلحترام المتبادل ،كما تجعل الصاحب يثق

بصاحبه أكثر؛ ألنه يكون قد تعلم منه الرحمة ،والعفو ،والصفح ،والمحبة.
المطلب الرابع

اإلعانة بالنفس في قضاء الحاجات

ًلشك أنه من الضروريات واهم المقومات التي تقوم عليها الصحبة بذل الجهد والعطاء ،والوقوف

بجانب الصاحب بجميع الوسائل الممكنة.

فهذا المقوم يبين مدي قوة الصحبة ،ويكشف عنها وقت الشدائد والمحنً ،لن من حق الصاحب

على صاحبه رفع األذى عنه ،فمن المؤكد عندما نجد الصاحب وقت الشدة تزيد أواصر المحبة والمودة

)( ) 1سورة آل عمران :اآلية .)351
)( ) 2سورة الفتح :اآلية .)21

( ) 3السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان.)615 ،3( ،
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وتدوم الرحمة بين األصحاب وقد تحدثنا سابقا عن صحبة أبي بكر للنبي - -ووقوفه معه في أصعب
( )1
حَز ْن ِإ َّن هللا م َعَنا ﴾ ..
المواقف والشدائد عندما قال له فى قوله تعالى ﴿ََّ ..ل َت ْ
َ َ
فإذا كان شعار األصحاب هكذا ستكون صحبتهم ناجحة بإذن هللا ،ومن إعانة الصاحب لصاحبه

وقوفه معه بالنفس والمال ،فالصاحب الحقيقي يفدي صاحبه بنفسه ويخوض معه األخطار ويتحمل النتائج

دون ضيق أو حرج؛ ألن صحبة الصاحب الوفي أن يعين صاحبه في الدنيا حتى يعينه هللا باآلخرة.

إن اإلعانة بالنفس في قضاء الحاجات ،بان تقدم هذه الحاجات على الحاجات الخاصة فأدناها

القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة مع البشاشة واًلستبشار واظهار الفرح وقبول المنة.

وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأوًلده ،ويقوم بحاجاتهم ويترد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله

وبهذا تظهر الشفقة واإلخوة ،فإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فال خير فيها.
ّللاِّ َقال :لِّْلم ْؤِّم ِّن عَلى اْلم ْؤِّم ِّن ِّس ُّت ِّخص ٍ
َع ْن أَِّبي ُهَرْيَ َةر أ َّ
ضَ ،وَي ْش َه ُدهُ ِّإ َذا
ال َي ُع ُ
ودهُ ِّإ َذا َم ِّر َ
َ
َن َرُس َ
َ
ُ
ول َّ َ ُ
( )2
ِّ
اب أ َْو َش ِّهَد..
يب ُه ِّإ َذا َد َعاهَُ ،وُي َسلِّ ُم َعَل ْي ِّه ِّإ َذا َلِّقَي ُهَ ،وُي َش ِّمتُ ُه ِّإ َذا َع َ
َم َ
اتَ ،وُي ِّج ُ
ص ُح َل ُه إ َذا َغ َ
ط َسَ ،وَي ْن َ
ان ُذو ُع ْسَرٍة َفَن ِظَرٌة ِإَلى
وقد أكد هللا في كتابة على حق اإلعانة بالنفس في قوله تعاليَِ ﴿ :وا ْن َك َ
َم ْي َسَرٍة....

﴾

( )3

.

فالصاحب إذا أراد أن يستدين من صاحبه ،ولم يداينه أو يساعده ،ويخفف عنه ًل يكون صاحب؛

ألن حقيقة الصحبة تقوم على مساعدة كل منهما لآلخر ( .)4

المطلب الخامس

العفو عن الزَّلت والهفوات
وهفوة الصاحب ًل تخلو إما أن تكون في دينيه بارتكاب معصية ،او في حقك التقصير في اإلخوة

والصحبة ،أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية ،واإلصرار عليها فعليك التلطف في نصحه بما يقوم

سببا في دعوته وهدايته.
أوده ،ويجمع شمله ،ويعيد إلى الصالح والورع حاله ،ويكون ا
ومن الوفاء مع الصاحب أن ًل يهمل حاجته وفقره ،وفقر الدين أشد من فقر المال ،وقد أصابته

جائحة وألمت به آفة افتقر بسببها في دينه ،فينبغي أن يراقب ويراعي وًل يهمل بل ًل يزال يتلطف به إلعانته
على الخالص من تلك الوقعة التي ألمت به.

)( ) 1سورة التوبة :اآلية .)40
( ) 2أخرجه الترمذي في سننه ،باب ماجاء في تشميت العاطس (ح ،) 211 / 1( ،)3771حكم األلباني :صحيح.
)( )3سورة البقرة :اآلية .)220

( )4انظر :ا لغزالي :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى 505 :هـ) إحياء علوم الدين الناشر :دار المعرفة – بيروت،
عدد األجزاء.) 365/3 ( .4 :
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تقيا وهو ينظر إلى خوفه ومدى
فاإلخوة والصحبة عدة للنائبات وحوادث الزمان ،والفاجر إذا صحب ا

وقفه ،فسيرجع على قرب ،ويستحي من اإلصرار ،بل الكسالن يصحب الحريص في العمل فيحرص حياء

منه.

وان الصداقة لحمه كلحمة اللبن ،والقريب ًل يجوز أن يهجر بالمعصية ،ولذلك قال تعالي لنبيه -
ل ِإِّني َبِري ٌء ِم َّما َت ْعملُو َن﴾.
َ ﴿ :-فِإ ْن َع َص ْو َك َف ُق ْ
َ
المطلب السادس
الوفاء واإلخالص

ومعني الوفاء :الثبات على الحب وادامته إلى الموت معه ،وبعد الموت مع أوًلده وأصدقائه؛ فان

الحب إنما يراد اآلخ ةر فان انقطع قبل الموت حبط عمله وضاع السعي.
َع ْن أَِّبي ُهرْي َةر َع ْن َّ ِّ
ّللاُ َت َعاَلى ِّفي ِّظِّل ِّه َي ْوَم ًَل ِّظ َّل ِّإ ًَّل ِّظُّل ُهِّ ،إ َم ٌام َع ْد ٌل
الَ " :س ْب َع ٌة ُي ِّظُّل ُه ْم َّ
النب ِّي َ - -ق َ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ق ِّفي اْلمس ِّ
اج َت َم َعا َعَل ْيه َوَتَفَّرَقا َعَل ْيه،
اجدَ ،وَر ُج َال ِّن َت َحابَّا ِّفي َّ
اب َن َشأَ ِّفي ِّعَب َادة َّ
َو َش ٌّ
ّللا ْ
ّللاَ ،وَر ُج ٌل َقْل ُب ُه ُم َعل ٌ
ََ
ّللا ،ورجل تصَّدق ِّب ٍ
ِّ
ٍ
ِّ ٍ
اها َحتَّى ًَل َت ْعَلَم
صَدَقة َفأ ْ
الِّ :إني أ َ
َوَر ُج ٌل َد َع ْت ُه ْامَأرَةٌ َذ ُ
َخَف َ
َخ ُ
ات َم ْنصب َو َج َمال َفَق َ
اف َّ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َ
ِّشمالُه ما تُْنِّفق ي ِّمينه ،ورجل َذ َكر َّ ِّ
اض ْت َع ْيَناهُ ( .)1
ّللا َخالايا َفَف َ
ُ َ ُ ُ ََ ُ ٌ َ َ
َ َُ
ومن الوفاء للصاحب مراعاة جميع أصحابه وأقاربه المتعلقين به ،ومراعاتهم أوقع في قلب الصاحب

من مراعاة األخ في نفسه ،فإ ن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر إذ ًل يدل علي قوة الشفقة والحب إًل تعديهما
من المحبوب إلي كل من يتعلق به ،ومن ثمرات المودة في هللا أن ًل يكون حسد في دين ودنيا ،وكيف

يحسده؟ ،وكل ما هو لصاحبه فإليه ترجع فائدته ،وبه وصف هللا تعالي المحببين في هللا في قوله تعالي:
ِ
ِ
ِ
ِ
اإليم ِ
ص ُد ِ
ُوتوا
اج ًة ِم َّما أ ُ
ورِه ْم َح َ
ان م ْن َق ْبل ِه ْم ُيحُّبو َن َم ْن َه َ
َّار َو ِ َ َ
َوَّالذ َ
اجَر ِإَل ْي ِه ْم َوََّل َي ِج ُدو َن في ُ
ين َتَب َّوُءوا الد َ
ِ ِ
ِ
ِ
الم ْفلِ ُحو َن﴾ ( .)2
اص ٌة َو َم ْن ُيو َ
َوُي ْؤِثُرو َن َعَلى أَ ْن ُفس ِه ْم َوَل ْو َك َ
ان ِب ِه ْم َخ َص َ
ق ُش َّح َن ْفسه َفأُوَلئ َك ُه ُم ُ
﴿

فهذه صورة وضئية صادقة تبرز أهم المالمح المميزة لألعضاء ،هذه المجموعة التي تفردت بصفات،

ومثال عليا قد صاغها
وبلغت إلى آفاق لو أنها وقعت بالفعل ،لحسبها الناس
أخالقا طائرة ورؤى مجنحة ا
ا
خيال محلق ( .)3

( ) 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة باليمين (ح.)333/ 2( ،)3421
)( )2سورة الحشر :اآلية .)1

( ) 3سيد قطب ،في ظالل القران ،مرجع سابق (.)6/ 377
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النتائج والتوصيات- :
لقد لخصت الباحثة جملة من النتائج ،والتوصيات وهي على النحو اآلتي:
من أهم نتائج البحث ما يلي:
-1للصحبة تعريفات في أصول اللغة العربية ،فهي بمعنى المالزمة والمرافقة.
-2إن للصحبة نظائر كثيرة في القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،فهي تعنى بمعنى األخ ،والخليل ،والقرين،

والصاحب ،والرفيق.

-3إن صحبة األخيار لها فضل عظيم ،وأجر كبير عند هللا سبحانه وتعالى.
-4للصحبة الصالحة مقومات تستند إليها ،والتي تعد معايير ًلختيار الصاحب الصالح ،كما أشار الكتاب

والسنة النبوية الشريفة ،التي تمثلت في :اإليمان والتقوى ،والمنبت الحسن ،والتوافق
ووحدة الحال والمصير ،والصدق في المودة ،واألمانة.

- 5للصحبة أهمية كبيرة في بناء الشخصية وتوجيهها وجهة سليمة؛ حيث إن الفرد ًل يستطيع
وحيدا ،فال بد من المخالطة والمعاشرة.
أن يعيش ا
عونا لنا في اآلخرة.
-6تكمن أهمية الصحبة في اًلقتداء باألنبياء والصالحين في الدنيا ،ليكونوا ا
 -7إن صحبة األخيار تعمل على غرس الثقة باهلل ،وتنشر المحبة واأللفة بين أفراد المجتمع ،على عكس
صحبة األشرار فهي تعمل على فساد المجتمع ،وأفراده ،وتنشر الكراهية والبغضاء.

 - 8صحبة األخيار لها أثر كبير على الفرد ،فهي تشعر بالطمأنينة ،والراحة في الدنيا ،وتنجيه من عذاب
هللا في اآلخرة.

ومن أهم توصيات البحث ما يلي:
 -1تربية الجيل المسلم على التمسك بكتاب هللا تعالى ،واتباع سنة نبيه محمد  ،- -والسير على نهجه.
-2ضرورة توطيد العالقة والصحبة الطيبة بين اآلباء واألبناء ،وازالة تلك الحواجز التي تحول دونالتواصل والحوار ،داخل األسرة.

-3توجيه اآلباء أبناءهم ًلختيار الصاحب الصالح ،وتحفيزهم على بناء تلك العالقات ،وتهيئةالجو المناسب لذلك ،مع مراقبتهم ،وارشادهم باستمرار.
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-4توجيه المتخصصين في كلية أصول الدين والشريعة ،والتربية ،والواعظين ،أن يهتموا بموضوع الصحبة

الصالحة ضمن المساقات ،والدروس ،والمواعظ ،والمحاضرات ،والتركيز عليها لما لها من نتائج طيبة،

وثمار نافعة.

علي ،وتوفيقه لي إلتمام
وفى ختام هذا البحث أحمد هللا – سبحانه وتعالى –على نعمته وفضله َّ

خالصا لوجهه.
هذا البحث ،وأتمنى منه سبحانه أن يتقبل هذا العمل ويجعله
ا

كثيرا.
وصلى هللا وبارك على نبينا ،وحبيبنا ،ومعلمنا ،وقدوتنا محمد ،- -وأصحابه وسلم
تسليما ا
ا
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قائمة المراجع:
أوًَّل :القرآن الكريم:
 .3إبراهيم حسين الشاربي :المعروف بسيد قطب ،في ظالل القرآن ،الناشر :دار الشروق -بيروت-القاهرة،
عدد اًلجزاء .2

 .2ابن المنذر النيسابوري :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى131 :هـ) ،تفسير

القرآن ،حققه وعلق عليه الدكتور :سعد بن محمد السعد ،دار النشر :دار المآثر -المدينة النبوية ،الطبعة:

األولى  3421هـ 2002 ،م.

 .1ابن عاشور :التحرير والتنوير ،للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،دار النشر :دار سحنون للنشر والتوزيع
-تونس –  3116م.

 .4ابن عجيبة :أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني أبو العباس ،البحر المديد ،دار النشر  /دار
الكتب العلمية ـ بيروت .الطبعة الثانية ـ  3421هـ 2002 / .م.

 .5ابن كثير  :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القران العظيم،
المحقق :سامي بن محمد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 3420هـ  3111-م.

 .7أبو إسحاق  :أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ،الكشف والبيان ،دار النشر :دار إحياء
التراث العربي بيروت -لبنان  3422-هـ  2002-م الطبعة :األولى.

 .6الخازن :عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن ،المعروف بالخازن ،تفسير
الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) ،المحقق :تصحيح محمد علي شاهين ،الناشر :دار الكتب

العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  3435-هـ.

 .2السمعاني :أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحنفي ثم الشافعي
(المتوفى421 :هـ) ،تفسير القرآن ،المحقق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،الناشر :دار الوطن،
الرياض – السعودية ،الطبعة :األولى3432 ،هـ3116-م.

 .1الشعراوي :تفسير الشعراوي – الخواطر ،محمد متولي الشعراوي ،الناشر :مطابع أخبار اليوم ،عدد
األجزاء.20 :

 .30الشنقيطي :محمد األمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القران بالقران.

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان 3435هـ.3115-

 .33الشوكاني :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ،فتح القدير ،الناشر :دار ابن كثير،

دار الكلم الطيب -دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى  3434-هـ.

 .32عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،المحقق :عبد
الرحمن اللويحق ،الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى 3420هـ  2000-م.
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 .31محمد رشيد رضا :تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) .الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،سنة
النشر 3110 :م.

 .34محمد سيد طنطاوي :التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،الناشر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
الفجالة – القاهرة ،الطبعة :األولى.

ثانيا :معاجم اللغة العربية:
ً
 .35إبراهيم مصطفى :أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،حمد النجار ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة .المعجم
الوسيط ،الناشر :دار الدعوة.

 .37أبو الحسن :علي بن إسماعيل بن سيده المرسى ،المخصص ،الناشر :دار إحياء التراث العربي –
بيروت ،الطبعة :األولى3436 ،هـ 3117م.

 .36أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي :معجم مقاييس اللغة ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة3111 ،هـ
3161-م.

 .32زين الدين :أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ،مختار الصحاح ،المحقق:
يوسف الشيخ محمد ،الناشر :المكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،الطبعة :الخامسة،

3420هـ 3111 /م.

 .31المناوي :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعريف
الناشر :عالم الكتب-القاهرة ،الطبعة :األولى3430 ،هـ3110-م.

ثالًثا :الكتب:
 .20ابن األثير الجزري :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ،عز
الدين ابن األثير الشيباني الجزري( ،المتوفى710 :هـ) ،أسد الغابة ،الناشر :دار الفكر – بيروت ،عام

النشر3401 :هـ 3121-م.

 .23ابن الجزري :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الجزري ،النهاية في غريب

الحديث واألثر ،الناشر :المكتبة العلمية -بيروت3111 ،هـ 3161-م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى -محمود

محمد الطناحي.

 .22ابن الصالح عثمان بن عبد الرحمن :أبو عمرو ،تقي الدين المعروف (المتوفى741 :هـ) ،معرفة أنواع
ويعرف بمقدمة ابن الصالح ،المحقق :نور الدين عتر ،الناشر :دار الفكر-سوريا ،دار الفكر
علوم الحديثُ ،

المعاصر – بيروت ،سنة النشر3407 :هـ 3127-م.
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 .21ابن حجر العسقالني :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني( ،المتوفى:
252هـ) ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  3435-هـ ،عدد األجزاء.2 :

 .24ابن حجر العسقالني  :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،تقريب التهذيب،
المحقق :محمد عوامة ،الناشر :دار الرشيد – سوريا ،الطبعة :األولى.3127 – 3407 ،

 .25ابن حجر العسقالني :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،فتح الباري ،الناشر:

دار المعرفة -بيروت ،3161 ،عدد األجزاء.31 :

الب ْصري محمد بن علي الطيب المعتزلي( :المتوفى417 :هـ) ،المعتمد في أصول الفقه،
 .27أبو الحسين َ
المحقق :خليل الميس ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى ،3401 ،عدد األجزاء2 :
 .26البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ،صحيح البخاري ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر،
الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األولى3422 ،هـ.

 .22الترمذي :محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى261 :هـ)،
الجامع الكبير ،المعروف بسنن الترمذي المحقق :بشار عواد معروف .الناشر :دار الغرب اإلسالمي –
بيروت .سنة النشر 3112 :م.

 .21الخطيب البغدادي :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطي ب البغدادي (المتوفى:
471هـ) ،الكفاية في علم الرواية ،المحقق :أبو عبدهللا السورقي ،إبراهيم حمدي المدني ،الناشر :المكتبة
العلمية -المدينة المنورة.

 .10الرازي :محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ،التفسير الكبير المسمي (مفاتيح الغيب)،

دار النشر :دار الكتب العلمية -بيروت 3423-هـ  2000-م الطبعة األولى.

 .13الزحيلي :وهبة بن مصطفي الزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،الناشر :دار الفكر
المعاصر مكان الطبع :بيروت دمشق سنة الطبع 3432 :ق.

 .12الغزالي  :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى 505 :هـ) إحياء علوم الدين الناشر:
دار المعرفة – بيروت ،عدد األجزاء.4 :

 .11النيسابوري  :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى273 :هـ) ،المسند الصحيح
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي.

الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
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ابعا :الرسائل العلمية:
رً
 .14صباح :منى ياسر دياب صباح ،الدًلًلت التربوية لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية،
اشراف الدكتور :سليمان حسن المزين ،رسالة ماجستير في التربية اًلسالمية ،الجامعة اًلسالمية،

سنة النشر(3413ه2030-م).

خامسا :األبحاث العلمية:
ً

 .15النملة :عبد الكريم علي النملة :مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف3437 ،ه3115 ،م ،مقاًل
اإلمام محمد بن سعود ِّ
نشر في مجلة :جامعة ِّ
اإلسالمية/مجلة علمية محكمة ،العدد الرابع عشر ،كلية
الشريعة -قسم أصول الفقه.
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أثر الطبيعية في الشعر قصيدة "وادي الدوح" ليوسف نعيم أنموذجًا
Natural effect in hair
The poem "Valley of the Prophets" by Youssef Naim model
الدكتور/عبد الرحيم حمدان حمدان
abedhamdan2013@yahoo.com

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى وصف الطبيعة في فلسطين ،ومواطن الجمال التي حباها هللا فيها ،ومن بين

مجالي الحسن في الطبيعة وادي الدوح في قرية بيت حانون شمال غزة ،والذي تناوله الشعراء واألدباء
بالوصف.

يدور هذا البحث حول قصيدة للشاعر يوسف نعيم ،قارب فيها مجالي الطبيعة في قرية بيت حانون،

وهو وادي الدوح ،إذ اقتضت طبيعة الدراسة أن يختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسته ،وأن تقسم
الدراسة بعد المدخل إلى مبحثين.

تناول المبحث األول :المضامين واألفكار التي قاربتها القصيدة ،بينما عالج المبحث الثاني:

الخصائص الفنية لهذا النص الشعري وهي :اللغة واألسلوب ،والصور الشعرية ،والموسيقى ،وختم البحث

بذكر أبرز النتائج التي توصل إليها ،وأتبع بذكر قائمة بالمصادر والمراجع.

وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج من أهمها :أن وصف الطبيعة في هذه القصيدة يعد صورة

دقيقة للبيئة في قرية بيت حانون ،ومرآة صادقة لحياة الشاعر التي عاش فيها من حيث :طبيعتها وسحرها
وجمالها ممثلة في "وادي الدوح" وأشجارها وأطيارها  ،وهي لوحة بارعة الرسم أنيقة األلوان ،محكمة البناء،
تشد انتباه المتلقين ،وتثير اهتمامهم.

الكلمات المفتاحية :الطبيعة ،قصيدة شعرية" ،وادي الدوح".
Abstract:
This research aims at describing the nature of Palestine and the beauty of it
where God loved this country. Among the areas of Hassan in nature Wadi Al-Doh
in the village of Beit Hanoun in northern Gaza, which was addressed by poets and
writers
description.
This research revolves around a poem by the poet Youssef Naeem, in which he
is surrounded by two areas of the natural village of Beit Hanoun, the Wadi alDoh. The nature of the study required the researcher to choose the analytical
descriptive method for his study and to divide the study after the entrance to two
sections.
The second topic dealt with the artistic characteristics of this poetic text:
language and style, poetic images, music, and the conclusion of the research by
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mentioning the most important findings, followed by a list of sources and
references.
The study reached a number of results, the most important of which are: The
description of nature in this poem is an accurate picture of the environment in the
village of Beit Hanoun, and a true mirror of the life of the poet in which he lived
in terms of: nature, charm and beauty represented in "Wadi Al-Doh" and trees and
aviary, Elegant colors, court building, attract the attention of recipients, and raise
their interest.
Keywords: Nature, Poetic Poem, "Valley of the Doh".
مدخل:
بارز من مالمح قرية بيت حانون(  ،)1إذ اختص هللا هذه القرية بطبيعة ساح ةر
ملمحا اا
تمثل الطبيعة ا
فاتنة ،إذ كثرت فيها الحقول والبساتين ،وغنت على أغصانها الطيور ،وجرت في جوانبها الوديان ،وامتازت

طبيعتها بسهولها الممتدة التي تنبت فيها حقول القمح الواسعة ،والكروم المتنوعة األشجار والثمار ،والمراعي
الغناء التي ترتادها المواشي واألنعام ،وفيها يسرح الفالحون فرحين بحقولهم الخضراء ،ونسماتها العليلة

كل من رآها وحل بها.
وبساتينها التي كساها الربيع ألو اانا زاهية ،أخذ بسحر جمالها ُّ

هذه الطبيعة الفاتنة أخذت بعقول الشعراء وألبابهم ،وفجرت قرائحهم ،فأكثروا من وصفها والهيام بمفاتنها،

ويقصد بالوصف ":شرح حال الشيء وهيئته على ما هي عليه في الواقع؛ إلحضا هر في ذهن السامع كأنه
يراه أو يشعر به ( .)2

والشاعر يوسف نعيم ( )3؛ بوصفه أحد أبناء هذه القرية أثرت طبيعتها في نفسه ،واستهوت فؤاده،

واستثارت عواطفه ومشاعره ،فأخذ يتأمل جمال حقولها ،وبساتينها وكرومها ووديانها ،ويبثها نجوى فؤاده،

ولواعج قلبه ،فجاء شعره متناهي الدقة ،تتجلى فيه عاطفته الجياشة؛ األمر الذي يشي بشدة تعلقه بمدينته
التي شب فيها ،ودرج على أرضها ،وعاش في أكنافها.

اقتضت طبيعة الدراسة أن تحتكم إلى المنهج التحليلي الوصفي ،إذ إن رصد أساليب الشاعر

أيضا على أدوات بنائها وتصنيفها ،وبيان األدوات
في تقديم المضامين الفكرية إلى المتلقي ،والوقوف ا
التي وظفها في مقاربة هذه المضامين ،واإلبانة عن القيم الجمالية والتعبيرية في النصوص الشعرية،
والوقوف على بنية النص الداخلية ،وتحليل دًلًلته ،إلى جانب إبراز السمات والمالمح واألبعاد الفنية

 ) 1بيت حانون :قرية زراعية ،تقع في الشمال الشرقي من قرية غزة ،تشتهر بزراعة البرتقال ،وهي تشتمل على آثار إسالمية منها "جامع

النصر" الذي يعود إنشاؤه إلى سنة  716هـ ،مصطفى ،الدباغ ،بالدنا فلسطين( ،كفر قرع :دار الهدى ،3113 ،ج  ،3ق  ،3ص:

.)222- 223

 ) 2عبد العزي ز عتيق ،األدب العربي في األندلس ،بيروت ،دار النهضة العربية ،ط 3167 ،2م ،ص.224

 ) 3يوسف نعيم :شاعر وروائي من مواليد بيت حانون 3146م ،أصدر ديوان شعر بعنوان "ذكريات ًل تعود" سنة 2031م ،وله
رواية بعنوان :الطريق إلى المجهول" صدرت عام.2006.
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التي اصطبغت بها تلك المضامين؛ كل ذلك حتم على الباحث اتخاذ المنهج التحليلي الوصفي أداة
للدراسة؛ ألنه أنسب األساليب لمثل هذا النوع من الدراسات النقدية.
مناسبة القصيدة:

بعد أن عاد الشاعر إلى أرض الوطن من غربته الطويلة ،وفي أثناء زيارته لمدينته بيت حانون ومنها

وادي الدوح أحد أوديتها المعروفة ،عبر عن إحساسه بقوله ":فقد هالني وأدمى قلبي ما رأيت من َتغير لحاله
(وادي الدوح) ،إذ إن الخراب وأكوام القمامة والنفايات باتت تغمر المكان الذي عاش في قلبي وخاطري

عقودا من الزمن ،فكتبت هذه القصيدة"( .)1
ا
اصطالحا:
وادي الدوح لغة و
ً
كل منفرج بين الجبال و ِّ
التالل واآلكام س ِّمي بذلك لسيالنه ،يكون
مسلكا للسيل ومنف اذا .والجمع:
ا
الواديَ ُّ :
ُ
يان(  .)2والدوح :جمع دوحة ،وهي الشج ةر العظيمة المتشعبة الفروع) .(3
أ َْوديةٌَ ،وُوْد ٌ
أما وادي الدوح ،فهو و ٍاد معروف في قرية بيت حانون ،ينحدر من شرق البلدة عبر الكروم والبيارات

متجها إلى شمالها ،ويحده عن اليمن بيا ةر شراب ،وعن الشمال آخر بيارة الباشا؛ حتى يصل إلى أراضي
ا
اعي ممتد من الغرب إلى الشرق،
بلدة دمرة المحتلة ،وصوًلا إلى وادي هربيا ،ويقطع هذا الوادي
طريق زر ٌّ
ٌ
وعند فيضانه يقطع الطريق على الفالحين ،ويمنعهم من العبور ،وكان هذا الوادي وارف الظالل ،كثير
األطيار ،يمتاز بكث ةر نبات الخوص ،ونباتات السموة التي تستخدم في معالجة الجروح ( .)4

ُعرفت قرية بيت حانون بين البلدات الفلسطينية بكث ةر أوديتها التي خصها هللا بأشجار وارفة الظالل،
وبكثرة ثمارها ،ووفرة إزهارها ،إذ تنبت على حواف أوديتها األشجار واألزهار ،وتغني األطيار ،ومن هذه
الد ْوح ،ووادي لِّسن ،ووادي َّ
النَّاززة ،ووادي َّ
األودية وادي بيت حانون ،ووادي َّ
الندى؛ وبسبب هذه األودية التي
تحتفظ بالماء لفترات طويلة من السنة ( .)5

وصف األودية في الشعر العربي:
ُعِّني الشعراء العرب – ًل سيما شعراء األندلس-عناية كبيرة بوصف األُودية في بالدهم على مر عصور
َ
مهما من عناصر الطبيعة ،واتخذوا منها مال اذا وملجأ يبثونها همومهم وأحزانهم
عنصر
ا
ها
لكون
العربي؛
األدب
ا ا
وأفراحهم وأتراحهم ،فتفرح كما يفرحون ،وتحزن كما يحزنون ( .)6

 ) 1يوسف نعيم ،د يوان ذكريات ًل تعود ،غزة ،مطبعة األندلس ،2031 ،ص 42
 ) 2المعجم الوسيط :مادة (واد).
 ( 3لسان العرب ،مادة (دوح).

 ) 4محمود الزعانين ،بيت حانون تاريخ وحضارةwww.palestineremembered.com،2001،
 ) 5محمود الزعانين ،بيت حانون تاريخ وحضارة.2001،

 ) 6ينظر في وصف شعراء األندلس لألودية :جميلة شحادة الخوري ،الطبيعة في الشعر األندلسي ،بيروت ،رسالة ماجستير (غير
منشورة) ،الجامعة األمريكية ،3174 ،ص .11 – 10
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فالشاعر األ ندلسي محمد بن شعيب الكرياني يتذكر أوقاته السعيدة التي كان يسيح فيها م ع أحبته بين

الغصون الخضراء والينا بيع الجارية تحت األشجار الباسقة يكرع الماء الزًلل ويشاهد البالبل تشدو فوق
األشجار ،والطبيعة ساح ةر ترف بشذاها الطيب ،ونسيمها العطر( :)1
هللا وادي شنيايـــــــــــــــــــة
َرَعى ُ
ضر الغصو ِن
رحَنا ْبين ُخ ِ
وم ْس ُ
َ
تح َت ْأدواحــــــــــــــــــِ ِه
ومرتعنا ْ
ُ

ِ
الليال
وتلك الغدايــــا وتلك
َ
ِ
ِ
الظالل
وسحر
وودق المياه
ْ

ِ
َم ْكر ُعنا في َّ
يــــــــــــر الزَّلل
الن ِم

ومنهم الشاعر المعتمد بن عباد(  )2الذي اعتاد أن يلتقي محبوبته اعتماد الرميكية(  ،)3وقد مالت األغصان

والزهور ،وشدت الطير ألحانها اللطيفة المطربة ،يقول( :)4
اذكر ِبو ِادي َّ
الطْل ِح َع ْه ًدا لنـــــــا
و ْ
بجانب العطف وقد ِ
ِ
مالت األغــــ
مازت بين ألحانـــــــــــــــِها
الطير ْ
و ُ

ِ
أحلى وما أ ْطيبا!( ) 5
هلل ما ْ
هر يبـــــــــث الصبا
ُ
صان والز ً
وليس إَّل معجبــــــــــًا مطربا

ويصف شاعر أندلسي آخر ،هو أبو الحسن بن نزار وادي األشات ،فيقول(6 ) :
األشــــــــات يهيــــج ِ
ِ
وجدي
َوادي
ُ

النعماء
أفضت بك
أذكرت ما
لما
ُك َّ
ْ
ُ
ُ

هلل ظلُك و
الهجيـــــــــــــــــــــــر ُمسلطٌ
ُ

دت لفحاتــــــــــَـــــــــه األنداء
قد بّر ْ

 ) 1ابن الخطيب ،لسان الدين :اإلحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيق محمد عبد هللا عنان ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 3161 ،2م3 ،
.53 /

 ) 2المعتمد بن عباد :أحد ملوك الطوائف ،في مملكة إشبيلية ،شاعر مشهور له ديوان شعري ،نفاه المرابطون إلى المغرب ومات في

أغمات بالسجن (المقري ،أحمد بن المقري التلمساني ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب تحق يق :إحسان عباس ،بيروت ،دار

صادر ،3172 ،م  3ج  5ص .)424- 424
فنسبت إليه ،ثم تزوجت المعتمد بن عباد أمير إشبيلية،
 ) 3اعتماد ُّ
الرَم ْي ِّكيَّة ( 422هـ) شاعرة أندلسية ،كانت جارية ُلرَميك بن حجاج ُ
ورافقته حتى نفيه على يد المرابطين إلى أغمات ووفاته هناك ،انظر :المقري ،نفح الطيب.142 / 5 ،
 ) 4السابق.713 / 3 ،

 ) 5الطلح :نوع من الشجر ،نسب إليه و ِّاد بظاهر مدينة أشبيليه باألندلس ،كان الشاعر المعتمد بن عباد ذا ولع بالتردد إليه( ،ابن
منظور ،لسان العرب ،مادة طلح).

( 6المقري ،نفح الطيب .341 / 3 ،
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وفي العصر الحديث وصف الشاعر هالل سالم السيابي العماني جمال و ٍاد نزل به ،فتتآلف في

قصيدته الصو ةرُ الفنية التي تعبر عن تكامل الطبيعة من جداول وأزهار وطيور ،حتى تشكل لوحة متناسقة
كمثل قوله(1) :
ودا
الر
ِ
بست ُحّل َة َّ
َل ْ
بيــــــــــــــــــــع ُبُر ً

ريحانـــه
َنَف َح ْت بالعبير من ْ

ِ
يبسم للورد
هـــــــــــــــر النسرين
بين ز
ُ

وينصب في هوى أقحوانــــــه
ُ

حن إلى اإللـف
وغناء الحمـــــــــــــــام َّ
ُ

الغناء في تحنانــــــــــــــه
فذاك
ُ

يا لواد كأنه جنــــــــــــــــــــــــــــ ُة الخلــد

ماَّل ،لوَّل فنا أفنانــــــــــــــــــــــه
ً

يبرز الشاعر في األبيات السابقة أثر الطبيعة وتألقها في الوادي ،فالربيع قد كسا األرض بخضرته ونفحها

برائحة أزهاره" ،ولو تأملنا تعبيره عن تفتح األزهار ،وتألفت ألوانها ،وصوت النسيم وهو يداعب األغصان،
كما يداعب الهوى الحسان ،ألدركنا مدى استقصائه للصور وتتابعها في نسق جعل الوادي كأنه جنة الخلد،

لوًل هالكه وفنائه ،كما تبرز هذه الصورة خيال الشاعر في تعبيره عن مكنون نفسه ،فكثير من الشعراء كانوا
ال من عواطفهم ونبض أحاسيسهم التي تدل على مدى حبهم للطبيعة ،وتمتعهم بها
يلقون ع لى شعرهم ظ ا

وانسجام أرواحهم معها(.(2

اقتضت طبيعة الدراسة أن يقسم الباحث دراسته إلى مبحثين رئيسين سيتناولهما بشيء من التحليل بما

يتناسب وطبيعة البحث:

المبحث األول :المضامين الفكرية في قصيدة وادي الدوح:
قصيدة وادي الدوح:

بيتا ،موزعة على أربعة مقاطع متآلفة ومترابطة
يبلغ عدد أبيات قصيدة وادي الدوح اثنين وثالثين ا
يغلب عليها الوحدة الموضوعية والعضوية.

بدأ الشاعر قصيدته بالحديث عن مشاركة الطبيعة في بث همومه وأشواقه ،فأخذ يحاكيها ،ويناجيها،

ويجعل منها إنسانا يتحرك ،وتهتز لها مشاع هر وأحاسيسه ،وسيتم تقسيم المضامين الفكرية في هذه القصيدة
إلى أربعة مضامين هي على التوالي:

 ( 1على عبد الخالق علي ،الش عر العماني مقوماته واتجاهاته وخصائصه الفنية ،القاهرة ،دار المعارف ،3124 ،ص .70
 ( 2حجاج سالمة ،الطبيعة في الشعر العماني ،موقع الحوار المتمدن-العدد2007 - 3520 :
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أ-غربة وحنن :
افتتح الشاعر قصيدته بوصف مشاعر الغربة والشوق والحنين إلى بلدته التي أجبره اًلحتالل

الصهيوني قس ار على تركها 3176م ،إذ استغرقت هذه المقدمة سبعة أبيات.

بارز من مالمح تعلق اإلنسان بوطنه وارتباطه به وحبه له ،فالوطن
ملمحا اا
يعد الحنين إلى الوطن ا
وحبا ،ويحمل في قلبه ذكريات حلوة قضاها في ربوعه ،ومدارج بيته ،ومعاهد
روح اإلنسان ،يهيم به ا
وجدا ا
أنسه ،وملتقى رفاقه وأحبابه ،فأمسى يتغنى بماضيه ،ويستعرض في شع هر ذكريات الشباب مع خالنه بين
أحضان الطبيعة ،حيث وادي الدوح وأس ار هر وأطياره ،يقول الشاعر ( :(1
ِ
أخلفت موعدنا
(بيت حانون) هل
يا َ

وهل طويت مع األيام ذكرانا؟
مّني على بعده أو كان ِه ْجــــرانا

اق ِقَلى
الروح ما كان الفر
يا تو َأم
ِ
ُ ً
قد كان زادي هوى أسكنتُه ج ِ
سدي
َ
ً

ـــت ظمَنا
زو ْد ُه لقضيــــــْ ُ
لو لم أُ ّ

هم يؤرُق ُه
ـــــــت على ٍّ
ك ٌل يــَبيـــــــــ ُ

الفجر قد حانا!
الفجرَّ ،
عل َ
ويرقب َ
ُ

ِ
الن قد رحلوا؟
أين
األحب ُة والخ ُ
ّ
َ

أين َم ْن كانوا ُحْل ِمي َّالذي كانا؟
و َ

استدعى الشاعر في هذه األبيات ذكريات الماضي من خالل استحضار صورة الوادي ،وأدت الصور

التعبيرية دورها في إبراز نسج وقائع الحدث من خالل التركيز على الجمل الخبرية واإلنشائية الموحية

بدًلًلت الموقف الذي أراد الشاعر تصويره.

تشابها بين تجربة الشاعر يوسف نعيم في تعبيره عن الشوق والحنين إلى بلده ،وتجربة
ويبدو أن ثمة
ا
الشاعر أحمد شوقي في حنينه وغربته إلى بلده مصر ،يقول الشاعر)2 (:
اديك أ ْم نأسى لوادينا( )3
أشباه َعو ِادينا
الطلح
نائح
ِ
ْ
نشجى لو َ
ٌ
يا َ
أو قل إن الشاعر يوسف نعيم تأثر كذلك بالشاعر األندلسي ابن زيدون في قصيدته التي معها ( :)4
ـال ِم ْـن َت ِ
َض َحى َّ
اب َع ْـن ِط ْي ِـب لُ ْقَي َانـا َت َج ِاف ْيَنـا
دان ْينـا
أْ
التَن ِائي َب ِد ْي ً
َوَن َ
تشابها في الروح الشعري العام الذي يهيمن عليهما ،وهو جو األسى
يلمس القارئ في تلكما القصيدتين
ا

والحسرة والحزن ،وفي الغرض الرئيس للقصيدتين في الشوق والحنين إلى الوطن في قصيدة شوقي ،والحنين

فضال عن اإليقاعات الموسيقية المنبعثة من الوزن والقافية،
إلى الماضي العذب وذكرياته عند ابن زيدون ،ا

 ) 1يوسف نعيم ،الديوان ،ص .16

 ) 2أحمد شوقي  ،الشوقيات ،دار العودة ،بيروت 3122 ،م ،ج .45 – 42 / 2
 ) 3نائح الطلح :عصفور صغير ِّ
باك ،والطلح نوع من الشجر ،نسب إليه واد بظاهر مدينة أشبيليه باألندلس ،عوايدنا :الدهر ومصايبه.
 ) 4ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون ورسائله ،تحقيق :علي عبد العظيم ،دار نهضة مصر ،القاهرة3176( ،م) ،ج.40 / 3
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واإليقاعات الداخلية ،وفي المعجم الشعري ،عالوة على التجربة الشعورية التي عبر عنها الشاعران ،وهذ

التأثر بالموروث الشعري العربي أمر معهود عند الشعراء العرب المحدثين.
ب -جماليات وادي الدوح:

مهما من عناصر الطبيعة ،فوصفوا الوادي وما يجري
اا
دأب الشعراء على وصف األودية؛ لكونها
عنصر ا

فيه من مياه ،وما ينبت على حوافه من أشجار وخمائ ل ،وما يتواجد فيه من ماشية تثغو ،ورعاة يرددون
أناشيدهم العذبة ،وفي هذه القصيدة يبرز الشاعر يوسف نعيم أثر البيئة في نفسه.

مفردات الوادي بما
ومن مجالي الطبيعة التي شدت الشاعر يوسف نعيم إليها ،وتأنق في تصويرها،
ُ
يشتمل عليه من خمائل وأطيار وأشجار ورفاق الصبا ،فمن الطيور التي وصفها الشاعر :الحساسين،

والهدهد ،والبلبل ،والحمري ،فراح يخاطب الوادي قائالا(:(1
أين الحساسين يا وادي ،وقد كانت
َ
البالبل تشدو في مسامعنا؟
أين
َ
ُ
المختال منتشيــًا
لك
واْل ُه ْ
الم ُ
ُ
دهد؛ َ

التحية َِ ،واْل ِح ْمِرُّي حاجبـــــُ ُه
ُيْلقي
َ

تلهو بروضـــــــــــــك أسرًابا وفردانا؟
وتمـــــأل الكون أنغامــــــــــــــــًا وألحانا
اج ِِ ُم ْزدانا
ع ،بالتــــــــَّــ ِ
أس مرفو ٌ
والر ُ

الخ ْمرّي ديـــــــــــــــوانا
َي ُم ُّد من ذيلِ ِه ِِ َ

اتخذ الشاعر من وصفه للوادي متكأ ووسيلة لنقل تجربته الشعورية ،والتعبير عما يعتمل في نفسه من

حنين وشوق وذكريات أمضاها على جنبات هذا الوادي.

أما أشجار هذا الوادي ،فغدت مال اذا ألهله يأنسون تحت ظاللها الوارفة التي تغرد األطيار فوق أغصانها
أعذب األلحان ،ويكتشف المتلقي أن العالقة بين الوادي وأهله عالقة وثيقة إ يجابية حميمة تسهم في إزالة

الهموم واألحزان التي تؤرق األحباب والرفاق ،فيلهون في رحاب الوادي لهوا بريئا طاه ار ،يقول الشاعر( :(2
ِ
سالف العهد ،واألحالم ألوانا
عن

وله!
الدوح ) في ٍ
مررت
أسأل (وادي ّ
ُ
ُ

عن ِّ
ِ
ضحكت ُحًبــــــــــًا وعرفانا
بربوٍة..
مروا
الرفاق األُوَلى كانوا إذا ُّ
ْ
مغرما بطبيعة بالده الساحرة الفاتنة ،إذ ترددت في شعره مشاهد ولوحات كثي ةر
ويبدو أن الشاعر كان ا

امتاح مادتها األصلية من مظاهر الطبيعة ومجاليها في مدينته ،إنه يهيم بمظاهر الطبيعة ،ففي أحضانها

يلتقي باألحبة وتشاركهم مجاليها فرحتهم وسرورهم وحبورهم؛ فكانت ملتقى الخالن والرفاق ،ومال اذا للمحبين.
ج -وادي الدوح بين عهدين:

 ) 1يوسف نعيم ،الديوان ،ص (.)11
 ) 2المصدر السابق ،ص .12
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طويال يموج بالحياة ،ويضج بالحركة والحيوية والنشاط والجمال ،وكان مصدر ثروة
زمنا
ا
ظل وادي الدوح ا
طبيعية ألهله ،يقول الشاعر على لسان الوادي)1 (:
ِ
هل ظل أمٌر َع ِهدنــــــــــــــــاه كما كانا؟
بنفسك َّل ُت َع ّذبني
رفقا
يا
ِ
صاحً ،
َّ
احـــــــ َد َّب ُعودانا
و
شاخت مالمحنا
حالي كحالِك قد
ْ
ابيــــــــــــض مفرقُنا و ْ
يبق مّني سوى اس ٍم تردده
لم َ
ِ
باقية
العمر ٍ
وكومة ِم ْن ُح َطامِ
ٍ

ِ
بعض ذكـــــــــــرانا
لت من
وذكريا ٍت َخ ْ
وجْرذانا
تأوي إليها َحراذيـــــــــــــــــــــناً ُ

الغربان سكانا
البـــــــــوم و
وصار لي
وذي النفايات أكفا ٌن تـدثرني
ُ
َ
ُ
ُت ِّ
أحـــــــــــ َــزانا
األيـــــــــامِ ما َفِتَئ ْت
فتلك نائب ُة َّ
اعا و ْ
َ
بد ُل اْل ُح ْسن ْأو َج ً
تشير األبيات السابقة إلى أن الحال تغير بعد اًلحتالل الصهيوني لقرية بيت حانون ،إذ امتدت إليه يد

الشؤم والخراب ،ذلك أنه يف ترض أن تجري المياه في مجرى وادي الدوح داخل حدود قرية بيت حانون بشكل
طبيعي ،ولكن اًلحتالل اإلسرائيلي شرع منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي ببناء سدود على المجرى في
الجانب الشرقي منه داخل األراضي المحتلة عام 3142م؛ األمر الذي منع تدفق المياه إلى الوادي .فحل
به الجفاف الذي قضى على مظاهر الحياة والجمال ،وغدا قفاار ًل حياة فيه وًل حركة ،ويبست األشجار ،ولم

بق من الوادي إًل اسمه ،وبات كومة من حطام وخراب تسكنه الحرادين والجرذان ،وتحول إلى مكرهة بيئية
ي َ
تتراكم فيه النفايات ،واستُبدل فيه البوم وا لغربان بالحساسين والحمريات ،وانتقل الوادي من مصدر للسعادة

والمرح والحبور إلى مأوى لألحزان والهموم والشرور ،وتحول جماله إلى قبح وتشويه.
د-أمل ورجاء:

على الرغم من المصيبة التي حلت بالوادي ،فلم ِّ
يبد الشاعر في قصيدته أي إحساس بالقنوط إزاء هذا

جيا
الوضع المفجع ،ولم يفقد األمل في عودة الحياة إلى الوادي ،فأخذ يمد يده إلى السماء متضرعا إلى هللا ار ا
أن يعم الخير الوادي ويغم هر بماء المطر الغزير؛ لتعود األطيار تصدح بأعذ ب األلحان ،وتعود الذكريات

السعيدة إليه يقول الشاعر مناجيا الوادي( :)2

ِ
الفيض إحسانا
عظيم
اك َعِّني
جز َ
ُ
يأتيك طوفانا
ابل َعــــــــــــــــــــِرٍم
بو ٍ
َ

أحسنت موعظتي
قد
دوح ْ ،
َ
ُ
فقلت يا ُ
ِ
الغيث م ْن هم ًرا
وجادك الغيث بعد
َ

لسهل والوديان ُم ْنـــــــــدفعًا
يقّلِ ُب ا
َ

ِ
الصدر واألكناف ما رانا
يجلو عن

إنسانا يلقي عليه المواعظ والعبر بصمت ،والشاعر يستمع إليه؛
يشخص الشاعر الوادي ،ويجعل منه ا
ٍ
آل
بوصفه جرب الحياة :حلوها ومرها ،وكان شاهدا على تغير األحوال ما بين
ماض سعيد ،وحاضر حزين َ
وسمعيا زاد من جمالها،
حركيا
ا
ملمحا ا
إليه الوادي من إهمال وخراب وتشويه .لقد أضفى الشاعر على الصورة ا
 ) 1المصدر السابق ،ص .43
 ) 2المصدر السابق ،ص .12 – 16
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فتحولت إلى صو ةر مفعمة بالحيوية والحركة؛ األمر الذي جعلها تلفت انتباه المخاطب؛ لما فيها من وعظ

واضح.

ألم به الوادي فحسب،
فاألحاسيس التي تعتمل في أعماق الشاعر في هذا المقطع ليست حزنا على ما َّ
ولكنها رغبة وأمل بعودة الحياة له ،ولقاء األحبة والرفاق على ضفافه.
لقد مثلت المضامين الفكرية التي قاربها الشاعر في قصيدته لونا من تعلق الشعراء بقراهم وارتباطهم
بها ،وحبهم الجم لها.
المبحث الثاني :السمات الفنية في قصيدة وادي الدوح:
بعد أ ن قارب الباحث المضامين الفكرية في القصيدة التي كان يجمعها مقصد واحد ،وهو وصف

حل به بعد ذلك من خراب ودمار وتشويه ،أفرد الحديث هنا عن
جماليات طبيعة وادي الدوح الفاتنة ،وما َّ

المالمح الفنية لهذه القصيدة ،حيث رأى أن الكالم عن هذه المالمح أو السمات يقتضي النظر إليها من

خالل عناصر ثالثة هي :اللغة واألسلوب ،والصورة الفنية ،والموسيقى الشعرية ،وفيما يلي بيان لما استطاع
الباحث أن يلمحه أو يرصده في هذه القصيدة من سمات فنية.

أوًَّل-اللغة واألسلوب:
تعد اللغة الوعاء الذي يحمل المعاني ،وهي وسيلة جوهرية للتعبير عن األفكار والمشاعر ،فاللغة هي

المعنى نفسه ،إذ تتحول إلى مقصد أساس في الخطاب الشعري ،والى هدف مركزي في العملية اإلبداعية،

إنها ليست وسيلة ألداء شيء ما؛ وانما هي الغاية في حد ذاتها ،فالشاعر يبحث عن المعنى ،وحيث يعثر

عددا من الظواهر اللغوية في هذه القصيدة
بناء شعريا من خالل اللغة (  ،)1وقد رصد الباحث ا
عليه ،يبنيه ا
منها:

-1المعجم اللغوي :يقصد بالمعجم اللغوي المفردات واأل لفاظ التي يكثر الشاعر من ترديدها في البناء الفني
لشعره ،ويمتاح الشاعر معجمه اللغوي من تجربته الشعورية ،ومما حوله من مظاهر الطبيعة.

فقد عمد الشاعر إلى انتقاء مفردات قصيدته وألفاظها واختيارها بذكاء وفطنة؛ لتناسب تجربته الشعورية

وأحاسيسه تجاه بقعة غالية عليه من وطنه ،وهي وادي الدوح.

تأثير في تشكيل البنية اللغوية للعمل األدبي على نحو معين ،إذ يستدعي
ا
ومن المعلوم أن للموضوع
استعمال كلمات ذات طابع خاص ،ويقتضي خلق محاورات ومجاورات بين األلفاظ ) .(2

 ) 1محمد شداد الحراق  ،اللغة الشعرية وهوية النص ،موقع ديوان العرب ،األحد  ٠٣أكتوبر١٣٢٢ ،مwww.diwanalarab.com

 ( 2عدنان حسين قاسم ،اًلتجاه اًلسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،دمشق ،دار علوم القرآن بعجمان ودار ابن كثير ،ط أولى3112 ،
ص .352
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ويمكن تقسيم الحقول الدًللية لمفردات القصيدة وعباراتها إلى الحقول الدًللية اآلتية:
أ -األلفاظ والعبارات الدالة على ذات الشاعر ،وهي :الرفاق ،األحباب ،الخالن ،الهم ،الحزن ،القلق،
الشوق ،الذكريات.

ب -األلفاظ والعبارات الدالة على الطبيعة :الخمائل ،األشجار ،الحساسين ،الهدهد ،البلبل ،الحمري،

البوم ،العريان ،الوادي .الليل ،الفجر ،الربح ،اًلفالك ،النجوم ،الصبح ،الغيث ،السهول ،األرض.

يستنتج القارئ أن المادة اللغوية للنص تشكل أداة لتوصيل جو األسى والحنين .فالحقول الدًللية بأسرها

ترتبط بجو الحنين والشكوى ،واستحضار الذكرى ،وابراز المعاناة الذاتية.

أيضا يربط الماضي بالحاضر في تجربة الشاعر ،فهو يشي بنظرة الشاعر في
والمعجم اللغوي للنص ا
نظر لمعاناة المنفى ،كما يدل على نظرة الحنين والشوق والوفاء للماضي الذي يستحضره
الماضي والحاضر؛ اا

أيضا بارتباط الذات الشعرية الفردية (المنفى والحنين إلى الوطن) بالذات
ويتذكره ،ويشي المعجم ا
الجماعية التي تأثرت بخراب الوادي ودمار جمالياته.

أما من حيث خصائص المعجم ،ف يلحظ المتلقي أن األلفاظ سهلة ،رقيقة ،لينة ،بسيطة التراكيبً ،ل

توعر فيها وًل إغراب؛ األمر الذي جعلها تنقل تجربة الشاعر واضحة جلية ،فما أعذبها من ألفاظ كعذوبة

ماء الوادي! وما أرقها من عبارات كرقة نسيم الوادي! فاأللفاظ تتالءم مع معانيها في الشكوى والحنين،
وتنسجم مع أفكار القصيدة ورؤاها ال تي رغب الشاعر في التعبير عنها.

وغنيا بألفاظ الطبيعة الحية ،وما يتصل بها من أشجار
ثريا ا
لقد جاء معجم الشاعر في هذه القصيدة ا
حضور يبعث الحياة والحيوية في الوادي.
اا
وطيور ونباتات؛ ليرسم
-3التنويع بين األساليب الخبرية واإلنشائية :استخدم الشاعر األساليب الخبرية؛ ليعبر من خاللها عن

عبر عن قدوم الليل وما يحمله من ظالم:(1 (:
أفكاره ومشاعره ،يقول م اا
غيوما َّل حدود لها
فالليل يخفي
ً

وفي الغيث أنواء قد تولد اَلنـــا

يخبر الشاعر هنا أن األ يام ًل يدوم لها حال ،وأ ن من سماتها التغير والتبدل ،ولكن الخبر خرج عن

معناه األصلي إلى معنى آخر وهو إظهار التحسر والحزن على ما ألم بالوادي من خراب واهمال .وًل يقصد

الشاعر أن يخبر أن الليل قد اشتد ظالمه؛ وانما قصد التعبير عن انبثاق األمل في نفس الشاعر وسط
الشدة والظالم؛ ليعم الخير الوفير ،وتعود الحياة إلى سابق عهدها في الوادي نابضة بالحيوية والحركة

والنشاط.

 ) 1يوسف نعيم ،الديوان ،ص(.)41
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أيضا في عدد من األبيات الشعرية التي تجسد معاني الشوق والحنين للوطن،
تجلى األسلوب الخبري ا
وتعبر عن الذكريات والحسرة واأللم على ضياع األيام العذبة التي قضاها في ربوع هذا الوطن بسبب الغربة
والنفي ،وما نجم عنهما من مشاعر الشوق إلى الوطن يقول الشاعر(1 ( :
قد كان زادي هو ًى أسكنــــــــته جسدي

أزوده لقضيــــــــــت ظمَنا
لو لم ّ
الفجر قد حانا
عل
ويرقب
الفجرَّ ،
َ
َ
ُ

هم يؤرُقه
ك ٌل يبيــــــــــــــــــــــ ُت على ٍّ

يدرك المتلقي أ ن األساليب الخبرية في شعر الشاعر قد خرجت عن كونها مجرد خبر يلقى إلى السامع،

فصار يحمل معاني كثيرة ،ويفيد أغراضا مختلفة .واتساع األسلوب الخبري لمثل هذه المعاني قد أسبغ على

منوعا فيها َوَفاقا لتجربته اإلنسانية،
شعره حالوة وجماًلا ،وجنح الشاعر أ يضا ًلستخدام األساليب اإلنشائية ،ا
ومنها النداء واًلستفهام والتمني واألمر.
ومن أمثلة أسلوب النداء :يا بيت حانون ،يا توأم الروح ،يا دوح ،يا صاح ،يا من ذا الذي .والغرض

البالغي من هذه النداءات هو لفت انتباه المتلقي على حنين الشاعر ،وتعلقه بوطنه ،وشوقه إليه ،وقربه من

قلبه ،وعالقته الحميمة بعناصر الطبيعة في بالده)2 ( :

حر ُك في األعماق أشجانا!
كفى ُت ّ

أجابني الدوح :يا َم ْن ذا يسائلني

ِ
األحشاء نيرانا
ق َِ في
ُ
وتبعت الشو َ

اجع ُه
كفى
ُ
تجدد في قلبــــــــــي مو َ
ِ
بنفسك َّل ُت َع ّدبني
رفقا
يا
ِ
صاحً ،

أمر َع ِهـــــــــــ دناه كما كانا
هل ظل ُ

أين الحساسين يا وادي ،وقد كانت

تلهو بروضك أسرًابا وفردانا؟
وتمأل الكون أنغامـــــــــًا وألحانا

مغرما بأساليب اًلستفهام في قصيدته ،إذ أكثر من استخدامها مثل :أبن
ويبدو أن الشاعر كان
ا
الحساسين؟ أين البالبل؟ أين األحبة؟ أين من كانوا؟ هل ما زلت تذكرنا؟ ( :)3
البالبل تشدو في مسامعنا؟
أين
ُ
ُ
والغرض البالغي من استخدام اًلستفهامات المتتابعة هو إطالع المتلقي على شدة األسى والحزن

والتحسر على ما فات من أيام سعيدة .وعلى ما حل بالوادي من خراب ودمار.

أساليب األمر التي توحي بالتمني والترجي والتوسل مثل :جزاك
ومن األساليب اإلنشائية الموظفة؛
ُ
هللا ،جادك الغيث ،كفى ،وهي ترمي إلى إشراك المتلقي في تجربة الشاعر الشعورية والعمل الحثيث على

 ) 1المصدر السابق ،ص(.)16
 ) 2المصدر السابق ،ص.40

 ) 3المصدر السابق ،ص .11
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إعادة الحياة والحيوية والخير والنماء إلى الوادي ،وقد كشفت أفعال الطلب هنا عن مدى حب الشاعر للوادي،

وتمنيه الخير العميم له.

يتبين للقارئ أن األسلوب اإلنشائي يعطي الشعر حيوية وحياة وخصوبة ،إذ يتمتع بالقدرة على جذب

انتباه المتلقي من خالل الصور التي يأتي عليها مثل :النداء ،واًلستفهام ،واألمر ،والتمني ،وغيرها.

الطباق وهو ":الجمع بين الشيء وضده في الكالم أو بيت
الطباق :ومن الظواهر اللغوية في هذه القصيدة
ُ
الشعر"(  ،)1وما من شك في أن الجمع بين األشياء المتطابقة أو المتضادة له إيقاع خاص يكسو القصيدة
ورونقا" ،ولكن وظيفة الطباق ًل تقف عند هذا الزخرف وتلك الزينة الشكلية ،بل تتعداها إلى غايات
جماًل
ا
ا
أسمى ،فال بد أن يكون هناك معنى لطيف ،ومغزى دقيق وراء جمع الضدين في إطار واحد ،واًل كان هذا
الجمع عبثا وضربا من الهذيان"( .)2
جوا نفسيًّا وانفعاًلت إب ار از للمعنى وتمييزه ،حيث
فالشاعر يعمد إلى التضاد؛ لكي يضفي على النص ًّ
يقول الشاعر)3 ( :

تلهو بروضك أسرًابا وفردانا؟
أين الحساسين يا وادي وقد كانت
شيئا من المحسنات األخرى؛ لذا جاء
ُع ني الشاعر في البيت السابق بالطباق الخالص ،فلم يخلط به ا
طباقا
حدانا)؛ محقاقا بذلك ا
الطباق سهالا لينا بعيدا عن الغموض والتعقيد ،فعندما ُ
يذكر (أسراابا) ،يتذكر ( ُو ا

سهال
لينا ا
ا
نظر للتناقض الذي يشعر به الشاعر بين ماضيه
يعد الطباق من أقدر األساليب على نقل تجربة الشاعر اا

فضال عن دوره في تثبيت المعنى في النفس وتوضيحه ،وقديما قالوا ":والضد يظهر حسنه
وحاضره،
ا
الضد"( .)4

لونا من التضاد لم يرد على مستوى الجملة الواحدة؛ وانما طال ليجيء على
ويلمس المتلقي أن هناك ا
امتداد القصيدة كلها ،وهذا يدل على أ ن القصيدة تشكل وحدة دًللية كبرى ،تتصف بالترابط بين موضوعاتها

وأجزائها .

أفاد هذا التضاد في القصيدة أ يضا إنشاء موازنات بين حالة الوادي في الماضي ،وحالته في الحاضر

من النواحي كافة ،سواء من ناحية تدفق المياه في الوادي أو خض ةر األشجار ،أو شدو األطيار.

 ) 1ابن رشيق ،أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،
بيروت ،دار الجيل ،ط3123 :5م.ج 2 / 2

 ) 2موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس ،األنجلو المصرية ـ القاهرة ،الطبعة الخامسة ،ط  ،3713 ،5 /ص. 35
 ) 3يوسف نعيم ،الديوان ،ص (.)11

 ) 4قول عربي قديم ،ابن أبي حديد شرح نهج البردة ،ج .214 / 1
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ويهدف هذا التضاد من وراء هذه الموازنة إلى حث المسؤولين على بذل الجهد؛ إلعادة الحياة إلى هذا

الوادي؛ ليظل ثروة طبيعية ،ومصدر خير وجمال.

-2أسلوب التكرار :ومن سمات األ سلوب في هذه القصيدة لجوء الشاعر إلى استعمال أسلوب التكرار الذي
بارز في موسيقى القصيدة بما يشيعه من ظالل تضيف إلى المعنى طاقات إيحائية ثرة ،تؤثر
دور اا
يؤدي اا
في نفس المتلقي بما تنقله من شعور الشاعر ،فالشاعر على سبيل المثال يكرر كلمة" الفجر" في بيت واحد

مرتين ( :)1

الفجر قد حانا
عل
ويرقب
هم يؤرُق ُه
الفجرَّ ،
بيت على ٍّ
ك ُل َي ُ
َ
َ
ُ
وفي بيت آخر يكرر الشاعر الفعل "تذكر" مرتين في قوله ( :)2

الصبح َي ْسري في خطاوانا؟
وتذكر
لت تذكرنا
دوح ،هل ما ز َ
َ
باهلل يا ُ
ُ
إن تكرار الشاعر مثل هذه األلفاظ في قصيدته "يعكس طبيعة عالقته بها ،فهو تكرار ًل يجري كيفما

اتفق ،بل ينهض بإحساس الشاعر وعواطفه"(3).

ومن أمثلة التكرار ما جاء من ترديد فعل الطلب" كفى" في بيتين متتابعين ،ومنه قول الشاعر ( :)4

حر ُك في األعماق أشجانا
الدوح :يا َم ْن ذا يسائلني!
أجابني
كفى ُت ّ
ُ
ِ
األحشاء نيرانا
ق في
كفى تجدد في قلبــــــــــي مواجعه
ُ
وتبعت الشو َ
وظائف دًللية متعددة :منها تعميق المعنى ،وترسيخه في ذهن المتلقي ،إلى
إن لتكرار فعل األمر "كفى"
َ
جانب الوظائف اإليقاعية التي تجعل موسيقى القصيدة متميزة.

اسعا في هذه القصيدة ،وقد وظف الشاعر
-2الحوار :يشغل الحوار؛ بوصفه ظاهرة أسلوبية مهمة اا
حيز و ا
تقنية الحوار الخارجي الدرامي (الديلوج) مع عناصر الطبيعة بعد أن قام بتشخيصها ومناجاتها وبث الحياة

فيها.

ومن نماذج الحوار عند الشاعر محاورتُه التي أجراها مع قرية بيت حانون ،وقد جاء الحوار من جانب
واحد ،الشاعر يخاطب مسقط أرسه القرية ،وهي تستمع إليه دون أن تجيب ،لقد شخصها وأسبغ عليها
صفات اإلنسان الحي ،وهذا الحوار يشي بالعالقة الحميمية اإليجابية التي تربط بين الشاعر ومدينته ،يقول

مناجيا مدينته ( :)5

يا (بيت حانون) هل أخلفت موعدنا

وهل طويت مع األيــــــــــــــام ذكرانا؟

 ) 1المصدر السابق ،ص 12
 ) 2السابق ،ص 11

 ) 3شفيع السيد ،أسلوب التكرار بين البالغيين وابداع الشعراء ،مجلة إبداع ،القاهرة ،ع ،7سنة 3124 ،2م ص6
 ) 4يوسف نعيم ،الديوان ،ص .40
 ) 5المصدر السابق ،ص .16
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أما حوا هر مع وادي الدوح ،فهو يختلف عما سبق من حوار ،إنه حوار متبادل بين الشاعر والوادي ،لقد

جعل الشاعر من الوادي كائنا حيا يحاو هر ويستنطقه ،ويتحد معه ،ويندغم به ( .)1

عن سالف العهد ،واألحالم ألوانا

وله!
الدوح) في ٍ
مررت أسأل (وادي ّ
لت تذكرنا؟
باهلل يا دوح :هل ما ز َ

وتذكر الصبح يسرى في خطاوانا
ُ
يبدو أ ن الشاعر في هذا الحوار قد تأثر بالموروث الشعري العربي ،إذ يجد المتلقي تشابها بين محاو ةر

الشاعر مع الوادي ،وهو عنصر من عناصر الطبيعة ،ومحاو ةر الشاعر األندلسي ابن خفاجة للجبل ،يقول

ابن خفاجة): (2

ِ
امت
وهو
أخرس َص ٌ
ُ
ُ
أصخت إليهَ ،
صاحب
ويظعن
فحتى متى أبقى
ٌ
ُ

ِ
بالع ِ
جائب
الس َـــرى َ
ليل ُ
فحدثني َ
غيــــــــــــــر ِ
ِّ
آيب؟
أود منه راحال
َ

وفهما ،وأيضا أسرع في توصيل المقصد
يكتشف المتلقي أن أسلوب الحوار يجعل القصيدة أكثر
ا
وضوحا ا

من تلك القصيدة ،وأيضا يختصر عليك مسافات؛ لتحقيق الجمل والتراكيب مع بعضها ،أضف إلى ذلك أنه
أكثر جذبا لقارئ القصيدة.

-5التناص :ومن الخصائص األسلوبية التي تبدت في هذه القصيدة التأثر بالتراث الشعري العربي والتراث

الديني (القرآن الكريم) ،ومن أمثلة استدعاء التراث الشعري استحضار الشاعر عبارات استخدمها شعراء

عرب سابقون ،مثل قوله مناجيا وادي الدوح ( :)3
ِ
وجادك الغيث بعد
الغيث منهمراً

ابل َعِرٍم يأتيك طوفانا
بو ٍ
يدعو الشاعر أن يعم الخير العميم أرجاء الوادي كله ،إن الدعاء بالسقيا بمثل هذا التركيب اللغوي،

قد استخدمه الشاعر األندلسي لسان الدين بن الخطيب في موشحة طويلة قالها في ذكر الطبيعة والغزل

مخاطبا األندلس ،حيث يقول في مطلعها(4 (:
ِ
الــوصل بــاأل ِ
َندلس
ــان
الغيــث ِإذا الغيـ ُث َه َمـى
جــادك
ُ
َ
يــا َزَم َ
أيضا إشا ةر قرآنية وتاريخية ودينية ،فقد استدعى في هذا
وفي بيت الشاعر يوسف نعيم السابق ا
ضوا
َعَر ُ
البيت لفظة "عرم" التي وردت في القرآن الكريم في سورة سبأ ،وتعني الماء الغزير ،يقـ ــول تعالى  :فأ ْ
يل .)5 ( 
ُك ٍل َخ ْم ٍط َوأَ ْث ٍل َو َش ْي ٍء ِّمن ِس ْدٍر َقلِ ٍ
اهم ِب َجَّنَت ْي ِه ْم َجَّنَت ْي ِن َذ َو َاتى أ ُ
َفأَْر َسْلَنا َعَل ْي ِه ْم َس ْي َل اْل َعِرمِ َوَب َّدْلَن ُ
بيد أن الشاعر لم يأخذ الدًللة كما وردت في النص القرآني؛ وانما وظف أسلوب اًلستحياء العكسي
نقمة وعقابا من هللا لقوم سبأ الذين جحدوا نعم هللا وأنكروها،
في التعبير عن فكرته ،فإذا كان سيل العرم ا

 ) 1المصدر السابق ،ص (.)12
 ( 2ابن خفاجة ،ديوان ابن خفاجة ،تحقيق سيد غازي ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط  3161 ،2م ،ص .25
 ) 3يوسف نعيم ،الديوان ،ص (.)42

 ) 4وردت هذه الموشحة عند :جودت الركابي ،في األدب األندلسي ،دار المعارف ،مصر ،د .ت ،ص .111
 ) 5سورة سبأ.37 :
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فأرسل عليهم سيالا عرما دمر سدهم وبساتينهم ومزارعهم ،وحولها إلى خراب ودمار (  ،)1فإن الشاعر هنا
يجأر إلى هللا بالدعاء بأن يكون هذا السيل العرم مصدر خير عميم ،ونعمة سابغة ،تعيد الخير والبركة
والنماء إلى هذا الوادي وأهله.

ومن الشواهد الدالة على التناص في شع هر قوله)2 ):

بروضك أسرًابا وفردانا؟
َتْلهو
كانت
أين
الحساسين يا وادي وقد ْ
َ
ُ
َ
عنبري)3 ( :
فيه إحالة على قول الشاعر الجاهلي ُقريظ بن أُنيف اْل ْ
َطاروا ِ
الشر أبدى ِ ِ ِ
افات َو ُو ْحدانا
له ْم
إليه َزَر ٍ
َق ْوٌم إذا ُّ
ناجذيه ُ
يدل التناص في البيت السابق على مدى تفاعل الشاعر بما حوله ،وتأثره بما يحيط به من مظاهر

الطبيعة الحية؛ ليلفت انتباه المتلقي ،ويدفعه إلى اكتشاف دًلًلت جديدة .

ويتبدى التناص في بيت الشاعر يوسف نعيم في تشابه التصوير الفني الذي يشي بالمبالغة في اإلسراع

في الحركة ،والخفة في اًلنطالق ،وفي هيئة المتحركين سواء أكانوا في جماعات أم فرادى.

خالصة القول في السمات األسلوبية في هذه القصيدة :أ نها تحلت بتلك الخصائص األسلوبية التي أشار

إليها الباحث ،وهي تدل على تدفق موهبة الشاعر ،وتمكنه من أدواته التعبيرية ،ومقدرته على التعبير عن
تجربته الشعرية من خالل اللغة ودًلًلتها ،وهذه السمات األسلوبية قد أسهمت جميعها في تحقيق لو ٍن من

ألوان الوحدة الفنية والشعورية في القصيدة التي تبرز فيها هذه السمات برو از جليا وواضحا ،وبصورة ًلفتة
لدى المتلقين.

ثانيا -الصورة الشعرية:
ً
معينا يستثير في النفس مدركات حسية،
أما الصور ،فنعني بها "التعبير اللغوي الذي يتخذ ا
نسقا ا
مستخدما في ذلك كل وسائل تأثير اللغة من عبارات حقيقية ،وتشبيهات ،ومجازات ،وكلمات ذات جرس
خاص ،وربط جمل ،وفصل بينها ،وتضاد وتجانس ،وما إلى ذلك"). (4

جوهريا من عناصر بناء الشعر ،فهي الوسيلة الجوهرية التي يستعين بها
عنصر
اا
وتشكل الصورة الفنية
ا
ومؤثرا.
جميال
الشاعر للتع بير عن تجربته الشعورية اا
تعبير ا
ا
صور فنية كثيرة ومتنوعة للطبيعة اتسمت بالدقة والتتاب ع والجمال .ويمكن
رسم الشاعر في هذه القصيدة اا
تقسيم الصو ةر الفنية في هذه القصيدة إلى أنواع ثالثة هي :

 ) 1محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير ،القاهرة ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  3116 ،3م ،ج  ،2ص .521
 ) 2يوسف نعيم ،الديوان ،ص .11

 ) 3ابن قتيبة الدينوري ،عيون األخبار ،دار الكتب العلمية ،بيروت  3432هـ.225 / 3 ،
( 4التعبير البياني" رؤية بالغية نقدية" ،شفيع السيد ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط 3115 ،3م ،ص12
11

- 1التصوير المعتمد على التشبيه :ومن الصور الخيالية التي استعان بها الشاعر في بناء شع هر

عنصر التشبيه؛ وذلك ًلستكمال عناصر اللوحة أو المشهد التي رسمها الشاعر للوادي ،ومثل ذلك قوله

( :)1

ِ
النجمات أقرانا
الليل و
بينهم
األفالك
فتية َق ّسموا
عن ٍ
َ
ْ
َ
وصّيروا َ
ُ
شبه الشاعر في هذا البيت الليل والنجوم باألقران ،وهي صورة منتزعه من الطبيعة أسهمت في

تعميق المعنى والتأثير في المتلقي ،ومثاله قول الشاعر ( :)2

ِ
األحشاء نيرانا
ق في
اجعه
كفى ُت ّ
وتب ُ
عت الشو َ
ْ
جد د في قلبي مو َ
يصور الشاعر في البيت السابق شدة الشوق بالنيران ،وهي صورة مستقاة من الواقع الحقيقي المعيش.

ويرسم الشاعر صو ةر شعرية موحية مبنية على التشبيه تصور حال الوادي بعد أن تحول إلى مكرهة بيئية

وذلك في قوله)3 ( :

ِ
الغربان سكانا
وصار لي البـــــوم و
أكفان تـدثرني
النفايات
وذي
ُ
ُ
َ
حاول الشاعر في هذا البيت أن يرسم صورة فنية مبنية على عناصر التشبيه ،فقد شبه النفايات في

الوادي باألكفان البيضاء ،وعمد إلى تغيير دًللة المفردات ،فبعد أن كان اللون األبيض يوحى بالسالم
واًلستقرار والنقاء ،فإنه اآلن يوحي بالموت والتلوث البيئي والقفر ،ولم يكن قصد الشاعر هنا إبراز الدًلًلت

التي يوحي بها هذا اللون ،وانما كان هدفه بيان دور الكلمات في بناء الصورة ،وابراز الدًلًلت الشعورية

والنفسية في وجدان المتلقي ،والمتمثلة في موت الحياة الخضراء في الوادي ،وجفاف األشجار والثمار ،وهج ةر

الطيور لألشجار ،وغياب الماشية والرعاة ،وبقاء التلوث البيئي رم از للموت والجفاف والتشويه" ،وهذا يؤكد
أن الصو ةر ًل تكتسب قيمتها الفنية فقط من تحديدها لألشياء ،وتصويرها أجزاءها؛ وانما بما توحي به من

دًلًلت نفسية وشعورية ،تن بع من بنائها اللغوي الخاص وسياقها الشعري"( .)4

فضال
وهكذا جاءت الصور التشبيهية؛ لتوضيح فكرة الشاعر ،وتقريبها من معانيها ،والسعي لتبسيطها ،ا
وتقريب فهم.
عن أن التشبيه يكسب النص الشعري روعة واستقامة
َ
- 3التصوير المعتمد على اَّلستعارة :تبرز الصور اًلستعارية المكنية من خالل تشخيص عناصر

الطبيعة ،وبث الحياة فيها ،ويقصد بالتشخيص":إضفاء صفات الكائن الحي ،وخاصة الصفات اإلنسانية لى

 ) 1يوسف نعيم ،الديوان ،ص(.)12
 ) 2المصدر السابق ،ص (.)40
 ) 3السابق ،ص (.)16

 ) 4محمد صالح زكي ابو حميدة ،علم البيان ،غزة ،مكتبة ومطبعة الطالب ،طبعة أولى ،2037 ،ص .52
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مظاهر العالم الخارجي ،فيبث الحياة فيها ،ويجعلها تحس وتتألم ،كما يحس اإلنسان ويتألم ،ويعود ذلك إلى
قد ةر الشاعر على التفاعل مع تلك المظاهر الخارجية ،من خالل رؤيته الفنية الخاصة" ).)1

الريح
الهم يؤرق،
ومن الصور اًلستعارية التي ترددت في القصيدة :هوى بيت حانون يسكن الجسدُّ ،
ُ
العيش يجلو ما ران على الصدر من جفاء ،والليل يخفي
ترسل األنسام ،والخمائ ل تحنو على رواد الوادي،
ُ

النجوم ،وقد حاول الشاعر في هذه اًلستعارات أنسنة عناصر الطبيعة ،ومزج الذات الشاعرة بها ،وكأن
الوادي إنسان يخاطبه الشا عر ويستنطقه ،وكأن النفس البشرية هي الوادي يناجيه الشاعر ويخاطبه (:(2
شاخت مالمحنا
حالي كحالِك قد
ْ

و َّ
اح َد َّب ُعودانا
ابيض مفرقُنا و ْ

سبيال
فالشاعر يتعاطف مع َم ْن يصف ،وينقل إلى القارئ أحاسيسه ،ويجعل من معطيات الطبيعة ا
إلى مشاركة عواطفه ووجدانه ،فالتشخيص من األدوات الفنية التي يلجأ إليها الشعراء في استخدامهم للتصوير
ال مؤث ار في المتلقين.
اًلستعاري؛ لنقل تجاربهم الشعورية نق ا

الفني الذي رسم فيه الشاعر طائر الهدهد وعالقته بطائر
ومن الصور اًلستعارية شبه الممتدة ا
لمشهد ُّ
ُ
الحمري ،كما جاء في قول الشاعر)3 (:
المختال منتشيــًا
لك
واْل ُه ْ
الم ُ
ُ
دهد؛ َ

التحية ،واْل ِح ْمِرُّي حاجبـــــُ ُه
ُيْلقي
َ

ــاج ُم ْزدانا
ع ،بالتــــــــَّ ِ
أس مرفو ٌ
والر ُ

الخ ْمرّي ديـــــــــــــــوانا
َي ُم ُّد من ذيلِ ِه َ

يمثل الهدهد في المشهد السابق -والتاج الذي يعتدل فوق رأسه-ملك الطيور المعتز بمكانته ومنزلته،

ويقف الحمرُّي بألوانه الزاهية حاجبا له .وهكذا تآزرت صورة التشبيه البليغ في الصورة السابقة "الهدهد ملك"،

مهما في إ براز هذه الصورة الفنية من خالل
"الحمرُّي حاجب" مع الصورة اًلستعارية ،وأدت بذلك اا
دور ا
اًلستعا ةر المكنية المبنية على التشخيص في قول الشاعر" الخمايل تحنو".
تعتمد هذه الصورة على الرؤية ،فهي صورة بصرية فنية بديعة جعلت البصر وسيلتها للوصول إلى

المتلقي ،وليس هذا بمستغرب ،إذ إن البصر هو المدخل القريب إلى المشاعر واألحاسيس اإلنسانية ،إنها

لوحة مركبة من جملة من عناصر تصويرية متعددة منها :اللون والحركة والصوت ،وهي لوحة متفاعلة فيما
بينها في مشهد خيالي لرسم لوحة فنية رائعة الجمال ،حيث يقول الشاعر ( :)4

ترحابا وتحنانا
الوجه
وتلثم
َ
ً
ُ

تقبــــلنا
تلك
الخمائل ْ
َ
تحنو كي ّ
ُ

 ( 1عدنان حسين قاسم ،التصوير الشعري ،التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة الشعرية ،طرابلس ،المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن،
ط  ، 3120 ،3ص .332

 ) 2يوسف نعيم ،الديوان ،ص .43
 ) 3السابق ،ص .40

 ) 4المصدر السابق ،ص .11
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شخص الشاعر الخمائل فبدت كأنها امرأة تحنو على ضيوفها؛ لتضمهم إلى حضنها؛ ولترويهم

بعطفها وحنانها؛ ألنها ًل تثمر إًل الحنان والعطف.

تغلب الصورة الحسية البصرية على كثير من صور الشاعر " فهو يصور ما تقع عليه عيناه ،فالصو ةر

البصرية أقرب إلى المتلقي من غيرها ،وهي" تمثيل وقياس" كما قال اإلمام عبد القاهر الجرجاني ( .)1

يلحظ القارئ أن الشاعر قد استعان بوسائل فنية متعددة؛ لبناء تشكيالت صوره التي منها األلوان

صور لونية يمتزج فيها اللون األحمر واألخضر واألبيض وغيرها ،حيث امتزجت هذه
اا
المتنوعة ،إذ رسم
األلوان باألنغام واأللحان ،يقول الشاعر ( :)2
كانت
أين
الحساسين يا وادي وقد ْ
ُ
َ
تلو ُن
مطـــــــــــرزٍة
األفق في ُحَل ٍل
ّ
ّ
َ

تلهو بروضك أسرًابًا وفردانا؟
األرض ياقوتـًا ومرجانا
وت ْب ُسطُ
َ
َ

لم يقم الشاعر بتوظيف األلوان بألفاظها مباشرة؛ وا نما أشار إلى هذه اًللوان بطريقة إيحائية غير

ال يتمتع بألوان متعددة زاهية ،يدركها المتلقي بخبرته ومعرفته؛ األمر الذي جعل
مباشرة ،فطائر الحسون مث ا
هذه األلوان تحمل دًلًلت نفسية عميقة تعبر عن اإلحساس بالبشر والحبور.

ويبدو أ ن الشاعر تأثر في رسمه لصورة أشجار الوادي الكثيفة بالموروث الشعري األندلسي ،رغبة في

محاكاته ،وتعزيز صلته بالتراث ،فالشاعرة األندلسية حمدونة تصف واديا تغطيه الخضرة واألشجار ،وتتخلله

السواقي والجداول واألنهار ،وما يستتبع ذلك من طيور وظالل وأفياء ونسائم وأنداء؛ مما يبعث الشعر رقيقا
أخاذا به إلى رحاب األسماع ،تقول ( :)3
الرمضاء و ٍاد
وقانا َ
لفحة َّ
دو َحه َف َحنا علينا
َحلْلنا ْ

ِ
الغيــث العميمِ
مضاعف
َسقاه
ُ

ِ
رضعات على الفطيمِ
الم
ُح َ
نــــو ُ

فالخمائل لدى الشاعرة تحنو حنو األم على رواد هذا الوادي ،وهي تُشعر بالرحمة والرأفة والعالقة
الحميمية بين الطبيعة والشاعر ،من خالل تشخيص الخمائل ،وجعلها إنسانا يحنو على رواده في عطف

وحنان.

الكناية؛
- 2التصوير المعتمد على الكناية :ومن الصور التي اتكأ الشاعر عليها في بناء صوره الشعرية
ُ
وهي تعد جزءا من أجزاء الصورة الشعرية البيانية ،وهي صور ضنينة في القصيدة إذا ما قيست بتوافر

 ) 1عبد القاهر الجرجاني دًلئ ل اإلعجاز ،ص110
 ) 2يوسف نعيم ،الديوان ،ص .11

 ) 3المقري ،نفح الطيب .222 / 4
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الصور الكنائية في مجملها مستوحاةٌ من معطيات الطبيعة ،ومن أمثلة
الصور التشبيهية واًلستعارية ،و ُ
الكناية التي وردت في القصيدة قوله)1 ( :
يؤرقــنا وَّل نقيم لغير هللا سلطانا
نــأتي إليك فال َه ٌّ
ـــــــم ّ
فقوله" :وًل نقيم لغير هللا سلطانا" كناية عن اللهو البريء في أحضان الطبيعة ،والى التدين واألخالق

الحميدة .وقول الشاعر ( :)2

المحنا
قد َش ْ
َحالي َكحالِك ْ
اخت َم ُ

و َّ
اح َد َّب ُعودانا
ابيض مفرُقنا و ْ

فعبارة "شاخت مالمحنا" ،و"أبيض مفرقنا" ،و"أحدب عودنا" ،كنايات عن الكبر والشيخوخة والضعف.

إنها في مجملها كنايات متتالية تعبر عن تجربة الشاعر التي تميل إلى خب ةر السنين والشيخوخة ،وذهاب

المنة والشباب ،وأيامه الماضية.

ومن األساليب التعبيرية التي تلحق بالكناية ما ُيسمى بالتلميح أو اإلشارة؛ ألن أسلوب اإلشارة يعد تطو ار
للتعبير بالكناية ،إذ ألمح الشاعر إلى البوم والغربان للشؤم والخراب والموت ،وأشار إلى الحرادين والجرذان
للخراب والدمار والقفر والهجران .ومن أمثلة التلميح في القصيدة قول الشاعر ( :)3
باقية
وكومة ِم ْن ُح َطا ِم العمر ٍ
ٍ

تأوي إليها حراذيـــــــــــــــــــــناً وجرذانا

ِ
النفايات أكفا ٌن تـدثرني
وذي

الغربان سكانا
البـــــوم و
وصار لي
ُ
َ
ُ

استخدام الشاعر التلميح البسيط الشفيف المفرد المتمثل في كلمة واحدة مثل :البوم ،الغربان،

الحرادين ،الجرذان ،ولم يتصف استعماله لتلميح بالتعمية والغموض واإلبهام؛ وانما ليزيد من حيوية الصورة؛

وتأثيرا.
ويجعلها أكثر حيوية وفاعلية وحركة
ا

تناسقا فنيًّا بين الصور الجزئية ،إذ تضافرت الصور الجزئية فيما
ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أن ثمة
ا
بينها؛ لتبرز الغاية التي رام الشاعر إبرازها ،وهي التأكيد على الموضوع األساسي للقصيدة ،وهو التعبير

عن جماليات مظاهر الطبيعة في الوادي ،واضمحالل هذه الجماليات ،وتحولها إلى قبح وتشويه.

إن كل بيت في هذه القصيدة ًل يخلو من صو ةر فنية تجسد المعنى ،وتكثفه وتبث الحياة في الجماد،

صور تشبيهية أم استعارية أم كنائية أم رمزية.
سواء أكانت اا

 ) 1يوسف نعيم ،الديوان ،ص(.)12
 ) 2المصدر السابق ص 60
 ) 3السابق ،ص .12
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ثالًثا – الموسيقى الشعرية :تشكلت البنية اإليقاعية في هذه القصيدة من عناصر متنوعة منها :اًلعتماد

على اإليقاع الخارجي المتمثل في الوزن والقافية ،ومنها اًلتكاء على اإليقاع الداخلي (القيم النغمية) المتمثل

في تماثل األصوات وترديدها وفي الترادف السياقي.

اضطلع كل من اإليقاع الخارجي ،واإليقاع الداخلي (القيم النغمية) بأداء الدور في هذه القصيدة سواء

باختيار الوزن أو باختيار القافية أو بتضافر القيم الصوتية المناسبة ،وما تحمله من ثراء نغمي مميز.

أ -اإليقاع الخارجي :وفي إطار اإليقاع الخارجي سيتم دراسة عنصري الوزن والقافية؛ بوصفهما عنصرين

مهمين وبنائيين في اإليقاع الموسيقي الخارجي.

- 1الوزن :نظمت هذه القصيدة على بحر البسيط التام التفعيالت ،المتميز بغ از ةر موسيقاه ( :)1

والبحر البسيط من البحور المركبة ذو التفعيالت الطويلة ،والنغمات الهادئة التي تستوعب هموم الشاعر

وأحزانه؛ وليبث في حنايا هذه التفعيالت الكثيرة ما يعتمل في نفسه من حزن عميق .ويتسم بحر البسيط
بجرسه الموسيقي المتنوع والثري الذي أضفت عليه األلفاظ والصور الشعرية والعاطفة الصادقة مسحة من

الجمال الموسيقي ،وكان هذا الوزن قاد ار على نقل تجربة الشاعر ،ومتناغما مع المعاني التي أراد الشاعر
نقلها للمتلقي؛ لما يتمتع به من إمكانات نغمية واسعة.

استخدم الشاعر في العروض تفعيلة(فعلن) ،وفي الضرب تفعيلة (فعلن) ،وأدخل زحاف الخبن على
إلى(م ْتف ِّعلن)؛ األمر الذي جعل النغمة متنوعة بتنوع األحاسيس والمشاعر،
تفعيلة (مستفعلن) ،فتحولت
ُ
فضال عن كونها واضحة جلية.
كان الشاعر يتمتع بإحساس عميق بالنغم؛ األمر الذي َّ
أهله ًلستخدام التفعيالت بطاقاتها النغمية

كاملة ،فنوع في موسيقى التفعيلة باًلستعانة بالزحافات والعلل التي تمنح الكلمات مساحات نغمية تكسر حدة
اإليقاعات؛ سعيا إلى تحقيق الجمال الموسيقي في القصيدة.
ًل موسيقيا آخاذا في
استثمر الشاعر طاقات بحر البسيط ،فأخرج منها كنوزها النغمية محققا بذلك جما ا

شعره ،وساهمت القافية المطلقة المردوفة بحرف المد األلف الذي جاء قبل حرف الروي في إثراء النغم في
القصيدة.

- 3القافية :أما القافية ،فهي قافية النون المردفة بحرف المد األلف ،والمتبوعة بحرف اإلطالق األلف

(ا +ن +ا) مثل :نجوانا-ذكرانا -هجرانا ... ،وصوت النون صوت أنفي يجعل المستمع يتوقع تردده،

ويستمتع به ،وفيه رنة حزن وأسى يشي بما يعتمل بين جوانح الشاعر من مشاعر حزن وعواطف ألم ،لقد
نغميا ،وهكذا
موسيقيا ،وولد تكرارها
وجرسا
داخليا
أضفت القافية النغمية على جو القصيدة تناغما
إيقاعا ا
ا
ا
ا
ا
تضافر كل من الوزن والقافية في سبيل تحقيق الثراء النغمي للقصيدة.

 ) 1إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص 71
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ب -اإليقاع الداخلي :يقوم اإليقاع الداخلي بدور إضافي في توفير الثراء الموسيقي للقصيدة ،ويتوسل

إلى ذلك بوسائل شتى تؤدي دورها في تعميق اإليقاع الصوتي ،ومن هذه الوسائل النغمية تكرار األصوات

وترديدها وتآلفها ،والتصريع النغمي ،والترادف السياقي.

- 1تكرار الحروف :من األساليب الصوتية توظيف الحروف اللينة السهلة ًلسيما أصوات األلف والياء

والواو ،وترديدها ،هذه الحروف تعطي مساحة صوتية؛ حتى كأنك ترى البيت بيتين .مثل ( :)1
(بيت حانون) هل أخلفت موعدنا
يا َ

وهل طويت مع األيام ذكرانا؟

اق ِقَلى
الروح ما كان الفر
يا تو َأم
ِ
ُ ً

مّني على بعده أو كان هجرانا

قد كان زادي هو ًى
أسكنته جسدي
ُ

أزوده لقضيـــــ ُت ظمَنا
لو لم ّ

فتكرار حروف المد في البيتين(:األلف والياء والواو) يعطي مساحة زمنية نغمية تكو ُن عامال؛
للتنفيس عن المشاعر المكبوتة في داخل نفس الشاعر ،ويريد التخلص منها موسيقيا؛ اإلمر الذي جعل

تكرارها منسجما مع تجربة الشاعر اإلنسانية.
نغميا آخر مثل :تكرار حرف مماثل بعينه في بيت واحد من القصيدة
يجيء تكرار حروف بعينها
أسلوبا ا
ا
ْ
مثل :حرف الحاء ،وهو صوت مهموس خفيف رقيق ،يشي بمشاعر األسى الكامنة في النفس والوجدان،

يقول الشاعر)2 ( :

أين َم ْن كانوا ُحلمي الذي كانا؟
و َ

الخالن قد رحلوا
أين األحب ُة و
ُ
َ
ويقول الشاعر في بيت آخر ( :)3
حالي ِ
و َّ
اح َد َّب ُعودانا
مالمحنا
شاخت
قد
ْ
كحالك ْ
ابيض مفرُقنا و ْ
ُ
َ
فتكرار حرف الحاء هنا ،وهو حرف حلقي صامت تصاحبه بحة خاصة ،وهو بإمكاناته الصوتية

ن
يز،
جرسا مم اا
يناسب تجربة الشاعر بما يصاحبها من صمت وسكو وبوح مكتوم؛ األمر الذي يمنح اإليقاع ا

ويكرر الشاعر صوت السين ،وهو صوت مهموس ذو رنة حزن وأسى ،يقول)4 ( :
الطير تشدو ِطرًابا حين تلقانا
أنساما تُ َه ْد ِهدنـــــــــــــا
الريح
وترسل
ُ
و ُ
ً
ُ
بروضك أسرًابًا وفردانا؟
تلهو
كانت
أين
الحساسين يا وادي وقد ْ
َ
ُ
َ

 ) 1يوسف نعيم ،الديوان ،ص (.)16
 ) 2المصدر السابق ص 12
 ) 3المصدر السابق ص 43
 ) 4المصدر السابق ص 11
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يعمد الشاعر إلى استثمار القيم النغمية لألصوات ،فيلحظ القارئ تكرار صوت النون بكثرة ،وهو صوت

مجانس لمشاعر الحزن ويتصف بالجهر والغنة ،ويوحي بالشكوى والحنين ،وهذا الصوت يضفي على النص
موسيقيا فيه عذوبة ورقة ،يقول الشاعر(1 ( :
وجرسا
تناغما داخليا،
ا
ا
أمر َع ِهدناه كما كانا؟
رفقا بنفس ِك َّل تُ َع ّذبني
يا
ِ
صاحً ،
هل ظل ٌ

إن تكرار حروف مماثلة في بيت شعري واحد ينتج عنه تكثيف صوتي يثري إيقاع البيت ( .(2

- 3التصريع :ويقصد به " أن يستوي آخر جزء في صدر البيت مع آخر جزء في عج هز وزنا ورويا
مهما؛ ألن المطلع هو أول ما يقرع سمع
اا
واعرابا "(  ،)3وجاء التصريع في مطلع القصيدة؛
عنصر ا
نغميا ا
المتلقي ،وليس التصريع حلية خارجية يعبر عن انفعال الشاعر ،وأضفي التصريع عذوبة على اإليقاع
الموسيقي المتوافر في النص ،يقول الشاعر ( :)4
عادت حكايانا
الزمان فما
عاد
ْ
ُ

أهل الحي مرآنا
وَّل ّ
تذكَر ُ

- 2الترادف السياقي :يضطلع الترادف السياقي بدور بارز في إثراء القيم النغمية ،ويقصد به ":وقوع

لفظتين بمعنى واحد أو متقاربتين في جملة واحدة أو بيت واحد ،متجاورتين أو منفصلتين) ، (5ويسعى

الشاعر من وراء ذلك إلى إبراز المضمون اًلنفعالي للكلمة األولى ،واعالنه بذكر مرادفها الذي يشترك معها

في المضمون العقلي .ومثاله في القصيدة قول الشاعر ( :(6
مروا
ِ
عن
الرفاق األولى كانوا إذا ُّ

حبًا وعرفانا
بربوٍة ..
ْ
ضحكت ً

أحيانا-مجرد وسيلة إلنهاء البيت بقافيته المطلوبة" مثل قول الشاعر ( :)7
ويبدو الجمع بين المترادفات -ا
تلك الخمائلُ تحنو كي تقبّــــلنا وتلث ُم الوجه ترحابًا ً وتحنانا
وقوله ( :)8
مطرزة
تلون األفق في حُل ٍل ّ
ّ

وتبْسُطُ األرض ياقوت ًـا ومرجانا

 ) 1المصدر السابق ص43
 ) 2عبد السالم المشاري ،البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،3114 ،ص .14
 ) 3أحمد أحمد بدوي ،أسس النقد اًلدبي عند العرب ،القاهرة ،دار نهضة مصر3161 ،م ،ص .106
 ) 4يوسف نعيم ،الديوان ،ص .17

 ) 5محمد العبد ،إبداع الدًللة في الشعر الجاهلي ،مدخل لغوي أسلوبي ،القاهرة ،دار المعارف ،مصر ،ط 3122 ،3ص 77
 ) 6يوسف نعيم ،الديوان ،ص .12
 ) 7المصدر السابق ص 11
 ) 8المصدر السابق ص 40
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الجناس ،ويقصد به ":تماثل أو
 – 4الجناس :ومن العوامل التي تثري الموسيقى الداخلية في هذه القصيدة
ُ

تشابه لفظتين في النطق واختالفهما في المعنى"(  .(1ومن أمثلة الجناس في هذه القصيدة قوله( :)2
الخمري ديوانا
يمد من ذيله
ري حاجب ُه
ّ
يلقى التحية ،والح ْم ّ
جانس الشاعر بين لفظتي" :الحمري" و"الخمري" ،وهو جناس ناقص بمعنى :أنه يوجد اختالف في الهيئة

الحاصلة في اللفظتين من حيث اإلعجام والنقط ،في الحرفين "،ح " " خ" .يسمى هذا الجناس جناس التصحيف ( .(3
وثيق ا بين الجناس والمعنى ،فاللفظتان كلتاهما عنصر من عناصر الطبيعة،
يبدو أن هناك ارتبا ا
طا ا
تسهمان في رسم اللوحة الفنية ،وتحمالن في الوقت ذاته دًللة الفرح والسرور والبشر ،وهي دًلًلت نفسية
عميقة ،ومن هنا يتأكد للمتلقي أن" ظاه ةر التجنيس من أشد الظواهر التعبيرية تأثي ار في اإليقاع الصوتي

والدًللي ،ومن ثم تدخل في دائ ةر الشعرية"( .)4

إن تضافر العناصر الموسيقية في هذه القصيدة يثري اإليقاع ،ويمثل ظاه ةر واضحة فيها كلها؛ األمر

الذي يطبعها بطابع موسيقي خاص ،ومثل هذا اإليقاع يعكس حركة الذات الشاعرة ،ويتفق مع الفكرة التي

تدور في نفس الشاعر وعقله.

موسيقيا زادت من جمال األبيات ،وعمقت من تأثيرها
اء
ا
وهكذا حققت الموسيقى الداخلية للقصيدة ثر ا
في النفوس ،وساعدت في توصيل المعنى إلى المتلقين من خالل مشاعر دافئة متدفقة؛ األمر الذي حقق
التواصل مع تجربة الشاعر.
نتائج الدراسة:
-

يعد وصف الطبيعة في هذه القصيدة صورة دقيقة للبيئة ،ومرآة صادقة لحياة الشاعر التي عاش

فيها من حيث طبيعتها وسحرها وجمالها ممثلة في وادي الدوح وأشجاره وأطياره ،وهي لوحة بارعة الرسم
أنيقة األلوان ،محكمة البناء ،تشد انتباه المتلقين ،وتثير اهتمامهم.

 -جاءت قصيدة وادي الدوح التي صورت طبيعة هذا الوادي؛ لتوحي بما حولها من مظاهر مختلفة

متنوعة من وجوه الحياة على ضفاف هذا الوادي.

 -وردت العاطفة في هذه القصيدة فياضة بالصدق وح اررة الوجدان ،عبر فيها الشاعر عن مكنون نفسه،

فألقت على شعره ظالا كثيفا من عواطفه ،ونبض إحساسه الذي يدل على مدى حبه للطبيعة ،وتمتعه بها،
وانسجام روحه معها.
 ( 1السيد حمد الهاشمي ،جواهر البالغة ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط  ، 3ص 117
 ) 2يوسف نعيم الديوان ص .17

 ) 3السيد أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة ،ص .116

 ) 4محمد عبد المطلب ،قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ،القاهرة ،الهيئة المصرية للكتاب 3115 ،ص.76
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 -جاءت اللغة في هذه القصيدة بليغة التأثير ،شديدة التصوير ،اتسمت بالرقة واللين والبساطة ،محاطة

باًلستعارات والصور.

 -اتسمت القصيدة باألصالة والتجويد والعمق مصو ةر الطبيعة ومعب ةر عنها.

 ُع ني الشاعر في هذه القصيدة بتشخيص الطبيعة وتصويرها على نحو إنساني تملؤه الحياة والحركة. -وردت معظم الصور مستمدة من واقع البيئة .مزج فيها الشاعر حالته النفسية بمظاهر الطبيعة أي

عكس نفسه في الطبيعة ،كما زينها بالتشخيص المتميز
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سيرة البطل أسد الدين شيركوه ودوره في ضم مصر إلى بالد الشام
)م1161-1151= هـ562-555(
The hero Asad al-Din Shirkuh biography and his role in including Egypt to the
Levant
 جمال أحمد أبو ريدة.د
باحث في التاريخ اإلسالمي
jamalsis@hotmail.com

:ملخص اللغة العربية

 الذين سجلوا أدق،شكلت سي ةر البطل األيوبي أسد الدين شيركوه مادة مهمة للمؤرخين العرب القدامى

 إلى، والظروف التي جاءت به هو وبقية أفراد أسرته من وسط آسيا،التفاصيل عن حياة هذا البطل العظيم

 الذي حمل، ومن ثم اًلنتقال إلى بالد الشام؛ وذلك لخدمة البيت الزنكي،بغداد عاصمة الخالفة اإلسالمية
، وكيف حظي شيركوه بثقة القائد عماد الدين زنكي،راية الجهاد ضد الوجود الصليبي في المنطقة العربية

 وهو ما تحقق فعالا، وحمايتها من صليبي الشام، الذي أسند إليه مهمة ضم مصر،وابنه نور الدين من بعده

 الذي قلده أرفع المناصب السياسية في،على يدي شيركوه؛ ليحظى هذه المرة بثقة الخليفة الفاطمي العاضد

 والذي تولى بعناية تامة، ما سهل على ابن أخيه صالح الدين بن يوسف على خالفته بعد وفاته،مصر
. على أنقاض الدولة الفاطمية،وضع اللبنات األولى لقيام الدولة األيوبية

، شاور، نور الدين محمود زنكي، عماد الدين زنكي، بهروز،( أسد الدين شيركوه:الكلمات المفتاحية

.) العاضد،الضرغام

Abstract:
The biography of the Ayyubid hero Asad Al-Din Shirkho is an important
material for the ancient Arab historians, who recorded the details of the life of this
hero. This history includes the circumstances which brought him and his family
from Central Asia to Baghdad, the capital of the Islamic caliphate, and then to the
Levant area in order to serve the Zenki's home. The Zenkis led the Jihad against
the Crusaders in the Arab region. Sherkho obtained the confidence of Imad al-Din
Zenki, and of his son Nur Al-Din after that. Nur Al-Din authored Sherkho for
opening Egypt, and protecting the Levant from the Crusader.
This was achieved by Sherkho. Therefore, he obtained the confidence of
Fatimid caliph Al-'Adid, who appointed him the highest political positions in
Egypt. This assisted his nephew, Saladin bin Yusuf, to take over authority after
his death who began the first establishment of the Ayyubid state on the ruins of
the Fatimid state.
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مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين ،محمد -صلى هللا عليه وسلم-

وعلى آله وصحبه الغر الميامين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:

تحلى أسد الدين شيركوه بالكثير من الصفات والطباع النبيلة ،وكانت "الشجاعة" أهم الصفات التي

تحلى بها طوال حياته ،وظلت مالصقة له حتى مماته ،وكانت سببا في شهرته ،وتقلده أرفع المناصب
العسكرية ،سواء فت ةر إقامته ببغداد التي وصلها من قلب آسيا ،وخدم فيها بهروز الخادم قائد شرطة بغداد،

هو وبقية أفراد أسرته ،أو بعد انتقاله إلى بالد الشامَّ ،
ولكن هذه المرة في خدمة البيت الزنكي ،الذي أسند
إليه مهمة قيادة الجيش الزنكي ،حيث قاتل جنبا إلى جنب مع األمير عماد الدين زنكي ،وخاض معه كل
حروبه ضد الصليبيين ،وكان معه يوم فتح وتحرير إما ةر الرها من الوجود الصليبي ،ثم انتقل بعد خدمة
األب إلى خدمة اًلبن نور الدين محمود زنكي ،وصار من أقرب المقربين إليه.

لقد كان الحلم الذي يراود شيركوه ،هو تحقيق الوحدة اإلسالمية ،والتي تبدأ بتوحيد مصر والشام؛

أيضا،
لمواجهة األخطار الصليبية التي تهدد وجود األمة ،وهو الحلم الذي كان يراود نور الدين محمود ا

ولكنه كان يتحين الفرصة لتحقيق هذا الحلم ،وكانت األوضاع السياسية في مصر ،والصراع السياسي بين
الوزيرين شاور والضرغام على أشده ،حيث التجأ شاور إلى نور الدين لمساعدته في العودة إلى منصب

الو ازرة ،بعدما تغلب عليه خصمه الضرغام ،مقابل جعل مصر تابعة للشام ،وهي الفرصة التي اغتنمها نور
الدين ،وكلف من فوره شيركوه للتحرك بالجيش إلعادة شاور لمنصبه ،كمدخل لتوحيد مصر وبالد الشام،

لمواجهة الغزو الصليبي للمنطقة العربية.

لقد أدرك الصليبيون في الشام النوايا الحقيقة لشيركوه ونور الدين محمود ،حيث تحركوا على الفور

لقطع الطريق على اًلثنين من تحقيق حلمهم ،ودارت معارك طاحنة في طول مصر وعرضها بين الطرفين،

اضطرت شيركوه لالنسحاب من مصر مرتين تحت الضغط العسكري الصليبي ،إلى أن تمكن في الم ةر

الثالثة من الصمود والبقاء فيها ،وتصفية حساباته مع الصليبيين وشاور معا .وهي اللحظة التي حظي فيها
بثقة الخليفة الفاطمي العاضد ،حيث أسند إليه أهم المناصب السياسية في مصرَّ ،
ولكن األجل لم يمهل
شيركوه لتحقيق حلمه بالوحدة بين مصر والشام ،وهو ما تحقق على يدي ابن أخيه صالح الدين األيوبي،

الذي خلفه في تقلد أرفع المناصب السياسية في مصر.
أ -مشكلة البحث:

مهما للمؤرخين الذي تتبعوا وصـ ــول األسـ ـ ـرة األيوبية من قلب
اا
شـ ــكلت حياة أسـ ــد الدين شـ ــيركوه
محور ا
آسيا إلى المنطقة العربية ،وعليه من الضروري طرح مشكلة البحث ،من خالل السؤال الرئيس اآلتي:

11

 -3ما الذي ميز أس ــد الدين شـ ــيركوه عن بقية أفراد األس ـ ـ ةر األيوبية؛ ليحظى باهتمام السـ ــالجقة والزنكيين،
ويتقلد أرفع المناص ــب العسـ ــكرية لدى بهروز الخادم ،وبعد ذلك لدى عماد الدين زنكي ،ومن بعده ابنه

نور الدين محمود زنكي؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس ،األسئلة الفرعية اآلتية ،وهي:

أ .ما الظروف التي جاءت باألسـ ةر األيوبية إلى المنطقة العربية ،وتحديدا إلى عاصـمة الخالفة العباسـية
بغداد؟

ب .ما المهام األمنية التي توًلها أسد الدين شيركوه وأفراد أسرته لدى بهروز الخادم؟

ت .ما األسباب التي أجبرت أسد الدين شيركوه وأفراد أسرته ،على الخروج من بغداد إلى الموصل لخدمة
البيت الزنكي؟

ث .ما الخدما ت العسـكرية الممي ةز التي قدمها أســد الدين شــيركوه إلى عماد الدين زنكي ،وابنه محمود من
بعده ،ليكون من أقرب المقربين إليهما؟

ج .ما الدور الذي قام به أسد الدين شيركوه في ضم مصر إلى بالد الشام ،رغم المحاوًلت الصليبية لمنعه

من تحقيق هذا الحلم؟
ب -أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في تسليطه الضوء على شخصية أسد الدين شيركوه ،وذلك كأحد الشخصيات

األيوبية الكبي ةر والمهمة في التاريخ العسكري اإلسالمي ،التي لم تنل البحث الكافي من قبل الباحثين ،على
الرغم من األدوار المهمة التي قام بها شيركوه ،فترة خدمته للبيت الزنكي ،وعلى وجه التحديد دوره في مواجهة
الغزو الصليبي لمصر ،والقضاء على أحالم الصليبيين في السيطرة على مصر ،لتأمين وجودهم في بالد

الشام ،وبعد ذلك دو هر في إرساء القواعد األولى إلقامة الدولة األيوب ية في مصر وبالد الشام ،بعد القضاء
على الدولة الفاطمية بشكل منظم.

ت -أهداف البحث:
تتلخص األهداف التي دفعت الباحث ًلختيار هذا الموضوع دون غيره من المواضيع التاريخية ،هو

ما يلي:

 -3معرفة األصول العرقية والتاريخية للقائد أسد الدين شيركوه ،ولألس ةر األيوبية التي كان ينتمي لها.

 -2الوقوف على األسباب الحقيقية التي دفعت أسد الدين شيركوه لالنتقال من خدمة الخادم بهروز أمير
بغداد ،إلى خدمة عماد الدين زنكي أمير الموصل.

 -1معرفة المعارك التي خاضها أسد الدين شيركوه إلى جانب الزنكيين.

 -4التعرف على دور أسد الدين في الحفاظ على وحدة البيت الزنكي ،بعد اغتيال عماد الدين زنكي.
 -5تتبع دور أسد الدين في مواجهة الوجود الصليبي في مصر وبالد الشام.
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 -7توضيح جهود أسد الدين في القضاء على الدولة الفاطمية ،وتوحيد مصر والشام تحت الحكم الزنكي.
ث-

منهج البحث:

اعتمـد البـاحـث على منهج البحــث التـاريخي في إعـداد الورقــة البحثيـة ،وهو المنهج الـذي يقوم على

اًلطالع على المصـادر التاريخية األولى التي وثقت أدق التفاصـيل عن حياة القائد أسـد الدين شــيركوه،

والتدقيق في هذه المصـادر؛ لمعرفة األصــول التاريخية التي ينحدر منها البطل شــيركوه ،والظروف التي

جاءت به إلى بغداد ،واًلنتقال منها إلى الشـ ـ ـ ــام لخدمة البيت الزنكي ،والمعارك التي خاضـ ـ ـ ــها جنبا إلى
جنب مع الزنكيين لمواجهة الوجود الصـ ــليبي في المنطقة العربية ،وانتهاء بضـ ــم مصـ ــر إلى بالد الشـ ــام
تحت حكم السلطان محمود الدين زنكي.

ويتضمن البحث مبحثين ،على النحو التالي:
المبحث األول :األصـول التاريخية ألسـد الدين شـيركوه ،وانتقاله من خدمة الدولة السلجوقية إلى خدمة

الدولة الزنكية.

المطلب األول :األصول التاريخية ألسد الدين شيركوه.

المطلب الثاني :شيركوه ووصوله إلى قلعة تكريت ،ورحيله عنها إلى الموصل.

المطلب الثالث :أسد الدين شيركوه ،وخدمة األمير عماد الدين ونور الدين زنكي.

المطلب الرابع :أسد الدين ،واكتشاف شخصية ابن أخيه صالح الدين األيوبي.

المبحث الثاني :شيركوه وقيادة الحمالت النورية الثالث لضم مصر إلى بالد الشام.

المطلب األول :الحملة النورية األولى.
المطلب الثاني :الحملة النورية الثانية.

المطلب الثالث :الحملة النورية الثالثة.

المبحث األول :األصـول التاريخية ألسـد الدين شـيركوه ،وانتقاله من خدمة الدولة السلجوقية إلى خدمة

الدولة الزنكية.

تعود األصول التاريخية ألسد الدين شيركوه ،إلى أصول غير عربية ،ولقد تميز طوال حياته بصفة

سببا في شهرته ،وارتقائه المناصب العسكرية العليا ،وكانت
ًلزمته حتى وفاته ،أًل وهي "الشجاعة" ،وكانت ا
البداية في عهد الدولة السلجوقية ،ثم بعد ذلك في عهد الدولة الزنكية ،وعلى وجه التحديد في عهد نور الدين

محمود.
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المطلب األول :األصول التاريخية ألسد الدين شيركوه.

ين(  )1سنة ( 500هـ=3306م) ،وهي في آخر عمل أذربيجان
ولد أسد الدين شيركوه في بلدة ُدِّو ْ

( )2

من

جهة الشمال ،من جهة أران وبالد الكرج (جمهورية جورجيا الحالية) ،وهم أكراد روادية ،بطن من الهدبانية،

إحدى القبائل الكردية الكبرى(  ،)3ونشأ هو وأخوه نجم الدين أيوب والد السلطان صالح الدين األيوبي بمدينة

تكريت(  ،)4وذلك لما كان أبوهما شادي بن مروان نقيب قلعتها ،وكان نجم الدين يكبر أسد الدين ،ويغلب

على نجم الدين رجاحة العقل والحكمة ،في حين كان أسد الدين كالشهاب الحارق ًل يصبر على إساءة أو
عدوان أو انتهاك حرمات ،وهذا ما سينقل حاله من مكان آلخر

( )5

وفي ذلك يقول أبو شامة ":وكان أسد

الدين وأخوه نجم الدين أيوب وهو األكبر ابنا شاذي من بلد دوين ،وهي بلدة من آخر بالد أذربيجان مما
يلي الروم ،وأصلهما من األكراد الروادية ،وهذا القبيل من أشرف األكراد ،وقدما العراق ،وخدما مجاهد الدين

) ) 1دوين ،بفتح أوله ،وكسر ثانيه ،وياء مثناة من تح ت ساكنة ،وآخره نون ،بلدة من نواحي أران ،في آخر حدود أذربيجان ،بقرب من
تفليس ،منها ملوك الشام بنو أيوب(.الحموي ،معجم البلدان6 ،ج ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط3435( ،2هـ=3115م) ،ج،2

ص 413؛ ابن األثير ،الكامل في التاريخ33 ،ج ،تحقيق :عبد هللا القاضي ،دار الكتب ال علمية ،بيروت ،لبنان ،ط،2
(3435هـ=3114م) ،ج ،30ص.)221

) (2أذربيجان ،بفتح أوله ،واسكان ثانيه ،بعده راء مهملة مفتوحة ،وباء مكسورة ،بعدها ياء وجيم وألف ونون ،وأذربيجان ،وقزوين ،وزنجان،
كور تلى الجبل من بالد العراق ،وتلى كور إرمينية من جهة الغرب ،وهي اليوم دولة مستقلة ،وعاصمتها باكو ،بعدما كانت جزءا من

اًلتحاد السوفياتي(.البكري ،معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع4 ،ج ،تحقيق :مصطفى السقا ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان،
ط3401( ،1هـ=3121م) ،ج ،3ص.)321
) ) 3للمزيد ينظر الكندي ،السلوك في طبقات العلماء والملوك2 ،ج ،تحقيق :محمد بن علي بن الحسين األكوع الحوالي ،صنعاء ،اليمن،
د .ط3437( ،هـ=3115م) ،ج ،2ص 520؛ عبد الكريم حتاملة ،صالح الدين األيوبي وموقفه السياسي من أمراء الشام بعد وفاة
نور الدين زنكي (571هـ=3361م) ،مجلة أبحاث اليرموك  ،عمان ،األردن ،المجلد  ،3العدد3405( ،2هـ=3125م) ،ص2؛ محمد

الرحل غرايبة ،جهود صالح الدين األيوبي في إحياء المذهب السني في مصر والشام521-574( ،هـ=3362-3371م) ،مؤتة

للبحوث والدراسات  ،عمان ،األردن ،المجلد ،30العدد3435( ،1هـ=3115م) ،ص.34

) (4تكريت ،بفتح التاء ،والعامة يكسرونها ،بلدة مشهورة بين بغداد والموصل ،وهي إلى مدينة بغداد أقرب( .الحموي ،معجم البلدان،
ج ،2ص.)413

) ) 5أبو شامة ،الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية5 ،ج ،تحقيق :إبراهيم الزيبق  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط،3

(3432هـ=3116م) ،ج ،3ص 401؛ ابن العبري ،تاريخ مختصر الدول3 ،ج ،تحقيق :أنطون صالحاني اليسوعي ،دار الشرق،
بيروت ،لبنان ،ط3432( ،1هـ=3112م) ،ج ،3ص.322
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ال ورأيا و حسن سيرة ،فجعله دزدا ار
بهروز الخادم(  ،)1وهو شحنة(  )2العراق ،فرأى من نجم الدين عق ا
قلعة تكريت"(  ،)4وبهذه الهج ةر بدأ تاريخ األس ةر األيوبية في العراق والشام ومصر( .)5

( )3

على

ويبدو أن هنالك عالقات قديمة قوية ربطت شادي بن مروان ببهروز الخادم ،وهو ما يفسر إسناد

األخير مهمة حفظ األمن والنظام العام في مدينة تكريت لأليوبيين ،ولكن يبدو أن طموح األيوبيين كان أكبر

كبيرا ،بإقامة دولة كبيرة
حلما
ا
سياسيا ا
من أن يقتصر على مهمة أمنية على مستوى مدينة ،بل كان يراودهم ا
عاما على وصولهم للمنطقة العربية،
تحقق أحالمهم وطموحاتهم السياسية ،وهو ما تحقق بالفعل بعد أربعين ا
بقيام الدولة األيوبية في مصر والشام والحجاز واليمن.

وقد عقب منذر الحايك على األصول التاريخية ألسد الدين شيركوه بقوله ":وعلى الرغم من أصلهم

عربا مسلمين ،إن لم يكن بنسبهم فبثقافتهم وقيمهم ومحيطهم ،لقد نشأوا على أرض
الكردي ،فقد عدوا أنفسهم ا
عربية ،فتكلموا لغتها وأحبوا آدابها وعلومها ،ورعوها"

( )6

المطلب الثاني :شيركوه ووصوله إلى قلعة تكريت ورحيله عنها إلى الموصل.

التحق أسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب بعدما حطت بهما الرحال في مدينة تكريت في خدمة

األمير مجاهد الدين بهروز ،فأقطعهما األمير مكافأة لهما قلعة تكريت ،فسا ار في الناس سي ةر حسنة ،ووقعت

حادثة سنة (527هـ=3312م) خالصتها أن أسد الدين ونجم الدين أيوب قد قدما المساعدة العاجلة لألمير
البطل عماد الدين زنكي بن آق سنقر(541-466هـ= 3347-3022م)(  ،)7وذلك عندما جاء إلى تكريت

) ) 1بهروز الخادم ،كان خادما روميا أبيض اللون ،تولى شحنة بغداد ،من جهة الس لطان مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشاه
السلجوقي(.ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 2 ،ج ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،د .ط ،د .ت،

ج ،6ص 343؛ ابن العبري ،المصدر السابق ،ج ،3ص.)322

) (2شحنة ،جماعة من العسكر الشرطة ،يسمى قائدها رئيس الشحنة ،كما يسمى متولي الشرطة صاحب الشحنة( .محمد أحمد دهمان،
معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي ،ط ، 3دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،دار الفكر ،دمشق ،سورية3430( ،هـ=3110م)،

ص.)16-17

) )3دزدا ار ،بضم الدال المهملة ،وسكون الزاي ،وفتح الدال المهملة ،وبعد األلف راء ،وهو لفظ عجمي ،معناه حافظ القلعة ،وهو الوالي
ودزه بالعجمي القلعة ،ودار الحافظ( .ابن خلكان ،مصدر سبق ذكره ،ج ،6ص.)343

) ) 4أبو شامة ،مصدر سبق ذكره ،ج ،3ص 404؛ محمد الرحل غرايبة ،جهود صالح الدين ،ص.34

) )5عبد العال الباقوري ،صفحات من تاريخ الحروب الصليبية ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط3437( ،3هـ=3112م)

 ،ج ،4ص35؛ سامي أبو زهري ،صالح الدين األيوبي في المصادر العربية والفرنجية المعاصرة له ،ط ، 3غزة ،فلسطين،

(3415هـ=2031م)  ،ص.24

) )6منذر الحايك ،العالقات الدولية في عصر الحروب الصليبية2 ،ج ،ط ، 3األوائل للنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا3426( ،هـ=
2007م) ،ج ،3ص.30

) (7عماد الدين زنكي ،هو عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد هللا ،رائد الجهاد اإلسالمي َّ
ضد الوجود الصليبي في بالد الشام؛ تركي

اء من بالد الشام ،وحارب بدون هوادة الصليبيين ،وفي( 7ربيع اآلخر 543هـ=  34سبتمبر 3347م) ،وأثناء
األصل ،وقد حكم أجز ا
قيام عماد الدين زنكي بحصار قلعة جعبر المطلَّة على نهر الفرات ،قامت مجموعة من الباطنية باًلتفاق مع الصليبيين ،بالتسلُّل إلى
ِّ
ودفن بصفين(.ابن
عاماُ ،
معسكر عماد الدين زنكي ،واندسوا بين ُح َّراسه ،وفي الليل دخلوا عليه خيمته وهو نائم وقتلوهُ ،تُوف َي عن  74ا
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منهزما في قتاله ضد قراجا الساقي أمير بالد فارس ،حيث قدم األخوان لعماد الدين زنكي السفن الالزمة
ا
( )1
لعبو هر هو وجنوده نهر دجلة إلى مدينة الموصل حيث مقر عماد الدين زنكي ،وكان األمير بهروز على

خالف شديد مع عماد الدين زنكي ،فلم يعجبه هذا الفعل من أسد الدين ونجم الدين ،وتربص لهما الدوائر،

( )2
ينظر نجم الدين عاقبته ،إذ المفترض به أنه يمثل
وتحين لهما الفرصة ،لمعاقبتهما  ،وهو عمل متسرع لم ْ
حاكم بغداد ،وصاحب األمر فيها ،وعماد الدين زنكي عدو حارب الخليفة وحاول إسقاطه( .)3

كثرت التحرشات بنجم الدين وأسد الدين وأهلهم بقلعة تكريت من جانب جنود األمير بهروز حتى

جاءت الفرصة التي يريدها األخير ،عندما تعرض أحد الجنود لفتاة من آلـ أسد الدين في الطريق ،واشتكت

الفتاة لعمها أسد الدين ،فنزل لهذا الجندي الماجن وتكلم معه بشدة ،فرد عليه الجندي بأن سحب عليه

السالح ،فتشاجر الرجالن مشاج ةر انتهت بمصرع الجندي الماجن ،فغضب األمير بهروز وأمر بطرد نجم

الدين وأسد الدين وأهليهم جميعا من قلعة تكريت ،وذلك سنة(512ه=3312م) ،وفي نفس الليلة التي ولد
فيها صالح الدين يوسف بن أيوب( .)4
قرر األخوان التوجه إلى أمير الموصل عماد الدين زنكي واًللتحاق بخدمته ،فسا ار إليه فأحسن

استقبالهما وشكر صنيعهما معه ،وضمهما ألمرائه وقادته ،وبالغ في إكرامهما وأقطعهما إقطاعا حسنا ،وجعل

اليا على مدينة بعلبك(  ،)5وذلك اعتراافا منه بجميل إيوائه إياه ،ونقل ولده صالح الدين إليها فأقام
نجم الدين و ا
في خدمة والده ،وعند وفاة عماد الدين ،وتولي نور الدين محمود إما ةر حلب(  ،)6وبعد ضمه لمدينة دمشق

سنة (541هـ= 3354م) كان لنجم الدين عمل كثير في أخذ دمشق لنور الدين وتسليمها إليه ،بعد أن تخلى
األثير ،الكامل ،ج ،1ص 111؛ ابن العديم ،زبدة الحلب من تاريخ حلب3 ،ج ،وضع حواشيه :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط3436( ،3هـ=3117م) ،ج ،2ص.)1254

) ) 1الموصل ،الموصل بالفتح ،وكسر الصاد ،المدينة المشهورة العظيمة ،إحدى قواعد بالد اإلسالم ،فهي باب العراق ،ومفتاح خراسان،
ومنها يقصد إلى أذربيجان ،وكثي ار ما سمعت أن بالد الدنيا العظام ثالثة ،نيسابور ألنها باب الشرق ،ودمشق ألنها باب الغرب،

والموصل ألن القاصد إلى الجهتين قلما يمر بها ،قالوا وسميت الموصل ألنها وصلت بين الجزيرة والعراق ،وقيل وصلت بين دجلة

والفرات(.الحموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص.)221

) ) 2ابن األثير ،الكامل ،ج ،30ص 37؛ أبو شامة ،الروضتين ،ج ،3ص 404؛ فايد حماد محمد عاشور ،الجهاد اإلسالمي ضد
الصليبيين ،ط ، 3دار اًلعتصام ،القاهرة ،مصر3401( ،هـ=3121م)  31 ،؛ صفوان طه حسن ،تاريخ األيوبيين والمماليك ،دار
الفكر ،عمان ،األردن ،ط3413( ،3هـ=2030م)  ،ص.16

) )3محمد رجب البيومي ،صالح الدين األيوبي قاهر العدوان الصليبي ،ط ، 3دار القلم ،دمشق ،سوريا3437( ،هـ=3112م) ،ص42؛
عبد الرحمن عزام ،صالح الدين واعادة إحياء المذهب السني ،ط ، 3مؤسسة قطر للنشر ،الدوحة ،قطر3411( ،هـ=2032م)،

ص.42

) )4أبو شامة ،مصدر سبق ذكره ،ج ،3ص 404؛ ابن العبري ،تاريخ مختصر الدول ،ج ،3ص.322
) ) 5بعلبك ،مدينة لبنانية ،تقع في قلب سهل البقاع ،الذي اشتهر بغناه ووفرة محاصيله الزراعيةً ،لمتداد أراضيه وغ ازرة مياه نهر الليطاني
التي تروي أراضيه( .البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،3ص271؛ الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.)271

) ) 6حلب ،مدينة سورية عظيمة واسعة ،كثيرة الخيرات ،طيبة الهواء ،صحيحة األديم والماء ،وهي قصبة جند قنسرين( .الحموي ،المصدر
السابق ،ج ،2ص.)222
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عن قلعة بعلبك ألمير دمشق مجير الدين أبق سنة (543هـ=3347م) ،واستقر بنجم الدين الحال في خدمة

نور الدين ،وأسد الدين من مقدمي جيوشه ،فعماد الدين زنكي كان خبي ار بمعادن الرجال ،بصي ار بقدراتهم،
قاد ار على توظيفهم حسب ما يبرزون ويحسنون ،فرأى في نجم الدين الرجل الحكيم العاقل القادر على
السياسة والقيادة ،ورأى في أسد الدين القائد العسكري الشجاع القادر على تحويل دفة الحروب بشجاعته

واقدامه( .)1

المطلب الثالث :أسد الدين شيركوه وخدمة األمير عماد الدين ونور الدين زنكي.

ظل أسد الدين شيركوه في خدمة األمير عماد الدين زنكي ،وخاض معه كل حروبه ضد الصليبيين

وكان معه يوم فتح مدينة الرها(  ،)2وكان عماد الدين يحبه ويقدره ألنه كان مثله بطالا شجاعا ًل يهاب
الموت ،وظل هكذا حتى كان معه في معسك هر ليلة أن قتل عماد الدين ،وعندها قام أسد الدين شيركوه بدور
في غاية األهمية ،ذلك أنه حف ظ معسكر المسلمين من الهرج والمرج الذي يحدث عادة عند مقتل القائد ،ثم

قام بإعطاء خاتم الملك الخاص بعماد الدين لولده نور الدين محمود زنكي(571-511هـ =-3332

( )3
منا
سالما آ ا
٢٢١١م)  ،وذلك كناية عن خالفته ألبيه الشهيد ،ثم قام بحراسة نور الدين محمود حتى وصل ا

إلى مدين ة حلب ،فعرف نور الدين هذا الجميل ألسد الدين ،وصار من أقرب الناس إليه ،ومن ذلك اليوم
أصبح أسد الدين شيركوه قائد جيوش نور الدين محمود أمير دمشق والشام الجديد ،وأصبح أخلص وأقوى

أ مراء الجيوش الشامية ،ورجل المهام الصعبة الذي يعتمد عليه نور الدين محمود في النوازل وصعاب
األمور ،وكان له المواقف المشهورة والبطوًلت المشهورة( .)4

المطلب الرابع :أسد الدين واكتشاف شخصية ابن أخيه صالح الدين األيوبي.

كان أسد الدين شيركوه بحق ،األستاذ األول ،والمعلم الحقيقي والمكتشف البارع؛ لقدرات ومواهب ابن

أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب صالح الدين األيوبي ،وذلك منذ كان صالح الدين فتى يافعا ،حيث
) ) 1ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،6ص 342؛ ابن العبري ،تاريخ مختصر الدول ،ج ،3ص.322

) )2الرها ،أولى اإلمارات الصليبية التي تأسست في الشرق إبان الحملة الصل يبية األولى ،إذ قام بلدوين األول باًلنعطاف شرقا بجيشه
أثناء حصار أنطاكية إلى الرها شمال غرب سوريا التي سرعان ما سقطت في يده ،مؤسسا بذلك أول إمارة صليبية في الشرق
األوسط في (ربيع األول  413هـ= فبراير 3012م)(.البكري ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص 522؛ الحموي ،مصدر سبق ذكره ،ج،1

ص.)305
ِّ
ِّ
العادل أبو القاسمِّ نور الدين محمود بن عماد الدين َ ْزنكِّي ،وهو ابن عماد الدين زنكي بن آق سنقر،
الملك
) (3نور الدين محمود زنكي،
ُ
ُ
ُي َّلقب بالملك العادل ،ومن ألقابه األخرى ناصر أمير المؤمنين ،تقي الملوك ،ليث اإلسالم ،كما لَُّقب بنور الدين الشهيد رغم وفاته
بس بب المرض( .ابن العديم ،زبدة الحلب ،ج ،3ص.)121

) )4أبو الفداء ،المختصر في أخبار البشر4 ،ج ،المطبعة الحسينية المصرية ،القاهرة ،مصر ،ط ،3د .ت ،ج ،3ص142؛ الذهبي،
سير أعالم النبالء 21 ،ج ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط،1

(3431هـ=3112م) ،ج ،20ص.522
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رأى فيه شيركوه بعين الخبير الفاحص أن الفتى الصغير يجمع بين عقل وحكمة أبيه نجم الدين أيوب،

وشجاعة وفروسية عمه أسد الدين شيركوه ،وزهد وورع أمي هر نور الدين ،وهى خصال ثالث كفيلة بأن ترشح

هذا الفتى لقيادة األمة فيما بعد( .)1

أدرك ذلك كله شيركوه في ابن أخيه ،فتعهده بالرعاية ،وضمه إليه ،وتولى تدريبه على فنون القتال،

وهجوما ،كما تولى تعليمه فنون السياسة والمناورة والمفاوضة،
دفاعا
وقيادة الجيوش ،وأساليب إدارة المعارك ا
ا
قويا يصحبه أسد الدين في كل مكان وفي مدن الشام ،وهو بمثابة
شابا ا
حتى نضج الفتى اليافع ،وأصبح ا
الذراع اليمنى له ،ومن ًل يعرفهما يظن أن صالح الدين هو اًلبن الوحيد والمقرب ألسد الدين ،ولعل تعليم
وتدريب صالح الدين من أهم وأفضل أعمال أسد الدين شيركوه

(.(2

المبحث الثاني :شيركوه وقيادة الحمالت النورية الثالث لضم مصر إلى بالد الشام:

شـ ــهدت األرض المص ـ ــرية حلقات الص ـ ـراع المتتابعة بين الص ـ ــليبيين ،وحمالت نور الدين الس ـ ــنية،

والفاطميين الشـيعة على فترات زمنية قصــيرة ،أدت في النهاية إلى إجالء الصــليبيين من مصــر ،وســقوط

الصرح الفاطمي ،وصبغ األرض ا لمصرية بالصابغ السني ،الذي افتقدته طوال قرنين من الزمان.
المطلب األول :الحملة النورية األولى.

قائدا من القادة الكبار في دمشق ،وبحكم خبرته العسكرية الطويلة وبصيرته
كان أسد الدين شيركوه ا
السياسية ألوضاع العالم اإلسالمي وقتها ،يرى أ نه ًلبد من ضم الديار المصرية ،وازالة الدولة الفاطمية،
واسترجاع بيت المقدس بعد ضياعها بيد الصليبيين سنة (412ه=3011م) ،فلقد كان أسد الدين شيركوه

متأثر بفك ةر توحيد العالم اإلسالمي ضد الوجود الصليبي ،وكان يرى أن النصر على الصليبيين لن يتم إًل
اا
بتوحيد الشام ومصر ،لذلك كان شيركوه دائم اإللحاح على نور الدين ملك دمشق لكي يضم مصر ،ونور
الدين يرى أن الوقت غير مناسب ،فالجيوش مشغولة في قتال البؤر الصليبية في جميع أنحاء الشام ،ولكن

نور الدين لم يترك فك ةر ضم مصر بالكلية ،بل انتظر الفرصة المناسبة

(.(3

) ) 1صفوان طه حسن ،تاريخ األيوبيين والمماليك ،ص 16؛ عبد المنعم ماجد ،تاريخ الخالفة الفاطمية ،دار الفكر ،عمان ،األردن،
ط3412( ،3هـ=2033م) ،ص.100

) ) 2عبد المنعم ماجد ،تاريخ الخالفة الفاطمية ،ص.100

) ) 3ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،1ص 475؛ محمد محمود خليل ،اًلغتياًلت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية
(576-152هـ= 3363-171م)  ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،مصر3422(،هـ=2006م) ،ص.341
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كانت األوضاع في مصر شديدة اًلضطراب ،والخالف على أشده بين الوزيرين شاور

على منصب الو ازرة ،والخليفة العاضد

( )3

( )1

وضرغام

( )2

الفاطمي ليس له من األمر شيء ،ولقد انتصر ضرغام على شاور

مستنجد ا بالملك العادل نور الدين محمود وضمن له ثلث إيراد مصر ،وأمواار
وأخرجه من مصر ،فذهب
ا
أخرى إن هو أعانه على استعادة وزارته المفقودة ،فوجد في ذلك نور الدين الفرصة المناسبة لضم مصر
لملكه في الشام ،فك لف قائد جيوشه أسد الدين شيركوه على أن يتوجه إلى مصر لذلك الغرض ،ففرح األسد

بهذه المهمة ،وخرج من دمشق في صحبته تلميذه ،وابن أخيه صالح الدين األيوبي ومعه ألف رجل فقط،

وذلك سنة(551ه=3374مـ)(  ،)4وفي ذلك يقول ابن األثير ":فبقي نور الدين يقدم إلى هذا الغرض رجالا
ويؤخر أخرى ،فتارة يحمله رعاية قصد شاور بابه ،وطلب الزيادة من الملك والتقوى على الفرنج ،وتارة يمنعه
خطر الطريق وأن الفرنج فيه ،وتخوف أن شاور إن استقرت قاعدته ربما ًل يفي"(  ،)5ويذكر علي محمد

) (1شاور ،أبو شجاع السعدي ،الملقب أمير الجيوش ،وزير الديار المصرية أيام الملك الفاطمي العاضد ،وهو الذي انتزع الوزارة من
يدي رزيك ،وهو أول من أستكتب القاضي الفاضل ،وقد حكم مصر من (552ـ575-هـ=3371 -3372م)(.ابن كثير ،البداية

والنهاية 34 ،ج ،تحقيق :علي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط3402( ،3هـ=3122م) ،ج ،32ص.)251

) )2ضرغام ،الضرغام ،وزير آخر خلفاء الدولة الفاطمية العاضد ،الذي استولى على الديار المصرية ،وهرب منه شاور إلى نور الدين
يستنجد به عليه ،فسيَّر معه أسد ِّ
الدين شيركوه ،فدخلوا مصر ،فوجدوا الض ْرغام قد قُتِّ َل فِّي (ُ 22ج َم َادى اآلخرة 551هـ=  22مايو
3374م)(.للمزيد ينظر أبو الفداء ،المختصر ،ج ،3ص117؛ Paine Mike: The Crusades, The Pocket Essentials
.)Herts(uk),2001,P.P,48-49.

) ) 3العاضد ،الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني عبيد بمصر ،والرابع عشر بالثالثة الذين ولوا بالمغرب المهدي والقائم والمنصور،
ولد عام (545هـ=3350م) ،وقيل عام (540هـ= 3345م) ،وبويع في رجب بعد موت ابن عمه الفائز بنصر هللا سنة
(555هـ=3370م) ،وهو ابن  33سنة وشهور ،وتوفى العاضد يوم عاشوراء ( 33محرم 576هـ= 24سبتمبر 3363م) ،وعم هر 21

سنة ،فكانت أيامه في الخالفة  33سنة ،واختلفوا في سبب وفاته على أقوال :أحدها أنه تفكر في أموره فرآها في إدبار ،فأصابه
جرح عظيم فمات منه ،والثاني إنه لما خطب لبني العباس بلغه فاغتم ومات ،وقيل إن أهله أخفوا عنه ذلك ،وقالوا إن سلم فهو

يعلم ،وان مات فال ينبغي أن ننغص عليه هذه األيام التي بقيت من عمره ،والثالث أنه لما أيقن بزوال دولته كان في يده خاتم له
فص مسموم فمصه فمات منه ،وجلس صالح الدين في عزائه ،ومشى في جنازته ،وتولى غسله وتكفينه ودفنه عند أهله ،واستولى

السلطان صالح الدين على ما في القصر من األموال والذخائر والتحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره(.للمزيد ينظر

ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،القاهرة ،مصر ،د .ط ،د .ت ،ج،5

ص.)115-114

) ) 4ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص 444؛ النويري ،نهاية األرب ،ج ،22ص 231؛ ابن الوردي ،تاريخ ابن الوردي2 ،ج ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط3436( ،3هـ=3117م) ،ج ،2ص 75؛ مصطفى حسن محمد الكيالني ،ريتشارد قلب األسد

ومشروع غزو مصر ،مجلة كلية اآلداب بجامعة سوهاج  ،القاهرة ،مصر ،المجلد  ،2العدد3430( ،1هـ=3110م) ،ص.17
) ) 5ابن األثير ،الكامل ،ج ،1ص.475
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الصالبي أ َّ
َن هناك هدفين وراء قرار نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين

شيركوه ،وهما( :)1

لضمها ،وبخاصة أن شاور وعده إن هو عاد
 -3الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيدا َّ
وي َؤمن إقامة أسد الدين شيركوه وجنده في مصر.
إلى منصبه،
َّ
سيتحمل نفقات الحملةُ ،
 -2إعادة شاور ،الوزير الفاطمي المخلوع إلى منصبه.

المقصد األول :أسد الدين شيركوه والقضاء على الوزير الضرغام واعادة شاور للوزارة.
وصل أسد الدين شيركوه على أرس جيش دمشق ،وبعسكره المكون من ألف رجل فقط إلى

)(2
أياما يقاتلهم ،ولكن كره الجند الفاطمي
مدينة بلبيس  ،حيث اشتبك مع جيش ضرغام ،وبقي ضرغام ا
لضرغام ألمور منها :قتله قوادهم ،وأعيان البالد ،إذ كان يأخذ بالضنة حتى بين أصحابه وأف ارد أسرته،

جعلهم ينحرفون عنه ،مما دعا الخليفة العاضد بدوره إلى التخلي عن تأييده له(  ،)3ثم واصل شيركوه تقدمه

إلى القاهرة حتى قضى على ضرغام ،وبعدها تقلد شاور الو ازرة للخليفة العاضد مرة ثانية ،وتلقب بالملك

انتظار للوفاء بالعهود
اا
المنصور ،وكتب العاضد سجالا له بتفويض الو ازرة ،وأقام شيركوه بظاهر القاهرة
والمواثيق مع شاور ،ولكن شاور غدر به ،وأمره بالرجوع إلى دمشق وهدده ،فما كان من شيركوه إًل أنه دخل

مدينة بلبيس وامتنع بها ،وأرسل إلى شاور بأنه لن يتحرك من مكانه إًل بأمر قائده الملك العادل نور الدين
محمود ،وهكذا يكون الجندي الممتثل ألوامر قائده ،حتى ولو كان هذا الجندي هو أعظم فرسان زمانه ،ولما
كان شاور رجل ًل يهمه إًل مصالحه الخاصة ومنصبه ،فلقد أسرع وأرسل للصليبيين في الشام يستنجد بهم

على أسد الدين ،وكان الصليبيون منذ أن توجه أسد الدين إلى مصر قد أيقنوا الهالك إذا ضم الشاميون

ًل طائلة من أجل
مصر ،فلما جاءتهم استغاثة شاور فرحوا بها وأرسلوا جيوشهم ،وقد بذل لهم شاور أموا ا
اًلنتصار على بني دينه ،وهكذا نرى أهل الدنيا ًل يبالون بشيء إًل بدنياهم ،وًل أي شيء يردعهم عن
تحصيل دنياهم

(.(4

) ) 1علي محمد الصالبي ،صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على ا لدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس ،دار المعرفة ،بيروت،
لبنان ،ط3421( ،3هـ= ، )2002ص.210

) ) 2بلبيس ،بكسر الباءين ،وسكون الالم ،وياء وسين مهملة ،مدينة مصرية من أقدم المدن ،بينها وبين فسطاط مصر ،عشرة فراسخ
(الفرسخ الواحد ما بين  7-4كم)  ،على طريق الشام( .ابن عبد الحق البغدادي ،مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة والبقاع1 ،ج،

دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط3432( ،3هـ=3113م) ،ج ،3ص.)237

) ) 3عبد المنعم ماجد ،تاريخ الخالفة الفاطمية ،دار الفكر ،عمان ،األردن ،ط3412( ،3هـ=2033م)  ،ص.100
) ) 4عبد الرحمن عزام ،صالح الدين ،ص.23
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المقصد الثاني :الصليبيون وفرض الحصار على الجيش الشامي في مصر.
اجتمعت الجيوش الصليبية مع عساكر شاور الخائن ،وحاصروا الجيش الشامي وأسد الدين شيركوه

في بلبيس ثالثة أشهر ،وهو ممتنع بها ،مع أن سورها قصير جدا يقفزه الفارس بفرسه ،وليس لها خندق وًل
أي تحصينات ،ومع ذلك لم يجسروا على اقتحام المدينة من شدة خوفهم من أسد الدين شيركوه ،الذي ظل

ونهارا بألف رجل ًل غير وهم عشرات األلوف ،وفي هذه الفترة أغار نور الدين على أمالك
ليال
يقاتلهم ا
ا
الصليبيين في الشام ،وفتح تل حارم(  ،)1فخاف الصليبيون على باقي أمالكهم ،وراسلوا أسد الدين في الصلح،
على أن يخرج كل منهم ومن الشاميين إلى بالدهم فوافق أسد الدين ،ألنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام
بالفرنج ،ورأى األقوات والذخائر قلت عليه

(.(2

ويروي ابن األثير هذه الرواية على لسان أحد الصليبيين الذين شاهدوا أسد الدين شيركوه يوم حصار

بلبيس ،ثم يوم الصلح ،قال ":أخرج أصحابه بين يديه ،وبقى في آخرهم ،وبيده عود من حديد يحمى ساقتهم،

والمصريون والفرنج ينظرون إليه ،فتقدمت منه وقلت له :أما تخاف أن يغدر بك هؤًلء المصريون والفرنج،

وقد أحاطوا بك وبأصحابك ،وًل يبقى لكم بقية؟ فقال شيركوه ":يا ليتهم فعلوه ،حتى كنت ترى ما أفعله ،كنت
وهللا أضع السيف فال يقتل منا رجل حتى يقتل منهم رجال ،وهللا لو أطاعني هؤًلء لخرجت إليكم من أول

يوم ،ولكنهم امتنعوا ،فقام هذا الصليبي بالتصليب على صدره وقال ":كنا نعجب من فرنج هذه البالد

ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك ،واآلن فقد عذرناهم"( .)3
المطلب الثاني :الحملة النورية الثانية.

ظا على الوزير الخائن شاور ،واألوضاع المتردية
رجع أسد الدين شيركوه إلى الشام ،وهو يتقطع غي ا

شوقا لمعاودة الك ةر على الصليبيين وخونة المصريين ،وهو ما زال يلح على
في الديار المصرية ،ويتحرق ا
الملك العادل نور الدين محمود في العودة إلى مصر ،حتى وافق نور الدين على ذلك سنة

(572هـ=3376م) ،وانطلق أسد الدين في جيش يقدر بألفين من المقاتلين ،حيث أسرع شاور كعادته وأرسل
للصليبيين بالشام يستنجد بهم ،فجاؤوه بألوف مؤلفة من أجل إدراك ثأرهم مع أسد الدين ،وتحقيق مبتغاهم

باحتالل مصر ،قال القاضي أبو المحاسن  ":لم يزل أسد الدين يتحدث بذلك بين الناس ،حتى بلغ شاور

ذلك وداخله الخوف على البالد من األتراك ،وعلم أن أسد الدين قد طمع في البالد ،وأنه ًل بد له من

كليا ،ويعينونه على استئصال
قصدها ،فكاتب الفرنج وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البالد ويمكنونه فيها ا
تمكينا ا
أعدائه ،بحيث يستقر قدمه فيها ،وبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين فاشتد خوفهما على مصر ،أن يملكها

) (1تل حارم ،أهم القالع العسكرية الصليبية ،وتقع في شمال سورية( .ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج ،32ص.)214

) (2أبو شامة ،الروضتين ،ج ،2ص 341؛ ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج ،32ص 214؛ علي محمد الصالبي ،صالح الدين األيوبي
وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية ،ص.214

) ) 3ابن األثير ،الكامل ،ج ،1ص.476
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الكفار فيستولوا على البالد كلها ،فتجهز أسد الدين ،وأنفذ نور الدين معه العسكر ،وألزم صالح الدين رحمه

هللا بالمسير معه ،على كراهية منه لذلك"( .)1

الباب ْين،
وكان أسد الدين يتحرك بسرعة لخفة جيشه ،فوصل إلى الصعيد وفتحه ،ثم عسكر في منطقة َ

بالقرب من مدينة المنيا(  ،)2وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءهم ،فأدركوهم في( 25جمادى األولى

572هـ= 32مارس 3376م) ،وقد رفعت له الجواسيس األخبار عن ضخامة الجيش الصليبي ومن معه

جميعا بالرجوع إلى الشام؛ لقلة عددهم وتسليحهم
اجتماعا مع قادة جيشه ،فأشاروا
من عساكر شاور ،فعقد
ا
ا
وبعدهم عن أوطانهم(  ،)3وقالوا له ":إن نحن انهزمنا -وهو الذي ًل شك فيه  -فإلي أين نلتجيء ،وبمن

عدو لنا ،وَيَوُّدون لو شربوا دماءنا؟ فلما قالوا ذلك:
نحتمي ،وكل في هذه الديار من جندي وعامي وفالح ُّ
قام أحد المماليك النورية ،وكان من الشجاعة بالمكان المشهور ،وقال ":من يخاف القتل والجراح واألسر فال
فالحا أو مع النساء في بيته ،وهللا لئن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبالء
يخدم الملوك ،بل يكون ا
تعذرون فيه ،ليأخذن إقطاعاتكم ،وليعودن عليكم بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذا ،ويقول لكم :أتأخذون

أموال المسلمين ،وتفرون من عدوهم ،وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفار"( .)4

وأصر أسد الدين على القتال ،ووافقه ابن أخيه صالح الدين ،ثم قام أسد الدين شيركوه بوضع خطة

عسكرية في غاية الذكاء ،بحيث يستدرج معظم الجيش الصليبي لقلب الجيش المسلم ،ثم يهجم هو في كتيبة

عظيما
انتصار
اا
منتقاه من خالصة األبطال على مؤخرة الجيش الصليبي ،فوضعه في شبه دائرة ،وانتصر
ا
( .)5
بعد معركة البابين (25جمادى األولى 572هـ=32مارس3376م) توجه أسد الدين وجنده الشامي

إلى اإلسكندرية ،وذلك بعد أن استدعاه أهلها الذين أرادوا نص ةر إخوانهم المجاهدين الشاميين ،ثم ترك بها

حامية يقودها صالح الدين ،ثم توجه إلى الصعيد لمواصلة الفتح ،فانتهز الصليبيون الفرصة وحاصروا

عنيفا طيلة تسعة أشهر ،فعاد أسد الدين لنص ةر أهل اإلسكندرية والجيش الشامي بقيادة
اا
اإلسكندرية
حصار ا

) ) 1أبو شامة ،الروضتين ،ج ،2ص 34؛ المقريزي ،اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ،تحقيق :جمال الدين الشيال ،و ازرة
األوقاف ،القاهرة ،مصر ،ط3437( ،2هـ=3117م) ،ج ،1ص.226

) )2المنيا ،مدينة مصرية تُلقب باسم عروس الصعيد( .للمزيد ينظر المقريزي ،البيان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب3 ،ج،
تحقيق :فردناد واسطون فيلد ،طبعة :جوتنجن ،ألمانيا3271( ،هـ=3246م) ،ج3ـ ،ص.)22

) (3علي محمد الصالبي ،عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع اإلسالمي بقيادة نور الدين محمود «الشهيد» في مقاومة التغلغل الباطني
والغزو الصليبي ،ط ، 3مؤسسة اق أر للنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة  ،مصر3422( ،هـ=2006م) ،ص551؛ عبد الرحمن عزام،
صالح الدين ،ص.22

) )4أبو شامة ،مصدر سبق ذكره ،ج ،2ص32؛ علي محمد الصالبي ،المرجع السابق ،ص.551
الصالَّبي ،عصر الدولة الزنكية ،ص.551
) )5عبد الرحمن عزام ،صالح الدين ،ص22؛ َعلي محمد َّ
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شديدا جعلهم يطلبون منه الصلح ،فاشترط
ابن أخيه صالح الدين األيوبي ،فخاف الصليبيون منه ا
خوفا ا
عليهم مغادرة مصر ،وًل يتملكوا منها قرية واحدة فوافقوا( .)1
لم يعلم أسد الدين شيركوه عندما اتفق مع الصليبيين على الخروج من مصر ،أن الخيانة والعمالة التي

سريا مع الصليبيين ،يتعهد فيه بدفع مائة
اتفاقا ًّ
تسري في دم الوزير الخائن شاور ،سوف تدفعه ألن يعقد ا
سنويا من إيراد البالد للصليبيين ،كي يتقووا بها على حرب نور الدين في الشام ،لم يكتف الخائن
ألف دينار ًّ

بهذه الفعلة القذرة ،بل اتفق معهم على أن يكون للصليبيين حامية من كبار فرسانهم تحرس أبواب القاهرة

وذلك سنة (572هـ=3376م) ( .)2

لم يكن بقاء هذه الحامية من أجل الحرص على سالمة مصر والمصريين أو السهر على راحتهم!

بل كانت ترصد األخبار واألحوال ،تمهيدا لعودة الصليبيين مرة أخرى في الفرصة المناسبة ،وهو ما حدث
بالفعل في أوائل (574ه=3371م)  ،عندما أرسلت الحامية الصليبية إلى (عموري األول primum

 )Amuriملك مملكة بيت المقدس(557-569هـ=3372-3361م) ،تعرفه أن األوضاع مهيئة في مصر
لدخول القوات الصليبية مصر( .)3

ولقد حشد (عموري األول) جيوشه ،وانطلق إلى مصر بأقصى سرعة ،وكانت مدينة بلبيس أولى

محطاته ،حيث قام الصليبيون هناك بمجزرة مرعبة ألهل المدينة كلها ،بحيث لم يتركوا منها أحدا كما هي

عادتهم البربرية الوحشية ،ثم نزلوا إلى القاهرة وضربوا عليها حصا ار شديدا ،فأقدم الخائن شاور على فعلة
في غاية الحقارة والذلة ،وأيضا في غاية الغباء السياسي ،حيث أقدم على حرق القاهرة ليرجع عنها الصليبيون،

وظلت النار تأكل القاه ةر  54يوما ،فأرسل الناس وعلى رأسهم الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيثون به
من الصليبيين والوزير الخائن شاور(  ،)4وأرسل في الكتب شعور النساء ،وقال ":هذه شعور نسائي من

قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج"( .)5

لقد كان ضم مصر إلى بالد الشام بالنسبة ألسد الدين شيركوه الخطوة األخي ةر في تحقيق حلم حياته

بتوحيد العالم اإلسالمي ،لطرد العدو الصليبي الجاثم على األرض المقدسة منذ سبعين سنة ،لذلك فإننا نجد

) ) 1عبد الرحمن عزام ،المرجع السابق ،ص 21؛ محمد محمود خليل ،اًلغتياًلت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية (-152
576هـ=3363-171م)  ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،مصر3422( ،هـ=2006م)  ،ص.354

) )2ابن األثير ،الكامل ،ج ،30ص31؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص.447

) )3أبو شامة ،الروضتين ،ج ،2ص42؛ النويري ،نهاية األرب في فنون األدب11 ،ج ،تحقيق :مفيد قمحية وجماعة ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط3424( ،3هـ=2004م)  ،ج.224 ،22

) ) 4ابن األثير ،الكامل ،ج ،30ص ،31أبو شامة ،المصدر السابق ،ج ،2ص42؛ النويري ،المصدر السابق ،ج.224 ،22
) ) 5ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص 447؛ النويري ،المصدر نفسه ،ج.224 ،22
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أن أسد الدين شيركوه منذ أن قاد الجيش وانطلق من دمشق سنة (551هـ=3374م) ،وهو ًل يفكر إًل في

ضم مصر والمعاودة إليها مرة بعد مرة ،على الرغم من األهوال والشدائد التي ًلقاها في كل مرة.
المطلب الثالث :الحملة النورية الثالثة.

مقيما في مدينة حمص(  ،)1عندما جاءته رسالة نور الدين محمود بالقدوم
كان أسد الدين
ا
إلى حلب استعدادا إلنقاذ مصر من الصليبيين ،فركب البطل العجوز الذي جاوز الستين فرسه حتى وصل
إلى مدينة حلب قبيل الغروب ،فسر نور الدين بذلك جدا ،وجهزه بجيش مكون من ألفي فارس ،وهو ما جاء

على ذك هر ابن األثير بقوله ":وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من األمراء ،منهم صالح الدين يوسف
بن أيوب ،على كره منه ،أحب نور الدين مسير صالح الدين وفيه ذهاب بيته ،وكره صالح الدين المسير

وفيه سعادته وملكه"(  ،)2وقام أسد الدين بجمع ستة آًلف فارس آخر من متطوعة الشام لضم مصر ،وانطلق
األسد يزأر ويرعد ويبرق ويتوعد الصليبيين والخونة المنافقين في مصر( .)3

وكان الصليبيون في قمة الخوف والفزع من مجرد ذكر اسم أسد الدين شيركوه ،فلقد كان كابوسهم

المفزع الذي يقض مضاجعهم ،فلما جاءتهم األخبار بقدوم األسد وجنده الشامي على جناح السرعة أجمعوا

أمرهم على الرحيل من مصر ،بعد أن هزموا بها مرتين من قبل على يد أسد الدين ،وبالفعل رحلوا مذعورين

احدا هذه المرة ،فلقد نصره هللا
اا
هاربين ،ودخل األسد المظفر القاهرة فاتحا
منتصر من غير أن يشهر ا
سيفا و ا
عز وجل بالرعب( .)4
حاول شاور الخائن أن يستدرج أسد الدين شيركوه لدعوة طعام مسموم؛ ليهلك فيها هو وأصحابه،

ولكن الكامل بن شاور اًلبن األكبر لشاور ،وكان رجالا صالحا مجاهدا نهى أباه عن هذه الفعلة ،وهدده بأن
جميعا"
سيخبر شيركوه ،وقال كلمته الشهي ةر عندما قال له أباه الخائن شاور " :وهللا لئن لم نفعل هذا لنقتلن ا

قال الكامل ":صدقت ،وألن نقتل ونحن مسلمون والبالد إسالمية ،خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج ،فإنه
ليس بينك وبين عود الفرنج إًل أن يسمعوا بالقبض على شيركوه

(.(5

ولقد لقي شاور جزاء خيانته وعمالته للصليبيين ،حيث أمر الخليفة العاضد بإعدامه(  ،)6وأنفذ العاضد

إلى أسد الدين شيركوه خلعه الو ازرة ،ولقب بالملك المنصور أمير الجيوش ،وذلك في ( 36ربيع اآلخر
) ) 1حمص ،بالكسر ،ثم السكون والصاد مهملة ،مدينة سورية ،تعتبر ثالث أكبر مدن البالد من حيث عدد السكان ،بعد دمشق وحلب،
وفي طرفها القبلي قلعة حصينة على تل عال كبيرة ،وهي بين دمشق وحلب( .الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.)102

) (2ابن األثير ،الكامل ،ج ،30ص.34

) ) 3ابن األثير ،المصدر السابق ،ج ،30ص 34؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص.446
) ) 4ابن العديم ،زبدة الحلب ،ج ،3ص 150؛ أبو شامة ،الروضتين ،ج ،2ص 50؛ ابن خلكان ،المصدر السابق ،ج ،2ص.446

) ) 5ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،30ص 34؛ ابن العديم ،زبدة الحلب ،ج ،3ص 150؛ محمد محمود خليل ،اًلغتياًلت السياسية
في مصر ،ص.351

) )6أبو شامة ،الروضتين ،ج ،2ص 57؛ النويري ،نهاية األرب ،ج.224 ،22
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574هـ=  36يناير 3371م) ،وأخذ في التدبير والعمل من أجل إسقاط الدولة الفاطمية ،وتوحيد مصر

والشام تحت حكم نور الدين محمود ،خاصة بعد إلحاح الخليفة العباسي المستضيء بأمر هللا (-517

565هـ=3320-3342م) على ذلك األمر ،ولكن القدر المحتوم واألجل المكتوب جاء لألسد في ميعاده
المعلوم فأصيب األسد بذبحة صدرية قتلته في ( 22جمادى األخر574هـ= 22مارس 3371م) ،بعد أن

حقق مراده ،وكلل سعيه وجهاده الطويل بضم مصر ،وسبحان هللا ،لقد خاض هذا البطل أكثر من مائة

سعيا حثي اثا ،ولكنه مات على فراشه(.)1
وخمسين موقعة ،وتعرض للشهادة في كل موطن ،وسعى لها ا

مال
لقد كانت سيرة هذا البطل ترجمة حقيقية لحياة الرجل المجاهد المعتز بدينه واسالمه ،وًل يرى له ع ا
سوى تحرير األرض المحتلة ،وتطهير المقدسات اإلسالمية ،والذي كانت أخباره ووقائعه في نفوس عدوه

السير ،وتخرج
ة
كفزع الزًلزل واألعاصير والبراكين ،فرحمة هللا على األسد شيركوه ،الذي ترك لنا مثل هذه
من مدرسة بطولته وشجاعته وحلقة جهاده الناصر صالح الدين.

الخاتمة ،وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
بعد هذه الجولة البحثية ،التي تضمنت دراسة متخصصة في سي ةر الملك المنصور أسد الدين شيركوه ،أحد

أهم الشخصيات العسكرية األيوبية ،ومعرفة األصول التاريخية التي يعود إليها ،والمناصب العسكرية التي

تقلدها في خدمة الدولتين السلجوقية ،وبعد ذلك الزنكية ،ودوره في توحيد مصر وبالد الشام؛ لمواجهة األخطار
الصليبية التي كانت تغتصب األرض العربية ،وتدنس مسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ما هيأ األسباب

جميعا ًلبن أخيه صالح الدين في القضاء على الدولة الفاطمية ،وارساء القواعد األولى إلقامة الدولة األيوبية،

ن
اسا للقادة العسكريين المسلمين ،الذين
ويبين الباحث هنا أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها ،لتكو نبر ا
يحلمون في تحقيق الوحدة العربية ،وهذه النتائج ،والتوصيات كما يلي:
أوًَّل :النتائج:
خلص الباحث من خالل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج ،وهي:
 -3إن أسد الدين شيركوه يعود في أصوله التاريخية إلى األمة الكردية الكبيرة ،وعلى وجه التحديد الطائفة
الروادية منها.

 -2إن أكثر ما اتصف به أسد الدين شيركوه هو " الشجاعة" ،األمر الذي شجع البيت الزنكي على
وتحديدا العسكرية منها.
احتضانه ،هو وبقية أفراد العائلة األيوبية في مؤسسات الدولة الزنكية،
ا

) )1ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماتل60 ،ج ،تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،د .ط3435( ،هـ=3115م)  ،ج 224 ،21؛ ابن العديم ،مصدر سبق ذكره ،ج ،3ص150؛ عبد

الرحمن عزام ،صالح الدين.11 ،
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 -1إن قيادة أسد الدين شيركوه للجيش الزنكي إلى مصر ،إلعادة الوزير شاور إلى الو ازرة ،ونجاحه في
هذه المهمة بـ" إقتدار" ،فد كشفت جوانب مهمة من قدراته العسكرية العالية ،األمر الذي أدخل الرعب

في قلوب الصليبيين في الشام.

 -4إن وصول أسد الدين شيركوه إلى منصب الو از ةر في عهد الخليفة الفاطمي العاضد ،قد سهل وصول
ابن أخيه صالح الدين بن يوسف فيما بعد من تقلد منصب الو ازرة ،على الرغم من أنه لم يتجاوز

الثانية والثالثين من العمر.

 -5إن وحدة بالد الشام ومصر ،من األهمية بمكان؛ لمواجهة األخطار التي تهدد وجود األمة العربية
واإلسالمية ،وذلك لعناصر القوة التي تتوفر لهما ،والتي ًل تتوفر لبقية الدول العربية واإلسالمية

األخرى.

 -7إن مصر وبالد الشام ،كانت محط أنظار الطامعين الصليبيين ،حيث ظلت هذه البالد ،وجهة الحمالت
الصليبية طوال مائتي عام.

 -6إن فلسطين كانت مركز ثق ل الصليبيين األول في المنطقة العربية ،حيث انطلقت منها الجيوش
الصليبية أكثر من م ةر اتجاه مصر ،للقضاء على أي مشروع حكم سياسي يتطلع إلى مواجهة الغزو

الصليبي للمنطقة العربية.

 -2إن الصراع السياسي في أواخر عهد الدولة الفاطمية ،وعلى وجه التحديد الصراع السياسي بين الوزيرين
شاور والضرغام ،قد عجل بنهاية الدولة الفاطمية ،التي أصبحت عبئا على الشعب المصري.
ثانيا :التوصيات:
ً
 -3إعداد المزيد من الدراسات واألبحاث المحكمة حول شخصية القائد األيوبي أسد الدين شيركوه ،ودو هر
الجهادي ،وعالقته بكل من عماد الدين زنكي ،واًلبن نور الدين محمود زنكي.

 -2أهمية اغتنام الفرص أوًلا بأول ،ولعل اغتنام نور الدين حاجة الوزير شاور للمساعدة في العودة للحكم،
سببا في ضم مصر ،وتوحيدها
كانت من أهم الفرص التي اغتنمها نور الدين زنكي ،حيث كانت ا
مع بالد الشام ،والقضاء على الدولة الفاطمية.

 -1اًلستفادة من الخطط العسكرية المحكمة ،التي دبرها شيركوه لمواجهة الغزو الصليبي في بالد الشام

ومصر ،واًلنتصار عليهم ،رغم الفارق الكبير في اإلمكانات العسكرية التي كانت لصالح

الصليبيين.

 -4ضرورة العمل الجاد على توحيد العالمين العربي واإلسالمي بكل السبل والوسائل لمواجهة األخطار
والتحديات التي تواجه األمتين العربية واإلسالمية .فحالة اًلنقسام العربي واإلسالمي ،هي المدخل

الذي تسلل منه الصليبيون ًلحتالل بيت المقدس قبل ثمانمئة عام ،وهو ما تكرر في القرن العشرين

حينما احتل اليهود أرض فلسطين وبيت المقدس.
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 -5ضرورة القضاء على ا لخونة مباشرة ،بعد استتباب األمن في البالد ،وذلك خشية لجوئهم لبث الفوضى،
واًلنقالب على الحكم الجديد.
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المصادر والمراجع
أوًَّل-المصادر:
 -3ابن األثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم

()...

الشيباني (تـ625 :هـ=1322م):

الكامل في التاريخ 33 ،ج ،تحقيق :عبد هللا القاضي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،2

(3435هـ=3114م).

 -2البكري ،عبد هللا بن عبد العزيز البكري األندلسي (تـ281 :هـ=1512م):
معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع 4 ،ج ،تحقيق :مصطفى السقا ،عالم الكتب ،بيروت،
لبنان ،ط3401( ،1هـ=3121م).

 -1ابن تغري بردى ،يوسف بن تغري بردى األتابكي (تـ812 :هـ=1261م):
النجوم الزاه ةر في ملوك مصر والقاهرة ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،القاهرة ،مصر ،د .ط ،د .ت.
 -4الحموي ،ياقوت بن عبد هللا الحموي أبو عبد هللا (تـ636 :هـ=1331م):

معجم البلدان 6 ،ج ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط3435( ،2هـ=3115م).

 -5ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (تـ681 :هـ=1383م):
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 2 ،ج ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،د .ط،

د .ت.

 -7الذهبي :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (تـ128 :هـ=1221م):
سير أعالم النبالء 21 ،ج ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،لبنان ،ط3431( ،1هـ=3112م).

 -6أبو شامة ،عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي (تـ665 :هـ=1361م):

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية 5 ،ج ،تحقيق :إبراهيم الزيبق ،مؤسسة الرسالة،

بيروت ،لبنان ،ط3432( ،3هـ=3116م).

 -2ابن عبد الحق البغدادي ،عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (تـ121 :هـ=1228م):

مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة والبقاع 1 ،ج ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط،3
(3432هـ=3113م).

 -1ابن عساكر ،علي بن الحسن بن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي (تـ511 :هـ=1115م):

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماتل 60 ،ج ،تحقيق :محب الدين أبي سعيد

عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،د .ط3435( ،هـ=3115م).

 -30ابن العبري ،غريغوريوس بن أهرون بن توما الملطي(تـ685 :هـ=1386م):
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تاريخ مختصر الدول 3 ،ج ،تحقيق :أنطون صالحاني اليسوعي ،دار الشرق ،بيروت ،لبنان ،ط،1

(3432هـ=3112م).

 -33ابن العديم ،كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة هللا (تـ665 :هـ=1363م):

زبدة الحلب من تاريخ حلب 3 ،ج ،وضع حواشيه :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،

ط3436( ،3هـ=3117م).

 -32أبو الفداء ،عماد الدين إسماعيل بن علي (تـ123 :هـ=1223م):

المختصر في أخبار البشر 4 ،ج ،المطبعة الحسينية المصرية ،القاهرة ،مصر ،ط ،3د .ت.

 -31ابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء (تـ112 :هـ=1222م):
البداية والنهاية 34 ،ج ،تحقيق :علي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط،3

(3402هـ=3122م).

 -34الكندي ،بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب(تـ123:ه=ـ1223م):

السلوك في طبقات العلماء والملوك 2 ،ج ،تحقيق :محمد بن علي بن الحسين األكوع الحوالي ،صنعاء،

اليمن ،د .ط3437( ،هـ=3115م).

 -35المقريزي ،أحمد بن علي المقريزي825( .هـ=1221م):

اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطم يين الخلفا ،تحقيق :جمال الدين الشيال ،و ازرة األوقاف ،القاهرة،

مصر ،ط3437( ،2هـ=3117م).

 -37المقريزي ،أحمد بن علي المقريزي825( .هـ=1221م):

البيان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب 3 ،ج ،تحقيق :فردناد واسطون فيلد ،طبعة :جوتنجن،

ألمانيا3271( ،هـ=3246م).

 -36النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (تـ122 :هـ=1222م):

نهاية األرب في فنون األدب 11 ،ج ،تحقيق :مفيد قمحية وجماعة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،

ط3424( ،3هـ=2004م).

 -32ابن الوردي ،زين الدين عمر بن مظفر (تـ121 :هـ=1228م):

تاريخ ابن الوردي 2 ،ج ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط3436( ،3هـ=3117م).

ثانيا-المراجع العربية:
ً

 -3سامي أبو زهري ،صالح الدين األيوبي في المصادر العربية والفرنجية المعاصرة له ،ط ،3غزة،
فلسطين3415( ،هـ=2031م).

 -2صفوان طه حسن ،تاريخ األيوبيين والمماليك ،دار الفكر ،عمان ،األردن ،ط3413( ،3هـ=2030م).
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 -1عبد الرحمن عزام ،صالح الدين واعادة إحياء المذهب السني ،ط ،3مؤسسة قطر للنشر ،الدوحة،
قطر3411( ،هـ=2032م).

الصالَّبي ،عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع اإلسالمي بقيادة نور الدين محمود
َ -4علي محمد محمد َّ
«الشهيد» في مقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي ،ط ،3مؤسسة اق أر للنشر والتوزيع والترجمة،
القاهرة ،مصر3422( ،هـ=2006م).

 -5علي محمد الصالبي ،صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت
المقدس ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط3421( ،3هـ=2002م).

 -7عبد العال الباقوري ،صفحات من تاريخ الحروب الصليبية ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،
ط3437( ،3هـ=3112م).

 -6عبد المنعم ماجد ،تاريخ الخالفة الفاطمية ،دار الفكر ،عمان ،األردن ،ط3412( ،3هـ=2033م).

 -2فايد حماد محمد عاشور ،الجهاد اإلسالمي ضد الصليبيين ،ط ،3دار اًلعتصام ،القاهرة ،مصر،
(3401هـ=3121م).

 -1محمد أحمد دهمان ،معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي ،ط ،3دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
دار الفكر ،دمشق ،سورية3430( ،هـ=3110م).

 -30محمد محمود خليل  ،اًلغتياًلت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية (-152
576هـ=3363-171م) ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،مصر3422( ،هـ=2006م).

 -33محمد رجب البيومي ،صالح الدين األيوبي قاهر العدوان الصليبي ،ط ،3دار القلم ،دمشق ،سوريا،
(3437هـ=3112م).
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ملخص:

انضمت فلسطين بتاريخ  3يناير  2037إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية

الدولية ،ودخلت اًلتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين في  3أبريل  ،2037ونتيجة لذلك أعلنت المدعية

العامة للمحكمة الجنائية منتصف يناير  2037فتح بحث أولي في جرائم حرب ،قد تكون إسرائيل ارتكبتها

خالل عدوانها األخير على غزة ،لكن في ضوء المعطيات الحالية ًل يمكن التعويل كثي ار على نظام المحكمة
الجنائية الدولية وحده إلقامة المسؤولية الدولية إلسرائيل عن الجرائم التي إقترفها ممثلوها من قادة ومسؤولي

وأفراد قواتها المسلحة ،بل يجب التعويل على وسائل وآليات أخرى خاصة تحسبا للمعوقات والعراقيل التي
ستضعها السلطات اإلسرائيلية بغية عدم متابعة قواتها عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ،لذا يجب البحث
عن آليات بديلة على أكثر من صعيد ،سواء بموجب اًلختصاص القضائي العالمي والذي كفلته العديد من

اًلتفاقيات الدولية والتي من أهمها اتفاقية جنيف والبروتوكول اإلضافي األول أم أمام المحاكم الدولية
الخاصة ،التي يقتصر حق تنظيمها على مجلس األمن.

بناء على ما تقدم ،سلطت هذه الدراسة الضوء على عراقيل محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية

الدولية لعام  3112والبدائل المتاحة أمام الشعب الفلسطيني في ضوء المعوقات التي تحول ضد تحقيق

رغبة الفلسطينيين في ضمان عدالة هذه المحكمة الدولية وضمان عدم إفالت قادة الجيش اإلسرائيلي وقادة
مؤسساته السياسية والعسكرية من العقاب على تلك الجرائم.

الكلمات المفتاحية( :فلسطين ،محاكمة إسرائيل ،المحكمة الجنائية الدولية ،عراقيل المحاكمة ،بدائل العقاب).
Abstract
On 1 January 2016, Palestine acceded to the Rome Convention on the
Establishment of the International Criminal Court. The Convention entered into
force for Palestine on 1 April 2016. As a result, the Prosecutor of the Criminal
Court announced in mid-January 2016 the opening of a preliminary investigation
into war crimes, But in view of the current situation, it is not possible to rely too
much on the ICC system alone to establish Israel's international responsibility for
the crimes committed by its leaders, officials and members of its armed forces.
Rather, it must rely on other means and mechanisms, To the obstacles and
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obstacles that the Israeli authorities will put in order to prevent their forces from
pursuing their crimes against the Palestinian people. Therefore, alternative
mechanisms should be sought on more than one level, both under international
jurisdiction and guaranteed by many international conventions, the most
important of which are the Geneva Convention and the Additional Protocol I or
before international courts Which are restricted to the Security Council.
In light of the above, the study highlighted the obstacles faced by Israel in the
International Criminal Court in 1998 and the alternatives available to the
Palestinian people in the light of the obstacles that prevent the Palestinians from
achieving the justice of this international tribunal and ensuring that the leaders of
the Israeli army and the leaders of its political and military institutions Punishment
for such crimes.
Keywords: Palestine, Israel Trial, International Criminal Court, Trial Barriers,
Alternatives to Punishment.
مقدمة

إن الحديث عن اًلنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني لو بدأ لن ينتهي ،وًل أدل

على ذلك من العدوان على غ ةز عام  ،2001-2002وكان آخرها حرب تموز  ،2034والتي ضربت فيها
إسرائيل عرض الحائط كافة اًلتفاقيات والمواثيق الدولية الملتزمة بها ،كاتفاقية ًلهاي المتعلقة باحترام قوانين

وأعراف الحرب البرية لعام  ،3106فضال عن ميثاق األمم المتحدة لعام 3145م ،وكذلك اتفاقية جنيف
الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين لعام  3141وصوًل إلى البروتوكولين اإلضافيين ًلتفاقيات جنيف لعام

 3166وانتهاء بنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ،3112والتي تؤكد جميعها قيام المسؤولية الدولية
بحق المحتل اإلسرائيلي.

وبعد فشل محاولة الفلسطينيين في تمرير مشروع قرار دولي يضع جدوًل زمنيا إلنهاء اًلحتالل

اإلسرائيلي ألراضي عام  ،3176سعت فلسطين لتفعيل آليتين من آليات اإلقرار باختصاص المحكمة

جديدا بموجب المادة ( )1/32بأثر رجعي يعود إلى تاريخ  31حزيران
الجنائية الدولية ،فقد أودعت
إعالنا ا
ا
أيضا وثائق اًلنضمام إلى
 ،2034ليتزامن مع لجنة تقصي الحقائق في حرب غ ةز عام  ،2034وأودعت ا
نظام روما األساسي لدى األمين العام لألمم المتحدة ،وقد قدمت فلسطين طلب انضمام في  3يناير 2037

إلى اتفاقية روما ،والذي دخل حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين في  3أبريل  ،2037وبهذا يعتبر انضمام

فلسطين من أهم الخطوات لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ،وفي نفس الوقت
تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين ،ونتيجة لذلك أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف شهر يناير

 2037فتح بحث أولي في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها خالل عدوانها األخير على غزة( .)1

( ) 1فدوى الذويب الوعري ،المحكمة الجنائية الدولية ،رسالة ماجستير في القانون ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين،

 ،2034ص .22
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وقد عد البعض أن هذه الخطوة تحمل في طياتها أمال كبيرة معلقة على المحكمة الجنائية الدولية من أجل
محاكمة إسرائيل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني؛ وصلت لدرجة اعتقاد البعض أن انعقاد المحكمة
سوف يشكل محاكمة العصر ،لذلك سوف نتناول بعض المسائل اإلجرائية والنقاط القانونية التي تتعلق
بانضمام وما بعد انضمام دولة فلسطين المحتلة لهذه المحكمة ،لمعرفة مدى اهتمام النظام الجنائي الدولي

بتحقيق العدالة واإلنصاف لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة على المستوى الدولي ،لكي يتمكن الضحايا
الفلسطينيين من عقد آمال أكيدة على أن هذه العدالة سوف تنتصر لحقوقهم وتحاكم المسئولين اإلسرائيليين

عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

وتثور المسؤولية الدولية إلسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بموجب العديد من المواثيق

واًلتفاقيات والق اررات الدولية ومن أهمها ميثاق األمم المتحدة ،واتفاقيات جنيف األربعة لعام 3141

والبروتوكول اإلضافي األول لعام  ،3166اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ،3142

ومبادئ نورمبورغ لعام  ،3147وكذلك العديد من الق اررات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة
لألمم المتحدة ومجلس األمن التي طالما انتهكتها إسرائيل في تحدي سافر منها للشرعية الدولية ومن أهمها

القرار ( ) 242الذي يطالب إسرائيل باًلنسحاب من األراضي المحتلة عام  ،3176والقرار رقم  314الخاص
بحق العودة لالجئين الفلسطي نيين الذين هجروا قس ار عن أراضيهم في أعقاب حربي  3142و 3176وكذلك

القرار ( )1134الخاص بتعريف العدوان لعام .3164

لكن في ضوء المعطيات الحاليةً ،ل يمكن التعويل كثي ار على نظام المحكمة الجنائية الدولية وحده

إلقامة المسؤولية الدولية إلسرائيل عن الجرائم التي اقترفها قادتها ومسؤوليها وأفراد قواتها المسلحة ،بل يجب

التعويل على وسائل وآليات أخرى خاصة في ضوء العراقيل التي ستضعها السلطات اإلسرائيلية لتحول دون

متابعة قواتها عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ،لذا يجب البحث عن آليات بديلة على أكثر من صعيد
سواء بموجب اًلختصاص القضائي العالمي والذي كفلته العديد من اًلتفاقيات الدولية والتي من أهمها

اتفاقية جنيف الرابعة لعام  3141،والبروتوكول اإلضافي األول لعام  3166أم أمام المحاكم الوطنية.

بناء على ما تقدم ،سلطت هذه الدراسة الضوء على اإليجابيات والسلبيات المترتبة على انضمام

فلسطين ًلتفاقية روما لعام  ،3112كذلك المعوقات التي تحول ضد تحقيق رغبة الفلسطينيين في ضمان

عدالة هذه المحكمة الدولية وضمان عدم إفالت قادة الجيش اإلسرائيلي وقادة مؤسساته السياسية والعسكرية

من العقاب على تلك الجرائم ،وذلك باإلجابة على اإلشكالية التالية :هل يمكن تكييف ممارسات المحتل
بحق الفلسطينيين ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟ ،وما مدى إمكانية

محاكمة قوات المحتل اإلسرائيلي عن هذه الجرائم؟ ،وهل في ظل األوضاع الحالية يمكن اًلعتماد على

بدائل وآليات أخرى تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق العدالة ومحاكمة المحتل اإلسرائيلي عن جرائمه
بحق الشعب الفلسطيني؟.

ولهذا يهدف البحث في هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على األمور التالية:
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أثر قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة ،ومن ثم ترقية مرتبة فلسطين من

كيان غير عضو إلى دولة غير عضو ،والتي تتيح لفلسطين إمكانية اًلنضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة
الجنائية الدولية.

_ كيفية مساءلة القادة والرؤساء اإلسرائيليين عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

بيان السبل واآلليات التي تستطيع من خاللها دولة فلسطين محاكمة المتهمين اإلسرائيليين عن جرائمهم

بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية .

ولدراسة ما سبق ،فإن دراستنا انطلقت من الفرضيات التالية:

انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة فعالة لمحاكمة المتهمين اإلسرائيليين عن جرائمهم

بحق الشعب الفلسطيني بعد عام .2034

اًلنتهاكات والجرائم التي ارتكبها المحتل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين تدخل ضمن اختصاص المحكمة

الجنائية الدولية طبقا لحكم المادة الخامسة من النظام.

المحكمة الجنائية الدولية آلية فعالة لمحاكمة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

ًلبد من بدائل أخرى تستطيع من خاللها دولة فلسطين محاكمة المتهمين اإلسرائيليين عن جرائمهم بحق

الشعب الفلسطيني.

ولإلجابة على التساؤًلت السابقة والتحقق من صحة الفرضيات ،استعنا بالعديد من المناهج ،بداية بالمنهج

الوصفي ،حيث تم اًلعتماد عليه بهدف وصف أو تشخيص وقائع الممارسات اإلسرائيلية في فلسطين وسرد
النصوص القانونية والق اررات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وكذا الوقوف على التنظيم القانوني للمحكمة

الجنائية الدولية كهيئة دولية مسؤولة عن المحاكمة.

كما تم اًلعتماد على المنهج التحليلي بغية تحليل النصوص القانونية الواردة في اًلتفاقيات الدولية وكذا

الق اررات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والممارسات اإلسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني التي
تؤكد قيام المسؤولية الدولية إلسرائيل عن ممارساتها في مواجهة الشعب الفلسطيني ،للخروج منها برؤية

قانونية م فادها مدى إمكانية تحميل دولة إسرائيل وقادتها ورؤسائها المسؤولية الدولية عن انتهاكاتهم وجرائمهم
بحق الدولة الفلسطينية أرضا وشعبا وحكومة ،ومحاكمتهم عن هذه الجرائم أمام المحكم الجنائية الدولية.
ولقد قسم هذا البحث إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث األول :تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة المحتل اإلسرائيلي بعد عام 3512

المبحث الثاني :البدائل المتاحة أمام فلسطين في حالة عدم إمكانية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية

الدولية.
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المبحث األول

تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة المحتل اإلسرائيلي بعد عام 3512

بناء على معاهدة،
تعد المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية دائمة أسست عام  3112ا
لمساءلة مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،

وجرائم اإلبادة الجماعية ،جرائم العدوان ،ومن هنا سنتعرض للجهود الفلسطينية المبذولة لتمكين المحكمة

من ممارسة اختصاصها ،تلك الجهود التي ما تزال تعاني ترددا أو مماطلة في اإلرادة السياسية ،تحول دون
تمكين المحكمة من اختصاصها ،ولكي تتمكن من ذلك ،فإن فلسطين قامت بتقديم طلب اًلنضمام إلى

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  3يناير  ، 2037الذي دخل حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين
جديدا بموجب المادة ( )1/32بأثر رجعي
بعد  1أشهر ،أي في  3أبريل  ،،2037كذلك أودعت
إعالنا ا
ا
يعود إلى تاريخ  31حزيران  ،2034وبهذا يعد انضمام فلسطين من أهم الخطوات لضمان المساءلة على
جرائم اًلحتالل اإلسرائيلي ،وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين والجرائم المتكررة التي

ترتكب ضدهم ،ومن ثم أصبح بإمكان الفلسطينيين رفع الشكاوى والدعاوى أمامها للتحقيق فيها ووضع

المتهمين اإلسرائيليين أمام العدالة الدولية(  ،)1وهو ما سنبر هز فيما يلي:

المطلب األول :صور جرائم اَّلحتالل اإلسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني بعد عام 3512

ارتكب المحتل اإلسرائيلي ،ومازال يرتكب حتى اليوم العديد من اًلنتهاكات لحقوق الفلسطينيين ،خاصة بحق

األطفال والنساء والمدنيين ،ضاربا بعرض الحائط جميع ق اررات الشرعية الدولية ،وعليه نهدف من خالل
هذا المطلب إلى وضع وتصنيف تلك الجرائم في ظل نصوص ومبادئ القانون الدولي ،وعلى وجه الخصوص
وفق تصنيفات الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ( .)2

في هذا الصددً ،لبد من إبداء مالحظة هامة ،تتمثل في أن الممارسات اإلجرامية التي أقدم عليها النظام

اإلسرائيلي تفوق أي حصر أو إحصاء وًل يمكن جمعها في دراسة واحدة ،بل حتَّى المجلدات لن تسعها( ،)3

ولهذا سنحاول التعرض إلى أبرز الجرائم اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بعد عام  2034وفق تصنيفات

الجرائم التي وردت في المادة  5من نظام روما األساسي لعام  3112وأكثرها عالقة بدراستنا ،فيما يلي:

( ) 1فدوى الذويب الوعري ،المرجع نفسه ،ص .25
)2 ( Cherif Bassiouni ,international Criminal Court :compilation of United Nation documents and draft
statute before the diplomatic conference, No peace Without justice –Argentina ,1998, p 352.
( ) 3حددت المادة ( ) 5من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها،
وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي .وهذه الجرائم هي جريمة اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية،

جرائم الحرب ،جريمة العدوان ،فاعتماد هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة يرجع باألساس إلى أن للمجتمع الدولي مصلحة مشتركة
في مكافحتها ،لكونها تمس باإلنسانية ككل وتهدد أمنها.
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الفرع األول :جرائم اإلبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام  3112إلى الركن المادي لهذه الجريمة ،الذي يتمثل في كل
عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية ،وقد ذكرت هذه المادة بعض

األفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة اإلبادة ،هذا وتتميز جريمة اإلبادة الجماعية بأنها جريمة دولية
بطبيعتها ،حتى وان قامت بها حكومة وطنية ضد طائفة من طوائف الشعب الذي تحكمه( .)1

كما تجدر اإلشارة ،إلى أن جريمة اإلبادة الجماعية تتداخل في جوهرها مع الجرائم ضد اإلنسانية سواء

من حيث إسنادها إلى القواعد العرفية الدولية أو من حيث زمن ارتكابها ،فهي ترتكب في زمن السلم كما
ترتكب في زمن الحرب(  ،)2لكن مع ذلك تختلف معها من حيث أنها تتميز بالصفة الجماعية للضحايا( ،)3
حيث تقع هذه الجريمة ضد مجموعة أفراد تنتمي لقومية معينة أو دين معين أو عرق محدد ،فإذا وقعت

أفعال اإلبادة ضد فرد أو ضد أفراد ًل ينتمون لجماعة واحدة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية ًل يشكل ذلك

جريمة إبادة.

وفي هذا اإلطار ،استعملت إسرائيل في تثبيت كيانها منذ بداية احتاللها لفلسطين وسيلة اإلبادة الجماعية،

حيث قامت بارتكاب المجازر الجماعية والحروب العدوانية وتدمير القرى والمدن واتباع سياسة التصفية
الجسدية بأحداث الطائرات والصواريخ(  ،)4وعلى الرغم من توقيع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ًلتفاق

أوسلو ،إًل أن اإلبادة الجماعية مازالت هي العنصر المسيطر على ممارسات الحكومة والجيش اإلسرائيلي

التي تتخذ من اإلرهاب واإلبادة الجماعية سياسة رسمية علنية في مواجهة الشعب الفلسطيني بكافة

الوسائل( )5؛ واذا كانت هناك أحداث كبرى ووقائع جلية من وقت ألخر تكشف بشاعة تلك الممارسات مثلما

()1جاء في المادة السادسة من نظام روما األساسي اإلبادة الجماعية ما يلي " :لغرض هذا النظام األساسي تعني " اإلبادة الجماعية "
أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه ,إهالكا كليا أو جزئيا ' :قتل أفراد

الجماعة ،إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ،إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو
جزئيا ،فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة ،نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".

أنظر :د ارزان دوكيتش" ،العدالة في المرحلة اًلنتقالية والمحكمة الجنائية الدولية-في مصلحة العدالة؟" ،مختارات من المجلة الدولية

للصليب األحمر ،المجلد  ،21العدد  ،276سبتمبر  ،2006ص .353

( )2حيدر عبد الرزاق حميد ،تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،دار الكتب
القانونية-دار شتات للنشر والبرمجيات ،األردن ،2002 ،ص .ص .345-344

( )3عبد الفتاح بيومي حجازي ،قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األولى،
 ،2007ص .13

(4) Bernard RAVENEL, Pour une critique politique du terrorisme, confluences Méditerranée, N° 43,
Automne 2002, p 93.

( )5غازي حسين ،اًلحتالل اإلسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات اًلستشهادية( ،د.ط) ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2006 ،ص .2
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حدث في دير ياسين ،كفر قاسم ،صب ار وشاتيال؛ فإن هناك سياسة صهيونية نظامية مستمرة تتشابك حلقاتها
لتفرز شبكة متكاملة من أعمال القمع وصور جريمة اإلبادة بأبشع صورها( .)1

في هذا اإلطار ،نذكر اعترافات عدد من جنود المحتل اإلسرائيلي الذين شاركوا في العدوان على غزة اّلذي

بدأ فعليا يوم  6تموز  2034استشهاد أكثر من ( )2365فلسطينيا بينهم ( )510طفال و( )102امرأة بينهن

أكثر من أربعين مسنة ،و( )21من الطواقم الطبية و( )37صحفيا و( )33من موظفي وكالة األمم المتحدة

إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،وبلغ عدد الجرحى ( )30260فلسطينيا جريح معظمهم

ال و( )2303امرأة (  ،)2ووفقا لمئات األدلة الموثقة استخدمت قوات اًلحتالل
من األطفال ( )1101طف ا
اإلسرائيلي القوة المفرطة المفضية إلى الموت ضد المدنيين الفلسطينيين في ظروف ًل تُبرر مثل هذا
اًلستخدام ودون أن ينشأ تهديد لحياة تلك القوات( .)3

الفرع الثاني :الجرائم ضد اإلنسانية في مواجهة الشعب الفلسطيني

يقصد بالجرائم ضد اإلنسانية تلك األفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في
نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي ،سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت (  ،)4وقد حدد

النظام األساسي في المادة ( )6منه  33نوعا باعتبارها أفعاًل ترقى إلى حد الجرائم ضد اإلنسانية ( .)5
( )1عماد جاد « ،اإلرهاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة»  ،مجلة الوحدة ،العدد ) ،(76لعام  ،3110ص .321

( )2تقرير غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ 3441/27شهيدا و 2150جريحا ،المرجع السابق ،ص  .02أنظر أيضا :ملف معلومات
( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية "الجرف الصامد"  2034/2/27 – 2034/6/6إعداد
قسم األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات ،بيروت –لبنان ،2035 ،ص .67

( )3ملف معلومات رقم ( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول"  -عملية "الجرف الصامد" 2034/6/6
–  ، 2034/2/27إعداد قسم األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات ،بيروت –لبنان ،2035 ،ص  .67أنظر

أيضا :تقرير بعنوان« :غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ 3115/25شهيدا و 2300جريح»  ،المركز الفلسطيني لإلعالم ،نشر في  13يوليو
.2034

( )4محمود شريف بسيوني ،الجرائم ضد اإلنسانية ،من كتاب جرائم الحرب تأليف لورنس فيشلر وآخرون ،ترجمة غازي مسعود ،تقديم
حنان العشراوي ،دار أزمنة للنشر ،الطبعة الثانية ،األردن ،2006 ،ص .10

( )5جاء في المادة السابعة من نظام روما األساسي الجرائم ضد اإلنسانية ،ما يلي -1":لغرض هذا النظام األساسي ،يشكل أي فعل
من األفعال التالية" :جريمة ضد اإلنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان

المدنيين ،وعن علم بالهجوم :القتل العمد ،اإلبادة ،اًلسترقاق ،إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ،السجن أو الحرمان الشديد على

أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي ،التعذيب ،اًلغتصاب أو اًلستعباد الجنسي أو اإلكراه على

البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة ،اضطهاد أية
جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على

النحو المعرف في الفقرة  ، 1أو ألسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي ًل يجيزها ،وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في

هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ،اًلختفاء القسري لألشخاص ،جريمة الفصل العنصري ،األفعال الالإنسانية

األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
أنظر :أمحمدي بوزينة أمنة ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،دار الجامعة الجديدة ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،2034 ،ص .322
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وبمطابقة ما ورد في المادة ( )6من نظام روما ،نجد أنه قد عبر النظام اإلسرائيلي عن طبيعته العدوانية

بأكثر من صورة وأسلوب ،وتفاوتت هذه األساليب من حيث الحجم والنطاق والـتأثير والنتائج؛ فقد لجأت

إسرائيل إلى الحروب بمختلف أنماطها وأنواعها ،كما لجأت إلى اًلعتداءات الحدودية(  ،)1وهذه اإلجراءات

قد تعددت ما بين الحصار والتجويع والقتل؛ إًل أن القتل العمد يعتبر من أبشع الجرائم؛ ألنه يستهدف الحق

في الحياة بشكل مباشر(  ،)2كما قامت بتنفيذ عمليات اغتيال على نطاق واسع ضد شخصيات عربية
وفلسطينية ،وارتكبت العديد من المذابح وتخصصت وتفننت في إيجاد عصابات إرهابية ارتكبت أبشع المذابح

التي عرفتها البشرية ( .)3

ويعتبر التعذيب من الجرائم ضد اإلنسانية استنادا ألحكام المادة (/6و) من نظام روما لعام  ،3112وأيضا
من جرائم الحرب استنادا للمادة (/ 2/2أ) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،والتي اعتبرت من
جرائم الحرب المخالفات الجسيمة ًلتفاقيات جنيف األربع لعام  ،3141ويعتبر التعذيب بشكل واسع النطاق

أو منظم جريمة ضد اإلنسانية بموجب المادة (/6أ/و) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،فقد
مارس جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي "الشاباك" التعذيب مع المعتقلين الفلسطينيين خالل انتفاضة األقصى،

رغم صدور قرار من محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بتاريخ  37سبتمبر عام  3111الذي قضى فيه بعد

قانونية أساليب التعذيب التي يستخدمها هذ ا الجهاز أثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين( .)4

من ذلك أيضا المجازر التي ارتكبها العدو اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى التي اندلعت في أعقاب الزيارة
اًلستفزازية التي قام بها "أرئييل شارون" إلى باحة الحرم القدسي الشريف بتاريخ  ،2000/1/22وقد تالها

في الي وم التالي صدامات عنيفة بين المصلين وقوات الشرطة اإلسرائيلية في ساحة المسجد األقصى ،والتي
وصل عدد ضحاياها خالل أول شهرين سبعة عشر ألف جريح ومصاب ،وسيعاني عش ةر بالمئة منهم من

اإلعاقة ،و 137قتيل ،كما أن  %40من الضحايا ًل يتجاوز عمرهم سن الثامنة عشر ،وقد استخدم
اإلسرائيليون في عدوانهم أساليب متعددة منها القذف باألسلحة القاتلة ،باستخدام البنادق العادية واآللية،

وادخال الدبابات ،واطالق القذائف الصاروخية ،واطالق النيران من الطائرات والهليوكوبتر ( .)5

وبموجب المادة (/ 3/6ك) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،فإن األفعال التي تتسبب في معاناة
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية؛ تعتبر من الجرائم ضد اإلنسانية متى

( ) 1عبد الناصر حريز ،النظام السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي (دراسة مقارنة مع النازية والفاشستية والنظام العنصري في جنوب إفريقيا)،
الطبعة األولى ،مك تبة مدبولي( ،د.ب.ن) ،3116 ،ص .371

( )2محمد أبو الرب « ،محاكمة إسرائيل على حصار قطاع غزة»  ،مجلة المستقبل العربي ،العام الحادية والثالثون ،العدد ( ،)151مركز
دراسات الوحدة العربية ،يناير  ،2001ص .52

( )3طارق فوزي ،عصر المقاومة ،الطبعة األولى ،دار األحمدي للنشر ،القاهرة ،2006 ،ص .41

( ) 4عبد الرحمن أبو النصر ،اتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها في األراضي المحتلة ،غزة ،ط ،2000 ،3ص .401

( ) 5حسن عصام الدين محمد ،يوميات انتفاضة األقصى ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،2000 ،ص.256
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استخدمت في إطار واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين ،هذا وقد اعتقل ت قوات اًلحتالل أكثر من 2000
فلسطيني خالل انتفاضة األقصى ،وحوكم معظمهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية ًل توفر لهم الحد األدنى

من معايير المحاكمة العادلة ،كما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين من قبل قوات اًلحتالل والمتواجدين في

سجونها خارج حدود األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،3176حتى نهاية عام  2000حوالي  3700أسير
فلسطيني ،وفق إحصائيات مؤسسة الضمير( .)1

ووفقا للمادة (/ 3/6ه) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن السجن أو الحرمان الشديد من
الحرية البدنية بما يخالف المبادئ األساسية للقانون الدولي يعد جريمة ضد اإلنسانية ،كما أن حجز
األشخاص خارج البلد المحتل يخالف أحكام المادة ( )67من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،3141كما أن
اإلبعاد القسري للسكان الفلسطينيين يعتبر جريمة ضد اإلنسانية.

كما كان واضحا منذ اليوم األول من الحرب على غزة عام  2034استهداف الطائرات اإلسرائيلية لمنازل
المدنيين بقصد تدميرها كإجراء عقابي وتحريض السكان ضد حركات المقاومة(  ،)2فمثال إحدى هذه الغارات

استهدفت بيت يعود لعائلة كوارع في مدينة خان يونس وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص وأصيب ()22

آخرون ،بينما قتل ( )7مدنيين جراء استهداف منزل يعود لعائلة حمد في بلدة بيت حانون.

وقد اعتبرت منظمة بتسيلم( ،)3أن قصف بيوت عائالت أعضاء التنظيمات الفلسطينية المسلحة هو انتهاك

للقانون اإلنساني الدوليَّ ،
وحتى يوم  31يوليو ذكرت المنظمة أن ( )52فلسطينيا قتلوا جراء اًلعتداءات
على البيوت من بينهم ( )31قاص ار و( )32امرأة ،وذكرت المنظمة أن عدد القتلى في عائلة كوارع كان()2

قتلى ،وعائلة ملكة ( )1قتلى ،عائلة المصري ( )4قتلى ،عائلة نواص ةر ( )4قتلى ،عائلة الحاج ( )2قتلى،

عائلة غنام ( )5قتلى ،عائلة البطش ( )36قتلى ،عائلة حمد ( )7قتلى ،كذلك قام الجيش الصهيوني بقصف
أماكن تواجد المدنيين ،حتَّى طال يوم  10تموز  2034قصفه المساجد ومدارس األونروا؛ فقد سقط هذا
قتيال فلسطينيا وأكثر من  400جريح من المدنيين(.)4
اليوم ( )321ا
( )1داوود درعاوي ،سلسلة التقارير القانونية ( ،) 24تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية إسرائيل الدولية عن الجرائم
خالل انتفاضة األقصى ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان ،رام هللا.2003،

( )2أنظر تقريرجماعي«  ،منظمة هيومن رايتس ووتش ،العدد ( ،)4124نيويورك 30 ،تموز .2034

( )3منظمة بتسيلم (בְּ צֶ לֶם) هي منظمة غير حكومية إسرائيلية  ،تصف نفسها بأنها "المركز اإلسرائيلي للمعلومات عن حقوق اإلنسان
في األراضي المحتلة" .أقيمت في  1فبراير  1989على يد أشخاص إسرائيليين ذوي تأثير ،بما فيهم محامون ،أكاديميون ،صحافيون،

وأعضاء كنيست  ،أعلنت المنظمة أن أهدافها هي توثيق وتثقيف الجمهور اإلسرائيلي حول اًلعتداءات على حقوق اإلنسان في األراضي
المحتلة  ،وتقوم المنظمة بانتقاد خروقات حقوق اإلنسان التي تتم في األراضي المحتلة الموجهة ضد الفلسطينيين أو اإلسرائيليين ،ولكن

دراساتها تتطرق إلى اًلعتداء على الطرف الفلسطيني فقط .أنظر :أمنة أمحمدي بوزينة ،الخلط بين اإلرهاب والمقاومة وأثره على القضية

الفلسطينية منذ عام  ، 2003أطروحة دكتوراه في القانون الدولي ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،3الجزائر ،2035 ،ص .213

( )4مراسل اإلذاعة :ارتفاع حصيلة اليوم ال ـ 24من العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى  3171شهيدا ،اإلذاعة الجزائرية 31،يوليو
.2034
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كما كشف شهود عيان وسكان محليون عن إقدام قوات اًلحتالل على إعدام عدد كبير من المواطنين شرق

رفح جنوب قطاع غ ةز يوم  ، 2034/4/4وقال شهود لجريدة القدس العربي أن الجيش اإلسرائيلي قام بتنفيذ
عمليات إعدام في مواجهة كل من بقي بمنزله في المناطق التي تقدم بها في ظل القصف المدفعي والجوي
وذلك بإطالق النار على رؤوسهم ،وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن عدد كبير من الجثث التي تم انتشالها

من شرق رفح من خالل المواطنين كانت مصابة برصاص في الرأس ولم يستشهدوا جراء القصف ( .)1

كما تفرط القوات اإلسرائيلية في استخدام األسلحة التي تلحق أذى واصابات شديدة بالفلسطينيين ،من
رصاص حي ،ورصاص معدني مغلف بالمطاط ،والغاز المسيل للدموع ،كما استخدمت في تفريق المتظاهرين

الفلسطينيين كثي ار من أنواع األسلحة المحرمة دوليا ،كاستخدامها للرصاص المتفجر من نوع (دمدم) الذي
ينفجر داخل الجسم ملحقا أض ار ار كبيرة بأعضاء الجسم الداخلية ،فنوعية اإلصابات التي ألحقت بالفلسطينيين،
تعكس نية قوات اًلحتالل بإصابتهم إصابات قاتلة ،حيث تركزت هذه اإلصابات في األجزاء العلوية من

الجسم كالرأس والصدر(  ،)2ولم تتوانى قوات اًلحتالل عن استخدام الدبابات والرشاشات الثقيلة في مواجهتها

مع الفلسطينيين؛ مما أدى إلى قتل وتشويه العديد من المدنيين ،حيث ل ْم تستطع عائالتهم معرفتهم بسهولة( ،)3

كما استخدمت القوات اإلسرائيلية طائراتها الحربية من نوع (إف )37-في قصف مراكز الشرطة الفلسطينية

في رام هللا ونابلس(  ،)4كذلك قامت بحقن أطفال اًلنتفاضة األولى بفيروس اًليدز ،واجراء التجارب الطبية

المحرمة دوليا على أفراد المقاومة للتخلص من اإلنسان العربي ومنع تكاثره( .)5
كذلك قامت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال على نطاق واسع ضد شخصيات عربية وفلسطينية ،وارتكبت
العديد من المذابح والمجازر وتخصصت وتفننت في إيجاد عصابات إرهابية ارتكبت أبشع المذابح التي

عرفتها البشرية(  ،)6نذكر البعض منها على النحو التالي:

 .3المذابح والمجازر اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

( )1ملف معلومات رقم ( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية "الجرف الصامد" – 2034/6/6
 ،2034/2/27المرجع السابق ،ص .17

( ) 2أشرف محمد كشك وأحمد ثابت الذيب« ،اإلرهاب الدولي في القرن الحادي والعشرين األساليب ...وآليات المواجهة» ،مجلة دراسات
استراتيجية  ،المركز الدبلوماسي للدراسات اًلستراتيجية ،العدد ( ،)7العام الثانية ،الكويت ،ديسمبر  ،2003ص .17

( ) 3كما حصل مع الشهيد عماد خليل الرفاعي ،البالغ من العمر عشرين عاما في قطاع غزة ،حيث حطمت الطلقات وجهه ورأسه من
الخلف فظلت جثته مجهولة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لعدة ساعات متأخرة من ليل 2000/30/4م ،التقرير السنوي السادس حول

حقوق المواطن الفلسطيني ،ص .60

( ) 4داود درعاوي ،المرجع السابق ،ص .72

( )5غازي حسين« ،التفريق بين المقاومة واإلرهاب في القانون الدولي» ،شبكة البصرة ،بتاريخ  22نيسان 2032م( ،د.ت.ن) ،منشور
على الرابط اًللكتروني التالي:

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm

( )6طارق فوزي ،عصر المقاومة  ،المرجع السابق ،ص .41
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كانت المذابح وًل تزال الوسيلة الرئيسية واألولى التي استخدمتها إسرائيل إلرهاب الفلسطينيين ووضعهم بين

خيارين؛ إما مواجهة الموت قتالا وابادة واما مغادرة األرض والوطن ،وبين هذين الخيارين تعرض الشعب
الفلسطيني لسلسلة متواصلة من المذابح ،والتي تمت كلها ل تحقيق هدف واحد هو إبادة الشعب الفلسطيني

وتصفيته جسديا(  ،)1في هذا اإلطار فقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عن
ال خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة بتاريخ  6تموز  ،)2 ( 2034كذلك قام
استشهاد ( )323قائدا ومقات ا
اًلحتالل اإلسرائيلي باغتيال أعضاء القيادة العليا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس،
قد تجسدت تلك السياسة بجالء من خالل مجازر غ ةز عام  ،2034نذكر منها:

مجزرة عائلة البطش :ارتكبها الجيش اإلسرائيلي مساء يوم األحد  32تموز  2034وبالتزامن مع خروج

المواطنين من صالة التراويح من مسجد الحرمين في منطقة الشعف ،حيث قصفت الطائرات اإلسرائيلية
منزل اللواء تيسير البطش بصاروخين مدير عام الشرطة في غزة ،وأدى إلى مقتل ( )32مدني فلسطيني.

جاءت المجز ةر عقب قصف كتائب القسام مدينة تل أبيب بعشرة صواريخ ( )G20بعد أن أعلنت

مساء السبت ما أثار حالة ارتباك وهلع في المدينة ،وكان
مسبقا أنها ستقصف المدينة في الساعة التاسعة
ا
جميع قتلى المجز ةر من عائلة البطش ،حيث يقع منزل اللواء تيسير البطش بجانب مسجد الحرمين وتقع
حول منازل من نفس عائلته أي البطش ،كما أدى القصف إلى دمار هائل في عدد من منازل السكان.

مجز ةر حي الشجاعية :ارتكبها الجيش اإلسرائيلي جراء قصف مدفعي مكثف على حي الشجاعية شرق غزة

صباح يوم األحد  20يوليو  2034راح ضحيتها أكثر من ( )64شهيدا وأكثر من ( )400جريح من
المدنيين معظمهم من األطفال والنساء والمسنين(  ، )3وكان من بين القتلى "أسامة الحية" ابن القيادي في

حركة حماس "خليل الحية" وزوجة أسامة وطفليه خليل وأمامة ،باإلضافة إلى المسعف "فؤاد جابر" والصحفي
"خالد حامد" نتيجة استهداف القصف طاقم المسعفين والصحفيين ،وحسب تصريحات وزير الدفاع

اإلسرائيلي "موشيه يعلون" فإن تكثف الهجمات في الشجاعية ،جاء من أجل إنقاذ عدد من الجنود

( ) 1جمال زايد هالل أبو العين ،اإلرهاب وأحكام القانون الدولي ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ،معهد البحوث والدراسات العربية،
جامعة الدول العربية ،القاهرة ،2004 ،ص .14-11

( )2ملف معلومات رقم ( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية "الجرف الصامد" – 2034/6/6

 ،2034/2/27المرجع السابق ،ص .67

ال فلسطينيا في "الشجاعية"..
( )3مجزرة الشجاعية  64قتيال وأكثر من  150جريحا ،روسيا اليوم 20،يوليو  .2034أنظر أيضا 70 :قتي ا

في أعنف هجوم إسرائيلي منذ حرب  ، 3176صحيفة النهار ،نشر في  20يوليو  .2034أنظر كذلك :ملف معلومات رقم ( :)22العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية "الجرف الصامد"  ،2034/2/27 – 2034/6/6المرجع السابق ،ص

.21
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المصابين(  ،)1وقد حصلت وكالة رويترز لألنباء على مقطع فيديو من أحد السكان يظهر أن نحو ()32
جثة مشوهة بينها ثالث جثث ألطفال ملقاة في الشوارع.

مجزرة بيت حانون  : 2034/6/24ارتكبت قوات اًلحتالل جريمة حرب جديدة في مدرسة تابعة لوكالة
تشغيل الالجئين ( ) UNRWAترفع علم األمم المتحدة وتستخدم كمركز إيواء لمئات النازحين عن منازلهم

في بلدة بيت حانون شرقي القطاع ،واستشهد نتيجة القصف ( )35شخصا وأصيب أكثر من ()200
شخصا( .)2

مجز ةر بلدة خزاعة  :2034/6/24ارتكبت قوات اًلحتالل اإلسرائيلي مجزرة في بلدة خزاعة الحدودية شرق
محافظة خان يونس ،حيث استشهد ( )13مواطنا وأكثر من ( )300جريح من ساعات الفجر األولى في
تواصل القصف المدفعي والجوي على البلدة ،فيما شهدت مناطق واسعة من قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا

متزايدا ،شاركت فيه طائرات حربية ودبابات وبطاريات مدفعية إضافة إلى زوارق حربية ،مما أسفر عن
استشهاد ( )50مواطنا وأعدادا كبي ةر من الجرحى لم يمكن إحصائها ،وتدمير منازل ومؤسسات وارتفع عدد
الشهداء إلى أكثر من ( )23شهيد ( .)3

مجز ةر رفح  : 2034/2/2ارتكب الجيش اإلسرائيلي مجزرة من أبشع مجازر اًلحتالل في رفح رغم الهدنة
اإلنسانية لمدة  62ساعة التي أعلنتها الوًليات المتحدة واألمم المتحدة ،وأكدت مصادر طبية في مستشفى

أبو يوسف النجار في مدينة رفح ل "القدس العربي" وصول أكثر من ( )10شهيد و( )350جريحا جراء
القصف المدفعي شرق مدينة رفح ،لكن بحسب شهادات السكان فإن عشرات الشهداء والجرحى مازالوا في

الشوارع دون أن يتمكن طاقم اإلسعاف من الوصول إليهم بسبب استمرار القصف على تلك المنطقة( .)4
-3التصفيات الجسدية

تلجأ القوات اإلسرائيلية دائما وبأوامر مباشرة من قبل قادتها السياسيين والعسكريين إلى استخدام أسلوب
التصفية الجسدية المباشرة ضد كوادر المقاومة الفلسطينية الناشطين ميدانيا داخل األراضي المحتلة أو

خارجها(  ، )5حتَّى أنه ًل يخفي القادة العسكريون والسياسيون اإلسرائيليون لجوئهم إلى أسلوب التصفية الجسدية
( )1مسؤولو ال صحة :مقتل  40فلسطينيا على األقل في قصف إسرائيلي على غزة ،وكالة رويترز ،نشر في  20يوليو  ،2034وأيضا:
ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة الشجاعية إلى  ، 40صحيفة السبيل ،نشر في  20يوليو  ،2034وكذلك :مئات الشهداء والجرحى
في مجازر شرق غزة  ،صحيفة فلسطين ،نشر في  20يوليو .2034

( )2ملف معلومات رقم ( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية "الجرف الصامد" – 2034/6/6

 ،2034/2/27المرجع السابق ،ص.ص .14 ،12

( ) 3أمنة أمحمدي بوزينة ،الخلط بين اإلرهاب والمقاومة وأثره على القضية الفلسطينية منذ عام  ، 2003المرجع السابق ،ص.ص

.217-215

()4ملف معلومات رقم ( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول"  -عملية "الجرف الصامد" – 2034/6/6

 ،2034/2/27المرجع السابق ،ص .13
(5) Christian CHOCQUET, Le Terrorisme n’est pas la Guerre, préface Eric Del becque et Jean Louis
Esquiviez, librairie Vuibert, paris, Jun 2008, p 12.
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المباشرة بحق النشطاء السياسيين والعسكريين الفلسطينيين رغم مخالفة هذه السياسة للقانون الدولي( )1؛ وًل

تتوانى إسرائيل خالل تنفيذ سياسة التصفية أن تستخدم لذلك أسلحة مروعة يتسع أثرها ليتجاوز الهدف

المقصود فهي تستخدم طائرات األباتشي في مالحقة المطلوبين؛ من ثم تطلق عليهم الصواريخ التي ًل

تصيب الهدف المقصود فقط؛ واَّنما تمتد أثارها إلى األهداف غير المقصودة ،وتستخدم أيضا قذائف الدبابات
وأحيانا الطائرات الحربية المقاتلة ،كما تزرع العبوات الناسفة التي تطال أشخاص آخرين غير الهدف المحدد

وتتجاوز بذلك ما يعرف بمبدأ التناسب وهو أن القوة المستخدمة يجب أًل تزيد عن المستوى المطلوب لوقف
التهديد وأن يتناسب مع مدى التهديد كما حصل في عملة اغتيال القائد العسكري لحركة حماس مصطفى

الديراني التي أصيب جرائها أكثر من  200مدني فلسطيني.

تُبرر إسرائيل استخدامها لسياسة التصفية الجسدية المباشرة اتجاه الناشطين الميدانيين الفلسطينيين ،بإدعاء
أنهم متورطون في التخطيط أو القيام بعمليات عنف ضد جنودها ومستوطنيها أو أهداف أخرى داخل

حدودها ،رغم أن الواقع يشهد أن الكثير من عمليات التصفية الجسدية طالت أشخاصا عاديين ًل عالقة

ويـؤكد أن سياسة التصفية التي تتبعها؛ َّإنما هي استمرار
لهم بأعمال المقاومة؛ مما يفند المزاعم اإلسرائيلية ُ
لمسلسل القتل الذي تمارسه منذ عقود ،لكن أيا كانت مبررات سياسة إسرائيل ،فهي بموجب القانون تشكل

عمليات إعدام صريحة خارج القانون وانتهاكا خطي ار ًلتفاقيات جنيف وتعديا صارخا على حق اإلنسان في
الحياة؛ ولهذا ًلبد على المجتمع الدولي أن يعمل على تقديم مرتكبيها إلى القضاء الدولي( .)2

ال خالل
فقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عن استشهاد ( )323قائدا ومقات ا

العدوان اإلسرائيلي على غزة في  6تموز  ،)3 ( 2034كذلك قام اًلحتالل اإلسرائيلي باغتيال سبعة من
أعضاء القيادة العليا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ،نذكر منهم :رائد العطار،

ومحمد أبو شمالة ،ومحمد برهوم خالل قصف منزل في رفح جنوب قطاع غزة( .)4

الفرع الثالث :جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين

جرائم الحرب هي تلك التي ترتكب ضد قوانين وعادات وأعراف الحرب ،سواء صدرت عن المحاربين أو

عن غيرهم ،وقد عرفتها المادة ( )7من ًلئحة محكمة نورنمبورج ،بأنها » :أعمال تشكل انتهاكا لقوانين

( ) 1راجع نص المادة ( ) 12من اتفاقية جنيف الرابعة لعام .3141

( ) 2مصطفى يوسف اللداوي  ،اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي ،الطبعة األولى ،دار قرطبة ،الجزائر ،2005 ،ص.ص
.431-432

( )3ملف معلومات رقم ( :)22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية "الجرف الصامد" – 2034/6/6

 ،2034/2/27المرجع السابق ،ص .16

( )4تقرير بعنوان« :غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ 3115/25شهيدا و 2300جريح»  ،المركز الفلسطيني لإلعالم ،نشر في  13يوليو

.2034
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وأعراف الحرب« (  ،)1كما يشكل جرائم حرب كل خرق خطير ًلتفاقيات جنيف األربعة لعام 3141
وبرتوكوليها اإلضافيين لسنة .)2 ( 3166

أما المادة ( )2فقرة (/7أ) من نظام روما األساسي لعام 3112من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها» :اًلنتهاكات
الجسيمة ًلتفاقيات جنيف المؤرخة في عام  3141واًلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف التي

تنطبق في المنازعـات المسلحة الدولية في إطار القانـون القائم حاليا واًلنتهاكـات الجسيمة للمادة الثالثة
المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلح غير دولـي واًلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف

المطبقة في المنازعات المسلحة غير الدولية«.

وبالنسبة ل زمن ارتكاب جرائم الحرب هو فترة بدء العمليات الحربية ،ومحل هذه الجرائم أو موضوعها قد

يكون اإلنسان بصفته مدنيا أو أسي ار أو جريحا ،وقد تكون أمواله الخاصة أو قد تكون األموال العامة أو

مجرد استعمال أسلحة محظورة أثناء العمليات العسكرية ،وعند الرجوع إلى تكييف ما قامت به قوات اًلحتالل
في العراق ولغاية اليوم ،فإنه يتيقن لدينا بشاعة استمرار قوات التحالف في ارتكاب العديد من المخالفات
الجسيمة والتي تدخل في إطار جرائم الحرب التي عددتها المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة

الجنائية الدولية .فقوات اًلحتالل قد قامت ،ودون تفرقة باستهدف المحتل اإلسرائيلي قتل المدنيين العزل،

ويعتبر القتل المتعمد من المخالفات الجسيمة ًلتفاقية جنيف الرابعة تحديدا للمواد ( )347،346والتي تعتبر

مخالفتها من جرائم الحرب استنادا للمادة ( )5/25من البروتوكول اإلضافي األول ًلتفاقيات جنيف األربع
لعام  ،3166وهذا ما تؤكده المادة(/ 2/2أ) من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( -)1جرائم الحرب هي تلك الجرائم المخالفة للقواعد المنظمة لسير العمليات العسكرية ،والتي ترتكب ضد السكان المدنيين أو العسكريين
في وقت النزاعات المسلحة ،وحددت جرائم الحرب المــادة الثامنة من نظام روما األساسي ما يلي:

" -1يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ،وًلسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية
ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

 -2لغرض هذا النظام األساسي تعني جرائم الحرب:

"أ ) -اًلنتهاكات الجسيمة ًلتفاقيات جنيف المؤرخة  32أوت  ،3141أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص ،أو الممتلكات الذين
تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :

"القتل العمد ،التعذيب أو المعاملة الالإنسانية ،بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير
بالجسم أو بالصحة ،إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واًلستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة

للقانون وبطريقة عابثة ،إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ،تعمد
حرمان أي أسير حرب أ و أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية ،اإلبعاد أو النقل غير

المشروعين أو الحبس غير المشروع ،أخذ رهائن.

ب -اًلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي."......

( )2محمد بوسلطان ،مبادئ القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،طبعة  ،2002ص .324
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ووفقا للمادة (/2ب ) 5/من نظام المحكمة الجنائية الدولية يعتبر تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية للسكان
المدنيين ،على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف جريمة حرب .وًل زالت إسرائيل ترتكب تلك
الجرائم ،كما أنها مارست جريمة اًلعتقال التعسفي ،واإلبعاد القسري للمدنيين ،وقامت بقتلهم وتعذيبهم( .)1

واستنادا للمادة (/2ب ) 2/من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإنه يعتبر من جرائم الحرب إبعاد أو
نقل جزء من سكان األرض المحتلة إلى دولة اًلح تالل أو خارج األراضي المحتلة ،كما يعتبر من جرائم

الحرب الحرمان المتعمد للمعتقلين أو أي شخص محمي من حقه في محاكمة عادلة وبصورة قانونية دون

أي تحيز ،وهذا استنادا للمادة ( )313من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ،3141والمادة ( )346من اتفاقية

جنيف الرابعة لعام ( ،)3141والمادة (/2ب )7/من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( .)2

وقد اعتبرت المادة (/2ب ) 4/من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد توجيه الهجمات ضد
المباني ،والمواد والوحدات الطبية ،ووسائل النقل واألفراد من مستخدمي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات

القانون الدولي ،من قبيل جرائم الحرب.

كما يقوم المحتل اإلسرائيلي ببناء البؤر اًلستيطانية ،وينقل مواطنيه إليه ويسمح لهم بحمل السالح ،وتؤمن

لهم الحماية الكافية في الحاًلت التي يعتدون فيها على المواطنين الفلسطينيين العزل؛ ووفقا للمادة ()41
من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،3141والمادة ( )25من البروتوكول اإلضافي األول ًل يجوز لدولة اًلحتالل
أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها.

ووفقا لنص المادة ( )346من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،3141والمادة ( )5/25من البروتوكول األول،
ووفقا للمادة (/2أ ) 4/من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ يعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات على
نحو ًل تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع من المخالفات الجسيمة لالتفاقية ،كما نصت المادة

(/2ب ) 4/من النظام األخير تعتبر تعمد شن هجوم مع العلم أنه سيسفر عن أحداث ضرر واسع النطاق
وطويل األجل ،وشديد للبيئة الطبيعية ،يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة
الملموسة المباشرة من جرائم الحرب.

واعتمدت إسرائيل سياسة القتل العمد بشكل منهجي وثابت منذ احتالل األراضي الفلسطينية إلرهاب وترويع

الفلسطينيين وتصفية عناصر المقاومة ،وعلى الرغم من أن هذه الجرائم تتم في إطار فردي أًل أن تكرار
ممارستها يجعلها تتم في صورة تقترب من مذابح القتل الجماعي(  ،)3نتيجة استعمال األسلحة والذخائر
( ) 1حسام علي شيخة ،جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة،2002 ،

ص.341

( )2الهالل األحمر الفلسطيني ،تاريخ الزيارة  . 2031/33/20على الموقع اًللكتروني التالي:
http//www.palesteners.org
( )3محمد أحمد داود  ،الحماية األمنية للمدنيين تحت اًلحتالل في القانون الدولي اإلنساني( ،د.ط) ،دار الكتب والوثائق القومية ،مصر،

 ،2002ص .136
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والغازات المحرمة دوليا إلبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين( )1وتعريض من يتبقى م نهم للمعاناة الدائمة( )2؛
مما يظهر بجالء حقد ووحشية وهمجية الجندي اإلسرائيلي ومعاداته ألبسط المفاهيم اإلنسانية وتقاليد وأعراف
الحرب التي ترسخت في المواثيق الدولية ( .)3

فقد نتج عن العدوان اإلسرائيلي على غزة اّلذي بدأ فعليا يوم  6تموز  2034استشهاد أكثر من ()2365
فلسطينيا بينهم ( )510طفال و( )102امرأة بينهن أكثر من أربعين مسنة ،و( )21من الطواقم الطبية و()37
صحفيا و( ) 33من موظفي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،وبلغ عدد

ال و( )2303امرأة (  ،)4ووفقا لمئات
الجرحى ( )30260فلسطينيا جريح معظمهم من األطفال ( )1101طف ا
األدلة الموثقة استخدمت قوات اًلحتالل اإلسرائيلي القوة المفرطة المفضية إلى الموت ضد المدنيين
الفلسطينيين في ظروف ًل تُبرر مثل هذا اًلستخدام ودون أن ينشأ تهديد لحياة تلك القوات( .)5

تعد من جرائم الحرب ،كما يعد القتل العمد من المخالفات الجسيمة ًلتفاقية
ًل شك أن األعمال السابقةُ ،
جنيف الرابعة لعام  3141الخاصة بحماية المدنيين وتحديدا المادتين ( )347و( ،)346كما أن مهاجمة
الصحفيين انتهاك ألحكام المادة (/61أ) من البروتوكول األول لعام .3166
كذلك يمكن استخالص ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب إثر العدوان عام  2034من خالل ما جاء في نتائج

تقارير لجان التحقيق المنشأة من قبل مجلس حقوق اإلنسان ،حيث اتهمت لجنة التحقيق في تقريرها بتاريخ

 31حزيران  2035لمجلس حقوق اإلنسان القوات اإلسرائيلية بشنها لعمليات انتقامية وهجمات غير متناسبة

ضد المدنيين والمباني الحكومية والمستشفيات في غزة وكذا القصف العشوائي واستخدام أسلحة محظو ةر

دوليا ضد المدنيين واستعمالهم كذرائع إنسانية ،وكانت غالبية الهجمات العسكرية بالفسفور األبيض موجهة

ضد المواقع السكنية والمستشفيات.
الفرع الرابع :جريمة العدوان

هي من أكبر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ومازالت ترتكبها في حق الفلسطينيين ،ووقع ذلك بإستعمال القوة

المسلحة ضد سيادة الدولة الفلسطينية وبأمر من المتحكمين في العمل السياسي والعسكري ،وبحكم طابعه

وخطورته ونطاقه ،فهو يعد انتهاكا واضحا لميثاق روما لعام  3112وبالتحديد للمادة  2مكرر التي تم تبنيها
( )1رنا أبو ظهر الرفاعي ومحمد قبيسي ،اإلرهاب الصهيوني والسالم العربي ،الطبعة األولى ،مؤسسة الرحاب ،لبنان ،2001 ،ص .63
( )2غازي حسين ،الجيش اإلسرائيلي والهولوكست على الشعب الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص .270

( ) 3تقرير منظمة العفو الدولية إسرائيل واألراضي المحتلة( ،اًلستخدام المفرط للقوة المميتة) ،أكتوبر  ،2000رقم الوثيقة (35/43 /00
.)MDE

( )4تقرير غزة تقاوم تحت النار لليوم ال ـ 3441/27شهيدا و 2150جريحا ،المرجع السابق ،ص .02

( )5ملف معلومات رقم ( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية "الجرف الصامد" – 2034/6/6

 ،2034/2/27المرجع السابق ،ص .67

أنظر أيضا :تقرير بعنوان« :غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ 3115/25شهيدا و 2300جريح»  ،المركز الفلسطيني لإلعالم ،نشر في 13
يوليو .2034

121

في المؤتمر اًلستعراضي بكمباًل – أوغندا حزيران عام  ،2030لكن المحكمة ًل يمكن لها أن تمارس
اختصاصها بالنظر في جريمة العدوان بسبب عدم دخول تعديل النظام حير النفاذ لحد اآلن(  ،)1حيث ورد

تعديل على جريمة العدوان ،وذلك بحذف نص (الفقرة  2من المادة  )5من نظام روما األساسي ،ونص على

وجوب إدراج تعريف جريمة العدوان بموجب نص (المادة  2مكرر)  ،كالتالي(:)20

-3ألغراض هذا النظام األساسي تعني "جريمة العدوان" :قيام شخص ما له وضع يمكنه فعال من التحكم
في العمل السياسي ،أو العسكري للدولة ،أو من توجيه هذا العمل بتخطيط ،أو إعداد ،أو بدء ،أو تنفيذ عمل
عدواني يشكل بحكم طابعه ،وخطورته ،ونطاقه ،انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة.

-2ألغراض الفق ةر ( ) 3يعني "العمل العدواني" :استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة
أخرى ،أو سالمتها اإلقليمية ،أو استقاللها السياسي ،أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة،
وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من األعمال التالية سواء بإعالن حرب أو بدونه ،وذلك وفقا

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 1134د )21-المؤرخ في  34ديسمبر :3164

أ-قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى ،أو الهجوم عليه ،أو أي احتالل عسكري ولو كان
مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو ،أو الهجوم ،أو أي ضم إلقليم دولة أخرى ،أو لجزء منه باستعمال القوة.

ب -قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل ،أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد

إقليم دولة أخرى.

ج -ضرب حصار على موانئ دولة ما ،أو على سواحلها ،من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى.

د -قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية ،أو البحرية ،أو الجوية ،أو األسطولين
البحري والجوي لدولة أخرى.

ه -قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على
وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها اًلتفاق ،أو أي تمديد لوجودها في اإلقليم المذكور إلى ما بعد

نهاية اًلتفاق.

و -سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى ًلرتكاب عمل
عدواني ضد دولة ثالثة.

ز -إرسال عصابات أو جماعات مسلحة ،أو قوات غير نظامية ،أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها

تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة ،تكون من الخطورة بحيث تعادل األعمال المعددة

أعاله ،أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك".

ويتبين من نص المادة ( 2مكرر) أنها استندت إلى تعريف الجمعية العامة لجريمة العدوان في قرارها رقم

( )1134لسنة  ، 3164والذي كان وسطا بين التعريف العام للعدوان والتعريف الحصري له ،أي أخذت
(  )1شيشتر عبد الوهاب" ،نتائج إنضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم اإلسرائيلية" ،المجلة األكاديمي ة للبحث
القانوني  ،السنة السادسة ،المجلد  ،32العدد  ، 02جامعة بجاية ،2035 ،ص.ص .217-215
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بالتعريف المختلط ،أو اًلسترشادي ،الذي يعطي تعريفا عاما ،ثم يعدد بعض األعمال العدوانية على أساس

التوضيح.

كما تم اًلتفاق في مؤتمر "كامباًل" على إدراج المادة ( 35مكرر) ،التي تحدد كيفية ممارسة المحكمة
ًلختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان ،وذلك من خالل اإلحالة من قبل الدولة ومباشرة المدعي العام

التحقيقات من تلقاء نفسه ،وأيضا اإلحالة من مجلس األمن( .)1

المطلب الثاني :اإلجراءات القانونية الواجب إتباعها لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

استنادا للمادة ( ) 325من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يفتح باب اًلنضمام إلى هذا النظام
األساسي أمام جم يع الدول ،وتودع صكوك اًلنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة ،ووفقا للمادة ()32

من نظام روما األساسي يجب لكي تمارس المحكمة اختصاصها قبول الدولة التي تصبح طرفا في النظام
األساسي اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم.
أما عن قواعد اختصاص اًلختصاص الزماني المحكمة  ،فقد أخذ النظام األساسي للمحكمة بالقاعدة العامة

في القانون الجنائي بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي ،ومن ثم فالمحكمة ًل تختص إًل بالنظر في
الجرائم التي تُرتكب بعد دخول النظام األساسي حيز النفاذ ،وبالنسبة للدول التي تنضم للنظام األساسي بعد

بدء النفاذ فال تختص المحكمة إًل بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لهذه الدولة ،وهذا الحكم

يعتبر تطبيقا للمبدأ العام السائد في القانون الجنائي وهو سريانها بأثر فوري ومباشر ،وذلك لتشجيع الدول
على اًلنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة دون الخوف من العودة إلى الماضي واثارة البحث في الجرائم
التي تكون الدولة قد ارتكبتها قبل انضمامها للمحكمة طبقا لما قررته المادة  33من النظام(  ،)2وهذا ما هو
متحقق في الدولة الفلسطينية باعتبارها أنها أصبحت مؤهلة لرفع دعاوى أمام المحكمة بعد انضمامها ضد

جديدا بموجب المادة ( )1/32بأثر رجعي يعود إلى
المحتل اإلسرائيلي ،فبعد أن أودعت فلسطين
إعالنا ا
ا
أيضا
تاريخ  31حزيران  ، 2034ليتزامن مع لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة عام  ،2034وأودعت ا

وثائق اًلنضمام إلى نظام روما األساسي لدى األمين العام لألمم المتحدة ،وانضمت فلسطين في  3يناير

إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وفور إعالن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون قبول انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية

ابتداء من  3أبريل  ، 2037بدأ فريق قانوني فلسطيني اإلعداد لرفع أولى الدعاوى الفلسطينية ضد مسؤولي

( )1كينة محمد لطفي" ،مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد (،)34
يناير ،2037 ،ص.ص .100-211

(  )2نافذ المدهون ،آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ،موقع المجلس التشريعي الفلسطيني ،تاريخ النشر  3أوت,

 ،2009ساعة النشر 2:00 :صباحا /تاريخ اًلطالع ،2032/01/01 :ساعة اًلطالع 07:31 :مساءا ،منشور على الرابط اًللكتروني

التالي:

http://www.plc.ps/ar/home/study_details/9
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سلطات اًلحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وبهذا يعتبر انضمام فلسطين من أهم الخطوات
لضمان المساءلة على جرائم اًلحتالل اإلسرائيلي وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وبعد اًلنضمام ،قامت دولة فلسطين بتقديم بالغها األول بشكل رسمي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية

الدولية السيدة فاتو بنسودة يوم  25حزيران 2035م من أجل المساهمة بدعم الدراسة األولية في الجرائم
المرتكبة في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية منذ  31حزيران 2034م ،مضمونه أن هناك جرائم

ارتكبها المحتل اإلسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسط يني وتدخل تلك الجرائم ضمن اختصاص المحكمة

طبقا لما هو وارد بنص المادة الخامسة من النظام(  ،)1والمدعية العامة لها أن تطلب أي معلومات تتعلق
بالجرائم محل الدعوى الفلسطينية ألن هناك خطوات إجرائية يقوم بها المدعى العام ولم يتم تحديد مدة من

قبل الدائ ةر التمهيدية في الطلب المقدم لها( .)2

ونتيجة لذلك أعلن مكتب المدعية العامة السيدة فاتو بنسودة أنه َشرع في دراسة أولية في الحالة الفلسطينية
على أساس اإلعالن الصادر بموجب المادة ( )32من ميثاق روما لعام  ،3112ففي منتصف يناير 2037
فتح بحث أولي في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها خالل عدوانها األخير على غزة (  ،)3حيث قدمت

المدعية العامة طلب إلى الدائرة التمهيدية طالبة منها أن تنظر في مدى توافر أسباب معقولة بإجراء تحقيق

بناء على المعلومات المتعلقة بجرائم تكون قد ارتكبتها إسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني منذ عام

 2034وهي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،وهذا بغية التأكد من جدية المعلومات التي
تلقتها المدعية العامة في الطلب الفلسطيني لرفع دعوى ضد المحتل اإلسرائيلي ،وقد تلقى مكتب المدعي

العام ما يزيد عن(  ) 12بالغا فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية ،إًل أن المدعي العام للمحكمة -حتى اليوم -
لم يفتح تحقيقا في الشكوى الفلسطينية المقدمة.

وقد اعتبر البعض أن هذه الخطوة تحمل في طياتها أمال كبيرة معلقة على المحكمة الجنائية الدولية من

أجل اًلنتصار لحقوق الضحايا الفلسطينيين بسقف متوقع يفوق قدرة المحكمة وقانونها األساسي؛ وصلت

لدرجة اعتقاد البعض أن قبول طلب السلطة الفلسطينية أمام المحكمة سوف يشكل محاكمة العصر التي

سوف تحاكم الوجود الغير شرعي لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني ،لكن
أشير هنا ،إلى أن قيام المكتب العام بفتح دراسة أولية ًل يعني أنه سيتبعها تحقيق؛ فمعظم الدراسات األولية

اسة أولية في كل حالة
التي أجراها المدعي العام أُغلقت دون فتح تحقيقات ،بل إن المدعي العام يفتح در ا
تُحال إليه وتتألف مرحلة الدراسة األولية من تقييم أولي للمعلومات؛ وحل مسائل اًلختصاص من خالل

تحديد مكان وقوع الجريمة المعنية ونوعها؛ والنظر في مقبولية الوضع والحاًلت المحددة.
(  )1الفقرتين  2و 1من المادة  32من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .3112

(  )2صفوان محمد شديفات" ،اختصاص المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية" ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،سلسلة العلوم

اإلنسانية ،المجلد السابع عشر ،العدد الثاني ،2035 ،ص .01
( ) 3فدوى الذويب الوعري ،المرجع السابق ،ص .22
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إن مالحقة المسؤولين اإلسرائيليين وقادة اًلحتالل عن اًلنتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين
تقتضي رصد هذه اًلنتهاكات وتوثيقها في ملفات رسمية ،تتضمن األدلة المادية التي تثبت ارتكابها واسنادها
للمسؤولين عنها ،ومتابعة تقديم مجرمي الحرب إلى القضاء الدولي لمعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق

الفلسطينيين وضد اإلنسانية(  ،)1خصوصا تلك التي تم توثيقها من قبل لجنة تقصي الحقائق بموجب تقريرها
المصادق عليه من قبل مجلس حقوق اإلنسان في حزيران  ،2035من هذا المنطلق ،يجب طلب اًلستفادة

من الوثائق التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية واإلقليمية ،والجمعيات المحلية ذات الصلة بحقوق
اإلنسان من أجل إعداد ملف الدعوى ضد اإلسرائيليين.

شرع فريق من المحامين في منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بجمع الوثائق والشهادات المتعلقة بجرائم

الحرب األخي ةر على غ ةز منذ تاريخ  6تموز عام  ،2034وقال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق ،إحدى
المؤسسات المنخرطة في جمع شهادات جرائم الحرب في الحرب األخيرة ،إن هذه الجرائم تشمل استهداف

قوات اًلحتالل اإلسرائيلي مئات العائالت الفلسطينية اآلمنة في البيوت والمدارس والشوارع ،كما سيتولى

قانونيون ،بعضهم متطوع ،رفع الدعاوى الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية وتعهدت إحدى دول الخليج

العربي توظيف ثمانية من كبار القانونيين في العالم لمتابعة القضايا الفلسطينية المنظو ةر أمام المحكمة.

كما أبلغ اًلتحاد الفيدرالي الدولي لمنظمات حقوق اإلنسان ،الذي يضم  354مؤسسة حقوق إنسان ،نيته

برفع دعاوى على قادة اًلحتالل اإلس ارئيلي ًلرتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين( .)2
وبعد العدوان على قطاع غزة عام  ،2034وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش ( Human Rights
 ،)Watchوكذا فعلت لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ومنظمات

دولية ومحلية معنية بحقوق اإلنسان – هجمات غير قانونية للجيش اإلسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة،
اشتملت على جرائم حرب ظاهرة ،أودى القتال بحياة أكثر من  3500مدني في قطاع غزة ،ودمر مستشفيات
ومنشآت وبنى تحتية مدنية أخرى ،ودمر بيوت أكثر من  300ألف فلسطيني.

وينبغي التذكير أنه ،باعتبار المدعي العام للمحكمة الجهة المؤهلة بالتحقيق ،إذ يباشر مهامه بعد حصوله

على معلومات من الدول األطراف تفيد بوقوع جرائم دولية واردة في المادة  5من النظام األساسي للمحكمة،
ومن ثم يقيم جديتها والمستندات المرفقة بها ،ويتخذ القرار النهائي بالشروع في التحقيق ،ويمكن أن يتحصل

(  )1صالح عبد العاطي ،خيارات مالحقة اًلحتالل جنائيا بعد حصول فلسطين عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة ،تاريخ التصفح:
 2036/05/33الساعة ،32:34 :منشور على الرابط اًللكتروني التالي:

www.gaza online.net

( ) 2امحمدي بويينة آمنة" ،انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية و إمكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم اًلحتالل
اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني" ،المؤتمر الدولي الثالث عشر تحت عنوان :فلسطين قضية وحق ،المنظم برعاية اإلتحاد العالمي

للمؤسسات العلمية وبالتعاون العلمي مع جامعة اإلسراء بغزة ينظم مركز جيل البحث العلمي يومي  2و 1ديسمبر  2037بمدينة
طرابلس – لبنان ،ص .5
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على هذه المعلومات من مصادر مختلفة وقد تكون مستمدة من لجان التحقيق التي تنشئها منظمة األمم

المتحدة ،وهو ما حصل فعال ،بحيث أعدت لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق اإلنسان التابع

لألمم المتحدة تقري ار مفصال عن الجرائم التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية خالل عملياتها العسكرية ضد غ ةز

بداية من تاريخ  31حزيران  2034والذي صادق عليه مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ  24حزيران ،)1 (2035

ودعا قرار مجلس حقوق اإلنسان الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب

التي ارتكبت خالل النزاع في قطاع غ ةز صيف .2034

فقد تبين من خالل التحقيقات التي قامت بها لجنة التحقيق السابقة ،أن عملية العدوان أدت إلى قتل

 3436شخص وجرح أكثر من  33ألف آخرين ،وهدم البنية التحتية لقطاع غزة ،ووقع هذا العدد من القتلى

والذين كانوا في أغ لبهم من المدنيين نتيجة الهجمات العشوائية المتعمدة التي شنتها القوات اإلسرائيلية على
المدنيين واستخدام أسلحة محظورة دوليا ،كما كانت رئيسة اللجنة القاضية األميركية من نيويورك "ماري

ماكغوان ديفيس" ،قد أعلنت أن" :الدمار والمعاناة اإلنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على

األجيال القادمة".

ما يميز التقرير الذي وضعته لجنة تقصي الحقائق ،أنه يحث صراحة على وجوب محاكمة األشخاص الذين
ارتكبوا الجرائم التي عاقب عليها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ،3112وقدم أدلة تثبت

سياسة إسرائيل الممنهجة للقضاء على الشعب الفلسطيني بانتهاكه لكافة القواعد اإلنسانية وارتكابه لصور
الجرائم التي تضمنتها المواد  7و 6و 2من نظام روما لعام  ،3112مما يشكل دليال على توفر نية لدى
القادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية( .)2
على ضوء هذه الحقائق استنتجت لجنة تقصي الحقائق ،أن استهداف قوات إسرائيل وقصف البنايات

السكنية ينتهك ثالثة مبادئ أساسية للقانون اإلنساني الدولي ،أًل وهي :التمييز والنسبية والحيطة ،وبالتالي

ما يجعلها ترقى إلى جرائم حرب طبقا لما ورد في نص المادة الثام نة من النظام األساسي للمحكمة؛ وأبعد

من ذلك أشار الخبراء األمميون إلى أن تكتيكات الجيش اإلسرائيلي تنتهك قانون الحرب وتعكس سياسة
أوسع وموافقة ضمنية من قبل صانعي القرار على أعلى المستويات في الحكومة اإلسرائيلية.

ودعت اللجنة جميع األطراف إلى إنشاء آليا ت لمحاسبة ومحاكمة وادانة كل المسؤولين اإلسرائيليين

عن الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين ،والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ،وأشارت رئيسة لجنة تقصي
( )1أنظر :قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  52/21الصادر بتاريخ  24حزيران  ، 2035المتضمن المصادقة على تقرير اللجنة المستقلة
لتقصي الحقائق المنشاة بموجب القرار رقم (دإ ،)3/23الوثيقة رقم ،)A/HRC/RES/29/52 ( :وثيقة متوافرة على الموقع اًللكتروني

التالي:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
( )2شيشتر عبد الوهاب" ،نتائج إنضمام فلسطين إلى ال محكمة الجنائية الدولية على الجرائم اإلسرائيلية" ،ص  ،217وكذلك :أنظر قرار

مجلس حقوق اإلنسان رقم  52/21الصادر بتاريخ  24حزيران  ، 2035المتضمن المصادقة على تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
المنشاة بموجب القرار رقم (دإ.)3/23
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الحقائق "ماري َم ْكغيوان ديفيس" إلى حالة الشبان األربعة األقارب الذين قتلوا على شاطئ غزة في يوليو عام

 ،2034ال تي طفت من جديد على الساحة العالمية؛ نظ ار لنتائج تحقيقات النيابة العامة العسكرية المخيبة
لآلمال ،وأوضحت أن األمر يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إيجاد آليات محاسبة على جميع الجهات

المسؤولة.

من جهته تلقى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية معلومات بشأن الجرائم المرتكبة خالل العدوان
اإلسرائيلي على غ ةز عام  ، 2034تفيد بوقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ،وقامت المدعية العامة

بفتح تحقيق أولي فيها؛ بعد الطلب المقدم لها رسميا من قبل السلطة الفلسطينية في  25حزيران 2037؛

مستندة في ذلك إلى قبول عضوية فلسطين بالمحكمة بتاريخ  3أبريل  ،)1 (2037بموجب الفق ةر الثالثة من
المادة  32من النظام األساسي باختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بداية من

 31حزيران .)2 ( 2034

لكن ما يحز في النفس ،أنه قد تم تحريك الدعوى منذ تاريخ اًلنضمام الفعلي للمحكمة ولم تتحرك المدعية
العام ليومنا هذا؛ ولم تتخذ أي قرار بشأن وجود أساس معقول لمباشرة التحقيق في الجرائم التي أحالتها

فلسطين إليها ،وانما هي مازلت في مرحلة عملية الفحص األولى إليجاد أساس معقول لمباشرة التحقيق،
رغم ثبوت األدلة الموثقة للعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين ،تلك الجرائم التي تم توثيقها من قبل لجنة
تقصي الحقائق ،إًل أن تأخر البت في قبول التحقيق من قبل المدعية العامة لمدة تتجاوز السنة أمر غير

مبرر ،فاألكيد أن مبدأ التكامل بين اختصاص القضاء الوطني الفلسطيني متوافر باعتبار أن القضاء الوطني
الفلسطيني لن يستطيع محاكمة قوات اًلحتالل كذلك إن سلطات المحتل لن تحاكم قواتها عن جرائمهم ضد

الفلسطينيين وان تحرك قضائها في بعض الحاًلت فإن ذلك أدى إلى نهاية المطاف إلى محاكمات صورية

ًل غير ،ويبدو لي أن عدم مباشرة التحقيق النهائي والبطء في اإلجراءات أمام المحكمة يرجع إلى تأثير

اًلعتبارات السياسية على مهامها ،هذا على الرغم من ثبوت األدلة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إثر

العدوان على غزة بتاريخ  6تموز عام  2034ومازالت ترتكبها في مواجهة الشعب الفلسطيني.

ذلك أنه كان يتوجب على المدعية العامة إجراءات التحقيق بعد تأكد الغرفة التمهيدية من توافر أساس
للتحقيق ،كما كان عليها أن تطلب أدلة إضافية من الهيئات التي وثقت الجرائم خصوصا هيئة األمم

المتحدة وبالتحديد لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق اإلنسان للقيام بالتحقيقات الالزمة والتي
َّ
وثقت تلك الجرائم في تقريريها المصادق عليه من قبل مجلس حقوق اإلنسان في حزيران  ،2035كما يمكنها
اًلستناد إلى التقارير التي وضعتها منظمات غير حكومية كمنظمة هيومن رايتس ووتش ،وكذلك منظمة

(  )1شيشتر عبد الوهاب ،المرجع نفسه ،ص.ص .215- 214
)2 ( C.P.I, Le Procureur de la Cour pénale internationale Fatou BENSOUDA, ouvre un examen
préliminaire de la situation en Palestine, Communiqué de presse du Procureur du 16 Janvier 2015 Doc
: ICC-OTP-20150116- PR1083. Document disponible sur le site :
www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press and media/press releases/Pages/pr1083.aspx
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العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي تابعت مجريات عدوان تموز  2035ووثقت الجرائم التي ارتكبت
ضمنه؛ فعمل التحقيق يتطلب البحث عن األدلة وتحليلها ،فقد نظم الباب التاسع من النظام األساسي

للمحكمة الجنائية الدولية التعاون الدولي والمساعدة القضائية(  ،)1وتلتزم الدول بالتعاون مع المحكمة في

إطار اختصاصها في حزيران بالتحقيق في الجرائم( .)2

لكن هناك عقبة تعطل الدعوى وهي :أنه يجوز للدول األطراف قانونا أن ترفض التعاون مع المحكمة في
حالة وجود تهديد ألمنها القومي أو التزام دولي سابق متعلق بحصانة الشخص الدبلوماسية أو إتباعه لدولة

ثالثة ،وتعترض هذه الحاًلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى ولو ثبتت التهم ضد أشخاص تابعين

للدول األطراف ،نتيجة لذلك ،يمكن إلسرائيل أن ترفض التعاون معها على أساس أن الكشف عن معلومات
ووثائق سرية من شأنه أن يمس بأمنها القومي وهو ما قامت به أثناء التحقيقات التي أجرتها لجان تقصي

الحقائق المنشأة من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

إضافة إلى ذلك ،يمكن للدول األطراف هي األخرى أن ترفض تسليم مرتكبي الجرائم اإلسرائيليين إذا كانت

هناك اتفاقيات ثنائية مبرمة بينها وبين إسرائيل في مجال التعاون القضائي تمنع التسليم والتقديم إلى المحكمة،

معنى ذلك ،أنه ًل يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها أن تتصرف على
نحو ًل يتفق مع التزاماتها الناتجة عن اتفاقيات دولية تقتضي موافقة إسرائيل كشرط لتقديم أحد رعاياها إلى

المحكمة ،وًل يمكن أن يحصل ذلك إًل بعد موافقتها على التنازل عن الحصانة المقر ةر للشخص المتهم أو
التقديم لصالح المحكمة( .)3

كما يجب إدراك أن المتهم بارتكاب جرائم ضم الشعب الفلسطيني ،قد يدفع بالحصانة التي يتمتع بها باعتبا هر
من المسؤولين العموميين أو باعتباره دبلوماسيا أو باعتباره رئيسا حاليا أو سابقا للدولة ،لكن الحصانة مهما
تكن الحالة هي للدولة ًل للمتهم ،ولذلك من حق الدولة أن تجرده منها ،بل يجب الضغط عليها من أجل

ذلك ،وفي هذا السياق إن القانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمبادئ التي أرساها نظام
نورنمبورغ ،وكذا الحال بالنسبة للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغسالفيا السابقة ،يؤكد على أن

الصفة الرسمية للشخص باع تبا هر رئيسا للدولة ًل تعفيه بحال من األحوال من المسؤولية ،كما تنص عليه

المادة  26من القانون األساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية( .)4
(  )1المادة  62من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .3112
(  )2صفوان محمد شديفات ،المرجع السابق ،ص .05

(  )3أنظر :المادة  12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .3112
(  )4نصت المادة المــادة ( )26على أنه:

" - 1يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية ،وبوجه خاص فإن الصفة

ال منتخبا أو موظفا حكومياً ،ل تعفيه بأي
الرسمية للشخص ،سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممث ا
حال من األحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي ،كما أنها ًل تشكل في حد ذاتها ،سببا لتخفيف العقوبة.
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لكن في المقابل نجد أن إسرائيل من جانبها ،أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول األطراف وغير األطراف
في النظام األساسي بغرض منع المحكمة من متابعة رعاياها المتهمين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين

خالل اًلعتداءات التي تشنها استم ار ار على األراضي المحتلة ،والتي شكلت سابقة خطيرة في القانون الدولي،

وهذا نظ ار لتعارضها مع قواعده اآلمرة ،والتي ًل تسمح باإلفالت من العقاب عند ارتكاب جرائم دولية ،ويمكن

الحكم عليها مسبقا بكونها باطلة(  ،)1ألن الحصانة المقررة لممثلي الدول الذين يرتكبون جرائم دولية ًل يعتد
بها في النظام األساسي( .)2

أما عن القانون الواجب تطبيقه فطبقا للمادة  23من النظام األساسي ،فإنه تُطبق المحكمة:
قواعد النظام األساسي للمحكمة ،وأركان الجرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة والصاد ةر

من المؤتمرات الدبلوماسية الالحقة إلصدار النظام األساسي.
المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده والقانون الدولي للمنازعات المسلحة.

للنظم القانونية في العالم ،وذلك
المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية ُ
بشرط أًل تتعارض هذه المبادئ مع النظام األساسي للمحكمة أو قواعد القانون الدولي وًل مع المعايير

الدولية لحقوق اإلنسان.

سوابق قضائية سبق للمحكمة أن أقرتها أو فسرتها.

ويجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون متفق عليه مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وًل ينطوي

على تمييز ألي سبب ".

وعلى أي حال ،فإن مالحقة اًلحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية ليس باألمر السهل

والهين كما يصوره الحقوقيين والساسة والباحثين ،وأؤكد أن الفلسطينيين أمام معركة قانونية معقدة ،تحتاج
لقدرات قانونية عالية المستوى إضافة إلى ميزانية مالية كبيرة وعدم التراجع أمام الضغوطات التي سيفرضها

المحتل اإلسرائيلي لتعطيل الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية ،ومن جهة أخرى ،فإن اعتبار اختصاص

المحكمة مكمالا لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ،يعطي "إسرائيل" فرصة للتحايل على القانون،

من خالل اإلعالن أنها سوف تقدم بعض المتهمين إلى لجان تحقيق إسرائيلية" ،تمهيدا لتقديمهم إلى محكمة
جنائية إسرائيلية" ،وإلسرائيل" سوابق قانونية عديدة في هذا المجال ،فقد قدمت بعض جنودها وضباطها إلى

محاكم صورية وحكمت عليهم أحكاما شكلية.
كذلك من المعيقات أن فتح التحقيق من مكتب المدعي العام يقتضي أن ينظر في مقبولية الوضع
بموجب النظام األساسي للمحكمة والسياسات والممارسات التي ينتهجها المكتب ،ويمكن للمتهم أو الدولة

ً- 2ل تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو
الدولي ،دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".

(  )1شيشتر عبد الوهاب ،المرجع السابق ،ص.ص .244- 241
(  )2أنظر :المادة  26من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .3112
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التي لها اختصاص إقليمي في التحقيق أو المحاكمة ،أن تقدم طلبا بعدم مقبولية الدعوى ،والدولة التي تدعي
بأن الدعوى من اختصاصها تدفع في طلبها بأنها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت

فعالا المقاضاة وباشرت فيها ،ولدى تقديم مثل هذا الطعن فإنه ُيحال إلى دائرة ما قبل المحاكمة للنظر والبت
فيه ،ثم يحال الطعن إلى الدائرة اًلبتدائية ،ويجوز لمن قدم الطلب استئناف الق اررات الصادرة والمتعلقة

باًلختصاص أو المقبولية إلى دائرة اًلستئناف وفقا للمادة ( )22من النظام األساسي ،وبناء عليه بإمكان
إسرائيل إلعاقة عملية المحاكمة مستقبال أن تقدم طلبا للطعن بمقبولية الدعوى.

جوهرية إضافية تعرقل قدرة المدعي
عقبة
ا
كذلك سيشكل امتناع إسرائيل عن التعاون مع المحكمة يشكل ا

العام على إجراء التحقيقات ،ومن الممكن أن ًل يعرقل إحجام إسرائيل عن التعاون الحاًلت الجلية والواضحة
مثل أنشطة إسرائيل اًلستيطانية ،ولكنه سوف يعرقل قد ةر المدعي العام على التحقيق في الحاًلت األكثر

تعقيدا المتعلقة باألعمال العدائية التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة منذ عام  2034إلى يؤمنا هذا ،فإذا
ا
امتنعت إسرائيل عن عرض روايتها لألحداث ،قد يستشعر المدعي العام عدم القدرة على إطالق واتمام
تحقيق جنائي يزعم وقوع انتهاكات.

لكن ما يميز النظام األساسي هو القاعدة التي تقرر عدم تقادم الجرائم اإلسرائيلية ضد الشعب

الفلسطيني مهما مر الزمان عليها تبق ى إمكانية مالحقة المجرمين اإلسرائيليين عن جرائمهم ضد الشعب
الفلسطيني ،وهذا ما أكده حكم المادة ( ) 21التي قررت أنهً" :ل تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص

المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه".

المبحث الثاني

البدائل المتاحة أمام فلسطين في حالة عدم إمكانية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تترتب المسؤولية الدولية في حالة قيام شخص من أشخاص القانون الدولي العام بفعل ألحق ضر ار بشخص

ن
اء كان مشروعا أو غير مشروع ،أما بالنسبة للحالة التي نحن
آخر من أشخاص القانو الدولي العام سو ا
بصدد دراستها وهي المسؤولية عن الجرام اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ،فسلطات اًلحتالل قامت
بارتكاب جرائم حرب متعددة من خالل سياسات القتل والتصفية الجسدية واساءة معاملة المدنيين في األراضي

المحتلة واتباعها لسياسة الحصار والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول مساعدات الغذائية والطبية كما
تعمدت توجيه هجماتها المستم ةر ضد المباني المخصصة ألغراض دينية أو عالجية أو تعليمية( .)1

وعليه ،سيتم التعرض من خالل هذا الجزء لعرض اآلليات الدولية البديلة التي تصلح لمساءلة مجرمي
الحرب اإلسرائيليين وقد احترنا من تلك اآلليات آليتين هما :القضاء الوطني ذو اًلختصاص العالمي

والمحاكم الوطنية ،وعلى الرغم من وجود آلية ثالثة مطبقة على الصعيد الدولي وهي المحاكم الدولية الخاصة
إًل أننا أثرنا عدم الخوض فيها ألنها من الناحية العملية مستبعدة ،حيث أن تشكيل مثل هذه المحاكم يحتاج

(  )1تقرير منظمة العفو الدولية في  32أبريل .2002
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إلى قرار من مجلس األمن وفقا للفصل السابع ،ما يعني موافقة جميع الدول التي تملك حق الفيتو وهو أمر

غير متصور بخصوص الحالة الفلسطينية.

المطلب األول :تفعيل اَّلختصاص القضائي العالمي

وهذا الخيار يعني بأنه من حق أية دولة طبقا ًلتفاقية جنيف األربع لعام  ،3141محاكمة المتهمين بارتكاب

الجرائم ضد اإلنسانية ،بصرف النظر عن مكان وقوع الجرائم ،طبقا لقوانين الدولة ذاتها ،ويستند مبدأ

اًلختصاص العالمي عل ى أساس تعاقدي ،نجده واضحا بال لبس أو غموض ،فيما تنص عليه نصوص

المواد  347-321-50-41المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام  3141التي أقرت على الدول
التزاما باتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنفيذية لقمع جرائم الحرب وضمان توقيع العقاب على الفاعلين

لها وذلك بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الجرائم أو جنسية مرتكبها ،حيث ألزمت النصوص الدول
األطراف فيما يتعلق باًلنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات األربع ،بالبحث عن المتهمين بارتكاب هذه اًلنتهاكات
بغض النظر عن جنسيتهم وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم للمحكمة من جانب دولة

أخرى ،وذلك طبقا للمبدأ القاضي بالتزام الدول بـ"إما المحاكمة أو التسليم" ،ولعل اًلختصاص الجنائي الدولي

يتيح نظريا على األقل لنحو  46بلدا (معظم دول مجلس أوروبا) التقدم أمام المحاكم الوطنية ورفع دعاوي

تطلب جلب المتهمين إلى العدالة لمقاضاتهم ،وا بالغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بهذه الجرائم،
حيث تقع هذه المسألة ضمن سلطاته واختصاصهً ،لسيما بعد إخطار مجلس األمن بذلك ،يكفي أن يحمل
الضحية جنسية البلد الذي يرفع الدعوى أمام قضاء بلده ،ليحق له مقاضاة المتورطين في جرائم يقدمها ضد

مجهول أو ضد شخص بذاته من المسؤولين اإلسرائيليين ،حتى وان كان يتمتع بحصانة ،ألن هذه األخيرة
ًل تعفيه عن المسائلة بارتكاب الجرائم( .)1

إن اللجوء إلى هذا الخيار ممكن ،رغم أنه غير مضمونً ،لسيما من خالل الضغوط السياسية والتعقيدات

القانونية ،التي قد تجعل الجناة يفلتون من يد العدالة؛ كما حدث عندما تراجعت بعض الدول األوروبية عن
مبدأ الوًلية القضائية الدولية ًلسيما دول مثل (بلجيكا ،اسبانيا ،بريطانيا) على أثر تقديم دعاوي بحق عدد

من المسؤولين اإلسرائيليين بعد مجازر صب ار وشاتيال في لبنان عام .3122

ومن الدول التي نصت أنظمتها القضائي ة على اًلختصاص القضائي العالمي مع بعض اًلختالفات في
األصول والقواعد :بريطانيا ،وهولندا ،ونيوزيالندا ،وسويسرا ،والدول اًلسكندينافية وبلجيكا التي أـولت اهتماما

كبي ار لموضوع اًلختصاص العالمي ،وكانت اسبانيا حتى صيف سنة  2001من الدول التي تبنت هذا

اًلختصاص ومارسته على نطاق واسع.

(  )1إبراهيم شعبان ،الموانع التي تحول دون محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين دوليا ،تاريخ التصفح 2036/05/33 :الساعة،32:32 :
منشور على الرابط اًللكتروني التالي:

www.freeopinion palestine.plogspot.com
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ومن التطبيقات ،نذكر أنه في اسبانيا ،فإن القانون ينص على مبدأ اًلختصاص العالمي بشكل صريح،

ويعطي للمحاكم اًلسبانية صالحية محاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات ًلتفاقيات جنيف ،دون
اشتراط أي عالقة لمكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو المتهم ،وعلى هذا األساس قبلت المحكمة

الوطنية اًلسبانية الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في  ،2002/7/24ضد مسؤولين

إسرائيليين متهمين باقتراف جرائم حرب في قطاع غزة.

وبسبب الضغوط السياسية والدبلوماسية عدل القانون اًلسباني في  ،2001/5/31ليحد من الوًلية القضائية

العالمية ،بحيث يتم النظر فقط في القضايا التي يكون فيها ضحايا أسبان أو حالة أن المتهم متواجد على

األراضي اًلسبانية.

وفي النرويج رفعت دعوى قضائية ضد المسؤولين اإلسرائيليين ،وعلى رأسهم إيهود ألمرت لمسؤوليتهم عن

ارتكاب جرائم حرب خالل عملية ا لرصاص المصبوب ،ولكن المدعية العامة النرويجية قررت تجميد القضية
بحجة أن النرويج ًل تملك الوسائل الكافية لمتابعة القضية ،ولكنها اعترفت بوجود جرائم ارتكبت خالل

الحرب على غزة( .)1

وبناء على ما سبق ،يمكن لفلسطين أن تستفيد من هذه اآللية ،ولكن يتوقف ذلك على عدة أمور من بينها:

وجود جالية كبيرة (فلسطينية أو عربية) من أبناء البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم ممن يعيشون في المنفى،
سوف يساعد على إيجاد المناخ السياسي المناسب الذي يسمح بالسير في إجراءات القضية بدولة اًلدعاء.

الرأي العام في دولة اًلدعاء والذي يمثل عامال من عوامل رفع الدعوى ،فقد يكون من العسير إقناع النائب
العام أو قاضي التحقيق في بلد أجنبي بالشروع في التحقيق في جريمة ارتكبت خارج بلده ،ما لم يكن هناك

رأي عام داعم ،ألن ذلك يقتضي اقتطاع قدر من الموارد المالية والبشرية الالزمة للقضايا المحلية خصوصا
بسبب تكاليف الباهظة للقضايا الدولية( .)2

وهذا يتطلب من الجهات الفلسطينية ممارسة دور سياسي ودبلوماسي كبير بهذا الخصوص ،كما يلقي

عبئا على الجاليات العربية عموما والفلسطينية خصوصا من أجل القيام بالدور المطلوب مع المؤيدين

المحليين بأنه ًل يجوز ان تصبح دولتهم ملجأ أمنا لمرتكبي الجرائم الدولية.

المطلب الثاني :اختصاص القضاء الوطني بالمحاكمة

اختصاص القضاء الجنائي الدولي هو اختصاص مكمل ًلختصاص القضاء الوطني ،فإن اًلختصاص

ينعقد لقضاء دولة إسرائيل بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ،من الجنود والمدنيين الذين ارتكبوا جرائم

الحرب ،حيث أن القانون الدولي اإلنساني يلزم دولة إسرائيل باتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وقضائية
(  )1محمد موسى أبو هيجا ،مبدأ اَّلختصاص العالمي وجرائم الحرب اإلسرائيلية ،ضمن كتاب إسرائيل والقانون الدو لي ،الطبعة
األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات-بيروت ،2003 ،ص .211-215

(  )2سعيد طالل الدهشان ،كيف نقاضي إسرائيل؟ :المقاضاة الدولية إلسرائيل وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين ،الطبعة األولى،
مركز الزيتونة للدراسات واَّلستشارات-بيروت.3511 ،ص .131-138
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وتنفيذية لضمان المعاقبة على جرائم الحرب ،وذلك وفقا لنص المادة  347من اتفاقية جنيف الرابعة الملزمة

إلسرائيل باعتبارها طرفا في هذه اًلتفاقية وباعتبارها سلطة احتالل.

وهذا ما لم تقم به سلطات ودولة اًلحتالل ،فاختصاص المحكمة الجنائية الدولية سيكون مكمال ًلختصاص
القضائي الوطني ،وفي حال كل النظام القضائي الوطني فاعل ونزيه وذو مصداقية ويلتزم بالمعايير

الدولية(  ، )1لذا نجد بأن المحكمة بإمكانها ممارسة اختصاصاتها في حالتين :األولى عند انهيار النظام
القضائي والثانية عند رفضه أو فشله من القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة األشخاص المتهمين
بارتكاب الجرائم ،وهذا ما تؤكده وقائع وتقارير المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية وتقارير المقرر الخاص

لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ،وأيضا ما أكدته بعثة تقصي الحقائق بشأن العدوان على قطاع

غ ةز عام  ، 2034وبالنظر إلى السوابق التاريخية يتبين بأن دولة اًلحتالل اإلسرائيلي لم تقم بالوفاء بالتزاماتها
الدولية الخاصة بمالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب من الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين عن الجرائم التي

ارتكبت من قبلهم في حق الشعب الفلسطيني.

بالتالي ،إذا أثبتت الس لطات الفلسطينية أن إسرائيل لم تحاكم مواطنيها أمام القضاء اإلسرائيلي أو أنها أجرت

محاكمات صورية فإنه يمكنها التمسك بآليات بديلة أخرى.

لكن هنا يمكن إلسرائيل أن تعطل اإلجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية من خالل إنشائها للجان تحقيقي

وطنية حول تجاوزات قواتها العسكرية خالل عدوانها على غزة عام  ،2034بهدف منع محاكم أخرى أو
المحكمة الجنائية الدولية من التصدي لتلك اًلنتهاكات لسنوات عديدة ،خاصة أن أغلب هيئات التحقيق

التي تنشئها لهذا الغرض تتخذ عدة سنوات إلعالن نتائجها( .)2

أخي ار يمكن القول بأن اتخاذ المحكمة لق ار ارت بشأن عدم قد ةر أو رغبة إسرائيل في محاكمة مرتكبي الجرائم

الدولية من رعاياها أمام قضائها الوطني مسألة موضوعية قابلة للتقدير ،وهذا التقدير يمكن أن يكون مبنيا
على اعتبارات غير قانونية تراعى فيها مصالح إسرائيل ،وًل يمكن لها أن تتخذ أي قرار في المسألة إًل بعد

دخولها في مشاورات معها( .)3
الخاتمة

نخلص في األخير ،أن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية إيجابيات تفوق بكثير السلبيات التي يرى
بعض الخبراء أنها ليست في صالح السلطة الفلسطينية ،في المقابل ،فإن المكاسب لفلسطين ستكون أكبر

(  )1صالح عبد العاطي ،المرجع السابق.

(  )2في هذا اإلطار ،أنشئت إسرائيل  31لجنة تحقيقي خالل عدوانها على غزة عام  2034للتحقيق حول تجاوزات قواتها خالل العمليات
العسكرية ،وكلفت كلها بالتحقيق حول قتل  26مدنيا من عائلة واحدة ،و 31طفال ،ونساء حوامل ،وقصف مدرسة األونروا وسيارات

إسعاف ،وقتل  326شخص خالل ق صف مدينة رفح ،حول ذلك راجع:
Sharon Weill, « Les incertitudes d’une justice inégalitaire : Ce que change l’adhésion de la Palestine à
la Cour pénale internationale », In/ Orient XXI Magazine, 15 Janvier 2015, pp.4-5.
(  )3شيشتر عبد الوهاب ،المرجع السابق ،ص.ص .243-240
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من الخسائر ،يكفي أنها تعد أحد اآلليات الردعية لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم اإلسرائيلية وستسهم
في إنصاف الضحايا وعائالتهم الذين ارتكبت في مواجهتهم الجرائم واًلنتهاكات اإلسرائيلية ،التي يمكن
تكييفها بأنها جرائم إبادة جماعية ،وجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم حرب وجريمة عدوان ،ورغم ذلك لم تتوجه

السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية حتى اليوم.

وتبين لنا ضرورة إعداد ملف الدعوى لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة اإلسرائيليين على جرائمهم

بحق أبناء الشعب الفلسطيني ،تحديدا تلك الجرائم المرتكبة بعد نفاد نظام روما األساسي بالنسبة لفلسطين
بتاريخ  31حزيران  ،2034وجرائم اًلستيطان واإلبعاد القسري ،ويجب أن يكون الملف متضمنا لوثائق

وبينات مقنعة؛ لهذا يجب تدوين اًلنتهاكات ،وارفاق ما يثبت هوية المعتدى عليه ،فضال عن التحقيقات أو
اإلفادات التي تؤيد اًلعتداء الحاصل ،وتحديد المرجعية القانونية الوطنية والدولية التي تنص على الحق
الذي انتهكه المعتدي ،وهنا يمكن اًلستفادة من الوثائق التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية واإلقليمية،

والجمعيات المحلية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،ويمكن طلب اإلرشاد القانوني والميداني من منظمة العفو

الدولية ،كما يمكن اًلستعانة بالمنظمات الدولية واإلقليمية ذات اًلختصاص.

وباإلضافة إلى حقوق الفلسطينيين المدنية ،يساءل اإلسرائيليين مسؤولية جنائية ،بحيث يعاقب األشخاص

الذين أمروا أو خططوا أو نفذوا األعمال غير المشروعة والتي تعتبر جرائم بمقتضى نظام المحكمة الجنائية

الدولية ،وبمقتضى قواعد القانون الدولي العام واإلنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 3141
وبروتوكولها المكمل ًلتفاقيات جنيف األربع لعام  ،3166قد نصت على حق األطراف التي تضررت من

اقتراف الغير لجرائم دولية بحقها في مالحقة اآلمرين بارتكاب هذه الجرائم ومرتكبيها ،ومساءلتهم كمجرمي

حرب أمام محاكمها الوطنية سواء أكانوا عسكريين أو رجال دولة أم من السياسيين.

وعليه خلصنا من خالل ما سبق التعرض له إلى اًلستنتاجات التالية:

إن تكاثف الدعم الغربي لدولة الكيان اإلسرائيلي خاصة األمريكي ،سبب رئيسي في بقاء القضية الفلسطينية

تراوح مكانها ،كما أحدثت التدخالت أجنبية في شؤون الدول العربية بصفة عامة وبفلسطين بصفة خاصة،
والعمل على تفكيكها من الداخل وتهميش دورها في الخارج وخلق نوع من تضارب المصالح لدى األنظمة
العربية والحركات الفلسطينية الذي بدو هر عرقل جميع الجهود المبذولة إليجاد حل للقضية.

انضمام الس لطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية يحمل الكثير من الفرص والتحديات في الوقت
نفسه وفيه الكثير من اإليجابيات والسلبيات ،وذلك على رغم اعتباره" :إنجا از كبي ار وانتصا ار لدماء الشعب

الفلسطيني تجاه محاكمة قادة اًلحتالل السياسيين والعسكريين إلرتكابهم مجازر حرب ضد المدنيين".

أن محاكمة قادة إسرائيل عن جرائمهم ًل مستقبل لها في ظل اًلنقسام الذي أثر سلبا على وحدة الجهاز

القضائي وعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني .

111

ضعف القد ةر القانونية والقضائية :فقلة الخب ةر القانونية والقضائية تعتبر معيق داخل ًل يمكن اًلستهانة به،

حيث أن العمل في مجال مالحقة المهتمين بارتكاب جرائم دولية تحتاج إلى خبرات قانونية متعددة في مجال

القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي اإلنساني ،وغيرها.

وبعيدا عن مقوًلت التشاؤم والتفاؤلً ،لبد من إنتاج آلية وطنية تتضافر فيها وتنصهر كل الجهود نحو

صياغة إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى مقاومة اًلحتالل وعزله على كافة المستويات اًلقتصادية
والسياسية والقانونية باعتباره نظام قائم على احتالل أراضي الغير على أساس التميز والفصل العنصري،

وهذا يتطلب مجموعة من اإلجراءات التي يجب اتخاذها بشكل متكامل على النحو األتي:

-3لضمان فاعلية توجه فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ،فإنه يجب قراءة هذه الخطوة المهمة في
سياق إستراتيجية وطنية شاملة واضحة المعالم واألهداف ،ومستندة بشكل رئيسي إلى حق الشعب الفلسطيني

في محاكمة المحتل اإلسرائيلي عن جرائمه ،من دون تسييس للعدالة المستحقة لضحايا اًلنتهاكات الجسيمة
للقانون الدولي أو مساومة عليها ،ألن تحقيق العدالة يجب أن يكون غاية في حد ذاته بما في ذلك تحقيق
العدالة لضحايا اًلعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني وجرائمه في مواجهتهم التي يندى لها الجبين

اإلنساني.

 -2تفعيل دور المنظمات الدولية ،ودور مؤسسات حقوق اإلنسان ،ووسائل اإلعالم الفلسطينية ،في مقاضاة
إسرائيل وقادتها ،فالمدعية العامة للمحكمة قد تكون غير قادرة على المضي في سبيل مهمة مقاضاة إسرائيل

وتقديم الملفات واألدلة بدون اًلستعانة بتلك الهيئات لكونها كان لها الدور األهم في السنوات األخيرة في
توثيق وجمع األدلة التي تثبت قيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة في

مواجهة الشعب الفلسطيني ،كما تبين التجارب في إطار عالمية اًلختصاص القضائي أن معظم الدول ما

كان بإمكانها أن تتكلل مجهوداتها بالمقاضاة بالنجاح لوًل الدعم الناجع الذي قدمته منظمات لحقوق اإلنسان

دولية وأخرى إقليمية وغير حكومية لفائدة الضحايا.

 -1ضرورة توثيق اًلنتهاكات والجرائم بالطرق والمعايير المعتمدة من قبل المحكمة ،وتجهيز الملفات القانونية

المدعمة باألدلة والوثائق ،واًلستعانة في ذلك بخبراء دوليين على معرفة بعمل المحكمة.

-4لتفعيل خيار المحاكم ذات اًلختصاص العالمي ًلسيما األوروبية منها ،هناك جملة من الخطوات ًلبد
من توفرها لكي تكون فاعلة في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أو حتى التشويش سياسيا عليهم.
لتحقيق اًلستفادة األمثل من آلية المحكمة لمقاضاة قادة إسرائ يل ًلبد من تشكيل لجنة وطنية فلسطينية وًل
مانع من تعزيزها بكفاءات عربية ودولية إن لزم األمر ،لكي تتولى متابعة ملف المقاضاة أمام المحكمة،

وتكون من مهامها ما يلي:

جمع وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها القوات العسكرية اإلسرائيلية وذلك بالطرق والمعايير المعتمدة لدى المحكمة

في التوثيق.
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اًلستفادة من تقارير اللجان الدولية لتقصي الحقائق مثل تقرير جولدستون وتقرير لجنة شاباس وكذا تقارير

المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان مثل هيومان رايتس ورتش ومنظمة العفو الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان

المحلية.

تشكيل لجنة وطنية عليا تكون مهمتها حصر الجرائم التي اقترفها المتهمين اإلسرائيليين في (محرقة غزة)

وجمع أدلة الثبوت قبل ضياع معالمها

وطبعا مواصلة العمل من قبل الهيئات التابعة لمنظمة األمم المتحدة على تطبيق توصيات تقرير لجنة

تقصي الحقائق لعام  ،2035خاصة وأن انضمام فلسطين للمحكمة هر انجاز كبير ًلبد من أن تبنى عليه
خطوات أخرى مدروسة ومنهجية للوصول إلى الهدف المرجو وهو مساءلة مجرمي المحتل اإلسرائيلي عن

جرائمهم في مواجهة الشعب الفلسطيني.
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أوَّل :المراجع باللغة العربية

قائمة المــــــراجـــع

 .Iالك ـ ـ ــتب والمؤلفات

 .3أحمد أبو الروس ،اإلرهاب والتطرف والعنف الدولي( ،د.ط) ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،

.2000

 .2أمحمدي بوزينة أمنة ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،دار الجامعة الجديدة ،الطبعة األولى،

اإلسكندرية.2034 ،

 .1حيدر عبد الرزاق حميد ،تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية

الدولية الدائمة ،دار الكتب القانونية-دار شتات للنشر والبرمجيات ،األردن.2002 ،

 .4سعيد طالل الدهشان ،كيف نقاضي إسرائيل؟ :المقاضاة الدولية إلسرائيل وقادتها على جرائمهم بحق

الفلسطينيين ،الطبعة األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات-بيروت.2036 ،

 .5طارق فوزي ،عصر المقاومة ،الطبعة األولى ،دار األحمدي للنشر ،القاهرة.2006 ،

 .7عبد الفتاح بيومي حجازي ،قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية ،دار الفكر الجامعي،

اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األولى.2007 ،

 .6عبد الناصر حريز ،النظام السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي (دراسة مقارنة مع النازية والفاشستية والنظام

العنصري في جنوب إفريقيا) ،الطبعة األولى ،مكتبة مدبولي( ،د.ب.ن).3116 ،

 .2غازي حسين ،اًلحتالل اإلسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات اًلستشهادية( ،د.ط) ،اتحاد الكتاب

العرب ،دمشق.2006 ،

 .1مجدي كامل ،هولوكوست غزة -هيروشيما القرن الواحد والعشرين ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العربي،

القاهرة-دمشق.2030 ،

 .30محمد أحمد داود ،الحماية األمنية للمدنيين تحت اًلحتالل في القانون الدولي اإلنساني ،دار الكتب

والوثائق القومية ،مصر.2002 ،

 .33محمد وليد أحمد جرادي ،اإلرهاب في الشريعة والقانون( ،د.ط) ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،بيروت،

.2008

 .32محمد موسى أبو

هيجا ،مبدأ االختصاص العالمي و جرائم الحرب اإلسرائيلية ،ضمن كتاب إسرائيل والقانون الدولي،

األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واَّلستشارات-بيروت،

الطبعة

.2003

 .31محمود شريف بسيوني ،الجرائم ضد اإلنسانية ،من كتاب جرائم الحرب تأليف لورنس فيشلر وآخرون،

ترجمة غازي مسعود ،تقديم حنان العشراوي ،دار أزمنة للنشر ،الطبعة الثانية ،األردن.2006 ،

 .34كمال حماد ،اإلرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان.2001 ،
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 .35فرغلي هارون ،لعبة خلط األوراق (مقاومة اإلرهاب أم إرهاب المقاومة؟) ،مراجعة وتقديم علي

المكاوي( ،د.ط) ،دار الوافي للنشر للطباعة والنشر ،سلسلة الوافي الثقافية ،العدد الثالث ،القاهرة.2007 ،

 .37هبة هللا أحمد خميس ،اإلرهاب والصراع والعنف في الدول الغربية( ،د.ط) ،مكتبة الوفاء القانونية،

مصر.2033 ،

 .36وائل أحمد عالم ،مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية ،دار النهضة العربية،

القاهرة.2003،

 .IIالمجالت والمقاًلت والدراسات

 .3أشرف محمد كشك وأحمد ثابت الذيب« ،اإلرهاب الدولي في القرن الحادي والعشرين األساليب ...وآليات

المواجهة»  ،مجلة دراسات إستراتيجية ،المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية ،العدد ( ،)7العام الثانية،
الكويت ،ديسمبر .2003

 .2حسام علي شيخة ،جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية
باألهرام ،القاهرة.2002 ،

 .1شيشتر عبد الوهاب" ،نتائج انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم اإلسرائيلية"،
المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،السنة السادسة ،المجلد  ،32العدد  ،02جامعة بجاية.2035 ،

 .4صفوان محمد شديفات" ،اختصاص المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية" ،المجلة األردنية للعلوم
التطبيقية ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد السابع عشر ،العدد الثاني.2035 ،

 .5عماد جاد« ،اإلرهاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة» ،مجلة الوحدة ،العدد ) ،(76لعام
.3110

 .7عصام مفلح« ،مفهوم اإلرهاب والموقف الدولي إرهاب الدولة وارهاب المنظمات» ،مجلة الفكر السياسي،
العدد السابع عشر ،العام الخامسة ،خريف-شتاء .2002

 .6غازي حسين ،الجيـش اإلسرائيلي والهـولـوكـوسـت على الشعب الفلسطيني ،مجلة الفكر السياسي ،اتحاد

كتاب سوريا ،العدد ( ،)37دمشق.2002 ،

 .2محمد أبو الرب« ،محاكمة إسرائيل على حصار قطاع غ ةز»  ،مجلة المستقبل العربي ،العام الحادية

والثالثون ،العدد ( ،)151مركز دراسات الوحدة العربية ،يناير .2001

 .1مخلد الطراونة" ،الجرائم اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها
للمحاكمة" ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت.2001 ،

 .30كينة محمد لطفي" ،مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة" ،مجلة دفاتر
السياسة والقانون ،العدد ( ،)34يناير.2037 ،
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.IIIاألطروحات والرسائل الجامعية

 .3أمنة أمحمدي بوزينة ،الخلط بين اإلرهاب والمقاومة وأثره على القضية الفلسطينية منذ عام ،2003
أطروحة دكتوراه في القانون الدولي ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،3الجزائر.2035 ،

 .2جمال زايد هالل أبو العين ،اإلرهاب وأحكام القانون الدولي ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،
معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.2004 ،

ًل لمتطلبات نيل درجة الماجستير
 .1فدوى الذويب الوعري ،المحكمة الجنائية الدولية ،قدم هذا البحث استكما ا
في القانون كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2034 ،

.IVالمواثيق والوثائق الدولية

 .3اتفاقية ًلهاي الثانية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والالئحة الملحقة بها المؤرخة في

 21سبتمبر لعام .3211

 .2اتفاقية ًلهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والالئحة الملحقة بها المؤرخة في

 32أكتوبر.3106

 .1اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  32أوت .3141

 .4اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  32أوت .3141
 .5ال بروتوكول اإلضافي األول ًلتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية الصادر

بتاريخ  2يونيه .3166

 .7النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في .3112/06/36

 .Vالجرائد والوكاًلت ومراكز الدراسات

 .3مجز ةر حي الشجاعية في غزة تتواصل وسقوط أكثر من  70قتيالا ،صحيفة الحياة ،نشر في  20يوليو
.2034
 .2شهداء جدد جراء قصف بالطائرات استهدف شقة في حي الرمال ،شبكة فلسطين لألنباء ،نشر في

 20يوليو .2034

 .1مسؤولو الصحة :مقتل  40فلسطينيا على األقل في قصف إسرائيلي على غزة ،وكالة رويترز ،نشر

في  20يوليو 2034

 .4مجزرة الشجاعية  64قتيال وأكثر من  150جريحا ،روسيا اليوم 20 ،يوليو .2034

ال فلسطينيا في "الشجاعية" .في أعنف هجوم إسرائيلي منذ حرب  ،3176صحيفة النهار ،نشر
 70 .5قتي ا

في  20يوليو .2034

 .7ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة الشجاعية إلى  ،40صحيفة السبيل ،نشر في  20يوليو .2034
 .6مئات الشهداء والجرحى في مجازر شرق غزة ،صحيفة فلسطين ،نشر في  20يوليو .2034
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 .VIالتقارير والنشرات

 .3التقرير السنوي السادس ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،حالة حقوق المواطن الفلسطيني،

 13ديسمبر .2000

 .2تقرير منظمة العفو الدولية إسرائيل واألراضي المحتلة( ،اًلستخدام المفرط للقوة المميتة) ،أكتوبر ،2000

رقم الوثيقة (.)MDE 35/43 /00

 .1تقرير بعنوان« :غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ 3115/25شهيدا و 2300جريح» ،المركز الفلسطيني
لإلعالم ،نشر في  13يوليو .2034
 .4تقرير» :الغارات اإلسرائيلية على المنازل يبدو أنها عقاب جماعي« ،منظمة هيومن رايتس ووتش ،العدد

( ،)4124نيويورك 30 ،تموز .2034

 .5ملف معلومات رقم ( :) 22العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،عملية "العصف المأكول" -عملية

"الجرف الصامد"  2034/2/27 – 2034/6/6إعداد قسم األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات
واًلستشارات ،بيروت –لبنان.2035 ،

 .7داوود درعاوي ،سلسلة التقارير القانونية ( ،) 24تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية

إسرائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان ،رام

هللا.2003،

 .6تقرير صادر عن مؤسسة مفتاح ،بعنوان الخسائر الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى ،بتاريخ

.2003/5/24

 .2التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ) 13 (PCHRديسمبر للعام ،2002
الطبعة األولى ،حقوق الطبع محفوظة للمركز غزة ،نشر في أبريل .2001

 .1تقرير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان حول اًلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل عام
 2007وأثرها على أداء السلطة الفلسطينية ،رام هللا.2006 ،

 .30تقرير» :الغارات اإلسرائيلية على المنازل يبدو أنها عقاب جماعي« ،منظمة هيومن رايتس ووتش،
العدد ( ،)4124نيويورك 30 ،تموز .2034

 .33تقرير بعنوان« :غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ 3115/25شهيدا و 2300جريح» ،المركز الفلسطيني
لإلعالم ،نشر في  13تموز .2034

 .32مراسل اإلذاعة :ارتفاع حصيلة اليوم ال ـ 24من العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى 3171
شهيدا ،اإلذاعة الجزائرية 31،يوليو .2034

 .VIIالمؤتمرات والندوات

امحمدي بويينة آمنة" ،انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وامكانية تفعيل اختصاصها في

مواجهة جرائم اإلحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني" ،المؤتمر الدولي الثالث عشر تحت عنوان:
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فلسطين قضية وحق ،المنظم برعاية اإلتحاد العالمي للمؤسسات العلمية وبالتعاون العلمي مع جامعة اإلسراء
بغ ةز ينظم مركز جيل البحث العلمي يومي  2و 1ديسمبر  2037بمدينة طرابلس – لبنان.

.VIIIالمقاًلت والمراجع اًللكترونية

 .3غازي حسين« ،التفريق بين المقاومة واإلرهاب في القانون الدولي» ،شبكة البصرة ،بتاريخ  22نيسان
2032م( ،د.ت) ،منشور على الرابط اًللكتروني التالي:

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm

 .2التقرير اًلستراتيجي الفلسطيني لعام  ،2001تحرير محسن محمد صالح ،الطبعة األولى ،مركز الزيتونة
للدراسات واًلستشارات ،بيروت-لبنان ،2030 ،منشور على الرابط اًللكتروني التالي:

www.badil.org

 .1صالح عبد العاطي ،خيارات مالحقة اًلحتالل جنائيا بعد حصول فلسطين عضوية الدولة المراقب في

األمم المتحدة ،تاريخ التصفح 2036/05/33 :الساعة ،32:34 :منشور على الرابط اًللكتروني التالي:

www.gaza online.net

.33قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  52/21الصادر بتاريخ  24حزيران  ،2035المتضمن المصادقة على
تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المنشاة بموجب القرار رقم (دإ ،)3/23الوثيقة رقم:

( ،)A/HRC/RES/29/52وثيقة متواف ةر على الرابط اًللكتروني التالي:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListRe
ports.aspx

 .32ق اررات مجلس األمن ،األمم المتحدة ،تاريخ التصفح 16 :أبريل ،2017ساعة اًلطالع، 11 :37:
موجود على الرابط اًللكتروني التالي:

http://www.vm.org/ar/sc/documents/resolutions/2009,shpnd

 .31إبراهيم شعبان ،الموانع التي تحول دون محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين دوليا ،تاريخ التصفح:
 2036/05/33الساعة ،32:32 :منشور على الرابط اًللكتروني التالي:

www.freeopinion palestine.plogspot.com

 . 34جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،تاريخ الزيارة  ،2031/33/20منشور على الرابط اًللكتروني
التالي:

http//www.palesteners.org

 . 35فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد اًلنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ،تاريخ التصفح
 2036/04/30الساعة ،35:35 :منشور على الرابط اًللكتروني التالي:

www.alhayat.com/articls/6715296/06-04-2017,11:48.
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، رام هللا، فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد اًلنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، محمد يونس. 37
 منشور على الرابط اًللكتروني،) بتوقيت غرينتش32:00( ،2035  يناير1 ،الجمعة: آخر تحديث
:التالي
http://www.alhayat.com/Articles/6715296/%

 موقع المجلس التشريعي، آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، نافذ المدهون.36

،2032/01/01 : تاريخ اًلطالع/ صباحا2:00 : ساعة النشر،2009 أوت3  تاريخ النشر،الفلسطيني

: منشور على الرابط اًللكتروني التالي، مساءا07:31 :ساعة اًلطالع

http://www.plc.ps/ar/home/study_details/9
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"حق تقرير المصير في القانون الدولي "كردستان وكتالونيا نموذجا
Self-determination right in the international law; Kurdistan and Catalonia as
a model
 محمد هادي يونس النجداوي.د

اإلمارات العربية المتحدة-أستاذ مساعد في كلية المدينة الجامعية بعجمان

moh.hadii83@gmail.com
:ملخص
 وخاصة حالتي كردستان،تعالج هذه الدراسة المتعلقة بحق تقرير المصير في القانون الدولي المعاصر

 مما أدى إلى ظهور، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمة حادة على مستوى الدولة الوطنية،وكتالونيا

 وتحاول هذه الدراسة تحليل اإلشكاًلت.مطالب عديدة لالستقالل واًلنفصال استنادا للحق في تقرير المصير
 وما يشكله ذلك من هاجس في التوفيق بين اًلنفصال،التي ترتبط بحق تقرير المصير في القانون الدولي

.والحفاظ على وحدة سيادة الدولة كحالتين الدراسة إقليمي كوردستان وكاتالونيا

،وخلصت الدراسة إلى أن حق تقرير المصير في القانون الدولي لم يعد محل اتفاق كما في الماضي

 ألنه لم ينص،بل أصبح هناك تحفظا عند اإلقرار بهذا الحق لألقليات في تقرير مصيرهم نحو اًلنفصال

. بل كان فقط يشير إلى ضرو ةر حماية هذه األقليات دون إنفصالها،صراحة على هذا الحق

Abstract
This study treating the right of self-determination in contemporary
international law, especially in the situation of Kurdistan and Catalonia, in view
of the current acute crisis in the national state, leading to many demands for
independence and separation under the of self-determination. This study attempts
to study this by analyzing the problems related to the right of self-determination
in international law, and the obsession of reconciling separatism and preserving
the unity of state sovereignty, such as the regional situation of Kurdistan and
Catalonia.
The study concluded that the principle of the right of self-determination in
international law is no longer a place of agreement as in the past but has become
reticent towards the recognition of the right of minorities to self-determination
towards secession, because it did not expressly provide for this right, only he was
referring to the need to protect these minorities without separation .
. اَّلنفصال، األقليات، حق تقرير المصير، القان ون الدولي:الكلمات المفتاحية
Key words : the right of self-determination, international law, Kurdistan and
Catalonia, independence and separation.
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مقدمة
إذا كان حق تقرير المصير يحيل إلى نبذ التحكم والسيطرة من قبل اآلخرين ،فإن ربطه بمفهوم

مؤسساتيا
"الشعوب" وتدويله ،يعد أم ار حديثا إذ ارتبط أساسا بتوجه المجتمع الدولي نحو صياغة وتبني إطا ار
ا

دوليا لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها ،ولم يظهر هذا التوجه إًل بعد الحربين العالميتين
ونيا ا
وقان ا
اللتين شهدهما القرن العشرين .ولم يعد مجرد مبدأ بل أصبح حقا منصوصا عليه في عدة وثائق دولية من
أهمها ميثاق األمم المتحدة عام  3145باعتباره أحد أهم الحقوق الدولية الضامنة والضابطة للعالقات الودية
بين الدول واألمم .وقد كانت الشعوب تلجأ في حل النزاعات إلى األعراف السائدة حسب المجتمع ،قبل أن

يتشكل العرف الدولي؛ والذي تطور بتطور القانون الدولي ،األمر الذي أدى إلى فتح الباب واسعا أمام بروز

مصادر أساسية للقانون الدولي.
ا
المعاهدات والمواثيق الدولية باعتبارها

إن حق تقرير المصير ارتبط في شكله التقليدي بفكرة تمكين الشعوب الرازحة تحت سيطرة اًلستعمار

األجنبي من تقرير مصيرها والحصول على استقاللها في كيان تجسده دولة مستقلة ذات سيادة ،تضم مختلف

الطوائف والجماعات دون النظر إلى انتماءاتهم العرقية أو المذهبية ،بل تجمعهم الرغبة في العيش المشترك

على إقليمها الوطني وتحقق لها مصالحها وازدهارها  ، 1وقد تطور هذا الحق تطو ار سريعا ينبع أساسا من
تغيير مفهوم حق تقرير المصير في القانون الدولي ،على اعتبار التطورات الحالية على مستوى تطور وتزايد

الصراعات الداخلية ذات الخلفيات العرقية والطائفية واإلثنية ،والتي غالبا ما تكون سببا في تدخالت خارجية

مباش ةر وغير مباش ةر تحت مبرر حماية حقوق اإلنسان والشعوب ونشر وحماية مبادئ الديمقراطية ،وهي
عوامل أعطت في مجملها دًلًلت جديدة لمفهوم حق تقرير المصير .2

لقد مر حق تقرير المصير بالعديد من المراحل التي جعلته ليس فقط مجرد مبدأ سياسي بل أضحى

حق قانوني معترف به من قبل المجتمع الدولي .حيث بدأت مراحل ذلك اًلعتراف بصدور قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة في شأن تقرير المصير للشعوب ،والوحدات التي تتمتع بالحكم الذاتي في  32ديسمبر

سنة  .3152من ثم تلى ذلك صدور إعالن الجمعية العامة بمنح اًلستقالل إلى األقاليم والشعوب المستعم ةر

في  34ديسمبر سنة  .3170ليأخذ هذا الحق بعد ذلك مكانة في نصوص ومبادئ القانون الدولي وفقا
لميثاق األمم المتحدة الذي أصدرته الجمعية العامة في عام .3145

وفي موعدين متقاربين ،تم إجراء استفتاء حول تقرير مصير إقليم كردستان/العراق ،واقليم

كتالونيا/إسبانيا ،حيث تم إجراء األول في  25من شهر سبتمبر /أيلول  ،2036بينما تم إجراء الثاني في
األول من شهر أكتوبر /تشرين األول  . 2036ومع اًلختالف بين الحالتين ،والمنطقتين أيضا ،وكذلك

 1أيمن أحمد الوردانى ،حق الشعب فى استرداد السيادة ،مكتبة مدبولي ،ط ،2002 ،3ص.51
عبد الحسين شعبان ،الهوية والمواطنة :البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2036 ،ص2.327-325
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اختالف العوامل السياسية إًل أن هناك ما يربط بين الحالتين ،على اعتبار أنهما انعكاس لظاه ةر واحدة أًل

وهي أزمة الدولة الوطنية.

يقع حدث كردستان/العراق في منطقة نزاعات وحروب وعنصرية متفاقمة ،وقوميات متصارعة وأديان
ٍ
منطقة كانت من األسوأ في إدارة التنوع ،وفي احترام المكونات
يحل في
متواجهة ومذاهب متنافرة .كما أنه ُّ

المختلفة للساكنين على أراضيها ،وفي طريقة قيام الدولة المهيمنة في توزيع الدخل على الطبقات ،كما

المكونات ،بطرائق شديدة التمييز .في المقابل ،يمكن مالحظة تشابه محدود في اإلدارة غير الناجحة سياسيا
للملفين الكردي والكاتالوني من الحكومتين المركزيتين في بغداد ومدريد .وعلى الرغم من عدم وجود أية
إمكانية للمقارنة بينهما من الناحيتين الشرعية والتمثيلية ،إًل أنه تجوز بعض المقارنة في التخبط الذي تعيشه

العاصمتان إزاء هذا الحدث األساسي .وكما أن مدريد تتعامل وفقا للقانون ،وتتخذ اإلجراءات األمنية لذلك،
مناسبة لمنع وقوع اًلستفتاء المزمع ،فإن بغداد ًل تستطيع ،ولن تتمكن ،من اتخاذ أي
كما المالية التي تراها
ا

إجراء في هذا اًلتجاه إًل إن حصلت على تدخل خارجي داعم .فهي ًل تسيطر ،وًل حتى في أدنى النسب،

ًل أمنيا وًل ماليا على كردستان العراق .1
مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
كيف عالج القانون الدولي حق تقرير المصير ،وما هو أثره على الدولة الوطنية ،خصوصا إذا أخذنا في

اَّلعتبار حالة إقليم كردستان واقليم كاتالونيا؟
أسئلة الدراسة:

ينبثق عن السؤال الرئيس لهذه الدراسة العديد من التساؤًلت على الشكل التالي:
 .3ماهية حق تقرير المصير في القانون الدولي والمواثيق الدولية؟
 .2ما هي العالقة الترابطية بين حق تقرير المصير ومفهوم اًلنفصال؟
 .1ما هي اآلثار القانونية الناتجة عن تطبيق حق تقرير المصير إقليمي كردستان وكتالونيا؟
 .4هل تشكل حالتي كردستان وكتالونيا تحديا لقواعد القانون الدولي؟

 1سالم الكواكبي  ،تقرير المصير بين كردستان وكتالونيا ،العربي الجديد 24 ،سبتمبر  ، 2036منشور على الموقع اًللكتروني التالي:
https://www.alaraby.co.uk
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أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل:
 .3بيان األسس والمرتكزات القانونية التي يقوم عليها مبدأ حق تقرير المصير.
 .2معرفة العالقة الترابطية بين حق تقرير المصير وسيادة الدولة.
 .1الكشف عن موقف القانون الدولي من حق تقرير المصر بمفهوم اًلنفصال.
 .4التعرف على اآلثار القانونية الناتجة عن حق تقرير المصير في حالتي كردستان وكتالونيا.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .3التعرف على كافة األسس القانونية التي يقوم عليها حق تقرير المصير ،وفهم اإلشكالية الناتجة عن
ربطه بمفهوم اًلنفصال.

 .2الكشف عن كافة اإلشكاليات القانونية الناتجة عن حق تقرير المصير التي تثيرها حالتي كردستان
وكتالونيا.

 .1التعرف على أبرز النتائج التي قد تفيد بها حالتي كردستان وكتالونيا؟
منهج الدراسةً :ل مراء في أن لكل بحث طبيعته الذاتية والموضوعية التي تميزه عن غيره من البحوث ،في
ضوء ذلك فإن مناهج البحث وأدواته تتباين من بحث آلخر.

وانطالقا مما سبق وبالنظر إلى طبيعة الدراسة ،فإن الباحث إستعان بالمناهج البحثية التالية:
 المنهج الوصفي. المنهج التاريخي. المنهج المقارنخطة الدراسة:
المبحث األول :حق تقرير المصير في القانون الدولي ،األسس والمرتكزات.
المطلب األول :مصادر حق تقرير المصير في المواثيق الدولية.
المطلب الثاني :الحاًلت القانونية لحق تقرير المصير.
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المبحث الثاني :حق تقرير المصير بين هاجس اَّلنفصال واشكالية وحدة سيادة الدولة حالة إقليمي
كوردستان وكاتلونيا.

المطلب األول :موقف القانون الدولي من حق تقرير المصير بمفهوم اًلنفصال.
المطلب الثاني :وحدة سيادة الدولة وأث هر على حق تقرير المصير.
المطلب األول :حق تقرير المصير في القانون الدولي ،األسس والمرتكزات.
إن حق تقرير المصير باعتباره من المبادئ األساسية في القانون الدولي ،والذي أقره المجتمع الدولي،

والذي بدأ يأخذ مكانته في النصوص والمواثيق الدولية ابتداء من أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم ما فتأ أن
تعزز أكثر فأكثر  ،1إلى أصبح من أهم مبادئ القانون الدولي ،وذلك من خالل محوريته في نصوص ومواثيق

األمم المتحدة ،و كذا الق اررات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية  ،2وفي هذا المطلب سنتناول مصادر حق
تقرير المصير (أوًل) ثم الحاًلت القانونية لحق تقرير المصير (ثانيا).

المطلب األول :مصادر حق تقرير المصير في المواثيق الدولية.
إن حق تقرير المصير يجد مصد هر األساسي في اًلتفاقيات الدولية ،واًلقليمية ،إضافة إلى ق اررات

محكمة العدل الدولية.

 :1اَّلتفاقيات الدولية.
تنص المادة  23من ميثاق األمم المتحدة على أنه" :من مقاصد األمم المتحدة إنماء العالقات الودية بين

األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ،وبأن يكون لكل منها حق

تقرير مصيرها ،"...كما نصت أيضا المادة  55منه على "( )...تهيئة دواعي اًلستقرار والرفاهية الضروريين

لقيام عالقات سلمية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب

وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها (.")..

وقد جاء في إعالن منح اًلستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة ،والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية

العامة  ،3534في  34كانون األول/ديسمبر  ، 3170حيث نص على" :لجميع الشعوب الحق في تقرير
مصيرها ،ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إلى تحقيق

إنمائها اًلقتصادي واًلجتماعي والثقافي"  .3ويعتبر هذا القرار المرجع األساسي الذي يعود إليه األصل في
 1أحمد محمد طوزان ،التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق اًلستقالل واًلنفصال ،مقال منشور بمجلة جامعة
دمشق للعلوم اًلقتصادية والقانونية ،العدد  21المجلد  ،2031 ،1ص.21

 2مجموعة مؤلفين ،تحرير عبد الرحمن محمد علي ،إسرائيل والقانون الدولي ،مركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات ،بيروت،2033 ،
الطبعة األولى ،ص.12

 3انظر في ذلك القرار رقم  3534الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ديسمبر سنة 3170
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حق تقرير المصير وهو القرار الذي يعرف بالمنهي لحالة اًلستعمار والذي يقضي بمنح اًلستقالل للبلدان

وال شعوب المستعمرة ،وقد نص هذا القرار على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي واًلقتصادي
واًلجتماعي والثقافي .1

وتعتبر أي إجراءات مخالفة لذلك إنكا ار لحقوق اإلنسان األساسية وتشكل تناقضا مع ميثاق األمم المتحدة،
الذي نص في النقطة  7منه على ما يلي" :كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية
والسالمة اإلقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه" ،كما نص كذلك نقطته

السابعة على أنه  :تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق األمم المتحدة ،واإلعالن العالمي لحقوق

اإلنسان وهذا اإلعالن علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول ،واحترام حقوق

السيادة والسالمة اإلقليمية لجميع الشعوب".

وتعيق السلم والتعاون الدوليين  ،2وترتيبا على ذلك أصبح هذا القرار السند الذي ترجع إليه األمم

المتحدة في كافة ق ارراتها الالحقة بشأن حق تقرير المصير .3

وبالرجوع إلى هذا القرار نجد أنه يمثل أساسا قويا لحق تقرير المصير ،رغم ما يأخذ عليه من عمومية

المقتضى ،خاصة على مس توى اآلليات التي يجب أن تتخذها الدول التي يوجد فيها أقليات ،وكذلك الشرط
التي بمقتضياتها تعتبر في دائرة إنكار حقوق اًلنسان األساسية.

كما يعتبر إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر سنة  3160وذلك عن طريق القرار رقم

" 4 "2725الذي اتخذته باإلجماع في أكتوبر سنة 3160م والذي تضمن التصريح الخاص بالعالقات الودية
والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة ،وفي هذا اإلعالن تم اإلقرار بـ:

 حق كل الشعوب في تقرير مصيرها من دون تدخل خارجي بما في ذلك تقرير وضعها السياسي و السعيإلى تنميتها اًلقتصادية واًلجتماعية والثقافية.

 -إن تأسيس أو إنشاء دولة لها سيادة مستقلة أو اًلندماج الحر مع دولة مستقلة أخرى يشكالن أنماطا

مختارة من ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 1عبد الحسين شعبان ،الهوية والموا طنة :البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 2036 ،ط ،3
ص.326

 2إعالن منح اًلستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة ،انظر مكتبة حقوق اإلنسان جامعة مينوسوتا .لإلطالع على اإلعالن كامال زر
الموقع التالي http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b007.html

 3طالب رشيد يادكار ،مبادئ القانون الدولي العام ،مطبعة موكرياني ،أربيل 2001 ،ط ،3ص.371-373

 4للمزيد أنظر قرار الجمعية العامة رقم  ، 2725على الرابط التالي/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346
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وقد جاء في المادة األولى المشتركة لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية

والثقافية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام  :3177أنه" لجميع الشعوب حق
تقرير مصيرها بنفسها .وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها وحرة في السعي لتحقيق نمائها

اًلقتصادي واًلجتماعي والثقافي".1

وهو مقتضى من شأنه أن يوفر حماية أكثر للحق في تقرير المصير سواء على المستوى الدولي،

وذلك أخذا في اًلعتبار مكانة العهود الدولية في التشريع الدولي ،أو على المستوى الوطني نظ ار ألن اغلب
الدساتير تجعل اًلتفاقيات والمواثيق الدولية تحتل مكانة أعلى من القوانين الوطنية.

إضافة إلى ذلك نص اإلعالن الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ،والمنعقد في فيينا بتاريخ

 25/24بتاريخ  3111/02والذي نص على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها وأكد أن لجميع الشعوب
الحق في تقرير المصير ،ولها بهذا الحق الحرية في تحديد مركزها السياسي ،وأن تسعى بحرية إلى تحقيق
نماءها اًلقتصادي واًلجتماعي والثقافي ،ويعتبر كذلك أن إنكار الحق في تقرير المصير .كما نص اإلعالن

أيضا أنه ووفقا إلعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق
األمم المتحدة ،يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمس ،كليا

أو ج زئيا ،السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تتصرف على نحو يتمشي

مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب .2

وهو مقتضى من شأنه إضافة إلى المقتضيات األخرى في هذا المجال أن يوفر أساسا قويا ومتينا

لحق تقرير المصير على عدة م ستويات ،سواء على مستوى الجانب التأسيسي للحق ،أو على مستوى

الجانب اإلجرائي له ،رغم أن الجانب اإلجرائي يبقى هو األهم ،وذلك على اعتبار أنه أكثر الجوانب تأث ار

في الممارسة العملية لهذا الحق ،مما يجعل مسألة توفير ضمانات له أكثر إلحاحا.

وقد نص البروتوكول اًلختياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن

تقديم شكاوي من قبل األفراد لشرعة الحقوق المدنية والسياسية الصادر  3166على آلية تنفيذية لمتابعة هذا
الحق ومراجعة الدول بصدده والتحقق من التزام الدول بتنفيذه.

 1نص اإلعالن كامال متاح باللغة العربية من الموقع اإللكتروني لمكتبة حقوق اإلنسان بجامعة مينوسوتا األمريكية ،أنظر
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
2

نص اإلعالن كامال متاح باللغة العربية من الموقع اإللكتروني لمكتبة حقوق اإلنسان بجامعة مينوسوتا األمريكية على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.html
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 :3الوثائق اإلقليمية.
إضافة إلى الوثائق القانونية الدولية السابقة ،فقد كان للدول اإلفريقية والعربية أيضا موقفا مؤيدا

وداعما في سبيل توطيد وأجرأت الحق في تقرير المصير ،حيث تم اإلقرار بهذا الحق في عدة إعالنات

واتفاقية إقليميةً ،ل سيما وأن معظم الدول العربية واإلفريقية عانت من اًلستعمار ،بل يمكن القول إنها أكثر
الشعوب معاناة في مواجهة حق الشعوب في تقرير مصيرها .1

وفي هذا المجال ،فقد نص إعالن الجزائر الصادر في  ،3167 /02على حق كل شعب في أن

يقرر مصيره ،وأن يحدد وضعه السياسي بحرية تامة من دون أي تدخل خارجي.

كما جاء في المادة  20من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان لسنة :3123
" .3لكل شعب الحق في الوجود ،ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد
بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته اًلقتصادية واًلجتماعية على النحو الذي يختاره
بمحض إرادته.

 .2للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغالل السيطرة واللجوء إلى كافة
الوسائل التي يعترف بها المجتمع.

 .1لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول األطراف في هذا الميثاق في
نضالها التحرري ضد السيطرة األجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية".

والى جانب اًلتفاقيات الدولية واإلقليمية اآلنفة الذكر أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها حول

قضية كل من ناميبيا  23جوان  ،1971الصحراء الغربية  37أكتوبر  ،3165تيمور الشرقية بتاريخ 10

جوان  ،3115أن حق تقرير المصير مبدأ قانونيا ملزما .2
المطلب الثاني :الحاَّلت القانونية لحق تقرير المصير.

من خالل استعراضنا السابق لمختلف النصوص والمواثيق الدولية السابقة المؤطرة لحق تقرير المصير في

القانون الدولي ،يمكن تصنيف حق تقرير المصير إلى نوعين يتمثل األول في حق تقرير المصير الخارجي،
بينما يتمثل الثاني في حق تقرير المصير الداخلي :

 1أحمد محمد طوزان ،نفس المرجع السابق ،ص.473

 2محمد عزيز شكري ،حق تقرير المصير ،مقال منشور بموسوعة العلوم القانونية واًلقتصادية الصادر عن هيئة الموسوعة العربية
بدمشق ،لالطالع راجع الرابط التالي:

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163583
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 :1حق تقرير المصير الخارجي.
ويحيل حق تقرير المصير الخارجي إلى الحق الذي تطالب به الشعوب المستعمرة لالستقالل ،وهذا

هو مصدر وصفه بالخارجي ،وذلك على اعتبار أن المطالب به يكون له صبغة خارجية ،وليس من ضمن

المكون الوطني للدولة ،وهذا النوع من الحقوق نادى به قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 3534

لسنة  ، 3170والذي كما رأينا ،تناول أوضاع الشعوب المستعمرة ،وحقها في تقرير مصيرها ،بل وحماية
من طرف كل مكونات المجتمع الدولي ،على اعتبار أنه حق متفق عليه بالنسبة لجميع أعضاء المجتمع
الدولي وًل يثير أي تحفظ في إطار إق ار هر أو ممارسته .1
 :3حق تقرير المصير الداخلي.
يعتبر حق تقرير المصير الداخلي عكس حق تقرير المصير الخارجي ،فهو يحيل فقط إلى حق أغلبية

الشعب داخل الوحدة السياسية للدولة والمكونة لها في ممارسة السلطة وفقا لمبادئ القانون الدولي ،وذلك

عن طريق إقامة شكل للحكم والمؤسسات الوطنية ،أو تغييرها ،وذلك بالصورة التي تتالءم مع مطالب

وحاجيات هذه األغلبية  ،2وهو حق يقود في أغلب حاًلته إلى تقرير المصير المؤدي لالنفصال ،وذلك على
اعتبار أنه شكل مرحلة متطو ةر من حق تقرير المصير ،إذ لم يعد يشير إلى حق الشعوب المستعمرة في
تقرير مصيره فقط ،بل إضافة غلى ذاك أصبح يهتم بمجموع األقليات العرقية أو الدينية التي تسعى إلى
اًلنفصال عن الدولة األم وتأسيس دولة وطنية مستقلة جديدة .3

وعموما يمكننا في هذا المجال اعتبار حالة جنوب إفريقيا مثاًل واضحا في تطبيق حق تقرير المصير

واختيار نظام الحكم ،حيث تمكنت غالبية الدول اإلفريقية من إنهاء نظام الفصل العنصري فيها وتأسيس

دولة مدنية ديمقراطية ،واضعة بذلك لمرحلة التمييز العنصري.

المبحث الثاني :حق تقرير المصير بين هاجس اَّل نفصال واشكالية وحدة سيادة الدولة حالة إقليمي
كوردستان وكاتلونيا

إن حق تقرير المصير يتعارض مع مفهوم اًلنفصال ،إذا ما تم النظر اليه من وجهة ما استقر عليه

الفقه القانوني الدولي ،على اعتبار أنه آلية لتصفية اًلستعمار األجنبي للشعوب الواقعة تحت اًلستعمار

الخارجي ،أو التي تعاني من استعمار داخلي ،ومن جهة أخرى إلى مبدأ وحدة سيادة الدولة وحريتها في

إدا ةر شؤونها ،باعتباره هو اآلخر حقا مؤسسا دوليا ،ومن شأنه أن يحمي وحدة الدولة باعتبارها أهم أشخاص
 1يقصد بحق تقرير المصير الخارجي " :أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مركزها السياسي ومكانتها في المجتمع الدولي ،استنادا إلى
مبدأ تساوي الحقوق ،وتأسيسا بتحرير الشعوب من اًلستعمار ،وبمنع إخضاع الشعوب لالستعباد األجنبي وسيطرته واستغالله".

مجموعة مؤلفين ،تحرير عبد الرحمن محمد علي ،إسرائيل والقانون الدولي ،المرجع السابق ،ص.16

 2أحمد محمد طوزان ،المرجع السابق ،ص.475

 3قحطان أحمد سليمان الحمداني ،األساس في العلوم السياسية ،ار مجدًلوي للنشر والتوزيع ،2031 ،ط ،3ص.162
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القانون الدولي ،وأكثرها تأثي ار ،فكيف يمكن إذا التوفيق بين حق تقرير المصير من جهة ووحدة سيادة الدولة

من جهة أخرى؟

وبالتالي سنتناول في هذا المطلب موقف القانون الدولي من حق تقرير المصير بمفهوم اًلنفصال

(أوًل) ثم وحدة سيادة الدولة وأث هر على حق تقرير المصير (ثانيا).

أوَّل :موقف القانون الدولي من حق تقرير المصير بمفهوم اَّلنفصال
لقد اعترف إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق

األمم المتحدة ،بإل ازم الدول بمعاملة كافة المواطنين في إقليمها بشكل متساو يضمن عدم التمييز على أساس
العرق أو الدين أو اللون ،حيث جاء اإلعالن الصادر سنة  3160والذي تضمن التصريح الخاص بالعالقات

الودية والتعاون البيني بين الدول ،وذلك وفقا لميثاق األمم المتحدة ،وخاصة مبادئه المتعلقة بحق تقرير
المصير ،حيث نص في المبدأ الخامس أن من بين الوسائل المسموح بها في إطار ممارسة حق تقرير
المصير :1

– إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
– الرغبة في حرية اًلنفصال عن الدولة أو اًلنضمام إلى دولة مستقلة.
– التحول إلى نظام سياسي بحرية وفقا لرغبة الشعوب.
وفي نفس المسار أجازت الفقرة السابعة من نفس المبدأ للدول الحق في الدفاع عن سيادتها ضد

حركات التقسيم أو اًلنفصال.

وفي ذات اًلتجاه تجب اإلشا ةر إلى أن الحق في تقرير المصير بمفهوم اًلنفصال ومبدأ عدم التدخل في
سيادة الدول كان محل خالف ،حيث تباينت اًلتجاهات في موقفها منه منقسمة بين معارض لالنفصال
ومؤيد ،لذا سنخصص النقطة األولى لالتجاه المعارض لالنفصال لننتقل في النقطة الثانية لالتجاه المؤيد
كما يلي:
 1ــ اَّلتجاه المعارض لحق تقرير المصير المؤدي لالنفصال.
يرى أنصار هذا اًلتجاه أن تفسير حق تقرير المصير المنصوص عليه في المواثيق الدولية ،يجب

أن يكون في إطار حق تقرير المصير الداخلي فقط ،وبالتالي فإن سقف المطلوب من وجهة نظر هذا
اًلتجاه هو توفير آليات ضمان اختيار المركز السياسي داخل كيان الدولة ،ومؤسساتها .وبالتالي فإن هذا

 1عبد اللطيف فاروق أحمد ،انفصال جنوب السودان وتأثيراته على األمن القومي المصري ،ط ، 3المكتب العربي للمعارف،2037 ،
ص 16وما بعدها.
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اًلتجاه يرى أن حق تقرير المصير يضمن الحق ألقليات في الحصول على تمثيلها السياسي داخل هيئات

ومؤسسات الدولة ،دون أن يمتد إلى اًلعتراف بحق المطالبة باًلنفصال عنها وتأسيس دولة وطنية جديدة .1
وفقا لهذا اًلتجاه ًل يشمل ابدا تقرير المصير المفضي إلى اًلنفصال ،والذي يرتبط عادة بحركات

انفصالية داخل الدولة تسعى إلى إقامة دولة مستقلة ،حيث يذهب LANDS 2

ALANDISإلى أن هذا

النوع من الحق يؤدي إلى عدم اًلستقرار في المجتمع الدولي عندما تطالب كل جماعة أو أقلية باًلستقالل

وحق تقرير المصير ،ويؤكد على أهمية حصر حق تقرير المصير وربطه بحركات تحرر الشعوب ضد
اًلستعمار.

وقد اتفق أنصار هذا اًلتجاه أن أقصى سقف المطالب التي يجب أن يطالب بها من قبل األقليات

المركز السياسية داخل كيان
هي إيجاد تمثيل لها في النظام السياسي القائم ،وضمان الحرية في اختيار ا

الدولة القائمة ومؤسساتها ،دون الحق في المطالبة بتأسيس دولة وطنية جديدة ،وذلك ألن اًلعت ارف بذلك
الحق من شأنه أن يتعارض مع حق آخر وهو حق الحفاظ على وحدة الدولة ،والذي يعتبر حقا دستوريا ًل

يمكن تجاوزه بأي دافع .وبالتالي فإن حق تقرير المصير عند هذا اًلتجاه يضمن فقط لألقليات حق التمثيل

في الحكومة المركزية ،وهو ما قد يقتضي بعض األحيان منح هذه األقليات حكما ذاتيا أو فيدراليا ضمن

حدود الدولة القائمة ،بخالف اًلنفصال الذي يرون بأنه مجرد افتراء وتقول على القانون الدولي ،الذي ًل

يسمح بحق لالنفصال عن الدولة األم مستندين إلى قرار المحكمة العليا في الكيبك الصادر في  20أغسطس

آب  ،3112حيث طلب من المحكمة العليا بكندا اإلجابة على ثالثة أسئلة أهمها هل يوجد في القانون
الدولي حق تقرير المصير يعطي لسكان الكيبك حق اًلنفصال أحادي الجانب؟

وقد كان جواب المحكمة أن القانون الدولي ًل يمنح األجزاء المكونة لدولة ذات سيادة حقا قانونيا

يتمثل في اًلنفصال أحادي الجانب عن الدولة األم ،وأن حق تقرير المصير الذي يقره القانون الدولي ًل
ينشئ سوى حق تقرير المصير الخارجي في حاًلت المستعمرات واًلحتالل العسكري األجنبي ،أو في حالة

ما يحال بين مجموعة محددة وحقها في الوصول للحكم ،وقد أضافت المحكمة في ذات الحادثة أنه في

جميع الحاًلت السابقة ،والمماثلة يتمتع الشعب المعني بحق تقرير المصير الخارجي إذا ما منع من أن
يمارس حقه داخليا في تقرير المصير ،غير أن هذه الظروف تضيف المحكمة ًل تنطبق على الكيبك،

وبالتالي فال يملك حق اًلنفصال أحادي الجانب  ،3وهذا ما نجده أيضا في الحالة الكاتلونية اليوم حيث أن
أ سبانيا ترفض اًلعتراف بنتائج اًلستفتاء وتهدد بإعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بوحدة األمة اإلسبانية.
 1أحمد محمد طوزان ،مرجع سابق ،ص33

 2شفيق المصري ،المتطلبات القانونية لحق تقرير المصير ،مقال منشور في الهيئة الوطنية األرمينية للشرق األوسط ،بيروت .3116
 3فيصل عبد الرحمان علي طه ،تقرير المصير واًلنفصال ،مقال منشور على موقع القناة الفضائية السودانية اإللكتروني تاريخ 31
شباط .2033
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وتأسيا على ذلك فهو ينكر حق األقليات في الحاًلت الراهنة ،والتي تتواجد في عدة دول ،أو التي ليس لها

تمثيل في األمم المتحدة على اعتبار أن تنصيص القانون الدولي على حق تقرير المصير راجع في األصل

إلى وجود ذلك التمثيل.

 3ــ اَّلتجاه المؤيد لحق تقرير المصير المؤدي لالنفصال.
إن اًلتجاه المؤيد لحق تقرير المصير المؤدي إلى اًلنفصال ينطلق من أسس مغايرة لالتجاه السابق،

ومن ضمن ما يستندون عليه إقرار المجتمع الدولي انفصال السنغال عن جمهورية مالي ،3170وسنغافو ةر

عن ماليزيا  ،3175وبنغالدش عن باكستان  ،31641إضافة إلى حاًلت أخرى ،وفي الحاًلت المعاصرة،

يستند أيضا أنصار هذا اًلتجاه إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  2030 02/ 22حول

استقالل كوسوفو عن صربيا ،والذي اعتبرت فيه محكمة العدل الدولية أن إعالن كوسوفو المنفرد اًلستقالل

عن صربيا في عام  2002جاء موافقا لمبادئ القانون الدولي ،وبالتالي فإن إعالن اًلستقالل ًل يمثل أي
انتهاك لقواعد للقانون الدولي العام .2

وانطالقا من ذلك اعتبر أنصار هذا اًلتجاه أنه ومن أجل جدية ومصداقية المطالبات بحق اًلنفصال يجب
أن تتوفر في الطلبات الرامية إلى اًلستفادة من حق تقرير المصير بعض الشروط أهمها:

- 3الشعب :وذلك على اعتبار أنه صاحب الحق في تقرير المصير ،ويجب أن يجمع الشعب بين مكوناته
عوامل مشتركة ثقافية ،دينية ،عرقية ،إضافة التاريخ المشترك؛

 - 2انعدام التمثيل الوطني في الحكومة :وهو شرط رغم ضبابيته يتفق جزئيا مع اًلتجاه السابق ،رغم أنه

قد يفيد بإقصاء هذه المجموعة من المشاركة السياسية ،ألن المشاركة السياسية أحيانا قد تكون غير متاحة
بفعل غياب الديمقراطية ،وبالتالي فهو شرط سلبي على اعتبار أنه قد يحمل حرمان هذه األقليات من حقوقها
السياسية كشرط للمطالبة بممارسة حق تقرير المصير ،وهو ما يفهم من إعالن مبادئ القانون الدولي

المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة الصادر بتاريخ  24تشرين

األول/أكتوبر  ،3160حيث جاء فيهً" :ل يجوز أن يؤول شيء مما ورد في الفقرات السابقة على أنه يرخص
بأي عمل أو يشجع على أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا أو كليا بالسالمة اإلقليمية أو الوحدة
السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في

 1أحمد محمد طوزان ،مرجع سابق ،ص .32

أنظر https://www.sudaress.com/sudanile/21212.

 2لالطالع على القرار كامال أنظر الرابط التالي:
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/detail/45849.htm
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تقرير مصيرها بنفسها الموضح أعاله والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب اإلقليم كله دون تمييز بسبب

العنصر أو العقيدة أو اللون ."1

وبالتالي فإن هذا الشرط ليس دقيقا ،على اعتبار أننا نجد أحيانا في األنظمة التسلطية عمل الحكومات

على شراء ذمم بعض المحسوبين من الفئات المتضر ةر من أجل التمويه أنها تتمتع بحقوقها السياسية.

- 1عدم مراعاة حقوق اإلنسان المقصود به قيام الحكومة بممارسات تتنافى مع مبدئ حقوق اإلنسان ضد

األقليات فيها ،وبالتالي فإن هذا الشرط يعتبر مدخال مهما وجوهريا يسمح للدول بالتدخل في الشؤون الداخلية
تحت مبرر عدم احترام حقوق اإلنسان.

ويمكن إضافة شرطا آخر إلى هذه الشروط وهو شرط وجود النفوذ السياسي والتمثيل الدولي ،وهو

شرط يفرض نفسه على أرض الواقع إذ ًل فائدة من تحقق الشروط السابقة دون وجود تأثير سياسي وتمثيل

دولي لهذه األقليات داخلة الدولة ،وبالتالي فإذا كان لهذه األقليات تمثيال على مستوى األمم المتحدة أخذت

مطالبها نفس القوة وتحت نفس التأثير.

 - 4القيام باستفتاء تشرف عليه األمم المتحدة :وهي آلية يتم بها ممارسة هذا الحق ،وذلك نظ ار لطبيعة
خطورته ،ومن أجل إضفاء أكبر قدر من الشرعية عليه.

المطلب الثاني :وحدة سيادة الدولة وأثره على حق تقرير المصير.
إن عدم فهم العالقة الوطيدة بين الحق في وحدة السيادة ،والحق في تقرير المصير أمر يؤدي إلى

تعارض الحقين عند الكثير مما ينتج خلط في العالقة بين المفهومين ،فالحق في وحدة السيادة يحيل إلى
الحفاظ على وحدة الدولة من جهة ،في حين يسعى مبدأ تقرير المصير إلى ضمان حرية إنشاء وتكوين

الدولة من جهة أخرى.

مما يؤدي في نظر الكثيرون إلى طريق مسدود ،وبالتالي إلى نتائج وخيمة .وتجدر اإلشا ةر هنا إلى

مسألة جزر الفوكالند بين بريطانيا واألرجنتين التي كانت تسير في نفس هذا المسار  .2وًل يعني هذا تماهيها
بالمسألة الكردية -العراقية ـ بل التشابه قائم أكثر بين الحالة الكردية في مقابل حالة إقليم كتالونيا اإلسباني.

حيث أنه في حالة أوكالند اجتمع وتصادم حقا السيادة وتقرير المصير .رغم أن األغلبية السكانية هي
بريطانية ،لكن السيادة التاريخية على األرض تعود لألرجنتين ،وبالتالي فتصبح في هذه الحالة ممارسة حق
 1انظر ،إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة بتاريخ  24تشرين/أكتوبر
 3160على الرابط التالي:

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970

 2ـ وذلك على اعتبار أنها تعتبر حالة من أهم وأقدم حاًلت الصراع بين الحقين حق وحدة الدولة وحق تقرير مصيرها ،كما أنها من
أكثر الحاًلت تأجيجا حيث أدت إلى حرب بين بين األرجنتين وبريطانيا .3122
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تقرير المصير لسكان الجزيرة تضليال وتكريسا ًلحتالل أرض الغير .وبالتالي فإن حق تقرير المصير مرتبط
تفعيله بحق السيادة .وليس العكس .أما في المسألة الكردية فنحن أمام شعوب أو أعراق أصيلة تاريخيا في

وجودها على أراضيها ،ولكنها داخل دوله واحده تمثل وحدة جغرافية تاريخية وسياسية واحدة وحدود معترف

بها دوليا وراسخة في القانون الدولي" .فهل السيادة تصب ح هنا ملكا أو حقا للمجموعات السكانية العرقية

والطائفية أو ألقاليمها فرادى ،ونصبح أمام سيادات في دولة واحدة أم هي حق للدولة وركن أساسي في
مقوماتها؟ والجواب أن الشعب العراقي بكل مكوناته هو صاحب الحق في السيادة ومالكها على أي شبر في

الدولة بأقاليمها ،وأن السلطة موكله بإعمالها على كل أراضي الدولة وما فوقها وتحتها من بشر وموجودات،

ويمكن لها حتى التصرف بملكية األشخاص ألراضيهم ومنازلهم للمنفعة العامة وفق قانون" .1

وبالتالي فإن حدود صالحيات السلطة في التصرف في السيادة على أرض الدولة باعتبارها ركنا ماديا

للدولة ،وغير قابل لتصرف إًل بموجب تفويض من الشعب .والشعب هنا هو شعب الدولة كله كوحدة متكاملة
بأعراقه وطوائفه ،فهو من يفوض السلطة المركزية بإعمال السيادة وبممارستها ألعمالها فيما يخص المحافظة
على سالمة األرض وسالمة حقوق المواطن داخليا وخارجيا ،وًل يفوضها بامتالكها أو تمليكها أو التخلي

عنها .ويصبح حق تقرير المصير وفق هذه الحالة حقا مرتبطا بصاحب السيادة ومالكها األصلي المتمثل
في الشعب كله جماعيا على قدم المساواة .وفي كل الحاًلت ًل يوجد للسلطة أو الحكومات حق في التفاوض

أو اًلتفاق مع جهة أخرى على فصل أراض عن الدولة مسكونة أو خالية دون الرجوع مباشرة للشعب .وبهذا
السياق فإن انفصال أ رتيريا عن الحبشة وجنوب السودان عن السودان لم يكن إجراء صحيحا وبإرادة شعبية
بل بإرادة أنظمة .2

خاتمة
ظا تجاه اإلقرار بحق األقليات في تقرير
إن القانون الدولي المعاصر كان في الغالب األعم متحف ا

مصيرهم عن طريق اًلنفصال ،وذلك على اعتبار أنه لم ينص صراحة على الحق في اًلنفصال ،صمن

الحقوق التي يقرها ،والتي من شأنها توفير حماية أكبر ،بل غالبا ما كان يشير فقط إلى اًلهتمام بحقوق

األقليات ،وهذا ما يعني عدم إطالقه اإلشارة إلى الحق في اًلنفصال ،وهو ما نصت عليه المادة الثامنة

الفق ةر الرابعة من إعالن بشأن بحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية أو إلى أقليات دينية

ولغوية ،حيث أكدت على:

 1فؤاد البطاينة ،حق تقرير المصير مرتبط بحق السيادة ..وانفصال اقليم كردستان دون استفتاء يشمل كل الشعب العراقي عمل من
أعمال الحرب الداخلية ،انظرhttp://www.raialyoum.com/?p=746076 :

 2فؤاد البطاينة ،حق تقرير المصير مرتبط بحق السيادة ..وانفصال اقليم كردستان دون استفتاء يشمل كل الشعب العراقي عمل من
أعمال الحرب الداخلية ،مرجع سابق.
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" ًل يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا اإلعالن على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد

األمم المتحدة ومبادئها ،بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول ،وسالمتها اإلقليمية ،واستقاللها السياسي".
ورغم أن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ظهر أساسا مع بداية القرن العشرين ،من أجل معالجة

أوضاع الشعوب واألمم التي كانت خاضعة إلمبراطورية المجر والنمسا واإلمبراطورية العثمانية ،وكانت

مبادئ ويلسون األساس لتأسيس عصبة األمم ولتأكيد الدور األمريكي على مسرح السياسية العالمية ،ورغم

أن عصبة األمم قد سقطت باندًلع الحرب العالمية الثانية.

كما أن حاًلت اًلنفصال التي تمت مثل حالتي كردستان وكاتالونيا ًل يمكن اعتبارهما حاًلت عامة

يقاس عليهما كل الحركات التي تطالب باًلنفصال بل يجب التأكيد على خصوصية كل حالة على حدا

واختالف ظروف ومعطيات كل حالة.

وتأسيسا على ذلك فإن درجة تقدير حق تقرير المصير مرتبطة أساسا بطبيعة النظام والدولة ومدى

شرعية تمثيلها لمواطنيها .فإذا كان النظام دكتاتوريا يعتمد سياسة التمييز في التعامل مع مواطنيه وًل يعطي
كل أفراد وفئات المجتمع حقها في التمثيل السياسي فذلك يعني أنه نظام غير ديمقراطي وبالتالي يتم التعاطي

مع مطالب هذه األقليات باًلعتراف والجدية كما يجب أن ننظر إلى تاريخ المطالبة بحق تقرير المصير

بالنسبة لهذه األقليات ومدى مصداقيته .فهل سيبقى القانون الدولي على نفس الموقف من حق تقرير
المصير؟ أم أن التحوًلت التي يشهدها العالم اليوم ،خاصة في مجال أزمة الوطنية ستلقي بظاللها على هذا

الحق؟.
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الملخص:

شهد النظام السياسي الفلسطيني مجموعة من المتغيرات الداخلية ،أدت إلى تأزيم بنياته ومؤسساته على

المستوى القانوني والسياسي ،مما دفع الباحثين في الحقل السياسي الفلسطيني إلى البحث عن بدائل جديدة
إلعادة إصالحه في ظل المطالبات الداخلية والخارجية.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لربط وتحليل العالقة بين التنظيم اًلنتخابي واإلصالح السياسي
كمدخل من المداخل األساسية إلصالح واستقرار النظام السياسي الفلسطيني ،فأصبح النظر إلى اآللية
اًلنتخابية كمخرج من المخارج المطروحة لحل أزمة النظام السياسي في ظل انسداد أفق الحل في النسق
السياسي الفلسطيني.
وخلصت الدراسة إلى أن التنظيم اًلنتخابي المناسب ًلبد أن يراعي البيئة المجتمعية وظروفه الخاصة،
فكل نظام سياسي يختلف تنظيمه اًلنتخابي طبقا لمعاييره الخاصة؛ لذلك أوصت الدراسة بضرورة تغير
النظام اًلنتخابي الفلسطيني إلى النظام الفردي باألغلبية النسبية لما سيحقق من تمثيل حقيقي للمواطنين في
مؤسسات الحكم ،مع إشراك كافة الفاعلون غير الرسميون داخل النظام السياسي لمناقشة النظام اًلنتخابي
األنسب والذي يحقق اإلصالح السياسي والوحدة الوطنية.
Summary:
The Palestinian political system has witnessed a series of internal changes that
have led to the aggravation of its structures and institutions on the legal and
political levels. This has led researchers in the Palestinian political field to search
for new alternatives to reform it under internal and external demands.
Hence, this study is an attempt to link and analyze the relationship between
electoral organization and political reform as an entry point for the reform and
stability of the Palestinian political system .The electoral mechanism became a
way out of the proposed solutions to solve the crisis of the political system in light
of blocking the horizon of the solution in the Palestinian political arena.
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The study concluded that the appropriate electoral organization must take into
account the community environment and its special circumstances, each political
system differs electoral organization according to its own criteria; Therefore, the
study recommended that the Palestinian electoral system should be changed to the
individual system by the relative majority of what will achieve real representation
of citizens in the institutions of government, with the involvement of all nonofficial actors within the political system to discuss the most appropriate electoral
system that achieves political reform and national unity.
الكلمات المفتاحية :النظام السياسي ،اإلصالح السياسي ،الديمقراطية ،اًلنتخابات ،النظم اًلنتخابية.
مقدمة:
عرفت البشرية منذ القدم أساليب مختلفة يصل عن طريقها الحكام إلى السلطة السياسية ،ومن بينها آلية
اًلنتخاب؛ التي يمكن اعتبارها مبدأا أساسيا للمشاركة الديموقراطية للشعب في السلطة القائمة.

( )1

حيث تعد اًلنتخابات المدخل الرئيسي للتحول نحو النهج الديمقراطي السليم ،لكونها آلية مشروعة نحو

التداول السلمي على السلطة ،وبرمجة رغبات المواطنين ومطالبهم إلى صناع القرار في الدولة لتحويلها إلى
مخرجات سياسي ة تتوافق مع تطلعات الشعب ،وأداة لحسم التناقضات والصراعات داخل المجتمع من خالل
اشراكهم في الحكم بمن يمثلهم من النواب وفقا لألوزان السياسية لكافة القوى السياسية في المجتمع.

( )2

كما أ ن أي تغيير منشود في بنية النظام السياسي القائم واصالحه ًل بد أن يحقق الحرية والمشاركة
السياسية والديمقراطية القائمة على قاعدة التمثيل ،ولتحقيق ذلك يتوجب على النظام السياسي امتالك آليات
التطوير واإلصالح الذاتي ،مع نشر الثقافة السياسية الديمق ارطية التي تساهم في المشاركة بتصحيح توجهات
السلطة القائمة ،وذلك من خالل القيام بتعديالت دستورية جوهرية واعادة مأسسة النظام على أسس ديمقراطية،
عن طريق اجراء انتخابات شفافة ونزيهة تثبت قيم الديمقراطية وحكم الشعب.
ومن هنا يبقى النقاش العام حول مزايا وعيوب النظام اًلنتخابي من الموضوعات التقليدية للقانون

ن
ناء على
الدستوري ،لكو هذه العملية معقدة وليست بسيطة ،حيث تختلف نتائجها من نظام سياسي آلخر ب ا
طبيعة النظام اًلنتخابي المطبق .فقضية اختيار النظام اًلنتخابي األنسب للنظام السياسي من أهم الق اررات

ألي نظام ديمقراطي حق يقي ،ألهميته في تحقيق اًلستقرار السياسي والوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع

ككل ،فقديما كان اختيار النظم اًلنتخابية التي تحقق اًلستمرارية والديمومة يتم بعيدا عن اًلهتمامات
السياسية ،ومع تطور النظم السياسية وتأثير التفاعالت الداخلية بهذه العملية ،أصبح ينظر إلى اختيار
(  )1هادي مشعان ربيع" ،دراسات في الديمقراطية وحقوق اإلنسان" ،دار الجنان للنشر والتوزيع ،2035 ،ص .11

(  )2زهيرة بن علي" ،دور النظام اًلنتخابي في إصالح النظم السياسية -دراسة مقارنة" ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبي

بكر بلقايد ،تلمسان ،السنة الجامعية  ،2035-2034ص . 4 :ناجي عبد النور" ،المؤثرات السياسية التي أدت إلى عدم تطوير

النظم اًلنتخابية في ظل التحول الديمقراطي" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عدد خاص أفريل ،2033 ،ص .113
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النظام اًلنتخابي بأكثر واقعية مع مراعاة األزمات السياسية الحاصلة في النظام القائم ،إذ يتأثر تغير النظام
اًلنتخابي بعاملين اثنين ،نرجع األول إلى افتقار القوى السياسية في المجتمع لماهية النظم اًلنتخابية وما

يمكن أن يفرزه نظام انتخابي عن ذاك ،والعامل الثاني يمكن ارجاعه إلى معرفة القوى السياسية بتفاصيل

النظم اًلنتخابية وعملياتها ،ويدفعون باتجاه تكريس نظام انتخابي معين يحقق لهم ما يتالءم مع مصالحهم

الحزبية والشخصية في السيطرة على آليات السلطة ،أو قد يتم اختيار نظام انتخابي دون األخذ بتلك المعايير

وقت اختيار النظام ،قد ينتج عنه الصالح للحياة السياسية أو ينتج عنه كارثة سياسية على مجمل العملية
الديمقراطية برمتها.

( )1

مشكلة الدراسة:

إن الحالة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني في ظل تأزم بنياته داخليا وخارجيا ،فرض علينا
البحث في الطرق البديلة إلصالحه كمدخل من مداخل اإلصالح السياسي وطريق لبناء الوحدة الوطنية
وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية ،لذلك أصبح النظر إلى آلية اًلنتخاب كمخرج وحل لألزمة الراهنة في

ظل انسداد أفق الحل السياسي ،فهذه اًلنتخابات العامة التشريعية منها والرئاسية قد تكون مخرج لهذه األزمة،
من خالل عدالة التمثيل لكافة القوى السياسية الفلسطينية المتواجدة في الساحة الفلسطينية.

من هذا المنطلق تحاول الدراسة البحث في تأثير النظم اًلنتخابية على بنية النظام السياسي الفلسطيني،

على أساس اعتبار آليات العمل اًلنتخابي الديمقراطي مدخال لإلصالح السياسي والمجتمعي .وتأسيسا على

ما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيس التالي:

إلى أي مدى ساهمت النظم اَّلنتخابية الفلسطينية في عملية استقرار النظام السياسي واصالحه؟
ويتفرع عن التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤَّلت الفرعية التالية:

 ما مدى تأثير النظم اًلنتخابية على الحياة السياسية؟ وما هي المرتكزات األساسية التي يقوم عليها النظام
اًلنتخابي األنسب لكل نظام سياسي؟

 ما هو اإلطار القانوني لنظام اًلنتخابات الفلسطينية ،ومدى موائمته مع طبيعة النظام السياسي لديها؟

 ما هي اًلشكاليات القانونية والدستورية التي تحول دون إصالح النظام السياسي الفلسطيني؟ وهل هي
راجعة لطبيعة النظام اًلنتخابي المطبق أم هناك أسباب أخرى حالت دون ذلك؟

 ما هي مبررات ودوافع إصالح النظام اًلنتخابي الفلسطيني في الفت ةر الراهنة؟
أهمية الدراسة:

إن أهمية هذه الدراسة تنبع من عدة أس باب موضوعية تفرض نفسها في ظل المتغيرات الحاصلة في

البيئة الداخلية للنظام السياسي الفلسطيني ،بفعل ما أفرزته اًلنتخابات التشريعية الثانية عام  ،2007وأدت
(  )1أندرو رينولد ،بن ريلي ،أندرو إيليس" ،أشكال النظم اًلنتخابية" ،المؤسسة الدولية للديمقراطية واًلنتخابات ،2030 ،ط ،2ص -35
.37
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إلى تأزم كافة بنيات النظام السياسي القائم ،لذلك تحاول هذه الدراسة مناقشة مسألة التنظيم اًلنتخابي

وعالقته باإلصالح السياسي كمدخل من مداخل إصالح النظام برمته ،ومن هنا تنبع أهمية الدراسة العلمية
والعملية من خالل العناصر الرئيسية التالية:

 .3تناقش هذه الدراسة موضوع يثير الجدل في النظام السياسي الفلسطيني في ظل الغموض الذي يعيشه
النظام من أزمة شرعية ومشروعية تهدد بنياته؛

ال
 .2وتنبع األهمية أيضا من خالل اتباعها المقاربة النظرية وتأطيرها للنظم اًلنتخابية على اعتبارها مدخ ا
من مداخل اًلصالح السياسي.

 .1تبرز هذه الدراسة العالقة بين اًلنتخابات والديمقراطية واًلستقرار السياسي للنظام الفلسطيني.

 .4تساعد الباحثين في الحقل السياسي على فهم فلسفة وطبيعة التنظيم اًلنتخابي ،من خالل توضيح

المرتكزات األساسية التي يقوم عليها كل نظام انتخابي بما يتناسب مع النظام السياسي المرجو إصالحه.

 .5توضيح كافة اإلشكاليات القانونية المتعلقة بالتنظيم اًلنتخابي ،والتي تعيق إصالح النظام السياسي
الفلسطيني وتحول دون استقرار النظام.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مجموعة من العناصر أهمها:

 .3التعرف على أنواع النظم اًلنتخابية في العالم المعاصر بشكل عام وعلى النظم اًلنتخابية المطبقة في
النظام السياسي الفلسطيني بشكل خاص ،مع تسليط الضوء على األُطر القانونية المنظمة للعملية

اًلنتخابية في فلسطين ،لفهم خصوصية الحالة الفلسطينية.

 .2التعرف على أسس وركائز بناء النظام اًلنتخابي المناسب لكل نظام على حدة ،لمعرفة ما هو النظام
اًلنتخابي المناسب في فلسطين في المرحلة القادمة .مع بيان العالقة الترابطية بين النظام اًلنتخابي

واًلستقرار السياسي في الحالة الفلسطينية.

 .1إبراز أهمية اًلصالح السياسي وتأثي هر على البيئة السياسية والثقافية والمجتمعية.
 .4وضع رؤية مستقبلية لطبيعة النظام اًلنتخابي المناسب للحالة الفلسطينية.
فرضيات الدراسة:

تحاول هذه الدراسة اختبار صحة الفروض التالية:

 .3هناك عالقة طردية بين تطبيق التنظيم اًلنتخابي المناسب واًلستقرار السياسي للنظام.

 .2طالما هناك تعددية سياسية في النظام السياسي الفلسطيني قلت قد ةر النظام على تحقيق اًلستقرار.

 .1عملية التداول السلمي على السلطة هي التي تعطي للنظام شرعية سياسية تفضي إلى اًلستقرار السياسي
والوحدة الوطنية.

 .4إن الفراغ المؤسسي للدولة عامل محفز للتداول غير السلمي على السلطة.
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منهجية الدراسة:
تم اًلعتماد في هذه الدراسة على بعض المناهج العلمية قصد الوصول ل تحليل موضوعي إلشكالية
الدراسة وتساؤًلتها ،من خالل اًلستعانة بمنهج تحليل النظم لكونه األنسب لفهم كافة التفاعالت داخل بنية
النظام ،على اعتبار أن خاصية التداول السلمي على السلطة بآلية اًلنتخابات هي مدخل إصالحي من
مدخالت النظام السياسي.
إلى جانب ذلك تم اًلستعانة بالمنهج القانوني التحليلي من أجل معرفة كافة اًلشكاليات القانونية
والدستورية التي تعيق تحق يق اًلصالح السياسي.
خطة الدراسة:
المبحث األول :التنظيم اَّلنتخابي في فلسطين.

المطلب األول :ماهية ومرتكزات النظام اًلنتخابي.
المطلب الثاني :أنواع النظم اًلنتخابية الديمقراطية وتطبيقاتها على الحالة الفلسطينية.

المبحث الثاني :النظم اَّلنتخابية مدخل إلصالح النظام السياسي الفلسطيني.
المطلب األول :اإلطار القانوني العام المنظم لالنتخابات الفلسطينية.

المطلب الثاني :إصالح النظام اًلنتخابي مدخل لإلصالح السياسي وبناء الوحدة الوطنية.

المبحث األول
التنظيم اَّلنتخابي في فلسطين
بدأت عملية اًلهتمام بالدراسة والتحليل للنظم اًلنتخابية من قبل الفقه الدستوري في بداية القرن العشرين.
وقد تنوعت وتعددت هذه النظم بالتزامن مع تطور البيئة المحيطة بها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا،
فكل نظام سياسي تفرض عليه بيئته الداخلية اتخاذ نظام انتخابي مناسب لطبيعة تكوينها ،ومناسب لخلق

بيئة تجمع كافة الفاعلون الرسميون وغير الرسميون بالدولة ،من أجل الحفاظ على استقرار النظام السياسي
واصالحه في حالة عدم اًلستقرار.

( )1

وبذلك ،يكشف النظام اًلنتخابي المختار بشكل صريح طبيعة وارادة النظام السياسي في تشكيل بيئة
عمل النظام ومؤسساته ،آلن طبيعة النظام اًلنتخابي تتشكل من مجموعة من اآلليات التي إن تم استغاللها

(  )1نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم السياسية" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2033 ،ط ،2ص .135
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بشكل ممنهج ومحسوب ستخلق تأثيرات جوهرية في نظام الحكم ،وبصو ةر أخرى يتم معرفة طبيعة وشكل
مؤسسات الدولة إذا تم معرفة معطيات النظام اًلنتخابي السائد في الدولة.

( )1

من خالل ذلك ،سنحاول في هذا المبحث التركيز على ماهية النظام اًلنتخابي ،لمعرفة المرتكزات
األساسية التي يقوم عليها لنجاحه في النظام السياسي ،ومدي الترابط التفاعلي بين هذه النظم والعملية
الديمقراطية بشكل عام في النظم السياسية ،وفقا للتقسيم التالي:
المطلب األول
ماهية ومرتكزات النظام اَّلنتخابي
تعد النظم اًلنتخابية من أهم العوامل المؤثرة على كافة مكونات النظام السياسي بفاعليه الرسميين وغير
الرسميين وعلى العملية الديمقراطية بالدولة ككل ،لذلك تصبح مركز للمنافسات بين العديد من األطراف
والقوى داخل النظام ،إذ يحاول كل طرف من أطراف البيئة الد اخلية زيادة المكاسب المستقبلية المتوقعة من
خالل النظام اًلنتخابي األنسب أو األكثر مناسبة ألهدافه المتوقعة.

( )2

الفرع األول :النظم اَّلنتخابية والعملية اَّلنتخابية
عرف النظام اًلنتخابي على أنه مجموعة من القواعد الفنية واألساليب المستعملة قصد عرض المرشحين
على ا لناخبين ،وعرفها "دافيد فاريل" بأنها" :النظام الذي يحدد الطريقة التي يتم من خاللها تحويل األصوات
إلى مقاعد في عملية انتخاب سياسيين لشغل مناصب عامة" ،وهنا يميز فاريل بين نظامين هما النظام
اًلنتخابي والقوانين اًلنتخابية ،أما "ديتر نوهلن" فتحدث عن التفويض في النظام اًلنتخابي التي يقصد بها
"الكيفية التي يعبر على أساسها الناخبون عن تفضيالتهم سواء ألحزاب أو مرشحين ،بحيث يتم تحويل هذه
التفضيالت بعد ذلك إلى تفضيل" ،وقد وضعت الموسوعة الدولية للعلوم اًلجتماعية مجموعة من المؤشرات
لتعريف النظام اًلنتخابي وهي على الشكل التالي:
 طبيعة الوحدة أو المنظمة التي تجري فيها اًلنتخابات.

 المعيار الذي على أساسه يتم إعطاء وزن لصوت على أخر في العملية اًلنتخابية.
 نطاق الوحدات أي المنظمة التي يتم تقسيمها بهدف تنظيم العملية اًلنتخابية.

 الطريقة المتبعة لتحديد خيارات الناخبين وكيفية تسجيلهم في العملية اًلنتخابية.
 توضيح عملية تحويل األصوات إلى ق اررات في النظام اًلنتخابي.

(  )1تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس" ،الديمقراطية واًلنتخابات في العالم العربي" ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،ط ،3بدون
سنة ،ص .45

(  )2هالة محمود عبد العال" ،تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية" ،دار العربي للنشر والتوزيع ،2036 ،ص .21
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وفي هذا السياق عرف "أندرو رينولدز" النظم اًلنتخابية بأنها ترجمة لكافة األصوات المدلى بها في
اًلنتخابات إلى مقاعد تفوز بها القوى السياسية والمرشحين واألحزاب المشاركة في العملية اًلنتخابية )1 (.وقد
قدم "محمد عاشور مهدى" تعريف شامل للنظم اًلنتخابية بقوله" :بأنها الوسائل واألساليب الفنية التي يتم
إتباعها عند فرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين وغيرها من إجراءات اًلنتخابات ،تبعا ًلعتبارين أساسيين
وهما :عدد المقاعد المتنافس عليها ،وفي هذه الصدد يتم التمييز بين اًلنتخاب الفردي أو اًلنتخاب بالقائمة،
وأما اًلعتبار الثاني في تعدد طرق اًلنتخاب فيتمثل في :كيفية تحديد الفائز بنتيجة اًلنتخاب باألغلبية أو
اًلنتخاب بالتمثيل النسبي".

( )2

ومن هنا تأتي أهمية اختيار النظام اًلنتخابي األنسب في الدولة ،الذي يرتكز على مجموعة من األسس
لنجاحه ،أهمها:
 يجب على النظام اًلنتخابي أًل يخرج عن مبدأ المشروعية ،وأن يستجيب لما هو مقرر في الدستور
والقانون ،انطالقا من حق الجميع في المساواة والعدالة دون تفرقة في الحقوق والواجبات.

 قيام النظام اًلنتخابي على قاعدة التمثيل الحقيقي لهيئة الناخبين؛ قائم على الموضوعية والشفافية

والعدالة ،مع معالجة أزمة التمثيل أيضا ،ألن بعض مخرجات العملية اًلنتخابية قد تأتي بأحزاب كبي ةر
لها أغلبية في المجتمع ،وتحصل على مجالس منتخبة ،وفي نفس الوقت تعمل على إقصاء األحزاب
الصغي ةر الممثلة باألقليات ،لذلك كما قلنا يجب مراعاة طبيعة البنية المجتمعية للدولة.

( )3

 توافر عقد سياسي بين السلطة والطبقة السياسية والناخبين ،قائم على احترام إرادة الناخب وما تفر هز
صناديق اًلقتراع.

 أن تمر مجمل العملية اًلنتخابية بقاعدة النزاهة والشفافية منذ بداية العملية اًلنتخابية ،أي منذ بداية

تقييد أسماء الناخبين مرو ار بتنظيم اللجان التي توزع البطائق اًلنتخابية ،إلى عملية اًلقتراع وفرز
األصوات واعالن النتائج.

 وجود فاعلون غير رسميون بالنظام يعترف هذا األخير بهم ،ويمنحهم حرية القيام بدورهم المنوط بهم
في الحياة السياسية ،ومن أهم هذه القوى األحزاب السياسية ،والنقابات المهنية والعمالية ،والجمعيات
المدنية المستقلة .مع إشراك كافة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في العملية اًلنتخابية منذ بدايتها

بناء على قوانين تنظيمية تحفظ حرية المراقبة على العملية برمتها.
إلى نهايتها ،وفقا لما هو مقرر لها ،ا

(  )1إبراهيم خليل إبراهيم البزم" ،أثر النظم اًلنتخابية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني - 2032-3117دراسة ميدانية" ،رسالة
ماجستير في العلوم السياسية ،جامعة األزهر ،غزة ،2034 ،ص .20

(  )2للمزيد حول التعريفات المعطاة للنظم اًلنتخابية ،أنظر ،هالة محمود عبد العال" ،تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية"،
مرجع سابق ،ص .24-21

(  )3لرقم رشيد" ،النظم اًلنتخابية وأثرها على األحزاب السياسية في الجزائر" ،رسالة ماجستير في القانون العام ،جامعة م نتوري قسنطينية،
الجزائر ،2007-2005 ،ص .35-34
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 عند وضع النظام اًلنتخابي يجب مراعاة البيئة الداخلية وتركيبة المجتمع اًليديولوجية والدينية والعرقية
والقبلية واللغوية.

( )1

إلى جانب هذه األسس العامة ،هناك أسس وعوامل تفرضها طبيعة النظام السياسي ،وديناميكيته ،واألهداف
المرجوة من وضعه؛ وهي كالتالي:
 وضع مجموعة من المعايير توضح طبيعة ما يراد تحقيقه أو تجنبه حسب طبيعة البيئة الداخلية للنظام
السياسي ومكوناته ،أي يوضح طبيعة البرلمان والحكومة المنشودة من وراء وضع النظام اًلنتخابي.

( )2

 تحقيق مستويات التمثيل المختلفة ،وهي كاآلتي :التمثيل الجغرافي ،التوزيع األيديولوجي ،انعكاس الواقع
الحزبي السياسي ،والتمثيل الوصفي أو التصويري (اًلجتماعي) ،بحيث يشمل التمثيل كافة فئات الشعب

في المجلس التشريعي.

 توفير الحوافز لتحقيق المصالحة المجتمعية ،من خالل تصميم نظام انتخابي كأداة إلدارة الصراعات
الداخلة في المجتمع.

 إخضاع كل من الحكومات والممثلين المنتخبين للمساءلة ،مع تمكينهم من حصولها على اًلستقرار
والكفاءة.

 تحفيز قيام أحزاب سياسية تعبر عن طبيعة المجتمع ،بدًل من إقصاء األحزاب الصغيرة في بعض النظم
السياسية.

 جعل العملية اًلنتخابية عملية مستدامة قائمة على أسس دستورية وقانونية ،خصوصا القوانين اإلقليمية
الدولية ذات الصلة والمتفق عليها.

( )3

وفي إطار ما سبق نرى أن النظام اًلنتخابي الذي يحدده القانون ًل بد وأن ينسجم مع بيئته اًلجتماعية،
لضمان تمثيل كافة الجماعات والفئات المشكلة للحياة السياسية داخل الدولة ،باإلضافة إلى سيادة مبدأ
الحياد ،أي حياد الجهة المشرفة على العملية اًلنتخابية منذ بداية إشرافها على عملية تسجيل الناخبين
والمرشحين ،مرو ار بإدارة عملية اًلقتراع وفرز األصوات واعالن النتائج ،ووصوًلا إلى اشرافها على صحة
اًلنتخابات ونتائجها.

ويبقى السؤا ل المطروح ،ما هي العالقة الترابطية بين النظم اًلنتخابية والديمقراطية في النظم السياسية.
الفرع الثاني :التنظيم اَّلنتخابي وعالقته بالديمقراطية في النظم السياسية
ليست العالقة بين اًلنتخابات والديمقراطية عالقة تالزمية بالمعنى الدقيق ،لكون الديمقراطية هدف
واًلنتخابات وسيلة أو آلية من اآلليات الديمقراطية وليست الوحيدة ،وفي نفس الوقت ًل يوجد ديمقراطية
(  )1هالة محمود عبد العال" ،تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية" ،مرجع سابق ،ص .13

(  )2تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس" ،الديمقراطية واًلنتخابات في العالم العربي" ،مرجع سابق ،ص .330
(  )3تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس ،مرجع سابق ،ص  21وما بعدها.
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بدون انتخابات والعكس صحيح ،ولكن يبقى السؤال المطروح هل اًلنتخابات مؤشر على وجود الديمقراطية؟
فإذا تم الرجوع لألمثلة التاريخية السابقة في نظمنا السياسية سنشهد عكس ذلك؛ ففي بعض األحيان لم يتم
تتويج الديمقراطية من مدخل اًلنتخابات ،واًلنتخابات نفسها لم تؤدي إلى الديمقراطية.

( )1

إن وسائل إسناد السلطة من دولة إلى دولة ومن نظام إلى آخر اختلفت حسب طبيعة النظام السياسي
السائد وكيفية مم ارسة السيادة فيه ،فتم تقسيمها إلى أنظمة مصدر سيادتها غير انتخابي (الوسائل غير
الديمقراطية ) كالنظام الفردي ونظام حكم القلة والنظام الثوري أو اًلنقالبي ،وأغلب هذه األنظمة هي أنظمة
وحكومات عرفت قديما وحديثا أيضا على شكل ملكية أو جمهورية ذات مضمون ليبرالي أو كلي ،وما يميز
هذه األنظمة أن البعض منها يأخذ باألسلوب اًلنتخابي في إسناد بعض هيئاته ولكن هذه السمة ليست

مطلقة ،أي يمكن أن يكون بنية النظام مبني على هيئات انتخابية وبعض الهيئات غير انتخابية؛

( )2

أما

األنظمة التي مصدر سيادتها اًلنتخابات (الوسائل الديمقراطية) فيمكن تقسيمها إلى ثالث صور أهمها:

( )3

أ -نظام الحكم السياسي المباشر-الديمقراطية المباشرةـ :تعتبر هذه الصورة من أقدم صور الديمقراطية والتي
تمثل حكم الشعب لنفسه مباشرة دون وسيط وفي كافة المجاًلت التنفيذية والتشريعية والقضائية ،أي هو

الذي يقترح ويشرع وينفذ في آن واحد ،ولكن هذا األمر يمكن قبوله في المجتمعات الصغيرة ذات الحجم

السكاني القليل ،أما في مجتمعاتنا المعاصرة فيصعب تطبيق هذه الصو ةر عليه.

( )4

ب -النظام التمثيلي -الديمقراطية النيابية :يقصد بهذه الصورة تمثيل أو انتداب بعض النواب من قبل الشعب
لممارسة السلطة باسمه نيابة عنه،

( )5

إذ تفرق هذه الديمقراطية بين صاحب السلطة وهو الشعب وبين

من يمارسها وهم النواب الممثلين في المجالس التشريعية ،أي تتمحور مهمة الشعب فقط بانتخاب من
يمثله وينتهي دوره الوظيفي في بنية النظام؛(  )6وتتركز صالحياتهم في سن القوانين ،وصالحيات مالية

وسياس ية كالموافقة على الموازنة العامة للدولة وفي نفس الوقت المراقبة على مهام السلطة التنفيذية طبقا

(  )1تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس ،مرجع سابق ،ص .32

(  )2حسان محمد شفيق ألعاني" ،األنظمة السياسية والدستورية المقارنة" ،مطبعة جامعة بغداد ،3127 ،ص .44
(  )3نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم الس ياسية" ،مرجع سابق ،ص .243

(  )4طبقت هذه الصورة من صور الديمقراطية في المدن اليونانية القديمة كمدينة أثينا ،حيث إن الشعب يجتمع عدة مرات في العام
الواحد لمناقشة كافة األمور الحياتية العامة .نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم السياسية" ،مرجع سابق ،ص.241-242 :

ناصر بن سعيد بن سيف السيف" ،الديمقراطية مفهومها والموقف منها" ،دار البصرة ،بدون سنة ،ص .2

(  )5علي عبود المحمداوي ،حيدر ناظم محمد" ،مقاربات في الديمقراطية والمجتمع المدني-دراسة في األسس والمقومات والسياق
التاريخي" ،دار صفحات للدراسات والنشر ،2033 ،ط ،3ص .37

(  )6حسان محمد شفيق ألعاني" ،األنظمة السياسية والدستورية المقارنة" ،مرجع سابق ،ص .41
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لما يحدده الدستور ،ويجب التوضيح أن هذه الصالحيات تختلف من نظام سياسي آلخر حسب طبيعة

كل دولة ونظام الحكم فيها.

( )1

ت -النظام شبه المباشر أو الديمقراطية شبه المباشرة :يسمى هذا النظام بالنظام المختلط حيث يجمع بين
الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية،

( )2

ويقوم على انتخاب نواب ينوبون عنهم مع احتفاظهم بحق

التدخل المباشر لممارسة السيادة عن طريق مجموعة من المظاهر والوسائل منها ،حق اًلقتراع الشعبي،

وحق اًلستفتاء ،وحق اًلعتراض )3 (،وتوجد بعض المظاهر األخرى كحق إقالة النائب وحق حل البرلمان

وحق عزل رئيس الجمهورية .ويجب التذكير أن هذا النموذج احتل مكانة مرموقة في فترة القرن التاسع
عشر ووجدت تطبيقاته في الوًليات المت حدة األمريكية وبعض مقاطعات اًلتحاد السويسري ،إًل أنها

عرفت انتشا ار واسعا في فترة القرن العشرين.

( )4

انطالقا مما سبق ،يتبين أن اًلنتخابات هي المحور األساسي للعملية الديمقراطية ،وآلية من آليات

النظام الديمقراطي ،فال يمكن اًلقتصار على اًلنتخابات وحدها بل هناك آليات أخرى للعمل الديمقراطي،
فهي ليست غاية بل شرط ضروري لضمان مشاركة كافة المواطنين في حق تقرير مصيرهم في اختيار
نظامهم السياسي واًلقتصادي واًلجتماعي بحرية كاملة.

( )5

يمكن القول أنه ًل يوجد نموذج واحد للعمل ا لديمقراطي ًل في آلياتها وًل في نظمها ،فاختالف النظم
السياسية أعطى المجال لتنوع النظم اًلنتخابية بين الدوائر الفردية والقوائم النسبية والمغلقة ،ويظل هذا التنوع
أمر مشروع ما دامت تراعي السياق الثقافي واًلجتماعي واًلقتصادي السياسي للنظام الحاكم ،ألنها تساعد
على اًلستقرار السياسي في ظل اًلختالف والتنوع الفكري لدى الفاعلين السياسيين داخل بنية النظام ،وهذا
ما سيتم توضيحه في المطلب التالي من خالل شرح وتوضيح أنواع النظم اًلنتخابية بشكل عام ،والنظام
السياسي الفلسطيني بشكل خاص ،لمعرفة طبيعة النظام المطبق في الحالة السياسية الفلسطينية ،وفي نفس
الوقت شرح ماهية النظام اًلنتخابي األنسب للنظام السياسي الفلسطيني في ظل عدم اًلستقرار السياسي
الذي يكتنف مؤسساته.

(  )1نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم السياسية" ،مرجع سابق ،ص .247
(  )2حسان محمد شفيق أل عاني" ،األنظمة السياسية والدستورية المقارنة" ،مرجع سابق ،ص .54

(  )3مجموعة مؤلفين" ،الديمقراطية في الحياة الداخلية لألحزاب السياسية العربية" ،ندوة ،مركز القدس للدراسات السياسية ،2030 ،ص
.13

(  )4حسين علي إبراهيم الفالحي" ،الديمقراطية واإلعالم واًلتصال-دراسة في العالقة بين الديمقراطية واإلعالم وطبيعة اإلعالم الديمقراطي
ووظائفه" ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،3415-2034 ،ط ،3ص .42

(  )5ديفيد بيتهام وكيفن بويل ،ترجمة غريب عوض" ،مدخل إلى الديمقراطية-اًلنتخابات الحرة العادلة" ،الجزء الثاني ،فراديس للنشر
والتوزيع ،البحرين ،2006 ،ط ،3ص .5
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المطلب الثاني  :أنواع النظم اَّلنتخابية الديمقراطية وتطبيقاتها على الحالة الفلسطينية.
عرفت المجتمعات السياسية المعاصرة نظما انتخابية متنوعة ،كنظام اًلنتخاب الفردي ،ونظام اًلنتخاب

بالقائمة ،والتمثيل النسبي والمختلط ،وهي نظم يصلح بعضها لمجتمعات ،وًل يصلح لمجتمعات أخرى ،وقد
شهد النظام السياسي الفلسطيني مجموعة من النظم اًلنتخابية بالتوازي مع المراحل التاريخية التي مر بها،
ونستعرض في هذا المطلب أنواع هذه النظم اًلنتخابية ،والتركيز على طبيعتها في الحالة الفلسطينية.
الفرع األول :أنواع النظم اَّلنتخابية
ومن أهم انواع النظم اًلنتخابية ما يلي:
ًل :نظام اًلنتخاب الفردي :يكون النظام اًلنتخابي الفردي عندما يتم اختيار مرشح واحد من المرشحين
أو ا

في الدائ ةر اًلنتخابية ،وتقسم في هذه الحالة الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية مع عدد النواب الذين

سيتم انتخابهم ،وًل يحق للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد )1 (،ويسمى هذا النظام بنظام الفائز األول،

ألن المرشح الذي يفوز بأك بر عدد من األصوات يفوز بالمقعد ،وًل يشترط لفوزه الحصول على أكثر من
نصف عدد األصوات المشاركة في انتخابات الدائرة ،ويستخدم هذه النظام في الدوائر ذات المقعد الواحد

ويمكن أن يكون المرشحون ذات صبغة حزبية أو مستقلين،

( )2

هما:

ويقسم هذا النظام الفردي إلى قسمين،

– نظام اًلنتخاب الفردي باألغلبية النسبية (على دورة واحدة) :سميت بهذا اًلسم ألن المرشح يعرف نتيجة
اًلنتخاب من الدورة األولى دون إعادة ،ويتم على أساس األغلبية البسيطة أو النسبية ،ويعمل هذه النظام
على أساس الحصول على أكبر عدد من األصوات الصحيحة دون النظر إلى مجمل األصوات التي
حصل عليها باقي المرشحين ،فال يشترط هنا الحصول على األغلبية المطلقة.

– نظام اًلنتخاب الفردي (على دورين) :إن العملية اًلنتخابية في هذا النظام ًل ت نتهي من الدورة األولى،
بل يتطلب إجراء اًلنتخابات مرة أخرى لذلك تسمى على دورين أو دورتين ،ويسمى أيضا بالنظام الفردي

باألغلبية المطلقة ،ألنه يشترط لفوز المرشح الحصول في الدور األول على األغلبية المطلقة لألصوات

الصحيحة المعطاة في الدائرة (النصف  )3+أي ( ،)3+%50فإذا حصل أحد المرشحين على ذلك

اعتبر فائ از ،وان لم يحصل يتم إعادة اًلنتخابات مرة ثانية ،ويفوز في الدو ةر الثانية من يحصل على
( )3
األغلبية النسبية وليست األغلبية المطلقة كما في الدو ةر األولى.

(  )1نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم السياسية" ،مرجع سابق ،ص .132

(  )2هالة محمود عبد العال" ،تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية" ،مرجع سابق ،ص .14

(  )3صالح عبد الرزاق الخوالدة" ،مشاركة المرأة األردنية في الحياة السياسية  -2006-3123دراسة حول أثر النظام اًلنتخابي على
مشاركة المرأة األردنية في اًلنتخابات النيابية" ،دار الخليج للصحافة والنشر ،عمان ،2036 ،ط 3ص .43
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ثانيا :نظام اًلنتخاب بالقائمة :يقصد بهذا النظام تقدم عدد من المرشحين تجمعهم أفكار وأهداف
وأيديولوجيا واحدة كممثلي األحزاب في قائمة واحدة ،وتطرح هذه القائمة على المرشحين ًلختيار القائمة
من بين القوائم األخرى ،وًل يجوز ألحد المرشحين تقديم نفسه لالنتخابات دون أن ُيكون ضمن قائمة
تحدد بعدد األعضاء مسبقا بقانون ،وتكون الدوائر اًلنتخابية كبيرة يمثلها عدد من النواب ،وعلى الناخب
في هذا النظام اًلختيار بين عدة مرشحين في هذه الدائرة ،وبمعنى آخر يقوم الناخب باختيار قائمة

تضم عدد من أ سماء المرشحين في الدائرة التابعة لها هذه القائمة ،وقد قسمت القوائم حسب حرية
الناخبين إلى قوائم مغلقة وقوائم مفتوحة وقوائم المزج أو الحرة؛

( )1

ويمكن تقسيم هذا النظام إلى ثالثة أقسام ،وهي:

– اًلنتخاب بالقائمة باألغلبية النسبية :يسمى هذا النظام بنظام اًلنتخاب الفردي ذات األغلبية البسيطة،

وبموجبه تفوز القائمة الحاصلة على أعلى عدد من األصوات الفائزة باًلنتخابات ،دون النظر إلى القوائم

األخرى التي حصلت على األصوات ،فاألصوات التي حصل عليها المرشحين في القائمة توزع على
عدد المقاعد وتحدد نصيبها والمرتبة التي حصل عليها المرشحون في القائمة،

( )2

فعلى الرغم من مزايا

هذا النظام في تخفيف العبء على المرشحين في اختيار ناخبيهم ضمن القوائم ،إًل أنه يعاب عليه عدم

تمكين الناخب من قبول أو رفض القائمة التي تقدمها األحزاب كما ليس له الحق في ترتيب األسماء،

ويمكن القول ان هذا النظام يجعل الناخب يختار برامج وليس أشخاص.

( )3

– اًلنتخاب بالقائمة باألغلبية المطلقة :يشترط هذا النوع من أجل الفوز في اًلنتخابات ضرورة حصول
المرشحين في القائمة على األغلبية المطلقة من عدد األصوات الصحيحة وتقدر ب ـ ( )3+%50أي
أكثر من النصف ،وبذلك تكون القائمة فائزة بالدورة األولى ،وفي حالة عدم تحقيق هذه األغلبية تعاد

اًلنتخابات م ةر أخرى بين القائمتين الحاصلتين على أكبر عدد من األصوات ،وتسمى نظام األغلبية

على جولتين ،والحاصل في الجولة الثانية بعدد أكبر من األصوات هو الحاصل على كافة المقاعد

المحصل عليها في الدائ ةر اًلنتخابية.

( )4

 نظام اًلنتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي :يمنح هذه النظام لكل حزب أو كل قائمة عدد من المقاعدفي البرلمان يتناسب مع عدد األصوات المحصل عليها في اًلنتخابات ،ويطبق هذا النظام بالقائمة

وبدونها،

( )5

ويضمن هذا النظام التمثيل النسبي لألقليات واألحزاب الصغيرة في كل دائرة طبقا للنسبة

(  )1هالة محمود عبد العال" ،تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية" ،مرجع سابق ،ص .17
(  )2هالة محمود عبد العال ،مرجع سابق ،ص .16

(  )3ثامر كامل محمد الخزرجي" ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة -دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة" ،دار مجدًلوي
للنشر والتوزيع ،عمان ،2004 ،ط ،3ص .242

(  )4نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم السياسية" ،مرجع سابق ،ص .124

(  )5فهد بن صالح بن عبد العزيز العجالن" ،اًلنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالمي" ،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،ط،2001 ،3
ص .15
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الصحيحة المحصل عليها ،ويتميز هذا النظام بسهولة تمثيله وتطبيقه ،فلو افترضنا أن دائرة انتخابية

تتنافس فيها ثالث قوائم انتخابية على  30مقاعد ،وحصلت القائمة األولى على  7000صوت

والقائمة الثانية على  1000صوت والقائمة الثالثة على  3000صوت ،فيكون توزيع المقاعد العشرة
على الشكل التالي حسب نسبة األصوات التي حصلت عليها القائمة ،أي تحصل القائمة األولى

على  7مقاعد والثانية على  1مقاعد والثالثة على مقعد واحد؛(  )1هنا يتبين مدى سهولة هذا النظام
في التطبيق ومدى أهميته في تمثيل الفئات المهمشة والصغيرة في ظل وجود أحزاب كبيرة يمكن أن
تسيطر على النظام السياسي عند تطبيق أنظمة انتخابية أخرى .ويمكن القول أن هذا النظام هو

األقرب إلى النظام الديمقراطي الحقيقي لكونه يسمح لألقليات المشاركة في الحياة السياسية حيث
يتطلب وعي سياسي وثقافي بالعملية اًلنتخابية برمتها وأهدافها.

ثالثا :النظام المختلط :هو نظام انتخابي يجمع ما بين نظام التمثيل باألغلبية (الدوائر) ونظام التمثيل
( )2
النسبي (القوائم) ،وسيتم الحديث عنه بالتفصيل ًلحقا.

الفرع الثاني :النظم اَّلنتخابية المتعاقبة في النظام السياسي الفلسطيني

شهد النظام السياسي الفلسطيني مجموعة من النظم اًلنتخابية المتعاقبة ،والتي تمت بالتوازي مع المراحل
التاريخية التي مر بها هذا النظام ،بدءا من اتفاقية أوسلو وصوًلا للمرحلة الراهنة ،إًل أن اإلشكال الحاصل
أن هذه النظم وان تم تعديلها وتغييرها لم يتم العمل بها لغاية اآلن ،وهو ما سنوضحه في هذا الفرع.

أو ًَّل :نظام التمثيل النسبي (القوائم) :طبقا لهذا النظام يتم انتخاب  77من أعضاء المجلس التشريعي وفق
نظام التمثيل النسبي  ،حيث يتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن ،بحيث ًل تظهر
أسماء المرشحين في أوراق اًلقتراع ،وانما يظهر أسماء القوائم اًلنتخابية ويكون للناخب الحق في اختيار
قائمة واحدة فقط .ويتم ترتيب أسماء المرشحين في كل قائمة وفق إرادة القائمة اًلنتخابية ذاتها ،بحيث ًل
يقل عدد المرشحون عن سبعة وًل يزيد عن  77مرشحا ،مع التزام القائمة بتضمين األسماء الثالثة األولى
بامرأة واحدة على األقل ،وامرأة واحدة على األقل في كل أربعة أسماء تلي ذلك ،وامرأة واحدة على األقل لكل

خمسة أسماء تأتي بعد ذلك ،وهكذا حتى نهاية القائمة .ويتم توزيع المقاعد على القوائم اًلنتخابية بطريقة
نسبية وفق طريقة "سانت لوغي" ،بحيث يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على ( %2نسبة الحسم) أو
أكثر من األصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعد يتناسب وعدد األصوات التي حصلت عليها على
مستوى الوطن ،ويفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحي تلك القوائم وفق ترتيبهم فيها.

( )3

(  )1لرقم رشيد" ،مرجع سابق" ،ص . 40 :نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم السياسية" ،مرجع سابق ،ص .126
(  )2سعاد الشرقاوي" ،النظم السياسية في العالم المعاصر" ،دار النهضة العربية ،3112 ،ط ،3ص .360
(  )3راجع في ذلك ،موقع لجنة اًلنتخابات المركزية اإللكتروني Www.Elections.Ps
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ثانيًا :النظام المختلط :يجمع هذا ال نظام بين نظام التمثيل باألغلبية (الدوائر) ونظام التمثيل النسبي (القوائم)،
وذلك للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التعددية السياسية في تمثيل المجلس التشريعي ،لتحقيق الرضا

األكبر والتوافق في الحياة السياسية المؤدية لالستقرار السياسي والمجتمعي ،وبحسب اللجنة المركزية
لالنتخابات فإن هذا القانون ينص على تخصيص عدد من المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكانها،
أما القسم الثاني فإنه يعتبر الوطن دائرة انتخابية واحدة يتم من خالله مشاركة عدد من القوائم بحسب نظام
التمثيل النسبي.

( )1

وقد اعتمد هذا النظام من قبل السلطة الفلسطينية بعد إق ارره من قبل المجلس التشريعي بهدف توسيع المشاركة
السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية ،وافساح المجال للقوى واألحزاب الصغيرة أن تشارك في العملية
السياسية.

( )2

وبفعل المتغيرات الحاصلة في بنية النظام السياسي الفلسطيني بعد اًلنتخابات التشريعية الثانية  2007تم
إعادة النظر في النظام اًلنتخابي-بعد توقيع وثيقة الوحدة الوطنية الصادرة في القاه ةر عام - 2033ليصبح
قيام اًلنتخابات التشريعية على أسس النظام المختلط القائم ،فيكون  %65بنظام القوائم ،و %25بنظام
الدوائر ،وحددت فيه نسبة الحسم ب  ،%2مع تقسيم الوطن إلى  37دائرة انتخابية إحدى عشر دائرة في
الضفة الغربية وخمسة دوائر بقطاع غزة.

( )3

وبالنظر إلى النظام اًلنتخابي المقترح سنجد أن مقاعد القوائم ستكون  11مقعدا بدل  77وينحصر مقاعد
الدوائر في  11مقعدا ،وهنا تكم ن الصعوبة في كيفية توزيعها على الدوائر اًلنتخابية الستة عشر وفقا لعدد
السكان ،إذ نجد دائ ةر رفح مثال التي ي تجاوز عدد سكانها أضعاف دوائر حصلت على مقعد واحد وتساوت
معها في عدد المقاعد الموزعة ،ولو أضفنا مقعد أخر لدائ ةر رفح سنتجاوز عدد الدوائر المحددة ،مما سينتج
إشكالية توافقية وقانونية ،لذلك يجب النظر والدراسة في آلية وضع النظام اًلنتخابي الذي من واجباته مراعاة
التقسيم المكاني والسكاني في توزيع المقاعد.

( )4

من خالل ما طرح يتبين أن النظام اًلنتخابي يعكس درجة ما وصل إليه النظام من ديمقراطية تشاركية
حقيقية في الحكم وصنع الق اررات ،لذلك تنوعت النظم اًلنتخابية ما بين نظام انتخابي فردي ،ونظام انتخابي
بالقائمة ،ونظام انتخابي قائم على التمثيل النسبي ،من هنا سنحاول توضيح ماهية هذه النظم بشكل أوسع
(  )1إبراهيم خليل إبراهيم البزم" ،أثر النظم اًلنتخابية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني - 2032-3117دراسة ميدانية" ،مرجع
سابق ،ص .11

(  )2خليل محمد محمود أبو عرب ،أثر اًلنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطيني ،جامعة النجاح،
رسالة ماجستير ،2002 ،ص .62

(  )3اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ،القاهرة ، 2033 ،منشور على الموقع اإللكتروني التاليhttp://cutt.us/McwGH :
(  )4إبراهيم خليل إبراهيم البزم ،مرجع سابق ،ص .54
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مما ذكر ،مع التركيز على النظم اًلنتخابية المطبقة في فلسطين لمعرفة طبيعة وماهية هذه النظم ومدي
تناسبها مع بيئته الداخلية المجتمعية ،في المبحث التالي.
و يبقى السؤال المطروح ما هو النظام اًلنتخابي األنسب للحالة الفلسطينية وخصوصيتها التي تختلف عن
األنظمة السياسية األخرى؟ بما يحقق اإلصالح السياسي وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز مبادئ الديمقراطية
التشاركية ،والذي يكفل إخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته.
المبحث الثاني :النظم اَّلنتخابية مدخل إلصالح النظام السياسي الفلسطيني
إن المشاركة في الحياة السياسية عن طريق النظم اًلنتخابية هي إحدى سمات األنظمة السياسية المعاصرة
ذات الطابع الديمقراطي ،وهي مبدأ من مبادئ العملية الديمقراطية ألي دولة وطنية حديثة ،ومنه يمكن معرفة
طبيعة النظام السياسي هل هو نظام ديمقراطي قائم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات ،أم نظام
استبدادي شمولي قائم على السلطوية واحتكار العملية السياسية ،لذلك تعتبر المشاركة السياسة أحد الركائز
األساسية لتحديد السلوك السياسي لألفراد من خالل الحق باًلنتخابات والترشح والتصويت أو اًلهتمام
بالقضايا السياسية في محاولة منهم للتأثير على صانعي القرار في الدولة.

( )1

فالعملية اًلنتخابية هي إحدى

الطرق الديمقراطية التي يمكن اًلستناد عليها في بناء نظام سياسي ديمقراطي ،وًل يمكن أن تكتسب هذه
السمة إًل بوجود نظام انتخابي وتعددية سياسية عادلة،

( )2

تراعي حق المشاركة السياسية لكافة أفراد المجتمع،

ويحفظ حق الترشح للمواطنين والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات ،فهو الركيزة األساسية لمفهوم الديمقراطية
التمثيلية والمؤدي إلى اإلصالح السياسي واًلجتماعي واإلداري واًلقتصادي في الدولة ،ومفسدة هذه العملية
سيؤدي إلى إفساد مجمل بنيان النظام السياسي الداخلي والخارجي.

( )3

من خالل ذلك ،سنحاول توضيح اإلطار النظري والقانوني العام للعملية اًلنتخابية في فلسطين ،مع إبراز
العالقة بين النظام اًلنتخابي واإلصالح السياسي للنظام السياسي الفلسطيني.
المطلب األول :اإلطار القانوني العام المنظم لالنتخابات الفلسطينية
تكمن أهمية اإلطار المفاهيمي والقانوني في البحوث العلمية في الوقوف على كافة المفاهيم المستخدمة في
الدراسة ،وتبيان األهمية العلمية للدراسة محل الموضوع ،لذلك تم التطرق إلى التطور القانوني للنظم اًلنتخابية
السياسية بشكل عام ،ولإلطار القانوني المنظم لالنتخابات الفلسطينية بشكل خاص ،لتوضيح بيئة عمل
(  )1هادي مشعان ربيع" ،دراسات في الديمقراطية وحقوق اإلنسان" ،مرجع سابق ،ص .26
(  )2رابح زغوني" ،النظام اًلنتخابي كمؤشر لقياس إرادة اإلصالح السياسي في ديمقراطيات المودة الثالثة :الجزائر نموذجا" ،المجلة
العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،52-53صيف-خريف ،2037 ،ص .42

(  )3زهيرة بن علي" ،دور النظام اًلنتخابي في إصالح النظم السياسية  -دراسة مقارنة" ،جامعة أبي بكر بلقايد ،أطروحة دكتوراه ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،السنة الجامعية  ،2035-2034ص .32
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التنظيم اًلنتخابي منذ نشأته إلى اليوم وللوقوف على كافة اًلشكاليات القانونية والدستورية المسببة ألزمة
النظام السياسي الفلسطيني.
الفرع األول :التقنين القانوني للتنظيم االنتخابي
إن كانت الديمقراطية تعني في جوهرها حكم الشعب،

( )1

فإن اًلنتخابات هي الوسيلة التي يتم من

خاللها اختبار إرادة الشعب ،وبقدر ما توفر اًلنتخابات الحرة والنزيهة والدورية آلية يختار بواسطتها الشعب
ممثليه أو من ينوبون عنه لممارسة الحكم ،فإنها تعتبر وسيلة للمساءلة والمحاسبة ولإلصالح ،إذ أن
إخضاع الحكام دوريا ًلختبار اإلرادة الشعبية في انتخابات جديدة هو طريق لمحاسبتهم ومساءلتهم من قبل
الشعب .بمعنى آخرً ،ل ديمقراطية بدون انتخابات ،وًل يمكن أن ينعت نظام حكم بأنه ديمقراطي ما لم
يشارك المواطنون في الحكم من خالل انتخابات حرة ونزيهة ودورية.

( )2

وقد طرح مجموعة من المفكرين القانونيين تعاريف عدة لمصطلح اًلنتخاب ،فقد عرفها Alan Poll
بأنها" :الوسيلة التي يختار المواطنون بواسطتها ممثليهم الذين يمارسون عليهم قد ار من الضبط" ،وعرفها
 Jan Pier Cotو  Jan Pier Moneeبأنها" :الفعل الذي يختار به الشعب بصو ةر مباشرة أو غير مباش ةر
من يتولون السلطة السياسية في المجتمع" ،وقدم "مجدي محمد" تعريفا عاما للعملية اًلنتخابية برمتها واصفا
إياها بالعملية المعقدة التي تحتوي على فعاليات بحاجة لضوابط قانونية لتعزيز مبادئ وحدة المنهج والتطبيق
والعدالة لمجمل اإلطار اًلنتخابي من ق بل كافة شركاء العملية اًلنتخابية ،وعرفها "محمد عبد هللا اإلمام"
بأنها" :إجراء قانوني يحدد نظامه ومكانه في دستور أو برنامج أو ًلئحة ليختار على مقتضاه شخص أو
أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو ذلك".

( )3

وعلى الرغم من اختالف التعريفات المعطاة لمفهوم ومصطلح اًلنتخابات والعملية اًلنتخابية برمتها،
إًل أنها تعتبر أحد الصور الديمقراطية لمشاركة الشعب في المجتمع ،وحق من حقوقه في أن يحكم نفسه
بنفسه ،ووسيلة لترسيخ الديمقراطية في المجتمع ،كما وتعتبر شكل من أشكال اًلتصال الس ياسي بين الحاكم
والمحكومين .هذه القيمة المعطاة لالنتخابات ًل يمكن تحقيقها إًل بوجود نظام انتخابي يضمن للناخب حق
اًلقتراع وللمترشح حق الترشح ،فهو الركيزة اًلساسية ألي اصالح سياسي واجتماعي واداري في بنية النظام.
إلى جانب ما ذكر ،حول التعاريف الفكرية والقانونية لمسألة اًلنتخاب ،يبقى السؤال هل تم تضمين هذا
الحق وتقنينه في القوانين والمواثيق الوطنية والدولية؟

(  )1حميد حنون خالد" ،األنظمة السياسية" ،بغداد ،المكتبة القانونية ،2030 ،ط ،1ص .240-37
(  )2سعاد الشرقاوي" ،النظم السياسية في العالم المعاصر" ،مرجع سابق ،ص .344

(  )3هالة محمود عبد العال" ،تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية" ،مرجع سابق ،ص .37-35
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هنا يمكن القول ،أن مشاركة المواطنين في إدا ةر شؤونهم العامة مدخل جوهري للعملية الديمقراطية ألي
نظام سياسي ،وركيزة أساسية من ركائز اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام  ،3142ففي المادة
 23منه أكد على:
أ" -لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ،إما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في
ب-

حرية.

لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين ،حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

ت -إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتج لى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجري
دوريا باًلقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو إجراء مكافئ من حيث

ضمان حرية التصويت".

( )1

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نص في الفقرة األولى والثانية من المادة 25

على أن" :للمواطن الحق في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون
في حرية ،وأن ينتخب وينتخب ،في انتخابات نزيهة تجري دوريا باًلقتراع العام وعلى قدم المساواة بين
الناخبين وبالتصويت السري ،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

( )2

كما أشار اإلعالن العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن البرلمان الدولي في باريس عام
 3114إلى أن" :سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب ،كما يعبر عن ذلك في انتخابات
ح ةر ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصويت السري العادل ،ويحق لكل ناخب أن يمارس حقه
في التصويت مع اآلخرين ،وأن يكون لصوته نفس الثقل ألصوات اآلخرين وأن تضمن سرية اًلقتراع".

( )3

الفرع الثاني :اإلطار القانوني المنظم لالنتخابات الفلسطينية
كانت البدايات األولى لوضع األطر القانونية المنظمة لالنتخابات في الحياة السياسية الفلسطينية من
خالل النص في بنود اتفاقية أوسلو على حق اًلنتخاب ،وحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثلين لهم
ضمن مجلس منتخب يطلق عليه المجلس التشريعي )4 (،كما أكدت على تمكين الشعب الفلسطيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية ،وستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وح ةر

(  )1وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادرة عام .3142

(  )2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق واًلنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة  2200ألف (د ،)23-المؤرخ في  37كانون-ديسمبر  ، 3177وبدء بالنفاذ بتاريخ  21مارس .3167

(  )3تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس" ،الديمقراطية واًلن تخابات في العالم العربي" ،مرجع سابق ،ص .302

(  )4مضر قسيس" ،اًلنتخابات الفلسطينية :إشكالياتها وقضايا تقرير المصير" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،7العدد  ،21صيف
 ،3115ص .20
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للمجلس ،تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها ،بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام
العام.

( )1

وعليه ،تم اًلتفاق بين الطرفين على البدء بالمباحثات الخاصة بإجراء اًلنتخابات في القاهرة ،وتم
التوقيع على الملحق الثاني الخاص باًلنتخابات ،في إطار اًلتفاقية الفلسطينية-اإلسرائيلية المرحلية حول
الضفة الغربية وقطاع غزة )اتفاق طابا(  ،الموقعة في واشنطن بتاريخ  22سبتمبر  ،3115وبموجب هذا
وبناء على تلك
البروتوكول جرت اًلنتخابات للمجلس التشريعي ولرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ا
اًلتفاقيات ،شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في خطوات عملية إلجراء اًلنتخابات ،اتسمت في مجملها
بالسرعة ،فبتاريخ  ١ديسمبر  ،٢٩٩١صدر القانون رقم  31لسنة  3115بشأن اًلنتخابات ،وتعاقبت إصدار
المراسيم الرئاسية الخاصة باًلنتخابات الواحدة تلو األخرى.

( )2

وبموجب قانون اًلنتخابات رقم  31تم تبني نظام األغلبية النسبية ،وقسمت الضفة الغربية وقطاع غ ةز
إلى  37دائرة انتخابية ًلنتخاب أعضاء المجلس التشريعي بثالثة وثمانين عضو،

( )3

مع زيادة أعضاء

المجلس التشريعي إلى ثمانية وثمانين طبقا لقانون رقم  37لعام  ،3115ويتيح نظام األغلبية للناخب الحق
في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته اًلنتخابية أو أقل )4 (،ووفق
هذا النظام يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى األصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة
انتخابية ،إذ ًل يعطي هذا النظام أهمية كبيرة إلى عدد األصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء
كانت كثي ةر أو ضئيلة ،أي أنه ًل يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

( )5

وعلى الرغم من إ يجابية هذا النظام إًل أنه خلق مجموعة من اًلنتقادات لكونه غير مناسب للحالة
الفلسطينية ،آلن هذا النظام يستبعد تمثيل األحزاب الصغيرة ،وعدم تساوي أصوات الناخبين في بعض
الدوائر ،ففي دوائر انتخابية يتم التصويت لعش ةر أشخاص والبعض اآلخر يتم التصويت لمرشح واحد ،كما
بناء على
أن الطبيعة العشائرية للمجتمع الفلسطيني طغت على آلية اًلنتخاب من خالل انتخاب أشخاص ا

انتمائهم األسري والعشائري والمناطقي بعيدا على برنامجه السياسي والتنظيمي ،لذلك من الطبيعي أن يتم
(  )1خليل محمد محمود أبو عرب" ،مرجع سابق" ،ص .21-26

(  )2المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" ،اًلنتخابات الفلسطينية" ،تقرير تقييمي لمرحلة ما قبل اًلنتخابات يتضمن نتائج الرقابة التي

نفذها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على عمليات إعداد سجل الناخبين خالل الربع األخير من العام ( 2004حالة محافظات

قطاع غزة) ،ص .34

(  )3ل جنة اًلنتخابات المركزية ،فلسطين" ،تقرير حول اًلنتخابات الرئاسية الثانية  1كانون الثاني  ،"2005صدر عن لجنة اًلنتخابات
المركزية ،رام هللا 10 ،آذار  ،2005ص .21

(  )4إبراهيم خليل إبراهيم البزم ،مرجع سابق ،ص .42

(  )5حميد حنون خالد" ،األنظمة السياسية" ،مرجع سابق ،ص .53
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تغيير ا لنظام اًلنتخابي ليتناسب مع طبيعة التغيير في الحياة السياسية الفلسطينية التي تعتبر أساس لتغيير
النظام اًلنتخابي.

( )1

لقد كانت اًلنتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في يناير  ٢٩٩١أول انتخابات تُعقد في ظل

السلطة الوطنية الفلسطينية ،ومع وفاة الرئيس" ياسر عرفات "شهدت األراضي الفلسطينية تحوًلت هامة في

النظام السياسي الفلسطيني ،كان أبرزها انتخاب "محمود عباس" رئيسا عام  ،2005واجراء انتخابات تشريعية

عام .2007

( )2

وقد اتسمت الفترة التي أعقبت اًلنتخابات الرئاسية بعدم اًلستقرار ،وعدم وضوح الرؤيا لدى القوى
السياسية ،نتيجة لالضطرابات األمنية والسياسية واًلقتصادية والفلتان األمني وفوضى السالح ،وتعثرت
محاوًلت السلطة الفلسطينية إلعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية،

( )3

خاصة بعد فشل قوى األمن الفلسطينية

في فرض القانون؛ هذه األحداث مهدت إلشراك حركة حماس في اًلنتخابات القادمة ،فكان حوار القاه ةر
الذي شاركت فيه كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باإلضافة لحركتي الجهاد اإلسالمي وحركة حماس،
الذي أسفر عنه اتفاق بين الفصائل عام ،2005

( )4

واتفقت على مجموعة من اًلصالحات في مؤسسات

السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير ،مع إجراء اًلنتخابات المحلية والتشريعية في موعدها
المحدد ،وعلى هذا األساس تم تغيير النظام اًلنتخابي الفلسطيني ليكون على هيئة نظام مختلط ،وعليه تم
إجراء اًلنتخابات التشريعية الثانية عام .2007

( )5

عمد الرئيس محمود عباس في البداية إلى تعديل قانون اًلنتخابات على أساس التصويت للقوائم ًل
لألفراد ،مع اعتبار الضفة الغربية وقطاع غ ةز دائ ةر انتخابية واحدة ،هذه الخطوة ًلقت العديد من اًلنتقادات
من قبل حركتي فتح وحماس ًلعتبارات سياسية ،فحركة فتح وأعضائها كانت تتخوف من عدم القدرة على
الدخول في القائمة ،وحماس كانت تري أن القوائم المفتوحة أفضل للحصول على أصوات ذات اًلعتبارات

(  )1إبراهيم خليل إبراهيم البزم" ،مرجع سابق" ،ص .50

(  )2علي الجرباوي" ،فلسطين والمرحلة الجديدة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،36العدد  ،77ربيع  ،2007ص  ،6إبراهيم خليل
إبراهيم البزم" ،مرجع سابق" ،ص .42-40

(  )3خليل الشقاقي وجهاد حرب" ،اًلنتخابات الفلسطينية الثانية( :الرئاسية ،والتشريعية ،والحكم المحلي)" ،المركز الفلسطيني للبحوث
السياسية والمسحية ،رام هللا ،كانون ثاني  ،2006ص .31-35

(  )4تم اتفاق الفصائل المجتمعة في القاهرة على خمسة بنود ،وهي :إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ،واجراء اًلنتخابات
المحلية والتشريعية في مواعيدها ،مع استمرار مسلسل التهدئة داخل البيئة الداخلية للنظام الفلسطيني ،وكذلك نحو إسرائيل ،للمزيد

حول اتفاق القاهرة  ، 2005أنظر ،خليل الشقاقي وجهاد حرب" ،اًلنتخابات الفلسطينية الثانية( :الرئاسية ،والتشريعية ،والحكم

المحلي)" ،مرجع سابق ،ص .36

(  )5تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس" ،الديمقراطية واًلنتخابات في العالم العربي" ،مرجع سابق ،ص .310
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وعدل القانون على إعطاء الناخب الحق في اختيار أعضاء المجلس التشريعي
غير السياسية؛ وهنا تم التوافق ُ
على أساسي اختيار نصفهم بنظام القائمة والنصف األخر بنظام الترشح الفردي.

( )1

وعلى هذا األساس وطبقا للمتغيرات واألحداث السابقة ،صدرت مجموعة من القوانين المنظمة للعملية
اًلنتخابية وهي على الشكل اآلتي:

أ -أقر المجلس التشريعي قانون اًلنتخابات العامة رقم ( )1لسنة  ،2005حيث اعتمد فيه النظام اًلنتخابي
المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام األغلبية النسبية (الدوائر) ،ونظام التمثيل النسبي (القوائم) ،كما

حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ  312عضوا ،يتم انتخاب  77عضوا وفق
نظام األغلبية النسبية ويتم انتخاب الـ  77عضوا اآلخرين وفق نظام التمثيل النسبي (القوائم) ،وحدد
آلية إلشراك المرأة في القوائم اًلنتخابية ،وخصص  7مقاعد للمسيحيين ضمن نظام الدوائر يتم تحديدها

بمرسوم رئاسي.

( )2

وعليه فازت حركة حماس بالحصة األكبر في مقاعد المجلس التشريعي ،وهذه راجع لنظام اًلنتخابات،
فقد نالحظ أن حركة حماس طبقا لنظام القوائم لم تفز إًل ب ـ  % 40من أصوات الناخبين ،أما بالنظام
الفردي  -الدوائر فقد حصلت على  45مقعد من أصل  ، 77وهنا يتبين مدى تحكم النظام اًلنتخابي
بالعملية الديمقراطية برمتها ،فلو افترضنا أن النظام اًلنتخابي قائم على أساس الدوائر لربحت حركة حماس
 45مقعد آ خر والعكس صحيح ،وهنا يتبين موقف الناخبين من التصويت للقائمة أي للحزب والتصويت
لألفراد ربما يكون التصويت لهم دون اعتبارات حزبية.

( )3

وعليه يبين الشكل التوضيحي التالي الفائزين بالدوائر والقوائم في اًلنتخابات التشريعية الثانية عام
.2007

( )4

(  )1فيصل حوراني" ،مفاجأة اًلنتخابات الفلسطينية" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،36العدد  ،77ربيع ،2007ص .2

(  )2مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان" ،حماس تستلم السلطة من فتح  -قراءة إحصائية وسياسية في نتائج اًلنتخابات التشريعية
الفلسطينية الثانية" 25 ،كانون الثاني /يناير  ،2007ص .1

(  )3فيصل حوراني" ،مفاجأة اًلنتخابات الفلسطينية" ،مرجع سابق ،ص  . 4تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس" ،الديمقراطية واًلنتخابات
في العالم العربي" ،مرجع سابق ،ص .313

(  )4مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان" ،المرجع السابق" ،ص  . 31خليل الشقاقي وجهاد حرب" ،المرجع السابق" ،ص  ،122ماجد
كيالي" ،الحسابات السياسية لالنتخابات الفلسطينية" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،36العدد  ،77ربيع  ،2007ص .11
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ب -أصدر الرئيس الفلسطيني قرار بقانون رقم  3لسنة  2006بشأن اًلنتخابات العامة ،ويقضي إلى اعتماد
مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي (نظام القوائم) باعتبار األراضي الفلسطينية

دائرة انتخابية واحدة ،بدًلا من النظام المختلط المحدد في القانون رقم ( 2005 )1والذي جرت بموجبه
اًلنتخابات التشريعية األخي ةر في يناير  ، 2007وعليه سيتم انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي
وفق قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن ،وتوزع المقاعد على القوائم اًلنتخابية بطريقة نسبية وفق

طريقة "سانت لوغي" ،بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب مع عدد األصوات التي
حصلت عليها على مستوى الوطن.

وتبنى القرار أيضا نظام الجولتين ًلنتخاب الرئيس الفلسطيني ،علما أن القانون رقم  1لسنة 2005

كان يعتمد نظام األكثري ة في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويعتمد نظام الجولتين على أساس
اشتراط حصول المرشح الفائز على أغلبية األصوات (أكثر من  ،)%50لذلك إذا لم يحصل أي مرشح على
المرشحين الحاصلين على أعلى األصوات ،وهنا
األغلبية المطلقة لألصوات يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين
َ
( )1
يفوز المرشح الحاصل على أغلبية أصوات الجولة الثانية.
حاولنا في هذه الفق ةر توضيح اًلشكاليات التي تعاني منها مؤسسات السلطة الفلسطينية الناشئة ،والتي
يرجع إليها بعض أسباب هذا الضعف ،وهشاشة المأسسة على مستوى المجلس التشريعي وكذلك السلطة
القضائية لحساب السلطة التنفيذية ،باإلضافة إلى العوامل الخارجية التي ساعدت على إبقاء هذا الضعف
في بنيات النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته ،باعتبار أن النظام السياسي عبارة عن مجموعة أفعال

وأدوار متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض في حالة ضعف بنية من بنياته يتأثر سائر النسق السياسي.
(  )1ما تم طرحه فيما يتعلق بالنظام اًلنتخابي الفلسطيني منشور على موقع لجنة اًلنتخابات المركزية على الموقع اإللكتروني
Www.Elections .Ps
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من خالل ما ذكر ،يبقى السؤال المطروح :ما هي اآللية التي يتم فيها اختيار النظام اًلنتخابي األنسب
ألي نظام سياسي ،مع تطبيقها على الحالة الفلسطينية أنموذجا لمعرفة طبيعة النظام اًلنتخابي في فلسطين،
وهل هو المناسب في ظل عدم اًلستقرار السياسي التي تعيشه الحياة السياسية الفلسطينية.
المطلب الثاني :إصالح النظام اَّلنتخابي مدخل لإلصالح السياسي وبناء الوحدة الوطنية
يلعب العامل السياسي والتحوًلت واألحداث السياسية داخ ل بنية وبيئة النظام السياسي دو ار محوريا في

تحديد وتوجيه طبيعة النظام اًلنتخابي األنسب للنظام ،فكلما كانت هذه المتغيرات واألحداث تدفع بحركية
سريعة وعدم استقرار النظام ،كلما كانت الحاجة إلى ضرو ةر التسريع في بناء نظام انتخابي يناسب طبيعة
المرحلة وطبيعة الحركية السياسية الموجودة ،لتجنب األزمات المستقبلية إن وقعت والحالية إن وجدت ،لما
يخلقه تغير النظام اًلنتخابي من تأسيس لمبدأ المساواة والحرية وقيم الديمقراطية التشاركية ،ويعزز دور
األحزاب السياسية بما يتماشى مع المبادئ السائدة والقائمة والمرجو منها.

( )1

وهنا تظهر العالقة بين النظام

السياسي والنظام اًلنتخابي ومفهوم اإلصالح السياسي القائم على المشاركة الشعبية السياسية ورفع تمثيله
ليشمل كافة المكونات المجتمعية ،فال يمكن الحديث عن اإلصالح السياسي دون الحديث عن اإلصالح
التشريعي والمؤسساتي ،ومنظومة القيم المجتمعية بشك ل عام التي تحدد بدورها العالقة بين الفرد وهذه
المؤسسات.

( )2

الفرع األول :دوافع إصالح النظام اَّلنتخابي الفلسطيني
ل قد حدد اًلصالح السياسي في منطقة الوطن العربي بشكل عام بثالثة اتجاهات ،وهي اًلنتقال من
نظام سياسي مغلق إلى نظام سياسي مفتوح ،واًلنتقال من الشرعية التقليدية إلى الشرعية الحديثة ،أو اًلنتقال
من حياة سياسية قائمة على عدم اًلستقرار والعنف إلى نظام تسوده التعددية السياسية والمنافسة الحرة
الديمقراطية،

( )3

فما هو اًلتجاه المطبق في الحالة الفلسطينية بصورة خاصة ،لذلك نطرح التساؤل التالي :ما

هي مبررات ودوافع إصالح النظام اًلنتخابي الفلسطيني في هذه المرحلة؟ وهل هناك دوافع ومبررات عقالنية
لإلصالح تتجه إلعادة اًلستقرار السياسي في النظام السياسي الفلسطيني؟
أو ًَّل :الدوافع القانونية
إن الهد ف األساسي ألي نظام انتخابي هو تحقيق العدل والمساواة بين الناخبين والمنتخبين على حد
سواء ،فلو رجعنا لكافة النظم اًلنتخابية المطبقة في الحياة السياسية الفلسطينية لوجدنا مسألة المساواة نسبية
(  )1لرقم رشيد" ،النظم اًلنتخابية وأثرها على األحزاب السياسية في الجزائر" ،مرجع سابق ،ص .32-36

(  )2باسل أحمد ذياب عامر" ،أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين  ،"2031-3111جامعة
النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،2034 ،ص .312

(  )3عبد اإلله بلقزيز" ،في اإلصالح السياسي والديمقراطي" ،الشركة العالمية للكتاب ،2006 ،ط ،3ص .65
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وليست متساوية ومطلقة ،فعدم عدالة نظام تمثيل األغلبية النسبية ،وكذلك النظام المختلط ،وغيرها من
األنظمة اًلنتخابية المقر ةر ًلحقا ،والتي بينا مبررات فشلها في النظام السياسي الفلسطيني ،وما وصلنا إليه

من انقسام سياسي ،خلق الحاجة إلى إعادة النظر في القانون األساسي الفلسطيني القائم على نظام التعددية

الحزبية ،الذي كان صالحا في فترة النضال الوطني ضد اًلحتالل ومازال صالحا ،ولكن ضرورة الفصل بين
هذه المرحلة ومرحلة البناء المؤسساتي للدولة التي بحاجة إلى تغيير نظام التعددية السياسية في النظام

السياسي الفلسطيني ،والتي أدت إلى تهميش الكيانات السياسية الصغيرة المعارضة ،والنظر في ضرو ةر

وضع قانون لألحزاب ،ومراجعة النظام اًلنتخابي الحالي المقرر بقانون عام  ،2006لما أنتجته هذه القوانين

من أوضاع خطيرة انعكست على مجمل الحياة السياسية واًلقتصادية واًلجتماعية وحتى الثقافية ،وفي نفس
الوقت هذه األنظمة غير عادلة وغير منصفة للحكم الديمقراطي الرشيد والمنشود ،لذلك وجب إعادة النظر

بالدستور ،وقانون األحزاب ،ونظام اًلنتخابات ،وقانون اإلعالم ،ولجنة اًلنتخابات ،وفي ظل الوضع

الفلسطيني المتأزم سياسيا ودستوريا نقترح تشكيل مجلس وطني انتقالي ينظر في كافة المسائل القانونية
تمهيدا إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية ،تخرج الحالة السياسية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني

من أزمته التي قاربت على  20عام.

هذه المبررات والدوافع مشروعة في ظل نظام سياسي مأزوم داخليا نتيجة فشله في إدارة المرحلة اًلنتقالية

للشعب الفلسطيني ،وفشله في إدارة الحياة المعيشية في ظل الفساد المؤسساتي وترهل البنى المؤسساتية
المكونة لمشروع الدولة ،وخارجيا نتيجة فشله في تحقيق التسوية السياسية للقضايا الجوهرية للشعب
الفلسطيني ،التي أفضت إلى ضياع أراضي الضفة الغربية والقدس ،وأدخلت النظام السياسي نفسه في أزمة

جديدة ي صعب الخروج منها في ظل متغيرات إقليمية ودولية حكمت ق ارره السياسي ،لذلك ضرو ةر العودة إلى
إعادة تنظيم البيئة الداخلية من نظام ومؤسسات ،ألنها القوة األساسية الداعمة على المستوى الخارجي ،فال
يمكن تحقيق قرار سياسي خارجي دون وجود استقرار داخلي داعم للق اررات الخارجية ،وهذا يحيلنا إلى ضرو ةر
تحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق الديمقراطية التشاركية اًلنتخابية كمدخل إلصالح باقي مؤسسات النظام.
وبشكل عام يمكن القول أن الهدف األساسي من اًلنتخابات هو تحقيق الصالح العام ،وهي وسيلة
بناء على النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لها ،ووسيلة إلضعاف سلطة الحاكم
للممارسة السياسية ا
المستبد ،بعد اختيار ممثليهم وتقوية حريات المحكومين ،فالنائب بالمجلس التشريعي ًل ينوب الدائرة التي
انتخبته بل يمثل األمة ككل ،لذلك مهمته األساسية كما أوضحنا هي تحقيق الصالح العام وليس تحقيق
مصالحه الحزبية والشخصية ،فاختيار النائب يتم على أساس البرامج السياسية والحزبية التي يرى فيها
المواطن تحقيقا لرغباته وطموحاته السياسية من خالل البرامج والمشاريع العامة التي تتبناها الدولة ،ويكون

بصو ةر غير مباشرة أشرك المواطن في وض ع هذه البرامج والسياسات العامة للدولة ،التي يرى فيها ركي ةز
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أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية والسياسية واًلقتصادية ،ولتحقيق الديمقراطية القائمة على العدالة والمساواة
والتشارك في صناعة القرار السياسي ،فالنظام اًلنتخابي هو الركي ةز لتحقيق هذه الغايات المرجوة.
ثانياً :الدوافع السياسية
إن الوضع السياسي التي اتسم به النظام السياسي الفلسطيني منذ نشأته طبقا ًلتفاق اوسلو إلى اليوم،
خلق عدم استقرار سياسي في الحياة السياسية الفلسطينية كونه ناتج عن متغيرات دولية وليس وليد بيئته،

مما ساهم ًلحقا في تكريس التعددية الحزبية غير التشاركية في باقي األحزاب والقوى السياسسية األخرى،
وهذا ناتج عن عدم وجود قانون لألحزاب ينظم عمل األحزاب في فلسطين ،مما انعكس سلبا على كافة
مؤسسات النظام السياسي بعد دخول الحركات اإلسالمية لبنية النظام عن طريق اًلنتخابات وفوزها عام

 ،2007وهو ما أدى ًلحقا ًلنقسام سياسي بين طرفين ذات برامج سياسية مختلفة ،وهذا ما يبرهن أن
اإلشكالية األساسية ليست في النظام اًلنتخابي بقدر ما هو الثقافة المجتمعية السائدة والتنشئة غير الممأسسة
على قبول الفكر التشاركي لخدمة نظام سياسي على أسس وآليات العمل الديمقراطي ،إلى جانب اختالف

البرامج السياسية كليا بين الفاعلين في النظام ،هذا األمر يدفعنا إلى النظر بتغير النظام اًلنتخابي لتحقيق
ما يمكن تحقيقه في ظل أزمة نظام يصعب حله فقط بالنظام اًلنتخابي ،ولكن يمكن اعتباره مدخل إصالحي

في هذه الفت ةر بالذات.

هذه األفكار األساسية التي تم طرحها سابقا لو تم تطبيقها بعقالنية وواقعية سياسية في الحالة الفلسطينية

ألخرجت النظام السياسي والحياة السياسية الفلسطينية من أزمتها الراهنة ،لذلك تم الربط بين النظام اًلنتخابي
ووحدة واستقرار النظام في هذه الدراسة.
ومن هنا ًل بد من تبرير كون النظام اًلنتخابي آلية من آليات إصالح النظام السياسي وتحقيق الوحدة
الوطنية ،وهي على الشكل اآلتي:
أ -إن انتخاب أعضاء المجلس التشريعي على معايير التمثيل الديمقراطي الحقيقي ،سيؤدي إلى تفعيل دور

المجلس البرلماني والقيام بدوره الوظيفي المنوط به بتشريع كافة القواعد القانونية الديمقراطية كحقوق

اإلنسان والحريات العامة ،وتكريس مبدأ الفصل بين السلط ،وادارة المال العام واقرار ميزانية الدولة بما

يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا ،والتصديق على البرامج والسياسات المقدمة من قبل الحكومة،

وأيضا الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،وتوقيع المسؤولية السياسية عليها ،وسحب الثقة منها في
حالة عدم القيام بمهامها على أكمل وجه.

ب -يمكن للمجلس التشريعي أن يعيد توجهات المؤسسات المجتمعية واألهلية بما يتناسب مع حاجيات البنى
األ ساسية للمجتمع الفلسطيني ،من خالل سن قوانين تنظم عمل هذه الهيئات دون التأثير في استقاللية
هذه المؤسسات ،على اعتبار المجلس التشريعي مجلس نيابي ينوب عن الشعب في إدارة حياته المعيشية

وقيمه المجتمعية.
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ت -يحق للمجلس التشريعي طرح مشاريع القوانين والمصادقة عليها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع

الفلسطيني ،كقانون اًلنتخابات وتحديد موعد إجرائها بما يضمن حريات وحقوق المواطنين ،وكافة
القوانين الدولية الضامنة للحقوق والحريات.

ث -يؤدي اختيار النظام اًلنتخابي المناسب إلى التقليل من الصراعات الدائرة عن طريق إدارتها ،فقد تدفع
بعض النظم اًلنتخابية في ظروف معينة األحزاب السياسية إلى التوجه نحو قواعد أوسع من المؤيدين،
أي خارج النطاق األضيق لمؤيديهم اًلعتياديين ،من خالل توسيع برنامج الحزب ليشمل فئات أوسع

للحيلولة دون تقوقع هذه األحزاب حول مؤيديها فقط أو حول أطر قبلية وعشائرية أو أيديولوجية ،ومنها
ستقلل الصراعات الدائ ةر في النظام السياسي وسيحقق المصالحة المجتمعية المرغوبة.

ج -إن تمكين الحكومة في ظل نظام ديمقراطي تمثيلي مستقر يؤدي إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والمسائلة،
وفي نفس الوقت مسائلة الممثلين من قبل الشعب الذين ًل يفون بوعودهم اًلنتخابية.

ح -يجدد مصادر شرعية النظام القائم من خالل اًلنتقال بها من الشرعية ذات الركائز التقليدية إلى شرعية
ديمقراطية دستورية قائمة على العقد اًلجتماعي واًلختيار الحر والنزيه لممثلي الشعب.

خ -يؤسس النظام اًلنتخابي لركائز الحكم الرشيد من خالل إدارة سلطاته السياسية منها واًلقتصادية
والمؤسساتية ،من خالل اآلليات الديمقراطية التي تحقق مصالح األفراد والجماعات ويحفظ حقوقهم
القانونية على حد سواء ،وتؤسس لمبدأ العدالة والمساواة والشفافية والمحاسبة والمشاركة ،وتعزيز سلطة

الحق والقانون.

د -هناك عالقة وطيدة بين التنمية السياسية والنظام اًلنتخابي ،آلن إف ارزات هذا األخير هو الشق األساسي

لتحقيق التنمية ،فال يمكن تحقيق التنمية السياسية دون وجود نظام سياسي شرعي مستقر مسند شعبيا.
ذ -إن العملية اًلنتخابية الديمقراطية قاد ةر على خلق نظام سياسي فلسطيني يتميز بالمساءلة والمحاسبة
من خالل تغير الدور الوظيفي للمجلس التشريعي ،من خالل خلق نظام المجلسين كآلية من آليات

اًلستقرار السياسي وتعزيز مبدأ المحاسبة والتعاون بين السلطات.

ر -تعمل اًلنتخابات على تنظيم توزيع السلطة في النظام السياسي وتمنع احتكار آلية العنف المشروع

وتفرض التداول على السلطة بشكل دوري دون إحداث عدم استقرار لبنياته ،إلى جانب إحداث تغيير

فكري في النخب السياسية الحاكمة.

من خالل ما ذكر ،نبرر مبدأ الربط بين أهمية اًلصالح اًلنتخابي واصالح النظام السياسي لكون

مخرجات هذه العملية ترسخ القنوات المالئمة إلعادة بناء مؤسسات النظام بشكل أكثر ديمقراطية ودستورية
على مبدأ الفصل بين السلطات بين مؤسسات الدولة ،هذا الفصل ًل نقصد به الفصل التام كما في األنظمة
الرئاسية ،ولكن فصل مشوب بروح التعاون والتكامل بين مؤسسات الحكم الديمقراطي التي هي روح وأساس
األنظمة الديمقراطية.
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الخاتمة:
من خالل تحليلنا لكافة موضوعات الدراسة يتبين أن التنظيم اًلنتخابي يختلف من دولة إلى أخرى طبقا
لظروف البيئة الداخلية للدولة ،وًل بد أن ي نسجم مع بيئته اًلجتماعية ،لضمان تمثيل كافة الجماعات والفئات
المشكلة للحياة السياسية داخل الدولة ،كما ويعكس النظام اًلنتخابي درجة ما وصل إليه النظام من ديمقراطية
تشاركية حقيقية في الحكم وصنع الق اررات.
انطالق مما سبق خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،أهمها:
.1

أو ًَّل :النتائج
إن إصالح النظم اًلنتخابية يؤثر بشكل إيجابي على تركيبة مؤسسات الدولة وعالقتها بمبدأ الفصل بين

.2

إن أي تغيير في بنية النظام السياسي القائم واصالحه ًل بد أن يحقق الحرية والمشاركة السياسية

.2

يلعب العامل السياسي والتحوًلت واألحداث السياسية داخل بنية وبيئة النظام السياسي دو ار محوريا في

.4

يعمل النظام اًلنتخابي على تأصيل أسس ومبادئ وأفكار الديمقراطية ،ويضبط السلوك اًلجتماعي العام

.5

على الرغم من إيجابية نظام التمثيل النسبي المطبق عام  3117إًل أنه خلق مجموعة من اًلنتقادات

السلطات وشكل الحكم والنظام المتبع.

والديمقراطية.

تحديد وتوجيه طبيعة النظام اًلنتخابي األنسب للدولة.

واًلتجاه به لتكون ثقافة مجتمعية بين المواطنين على المستوى الوطني والمحلي.

لكونه غير مناسب للحالة الفلسطينية ،آلن هذا النظام يستبعد تمثيل األحزاب الصغيرة ،كما أن الطبيعة

العشائرية للمجتمع الفلسطيني طغت على آلية اًلنتخاب.

.6

إن الفترة التي عايشت تغيير النظام اًلنتخابي أفرزت عدم اًلستقرار السياسي في الحالة الفلسطينية،
األمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في النظام اًلنتخابي ل يعالج كافة اًلشكاليات التي أفرزها تطبيق
النظام اًلنتخابي في  ،2007وليحقق الوحدة الوطنية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة وتغيراتها
الداخلية والخارجية.

.1

في حالة تم تغيير النظام اًلنتخابي بما يتناسب مع طبيعة الحالة الفلسطينية الراهنة ،يمكن أن يكون

.8

السياسية أوًلا ،واًلحتكام إلى القانون والدستور وما ستفرزه نتائج اًلنتخابات ثانيا.
إن المشكلة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني هي مشكلة سياسية باألساس بين الفاعلين في

مدخل إلصالح المنظومة ككل على مراحل ،بعد أن تنجح العملية اًلنتخابية في إطار التوافق بين القوى

النظام السياسي ،فاختالف البرامج والمرجعيات لكافة القوى في الحياة السياسية هي التي أدت إلى تأزيم

النظام السياسي ،فاللجوء إلى العملية اًلنتخابية في ظل عدم التوافق سيؤدي إلى نفس النتيجة السابقة.
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ثانيًا :التوصيات
 .3ضرورة تعديل قانون اًلنتخابات الفلسطيني واعتماد النظام اًلنتخابي الفردي باألغلبية النسبية ،مع تقسيم
الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية مع عدد النواب الذي سيتم انتخابهم ،وعليه يتم اختيار مرشح واحد

من المرشحين في الدائ ةر اًلنتخابية.

 .2عدم تطبيق نظام اًلنتخاب بال قائمة ،لتفادي الصراعات بين القوى السياسية واألحزاب الكبرى في النظام
السياسي الفلسطيني.

 .1إذا لم يتم انتهاء اًلنقسام فضرورة التوافق على النظام اًلنتخابي القادم والتسليم بكافة نتائجه حفاظا
على الصالح العام.
 .4يجب أن يكون الهدف من إصالح النظام هو تحقيق الصالح العام ،فاًلنتخابات هي وسيلة للممارسة

بناء على النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لها ،ووسيلة إلضعاف سلطة الحاكم المستبد،
السياسية ا

بعد اختيار ممثليهم وتقوية حريات المحكومين ،فالنائب بالمجلس التشريعي ًل ينوب الدائرة التي انتخبته
بل يمثل األمة ككل.

 .5العمل على إشراك كافة الفاعلين غير الرسميين في النظام السياسي من قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع

مدني وأساتذة جامعات في وضع النظام اًلنتخابي المناسب ،بما يتماشى مع الوضع الراهن الفلسطيني.
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َّلئحة المراجع:
أوَّل :الكتب:
 .3أندرو رينولد ،بن ريلي ،أندرو إيليس" ،أشكال النظم اًلنتخابية" ،المؤسسة الدولية للديمقراطية
واًلنتخابات ،2030 ،ط.2

 .2تقديم عالء شلبي ،تحرير كرم خميس" ،الديمقراطية واًلنتخابات في العالم العربي" ،المنظمة العربية
لحقوق اإلنسان ،بدون سنة ،ط.3

 .1ثامر كامل محمد الخزرجي" ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاص ةر في استراتيجية
إدارة السلطة" ،دار مجدًلوي للنشر والتوزيع ،عمان ،2004 ،ط.3

 .4حسان محمد شفيق ألعاني" ،األنظمة السياسية والدستورية المقارنة" ،مطبعة جامعة بغداد.3127 ،

 .5حسين علي إبراهيم الفالحي" ،الديمقراطية واإلعالم واًلتصال -دراسة في العالقة بين الديمقراطية
واإلعالم وطبيعة اإلعالم الديمقراطي ووظائفه" ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،3415-2034 ،ط.3

 .7حميد حنون خالد" ،األنظمة السياسية" ،بغداد ،المكتبة القانونية ،2030 ،ط.1

 .6خليل الشقاقي وجهاد حرب" ،اًلنتخابات الفلسطينية الثانية( :الرئاسية ،والتشريعية ،والحكم المحلي)"،
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،رام هللا ،كانون ثاني .2006

 .2ديفيد بيتهام وكيفن بويل ،ترجمة غريب عوض" ،مدخل إلى الديمقراطية -اًلنتخابات الحرة العادلة"،
الجزء الثاني ،فراديس لل نشر والتوزيع ،البحرين ،2006 ،ط.3

 .1سعاد الشرقاوي" ،النظم السياسية في العالم المعاصر" ،دار النهضة العربية ،3112 ،ط.3

 .30صالح عبد الرزاق الخوالدة" ،مشاركة المرأة األردنية في الحياة السياسية  -2006-3123دراسة حول
أثر النظام اًلنتخابي على مشاركة المرأة األردنية في اًلنتخابات النيابية" ،دار الخليج للصحافة والنشر،

عمان ،2036 ،ط.3

 .33عبد اإلله بلقزيز" ،في اإلصالح السياسي والديمقراطي" ،الشركة العالمية للكتاب ،2006 ،ط.3

 .32علي عبود المحمداوي ،حيدر ناظم محمد" ،مقاربات في الديمقراطية والمجتمع المدني  -دراسة في
األسس والمقومات والسياق التاريخي" ،دار صفحات للدراسات والنشر ،2033 ،ط.3

 .31فهد بن صالح بن عبد العزيز العجالن" ،اًلنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالمي" ،دار كنوز إشبيليا
للنشر والتوزيع ،2001 ،ط.3

 .34ناصر بن سعيد بن سيف السيف" ،الديمقراطية مفهومها والموقف منها" ،دار البصرة ،بدون سنة.

 .35نعمان أحمد الخطيب" ،الوجيز في النظم السياسية" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2033 ،ط.2
 .37هادي مشعان ربيع" ،دراسات في الديمقراطية وحقوق اإلنسان" ،دار الجنان للنشر والتوزيع.2035 ،
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 .36هاله محمود عبد العال" ،تقييم الدعاية السياسية في اًلنتخابات البرلمانية" ،دار العربي للنشر والتوزيع،
 ،2036ط.3

ثانيا :الرسائل العلمية:
 .3إ براهيم خليل إبراهيم البزم" ،أثر النظم اًلنتخابية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني 2032-3117
-دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير في العلوم السياسية ،جامعة األزهر ،غزة.2034 ،

 .2باسل أحمد ذياب عامر" ،أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين
 ،"2031-3111جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير.2034 ،

 .1خليل محمد محمود أبو عرب" ،أثر اًلنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي
الفلسطيني" ،جامعة النجاح ،رسالة ماجستير.2002 ،

 .4زهي ةر بن علي" ،دور النظام اًلنتخابي في إصالح النظم السياسية  -دراسة مقارنة" ،أطروحة دكتو اره
في القانون العام ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،السنة الجامعية .2035-2034

 .5لرقم رشيد" ،النظم اًلنتخابية وأثرها على األحزاب السياسية في الجزائر" ،رسالة ماجستير في القانون
العام ،جامعة منتوري قسنطينية ،الجزائر.2007-2005 ،

ثالثا :المجالت والتقارير:
 .3رابح زغوني" ،النظام اًلنتخابي كمؤشر لقياس إرادة اإلصالح السياسي في ديمقراطيات الموجة الثالثة:
الجزائر نموذجا" ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العددان  ،52-53صيف ،خريف.2037 ،

 .2علي الجرباوي" ،فلسطين والمرحلة الجديدة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،36العدد  ،77ربيع
.2007

 .1فيصل حوراني" ،مفاجأة اًلنتخابات الفلسطينية" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،36العدد،77
ربيع .2007

 .4لجنة اًلنتخابات المركزية ،فلسطين" ،تقرير حول اًلن تخابات الرئاسية الثانية  1كانون الثاني ،"2005
صدر عن لجنة اًلنتخابات المركزية ،رام هللا 10 ،آذار .2005

 .5ماجد كيالي" ،الحسابات السياسية لالنتخابات الفلسطينية" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد ،36
العدد  ،77ربيع .2007

 .7مجموعة مؤلفين" ،الديمقراطية في الحياة الداخلية لألحزاب السياسية العربية" ،ندوة ،مركز القدس
للدراسات السياسية.2030 ،

 .6المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،اًلنتخابات الفلسطينية ،تقرير تقييمي لمرحلة ما قبل اًلنتخابات
يتضمن نتائج الرقابة التي نفذها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على عمليات إعداد سجل الناخبين

خالل الربع األخير من العام ( 2004حالة محافظات قطاع غزة).
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 .2مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان" ،حماس تستلم السلطة من فتح -قراءة إحصائية وسياسية في
نتائج اًلنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية" 25 ،كانون الثاني /يناير .2007

 .1مضر قسيس" ،اًلنتخابات الفلسطينية :إشكالياتها وقضايا تقرير المصير" ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
المجلد  ،7العدد  ،21صيف .3115

.30

ناجي عبد النور" ،المؤثرات السياسية التي أدت إلى عدم تطوير النظم اًلنتخابية في ظل التحول

الديمقراطي" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عدد خاص أفريل.2033 ،

111

القانون الواجب التطبيق بشأن فقد الحامل لحق الرجوع الصرفي "دراسة مقارنة"
The law applicable with respect to the holders banking return Right
"missing"A comparative study
دكتور /نايف عبدالعال الفرا
أ ستاذ القانون الدولي الخاص المساعد
nayef.1391977@hotmail.com

الملخص:
افرد المشرع الفلسطيني في قانون التجارة الفلسطيني رقم( )2لسنة ، 2034في الباب الرابع ضمن الفرع الثامن
من الفصل األول منه ،جزءا من النصوص القانونية لمعالجة القانون الواجب التطب يق بشأن فقد الحامل لحق
الرجوع الصرفي لما لهذه المسألة من أهمية واضحة في العمل التجاري وللمحافظة على القيمة القانونية للورقة

التجارية ،وكون الكمبيالة تضم معظم أحكام األوراق التجارية عملت القوانين المنظمة لألعمال التجارية علي
تلق نفس المعالجة من ناحية تنازع القوانين ،وعلى الرغم من
معالجتها علي صعيد العمل الداخلي إًل أنها لم َ
وجود اتفاقيتا جنيف المتعلقتان بتنظيم مسائل تنازع القوانين في الكمبيالة والسند لألمر والشيك لسنة 3110
و ، 3113إًل أنها بقيت بعيدة عن التطبيق الفعلي لدى كثير من الدول.
وقد عملت على دراسة قانون التجارة الفلسطيني وقانون التجارة المصري ومقارنتهما بما جاء في اتفاقيتا جنيف
لسنتي  3110و .3113لعلها تكون ُمعينا للمشرع الفلسطيني نحو إيجاد الحلول المثلى لمسألة جدية وحيوية
يجدر معالجتها في القانون التجاري الفلسطيني.

كلمات مفتاحية :القانون الواجب التطبيق ،الحامل ،الرجوع الصرفي ،سقوط اًللتزام الصرفي ،القوة القاهرة ،التقادم
الصرفي.

Abstract:
Straighten the legislator part of the legal texts to address the applicable law about
the loss of the holder of the right of return morphological because of the issue of
obvious importance in the business and to maintain the legal value of commercial
paper, and the fact that the bill includes most of the provisions of the commercial
paper worked the laws regulating business Ali Amaaganha at the level of the inner
workings but he did not convergence of the same treatment in terms of conflict of
laws, in spite of the existence of Geneva Conventions, relating to the organization
of conflict of laws issues in the bill and the bond of the order and a check of 1930
and 1931, but it remained far from the actual application of many countries,
increase as containing the shortage of Matters have not been treated by any
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amendments to Industrial Hygiene. There does appear to us that the issue on the
applicable law was pregnant right back morphological it is complex and broad
and includes a group of non-specific issues under the law's inability to address
them
adequate
treatment.
Ali has worked study of Egyptian law and Palestinian law and be compared as
stated in the 1930 and 1931 Geneva Conventions. Maybe it will be a certain
Palestinian legislator about finding optimal solutions to the question of
seriousness and vitality should be addressed in the Palestinian trade law
مقدمة:
من المبادئ األساسية التي تقوم عليها قواعد الصرف -بوجه عام -الموازنة بين المصالح المختلفة في

فالمظهرون يلتزمون بضمان المدين األصلي في الورقة على وجه التضامن رغم أنهم دفعوا بالفعل
الكمبيالةُ ،

مقابل هذه الورقة عند تظهيرها إليهم ،ومن العدل أًل يظل هذا اًللتزام على عاتقهم مدة طويلةً ،ل لمجرد رعاية

مصالحهم وانما أيضا بقصد تسهيل تداول الورقة ذاتها ،حيث إن الموقعين على الورقة أنفسهم كانوا قبل تظهيرها
حاملين لها.

ومن هنا فإن قانون الصرف يعمد -عندما يحين ميعاد اًلستحقاق -إلى أن يأخذ الحامل األخير ببعض

الشدة ،فيتطلب منه أن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين األصلي في الميعاد المقرر ألن الوفاء من المدين
األصلي يبرئ هؤًلء الموقعين السابقين.
إذ قد يحيط واقعة اًلمتناع بعض الشك أو قد يرجع الحامل عليهم قبل أن يبدأ مطالبة المدين األصلي

زاعما أنه امتنع عن الوفاء ،ولذلك كان على الحامل أن يتخذ إجراءات سريعة في مواعيد قصيرة محددة يثبت

بمقتضاها هذا اًلمتناع ،فإن تراخي الحامل أو أهماله في مراعاة المهل والمواعيد المعينة لتقديم السند للوفاء أو

إلجراء اًلحتجاج أو الرجوع ،قد يترتب على ذلك سقوط حقه في الرجوع على الملتزمين ،أي سقوط الضمان من
على عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.
والى جانب سقوط حق الحامل في الرجوع لسبب اإلهمال ،فإن بعض التشريعات – كالتشريع الفلسطيني
والتشريع المصري-تقرر مددا قصيرة يترتب على مرورها تقادم الحق في الرجوع.
إن فقد الحامل لحق الرجوع يثير تنازعا بين القوانين ،وقد صادف الفقه والقضاء صعوبات جمة
ًلستخالص الحلول المناسبة للمنطق القانوني وضرورات الحياة التجارية .وللقضاء على هذا التنازع وتهيئة جو

من الثقة والطمأنينة للمتعاملين باألوراق التجارية ُبذلت عدة محاوًلت لتوحيد القواعد القانونية الخاصة باألوراق

التجارية .ونظ ار ًلتساع هذه المسألة وتشعبها بين مذاهب وآراء عدة ،ونظ ار لقلة التشريعات الناظمة لها في
فلسطين ،فقد آثرنا أن نخصص هذه البحث لدراسة القواعد التي أتت بها اتفاقيتا جنيف لسنتي3110و3113

المتعلقتان بالكمبيالة والسند ألمر والشيك .وصوًلا إلى الرأي الراجح بين المذاهب الفقهية في هذه المسألة.
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مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة الدراسة في اًلجابة على التساؤل الرئيس التالي ،ما هو القانون الواجب التطبيق على
السقوط والتقادم الصرفي والمسائل المتصلة بهما؟
إلى جانب ذلك يثير هذا البحث العديد من التساؤًلت الفرعية منها ما يلي:
 -3ما هو القانون الذي يحكم مسألة حق الرجوع على المظهرين والضامنين في الورقة التجارية؟

التجارة ،وأثرها على فقدان الحامل لحق الرجوع
اعد الخاصة باألرواق
 -2أثر القوة القاهرة على المو ٌ
ٌ
الصرف؟
ا
 -1أثر التقادم على اًللتزامات الصرفٌة؟
 -4ما هو التكييف القانوني للتقادم بصفة عامة؟ وما هو موقف التشريعات بشأن المسائل المتعلقة
بالتقادم؟ وما هي الحلول التي انتهجتها التشريعات وانعكاساتها علي اًللتزامات الصرفية؟
أهمية البحث:
أن موضوع القانون الواجب التطبيق بشأن فقد الحامل لحق الرجوع الصرفي أهم وأدق موضوعات هذين

الفرعين من فروع القانون وأكثرها إثارة للجدل والخالف .وبرغم األبحاث التي ُخصصت لهذا الموضوع فإنه ما

زال في حاجة إلى مزيد منها ،ألهمية الموضوع من ناحية ،وألن القواعد التي تحكمه والمعايير التي تتصل به ًل
تزال في حاجة إلى تحديد وتوضيح من ناحية أخرى.
وتأتي األهمية العملية للبحث في هذا الموضوع كونه يقع بين فرعين من فروع القانون – القانون التجاري والقانون

الدولي الخاص – كما أن لهذا الموضوع أهمية ،كون مسألة تنازع القوانين بشأن فقد الحامل لحق الرجوع الصرفي،

لم تنل حظها من البحثً ،ل من فقه القانون التجاري في فلسطين ،وغيرها من الدول العربية ،وًل من فقه القانون

الدولي الخاص .وكنا نطمح أن يوفر لنا فقهاء القانون التجاري مزيدا من التحليل الكافي لعناصر العالقات

القانونية الخاصة باألوراق التجارية بالذات؛ تمهيدا لقيام فقهاء القانون الدولي الخاص بحل هذه المشكالت.
منهجية البحث:

إن دراسة القانون الواجب التطبيق بشأن فقد الحامل لحق الرجوع الصرفي يتأسس في حقيقة األمر على دراسة
اًلتجاهات التشريعية الوطنية واتجاهات اًلتفاقيات الدولية من مسألة القانون الواجب التطبيق على السقوط

والتقادم والمسائل المتصلة بهما .وهو ما استدعى اعتماد المنهج المقارن أساسا للدراسة ،ليس لنجاعته وأهميته

العملية فقط ،وانما أيضا باعتبار الموضوع ذاته يتأسس موضوعيا على البحث المقارن كركيزة لبيان الحكم في

مسائل الدراسة.

واذا كنا سندرس الحلول التي يجب تطبيقها في فلسطين والتشريعات المقارنة ،فإننا سنكرس دراسة خاصة

لما جاءت به اتفاقيات جنيف لعلها تكون معينا لنا على التعرف على الحل الصحيح الذي يجب إعماله في قانون
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التجارة الفلسطيني لسنة  ،2034فتبرز لنا هذه الدراسة التحليلية العيوب التي تترتب على تطبيق حكم معين،
ومن ثم ينبغي اجتنابه والبحث عن الحل المالئم.

إذا المنهج المتبع هو المنهج التحليلي والمقارن.
تقسيم البحث:
يقتضي البحث في تفصيالت هذا الموضوع تقسيمه إلى مبحثين:
المبحث األول :القانون الذي يحكم سقوط اًللتزام الصرفي.
المبحث الثاني :القانون الواجب التطبيق على التقادم الصرفي.
المبحث األول
القانون الذي يحكم سقوط اَّللتزام الصرفي
يسقط حق الحامل كقاعدة عامة في الرجوع على الملتزمين بالورقة التجارية إذا أهمل في القيام بالواجبات

التي فرضها عليه قانون الصرف في المواعيد المحددة( .)1

ويثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق على المسائل المتصلة بالسقوط ،وقد يتمسك الحامل بالقوة

القاهرة لتبرير عدم مراعاة المواعيد أو إهماله ،فهل تُعد القوة القاهرة عذ ار يبرر هذا اإلهمال؟ ماذا لو صدر عن
الدولة الواجب الوفاء فيها– في ظل ظروف معينة كالحروب مثالا – قوانين خاصة تطيل األمد المقرر ًلتخاذ
إجراءات معينة كمواعيد عمل اًلحتجاج أو مواعيد التقديم ،فهل يفيد الملتزم بالورقة– أيا كان– مثل هذا األمر؟

إن اإلجابة على هذه التساؤًلت وما يتصل بها أمر يتوقف على تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تلك
المسائل:
لذا سيتم التعرض لموضوع القانون الواجب التطبيق بشأن سقوط اًللتزام الصرفي عبر ثالث مطالب:

يتناول المطلب األول ،القاعدة العامة في سقوط حق الرجوع .ويعرض المطلب الثاني ،لمسألة القوة القاه ةركمبرر
لعدم مراعاة مواعيد الرجوع .وأخي ار نبين مسألة إطالة مواعيد التقديم.

(  )1وًل يقتصر السقوط على رجوع الحامل األصلي على الضامنين في الورقة التجارية ،وانما يشمل أيضا رجوع هؤًلء الضامنين بعضهم على

البعض اآلخر ،فمتى قام أحدهم بالوفاء بقيمة الورقة للحامل األصلي ارتدت إليه صفة الحامل وأصبح من الواجب عليه القيام باإلجراءات
التي فرضها عليه القانون واًل كان حامالا مهمالا وتعرض حقه للسقوط .فمدلول الحامل ،هنا ،يشمل الحامل األصلي وكل ملتزم بالورقة
يوفي بقيمتها للحامل األصلي ثم يصبح بالتالي ،حا مالا في استعمال حقه في الرجوع على الموقعين السابقين عليه .محمدين عبد القادر

محمد ،انقضاء اًللتزام الصرفي بالسقوط والتقادم في قانون التجارة المصري الجديد والقانون التجاري الليبي ،ط( ،)3دار النهضة العربية،
القاهرة ،2004 ،ص .36
-

أنور العمروسي ،البروتستو قواعد واجراءات اًلحتجاج في قانون التجارة الجديد ،ط ( ،) 3دار محمود للنشر والتوزيع ،القاهرة ،د .س،

ص  207وما بعدها.وهو ما تكفلت المادة ( ) 51من قانون جنيف الموحد بتفصيله .لمزيد من التفصيل راجع :محمود محمد سالم،
السقوط والتقادم في األوراق التجارية ،رسالة دكتوراه ،كل ية الحقوق ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،3166 ،ص 311وما بعدها.
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المطلب األول
القاعدة العامة في سقوط حق الرجوع
السقوط هو جزاء إهمال مواعيد التقديم وعمل البروتستو  1والرجوع .والقانون الواجب التطبيق في شأن
اهمال تلك المواعيد هو ذات القانون الذي يسرى على الميعاد الذي تجب مراعاته.
فإذا تعلق األمر بإهمال تقديم الورقة التجارية للوفاءُ ،يرجع لقانون محل الوفاء لتعيين الجزاء المترتب

على اإلهمال ،واذا تعلق األمر بجزاء إهمال ميعاد عمل اًلحتجاج فيخضع لقانون محل عمله ،وجزاء إهمال

مواعيد إقامة الدعوى لقانون محل إنشاء الورقة التجارية( .)2

ومن جانبنا نؤكد على عدم صواب مثل هذه التفرقةً ،لسيما وأن مواعيد تقديم اًلحتجاج واقامة الدعوى

تخضعان لقانون محل الوفاء ،لذا فإننا نؤيد إخضاع سقوط اًللتزام الصرفي من حيث تحديد إهمال الحامل

ًلتخاذ اإلجراءات ومراعاة المواعيد المقررة لقانون محل الوفاء ،وذلك حماية للتجانس المتعين مراعاته وتقديم
اًلحتجاج وغير ذلك ،مما يكفل مراعاة خصوصية الورقة التجارية ،وكفالة تحقيقها لوظيفتها ،واطمئنان األفراد

على المستوي الدولي إلى التعامل على أساس منها.
ويتفق الفقه 3على أن القانون الذي يتحدد بمقتضاه المواعيد واإلجراءات المتعين على الحامل مراعاتها،
هو بذاته الذي يطبق بشأن السقوط.
ووفقا لهذا الرأي ،فإذا كان األمر يتعلق بإهمال تقديم الورقة للدفع ،وجب الرجوع إلى قانون محل الوفاء

لتعيين الجزاء الذي يترتب على اإلهمال ،أما بشأن جزاء إهمال ميعاد عمل (البروتستو) فيسري قانون محله

عمله ،وأخي ار فيما يتعلق بجزاء إهمال مواعيد إقامة الدعوى يسري قانون محل إنشاء الورقة( .)4

 1هو عبارة عن وثيقة رسمية يحررها الحامل إلثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمتها عند ميعاد اًلستحقاق .على البارودي،
محمد السيد الفقي ،القانون التجاري األعمال التجارية-التجار-األموال التجارية-الشركات التجارية-عمليات البنوك واألوراق
التجارية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،3111 ،ص  543وما بعدها.

) (2محسن شفيق ،القانون التجاري المصري -األوراق التجارية ،ط( ،) 3دار المعارف ،اإلسكندرية ،3154 ،ص .3362
-

إدوار عيد ،اًلسناد التجارية(المبادئ العامة – سند السحب -السند لألمر) ،ط( ،)3مطبعة النجوى ،بيروت ،3177 ،ص .301

 3هشام صادق ،تنازع القوانين دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري ،ط( ،)3منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،3164 ،ص  .246محسن شفيق ،القانون التجاري المصري – األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  .3362سمير
جبر دويكات ،تنازع القوانين في السفتجة الدولية (سند السحب) وفقا لمشروعي قانون التجارة والقانون المدني الفلسطيني دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت ،فلسطين ،2005 ،ص .303

1. )4 (Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce , Lettre de change, billets à ordre,, T. ii paris
1953.no. 117
- Yvon Loussouarn et Jean-Denis Bredin, Droit du commerce international, paris, sirey, 1969 , no.477.
 محسن شفيق ،القانون التجاري المصري – األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  . 3362إدوار عيد ،مرجع سابق ،ص .301111

ولالعتبارات نفسها ،ودون تكرار ما سبق ،نرى إخضاع سقوط اًللتزام الصرفي ،من حيث تحديد أثر

إهمال الحامل ًلتخاذ اإلجراءات ومراعاة المواعيد المقررة ،لقانون محل الوفاء تحقيقا للتجانس المتعين مراعاته

بشأن الدعوى وتقديم اًلحتجاج وغير ذلك ،مما يكفل مراعاة خصوصية الورقة التجارية ،وكفالة تحقيقها لوظيفتها،
واطمئنان األفراد على المستوى الدولي إلى التعامل على أساس منها.
المطلب الثاني
القوة القاهرة كمبرر لعدم مراعاة مواعيد الرجوع
تتفق معظم التشريعات  1على امتناع الحكم بالسقوط إذا كان عدم قيام الحامل باإلجراءات القانونية في
المواعيد المحددة ًل يرجع إلى إهمال منه ،وانما إلى قوة قاهرة حالت بينه وبين القيام بهذه اإلجراءات.
وقد عالج قانون التجارة الفلسطيني لسنة  2034المطبق في قطاع غزة ،هذا األمر في المادة ()461
حيث نصت الفق ةر األولى من هذه المادة على أنه:
"إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة ،أو عدم اًلحتجاج في المواعيد المقررة لذلك ،امتدت هذه المواعيد".
وعلى الرغم من اتفاق معظم التشريعات بشأن اعتبار القوة القاهرة عذ ار يبرر عدم مراعاة مواعيد التقديم

أو عمل اًلحتجاج أو الرجوع ،فإن المشكلة تكمن في أن هذه التشريعات ًل تتفق على مفهوم واحد لمعنى القوة
القاهرة ،فما قد يعتب هر تشريع ما من قبيل القوة القاه ةر ًل يعتب هر آخر كذلك.
ومثال ذلك اًلختالف القائم في هذا الخصوص بين قانون جنيف الموحد والتشريعات التي أخذت عنه

من ناحية ،وما يقول به قانون البوالص اإلنجليزي لسنة  3122والتشريعات التي أخذت به من ناحية أخرى( .)2
فمن حيث تأثير القوة القاهرة على حقوق وواجبات الحامل مثالا ،نجد في قانون البوالص اإلنجليزي
والقانون التجاري األمريكي الموحد ،وقانون البوالس والشيكات الفلسطيني رقم  46لسمة  ، 3121أن القوة القاه ةر
تبرر التأثير في مواعيد التقديم أو عمل البروتستو ،إًل أنها تفرض على الحامل– على أثر زوال هذه القوة

القاهرة– القيام باإلجراءات المقرر اتخاذها بكل عناية مناسبة ،في حين أن قانون جنيف الموحد – والتشريعات
التي أخذت عنه – فيجرى حكمها على امتداد الميعاد في حالة القوة القاهرة لحين زوالها ،إًل إذا استمرت هذه

القوة القاهرة ألكثر من ثالثين يوما بعد تاريخ اًلستحقاق ،فيجوز عندئذ للحامل الرجوع دون حاجة إلى تقديم

الورقة أو تحرير اًلحتجاج( .)3

 1وخاصة المادة ( )313من قانون التجارة رقم  32لسنة  3177المطبق في الضفة الغربية.

(  )2كالقانون التجاري األمريكي الموحد أو قانون البوالس والشيكات الفلسطيني رقم  46لسنة .3121

(  )3المادة ( )54من قانون جنيف الموحد لسنة  3113وهي تتطابق مع المادة ( )50/533من قانون التجا ةر الفرنسي ،والمادة ( )3/461من
مشروع قانون التجارة الفلسطيني ،والمادة ( )4/442من قانون التجارة المصري ،والمادة ( )167من القانون التجاري اللبناني ،والمادة ()466

من القا نون التجاري السوري.
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كما أن التشريع اإلنجليزي – والتشريعات التي تأثرت به– فيما يتصل بشروط القوة القاهرة ،يذهب إلى

اعتبار وفاة أو مرض الحامل أو وكيله أو الموظف المختص بتنظيم اًلحتجاج من خالل القوة القاهرة ،بينما

يذهب قانون جنيف الموحد – والقوانين التي تأثرت به – إلى أن األفعال المختصة بشخص الحامل أو بالشخص

الذي فُوض إليه تقديم السند أو إقامة اًلحتجاج ًل تُعتبر من حاًلت القوة القاهرة وًل تشكل ،بالتالي ،مبر ار
لإلهمال( .)1
وهنا يظهر اًلختالف بين ما جاء به قانون البوالس والشيكات الفلسطيني رقم  46لسنة  3121في

المادة ( )50منه ،وما نصت عليه المادة ( )4/461من قانون التجارة الفلسطيني ،كون أن األول تأثر بالقانون
اإلنجليزي ،والثاني تأثر باتفاقية جنيف ،حيث نصت المادة ( )4/461من مشروع قانون التجارة الفلسطيني
على" :إذا استمرت القوة القاهرة ألكثر من ثالثين يوما محسوبة من يوم اًلستحقاق ،جاز الرجوع على الملتزمين

دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج".

إذا ،التنازع بين القوانين بشأن مسائل القوة القاهرة أمر متصور الحدوث ،مما يثير التساؤل حول القانون

الواج ب التطبيق في هذه الحالة؟

ذهب جانب من الفقه  2إلى وجوب تطبيق قانون محل إصدار الصك ،وقد أخذ معهد القانون الدولي

بهذا الحل سنة  . 3225ولقد تعرض هذا الرأي لالنتقاد ،إذ ًل يعقل الرجوع – في هذا الصدد – لقانون قد يكون
غريبا على الحامل والمظهرين على السواء ،وهو ما قد يؤدي إلى اإلضرار بهم( .)3
وذهب جانب آخر إلى اعتبار القوة القاهرة ذات أثر على مسئولية كل من الملتزمين ،ورأى إخضاعها

– من ثم – للقانون الذي يسري على آثار اًللتزام ،بحيث يختلف الحل باختالف القوانين التي تحكم التزامات
الموقعين على السند( .)4
وأخي ًرا ذهب الرأي السائد لدى الفقه الفرنسي(  )5والمصري(  )6واللبناني(  ،)7إلى وجوب التمييز بين حالتين:
 أو ًَّل :إذا تعلق األمر بمبدأ قبول القوة القاهرة كسبب مبرر إلهمال الحامل أو بتحديد شروط القوة القاه ةروحاًلتها ،فيطبق قانون الدولة التي يجب أن يتم فيها اإلجراء الذي تعذر على الحامل القيام به في

المرحلة المقررة له ،ف يسري بالتالي قانون محل الوفاء فيما يتعلق بمهلة تقديم السند للدفع ،وقانون محل
)1 (Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre, op. cit, p. 620.

 2هشام صادق ،مرجع سابق ،ص .242
)3 (Chemaly (R.);Conflits des lois en matière d'effets de commerce,the'se , paris. 1981 , p.482
1. )4 ( Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, Paris 1925. no . 660.
)5 (Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce , Lettre de change, billets à ordre , , op. cit , no. 118
- Yvon Loussouarn et Jean-Denis Bredin, Droit du commerce international, op. cit ,no. 478.
(  )6محسن شفيق ،القانون التجاري المصري-األراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  3362وما بعدها.
(  )7إدوار عيد ،مرجع سابق ،ص .333
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إجراء اًلحتجاج (البروتستو) فيما يختص بمهلة هذا اًلحتجاج ،وقانون محل إنشاء السند فيما يتعلق

بميعاد إقامة دعوى الرجوع – فإذا كان القانون المذكور يعتبر القوة القاهرة مبر ار لعدم مراعاة المهل،

وجب اعتبارها كذلك بالنسبة لجميع الملتزمين في الورقة حتى وان كانت القوانين التي تسري على آثار
التزاماتهم تقضي بغير ذلك( .)1
 ثانياً :إذا تعلق األمر بالشروط التي يتقيد بها الحامل في الرجوع على الملتزمين عند قيام القوة القاه ةر– على فرض قبولها كمبرر لعدم مراعاة المهل – أو بعد زوالها ،فيجب تطبيق القانون الذي يحكم آثار
التزام كل موقع على حدة ،إذ يتعلق األمر بمدى مسئولية الملتزم وآثار الت ازمه( .)2
ويري البعض

( )3

أن هذا الرأي – األخير -صحيح في الشق األول منه لعدة اعتبارات :

 -3من ناحية يحفظ للورقة التجارية وحدتها.
 -2ويقضي بإعمال حلول متناسقة ومنسجمة تتفق مع طبيعة الورقة.
 -1ويحفظ التوازن بين حقوق الحامل وسائر حقوق الضامنين في الورقة دون تمييز لواحد على اآلخر.
 -4ويجعل – أخي ار – مفعول القوة القاهرة – بوصفها مبر ار لإلهمال – واحدا بالنسبة لجميع الملتزمين في
الورقة بغض النظر عن الحل الذي يقول به القانون الذي يحكم آثار التزامات كل منهم.

أما الشق الثاني من الرأي ،فهو يعود إلى إعمال القانون الذي يحكم آثار اًللتزام وفقا لمذهب التعدد،

وما يؤدي إليه من تعدد في القوانين الواجبة التطبيق بشأن القوة القاهرة من حيث شروطها وآثارها ،ما من شأنه

أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة ،حيث يمكن أن يقوم أحد الضامنيين في الورقة بالوفاء بالرغم من عدم تقديم

الورقة للوفاء في الموعد المحدد وعدم تحرير وثيقة اًلحتجاج بعدم الوفاء ألن القانون الذي يحكم التزامه ًل

يتطلب مراعاة مواعيد تقديم الورقة التجارية للوفاء أو عمل احتجاج بعدم الوفاء .مث ل هذا الضامن ًل يمكنه

الرجوع على بقية الضامنين السابقين له إذا كانت القوانين التي تحكم التزام كل منهم ًل تعرف مثل هذا العذر.

وعلى ذلك يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الوفاء باعتبار أن المسألة متعلقة بحالة انتقال إللتزام
المدين بالورقة التجارية في حالة الرجوع ،وبذلك تكون متعلقة بتنفيذ اًللتزام الصرفي فيسري بشأنها قانون محل

الوفاء( .)4
)1 (Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre, op. cit, no. 118.
 -محسن شفيق ،القانون التجاري المصري-األوراق التجارية ،مرجع سابق 3362 ،وما بعدها.

(  )2وبصفة عامة يخضع تقدير قبول القوة القاهرة وشروطها لرجوع الحامل ضد الضامن للقانون الذي يحدد مضمون شروط مسئولية الموقعين.
عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ،عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ،الوسيط في قانون المعامالت الدولية الخاصة – قواعد اإلسناد –

قواعد اإلجراءات – تنفيذ األحكام األجنبية في السودان ،ط ( ،) 3جامعة القاهرة ،3113 ،ص .113

(  )3عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية دراسة مقارنة في القانون المصري الجديد رقم36لسنة 3111وبعض التشريعات
العربية واتفاقيات جنيف  ،3110ط( ،) 3دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2032 ،ص .121

(  )4عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  121وما بعدها.
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ونحن نتفق مع هذا الرأي األخير في الفرض األول الذي يرى تطبيق قانون محل الوفاء ،ولكن هذا

اًلتفاق ًل يشمل الفرض الثاني الذي يعود الى حكم المادة ( )25من القانون المدني الفلسطيني رقم  4لسنة

 2032المطبق في قطاع غزة وما ينتج عنه من تعدد القوانين .هذا وتالفيا للعيوب السابقة نرى أنه من األفضل
خضوع جميع مسائل القوة القاهرة إلى قانون محل الوفاء.

المطلب الثالث
إطالة مواعيد التقديم أو عمل البروتستو أو إقامة الدعوى
اعتمد مؤتمر جنيف مبدأ تعدد القوانين التي تسرى على التزامات الموقعين على الورقة التجارية الواحدة،
ومع ذلك فقد أورد عليه بعض اًلستثناءات.
ولعل أهم هذه اًلستثناءات هي تلك الواردة في المادة الخامسة من اًلتفاقية الخاصة بالكمبيالة والسند
لألمر لسنة ( 3110المقابلة للمادة السادسة من اًلتفاقية الخاصة بالشيك لسنة  )3113التي تقول:
"تظل مواعيد استعمال دعوى الرجوع بالنسبة إلى كل الموقعين خاضعة لقانون مكان إنشاء الصك".

والعلة التي من أجلها أري المؤتمرون تطبيق قانون واحد على هذه المواعيد هي اتقاء النتائج الشاذة التي تنجم

عن تطبيق قوانين متعددة على هذه المسألة ،إذ قد يترتب على هذا التعدد أن يسقط حق الحامل في الرجوع على
بعض الملتزمين بينما يظل محتفظا به ِّقبل البعض اآلخر ،ألن القوانين التي تسرى على التزاماتهم تحدد ميعادا

أطول للرجوع ( .)1

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية جنيف الخاصة بتنازع القوانين في الكمبيالة والسند لألمر لسنة 3110

لم تتكلم عن القانون الذي يسرى على مسألة لزوم أو عدم لزوم عمل البروتستو ًلفتتاح إجراءات الرجوع.

وتداركت اًلتفاقية الخاصة بالشيك لسنة  3113هذا األمر ،فقضت في الفقرة األخيرة من المادة السابعة

بوجوب الرجوع إلى قانون الدولة التي يكون الشيك مستحق الوفاء فيها لمعرفة ما "إذا كان من الالزم عمل
المظهرين والساحب والملتزمين اآلخرين".
البروتستو أو إقرار مماثل للمحافظة على حق الرجوع على ُ
أما فيما يتعلق بشكل البروتستو ومواعيد عمله وشكل اإلجراءات األخرى الالزمة ًلستعمال أو للمحافظة

على الحقوق ،فقد قضت المادة ال ثامنة في كل من اًلتفاقيتين "بتطبيق قانون الدولة التي يجب عمل البروتستو
وعمل اإلجراء في إقليمها".
يتضح مما سبق أن اتفاقيتي جنيف فرقتا بين القانون الواجب التطبيق لحكم مدد رفع دعوى الرجوع

الصرفي وبين اإلجراءات المتعلقة بعمل البروتستو .فالذي يحكم األولي هو قانون المكان الذي أنشئ فيه السند

وبالنسبة لجميع الملتزمين ،في حين أنه بالنسبة للثانية – البروتستو-فالقانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة

التي يكون الشيك مستحق الوفاء فيها.

) (1محسن شفيق ،القانون التجاري المصري -األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  3363وما بعدها.
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وتجدر اإلشارة أن المؤتمرين في جنيف أوردوا تحفظا في هذا الصدد – مواعيد استعمال دعوي الرجوع

– نصت عليه المادة التاسعة من الملحق الثاني ًلتفاقية جنيف الخاص بالتحفظات .وقد مكنت هذه المادة

األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف من أن تنص في تشريعاتها الوطنية على أن اًلحتجاج يمكن أن يقام في
يوم اًلستحقاق نفسه( .)1
إلى أن المادة الثامنة من اتفاقية جنيف لسنة 3110نصت على أن "قانون البلد الذي يستحق فيه دفع

الكمبيالة أو السند اإلذني هو الذي بين ما ينبغي اتخاذه من اإلج ارءات في حالة الضياع أو السرقة" .وكانت

تشتمل المادة على عبارة " أو في حالة تفليس حامل الكمبيالة " التي كانت في آخرها معطوفة على عبارة " في

حال الضياع أو السرقة " ولكن تلك العبا ةر حذفت( .)2

وًل يفوتنا أن نشير أخي ار إلى أن اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالكمبياًلت والسندات اإلذنية الدولية لسنة

 3122قد نظمت أحكام الرجوع واجراءاته (اًلحتجاج أو البروتستو) وموضوعه وحق الرجوع وذلك في المواد

( -3/62 -60 – 73-70ب) .واعتبرت القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بشكل البروتستو ومواعيد عمله
وشكل اإلجراءات األخرى الالزمة ًلستعماله هو قانون الدولة التي يجب عمل اإلجراء في إقليمها.

هذا فيما يتعلق بموقف اًلتفاقيات الدولية بشأن أحكام الرجوع واجراءته ،فهل نهج القانون الفلسطيني
والقوانين المقارنة نهج اًلتفاقيات الدولية بشأن تلك المسألة؟
نشير بداية أن هذه الحالة تفترض أن كثي ار ما تلجأ الدول إلى إصدار قوانين مؤقتة ،في أوقات الكوارث

العامة والحروب والثورات ،تقضي بتحديد مهل تقديم السند أو إقامة اًلحتجاج (البروتستو) أو رفع الدعوى.
) (1على سليمان العبيدي ،األوراق التجارية في التشريع المغربي ،ط( ،) 3مطبعة التومي ،الرباط ،3160 ،ص .120

 2وقد ًلحظ الوفد اإليطالي – المشارك في مؤتمر جنيف -أنه لم يستطع إدراك المعني المراد من عبارة " أو في حال تفليس حامل
الكمبيالة " ،وقال إنه يرى الصواب في حذفها لما لألحكام المتعلقة بمادة التفليس من الخطورة وما يجب في وضعها من التحديد

والدقة ،وألنه يخشي إذا تع رض المؤتمر لحل هذه المسألة الجزئية المعروضة اآلن عليه بعد أن وقعت الدول فيما بينها في ًلهاي
اتفاقا خاصا بما قام بينهم في مادة التفليس من المنازعات بقواعد القانون الدولي الخاص أن يصطدم بصعوبات خطيرة قد يعرضه

حلها إلى مناقضة ما تم اًلتفاق عليه في ًلهاي .وًل حظ أحد المندوبين الهولنديين أن المادة الثامنة تتحدث عن اإلجراءات التي
استعمل في معني الهالك أو
ينبغي اتخاذها في حال "ضياع الكمبيالة أو السند اإلذني" مع أن الظاهر أن هذا اللفظ " "perteقد ُ

التلف على نحو غرق أو اصطدام في حوادث السكك الحديدية .وسأل عما إذا كان اللفظ يغطي أيضا صور الهالك ،فأجابه رئيس

لجنة الخبراء باإليجاب .ثم ًلحظ هذا المندوب مرة أخرى أن المادة  -حين قضت بأن قانون البلد الذي يستحق فيه دفع الكمبيالة
أو السند هو الذي يبين ما ينبغي اتخاذه من اإلجراءات – لم تستعمل كلمة "إجراءات " بالمعنى المعروف لهذه الكلمة في باب
المرافعات وانما استعملتها في معني ما يكون لحامل الكمبيالة الضائعة أو المسروقة من الحقوق ،ولما استفهم عن ذلك من رئيس

لجنة الخبراء أجابه األستاذ "برسرو" أن نص المادة يشير إلى اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها ،كما يشير إلى نتائج هذه اإلجراءات،

اقترع على حذف ما طلب
ويكون معنى المادة أن قانون البلد الذي يستحق فيه الدفع هو الذي يبين ما يتخذ من اإلجراءات .ثم ُ
الوفد اإليطالي حذفه ُفقبل اًلقتراح ثم صودق على المادة كما هي اآلن .حامد فهمي (بك) ،تعليقات على الباب الثالث الخاص
بتنازع القوانين في مشروع قانون الكمبيالة والسند اإلذني الذي وضعته لجنة تنقيح القانون التجاري األولي ،مجلة الحقوق للبحوث
القانونية واًلقتصادية ،السنة األولي ،العدد األول ،مطبعة نوري ،القاهرة ،3141 ،ص.646
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والسؤال الذي يطرح نفسه ،هنا :ماذا لو أن مثل هذا العمل تم في دولة معينة ،هل للملتزمين اآلخرين من دول

أخرى اًلستفادة منه؟

يرى بعض الفقه الفرنسي(  ،)1أن تحديد المهل على الوجه المذكور يستند– عادة– ألسباب سياسية أو
إقليمية ،وأنه ًل يجوز– بالتالي– أن يتعدى أثر التشريع الصادر في هذا الشأن حدود الدولة التي أصدرته( .)2
إًل أن جانبا آخر من الفقه(  )3ذهب إلى العكس من الرأي السابق ،مستندا إلى أحكام قانون جنيف
الموحد ،فاعتبر أن التشريع الصادر بتحديد المهل في بلد ما يشكل في الدول األخرى – في مسائل األوراق

التجارية – قوة قاهرة تؤثر في مجرى المهل ،ويرى – هذا الرأي – أن يطبق في هذا الشأن – عند التنازع –
القانون الذي يسري على المهلة الخاصة باإلجراء الواجب القيام به.

وهذا ما اخذ به قانون التجارة الفلسطيني رقم  2لسنة  2034حيث اعتبر ان القانون الواجب التطبيق

هو قانون الدولة الذي يسري على المهلة الخاصة باإلجراء الواجب القيام به.

واستنادا إلى اتجاهات الفقه بشأن هذه المسألة ،نجد أن الفقه الغالب واًلتجاه التشريعي المقارن المتأثر

بما جاء في قانون جنيف الموحدً ،ل يتفق البتة مع ما ذهب إليه الفقيه الفرنسي (أرمنجون) ،فبالرغم من استناد

مثل هذه القوانين ألسباب سياسية أو إقليمية ،فإن مقتضيات التعامل التجاري الدولي عموما ،ومقتضيات حسن
تداول األوراق التجارية والثقة فيها قد أوجدت في نطاق القانون الدولي الخاص جملة مفاهيم تتجاوب مع تطبيق

القوانين األجنبية في النطاق اإل قليمي ،وفق مبادئ خاصة تتصل على نحو وثيق بتطور فك ةر النظام العام( .)4
على أي حال ،فإن مثل هذه القوانين تمثل قوة قاهرة تؤثر في مجرى المهل والمواعيد المقررة ،يستفيد

منها جميع الملتزمين في الورقة .ولحل التنازع بشأن هذه المسألة ،فإن الحل القائل بإخضاعها للقانون الذي
يسري على المرحلة الخاصة باإلجراء الواجب القيام به ،حل يتفق مع المنطق القانوني واًلعتبارات العملية،

1. )1 ( Henri Arminjon, Précis de Droit international privé commercial, Paris, Dalioz, 1948. no.204
(  )2ولقد وجه البعض انتقادا لما ذهب إليه (الفقيه أرمنجون) انطالقا من األساس الذي اعتمده األخير للتعرف على القوانين ذات الطابع

السياسي ،وهو الهدف أو الغاية منه بأن صدرت هذه القوانين األخيرة مغايرة لما تهدف إليه قواعد القانون الخاص ،فاألولي تخدم مباش ةر
مصالح الدولة التي فرضتها ،والثانية تضطلع بتنظيم الروابط القانونية لألشخاص الخاصة والمتعلقة بمصالحهم .عكاشة عبد العال ،تنازع

القوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  . 125وانظر في انتقادات أخرى :أحمد عبد الكريم سالمة ،القواعد ذات التطبيق

الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص(دراسة تحليلية تطبيقية) ،ط( ،)3دار النهضة العربية ،القاهرة ،3117 ،ص342

وما بعدها؛ وفي المعني نفسه :أحمد قسمت الجداوي ،نظرية القوانين ذات التطبيق الضروري ومنهجية تنازع القوانين ،مجلة العلوم القانونية

واًلقتصادية ،جامعة عين شمس،كلية الحقوق ،العدد األول والثاني ،السنة ( ،3122 ،)24ص 34وما بعدها .أحمد صادق القشيري،
نطاق وطبيعة القانون الدولي الخاص ،مجلة العلوم القانونية واًلقتصادية ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ،العدد األول ،السنة العاشرة،

 ،3172ص.356

)3 (Chemaly (R.);Conflits des lois en matière d'effets de commerce,the'se, op. cit, p. 487.

(  )4عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  127وما بعدها.
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ويتحدد هذا القانون وفقا لذات القاعدة التي أشرنا إليها عند الحديث عن مهل ومواعيد الرجوع والمسائل األخرى

المتصلة بها.

المبحث الثاني
القانون الواجب التطبيق على التقادم الصرفي
ًل يثير تقادم اًللتزام الصرفي مشاكل خاصة ،وانما يدور الخالف بالنسبة للقانون الواجب التطبيق في

المسقط ،أي التكييف القانوني للتقادم .فمن ذهب إلى اعتبار
شأنه في إطار الخالف العام حول طبيعة التقادم ُ
التقادم من المسائل اإلجرائية انتهى بالضرورة إلى تطبيق قانون القاضي في شأنه(  .)1ومن آمن – على العكس

– باتصال التقادم بالموضوع لم يتردد في إخضاعه للقانون الذي يحكم الحق محل التقادم( .)2

ومن انطلق من أن التقادم يهدف أساسا لحماية المدين أخضعه لقانون موطن المدين( .)3
ولما كانت التشريعات تتباين فيما بينها بصدد المسائل المتعلقة بالتقادم ،فإننا سنعرض لهذه الحلول ثم

ًلنعكاساتها على اًللتزامات الصرفية ضمن ثالث مطالب :نبين في المطلب األول القانون الذي يحكم تقادم

(  ) 1ليس فقط لتعلق األمر بالحفاظ على السالم العام والنظام ،بل ألن التقادم يلحق بصفة أساسية بالحق في الدعوى القضائية ذاتها مع بقاء

الحق أو اًللتزام ،وان تعلق األمر بالتزام طبيعي .فاألمر ،إذن ،يتصل بمسائل اإلجراءات وهي تخضع لقانون القاضي ،وهذا الرأي هو السائد

ف ي الفقه األنجلو أمريكي .وقد أخذ بعض الفقهاء بهذه الوجهة من النظر وصاغوها قاعدة منطوقها" :قانون التقادم هو قانون الدعوى" .عز الدين
عبد هللا ،القانون الدولي الخاص ،الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع اًلختصاص القضائي الدوليين ،ط( ،)3دار النهضة العربية ،القاهرة،

ًل ومنهجا) ،ط( ،) 3دار النهضة العربية،
 ،3127ص  . 472أحمد عبد الكريم سالمة ،علم قاعدة التنازعواًلختيار بين الشرائع (أصو ا
القاهرة ،3117،ص  . 3344عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .112
(  )2وعلى ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة آثار ال تقادم ومدته ،وأسباب كل من الوقف واًلنقطاع .محمد خالد الترجمان ،القانون
الدولي الخاص ،تنازع القوانين واًلختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية ،ط( ،)3دار النهضة العربية ،د .ت ،ص .120

هشام صادق ،عكاشة عبد العال ،حفيظة السيد الحداد ،القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين – اًلختصاص القضائي الدولي – الجنسية،

ط ( ،) 3دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2007 ،ص  .165أحمد عبد الكريم سالمة ،علم قاعدة التنازع ،مرجع سابق ،ص .3345

وقد أخذت بهذا اًلتجاه بعض التشريعات ،مثل القانون الدولي الخاص البولوني الصادر سنة  ،3175حيث نصت المادة ( )1منه على
"يخضع سقوط الحقوق بالتقادم للقانون ذاته الذي يحكمها من حيث الموضوع".

 ومع ذلك فإن هناك اتجاهات أخرى باتت مهجورة اآلن :فهناك من يرى أن القانون الواجب التطبيق على التقادم هو قانون جنسية الدائن،وهناك من يرى إخضاع التقادم لقانون محل تنفيذ اًللتزام .راجع هذه اآلراء مشا ار إليها لدى :عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق
التجارية ،مرجع سابق ،ص .126

(  )3بحسبان أن التقادم هو جزاء يفرضه القانون على الدائن المهمل ،فهو غير جدير بالحماية ،وانما تذهب تلك الحماية إلى من يستحقها ،وهو

المدين ،وهو يحمي حسب أحكام قانون موطنه ،وفي ذلك الموطن يفتبرض تركز عناصر الذمة المالية للمدين .أحمد عبد الكريم سالمة،

علم قاعدة التنازع ،مرجع سابق ،ص .3345
FrancoisHage-chahine , Les conflits dans l'espace et dans le temps matiere de prescription Paris 1977.no.
287, P. 188 et 189.
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حقوق الدائنين بصفة عامة .ونعرض في المطلب الثاني نطاق تطبيق القانون الذي يحكم التقادم .وأخي ار نتناول
بيان القانون الذي يحكم التقادم الصرفي.

المطلب األول
القانون الذي يحكم حقوق الدائنية بصفة عامة
تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل التقادم المسقط من األمور المختلف عليها في فقه القانون

الدولي الخاص ،وقد انتقل هذا الخالف إلى مجال التقادم الصرفي حيث تباينت اآلراء بين تطبيق قانون القاضي،

وقانون موطن المدين ،وقانون محل اإلصدار .والقانون الذي يسري على آثار اًللتزام وهذا الرأي األخير هو
السائد( .)1
وما يهمنا في هذا الصدد هو اإلشارة إلى أن اتفاقيتي جنيف لسنة  3113-3110لم تشي ار إلى مسألة

تحديد القانون الواجب ال تطبيق فيما يتعلق بأحكام التقادم.

ولكن اتجهت جهود الفقهاء الذين تولوا شرح هاتين اًلتفاقيتين إلى إدخال هذه المسائل المذكو ةر – أحكام

تبعا لذلك
السقوط والتقادم – في نطاق بعض المواد ،فاعتبروها من األمور المتعلقة بآثار اًللتزام وأخضعوها ا
لقاعدة األسناد الواردة في المادة ( )4من اًلتفاقية الخاصة بالكمبيالة والسند لألمر(  )2والمقابلة للمادة ( )5من
اًلتفاقية الخاصة بالشيك(  . )3ولكنهم اعتبروا مدة التقادم من المسائل التي تشملها المادة ( )5من اًلتفاقية الخاصة
بالكمبيالة والسند لألمر لسنة  3110والمقابلة للمادة ( )7من اًلتفاقية الخاصة بالشيك لسنة 3113التي تخضع

لقانون محل إنشاء السند "مواعيد استعمال دعوى الرجوع بالنسبة إلى كل الموقعين" (  .)4وتنص المادة الخامسة

من اتفاقية جنيف لسنة  3110على أنه "يخضع تحديد مهمل استعمال دعوى الرجوع بالنسبة لجميع الموقعين
لقانون المكان الذي أنشئ فيه".

وتنص المادة السادسة من اتفاقية جنيف الخاصة بالشيك لسنة  3113على أنه "يخضع تحديد مهل

استعمال دعوي الرجوع بالنسبة لجميع الموقعين لقانون المكان الذي أنشئ فيه الشيك".

هذا فيما يتعلق بموقف اتفاقيتي جنيف ،فماذا عن موقف القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة من ذلك.
ثمة عدة آراء في هذا الشأن ،نعرض لها مبينين الرأي الراجح وأسبابه:

) (1محسن شفيق ،القانون التجاري المصري -األوراق التحارية ،مرجع سابق ،ص .3364

) (2والتي تنص على" :تخضع آثار التزامات قابل سند السحب ومحرر السند لألمر لقانون المكان الذي تكون فيه هذه األسناد مستحقة الوفاء.
وتخضع اآلثار عن تواقيع الملتزمين اآلخرين في سند السحب والسند لألمر لقانون الدولة التي أُعطيت هذه التواقيع في إقليمها".

)(3المادة (ُ )5تخضع آثار اًللتزامات الناتجة عن الشيك لقانون الدولة التي أنشئت فيها هذه اًللتزامات.
(4) Henri Arminjon, Précis de Droit international privé commercial, op. cit, 486.
- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre,op. cit, p. 1120..
 محسن شفيق ،القانون التجاري المصري-األوراق التجارية ،مرجع سابق.3367 ،111

( )1إخضاع التقادم لقانون القاضي:
يتجه أنصار هذا الرأي إلى إخضاع التقادم لقانون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ،أي قانون القاضي،
على اعتبار أن التقادم من مسائل اإلجراءات ،واستنادا ًلعتبارات أخرى ،هي على النحو التالي:
 -3الغاية من التقادم هي إبعاد المطالبات التي تكتنفها الشكوك أو تلك التي يصعب تبريرها .وفي إطار
بحسن أداء العدالة في الدولة ،فيخضع من ثُم لقانون القاضي.
ذلك تكون غاية التقادم وثيقة الصلة ُ

 -2بما أن التقادم يهدف إلى تعزيز المراكز المكتسبة ،فإن اعتبارات الضمان العام تحتم إخضاعه لقانون
القاضي .بمعنى آخر ،ثمة اعتبارات متعلقة بالنظام العام في دولة القاضي هي التي تفرض هذا الحل( .)1
وكما بينا ،فإن بعض التشريعات تُخضع التقادم لقانون القاضي باعتبا هر من مسائل اإلجراءات( .)2
ومع ذلك ،فإن هذا الرأي منتقد من أوجه عدة:

 ذلك أنه من العسير إضفاء الطابع اإلجرائي المحض على التقادم .فالمالحظ أن التقادم على اتصالوثيق بموضوع الحق ذاته.
 بل إن اعتبار التقادم من مسائل اإلجراءات ،واخضاعه لقانون القاضي تبعا لذلك ،قد يؤدي إلى نتائجغير مقبولة أبرزها:

أ-

إخضاع التقادم لقانون القاضي يخلق فرصة للتحايل والغش من ِّقبل الدائن من خالل تخيره للمحكمة التي

ب-

ومن جانب آخر ،فإن في تطبيق قانون القاضي مفاجأة للدائن الذي لم يتوقع تقادم حقه وفقا لقانون

يكون قانونها في صالحه لرفع دعواه أمامها.

المحكمة التي رفع النزاع أمامها .ذلك أنه من العسير على الدائن – أحيانا – أن يعلم مسبقا بالمحكمة

المختصة بحكم النزاع ،كما لو غير المدين موطنه على غير ما كان يتوقع الدائن( .)3
( )3إخضاع التقادم لقانون موطن المدين:
يستند أنصار هذا الرأي – في إخضاعهم التقادم لقانون موطن المدين – إلى أمرين:

أ -الحكمة من إخضاع التقادم لقانون موطن المدين ،هي حماية المدين وهو ما يتمشى مع قاعدة خضوع
الدين لقانون موطن المدين( .)4

(  )1عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص.122

(  )2مثال ذلك قانون وًلية لويزيانا المتعلق بتنازع القوانين والصادر سنة 3113ووفقا للمادة ( )1541من هذا القانون فإن القانون الواجب التطبيق
على التقادم المسقط هو قانون القاضي ،أي قانون وًلية لويزيانا .انظر هذه القوانين مشار إليها لدى :أشرفا وفا محمد ،تنازع القوانين في

مجال التقادم ،ط( ،) 3دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص.326

(  )3هشام صادق ،عكاشة عبد العال ،حفيظة السيد الحداد ،مرجع سابق ،ص .165
)4 ( Cass. Civ, 9 javier 1934, Recueil Dalloz, 1934.p. 22.
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ب -بما أن موضوع التقادم هو انقضاء حق الدائنية ،لذا يجب إخضاعه لقانون موطن المدين باعتبار أن
في هذا المكان يتركز هذا الحق( .)1

انتقد هذا الرأي ألنه:
وقد ُ
أو ًَّل :يفتح باب التحايل من ِّقبل المدين ،إذ لن يعدم – هذا األخير – وسيلة ًلختيار القانون الذي يضع ميعادا
للتقادم في صالحه ،وذلك من خالل سعيه الحثيث لكسب موطن في البلد الذي يعرف مقدما أن قانونه يضع

أقصر ميعاد للتقادم .ثم إن هذا الرأي:

ثانيًا :يجعل من فكرة حماية المدين – وحدها – أساسا لتحديد القانون الذي يحكم التقادم دون اًللتفات لسائر
اًلعتبارات األخرى .وهذا الرأي:
ثالثًا :قاصر عن غايته ،ذلك أنه لو سلمنا جدًلا بأن وظيفة التقادم الجوهرية هي حماية المدين ،فإن ذلك ًل
يعني بالضرورة أن قانون موطن المدين هو الذي يوفر له الحماية( .)2
فقد يوفر له ذلك قانون آخر ،كقانون جنسية المدين ،أو القانون الذي يحكم اًللتزام ذاته .فمن المتصور

ًل وعددا واتساعا تلك
ال – أن يكون قانون موطن المدين متضمنا لمدة وألسباب وقف وانقطاع تفوق طو ا
– عم ا

التي يتضمنها قانون آخر ،كالقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته(  .)3لذا فإن قانون موطن المدين يكون أكثر إساءة
لمرك هز من غيره.
وأخي ار ،فإن هذا الرأي تترتب عليه نتائج غير مقبولة من الناحية العملية أهمها أن إخضاع التقادم لقانون

موطن المدين قد ينطوي على مفاجأة للدائن غير عادلة ،وذلك إذا غير المدين موطنه بعد نشوء اًللتزام إلى

دولة يضع قانونها مدة تقادم أقصر من تلك التي يقررها هذا القانون الذي يحكم اًللتزام ذاته( .)4

 -ومن التطبيقات القضائية لتطبيق قانون القاضي في القضاء األمريكي :نذكر الحكم الصادر من المحكمة العليا في وًلية هامشير الجديدة

(  )New Hampshireسنة  . 3122انظر لهذا الحكم مشار إليه لدى :أشرف وفا محمد ،تنازع القوانين في مجال التقادم ،مرجع سابق،

ص313وما بعدها.

(  )1عز الدين عبد هللا ،مرجع سابق.471 ،

(  )2عائدة محمد شكري نعيم العامودي ،تنازع القوانين في األوراق التجارية وفقا ًلتفاقية جنيف دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية،
عمان ، 3115 ،ص .312

(  )3عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص.113

(  )4هشام صادق ،عكاشة عبد العال ،حفيظة السيد الحداد ،مرجع سابق ،ص  .165أشرف وفا محمد ،تنازع القوانين في مجال التقادم ،مرجع
سابق ،ص.321
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( )2إخضاع التقادم للقانون الذي يحكم اَّللتزام ذاته:
يذهب الرأي السائد لدى الفقه( )1والقضاء(  )2إلى إخضاع التقادم للقانون الذي يحكم موضوع اًللتزام ذاته،

على اعتبار أن هذا القانون أكثر اتصاًلا بالحق أو المركز القانوني محل النزاع .فهذا ما يتفق مع الهدف الحقيقي
للتقادم كنظام قانوني ،وهو ينظم حقوق والتزامات أطراف العقد ،من حيث نطاقها ومداها.

ال عن أ ن هذا الحل يؤدي إلى شيوع روح الطمأنينة واًلستقرار لدى أطراف العقد ،إذ سيكونون على
فض ا

علم بالمدة التي تنقضي خاللها التزاماتهم( .)3

وهذا الحل طبقه القضاء اللبناني(  ،)4وهو ما أخذت به صراحة مجموعة القانون الدولي الخاص المجرى

لعام ( 3161م  ،)4/10واتفاقية روما لعام ( 3120م  3/30ه) ،ومجموعة القانون الدولي الخاص التركي
لعام  3122التي نصت المادة ( )6منها على أن "يخضع التقادم للقانون الذي يحكم موضوع التصرف أو
الرابطة القانونية" ،والقانون المدني البيروني لسنة  3124في المادة ( ،)2011التي نصت على "يسري على

التقادم المسقط للدعاوى الشخصية القانون واجب التطبيق على اًللتزام الذي سينقضي" ،والقانون المدني

األلماني لعام ( 3127م  .)4/12وكذلك القانون الدولي الخاص البولوني الصادر سنة  ،3175وأخي ار في
القانون الخاص بمقاطعة الكيبيك الكندية الصادر سنة 3112والذي دخل التنفيذ في األول من يناير .)5 (3114

ومقتضى هذا الرأي أن القانون الذي يحكم تقادم الحق في مادة اًللتزامات هو قانون العقد إذا كان الدين تعاقديا( ،)6

وقانون محل الفعل الضار أو الفعل النافع إذا كان الدين غير تعاقدي(  ،)7ويخضع الحق العيني لقانون موقع

(  )1عصام الدين القصبي ،القانون الدولي الخاص المصري الجنسية – مركز األجانب – تنازع اًلختصاص القانوني – اًلختصاص القضائي
الدولي ،ط( ،) 3دار النسر الذهبي للطباعة ،القاهرة ،مرجع سابق ،ص  . 262هشام صادق ،تنازع اًلختصاص القضائي الدولي ،ط(،)3
دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص  . 230ويجدر األخذ بهذا الرأي في فلسطين ،حيث تُبنى فك ةر التقادم على اعتبارات

أقوى صلة بموضوع الحق.

(  )2وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكميها الصادرين سنة  3170وسنة  3163حيث قضت محكمة النقض الفرنسية
بأن القانون الواجب التطبيق على تقادم اًللتزام هو القانون الذي يحكم هذا اًللتزام .انظر تلك األحكام مشار إليها لدى :أشرف وفا محمد،

تنازع القوانين في مجال التقادم ،مرجع سابق ،ص .200

(  )3أحمد عبد الكريم سالمة ،علم قاعدة التنازع ،مرجع سابق ،ص .3345

(  )4استئناف بيروت 25 ،يوليه  .3171تمييز لبناني  26يوليه  .3112استئناف مختلط 6 ،يناير  .3143مجلة القضاء المختلط ،ص .547
مشار إليها لدى :عكاشة عبد العال ،تنازع ال قوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص .111

(  )5أشرف وفا محمد ،تنازع القوانين في مجال التقادم ،مرجع سابق ،ص .311

(  )6من قبيل ذلك حكم المحكمة العليا الفرنسية سنة  3165والذي قضت فيه بتطبيق قانون العقد على التقادم ،كما رفضت طلب المدين الذي
عاب على حكم الموضوع عدم تطبيقه لقانون موطن المدين الذي يمنح حماية أفضل لهذا األخير .انظر ذلك الحكم وغي هر لدى :أشرف وفا
محمد ،تنازع القوانين في مجال التقادم ،مرجع سابق ،ص .203

(  )7من قبيل ذلك أيضا ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ  3121/2/7من أن " :التقادم المسقط لاللتزام يخضع
للقانون الذي يجكم هذا اًللتزام ذاته" وقد تأكد مبدأ إسناد التقادم المسقط إلى القانون الذي يحكم اًللتزام ذاته من قبل محكمة استئناف باريس
111

المال شأنه في ذلك شأن التقادم المكسب(  .)1وتقادم دعاوى البطالن والفسخ يحكمها القانون الذي يحكم التصرف

الذي خولفت شروطه ،أي قانون التصرف المطعون عليه .وتخضع مواعيد السقوط للقانون الذي يحكم موضوع
العالقة القانونية محل النزاع.
أما مواعيد اإلجراءات فإنها تتصل بعملية سير الخصومة المنظورة أمام القاضي فيحكمها – من ثَم –

قانون هذا القاضي(  .)2وبالتالي تخضع لنص المادة ( )10من القانون المدني الفلسطيني لسنة  2032والتي

تنص على ":يسري قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها اًلجراءات على قواعد اًلختصاص

واجراءات التقاضي".
وقانون القاضي يحدد مرحلة الدعوى التي يجوز فيها الدفع بالتقادم ،ما إذا كان القاضي يستطيع أن

يحكم بالتقادم من تلقاء نفسه أم ًل(  . )3كذلك فإن بعض التشريعات تسمح للحامل الذي سقط حقه باإلهمال أو
بمرور الزمن الرجوع على بعض الملتزمين في الكمبيالة بدعوى الفعل الناف ع " اًلثراء بال سبب" ،وثمة اختالف
بين التشريعات في شأن الملتزمين الذين يحق للحامل الرجوع عليهم بهذه الدعوى ،هل يجوز للحامل الرجوع

على الملتزمين بالكمبيالة أم على البعض منهم؟ وهنا يثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق عليها ،فما هو

القانون الذي يحكم هذه الدعوى؟

يذهب الفقه الراجح إلى وجوب تطبيق القانون الذي يسري على آثار التزام الموقع الذي يخاصمه الحامل،

" فهذا القانون يحدد ما إذا كان يحق للحامل اًلدعاء على أساس اًلثراء بال سبب ،وما هى الشروط الواجب
توافرها في الدعوى وموضوعها ،ومن توجه إليه وما إذا كانت من دعاوى الصرف أم دعوى عادية ،واذا كانت

تخضع لتقادم خاص بها"  .4وقد اخضعها القانون الكويتي الخاص بتنظيم العالقات ذات العنصر اًلجنبي لقانون

محل اصدار الكمبيالة ،حيث نصت المادة ( ) 76على" يسري على اًللتزامات الناشئة عن اًلثراء بال سبب ودفع

غير مستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لاللتزام " .والفعل المنشئ للواقعة محل اًللتزام
هنا المقصود فيه اًللتزام السابق بين الساحب والمستفيد والذي هو في الغالب قانون محل اصدار الكمبيالة.
ولم ترد معالجة ذلك في القانون المدني الفلسطيني .اًلمر الذي يعتبر قصو ار تشريعيا يتعين على

المشرع الفلسطيني تداركه ،وهنا اقترح جانب من الفقه الفلسطيني(  )5نص مشابه لما أخذ به المشرع الكويتي على
وذلك في حكمها الصادر بتاريخ  . 3114/1/1أنظر تلك األحكام مشار إليه لدى :أشرف وفا محمد ،تنازع القوانين في مجال التقادم ،مرجع
سابق ،ص .102

(  )1هشام صادق ،تنازع اًلختصاص القضائي الدولي ،مرجع سابق ،ص .232
(  )2عز الدين عبد هللا ،مرجع سابق ،ص  614وما بعدها.

 3عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في اًلوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص .113

 4ادوار عيد ،مرجع سابق ،ص  .334وانظر المواد من  200إلى  20232فيما يتعلق باإلثراء بال سبب في القانون المدني الفلسطيني
لسنة .2032

 5أمين دواس ،تنزع القوانين في فلسطين ،ط( ،)3دار الشروق ،نابلس ،2003 ،ص .227
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النحو التالي ":يسري على اًللتزامات الناشئة عن اًلثراء بال سبب ودفع غير مستحق والفضالة قانون البلد الذي

وقع فيه الفعل لاللتزام ،ومع ذلك إذا كان اًلثراء بال سبب ناتجا عن تنفيذ عالقة قانونية يخضع للقانون الذي
يحكم العالقة".
هذا ويدخل التقادم المكسب في نطاق تطبيق قانون موقع المال باعتباره من وسائل كسب الحقوق

العينية ،وبالتالي يكون قانون موقع المال هو الواجب التطبيق( .)1

خالصة القول ،أن ثمة اعتبا ارت موضوعية هي التي أدت إلى سيادة اًلتجاه القائل بإخضاع التقادم

للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته .لكن السؤال الذي يطرح نفسه ،ما هو نطاق تطبيق هذا القانون؟
المطلب الثاني
نطاق تطبيق القانون الذي يحكم التقادم

إذا ما سلمنا بأن القانون الذي يحكم التقادم هو القانون الواجب التطبيق على موضوع اًللتزام ،فإنه يرجع لهذا
القانون لمعرفة شروط التقادم وآثاره والمدة التي ينقضي بها الحق.

أضف إلى ذلك أن القانون الواجب التطبيق على التقادم هو المرجع لتحديد الميعاد الذي يبدأ منه التقادم،

والحاًلت التي ينقطع فيها ،واألعمال التي تُحد ث هذا األثر .على أن تحديد مدى صحة األعمال التي ينقطع

بها التقادم مسألة تخضع للقانون الذي يحكم هذه األعمال .فلو تعلق األمر برفع دعوى قضائية للمطالبة بالحق،

أو بإقرار بالدين بوصفها من أسباب انقطاع التقادم(  .)2حيث يرجع لتقدير صحة هذه األعمال وفعاليتها في

إحدا ث هذا األثر إلى القانون الذي يحكم كل عمل من هذه األعمال ،وهو قانون القاضي بالنسبة للسبب األول،

وقانون اإلرادة بالنسبة للسبب الثاني( .)3

كما أن القانون الذي يحكم اًللتزام ذاته ،هو الذي يحدد أثر اًلتفاقات المعدلة ألحكامه ،فيظهر ما إذا

كان من الجائز النزول عن التقادم قب ل ثبوت الحق فيه وحكم اًلتفاق على مدة يتم فيها التقادم غير تلك التي
عينها القانون.

وأخي ار يرجع لهذا القانون لتحديد أسباب الوقف ،فهو المرجع لمعرفة ما إذا كان التقادم الذي تزيد مدته على خمس
سنوات يسري في حق من ًل تتوافر فيه األهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب

(  )1أشرف وفا محمد ،تنازع القوانين في مجال التقادم ،مرجع سابق ،ص.303

(  )2انظر المادة ( ) 423من القانون المدني الفلسطيني وتقابلها المادة ( )121من القانون المدني المصري.

(  )3راجع مع ذلك حكم محكمة  Puaيونيه  -3123 D. S. .3123ص  571تعليق  Agostiniحيث قضت المحكمة بأنه "إذا تعلق األمر
بدعوى مرفوعة أمام القضاء الفرنسي فإن فكرة التقادم ذاتها وطبيعة ونطاق األعمال التي يقف بها التقادم أو ينقطع يجب تقديرها بالرجوع

للقانون الفرنسي" .مشار إلى ذلك لدى :عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص .114
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يمثله قانونا أم ًل يسري هذا التقادم(  .)1ولم يعالج قانون التجارة الفلسطيني تلك المسألة فيما عدا بيانه للتقادم
الناشئ عن الكمبيالة تجاه قابلها وأنها تتقادم بمضي ثالث سنوات من تاريخ اًلستحقاق( .)2
المطلب الثالث
القانون الذي يحكم تقادم الورقة التجارية
نتساءل ،هل يمكن تعدية الرأي – إخضاع التقادم للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته– الذي قال به الفقه

الغالب في فرنسا ومصر إلى نطاق األوراق التجارية ،على اعتبار أن هذا الحكم عام وأن ًل خصوصية لألوراق
التجارية تجعلها تخرج على هذه القاعدة؟
دافع عن مذهب
بعبا ةر أخرى ،هل يطبق الحل المتقدم– رغم تكريسه لمذهب التعدد– أم يجب أن ُي َ
الوحدة في هذا الصدد؟
في الواقع أن األمر فيه اختالف:
يتجه الفقه الغالب في فرنسا(  )3ومصر

( )4

إلى تطبيق القاعدة العامة التي بمقتضاها يخضع التقادم

للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته .أي أنه يطبق في هذه الحالة القانون الذي يسري على آثار التزام كل مدين على

حدة .وهو في فلسطين قانون اإلرادة ،أو قانون الموطن المشترك ،أو قانون محل اًللتزام بحسب األحوال طبقا
للمادة ( )25من القانون المدني الفلسطيني  .ومقتضى هذا الرأي أن يتم األخذ بمذهب التعدد مع ما يترتب عليه

من قبول مواعيد للتقادم تختلف من التزام آلخر من اًللتزامات الواردة في الورقة ،تبعا للقانون الذي يحكم كل
التزام على حدة.

ويرى البعض(  )5أن هذا الحل يرتب ن تائج غير مقبولة ،باعتراف أنصار مذهب التعدد أنفسهم .إذ أن

تطبيق هذا الرأي يعني قبول مواعيد تقادم قد تكون مختلفة من التزام آلخر من اًللتزامات الواردة في الورقة

التجارية ،وذلك بحسب القانون الواجب التطبيق على كل التزام.

(  )1المادة ( ) 2/420من القانون المدني الفلسطيني ،وتقابلها (المادة  )2/122من القانون المدني المصري.

 2المادة ( ) 416من قانون التجارة الفلسطيني لسنة .2034
)3 ( Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, op. Cit, no.664.
 -ويذهب جانب كبير من الفقه الفرنسي إلى إعمال هذا الحل حتى بعد اتفاقيات جنيف في الفرض الذي ال تكون فيه أحكام هذه االتفاقيات واجبة

التطبيق.
- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce , Lettre de change, billets à ordre ,op. cit, p623.
(  )4محسن شفيق ،القانون التجاري المصري -األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص  . 3365هشام صادق ،تنازع القوانين ،مرجع سابق ،ص
 241؛ وفي ذلك يقول سيادته" :ونحن ًل نشكك في سالمة إخضاع التقادم للقانون الذي يسري في شأن الموضوع ،وهو في حالتنا إلى
تطبيق القانون الذي يحكم الحق أو اًللتزام المدعي بتقادمه" ،ويضيف سيادته " إذا أخذنا بمبدأ التعدد لوجب القول بإخضاع التقادم للقانون

الذي يحكم آثار التزام كل مدين على حدة ،وهو قانون اإلرادة أو القوانين األخرى التي أشارت إليها المادة ( ) 3/31مدني مصري".
 5عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية ،مرجع سابق ،ص .111ادوار عيد ،مرجع سابق ،ص .331
111

ويدل على صواب هذا الرأي ما تقضي به المادة ( )416من قانون التجارة الفلسطيني":
-3
-2

تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثالث سنوات من تاريخ اًلستحقاق.

وتتقادم دعاوى الحامل ِّقبل المظهرين ِّ
وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ اًلحتجاج المحرر في
الميعاد القانوني أو من تاريخ اًلستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بال مصاريف.

-1

وتتقادم دعاوى المظهرين ِّقبل بعضهم البعض ِّ
وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى
المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه".
فيه ُ
في ضوء ذلك ،حق لنا أن نتساءل عن ماهية القانون الذي يحكم التقادم الصرفي في الورقة التجارية؟
ذهب جانب من الفقه إلى وجوب تطبيق قانون واحد يحكم التقادم الصرفي في الورقة التجارية ،وهو

قانون محل الوفاء باعتباره قانون الصك الذي تندمج فيه كافة اًللتزامات التي يمكن أن يلحقها التقادم.

في حين يذهب الفقه الغالب في فرنسا(  - )1ويسانده القضاء الفرنسي -إلى خضوع التقادم الصرفي

لقانون واحد هو قانون محل إصدار الصك(  .)2وهذا الحل ينسجم مع نص المادة ( )5من اتفاقية جنيف لسنة

 3110والمادة ( )7من اتفاقية جنيف لسنة  ،3113أن مدة التقادم من المسائل التي تخضع لقانون محل إنشاء
الصك الذي يسري بالنسبة "لمواعيد استعمال دعوى الرجوع إزاء كل الموقعين".
في ضوء ما تقدم فإن قانون محل إصدار الصك هو الذي يحدد مدة التقادم وأسباب الوقف واًلنقطاع.
ومع ذلك فإن قانون القاضي هو الذي يسري بالنسبة للنظام اإلجرائي للتقادم ،إعماًلا لنص المادة ( )10من
القانون المدني الفلسطيني ،وتقابلها المادة ( )22من القانون المدني المصري ،فيحدد المرحلة من الدعوى التي
يجوز فيها الدفع بالتقادم ،وما إذا كان القاضي يستطيع أن يحكم بالتقادم من تلقاء نفسه أم ًل(  .)3وفي معرض
تقدير الفقه لهذه اًلتجاهات ،يذهب البعض ،إلى أن الحل األمثل بشأن القانون الواجب التطبيق على التقادم
الصرفي ،يتمثل في التمييز بين المسائل التي تتصل بآثار اًللتزام ،وتلك المتعلقة بطبيعة التقادم واإلجراءات
الخاصة به.
والحقيقة ،أن المسائل المتعلقة بالتقادم الصرفي متنوعة ،وتتميز من حيث الحل الذي يطبق عليها في حال
تنازع القوانين إلى فئتين :األولى :المسائل التي تتصل بآثار اًللتزام ،كمدة مرور الزمن ،وتحديد بدء سريانه ،وأسباب
ويرجع بشأنها إلى القانون المتفق عليه بين طرفي اًللتزام ،واًل فقانون محل نشوء هذا اًللتزام ،وفي
انقطاعه أو إيقافهُ ،

)1 ( Henri Arminjon, Précis de Droit international privé commercial, op. Cit, p. 206.
- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordrem, op. Cit, no. 1120.
(  )2استئناف الجزائر 32 ،أغسطس  .3242سيرى ،3241 ،ص  . 272مشار إليه لدى :عكاشة عبد العال ،مرجع سابق ،ص .116

(  ) 3لمزيد من التفصيل حول هذه المسائل بصفة عامة .راجع :عكاشة عبد العال ،اإلجراءات المدنية والتجارية الدولية وتنفيذ األحكام األجنبية،
ط( ،) 3الفتح للطباعة والنشر ،القاهرة ،2002 ،ص  224وما بع دها .عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .112
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ذلك قضت محكمة التمييز اللبنانية "بأن القانون الذي يحكم مرور الزمن هو بالنسبة لكل مدين ،قانون البلد الذي نشأ
فيه التزامه"( .)1
والثانية :المسائل المتعلقة بطبيعة مرور الزمن ،وبالتحديد ما إذا كان يقوم على قرينة الوفاء ،أم استقرار
المعامالت(  ،)2وكذلك المسائل المتعلقة باإلجراءات الخاصة بمرور الزمن ،كالوقت الذي يجوز فيه أن ُيدلي به أثناء
الدعوى وكيفية التمسك به ،وهل يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه؟ إن هذه المسائل ،إذ تتعلق في أساسها بإجراءات
النزع أمام محاكمها( .)3وفي ذلك يؤكد جانب من الفقه
النزع أو بقواعد اإلثباتُ ،يطبق بشأنها قانون الدولة التي ُيرفع ا
ا
المصري على أن مسألة تحديد مرحلة الدعوى التي يجوز فيها الدفع بالتقادم ،وكذلك مدى حق القاضي في الحكم
بالتقادم من تلقاء نفسه ،مسألة تخضع بداهة لقانون القاضي بوصفها من مسائل اإلجراءات(  .)4ويالحظ أن بعض
التشريعات يجيز للحامل الذي سقط حقه باإلهمال أو بمرور الزمن الرجوع على بعض الملتزمين في السند بدعوى
اإلثراء بال سبب ،ولكن ثمة تباينا بين هذه التشريعات بشأن تعيين الملتزمين الذي يجوز للحامل الرجوع عليهم بهذه
الدعوى.
فمنها ما يقر الرجوع على الساحب وهذه ،كال تشريع األلماني والتشريع السويسري ،ومنها ما يتيح الرجوع
كالمظهرين والمتدخلين ،كالتشريع اإليطالي والتشريع السويدي(  .)5وهناك تشريعات ًل تجيز
على جميع الملتزمين ُ

(  )1تمييز لبناني  ، 3127/2/21مجموعة اًلجتهاد المختلط ،ج ( ،)3ص  ،117رقم  . 35مشار إليه لدى :إدوار عيد ،مرجع سابق ،ص
.331

(  )2وهو ما نصت عليه المادة (  ) 63/533من تقنيين قانون التجارة الفرنسي لسنة  ،2000حيث اعتبرت التقادم المنصوص عليه في تلك
المادة هو قرينة على الوفاء غير قابلة ًلثبات العكس بالشهادات البسيطة والقرائن الواقعية ،ولكنه يبطل الوفاء باإلعتراف وباليمين .وهو

ما كان عليه الحال في ظل التقنيين الفرنسي لسنة  3115بمقتضي المادة (.)361

-Cass.com. 23 novembre 1970, Dalloz, 1971, p. 396.

 -وفي ظل القانون التجاري القديم كان التقادم الصرفي يقوم على أساس افتراض براءة ذمة المدين بدين صرفي واعتبار انقضاء هذه المدة بدون

مطالبة قرينة قانونية على وفائه باًللتزام الصرفي .نقض  3112/33/31في الطعن رقم  140لسنة  73ق ،مجموعة أحكام محكمة

النقض ،س ،41ج ،2ص  .750أما في ظل قانون التجارة لسنة  3111فنري أن التقادم ًل ينبني على قرينة الوفاء ،وانما ينبني على

استقرار المعامالت ووجوب درء العنت واإلرهاق عن المدين .وهو ما يعني أن المشرع قد صرف النظر عن إقامة التقادم الصرفي على

قرين ة الوفاء استعماًلا للرخصة التي منحها قانون جنيف الموحد للتشريعات الوطنية بأن تضيف إلى أحكام التقادم الصرفي ما تراه متفقا
مع قوانينها ،وهو ذات الرأي الذي أخذت به محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها ،حيث قضت بأنهً :ل محل لما يثي هر البنك
المطعون ضده من أن ال تقادم يقوم على قرينة الوفاء مما ًل يجوز معه للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم

وفائهما بالدين ،ذلك بأن قانون التجارة الجديد – المطبق عل تقادم الدعوي الحالية – لم يتضمن نصا شبيها بالنص الوارد بعجز المادة
 314من قانون التجارة الملغي " نقض  2006/4/24في الطعن رقم  35126لسنة  65ق( غير منشور) ،مركز الشرق األوسط.

(  )3إدوار عيد ،مرجع سابق ،ص .331

(  )4محسن شفيق ،القانون التجاري المصري-األوراق التجارية ،مرجع سابق . 3365 ،هشام صادق ،تنازع القوانين ،مرجع سابق ،ص .241

(  )5إدوار عيد ،مرجع سابقن ص  .334علي حميد عبد الرضا ،تنازع القوانين في األوراق التجارية دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة ،جامعة بغداد،
بغداد ،2005 ،ص.212
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الرجوع بدعوى اإلثراء ،بل تقر للحامل حق الرجوع على المدين األصلي وعلى الساحب الذي لم يقوم مقابل
الوفاء بدعوى الصرف إلى أنتسقط بالتقادم(  .)1فعند قيام التنازع ،ما هو القانون الذي يجب تطبيقه في هذا الصدد؟
يذهب الرأي الراجح إلى وجوب تطبيق القانون الذي يسري على آثار التزام الموقع الذي يخاصمه
الحامل .فهذا القانون يحدد ما إذا كان يحق للحامل اًلدعاء على أساس اإلثراء بال سبب ،وما هي شروط هذه
الدعوى وموضوعها ،ومن توجه إليه ،وما إذا كانت من دعاوى الصرف أم دعوى عادية ،واذا كانت تخضع
لتقادم خاص بها( .)2
وتخضع دعوى اإلثراء بال سبب بعد ذلك لقانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشئ لاللتزام (القانون
المحلي)(  ،)3وفقا لقاعدة اإلسناد الواردة في المادة ( )3/23من القانون المدني الفلسطيني.

الخاتمة:

تبين لنا عبر ثنايا هذا البحث عجز قواعد اإلسناد الواردة في القانون المدني الفلسطيني عن حكم
التصرفات القانونية بصفة عامة عن أن تقدم الحلول المالئمة بشأن الكمبيالة.
كما أن النصوص الواردة في قانون التجارة الفلسطيني غير كافية في هذا الصدد.
في ضوء ذلك توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات نبينها فيما يلي:
أوَّلً :النتائج:
 -3بينا عدم صواب التفرقة إذا تعلق األمر بإهمال تقديم الورقة التجارية للوفاءُ ،يرجع لقانون محل
الوفاء لتعيين الجزاء المترتب على اإلهمال ،واذا تعلق األمر بجزاء إهمال ميعاد عمل اًلحتجاج

فيخضع لقانون محل عمله ،وجزاء إهمال مواعيد إقامة الدعوى لقانون محل إنشاء الورقة التجارية.
 -2أوضحنا فيما يتعلق بتأثير القوة القاهرة على حقوق وواجبات الحامل ،وجدنا في القانون اإلنجليزي
واألمريكي وقانون البوالس والشيكات الفلسطيني أن القوة القاهرة تبرر التأثير في مواعيد التقديم أو
عمل البروتستو،إًل أنها تفرض على الحامل–على أثر زوال هذه القوة القاهرة– القيام باإلجراءات

(  )1كالتشريع اإلنجليزي حيث ًل توجد تدابير خاصة تتعلق باألوراق التجارية .إذ أن مدة المهلة هي ستة أشهر ،والتقادم ينهي كل دعوي ضد
المدينين الصرفيين .ج -ريبير -ر .روبلو ،فيليب ديلبيك ،ميشال جرمان ،ترجمة علي مقلد،المطول في القانون التجاري -الجزء الثاني
األسناد التجارية – المصارف والبورصات -العقود التجارية – األصول الجماعية ،ط( ،) 3مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

بيروت 2033 ،ص .131
)2 (Henri Arminjon , Précis de Droit international privé commercial, op. cit , p. 206.
- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre, op. Cit, no. 1122.
 -محسن شفيق ،القانون التجاري المصري-األوراق لتجارية ،مرجع سابق.3365 ،

(  )3هشام صادق ،تنازع القوانين ،مرجع سابق ،ص  . 250عبد الحكم مصطفى عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .114علي حميد عبد الرضا،
مرجع سابق ،ص.211
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المقرر اتخاذها بكل عناية مناسبة ،في حين أن قانون جنيف الموحد – والتشريعات التي أخذت
عنه –
 -1فرقت اتفاقيتا جنيف بين القانون الواجب التطبيق لحكم مدد رفع دعوى الرجوع الصرفي وبين
اإلجراءات المتعلقة بعمل البروتستو .فالذي يحكم األولي هو قانون المكان الذي أنشئ فيه السند
وبالنسبة لجميع الملتزمين ،في حين أنه بالنسبة للثانية – البروتستو-فالقانون الواجب التطبيق هو
قانون الدولة التي يكون الشيك مستحق الوفاء فيها.
 -4نظمت اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالكمبياًلت والسندات اإلذنية الدولية لسنة  3122أحكام
الرجوع واجراءاته (اًلحتجاج أو البروتستو) وموضوعه وحق الرجوع وذلك في المواد (– 73-70
-3/62-60ب) .واعتبرت القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بشكل البروتستو ومواعيد عمله
وشكل اإلجراءات األخرى الالزمة ًلستعماله هو قانون الدولة التي يجب عمل اإلجراء في إقليمها.
 -5وفقا لالتجاه السائد يخضع التقادم للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته .أي أنه يطبق في هذه الحالة
القانون الذي يسري على آثار التزام كل مدين على حدة .وهو في فلسطين قانون اإلرادة ،أو قانون
الموطن المشترك ،أو قانون محل اًللتزام بحسب األحوال طبقا للمادة ( )25من القانون المدني.
ومقتضى هذا الرأي أن يتم األخذ بمذهب التعدد مع ما يترتب عليه من قبول مواعيد للتقادم تختلف
من التزام آلخر من اًللتزامات الواردة في الورقة ،تبعا للقانون الذي يحكم كل التزام على حدة .على
ًل بالحق أو المركز القانوني محل النزاع .فهذا ما يتفق مع الهدف
اعتبار أن هذا القانون أكثر اتصا ا
الحقيقي للتقادم كنظام قانوني ،وهو ينظم حقوق والتزامات األطراف ،من حيث نطاقها ومداها.
ثانيا :التوصيات:
على ضوء ما سبق .وعلى هدي ما توصلنا إليه من نتائج نوصي بما يلي:
 فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على الرجوع والتقادم الصرفي نقترح نص وص تشريعية
جديدة على النحو التالي- :
 -3إن قانون الدولة التي تكون الورقة التجارية مستحقة الوفاء فيها هو الذي يعين مدى لزوم
اًلحتجاج.
 -2أما شكل وميعاد عمل اًلحتجاج فإنه يخضع لقانون الدولة التي يجب أن يتم عمل اًلحتجاج
فيها.
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 -1أما دعوى الرجوع فإنها تخضع لقانون دولة محل الوفاء بالورقة التجارية .فهو الذي يعين مواعيد
اقامة دعوى الرجوع ،وموضوع دعوي الرجوع ،واألثر المترتب على إهمال حامل الورقة التجارية
في ممارسة حقه بالرجوع.
 -4يعين قانون محل الوفاء أحكام تقادم الدعوي ال ناشئة عن الورقة التجارية ،ودعاوى الحامل تجاه
المظهرين ،ودعوى المظهرين تجاه بعضهم البعض ،وكذلك ما يعتبر من القوة القاهرة ،واآلثار
المترتبة على هذه الحالة.
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قائمة المراجع:
أوَّلً /المراجع باللغة العربية:
أ -الكتب العامة:
 .3أحمد عبد الكريم سالمة ،قاعدة علم التنازع واًلختيار بين الشرائع (أصوًلا ومنهجا) ،ط( ،)3دار النهضة
العربية ،القاهرة.3117،

 .2إدوار عيد ،اإلسناد التجارية (المبادئ العامة -سند السحب -السند لألمر) ،ط( ،)3مطبعة النجوي،
بيروت.3177 ،
 .1أمين دواس ،تنزع القوانين في فلسطين ،ط( ،)3دار الشروق ،نابلس.2003 ،
 .4عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ،الوسيط في قانون المعامالت الدولية الخاصة – قواعد اإلسناد –
قواعد اإلجراءات – تنفيذ األحكام األجنبية في السودان ،ط ( ،)2جامعة القاهرة.2992 ،
 .5عز الدين عبد هللا ،القانون الدولي الخاص ،الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع اًلختصاص القضائي
الدوليين ،ط( ،)3دار النهضة العربية ،القاهرة.3127 ،
 .7عصام الدين القصبي ،القانون الدولي الخاص المصري الجنسية – مركز األجانب – تنازع اًلختصاص
القانوني – اًلختصاص القضائي الدولي ،ط( ،)3دار النسر الذهبي للطباعة ،القاهرة.2004 ،
 .6عكاشة عبدالعال ،اإلجراءات المد نية والتجارية الدولية وتنفيذ األحكام األجنبية ،ط ( ،3الفتح للطباعة
والنشر ،القاهرة.2002 ،
 .2على البارودي ،محمد السيد الفقي ،القانون التجاري األعمال التجارية-التجار-األموال التجارية-الشركات
التجارية-عمليات البنوك واألوراق التجارية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.3111 ،
 .1على سليمان العبيدي ،األوراق التجارية في التشريع المغربي ،ط( ،)2مطبعة التومي ،الرباط.2991 ،
 .30محسن شفيق ،القانون التجاري المصري األوراق التجارية ،ط( ،)3دار المعارف ،اإلسكندرية.3154 ،
 .33محمد خالد الترجمان ،القانون الدولي الخاص ،تنازع القوانين واًلختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام
األجنبية ،ط( ،)3دار النهضة العربية ،القاهرة .ت .د.
 .32هشام صادق ،تنازع اًلختصاص القضائي الدولي ،ط( ،)3دار المطبوعات الجامعية ،اًلسكندرية،
.2002
 .31هشام صادق ،تنازع القوانين دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقر ةر في التشريع
المصري ،ط( ،)3منشأة المعارف ،اإلسكندرية.3164 ،
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 .34هشام صادق ،عكاشة عبدالعال ،حفيظة السيد الحداد ،القانون الدولي الخاص-تنازع القوانين-تنازع
اًلختصاص القضائي الدولي-الجنسية-ط( ،)3دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.2007 ،

ب -الكتب المتخصصة:
 .3أحمد عبد الكريم سالمة ،القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص
(دراسة تحليلية تطبيقية) ،ط( ،)3دار النهضة العربية ،القاهرة.3117 ،
 .2أشرف وفا محمد ،تنازع القوانين في مجال التقادم ،ط( ،)3دار النهضة العربية ،القاهرة.2007 ،

 .1أنور العمروسي ،البروتستو قواعد واجراءات اًلحتجاج في قانون التجارة الجديد ،ط ( ،)2دار محمود
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،د .س.

 .4عكاشة عبد العال ،تنازع القوانين في األوراق التجارية دراسة مقارنة في القانون المصري الجديد رقم36
لسنة  3111وبعض التشريعات العربية واتفاقيات جنيف ،3110ط( ،)3دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية.2032 ،

 .5محمدين عبد القادر محمد ،انقضاءاًللتزام الصرفي بالسقوط والتقادم في قانون التجارة المصري الجديد
والقانون ال تجاري الليبي ،ط( ،)2دار النهضة العربية ،القاهرة.1112 ،
ج /الرسائل العلمية:
 .3سمير جبر دويكات ،تنازع القوانين في السفتجة الدولية (سند السحب) وفقا لمشروعي قانون التجارة
والقانون المدني الفلسطيني دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2005 ،

 .2عائدة محمد نعيم شكري العامودي ،تنازع القوانين في األوراق التجارية وفقا ًلتفاقية جنيف دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان.3115 ،

 .1علي حميد عبد الرضا ،تنازع القوانين في األوراق التجارية دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد،
بغداد.2005 ،
 .4محمود م حمد سالم ،السقوط والتقادم في األوراق التجارية ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين
شمس ،القاهرة.2999 ،
د /الدوريات (البحوث والمقاَّلت).
 .3حامد فهمي (بك) ،تعليقات على الباب الثالث الخاص بتنازع القوانين في مشروع قانون الكمبيالة والسند
اإلذني الذي وضعته لجنة تنقيح القانون التجاري األولي ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية واًلقتصادية،
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تداعيات اَّلعتراف بيهودية الدولة على قضية الالجئين الفلسطينيين
Implications of Recognizing the Jewishness of the State on the Palestinian
refugees Issue
الدكتور /أحمد جواد الوادية

األستاذ الدكتور /أسامة محمد أبو نحـل

أستاذ العلوم السياسية المساعد
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ملخص الدراسة

تعرضت القضية الفلسطينية لمأز ٍق خطير منذ العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،بسبب تبني
القادة اإلسرائيليون لِّما تعارف عليه بمصطلح (يهودية دولة إسرائيل) .ففي حال اعتراف الفلسطينيون والعرب

ٍ
لتداعيات خطيرة ،سواء على مستوى مصير الالجئين
بهذا المصطلح ،فإن القضية الفلسطينية سوف تتعرض

الفلسطينيين ،أو مصير مدينة القدس ،وغيرها من ملفات هذه القضية.

َّ
إن اًلعتراف بيهودية الدولة يعني في المقام األول إقامة دولة يهودية عنصرية ًل يشارك اليهود

فيها أي جنس أو قومية أخرى سواهم ،كما سينتفي معها حق الفلسطينيين بالمطالبة بعودة الالجئين إلى

خطر سوف يؤثر على مكانة الفلسطينيون
ديارهم التي ُشردوا منها عام 1111؛ وما سيترتب عليها كذلك من ٍ

داخل (إسرائيل) نفسها.

Abstract:
The Palestinian cause has been exposed, since the first decade of the
twenty-first century, to serious predicament, due to the Israeli leaders' adoption of
"Jewishness of the state" law.
If the Palestinians and Arab recognize this law or term, the Palestinian
cause would have serious repercussions, both in the level of the Palestinian
refugees' predestination or the fate of the Jerusalem city and the other related
issues.
The recognition of the Jewishness of the state means, on the one hand, the
establishment of a racist Jewish state in which the Jews do not share any other
'race or nationality in the country, and on the other hand, the Palestinian refugees
right of return to their homes, that displaced in 1948, would be neglected.
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مقدمة
تُعد مسألة "يهودية الدولة" التي طرحها قادة (إسرائيل) في العقد األول من القرن الحالي ،من أخطر

القضايا المطروحة في منطقة الشرق األوسط؛ ألنها تهدد مصير القضية الفلسطينية برمتها ً-ل سيما إيجاد
حل لقضية الالجئين الفلسطينيين سواء في المناطق المحتلة عام  ،1111أو في الشتات -وتنذر باندثارها

خاصة إذا ما ُوضع هذا الطرح محل التنفيذ الفعلي على األرض وأصبح أم ار واقعا ،دون فعل شيء
تماما،
ا
ملموس من الجانبين الفلسطيني والعربي إلفشاله.
َّ
إن الحديث عن "يهودية دولة إسرائيل" من الموضوعات النادرة في تاريخنا المعاصر ،ويكتسب هذا

بأن تكون دولتهم دولة
الموضوع أهميته من تكرار حديث القادة اإلسرائيليين عن يهودية دولتهم؛ وحق اليهود ْ
ٍ
جنس عرقي أو ديني مغاير لليهودية؛ أو بمعنى آخر :فإنهم يبتغون دولة
يهودية خالصة ،نقية من أي

عنصرية تماما ًل يشاركهم فيها أحد.
أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من خطو ةر الطرح الذي عرضه القادة اإلسرائيليين في كافة المحافل ،سواء
ٍ
ٍ
جسيمة على
مخاطر
اإلقليمية منها أو الدولية ،لِّما سيترت ب على وضع هذا الطرح على أرض الواقع من

القضية الفلسطينية ،مما ينتفي معه حق الفلسطينيين بالمطالبة بعودة الالجئين إلى ديارهم التي ُشردوا منها

عام 1111؛ وأيضا الخطر الذي يستشعره الفلسطينيون داخل (إسرائيل) ،وهم الذين تزيد نسبتهم إلى إجمالي

عدد سكانها عن %12؛ َّ
ألن مصطلح "يهودية الدولة" يمكن الجزم بأنه يحمل في طياته توجها إسرائيليا
لطرد أبناء فلسطين من وطنهم ،بزعم الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية ،يستوي في ذلك فلسطينيو أراضي

عام  1111وأراضي عام .1111

َّ
إن الدراسة التي بين أيدينا سوف تخدم صناع القرار الفلسطينيين والعرب لتفادي المخاطر التي

ستترتب على اًلعتراف بيهودية الدولة  ،كما ستخدم الباحثين في حقول :التاريخ المعاصر ،والعلوم السياسية،
ٍ
في القيام بإجراء در ٍ
تخص هذه المسألة المهمة والحساسة للفلسطينيين والعرب كافة.
مستقبلية
اسات
ُّ
مشكلة الدراسة
اسات عدة تناولت موضوع يهودية الدولة وتأثيرها على ملفات القضية الفلسطينية،
حسب علمنا :ثمة در ٌ
ٍ
َّ
بشكل عام ،أو كانت
لكن هذه الدراسات بمجملها إما تناولت تأثير يهودية الدولة على القضية الفلسطينية
أن نخصص تأثير يهودية الدولة على ٍ
ملف
مجرد مقاًلت ًل ترتقي إلى المكانة األكاديمية؛ لذلك :ارتأينا ْ

و ٍ
احد من ملفات القضية الفلسطينية ،هو ملف الالجئين.
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أسئلة الدراسة
تتمحور مشكلة الدراسة حول سؤ ٍ
ال رئيس مفاده :ما تداعيات اَّلعتراف بيهودية الدولة على قضية

الالجئين الفلسطينيين؟

وي تفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة جانبية ،هي:
 -3ما هي الدولة اليهودية في الفكر الصهيوني اليهودي؟

 -2ما هو سبب ذكر مصطلح الدولة اليهودية في تقرير اللجنة الملكية البريطانية لعام 1111؟
 -1كيف َّتم تثبيت مصطلح الدولة اليهودية في القرار الدولي ()323؟

 -4ما هي األسباب التي دعت القادة اإلسرائيليين لتبني طرح يهودية الدولة؟

 -5ما هو مستقبل الالجئين الفلسطينيين حال قبول قادتهم والدول العربية بيهودية الدولة؟
أهداف الدراسة:
سوف تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 -3التعرف على الدولة اليهودية في الفكر الصهيوني اليهودي.

-1

بيان مصطلح الدولة اليهودية في تقرير اللجنة الملكية البريطانية لعام .1111

 -1كيفية تثبيت مصطلح الدولة اليهودية في القرار الدولي (.)323

 -4ذكر األسباب التي دعت القادة اإلسرائيليين لتبني طرح يهودية الدولة.

 -5بيان تداعيات مستقبل الالجئين الفلسطينيين حال قبول قادتهم والدول العربية بيهودية الدولة.
منهجية الدراسة
سوف تعتمد الدراسة على أربعة مناهج رئيسية ،هي :المنهج التاريخي ،والمنهج الوصفي التحليلي،

ونظرية صنع القرار ،والمنهج اًلستشرافي.
تمهيد:

إن إحدى مبادئ الديمقراطية يتمث ل في الدفاع عن األقلية من استبداد األغلبية ،والدول الديمقراطية

تعددية في جوهرها ،وتحترم اًلختالف بين مواطنيها ،وتسمح لكل جماعة سكانية في المحافظة على هويتها

وعلى مكوناتها ،بما في ذلك الموروث والثقافة والهوية القومية .ويتوفر في الدولة الديمقراطية لكل مجموعة

أقلية حق التعبير عن رؤيتها حول الماضي ،ورؤيتها حول المستقبل ،حتى لو لم تكن هذه ِّ
مطابقة لتلك التي
تحملها مجموعة األغلبية .باإلضافة إلى ذلك :فالدولة الديمقراطية ًل تشترط توفير الحقوق لمواطنيها
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بتصريحات حول الموافقة أو الوًلء آلراء ووجهات نظر معينة ،فكل هذا بمثابة مبادئ أساسية للنظام

الديمقراطي الجوهري.

ففك ةر "يهودية الدولة" لم تكن فك ةر جديدة اخترعها " بنيامين نتنياهو בנימין נתניהו"؛ بل يعود أصلها

إلى الحركة البروتستانتية حينما منحت أتباعها الحق في فهم الكتب السماوية ،ودعت لحرية القول والرأي،

وما كانت لتنمو من دون معرفة كتاب العهد القديم ،وهو الكتاب المقدس لدى اليهود والمسيحيين على حد

سواء ،وتعددت فيه النصوص والترجمات والتعديات ،وكانت مساهمات البشر فيه كثيرة على مدى تسعة
ٍ
قرون
وبلغات مختلفة وقد اعتمدت المسيحية التوراة ،حينما أمر الملك "هنري الثامن  "Henry VIIملك إنكلت ار
عام  3512بترجمة التوراة للغة اإلنكليزية ،ونشرها واتاحة قراءتها من قبل العامة .وهكذا :أخذت إنكلت ار
تتعرف على تاريخ اليهود من خال هذه التوراة وأسفارها والتي تحوي أساطير وأشعار ونبوءات وقصص أنبياء

بني إسرائيل ،وتعاليمهم وطقوسهم الدينية واًلجتماعية .وقد أصبحت فلسطين في قراءات الكنائس ومواعظها،

وفى العقل المسيحي في أوروبا البروتستانتية "األرض اليهودية" التي يجب أن يعودوا إليها ليقيموا عليها

دولتهم اليهودية .1

أو ًَّل :الدولة اليهودية في الفكر الصهيوني اليهودي
نظر مؤسسي الحركة الصهيونية إلى الدولة التي كانوا يأملون تأسيسها على أنها دولة يهودية ،منذ

بداية تكوين حركتهم التي تبلورت من خالل عوامل عدة منها:

ٍ
وظروف دولية أرادت تأسيس قاعدة أوروبية في المشرق العربي تشكل رأس
مصالح
 -3اًللتقاء مع
ٍ
ٍ
جسر موالي للغرب ،وتلبي أفكار الصهيونية المسيحية.

 -2المساهمة في التخلص من المشكلة اليهودية في أوروبا (أي :العداء ضد اليهود واضطهادهم)،
إضافة للتخل ص من إشكالية اًلندماج واًلنصهار التي ظهرت في أوروبا الغربية بسبب التطورات

المتعلقة بالتنوير ،وسيادة العقل ،وظهور الدولة القومية التي رفعت شعار المساواة والمواطنة،

وحل ت مكان اًلنتماء الديني .2

ُ -1يعتبر الصهيوني اليهودي "تيودور هرتزل תיאודור הרצל" أول من جسد فكرة إنشاء وطن يهودي،
جل أفكار من سبقه من
من خالل كتابه( :الدولة اليهودية) في عام  3217الذي وضع فيه َّ

منظري الحركة الصهيونية ،حيث اشتمل على القواعد واألسس للوطن اليهودي المنوي إقامته:
 1عبير ثابت( ،يونيو " ،)2035مدى تأثير فكرة يهودية الدولة اإلسرائيلية على مستقبل القضية الفلسطينية"  ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
اإلنسانية واًلجتماعية ،المجلد  ،32العدد .3

2

عبد الجواد صالح ،) 3115( ،الصهيونية ،دائرة العلوم السياسية ،جامعة بير زيت ،بير زيت.
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(الدستور ،العلم ،اللغة ،النظام السياسي ،الشعب … الخ) .وترجم هذه األفكار من خالل الدعوة

ٍ
مؤتمر صهيوني عالمي في مدينة بازل السويسرية في عام  ،3216وكان الهدف منه
لعقد أول

وضع حجر األساس للدولة التي سيسكنها الشعب اليهودي في المستقبل .وقد تمخض عن
المؤتمر فكرة إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ،يضمنه القانون العام الدولي.

 -4وأخي ار :تكرست فكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين ،من خالل يوميات "هرتزل" الذي عبر عن
ٍ
بكلمة واحدة :في بازل
ذلك بعد انتهاء مؤتمر بازل بقوله" :لو شئت اختصار برنامج بازل
أنشأت الدولة اليهودية" .1

ثانيًا :مصطلح الدولة اليهودية في تقرير اللجنة الملكية البريطانية لعام 1391
ِّ
شهدت العالقات السياسية الصهيونية البريطانية خالل الفترة ما بين عامي  ،3111–3117تطورات

غاية في األهمية لمواجهة تطورات الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت عام  ،3117فكاد التعاون بين
ٍ
سياسية بشأن
مشاريع
الطرفين يأخذ طابع التعاون الكامل .فقد عمدت الحكومة البريطانية إلى إصدار
ٍ
القضية الفلسطينية؛ وذلك بعد أن فشلت جميع محاوًلتها للقضاء على تلك الثورة ،ولكي تخرج بريطانيا من

ذلك المأزق :أصدرت خالل تلك الفترة أربعة مشاريع سياسية ،فكان مشروع "اللجنة الملكية" (لجنة بيل

 )Peelعام  ،3116ومشروع "اللجنة الفنية" (لجنة وودهيد  )Woodhead Commissionعام ،3112
َّثم تالها "مؤتمر لندن" عام  ،3111وأخي ار :إصدار "الكتاب األبيض" في العام نفسه .2

وفيما يخص مشروع "اللجنة الملكية" :فقد شكلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق في الدوافع التي

أدت لتلك الثورة برئاسة اللورد "بيل" ،التي رفعت اللجنة تقري ار بالخصوص إلى الحكومة البريطانية في 11

حزيران (يونيو)  ،1111ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين :إحداهما عربية تُضم إلى إمارة شرق األردن،

واألخرى يهودية ،مع إبقاء األماكن المقدسة مع ممر إلى يافا تحت سلطة اًلنتداب البريطاني ،وطلبت
اللجنة إنهاء اًلنتداب على فلسطين واستبداله بنظام المعاهدات مع الدولتين المقترحتين ،وأوصت بتعيين

لجنة لتخطيط الحدود بين الدولتين .3

ورغم موافقة الحكومة البريطانية على قرار تقسيم فلسطين في  6تموز (يوليو) 3116؛ إًلَّ أن القيادة

جملة وتفصيالا ،أما القيادة الصهيونية ورغم ارتياحها إلى مبدأ
الموحدة للفلسطينيين رفضت هذا القرار
ا
Gevirtz, Gila (2008), Jewish History the Big Picture, Springfield, New Jersey: Behrman House

1

Publishers.

 2إسالم جودت مقدادي ،) 2001( ،العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين  ، 3142-3117رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية بغزة ،غزة.
Marlow, 1959: 128; Smith, 1992: 97; Esco Foundation for Palestine, Vol. 1, 1947: 1150; Rey, 1995:
33
121

3

التقسيم الذي يؤدي إلى قيام الدولة اليهودية فقد حددت موقفها من القرار نفسه من منطلقين مهمين :األول:

شعورها بضرورة تحقيق السيادة اليهودية ،أو إقامة دولة يهودية في فلسطين بأنه العنصر الجوهري في
أن ترحب القيادة الصهيونية بالفرصة المواتية
البناء األيديولوجي الصهيوني؛ لذلك :كان من البديهي ْ
لتحقيقه؛ حتى ولو في جزٍء من أرض الميعاد -حسب وصفها -ألنه سيكون بمثابة خطوة أولى نحو تحويل
فلسطين كلها إلى ٍ
دولة يهودية .1
ٍ
لكن ما السبب الذي دعا بريطانيا للقبول بحق اليهود بإقامة ٍ
يهودية في فلسطين؟ وما السبب
دولة

الذي دعا بريطانيا لتوصيف الدولة الخاصة بالفلسطينيين بالدولة العربية وليس الدولة الفلسطينية؟

َّ
إن مسألة نشأة الدول سواء من كان منها موجودا بالفعل ،أو ُوجد من العدم كانت من أهم القضايا
التي شهدها القرن التاسع عشر ،لكن تلك الدول كانت بمجملها قومية أو وطنية لكنها لم تحمل اسما دينيا؛

فإذا ما أراد اليهود توصيف دولتهم التي يبتغونها بمسمى ديني فهذا شأنهم؛ لكن أن تتبنى دولة عظمى أو
ٍ
لدولة يريدون خلقها من العدم فتلك مسألة أخرى .فالواضح مما سبقَّ :
أن
المجتمع الدولي ذلك اًلسم
بريطانيا اًلنجليكانية والمتعاطفة مع اليهود والحركة الصهيونية في إنشاء وطن قومي لهم ،أرادت السير

حتى آخر الشوط في هذا التعاطف حتى ولو أدى األمر إلنشاء دولة تحمل اسما دينيا كالدولة اليهودية.

ويبدو َّ
أن اللوبي الصهيوني القوي المتواجد داخل أروقة الحكومة البريطانية ،كان له تأثيره القوي والنافذ في
إصدار تعليمات لها قوة القانون لصالح اليهود على حساب الفلسطينيين (سكان فلسطين األصليين) ،واختيار
ٍ
صب في
اللورد "هربرت صموئيل  "Herbert Samuelاليهودي كأول
مندوب سا ٍم بريطاني على فلسطين َّ

خاصة في مجال نقل ملكية
هذا اًلتجاه ،حيث عمل كل ما في وسعه ليحقق اليهود مآربهم في فلسطين
ا
األراضي لهم ،ومنحهم اًلمتيازات الالزمة كافة لتسهيل تلك المهمة التي حملها على عاتقه .2
أن بريطانيا صاحبة الخبرة اًلستعمارية العريقة كانت تعي كل ٍ
ويبدو َّ
حرف اختطته في تقريرها هذا؛
ٍ
أن
فهي عندما أوصت بدولة عربية لم تكن تعني دولة فلسطينية في المقام األول؛ بل عنت من وراء ذلك ْ
أن يرأس تلك الدولة المقترحة ،كالملك عبد هللا األول ملك
بإمكان أي زعيم عربي ليس من أصل فلسطيني ْ
إمارة شرق األردن على وجه التحديد .3

1

كامل محمود خلة ،) 3122( ،فلسطين واًلنتداب البريطاني  ،3111-3122ط ، 2المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس.

2

أسامة أبو نحل( ،حزيران " ،) 2033يهودية دولة إسرائيل :جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية" ،مجلة جامعة القدس

3

عبد الوهاب الكيالي ،) 3110( ،تاريخ فلسطين الحديث ،ط ، 30المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.

المفتوحة ،العدد  ،)3( 21ص .160
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ثالثًا :تثبيت مصطلح الدولة اليهودية في القرار الدولي ()181
إزاء اقتناع بريطانيا بصعوبة تنفيذ مخططاتها الرامية إلقامة "وطن قومي يهودي في فلسطين"؛ و َّ
أن

سياستها تجاه تلك المخططات تراوح مكانها بدأت تفكر جديا باًلنسحاب من فلسطين ،فاضطرت في نهاية
المطاف إلى رفع القضية الفلسطينية إلى هيئة األمم المتحدة لتتخلص من تلك المشكلة الشائكة ،بعدما وفرت

تاركة لغيرها (الوًليات المتحدة األمريكية) إكمال المهمة .1
لليهود المقومات األساسية إلقامة وطن قومي لهم،
ا
ففي  22نيسان (أبريل)  3146انعقدت الجلسة األولى بناء على ٍ
طلب بريطاني ،وكانت لجنة سياسية قد
ا
تشكلت واستمعت لكافة األطراف ،وانتهت إلى قرٍار بتأليف لجنة دولية لتقصي الحقائق في القضية الفلسطينية

"يونسكوب "UNSCOP

2

وقد توصلت اللجنة إلى مشروعين  :3يقضي األول :بتقسيم فلسطين إلى دولتين :إحداهما عربية

واألخرى يهودية ،وهو ما ُسمي بمشروع األكثرية؛ على أن تُصبح الدولتان المقترحتان مستقلتين بعد مرحلة
ويسمى بمشروع األقلية بقيام حكومتين في فلسطين مستقلتين
انتقال تدوم عامين .ويقضي المشروع الثانيُ :

وينتخب مجلس تأسيسي لوضع الدستور،
استقالًلا ذاتيا ،وتتألف منهما دولة اتحادية عاصمتها القدسُ ،
وينتخب مجلس اًلتحاد رئيس الدولة .4
ومهما يكن من أمر :فبعد عدة مناورات من جانب الوًليات المتحدة ،صوتت الجمعية العامة لألمم

المتحدة في  21تشرين الثاني (نوفمبر)  3146على المشروع األول الذي حمل اسم القرار رقم (،)323

وحاز على أغلبية أصوات األعضاء .5

أن نتساءل عن الدافع وراء إصرار الدول الكبرى على إصدار األمم المتحدة نصا صريحا،
ويبقى لنا ْ
يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية؟ وأن نتساءل كذلك :عن السبب الذي دعا الحركة
الصهيونية إلى قبول ذلك القرار ،والسبب وراء تسمية تلك الدولة باسم دولة إسرائيل؟

فقد سبق اإلشارة إلى َّ
أن بريطانيا وضعت اللبنة األولى لبناء الوطن القومي اليهودي من خالل

إصدار تصريح بلفور عام َّ ،3136ثم رصت المدماك األول في ذلك البنيان بإصدار تقرير "اللجنة الملكية"
أن هذا التقرير لم يأخذ صفة دولية؛ فإنه يبقى القالب الذي على أساسه ِّ
عام  .3116وعلى الرغم من َّ
صيغ
 1مرجع سابق .أسامة أبو نحل ،ص .160-107
Dunner, Joseph (1950), the republic of Israel, its history and its promise, Whittles house, New York,
P 77.
Biger, Gideon (2004), The boundaries of modern Palestine, 1840-1947, Routledge, London, P213.
Resolution Adopted on the Reported of the AD HOC Committee: Net; Cohen, 1978, 267.
Marlow, John (1959), the seat of Pilate, an account of the Palestine mandate, Gresset Press, London,
P 244-245.
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2

3
4
5

وحبك قرار تقسيم فلسطين رقم ( )323لعام  ، 3146بصرف النظر عن اًلختالفات في رسم الحدود في
ُ
التقريرين .ومع ذلك :يبقى القرار ( )323األهم واألخطر ألنه حمل صفة قانونية ملزمة من األمم المتحدة
لتطبيقه على أرض الواقع ،رغم ما فيه من ظل ٍم بحق الفلسطينيين أصحاب األرض األصليين الذين بات من

إن صدقت نوايا
حقهم فقط -طبقا لقرار التقسيم  %45-من فلسطين اًلنتدابية ليقيموا عليها دولة؛ هذا ْ
المخططين للقرار ()323؛ فالقرار ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين :إحداهما عربية واألخرى يهودية.

احة على َّ
أن مسئولية الحكم فيها للفلسطينيين؛ وانما تعمد
ففيما يخص الدولة العربية لم يذكر القرار صر ا
واضع القرار استخدام صيغة مبهمة قابلة للتأويل فلم يحدد القرار جنسية تلك الدولة العربية وًل جنسية رئيسها،
ٍ
وهذا أمر ًل يجوز في القانون الدولي؛ واًلَّ لكنا سمعنا عن ٍ
ًلتينية أو غير ذلك.
دولة
ٌ
وفيما يخص تسمية الدولة األخرى التي شملها قرار التقسيم بالدولة اليهودية؛ فاألمر ًل يحتاج ٍ
لكثير

من العناء لنتأكد َّ
أن اإلمبريالية البريطانية ووريثتها في حكم منطقة الشرق األوسط الوًليات المتحدة
البروتستانتية؛ دأبتا معا على تنفيذ مخططات الحركة الصهيونية منذ القرن التاسع عشر ،بتحويل فلسطين
ٍ
وطن قومي لليهود أوًلاَّ ،ثم إلى ٍ
إلى ٍ
يهودية ثانيا.
دولة
وفيما يخص السبب ا لذي دعا الحركة الصهيونية إلى قبول ذلك القرار ،والسبب وراء تسمية تلك

الدولة باسم "دولة إسرائيل"  ،فتلك الحركة وجدت من المفيد اًلستفادة من الظروف الدولية الجديدة ،في ظل

تطور الموقف األمريكي الجديد في التعامل مع دول المنطقة من جهة ،وتناغم سياساتها مع الدول األوروبية
ومنظومة الدول الكبرى من ٍ
جهة أخرى .لذا :وجدنا موقف اليهود مما دار ُقبيل انتهاء لجنة تقصي الحقائق

(يونسكوب) من أعمالها ،موقفا متقدما وايجابيا في التعامل مع أعضائها .فقد قدمت الوكالة اليهودية عدة
مذكرات إلى تلك اللجنةَّ ،ثم أوفدت عدة شخصيات صهيونية لالجتماع مع أعضاء اللجنة .1
وعلى أية حال :فقد فرح قادة الحركة الصهيونية بقرار التقسيم ،ورغم عدم قناعتهم بحجم الدولة
المقترحة؛ َّ
إًل أنهم كانوا مسرورين ألن الدولة اليهودية سترى النور وفق القانون الدولي ولم يعودوا بحاجة

ًلقتصار حجتهم على الحقوق الدينية والتاريخية؛ ناهيك عن أن قرار التقسيم كان ذا صبغة قانونية أقوى من
نص على إقامة وطن قومي
تصريح بلفور ،فقرار التقسيم ينص على إقامة دولة يهودية ،بينما تصريح بلفور َّ

يهودي فقط .2

تلق الكثير من الدراسات واًلهتمام؛
وفيما يخص تسمية الدولة اليهودية المقترحة (بإسرائيل) فإنها لم َ

لذلك :فمن باب اًلجتهاد نقول :إن هذا األمر َّتم َّ
ألن القائمين على أمر الزعامة الصهيونية وقتذاك كـ "ديفيد
 1واصف عبوشي ،) 3125( ،فلسطين قبل الضياع ،قراءة جديدة في المصادر البريطانية ،ترجمة :علي الجرباوي ،رياض الريس للكتب
والنشر ،لندن ،ص .142

2

أحمد طرابين ،) 3110( ،فلسطين في عهد اًل نتداب البريطاني ،الموسوعة الفلسطينية ،القسم  ،2ج ،2ط ،3بيروت ،ص .3024
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ال؛ بل اتسموا ِّ
بالفكر العلماني ،فآثروا
بن غوريون  "David Ben-Gurionوغيره لم يكونوا من المتدينين أص ا
تسمية الدولة اليهودية المقترحة باسم "دولة إسرائيل" لتكون مقبولة إقليميا ودوليا .ومع ذلك :فإنهم احتفظوا

ألنفسهم الحق بتغيير هذا اًلسم ًلحقا إذا ما اقتضت الظروف ذلك؛ ناهيك عن الدولة المقترحة لليهود لم
تكن خالية من الجنس العربي بعد لالدعاء بنقاء دولتهم اليهودية .إذن :من وجهة نظرهم يجب إخالء تلك
ًلَّ ،ثم إعالن يهودية الدولة رسميا.
الدولة من العرب الفلسطينيين أو ا

رابعًا :األسباب التي دعت القادة اإلسرائيليين لتبّني طرح مشروع يهودية الدولة
بناء على وجهة نظرهمَّ ،ثم
بادئ ذي بدء :يجب ْ
أن نبين ما تعنيه "يهودية الدولة" عند اإلسرائيليين ا
ننطلق لتفنيد وجهة النظر تلك .فحسب وجهة نظر إسرائيلية رسمية ،وهي و ازرة الخارجية اإلسرائيليةَّ :
فإن
"دولة إسرائيل هي أوًلا وأخي ار دولة يهودية في ضوء حق الشعب اليهودي ٍ
لدولة مستقل ٍة واحدة تابعة له ،وفي
ضوء العالقة التاريخية المذكو ةر في التوراة بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل . 1"...

وقب ل الحديث عن مصطلح يهودية الدولة ًل َّبد َّ
أن نعرف ما هو المقصود به ،وكذلك التعرف على

المصطلحات القريبة والم تشابة ،وكذلك وضعية دولة اليهود الحالية .فهناك فرق كبير بين مصطلحي "دولة

اليهود" ،و"الدولة اليهودية" .فدولة اليهود تعني :مكان يجمعهم بصرف النظر عمن يمارس أو ًل يمارس

الطقوس الدينية اليهودية ،أما الدولة اليهودية :فهي دولةٌ دينية بكل ما للكلمة من معنى ،وهي بالتالي :تستمد

ٍ
أساطير ومزاع ٍم وادعاءات .2
شرعيتها من العهد القديم ،ومن التراث اليهودي ِّبما فيه من

ٍ
ٍ
بأهمية كبيةر لدى السياسيين اإلسرائيليين
كدولة يهودية يحظى
لقد كان موضوع اًلعتراف (بإسرائيل)

منذ نشوء دولتهم في عام  ،3142ولذلك :كانت الحكومات واألحزاب اإلسرائيلية المتعاقبة تعمل على غرس
هذه الفك ةر في أذهان السكان اليهود بمختلف الوسائل .وعندما برزت أقل ية من اليهود في أوائل الثمانينيات
ٍ
أقر الكنيست في عام 3125
من القرن الماضي تعارض فكرة الدولة اليهوديةَّ ،
وبأغلبية ساحقة قانونا دستوريا
ٍ
(أي :قانون فوق القانون)ً ،ل يمكن إلغاءه إًلَّ بإجر ٍ
قانونية خاصة.
اءات

وكانت أهداف القادة اإلسرائيليين من وراء طرح فكرة الدولة اليهودية تصفية القضية الفلسطينية
إمكانية سي ٍ
ٍ
اسية إلى حقيقة
والتاريخ الفلسطيني ،واعتبار الفلسطينيين غزاة أجانب ،وتحويل (إسرائيل) من
طبيعية ،ألن (إسرائيل) تعرف أنه ًل يوجد اعتراف بالهوية الوطنية اليهودية ليس من المؤرخين العرب

فحسب ،وانما من الكثير من المؤرخين اليهود واألوروبيين أيضا ،وذلك باإلضافة إلى تبرير سياسة التطهير
العرقيَّ ،
ألن (إسرائيل) ًل تستطيع اًلستمرار في ممارسة التطهير العرقي بالقتل والتوقيف واًلعتقال
http://www.altawasul.com/MFAAR/israel+and+the+middle+east/peace+process/FAQ+israel+the+co
nflict+and+peace+process+112007.htm#jewish
2حسان مرتضى ( :) 2001لماذا اإلصرار على الدولة اليهودية  .مجلة الجيش ،العدد  ،222حزيران  ،2001بيروت – لبنان
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1

واإلعدامات غير القانونية الذي يمارسها جيشها ومستوطنيها ،والحصار والهجمات العسكرية المتعددة على
المدنيين الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ،والتدمير التعسفي لألمالك ،وتجريف األراضي

والمزروعات ،وهدم البيوت بالجرافات ،وسوء معاملة السجناء السياسيين وأسري الحرب ،وتدمير الملكية
الثقافية ،وسلب الملكيات الشخصية ،والهجوم على المستشفيات والكوادر الطبية ،والطرد غير المنظم للسكان
المدنيين ،ولكنها تستطيع تحقيق التطهير العرقي من خالل اًلعتراف بدولة (إسرائيل) كدو ٍلة يهودية .1
ومهما يكن من أمر :فمنذ عام  2006وتصريحات القادة اإلسرائيليين لم تتوقف إلى الدعوة بـ

"يهودية دولة إسرائيل" (انظر :تصريحات القادة اإلسرائيليين حول يهودية الدولة ،موقع و ازرة الخارجية اإلسرائيلية :نت)،
ٍ
بمناسبة أو بدون مناسبة .وقد وردت تلك التصريحات على لسان ٍ
كل من" :شمعون بيريز שמעון פרס" رئيس
إسرائيل السابق ،و"أيهود أولمرت איהוד אולמרט" رئيس الوزراء السابق عن حزب كاديما ،و"تسيبي ليفني ציפי

לבני" وزيرة الخارجية في حكومته ،و"بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء الحالي عن حزب الليكود ،و"أفيغدور

ليبرمان אביגדור ליברמן" وزير خارجيته وقتذاك .وكان "نتنياهو" قد صرح عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست

اإلسرائيلي عام َّ :2001
بأن "حق وجود دولة يهودية وحق الدفاع عن النفس ،هما اثنان من أركان وجود

الحقين .2 "...
شعبنا ،وهناك ترابطٌ عضوي بين هذين
ْ

والواضح هنا :فيما يخص قوله " دولة خاصة بنا" ،أي :دولة يهودية؛ وبذلك يمكن القول :إ َّن

مصطلح أو تسمية " دولة إسرائيل" باتت جزءا من الماضي -حسب وجهة نظره.

ٍ
بكلمة خالل جلسة الكنيست إلحياء ذكرى "زئيف فالديمير
وكان "نتنياهو" من قبل قد أدلى

جابوتنسكي זאב ולדימיר ז'בוטינסקי" زعيم التيار التصحيحي الصهيوني اليميني وحركة "بيتار" في  22تموز

(يوليو)  ،2001أكد فيها" :إن نا نطرح في هذه األيام بالذات مطلبا حازما وحاسما وواضحا ،ينص على
اعتراف الفلسطينيين (بإسرائيل) كدولة الشعب اليهودي كدولة يهوديةَّ .
إن هذا اًلعتراف ضمن اتفاق السالم
ُيعتبر أم ار أساسيا ومبدئيا وضروريا  ...غير َّ
أن السالم هو الذي يستوجب هذا اًلعتراف؛ إذ لن يكون السالم
قومية للشعب اليهودي َّ -
ٍ
ٍ
إًل اتفاقا خاليا
كدولة
في أفضل الحاًلت  -بغياب اعتراف فلسطيني بدولة (إس ارئيل)

من أي مضمون حقيقي يسمح للفلسطينيين بتربية أطفالهم على النظر إلى جيرانهم اليهود؛ بأنهم يقيمون دون
ٍ
أرض مغتصبة يجب تحريرها فيما بعد بطر ٍق أخرى" .3
حق في

1

محمد حجازي :)2030( ،حركة "حماس" بين خياري الشراكة والتفرد/http://samanews.ps/ar/post/138491 ،
2

3

http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+statements/2009/netan
yahu-speech-in-the-Knesset-12102009.htm
كلمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو خالل جلسة الكنيست إلحياء ذكرى زئيف جابوتنسكي :نت
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ٍ
بشكل عام بضرو ةر
فما هي األبعاد الحقيقية لطرح "نتنياهو" بشكل خاص ،والطرح اإلسرائيلي
ٍ
كدولة للشعب اليهودي؟
اًلعتراف الفلسطيني (بإسرائيل)
أو ًَّل :يمكن النظر لموقف "نتنياهو" على أنه بالون اختبار موجه بالدرجة األساسية للرأي العام
أن يكون محتوى هذه الرسالة :أنه
اإلسرائيلي ،والمعارضة اإلسرائيلية ،وحزب الليكود .فقد أراد "نتنياهو" ْ

أن يجمد اًلستيطان ،فقط الشروط والثمن هو الذي يتم نقاشه وليس المبدأ .هذا
وضمن شروط معينة يمكن ْ
أن هناك تصدع في موقفه ،وأصبح على قناع ٍة َّ
يعني َّ
أن الخطوة األقل ضرر بالنسبة (إلسرائيل) هي
اًلستجابة للمطلب األمريكي بالتجميد المؤقت لكيال تنهار العملية التفاوضية.

ٍ
ثانيًاَّ :
كدولة يهودية ،إنما يريد
إن "نتنياهو" ومن خالل الربط بين المفاوضات واًلعتراف (بإسرائيل)
ٍ
ٍ
ٍ
أجوبة مباش ٍرة لقضية الحدود والقضايا التفاوضية
وهمية تهربا من إعطاء
معارك
أن يشتت األفكار والجهود في
ْ

األخرى؛ فهو يدرك َّ
أن مصطلح "يهودية الدولة" غير متفق عليه إسرائيليا سواء من الناحية األيديولوجية أو
الناحية الدولية .هناك من يتمسك به على اعتبار أنه يخلصه من حق عودة الالجئين ،وهناك من يتمسك
به على اعتبار أن ه سيغلق الطريق أمام النمو العربي الفلسطيني في داخل (إسرائيل) ،ويمنع بالتالي :حصولهم
ٍ
بشكل متساوي .وهناك من يعتبر َّ
أن اًلعتراف الفلسطيني (بإسرائيل) عام  3111لم يكن
على حقوقهم

كافيا ،والمطلوب هو اًلعتراف بالحق التاريخي لليهود؛ "فنتنياهو" يريد مغازلة كل هؤًلء مع قناعته َّ
أن طرح
هذا األمر وبهذه الحدية في هذه المرحلة يخدمه على الصعيد الداخلي.
ثالثاً :من الناحية التكتيكية يدرك "نتنياهو" َّ
أن رد الفعل الفلسطيني حول الربط بين تجميد اًلستيطان

أن يعيد الكرة مرة أخرى للملعب
سيقابل بالرفض وهذا ما حصل؛ وعليه :هو يريد ْ
واًلعتراف بيهودية الدولة ُ
الفلسطيني .1
وهنا ،وحسب ما قاله "نتنياهو" :باإلمكان التوقف عند نقطة مهمة وخطيرة جدا؛ تفيد َّ
بأن كل ما
أن يمسح
يعني اإلسرائيليين من اعتراف الفلسطينيين َّثم بقية العرب بيهودية دولتهم؛ ينصب في األساس على ْ

ويزيل الفلسطينيين من أذهانهمَّ ،ثم من أذهان أطفالهم َّ
لك لهم؛ بل
أن فلسطين كانت في يوٍم من األيام م ٌ
واألكثر من ذلك إقرار الفلسطينيون رسميا َّ
فج عميق هم
بأن هؤًلء اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين من كل ٍ

أصحاب األرض الحقيقيين؛ َّ
وبأن الفلسطينيين لم يكونوا سوى مغتصبين لممتلكات اليهود من مئات السنين.
رابعًا :إ َّن العمل على تأسيس "يهودية الدولة" بدأ رسميا منذ شهر كانون الثاني (يناير) 3113
بالتحديد؛ وذلك خالل عملية عاصفة الصحراء التي قامت بها الوًليات المتحدة إلخراج العراق من الكويت.
1

سفيان أبو زايدة" ،حول يهودية إسرائيل" ،موقع مفتاح2030/30/37 ،؛
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=12077&CategoryId=2
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ونتيجة للتعاطف الرسمي والشعبي الفلسطينيين مع العراق فقد عمدت (إسرائيل) إلى فصل قطاع غزة عن
الضفة الغربية منذ عام .1 3113

خامساً :بعد تولية الرئيس األمريكي "جورج بوش اًلبن  "George W. Bushسدة الحكم في الوًليات
المتحدة؛ رأى القادة اإلسرائيليون َّ
أن الفرصة الذهبية لتنفيذ مخططاتهم ُدفعة واحدة باتت وشيكة؛ فالرئيس

األمريكي وأركان إدارته ينتمون إلى التيار المسيحي الصهيوني الذي يؤمن بخدمة دولة (إسرائيل) ،وخدمة
اليهود إيمانا مطلقا ،وبناء عليه :فكمثرى الدولة اليهودية أضحت ناضجة أكثر من أي ٍ
وقت مضى .واستغل
ا
هؤًلء القادة عدة مناخات صعبة مرت بالعالم ،منها :أحداث  33أيلول (سبتمبر)  ،2003وغزو أفغانستان
في أواخر العام نفسه ،واحتالل العراق في عام  ، 2001ورضوخ معظم أنظمة الحكم في العالم بما فيها

األنظمة الرسمية العربية واإلسالمية للهيمنة األمريكية ،ووفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أواخر عام
 2004الذي كان يمثل ِّ
صمام األمان للسياسة الفلسطينية والمقاومة الوطنية معا؛ فبوفاته :فقد الشعب
الفلسطيني الزعيم الكاريزما ،فانحدر الفلسطينيون من ٍ
سيء إلى أسوأ.
سادسًا :أرادت (إسرائيل) وما زالت تريد استغالل ما تشهده الساحة الفلسطينية من انقسا ٍم سياسي
بين قطبي الساحة الفلسطينية (حركتي فتح وحماس) ،حيث يعتقد القادة اإلسرائيليين أنه بمقدورهم استغالل
هذا اًلنقسام لتنفيذ أجندتهم الخاصة بفرض ما يريدون على المفاوض الفلسطيني.

منعطف ٍ
ٍ
جديد ،يقتضي الدخول في تسوية
سابعاً :مع دخول المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية
سلمية لقضايا الحل النهائي كالقدس والالجئين والحدود والمياه ،أعاد هؤًلء القادة مسألة يهودية دولتهم إلى
السطح من جديد؛ بل وأكثر من ذلك :فقد طالبوا الفلسطينيين باًلعتراف بيهودية دولتهم ك ٍ
شرط مسبق
للتفاوض حول تلك القضايا؛ وهم بذلك يدركون أنهم يضعون شرطا تعجيزيا يعلمون مسبقا استحالة تحقيقه،

وذلك للتنصل تماما من أية التزامات مستحقة عليهم لحساب الطرف الفلسطيني.

المضلِّلة التي تكتنف
وحسب قول "تال بيكر  :"Tal Beckerهناك قدر كبير من المعلومات الخاطئة و ُ
ٍ
كدولة يهودية ،ويشير هذا المفهوم من الناحية العملية إلى اًلعتراف بحق
رغبة (إسرائيل) في اًلعتراف بها

الشعب اليهودي في تقرير مصيره على "أرض إسرائيل" ،وهو ما ُيعرف أيضا بالصهيونية .وهذه األرض ًل
تتضمن بالضرو ةر ما يسم يه الكثيرون بـ "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الضفة الغربية ،كما ًل يتم إنكار حق
تقرير المصير للفلسطينيين المجاورين الذين يستحقون دولة خاصة بهم .وقد برز موضوع اًلعتراف

1

عميرة هس الصحفية بجريدة "هآرتس" اإلسرائيلية ،خالل برنامج عن القضية الفلسطينية" ،بثته قناة الحوار الفضائية بتاريخ
.2001/32/27
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ٍ
ٍ
ٍ
بشكل كبير في عام  ،2001نظ ار لقيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي "نتنياهو" بالتركيز
يهودية
كدولة
(بإسرائيل)
على هذه النقطة.

فالبعض -حسب "بيكر" -يقولَّ :
إن "نتنياهو" قد ابتدع هذه المسألة كذريع ٍة لمنع المفاوضات من
ٍ
المضي قدما ،وعلى النقيض من ذلك تماماَّ :
كدولة يهودية قديم ِّقدم
فإن المطالبة باًلعتراف (بإسرائيل)

الصهيونية ذاتها .ففي جميع المفاوضات التي ترمي إلى حل الصراع العربي اإلسرائيلي ،شملت مطالب
ٍ
(إسرائيل) ٍ -
كدولة يهودية .ويعكس تصريح بلفور ،وعقود من اًلنتداب
بشكل أو بآخر -حق تقرير مصيرها
البريطاني التي تلت ذلك اًلعتراف الدولي بالهدف الصهيوني المتمث ل في إنشاء وطن قومي لليهود في
ٍ
فلسطين .كما أُدرجت هذه الفكرة في قرار التقسيم رقم ( ،)323والذي أوصى بإنشاء ٍ
ودولة
دولة يهودية
عربية (وليس دولة فلسطينية) .وباإلضافة إلى ذلك :وفي نطاق التحفظات التي أبدتها منظمة التحرير بشأن
المعايير التي وضعها الرئيس األمريكي السابق "بيل كلينتون  "Bill Clintonلم تجادل المنظمة في حق

الشعب اليهودي في إقامة وطنه .1

فإن السعي إلى تسمية (إسرائيل) كد ٍ
ووفقا لما يراه البعضَّ :
ولة يهودية ،يمثل محاولة ًلستباق مصير

قضية الالجئين الفلسطينيين التي تعود إلى أواخر األربعينيات من القرن الماضي .وتقول الحجة :إن مثل
هذه التسمية من شأنها أن تقوض من مطالبة الالجئين "بحقهم في العودة" إلى مجتمعاتهم األصلية ،حيث

فإن أي إجراء لتعريفها ك ٍ
إ َّن مثل هذه العودة ستهدد الطابع اليهودي لـ (إسرائيل) .ومع ذلكَّ :
وطن قومي
أن يسير جنبا إلى جنب مع اًلعتراف بحقوق األقليات وعملية السالم الشاملة ،فالرفض الكلي
لليهود يجب ْ
ٍ
ٍ
بصفة أساسية.
كوطن قومي لليهود يضمن إدامة الصراع
لمكانة (إسرائيل)
ومردود عليها؛ فهو ًل يعتقد َّ
بأن "نتنياهو" قد
لكن أقوال "بيكر" السالفة الذكر ليست دقيقة تماما
ٌ
ٍ
كدولة
ابتدع هذه المسألة كذريع ٍة لمنع المفاوضات من المضي قدما ،وانما المطالبة باًلعتراف بـ (إس ارئيل)
مر قديم ِّقدم الصهيونية ذاتها ؛ بالتالي :من وجهة نظرنا لماذا لم يطالب زعماء إسرائيل بهذا
يهودية هو أ ٌ
المطلب بعد إقامة دولتهم عام 3142؟
ثامنًاَّ :
إن القادة اإلسرائيليين يرون في ازدياد الديموغرافية العربية داخل دولتهم خط ار مستقبليا وشيكا
على يهودية دولتهم في ِّ
ظل معدل نمو عربي مضطرد ،ومعد ل نمو يهودي ينخفض من ٍ
حين إلى آخر.

ولذلكَّ :
فإن دولة (إسرائيل) تعتمد على عنصر الهجرة الخارجية لتعويض ما يتم نقصانه بسبب الوفاة
الطبيعية ،أو القتل في حروبها مع أعدائها في المقاومة الفلسطينية أو حزب هللا في لبنان .ومهما يكن من

1

Israel as the National Homeland of the Jewish People Looking Back and Ahead", The Washington
;Institute for Near East Policy, 19/3/2010
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-as-the-national-homeland-of-thejewish-people-looking-back-and-ahead
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أن تتخلص من الكثافة
أمر :فـ (إسرائيل) معنية قبل أي شيء -وللخروج من هذا المأزق الديموغرافي ْ -
العربية في (إسرائيل) بترحيلهم إلى أراضي الدولة الفلسطينية المأمولة ،وهو على كل حال من اًلقتراحات

المطروحة حاليا .وتأكيدا لذلك :فقد ذكر الدكتور عبد العليم محمد :أنه ينخرط ضمن منظومة العناصر
والعوامل التي هيأت األذهان لظهور مطلب "يهودية دولة إسرائيل" ،اتجاه قطاع كبير من فلسطيني 3142
نحو المطالبة بالمساواة والمواطنة التي تشتق من وجودهم في أراضيهم ووطنهم ،وعدم تعارض هذه المطالبة

مع تأكيد اًلنتماء العربي والفلسطيني ،وترقية الوعي القومي في مواجهة دولة (إسرائيل) .1

َّ
أن
إن (إسرائيل) بمطالبتها الدائمة باًلعتراف بها دولة يهودية تفصح عن خشية مركبة؛ خشية من ْ
ٍ
بدولة لجميع مواطنيها كما هي الحال اليوم (أي :المطالبة بالمساواة) ،إلى
ينتقل الفلسطينيون من المطالبة
ٍ
قومية متساوية ،وًل سيما َّ
استخدام العنف في المستقبل للمطالبة بحقو ٍق
أن عدد اليهود في فلسطين سيصل
بحسب التوقعات الديموغرافية إلى نحو  2ماليين نسمة في عام  ،2010وسيصل عدد الفلسطينيين إلى

أن يصل عددهم في عام
نحو عشرة ماليين في فلسطين اًلنتدابية .أما فلسطينيو  3142فمن المتوقع ْ
 2010إلى نحو  2.4مليون نسمة ،أي إلى نحو  %10من سكان (إسرائيل) ،وهذا أمر يخيف راسمي
السياسات اإلسرائيلية المستقبلية.

وتهدف (إسرائيل) على المدى البعيد إلى خفض نسبة الفلسطينيين إلى مجموع السكان من %32
تحول (إسرائيل) إلى ٍ
دولة ثنائية القومية .وحتى
كما هي اليوم إلى  %30أو أقل ،األمر الذي يحول دون ُّ

يصر اليمين الصهيوني على اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة ،واعالن الوًلء لها .2
ذلك الوقتُّ :

تاسعًاَّ :
إن فشل (إسرائيل) الذريع في حربها على حزب هللا اللبناني ذي الصبغة اإلسالمية في
صيف عام  ،2007أدى إلى نتيجة مهمة للعيان مفادها َّ
أن (إسرائيل) باتت بعد تلك الحرب غير قادرة على
حسم أي صرٍاع عسكري تديره مع حركات المقاومة العربية اإلسالمية (وليس الجيوش العربية)؛ فـ (إسرائيل)

أن
التي اُضطرت في آيار (مايو)  2000لالنسحاب من الجنوب اللبناني تحت ضربات حزب هللا؛ ودون ْ
تتمكن من فرض معاهدة سالم مع الدولة اللبنانية ،أو حتى فرض مجرد شروط لتكتيف حزب هللا من اإلتيان
بأي ٍ
عمل عسكري ضد (إسرائيل)َّ ،ثم عجزها فيما بعد عن التقدم واحتالل أي جزء استراتيجي من األراضي
اللبنانية خالل حرب  2007المذكورة؛ نرى َّ
أن ذلك أدى إلى إفالس القادة اإلسرائيليين في الحفاظ على

هوية الدولة القومية المتمثلة بـ "إسرائيل" ،ومن َّثم لجأ هؤًلء القادة إلى النص األصلي لقرار التقسيم الذي
ٍ
ٍ
لمسة دينية اثنية على دولتهم التي بدأ نجمها في
صيغة أو
أسسوا عليه دولتهم عام  ،3142وذلك إلقرار
ٍ
محاولة منهم للفت أنظار العالم للتعاطف معهم من جديد.
األفول ،في
1
2

عبد العليم محمد" ،) 2001/6/4( ،يهودية دولة إسرائيل -لماذا اآلن" ،صحيفة األهرام المصرية ،العدد .44660

صقر أبو صخر" ،يهودية الدولة في إسرائيل الهوية المنقسمة والخوف من المستقبل" ،موقع األنباء2035/33/34 ،؛
http://anbaaonline.com/?p=382644
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ومهما يكن من أمرَّ :
فإن تصريحات هؤًلء القادة األخيرة حول "يهودية الدولة" تدل دًللة قاطعة

على الضعف ،وبداية أفول مشروعهم الصهيوني اًلستيطاني في فلسطين اًلنتدابية ،وعودة تقوقع اليهود

داخل الشرنقة اليهودية القديمة من جديد (أي :الحياة داخل الغيتو) .فلو كان بمقدور القادة اإلسرائيليين إعالن

يهودية دولتهم ،لكان ذلك في تقديرنا ممكنا بعد غزوهم للبنان صيف عام  ،3122بعدما أفقدوا الثو ةر
الفلسطينية قدراتها العسكرية ،ومن قبل كانوا قد وقعوا مع مصر معاهدة للسالم عام  ،3161فحيدوها عن
الصراع العربي اإلسرائيلي ،وكان النظام اإلقليمي العربي في ذلك الوقت في حالة شبه انهيار.

إن رحيل الرعيل األول للقادة المؤسسين لدولة (إسرائيل) -ولم يكن ِّ
عاش ًراَّ :
يتبق منهم وقتذاك سوى
"شمعون بيريز" رئيس الدولة -يبدو أنه بدأ يؤثر سلبا على فكر القادة اإلسرائيليين ،وذلك بسبب سطوة

األحزاب الدينية الواضحة على الخريطة السياسية اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة ،كما أدت سطوة رجال الدين

اليهود المتزمتين على ٍ
جزء من المجتمع اإلسرائيلي إلى الدفع ُقدما نحو سياسة تهويد كل شيء (أي :كل
أرض فلسطين اًلنتدابية) ،وكذلك األمر في خاتمة المطاف إعالن "يهودية الدولة".
ومهما يكن من أمرَّ :
فإن تصريحات القادة اإلسرائيليين األخيرة ًل يمكن المرور عليها مرور الكرام

فهي من األهمية بمكان ،بحيث يجب اًلنتباه إلى دًلًلتها اآلنية والمستقبلية؛ فتصريحات قادة الحركة

الصهيونية خالل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرينَّ ،ثم تصريحات القادة اإلسرائيليين في
ٍ
وتم إعدادها ٍ
اآلونة األخيرة إنما تخرج من ٍ
متناهية لتكون فيما بعد ق اررات راسخة على أرض
بدقة
معين واحدَّ ،
الواقع؛ لذلكَّ :
فإن تلك التصريحات تأتي في س ياق ما يتم ترتيبه واإلعداد له للمرحلة المقبلة.

وفيما يخص إصرار القادة اإلسرائيليين على ضرو ةر اًلعتراف بيهودية الدولة ،حذر "نتنياهو" في

إحدى الندوات التي ُعقدت في مطلع تشرين األول (أكتوبر)  ،2036من "مخاطر وجودية" قد تواجه دولة
أن تكون الدولة على أهبة اًلستعداد للتهديدات التي تهدد وجودها ،ليتسنى
(إسرائيل) ،وشدد على ضرورة ْ
بعد ثالثة عقود اًلحتفال بيوم اًلستقالل المائة للدولة .وذكر "نتنياهو" أن مملكة الحشمونيين عمرت فقط

 20عاما ،وأنه يعمل على ضمان َّ
أن دولة (إسرائيل) سوف تنجح هذه المرة بالوصول إلى  300سنة.
وأضاف" :عندما أعدنا بناء السيادة اليهودية هنا في "أرض إسرائيل" كان هناك من يرتبط بعبارات النبي
عاموس عن تأسيس واقامة "عرش داود" الساقطة ،وما زالت هناك محاوًلت إلزالتها من ٍ
وقت آلخر ،لكنها

أن يتحدث أوًلا وقبل
حقيقة أكثر حزما من أي وقت مضى" .وقال" :على كل من يتحدث عن عملية سالم ْ
كل شيء عن ضرورة اًلعتراف بدولة (إسرائيل) ،ودولة الشعب اليهودي ،ونحن لسنا مهتمين بالمصالحة
الوهمية التي تتصالح فيها الفصائل الفلسطينية مع بعضها البعض على حساب وجودنا".

وحسب المشاركون بالندوةَّ :
فإن تصريحات وأقوال "نتنياهو" استرع ت ولفتت انتباه الحضور ،وكانت

مقارنة للنقاش األكاديمي الذي أعقب الندوة الدينية .ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية
غير عادية نسبيا
ا
ٍ
مشارك بالندوة قوله" :قال نتنياهو َّ
إن وجودنا ليس بديهيا ،وأنه سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن
عن
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الدولة" .وقدر مشارك آخر بالندوة َّ
أن تبقى قوية
بأن "نتنياهو" لم يتنبأ بانهيار (إسرائيل) ،لكنه قال إنه يجب ْ

ألنها دولة ما زالت جديدة العهد .1

الموقف الفلسطيني والعربي من طرح يهودية الدولة

فيما يخص ردة الفعل الفلسطينية والعربية على تصريحات القادة اإلسرائيليين بخصوص يهودية
تتعد في ٍ
الدولة؛ فإنها لم َّ
قليل منها مجرد اًلستنكار واإلدانة .ولم تتجاوزها إلى مرحلة الفعل الذي يمنع

تطبيقها فعلياَّ ،ثم لما انعقد مؤتمر "أنابوليس" للسالم في  26تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2006حمل المؤتمر
للعرب رسائل خطيرة ُيفترض أن يكونوا قد وعوها جيدا واطلعوا عليها قبل انعقاد المؤتمر ،حيث استخدم

الرئيس األمريكي "بوش اًلبن" في خطابه اًلفتتاحي للمؤتمر مصطلح "الدولة اليهودية" في وصف (إسرائيل)،
وهو مصطلح ًل يقوم على أي أساس ولم تعترض عليه من الدول العربية إًلَّ القليل .3 2

وخالل زيارة الرئيس "بوش اًلبن" لبعض دول منطقة الشرق األوسط ،ومنها (إسرائيل) وأراضي

السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية في مطلع عام 1112؛ قال خالل وجوده في (إسرائيل) بصريح
العبارة :بأنه مؤمن بأمن الدولة اليهودية ًل دولة (إسرائيل) ،مع تبنيه "ليهودية دولة إسرائيل" .فلم ينطق أحد

من زعماء الدول العربية التي زارها ببنت شفة ،معترضا على ما تفوه به "بوش" .4

وفي  22حزيران (يونيو)  2033توجه "نتنياهو" في كلمة له أمام أعضاء من الوكالة اليهودية في

القدس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،مطالبا إياه بأن يردد على لسانه جملة ًل تتعدى كلمات أربع:
أن جاء الرد على لسان الرئيس الفلسطيني في الجلسة اًلفتتاحية للمجلس
"أنا أقبل دولة يهودية" .وما لبث ْ
المركزي الفلسطيني الذي ُعقد في رام هللا في  26تموز (يوليو)  ،2033تضمنت جملة قصيرة لم تتجاوز
هي األخرى كلمات أربع ،تعبر عن الرفض المطلق لالعتراف بالدولة اليهودية ،أو يهودية الدولة" :لن نقبل
بها مطلقا" .5

1

نتنياهو يتنبأ با نهيار الدولة :نريد إلسرائيل أن تبقى  300عام على األقل" ،وكالة سما اإلخبارية2036/30/30 ،؛

 http://samanews.ps/ar/post/315793/نتنياهو-يتنبأ-بانهيار-الدولة-نريدً-لسرائيل-ان-تبقى-300-عام-على-اًلقل
2

أحمد إبراهيم محمود ،وآخرون (أبريل " ،)2002حال األمة العربية  ، 2002-2006ثنائية اًلختراق والتفتيت ،تحرير :أحمد يوسف

3

أحمد جواد الوادية ،) 2001( ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  ، 2002-2003رسالة ماجستير غير منشورة،

أحمد ونيفين مسعد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ص .320

جامعة األزهر – غزة ،ص .350

4

5

"عربان اليوم و ِّ
الردة إلى عصر الجاهلية" ،موقع محيط اإلخباري2002/3/20 ،؛
أسامة أبو نحلُ ،
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=78691
محارب ،عبد الحفيظ " ،يهودية الدولة :الفكرة ،الدولة ،واشهارها" ،موقع عرب 2033/33/21 ،42؛

https://www.arab48.com/إسرائيليات/دراسات-وتقارير/21/33/2033/يهودية-الدولة-الفكرة-،الدولة-،واشهارها--عبد-
الحفيظ-محارب-
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وكان مجلس النواب األردني قد أعلن رفضه ليهودية الدولة ،وقال المجلس في بيانه" :إننا نؤكد على

الثوابت األردنية إزاء القضية الفلسطينية ،ورفض مبدأ اًلعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية" .وجدد البيان
دعم البرلمان األردني الكامل للشعب الفلسطيني ًلستعادة حقوقه الوطنية المشروعة ،وصوًلا إلقامة دولته

المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ،وعودة وتعويض الالجئين .وأكد على حتمية مراعاة حل قضايا

الالجئين والقدس واألمن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح األردنية العليا ،وعدم إجراء أية ترتيبات أو
ٍ
بشكل كامل مصالح األردن العليا ،وأية ترتيبات تمس أمنه أو سالمة أراضيه ،أو
أُطر ًل تصون وتلبي
تؤثر عليها بأي ٍ
شكل من األشكال .1

وبالتاليَّ :
فإن اًلع تراف بإسرائيل دولة يهودية سيجر الفلسطينيين بالتدريج إلى التنازل عن حق

وبناء عليه:
ويسقط القرار (.)314
عودة الالجئين إلى ديارهم األصلية التي ُه ِّجروا منها في عام ُ ،3142
ا
ستصبح حقوق الفلسطينيين في مناطق  3142في مهب الرياح؛ فحتى لو أصبح هؤًلء في يوم من األيام
نصف سكان (إسرائيل) ،فلن يكون لهم بموجب اًلعتراف بيهودية إسرائيل أي حقوق قومية .2

أن تضغط من أجل فعل شيء
ومهما يكن من أمر :فإن على السلطة الفلسطينية إذا ما أرادت ْ
لالعتراض على تصريحات القادة اإلسرائيليين بهذا الخصوص ،وذلك في الوقت الذي ًل تستطيع معه من

عة بفشل المفاوضات السلمية حتى ًل تتحمل وزر
منع إعالن يهودية الدولة ،التلويح بإمكانية حل نفسها متذر ا
إعالن قرار يهودية الدولة رسميا؛ ألنه لو حدث ذلك في ِّ
ظل وجودها فإنها بذلك تعطي المشروعية لهذا
القرار .فالسلطة الفلسطينية لن تخسر كثي ار إذا ما حلت نفسها وانما هي بذلك تعود إلى صفوف الشعب
أن تتبنى خيار المقاومة المسلحة من جديد.
الفلسطيني من جديد ،بعد ْ
تداعيات مستقبل الالجئين الفلسطينيين حال قبول قادتهم والدول العربية بيهودية الدولة
َّ
إن اإلقرار الفلسطيني بيهودية الدولة –لو حدث بالفعل  -يعني تنازًلا عن جميع الحقوق الوطنية

الفلسطينية في األراضي الفلسطينية ،بما فيها األراضي التي اُحتلت عام  .3176فـ (إسرائيل) لم تقر حدود

دولتها بعد ،ويعد ذلك سببا آخر من أسباب عدم قدرتها على وضع دستورها حتى اليوم* ،أو حتى اإلقرار
بحدود عام  3176التي تتحدث عنها الق اررات الدولية .فـ (إسرائيل) دولة متأثرة بالفكر الديني ،وهناك ثالثة
1

2

البرلمان األردني يعلن رفضه اًلعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل" ،زمن برس2034/2/2 ،؛
https://zamnpress.com/news/44157
صقر أبو صخر" ،يهودية الدولة في إسرائيل الهوية المنقسمة والخوف من المستقبل" ،موقع األنباء2035/33/34 ،؛
http://anbaaonline.com/?p=382644

إن قوانين األساس التي تسنها (إسرائيل) ،هي قوانين ذات صبغة دستورية ،ومنها مشروع هذا القانون (يهودية الدولة) ،حيث إنه قانون
(*( َّ
أن هذا القانون وغيره من قوانين األساس ًل يجوز ألحد الطعن فيه أمام المحكمة العليا ،كما ًل يجوز تعديله
أساس ،ومعنى ذلك َّ
إًلَّ بأغلبية معينة من الكنيست.
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تيارات دينية داخلها متصارعة حول تحديد مفهوم "أرض إسرائيل" ،األول :يكتفي بحدود فلسطين التي تبلورت

بعد انتهاء الحرب العالمية األول ،والثاني :يضيف إلى فلسطين جميع أراضي شرق اًلردن ومناطق إضافية

من سوريا ولبنان ،أما الثالث :فيرى حدود (إسرائيل) ممتدة من النيل إلى الفرات .فوفق أي تيار منهم تريد
(إسرائيل) من الفلسطينيين أن يقروا لها بحدود دولتهم اليهودية والتي لم تحدد في أي وثيقة دستورية إسرائيلية

رسمية.

ويعد مشروع قانون يهودية الدولة من قوانين األساس في (إسرائيل) ،ما يعني أنه ًل يحق ألحد الطعن
عليه أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية ( ( )1قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي :قانون

رقم (/3116/20ف) :نت) .ويقضي هذا القانون باعتبار (إسرائيل) الوطن القومي لليهود ،بمعنى َّ
أن حق
تقرير المصير (**) (قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي :قانون رقم (/3116/20ف):
نت) ،وحق العودة (***) (قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي :قانون رقم
(/3116/20ف) :نت) ،مقصورين على اليهود فقط دون سواهم من األقليات التي تعيش داخل (إسرائيل)،

ٍ
بشكل مباشر العرب الذين يشكلون أكبر أقلية داخل (إسرائيل) لمواطنين من الدرجة الثانية،
وهو ما يحول
ويقطع الطريق أمام أي عودة لالجئين الفلسطينيين لقراهم ومدنهم التي ُهجروا منها عام .3142

وبالتالي :تتناقض معاملة (إسرائيل) لمواطنيها العرب مع مبادئ الديمقراطية ،وبالنسبة للكثيرين من
اليهود اإلسرائيليينً ،ل يستحق المواطن العربي في (إسرائيل) المساو َاة وحماية حقوقه إًلَّ إذا تنازل عن هويته
القومية ،وحضارته ،ولغته ،وارثه التاريخي ،وأعلن الوًلء لقي ٍم ًل تتناسب مع الواقع العربي .ووجود فلسطيني

عام  3142في (إسرائيل) يشك ل عقبة أمام الطرح الديمقراطي الذي تدعى ممارسته ،والذي بموجبه يحفظ

حق سكانها باختالف دياناتهم وأصولهم ،ويضمن لهم

الحقوق األساسية التي تحافظ على بقائهم ،وتعزز مكانتهم في المجتمع ،وهذا الطرح الديمقراطي يتنافى مع

مشروع "يهودية الدولة" التي تدعو إليها (إسرائيل) ،وبها تؤكد أن األرض والحكومة والحكم هي حق لليهود
( )1وهذا ما أكده البند ( )37من مشروع القانونً" :ل يمكن تغيير قانون األساس هذا ،إًلَّ بقانون أساس يقره الكنيست بغالبية أعضائه.

انظر " :قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي :قانون رقم (/1221/35ف)" ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية
(مدار)؛

موسوعة-المصطلحات-2514/قانون-أساس-إسرائيل-الدولة-القومية-للشعب-اليهودي https://www.madarcenter.org/

(**) وهو ما أكده أيضا البند ( )3من مشروع القانون " :قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،مرجع سابق.
أ -دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يحقق فيه طموحاته لتقرير المصير ،بموجب تراثه وثقافته التاريخية.
ب -حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل ،هي للشعب اليهودي وحده.

أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ،ومكان إقامة دولة إسرائيل.

(*** ) كما جاء في البند (" :) 5كل يهودي يحق له ْأن يأتي الى البالد ،ويحصل على مواطنة دولة إسرائيل بموجب القانون" " .قانون
أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،مرجع سابق.
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فقط دون غيرهم ،وحقهم بطرد كل من هو غير اليهودي ،ووجود فلسطيني عام  3142يشكل هاجسا أمام
القادة السياسيين اإلسرائيليين الذين يروجون لديمقراطية الدولة في المجتمع الدولي ،حيث إنها واحة
الديمقراطية في الشرق األوسط ،وامتداد للفكر األوروبي في المنطقة ،وفى الوقت نفسه يمارس سياسة التمييز

العنصري ضدهم.

فمنذ أن تأسست دولة (إسرائيل) ،وهي تتعامل مع نفسها على أنها دولة يهودية ،وتدعي الديمقراطية،

وتطبقها على مواطنيها اليهود فقط .وقد طبقت ذلك بالممارسة العملية من خالل إصدار قانون العودة الذي
أق هر الكنيست اإلسرائيلي في عام  ،3150والذي يعطى الحق لليهودي بالعودة إلى (إسرائيل) ،والحصول

على جنسيتها بمجرد وصوله إليها ،وكذلك قانون الجنسية لعام  ،3152والتعديات التي أُحدثت عليه ًلحقا،
وهذا ما يحدد الشكل القانوني الذي تحمله (إسرائيل) كدولة لليهود ،وبذلك :تصبح دولتهم أينما كانوا،
وبإمكانهم العودة إليها متى شاءوا .1

َّ
إن مجرد كون (إسرائيل) دولة الشعب اليهودي يعني أنها دولة لجميع أبناء القومية اليهودية ،حتى وا ْن لم

يكونوا مواطنين في الدولة ،وهذا ُيشعر الفلسطينيين فيها بأنهم مواطنون ليسوا متساوين في "دولتهم"َّ ،
ألن
هنالك مؤسسات قومية خاصة تعمل من أجل المواطنين اليهود مثل "الوكالة اليهودية" ،كما َّ
أن دولة (إسرائيل)

تخصص أمواًلا من أجل تعميق التربية اليهودية الصهيونية بين اليهود المنتشرين في العالم.
ويؤثر مشروع قانون يهودية الدولة على مكانة األقلية العربية الفلسطينية في (إسرائيل) ،حيث إ َّن دولة تصف
نفسها على أنها دولة اليهود ،فهذا يعني أنها تقول لمليون و 122ألف عربي فلسطيني فيها أنها ليست دولة

لهم ،وانه غير مرغوب فيهم في هذه الدولة ،وانهم مواطنون من الدرجة (ب) أو (ج) وحتى أقل من ذلك،
وفي هذا تغيير جوهري للعالقة ما بين األقلية العربية وبين الدولة ومؤسساتها.

وقانون الجنسية اإلسرائيلي ُيعطي حقوق المواطنة كاملة لليهودي ،في حين ًل يعترف لـلـعـربـي بــأدنــاهــا.
وه ـنــاك خ ــالف ل ــدى الـمـشـرعـيـن والسياسيين اإلسرائيليين حول :هل يحق للعرب الذين تفيد جـوا ازتـهـم بأنهم
أن يتساووا مع اليهود؟ بالطبع ًل ،ألنهم ًل يتسلمون وظـائـف حساسة مـثـل :األمــن والـجـيـش،
عـرب إسرائيل ْ
أو فـي الـتـرتـيـب اإلداري لـلـدولـة .ويوجد لديهم في الهوية خانة باسم القومية ،إذ ُيكتب فيها لليهودي يهودي،

وللدرزي درزي ،وللعربي عربي ،سواء أكان مسلما أو مسيحيا ،وهذا يثبت ِّ-بما ًل يدع مجاًلا للشك -أنه
ليس هناك من ديمقراطية ،وًل مساواة في الكيان اإلسرائيلي .2

1
2

سلمان أبو ستة ،) 2003( ،حق العودة مقدس وقانوني وممكن ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ص.36

نايف عبد العال الفرا ،) 2007( ،النظام القانوني لجنسية الفلسطيني داخل إسرائيل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،القاهرة ،ص .59
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ومن التبعات الجسام التي ستنتج عن القبول بإعالن "يهودية الدولة"؛ أنها ستعطي (إسرائيل) ترخيصا
وحقا في طرد الفلسطينيين المواطنين في (إسرائيل)  ،1أو تعتبرهم غرباء يحملون تراخيص إقامة يمكن إلغاؤها
في أي وقت ،األمر الذي تسعى إليه (إسرائيل) منذ زمن .فانسحابها من قطاع غزة عام  ،1221وبناء الجدار
الفاصل في الضفة الغربية يأتي في سياق الحفاظ على يهودية الدولة  .2وبالتالي :ف َّ
إن يهودية الدولة تلغي

حقا غير قابل للتصرف ،هو حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذين طردتهم العصابات الصهيونية من ديارهم

عام  ،1111وهذا أمر غير ممكن في القانون الدولي؛ كما َّ
أن "يهودية الدولة" تعني استيالء (إسرائيل) قانونيا
وبال مقابل على كل فلسطين اًلنتدابية بكل محتوياتها .3
ومن َّثم :تؤثر فكرة "يهودية الدولة" على قضية المواطنة في (إسرائيل) تجاه كل من هو غير يهودي،

خاصة المواطنين العرب فيها ،وسيتم اعتبار مصادرة أرضهم مباحا قانونيا ،ألن شروط المواطنة ًل تنطبق
عليهم ،فمن حق اليهود أخذ أرضهم لإلقامة عليها ،وألجل مصلحة (إسرائيل) العامة .وهذا يتماشى مع
السياسة الرسمية اإلسرائيلية التي تؤرقها وجود األحزاب العربية في (إسرائيل) والتي تنادى بدولة لكل

مواطنيها؛ فهم أي فلسطينيو عام  3142يطالبون بالمساواة كباقي المواطنين ،وفى الوقت نفسه المحافظة
على هويتهم الفلسطينية ،والتواصل مع إخوانهم العرب ،وهذا ما يزعج الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة .وقد

دفع بعضهم بالمطالبة بطردهم من (إسرائيل) ،إذ لجأ المسئولون اإلسرائيليون إلى محاولة أسرلة فلسطينيي
ٍ
محاولة ًل تهدف إلى تحويلهم إلى مواطنين متساوي الحقوق مع اليهود؛ بل لتحويلهم إلى
عام  ،3142في
أُناس يحملون هوية قومية مشوهة ،من خال ل إعادة صياغة وعيهم بما يتالءم مع مصالح الدولة اليهودية.
والمقصود باألسرلة ليس دخول فلسطينيي عام  3142في الحياة اإلسرائيلية العامة ،والنضال في سبيل
ٍ
بشكل كامل؛ بل المقصود أسرلة وعيهم
طنة ،وخوض الحياة المدنية
تحصيل الحقوق التي تمنحهم الموا َ

القومي ،وشعورهم باًلنتماء للدولة ،أي شعورهم بأن الدولة اإلسرائيلية ليست مجرد دولة مدنية بالنسبة إليهم؛
بل دولة يشعرون بأنها تمثل وعيهم القومي وبعدهم الثقافي ،وأن شعاراتها ورموزها ومناسباتها تمثلهم .4

لكن عملية طرد فلسطيني عام  3142ستكون صعبة أو مستحيلة ،وذلك بسبب تمسكهم منذ عام

 3142بأرضهم ،ورفضهم الخروج منها على الرغم من وسائل الضغط التى مارستها الحكومات المتعاقبة

ٍ
ولسبب آخر هو :الوضع الدولي ،فـ (إسرائيل) ًل
ضدها كافة ،ولوعيهم بعدالة قضيتهم وحقهم في أرضهم،

1

احمد الوادية ،مرجع سابق ، :ص .350

2

عبد الهادي ،محمد" ،) 2002/3/36( ،من وطن قومي لليهود في فلسطين إلى دولة فلسطينية على أرض إسرائيل" ،صحيفة األهرام

3

محمود وآخرون ،مرجع سابق :ص .324-321

4

عبير ثابت ،مرجع سابق :ص.37-35
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ولعل فلسطينيي عام  3142تعودوا على هذه الفكرة التي
ترغب بإثارة ضوضاء حولها بأي موضوٍع كانَّ .
تطرحها (إسرائيل) منذ نشأتها ،ولعلهم يلمسونها في ممارساتهم اليومية في المؤسسات المختلفة .1

لب موضوع القضية الفلسطينية َّ
ألن القضية في األساس
وفيما يخص موضوع الالجئين الذي يعتبر َّ

كانت قضية الالجئين ،وقضية الالجئين ليست قضية حل وسط ،أو قضية موقف وسط بين موقفين على

طرفي نقيض ،موقف وسط بين الترانسفير الذي تريده (إسرائيل) ،وموقف العودة الذي يريده الفلسطينيون؛
ٍ
كدولة يهودية،
ولذلك :هدف القادة اإلسرائيليون من طرح موضوع اًلعتراف الفلسطيني بالدولة اإلسرائيلية
ألن ِّ
حل قضية الالجئين خارج حدود الدولة اليهودية في فلسطينَّ ،
الحراك الجغرافي في عصر العولمة كما

تقول (إسرائيل) تجاوز حدود الدولة الوطنية ،بحيث إنه لم يعد هناك أي معنى للوطن أو الجنسية؛ ولذلك:

يكون بقاء المخيمات الفلسطينية قرار سياسي ًلبتزاز (إسرائيل) ،والحل كما تراه األخيرة هو دمقرطة قضية
ٍ
لحاًلت فردية ،تُدرس كل حالة منها ب ٍ
شكل منفصل عن الحالة األخرى،
الالجئين باعتبارها قضية إنسانية

ولكن " يسرائيل الداد ישראל אלדד  "Israel Eldadالقيادي في حزب "حيروت" الذي ترجع جذوره الفكرية
اإلرهابية إلى المفكر اليهودي "جابوتنسكي" ،الذي تقوم فلسفته في اإلرهاب على فكرة أ َّن عصر الحريات

وحل مكانه عالم جديد يرفض النزعة اإلنسانية ،وًل
واإلنسان يات الذي يعترف بحقوق اآلخرين قد ذهبَّ ،
يلتفت إطالقا إلى حقوق اآلخرين؛ بل يستند على األنانية القومية لتأكيد وجوده الذي ًل يزدهر في ِّ
ظل العقل
واألخالق ،ولكن في ِّ
ظل الحيوية الجسدية ،وكان يعارض أي محاولة من قبل اليهود للتقرب من العرب

والثقافة العربية ،وكان يقول :إنه ًل وجود للعرب في فلسطين .وعلى نفس طريقه سار ابنه "ارييه الداد אריה

אלדד  ، "Ariyeh Eldadوهو من قيادات حزب اًلتحاد الوطني الصهيوني الذي يدعم فكرة ترحيل وتهجير

كل من هو فلسطيني عن (أرض الميعاد) .2

وباإلمكان إضافة نقطة مهمة جدا ،وهي َّ
أن خطر اًلعتراف بيهودية الدولة يعني اعتبار نضال
الفلسطينيين منذ مطلع القرن الفائت وحتى يومنا هذا ًلغيا وًل قيمة له؛ وأنهم كانوا مجرد إرهابيين حاربوا

اليهود ألخذ حق هو من حقوق األخيرين؛ وبالتالي :يصبح اليهود هم سكان فلسطين األصليين ،والعرب هم

الدخالء الذين كانوا يغتصبون حقهم.

ومنذ خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي "أرئيل شارون אריאל שרון" في مدينة العقبة األردنية في 4

حزيران (يونيو)  ،2001والذي طالب فيه باًلعتراف (بإسرائيل) دولة يهودية ،وتأكيد الرئيس األمريكي "بوش
اًلبن" في خطابه في المقام نفسه على هذه الفكرة ،وحتى عودة رئيس الحكومة اإلسرائيلية الالحق "أيهود

1

عبير ثابت ،مرجع سابق :ص.36

2

حجازي محمد مرجع سابق/http://samanews.ps/ar/post/138491 :
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أولمرت" إلى التأكيد عليها مرة أخرى في مؤتمر أنابوليس عام  .2006وبتصاعد وتيرة إصرار حكومة

"نتنياهو" على تمرير مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" .1

وثمة العديد من التداعيات على المشروع السياسي الفلسطيني؛ أولها :إغالق الباب أمام عودة

الالجئين الفلسطينيين الذين َّتم تهجيرهم من خالل عملية التطهير العرقي في عام  ،3142حيث قام الكنيست

اإلسرائيلي بإصدار قرار بتاريخ  37تموز (يوليو)  ،2001بضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة الذي قدم

مشروعه األعضاء البرلمانيون لكتلة الليكود ،وفاز بأغلبية  27صوتا وعارضه ثمانية أصوات .وقد جاء في
نصه :تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة "مناطق ليست محتلةً ،ل من الناحية التاريخية ،وًل من ناحية القانون
الدولي ،وًل بموجب اًلتفاقيات التي وقعتها (إسرائيل)" .وقد دعا القرار إلى مواصلة تعزيز المستعمرات

الصهيونية وتطويرها ،والى التمسك بثوابت الصهيونية وفي مقدمتها السيادة المطلقة على مدينة القدس،

واًلحتفاظ بالم ناطق األمنية الغربية والمناطق األمنية الشرقية .2

ومن األهداف األخرى التي تتضمنها عملية تعميم فك ةر "يهودية إسرائيل" ،محاولة جذب مزيد من

يهود العالم إليها ،فالحركة الصهيونية تعتبر كل اليهود هم المادة البشرية لتحقيق أهداف (إسرائيل) التوسعية
من جهة ،وركيزة ًلستمرار المشروع الصهيوني برمته في المنطقة العربية من ٍ
جهة أخرى .علما بأنه على

الرغم من مرور أكثر ستة عقود على إنشائها ،فإن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لم تستطع جذب سوى

 %40من يهود العالم إلى (إسرائيل) ،ولهذا :يستغل قادتها كل المناسبات للتأكيد على أهمية جذب مزيد

من يهود العالم إلى إليها .3

فقد اكتشفت (إسرائيل) فجأة أن تعميم هذا المصطلح ،هو الشعار األنجع إلنهاء حق الالجئين

الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ،وازاحة األساس القانوني لهذا الحق والحلم واألمل من أجندة األمم المتحدة

بداية لشطب الحقوق الفلسطينية  ،4وهذا األساس هو القرار ( )314الصادر عن الجمعية العامة لألمم
ا
المتحدة في  33كانون األول (ديسمبر)  ، 3142والداعي إلى عودة الالجئين الفلسطينيين في أقرب فرصة

ممكنة ،والتعويض عن األضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري.
1

عزمي بشارة( ،يناير  ،) 2033دولة يهودية وديمقراطية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،ص .3

2

السهلي ،نبيل" ،يهودية الدولة أم يهودية لدولة إسرائيل" ،الجزيرة نت2006 ،؛

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad -70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/05c79e4a-430d4d8a-b2ef-63ac462fdf2d

3
4
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التحذير من تداعيات إقرار قانون "الدولة اليهودية" على حقوق الشعب الفلسطيني" ،موقع مسارات2034/32/21 ،؛
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وتسعى (إسرائيل) لتحقيق ذلك من خالل طرد وتهج ير المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة

لعامي  3142و ،3176أو تعتبرهم غرباء  ،1يحملون تراخيص إقامة يمكن إلغاؤها في أي وقت ،األمر الذي
تسعى إليه (إسرائيل) منذ زمن ،فعملية اًلنسحاب من قطاع غزة عام  ،2005وبناء الجدار الفاصل في

الضفة الغربية ،واهتمامها بتحقيق تفوق ديموغرافي يهودي في مدينة القدس يأتي في سياق الحفاظ على

يهودية الدولة ،وذلك من خالل ممارساتها العملية على األرض لفرض واقع جديد يستهدف اإلنسان

الفلسطيني ،وربط مصيره باإلرادة اإلسرائيلية ،فعملت على ربط شبكتي الهاتف والمياه بها ،وطبقت القانون

اإلس رائيلي على فلسطيني القدس ،ونقلت الو ازرات والدوائر الحكومية إلى المدينة ،وطبقت مناهج التعليم

اليهودي على المدارس العربية  .2واتبعت ذلك بسلسة إجراءات تهدف في نهاية المطاف إلى تهويد المدينة،

فعملت على تعقيد مسألة الحصول على رخص البناء ،حيث يستغرق الحصول على رخصة بناء أكثر من

 5سنوات ،وبكلفة تصل إلى  20ألف دوًلر ،في حين يحصل اليهودي على الرخصة خالل أقل من ستة
أشهر وبكلفة رمزية ،الذي يؤدي إلى دفع الكثير من العائالت الفلسطينية للخروج من مدينة القدس ،من أجل
تأسيس بيوت ألبنائهم في ضواحي مدينة رام هللا والبيرة ونابل س ،باإلضافة إلى عدم السماح بعودة الفلسطينيين

الذين أُجبروا على مغادرة المدينة إثر حرب عام  3176الذين بلغ عددهم نحو  70000فلسطيني .3

ٍ
بشكل رئيسي عن فكرة
كما أن ازدياد وتيرة اًلستيطان اليهودي في الضفة الغربية تحديدا يعبر
يهودية الدولة ،حيث يرى القائمون عن هذه الفكرة أنه ًل مجال إلنشاء (إسرائيل) واعالنها دولة يهودية دون

اًلستيطان ،وا َّن هذا اًلستيطان يشكل حجر الزاوية في إنشاء (إسرائيل) واعالنها دولة يهودية .وعلى الرغم
الحد من ظاهرة اًلستيطان اليهودي ومقاومته –إن جاز التعبير –إًلَّ
من المحاوًلت الفلسطينية الهادفة إلى ِّ
ْ
َّ
أن هذه المحاوًلت تعتبر خجولة في شكلها ومضمونها ولم تر َق إلى مستوى مواجهة هذه الظاهرة خصوصا

و َّ
أن الساحة الفلسطينية ًل زالت منقسمة على نفسها سياسيا وجغرافيا .لقد قامت السلطة الفلسطينية بالعديد
من المحاوًلت على الصعيدين المحلي والدولي إلج بار (إسرائيل) على وقف اًلستيطان ،إًلَّ َّ
أن هذه
المحاوًلت لم تثمر عن أي نجاح؛ بل بالعكس َّ
فإن (إسرائيل) ًل زالت تمعن في اًلستيطان ،ومصادرة
األراضي ،وتهويد مدينة القدس ،وتجترح من أجل ذلك ،وتسن القوانين والتشريعات الهادفة إلى إعطاء

الشرعية والغطاء القانوني لهذه العملية .4
1

يوًلندي نيل " ، ،اًلعتراف بإسرائيل دولة يهودية يعرقل محادثات السالم" BBC ،عربي2034/2/1 ،؛

2

كمال األسطل" ، ،مستقبل مدينة القدس في ظل السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع الجغرافي الديموغرافي في

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/02/140202_israeli_palestinian_peace_talks

المدينة بعد عام  ،"3176وكالة وفا؛ wafa.ps/pdf/future_of_Jerusalem.pdf .http://info
3
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 4عماد أحمد سالمة ،) 2035( ،اًلعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس ،ص .14
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وقد عبرت وزيرة الخارجية السابقة " تسيفي ليفيني" عن رفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى

أراضيهم صراحة أثناء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بين عامي  ،2001-2007وفي فترة الحملة

اًلنتخابية التاسعة عشر لعام  ،2031وقالت( :إسرائيل) دولة للشعب اليهودي ،والقدس الموحدة غير قابلة

للتقسيم وهي عاصمة (إسرائيل) والشعب اليهودي منذ  1000سنة ،وًل عودة لالجئين إلى (إسرائيل) ،وًل

أية مسؤولية لها تجاه قضية الالجئين ،وستقر بمعاناتهم ولكنها لن تعلن تحملها أي مسؤولية تجاه قضية
الالجئين ،وستشترط إضافة معاناة اليهود اللذين هجروا وطردوا من الدول العربية ،كما ستطالب بتوطين

الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الدول العربية واألجنبية ،وعدم عودتهم إلى األراضي الفلسطينية نهائيا.
وقد تقبل (إسرائيل) السماح لعودة عدد محدود جدا من الالجئين الفلسطينيين إليها ،وذلك وفق شروط ومعايير
إنسانية وبمعدل  3000شخص كل سنة ولمدة خمس سنوات ،أي ما مجموعه خمس آًلف عائد فقط .1

وفي السياق نفسه :تنكرت (إسرائيل) دائما لقضية الالجئين الفلسطينيين ،وترفض اًلعتراف
ٍ
تسوية مع الفلسطينيين ب ٍ
شكل ما في
بوجودها .في المقابل :تدعي (إسرائيل) أنه باإلمكان التوصل إلى

المستقبل ،من دون التطرق إلى قضية الالجئين .لكنها كدولة احتالل ومن خالل ممارساتها على أرض

الواقع في الضفة الغربية خصوصا ،تمنع تطبيق حق العودة ولو لقس ٍم من الالجئين في الدولة الفلسطينية
المأمولة.
فقد صدرت دراسة عن "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب بعنوان (قضية الالجئين

الفلسطينيين ومصلحة إسرائيل) ،أعد ها الخبير اإلسرائيلي في النزاعات اإلقليمية "يهودا غرينفيلد – غيالت".

ورأت الدراسةَّ :
أن (إلسرائيل) مصلحة واضحة في بلو ةر حلول لقضية الالجئين الفلسطينيين خارج حدودها،
أن "قضية الالجئين ًل تخصها ،رغم َّ
لكن تعاملها مع هذه القضية يعتبر َّ
أن مفهوما كهذا بعيد جدا عن
أن التقدير في (إسرائيل) هو َّ
الواقع ،إذ على الرغم من َّ
أن جوهر الحل لقضية الالجئين هو خارج حدودها
الدائمة هو تقدير واقعيَّ ،
فإن قضية الالجئين بمجملها تخص (إسرائيل) في كافة المستويات :الرمزية

واًلقتصادية وخصوصا األمنية ،إذ َّ
أن أية إمكانية لحل قضية الالجئين ستجلب مئات آًلف الالجئين من
لبنان وسوريا واألردن إلى ٍ
مكان قريب من حدودها.
وتنطلق الدراسة من أن توطين الالجئين سيكون في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومناطق ستُضم
إلى الدولة الفلسطينية في إطار اتفاق دائم .وأضافتَّ :
أن مصلحة (إسرائيل) األولى هي أن يتم استيعاب
هذه المجموعة بأفضل حال في المجتمع واًلقتصاد والدولة الفلسطينية عندما تقوم ،إذ أن الفشل في استيعاب

أن يؤدي إلى انهيار المجتمع الفلسطيني
الالجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية ليس من شأنه ْ
1

هادي الشيب ،؛ حنايشه ،جمال (مارس " ،)2036أثر إقرار قانون يهودية الدولة على المشروع السياسي الفلسطيني" ،مجلة العلوم
السياسية والقانون ،إصدار المركز الديمقراطي العربي ،العدد الثاني ،ص .341
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فقط ،وانما إلى وضع تحد سياسي أمني كبير عند حدود (إسرائيل) .والمطلوب خلق ظروف لحل الصراع

اإلسرائيلي الفلسطيني ،واستيعاب ًلئق لمئات آًلف الالجئين في الضفة الغربية .وأضافت الدراسةَّ :
أن
مستقر من الناحيتين اًلقتصادية واألمنية ،ومنسقا مع (إسرائيل) سيمنح استق ار ار أكبر للمنطقة
ا
نظاما فلسطينيا

كلها ،وسيخفف العبء األمني على (إسرائيل) ،ويشجع اقتصادها بواسطة إنشاء أسواق جديدة للتجا ةر
والتصدير .وهذا مثال واضح على اكتساب السالم اًلقتصادي أهمية أكبر ،ليس كبديل لعملية سياسية ،وانما

َّ
أن تستمر من دون سالم اقتصادي.
ألن عملية سياسية ًل يمكنها ْ

أن
وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير خطة نظرية لتوطين ًلجئين فلسطينيين خارج حدود (إسرائيل) ،و ْ
يكون باإلمكان تطبيقها في إطار اتفاق على أساس حل الدولتين القوميتين ،وكمرحلة في عملية سياسية

نحو اتفاق ،وحتى كخطوة ًل تكون في إطار عملية سياسية أو اتفاق .واعتبرت الدراسةَّ :
أن هذه "الخطة

أن تحظى بتأييد ودعم المجتمع الدولي .1
النظرية" من شأنها ْ

وعن موقف (إسرائيل) من حق العودة :شددت الدراسة على أنه مثلما ًل يمكن التوصل ًلتف ٍ
اق

إسرائيلي فلسطيني ُيسمح في إطاره بعودة جميع الالجئين إلى داخل (إسرائيل) ،فإنه ًل يمكن التوصل إلى
ٍ
اتفاق بين الجانبين ًل يشمل عناصر رمزية ،تتحمل في إطارها (إسرائيل) مسؤولية معينة عن قضية

الالجئين ،إذ َّ
أن الموقف اإلسرائيلي الرسمي يدعي وفقا للدراسة ،أنه "ًل حق لعودة لالجئين الفلسطينيين
وعائالتهم بموجب القانون الدولي ،وأنه ًل توجد سابقة لوضع يجعل فيه حل صراع إقليمي بين مجوعتين؛
المجموعة األولى تستوعب أفراد المجموعة الثانية في األراضي التي تطبق فيها حقها في تقرير المصير،

بصو ٍرة تشكل خط ار على الحق في تقرير المصير .لذلكَّ :
فإن (إسرائيل) لن توافق بأي حال على عودة
ًلجئين فلسطينيين إلى داخل حدودها ،على الرغم من موافقة رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق "أيهود

أولمرت" خالل مؤتمر أنابوليس ،على عودة رمزية لخمسة آًلف ًلجئ فلسطيني إلى داخل (إسرائيل) .2

ٍ
ناحية أخرى :تسعى (إسرائيل) لربط اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إليها بعد حرب
ومن

عام  3142بقضية الالجئين الفلسطينيين ،حيث أصدر الكنيست اإلسرائيلي مشروع قانون يطالب بموجبه
تعويضهم في إطار عملية السالم ،وذلك لضمان حقوقهم التي فقدوها بهجرتهم لـ (إسرائيل) ،وتركوا ورائهم

كل ما يملكون .3

 1بالل ضاهر" ،دراسة إسرائيلية جديدة تدعو إلى توطين الالجئين في الضفة الغربية" ،قادرون معا2036/2/25 ،؛
http://wecanlp.com/index.php/2017-02-23-19-06-31/item/1528-2017-08-25-10-37-32
2

بالل ضاهر مرجع سابق.، :
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واعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي الفلسطيني ،أقوال "نتنياهو" حول رفض القيادة

الفلسطينية اًلعتراف " بيهودية إسرائيل" تلزمنا اًلستعداد لطرح التبادل السكاني ،وقضية (إسرائيل) يجب

وضعها على طاولة المفاوضات ،وتحويلها إلى إحدى القضايا المهمة في المفاوضات .وأضاف عيسى

قائالا" :إ َّن هدف "نتنياهو" يكمن بإضعاف فلسطينيي عام  3142ديمغرافيا وسياسيا ،وتقوية الطابع اليهودي

(إلسرائيل) من جهة ،وسعي المؤسسة اإلسرائيلية إلى تسويق فكرة تبادل األراضي عربيا واقليميا ودوليا
مدفوعة بالهاجس الديمغرافي الذي يؤرقهاً ،ل سيما َّ
أن (إسرائيل) تتعامل مع عرب الداخل على أنهم خطر
على مفهوم "يهودية الدولة" ،يجب التخلص منه من جهة أخرى" .ويقول عيسى :إن (إسرائيل) تروج لهذا
الطرح منذ بداية التسعيني ات في مسعى لحل إشكاليات ومشاكل سياسية إقليمية عبر ابتزاز سياسي

للفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي عام  ،3142والتشكيك في مواطنتهم ،ودفعهم لتقديم تنازًلت سياسية،

والتجرد من هويتهم الوطنية.

ال" :إ َّن طرح شعار يهودية الدولة ،هو الشعار األنجع إلنهاء حق الالجئين الفلسطينيين
واختتم قائ ا

في العودة إلى وطنهم ،وتصفية وازاحة األساس القانوني لهذا الحق والحلم واألمل من أجندة األمم المتحدة،
بداية لشطب الحق الفلسطيني والمقصد هنا شطب القرار ( ،)314والداعي إلى عودة الالجئين الفلسطينيين

في أقرب فرصة ممكنة ،والتعويض عن اإلضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري .1

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي :إن محاولة (إسرائيل)

إ جبار الفلسطينيين على اًلعتراف بدولة يهودية يعتبر قضية أيديولوجية عقائدية ،ومحاولة لربط توراتي
بتواجد اليهود على أرض فلسطين منذ القدم .وأضافت :إ َّن يهودية الدولة مسمى يلغي الطرف اآلخر ،وايجاد

رواية تنفي الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني ،واًلستمرارية على أرض فلسطين اًلنتدابية ،ويمثل تشريعا
ضد المواطن الفلسطيني ،و َّ
للعنصرية والتمييز الذي تمارسه (إسرائيل) َّ
أن أي يهودي في العالم له الحق
بالعودة إلى فلسطين ،وًل يحق ألحد غيرهم بالسكن فيها ،مؤكدة أن مثل هذا اًلعتراف يلغي قضية الالجئين
بالعودة إلى ديارهم ،كما يلغي مسؤولية اًلحتالل اإل سرائيلي عن الجريمة والمأساة لالجئين الفلسطينيين

وتشريدهم .2

من جهته ،أوضح النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة :أن أخطر ما في قانون يهودية الدولة،

هو "تحديد طبيعة دولة إسرائيل بأنها بالد اليهود وملك لهم" .ووصف القانون بالخطير ألنه يشرع العنصرية
1

د .حنا عيسى :يهودية الدولة هو الشعار األنجع إلنهاء حق الالجئين الفلسطينيين في العودة" ،دائرة شئون الالجئين حركة المقاومة

اإلسالمية (حماس)2034/2/30 ،؛ http://drah.ps/ar/index.php?act=post&id=8143
2

عشراوي :يهودية الدولة تلغي كل الحقوق الفلسطينية" ،موقع فلسطين 2034/3/32 ،24؛

https://www.pal24.net/news/19868.html
111

ويجعلها دستو ار ثابتا له أبعاده على قضية الالجئين ،بما يعني منع عودتهم ،وبموجبه سيصبح العرب
مواطنين من الدرجة الثانية .أما عن انعكاسات هذا القانون على فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غ ةز
والقدس الشرقية ،فأوضح أنه يمنع الالجئين من العودة ويشطب حل الدولتين ،إذ يجعله غير قابل للتحقق .1

ومهما يكن من أمرَّ :
حق أساسي لمن ُهجر من
فإن حق العودة لالجئين الفلسطينيين يتجلى بأنه ٌ
أرضه وأُبعد عنها قس ار ،وهذا حال غالبية الفلسطينيين المهجرين والالجئين ،وهذا الحق كفلته األعراف

والمعاهدات والقوانين الدولية كافة ،ليس هذا فحسب؛ بل َّ
أن يسقط بالتقادم ،وًل
إن حق العودة هذا ًل يمكن ْ
أن يكون مجاًلا للمساومة السياسية ،أو الحلول المؤقتة ،وهذا ما وقع به الساسة الفلسطينيون حين
يمكن ْ
تعاطوا مع هذه القضية ،وتكرار تأجيلها وتأجيل البحث بها منذ بدء المفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي .2
نتائج وتوصيات الدراسة

أوَّلً :النتائج
لعدد من النتائج منها:
التوصل ٍ
في ختام الدراسة التي بين أيدينا باإلمكان
ّ
 إن فك ةر "يهودية الدولة" لم تكن فك ةر جديدة اخترعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عام
2006؛ بل يعود أصلها إلى الحركة المسيحية البروتستانتية في بريطانيا تحديدا ،حينما منحت
أتباعها الحق في فهم الكتب السماوية ،ودعت لحرية القول وال أري.

 إن فك ةر إنشاء دولة يهودية في فلسطين تكرست من خالل يوميات "هرتزل" بعد انتهاء مؤتمر بازل
الصهيوني.

يتم فيه اإلقرار
 إن تقرير اللجنة الملكية البريطانية (لجنة بيل) لعام  ،1111كان أول تقرير بريطاني َّ
بتقسيم فلسطين اًلنتدابية إلى دولتين :إحداهما عربية تُضم إلى إمارة شرق األردن ،واألخرى يهودية،

مع إبقاء األماكن المقدسة مع ٍ
ممر إلى يافا تحت سلطة اًلنتداب البريطاني.

 إن القرار األممي رقم ( )323لعام  3146الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،هو الذي
ثبت رسميا تقسيم فلسطين اًلنتدابية إلى دولتين :إحداهما عربية ،واألخرى يهودية والذي بمقتضاه
َّتم اإلعالن عن قيام دولة (إسرائيل) في عام .3142

1

يهودية إسرائيل قانون يشطب العودة وحل الدولتين" ،الجزيرة نت2034/33/25 ،؛

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/25/يهودية-إسرائيل-قانون-يشطب-العودة-وحل-الدولتين
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 إن أهداف القادة اإلسرائيليين من وراء طرح فك ةر الدولة اليهودية انصبت أساسا في تصفية القضية
الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني نهائيا ،واعتبار الفلسطينيين غزاة أجانب ،وتحويل (إسرائيل) من
ٍ
ٍ
سياسية إلى حقيقة طبيعية.
إمكانية
 إن ردة الفعل الفلسطينية والعربية على تصريحات القادة اإلسرائيليين بخصوص يهودية الدولة لم

َّ
تتعد مجرد اًلستنكار واإلدانة ،ولم تنتقل إلى مرحلة الفعل الذي يمنع تطبيقها فعليا على أرض
الواقع .ومع ذلك :فثمة رفض فلسطيني وعربي خصوصا من جانب األردن لفكرة يهودية الدولة نظ ار
لمخاطرها الجسيمة على ملفات القضية الفلسطينية كافة.

 إن تطبيق يهودية الدولة على أرض الواقع واًلعتراف به فلسطينيا ،يعني فقدان الالجئين الفلسطينيين
حقهم تماما بالعودة إلى ديارهم التي ُشُّردوا منها عام  ،3142وكذلك يضع مصير فلسطيني عام
 3142في مهب الريح ،ما قد يؤدي إلى طردهم من أراضيهم التي يعيشون عليها منذ آًلف السنين
ال.
إلى الدولة الفلسطينية المزمع قيامها مستقب ا

ثانيًا :التوصيات
وتوصي الدراسة بالتالي:
 يجب على القيادة الفلسطينية وبدع ٍم عربي قوي ،العمل حثيثا على إفشال تطبيق مشروع الدولة
اليهودية ،لكيال يتمكن القادة اإلسرائيليون من تنفيذه واإلضرار بملفات القضية الفلسطينية كافة.
ٍ
بثابت مه ٍم من ثوابت القضية الفلسطينية ،وهو التصميم على
 يجب على القيادة الفلسطينية التمسك
حل قضية الالجئين الفلسطينيين بما يتالءم وحفظ حقوقهم التاريخية وعدم اًلنتقاص منها ،من خالل

عودتهم إلى أراضيهم التي ُشردوا منها عام .3142
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قائمة المراجع
أو ًَّل :المراجع العربية
 عزمي بشارة( ،يناير  ،) 2033دولة يهودية وديمقراطية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة.

 تيسير جبارة ،وآخرون ( ،)2035تاريخ القدس ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،عمان.

 كامل محمود خلة ،)3122( ،فلسطين واًلنتداب البريطاني  ،3111-3122ط ،2المنشأة العامة
للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس.

 سلمان أبو ستة ،) 2003( ،حق العودة مقدس وقانوني وممكن ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت.

 عماد أحمد سالمة ،) 2035( ،اًلعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 عبد الجواد صالح ،) 3115( ،الصهيونية ،دائ ةر العلوم السياسية ،جامعة بير زيت ،بير زيت.

 أحمد طرابين ،) 3110( ،فلسطين في عهد اًلنتداب البريطاني ،الموسوعة الفلسطينية ،القسم ،2
ج ،2ط ،3بيروت.

 نايف عبد العال الفرا ،)2007( ،النظام القانوني لجنسية الفلسطيني داخل إسرائيل ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.

 عبد الوهاب الكيالي ،)3110( ،تاريخ فلسطين الحديث ،ط ،30المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت.

 إسالم جودت مقدادي ،)2001( ،العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين ،3142-3117
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،غزة.

 أحمد إبراهيم محمود ، ،وآخرون (أبريل " ،)2002حال األمة العربية  ،2002-2006ثنائية

اًلختراق والتفتيت ،تحرير :أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

 أحمد جواد الوادية ،) 2001( ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية ،2002-2003
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر – غزة.

ثانياً :المراجع المترجمة
 واصف عبوشي ،) 3125( ،فلسطين قبل الضياع ،قراءة جديدة في المصادر البريطانية ،ترجمة:
علي الجرباوي ،رياض الريس للكتب والنشر ،لندن.
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 حاييم وايزمان ،) 3174( ،ملخص كتاب التجربة والخطأ ،ترجمة :وديع البستاني ،مطبعة الحكيم،
الناصرة.

ثالثاً :الدوريات والصحف واللقاءات التلفزيونية
 عبير ثابت( ،يونيو " ،)2035مدى تأثير فكرة يهودية الدولة اإلسرائيلية على مستقبل القضية
الفلسطينية" ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واًلجتماعية ،المجلد  ،32العدد .3

 هادي الشيب ،؛ حنايشه ،جمال (مارس " ،)2036أثر إقرار قانون يهودية الدولة على المشروع
السياسي الفلسطيني" ،مجلة العلوم السياسية والقانون ،إصدار المركز الديمقراطي العربي ،العدد

الثاني.

 محمد عبد الهادي" ،)2002/3/36( ، ،من وطن قومي لليهود في فلسطين إلى دولة فلسطينية
على أرض إسرائيل" ،صحيفة األهرام المصرية العدد .44217

" عميرة هس الصحفية بجريدة "هآرتس" اإلسرائيلية ،خالل برنامج عن القضية الفلسطينية" ،بثته قناة
الحوار الفضائية بتاريخ .2001/32/27

 عبد العليم محمد" ،)1119/9/2( ،يهودية دولة إسرائيل  ..لماذا اآلن" ،صحيفة األهرام المصرية،
العدد .77444

 أسامة أبو نحل( ،حزيران " ،) 2033يهودية دولة إسرائيل :جذور المصطلح وتأثيره على القضية
الفلسطينية" ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،العدد .)3( 21

رابعًا :المواقع اإللكترونية
 كمال األسطل" ، ،مستقبل مدينة القدس في ظل السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة لتغيير
الواقع الجغرافي الديموغرافي في المدينة بعد عام  ،"3176وكالة وفا؛
http://info.wafa.ps/pdf/future_of_Jerusalem.pdf
" البرلمان األردني يعلن رفضه اًلعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل" ،زمن برس2034/2/2 ،؛
https://zamnpress.com/news/44157
" التحذير من تداعيات إقرار قانون "الدولة اليهودية" على حقوق الشعب الفلسطيني" ،موقع مسارات،
2034/32/21؛ http://www.masarat.ps/ar/content

" د .حنا عيسى :يهودية الدولة هو الشعار األنجع إلنهاء حق الالجئين الفلسطينيين في العودة"،
دائرة شئون الالجئين حركة المقاومة اإلسالمية (حماس)2034/2/30 ،؛
http://drah.ps/ar/index.php?act=post&id=8143
 سفيان أبو زايدة" ،حول يهودية إسرائيل" ،موقع مفتاح2030/30/37 ،؛
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=12077&CategoryId=2
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 السهلي ،نبيل " ،يهودية الدولة أم يهودية لدولة إسرائيل" ،الجزي ةر نت2006 ،؛
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c43aa56fb899e2/05c79e4a-430d-4d8a-b2ef-63ac462fdf2d
 صقر أبو صخر " ،يهودية الدولة في إسرائيل الهوية المنقسمة والخوف من المستقبل" ،موقع األنباء،
2035/33/34؛ http://anbaaonline.com/?p=382644

 بالل ضاهر" ،دراسة إسرائيلية جديدة تدعو إلى توطين الالجئين في الضفة الغربية" ،قادرون معا،
2036/2/25؛
http://wecanlp.com/index.php/2017-02-23-19-06-31/item/1528-2017-08-25-1037-32
" عشراوي :يهودية الدولة تلغي كل الحقوق الفلسطينية" ،موقع فلسطين 2034/3/32 ،24؛
https://www.pal24.net/news/19868.html
" قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي :قانون رقم (/3116/20ف)" ،المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)؛
موسوعة-المصطلحات-1592/قانون-أساس-إسرائيل-الدولةhttps://www.madarcenter.org/-
القومية-للشعب-اليهودي
 " كلمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو خالل جلسة الكنيست إلحياء ذكرى زئيف
جابوتنسكي زعيم التيار التصحيحي الصهيوني اليميني وحركة بيتار" ،مكتب رئيس الوزراء

اإلسرائيلي؛
http://www.pmo.gov.il/PMOAr/Communication/Speeches/speechjabo220709.ht
m?DisplayMode=Search
 محارب ،عبد الحفيظ " ،يهودية الدولة :الفكرة ،الدولة ،واشهارها" ،موقع عرب 2033/33/21 ،42؛
https://www.arab48.com/إسرائيليات/دراسات-وتقارير/19/22/1122/يهودية-الدولة-الفكرة-،
الدولة-،واشهارها--عبد-الحفيظ-محارب*-
 " نتنياهو يتنبأ بانهيار الدولة :نريد إلسرائيل أن تبقى  300عام على األقل" ،وكالة سما اإلخبارية،

2036/30/30؛
نتنياهو-يتنبأ-بانهيار-الدولة-نريد-السرائيل-ان-تبقىhttp://samanews.ps/ar/post/315793/-211-
عام-على-االقل
"عربان اليوم و ِّ
الردة إلى عصر الجاهلية" ،موقع محيط اإلخباري2002/3/20 ،؛
 أبو نحل ،أسامةُ ،
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=78691
 نيل ،يوًلندي " ،اًلعتراف بإسرائيل دولة يهودية يعرقل محادثات السالم" BBC ،عربي،
2034/2/1؛
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/02/140202_israeli_palestinian_pea
ce_talks
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؛2034/33/25 ، الجزي ةر نت،" " يهودية إسرائيل قانون يشطب العودة وحل الدولتين
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/25/--إسرائيل-يهودية
الدولتين-وحل-العودة-يشطب-قانون
 "Israel as the National Homeland of the Jewish People Looking Back and
Ahead", The Washington Institute for Near East Policy, 19/3/2010;
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-as-the-nationalhomeland-of-the-jewish-people-looking-back-and-ahead
 Resolution Adopted on the Reported of the AD HOC Committee on the
Palestinian Question; http://www.un.org
 http://www.altawasul.com/MFAAR/israel+and+the+middle+east/peace+proc
ess/FAQ+israel+the+conflict+and+peace+process+112007.htm#jewis
 http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy
+statements/2009/Joint-Press-Conference-of-PM-Netanyahu-and-Chancellorof-Germany-Angela-Merkel-in-Berlin-27082009;
http://www.altawasul.com/MFAAR/about+the+ministry+arab+site/latest+dev
elopments/2009/isaac-levanon-interview-alrai--11102009;
http://www.altawasul.com/MFAAR/about+the+ministry+arab+site/former+fo
reign+ministers/tsipi+livni/speeches/clinton-livni-joint-press-conference-fullstake-out-0303200;
http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy
+statements/2009/peres-interview-with-alray-alkuwaitiya-23082009;
http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy
+statements/2006/olmert+speech+in+the+knesset+new+gov+04052006.htm;h
ttp://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+
statements/2008/Address-by-PM-Olmert-to-the-TAU-INSS-AnnualConference18122008;http://www.altawasul.com/MFAAR/about+the+ministr
y+arab+site/the+foreign+minister/interviews+and+speeches/Joint-pressconferenc-FM-Liberman-and-US-Secy-of-State-Clinton-17062009;
http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy
+statements/2009/PM-Netanyahus-Speech-at-the-Saban-Forum15112009.htm;http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communique
s++and+policy+statements/2009/netanyahu-speech-in-the-Knesset12102009.htm
 http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy
+statements/2009/netanyahu-speech-in-the-Knesset-12102009.htm
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أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام (دراسة حالة وزارة العمل في األردن)
;The impact of work incentives on workers performance in the public sector
)(case study; the Ministry of Labor in Jordan
ميسون عز الدين عبد القادر برهومة
باحثة اجتماعية في قضايا السالم والنزاعات-األردن
cvding@yahoo.com

الملخص:
هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام باألردن ،بحيث قام

الباحث بدراسة و ازرة العمل كو ازرة حكومية في األردن ،وتم اختيارها كمجتمع دراسة كونه مكان عمل الباحث،

وهذا األمر من شأنه أن يرفع المستوى اإلداري للو ازرة.

ويهدف هذا البحث :إلى دراسة مستوى أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام ،والتعرف

على مدى تأثير المتغيرات الشخصية على األداء للعاملين في الو ازرة ،وهو مجتمع الدراسة.

واستخدم الباحث في دراسته "استبيان" لدراسة واختبار الفرضية ،وتم توزيعها على عينة عشوائية

(إحصائيا) للتوصل إلى نتائج البحث ،والذي
من موظفي و ازرة العمل بالمناطق المختلفة ،وتحليل البيانات
ا
يشير إلى أنه يوجد عالقة إيجابية بين الحوافز التي يتلقاها موظفو و از ةر العمل ،وأدائهم الوظيفي ،ولكن لم
تظهر عالقة بالنسبة لمؤهالتهم ومستوياتهم العلمية والعملية مع أدائهم بالعمل.

ائيا بالبحث على أنها :المبلغ الذي يتقاضاه العامل في مجتمع الدراسة (مكان البحث
وتم تعريف الحوافز إجر ا
تعريفا
وهو و ازرة العمل األردنية) حسب سنوات الخب ةر لديه في مكان العمل ،وكذلك تم تعريف أداء العاملين ا

ائيا بأنه :الجهد المبذول من قبل العامل إلنجاز العمل خالل التزامه بذلك ،وقد حددت الدراسة مجتمع
إجر ا
البحث في القطاع العام وهو مفهوم يدل على القطاع الحكومي في األردن.
Abstract:
This research aims to study the effect of incentives on the performance of public
sector employees in Jordan, which studied the Ministry of Labor as a government
institute in Jordan and chose it as a case study.
This research also intend to identify the extent of the impact of personal variables
on the performance of employees in the ministry of labor, this study used
"questionnaire" to test its hypothesis , this questionnaire has been distributed to
a random sample of employees of the Ministry of Labor in different regions, The
data were statistically analyzed to reach the results of the research indicating that
there is a positive correlation between the incentives received by employees of
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the Ministry of Labor and their job performance, But there was no relation to their
qualifications, scientific and practical levels with their work performance.
The incentives were defined procedurally as the amount that the worker received
in the study community -Ministry of Labor in Jordan - depending on the years of
experience he has in the workplace. The performance of employees is defined as
a procedural definition of the worker effort made to accomplish the work by
commitment made to it; the study identified the public sector- research
community-as a concept that indicates to government sector in Jordan.
المقدمة:
يعتبر موضوع الحوافز الذي يقدم للعاملين في المنشأة ،من المواضيع الهامة ،والتي ًلقت ،وًلزالت

تالقي اًلهتمام الكبير من قبل العاملين في مجالي اًلقتصاد واإلدارة ،سواء في القطاع الحكومي ،أو القطاع

الخاص ،ويعود السبب في ذلك لما للحوافز من أثر مباشر على المستوى المعيشي للعاملين ،باعتباره مصدر
مهم في زيادة الدخل من جهة ،وعلى الدولة واألعمال من جهة أخرى ،وذلك ألن الحوافز بأنواعها المادية،
والمعنوية ،تمثل نسبة ًل بأس بها من تكلفة العمل في كثير من المؤسسات ،وعلى اختالف أنواعها.

قادر على العمل ،وانما من المهم أن
وتوفر الحوافز الرغبة في العمل إذ ًل يكفي أن يكون الفرد اا
اغبا فيه ،وهنا تبدأ أهمية توفير التحفيز لمأل نفوس العاملين بالرضى عن العمل ومن ثم ضمان
يكون ر ا
تفانيهم في أدائه ،وتعزيز انتمائهم ووًلئهم لمكان العمل ،وحرصهم عليه ،وبالتالي تقديم مستوى عملي جيد

جدا ،وابعاد أسباب ومظاهر القلق والتوتر وغيرها من األسباب التي تضعف األداء عندهم.
ا

تتعدد المداخل اإلدارية في معالجة الحوافز بتعدد المدارس والمداخل اإلدارية ذاتها ،فقد نظرت

المدرسة العلمية للحوافز على أنها حوافز مادية فقط ،فال يوجد سوى المكافآت المادية أو العقاب.

وهذه النظرة اختلفت في المدارس والمداخل الالحقة ،والتي أصبحت تنظر لإلنسان ككيان ومشاعر

يمكن تحفيزه للعمل بطرق مختلفة.

في ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث في تأثير الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام

باألردن  ،فقد تمت دراسة أثر الحوافز على أداء العاملين بالقطاع العام في األردن وقد اتخذت من و از ةر
العمل مجتمعا للدراسة ًلختبار فرضيتها التي تتلخص بوجود عالقة بين الحوافز المادية وأداء العاملين في

و از ةر العمل وذلك باختيارها من خالل استبيان مخصص لذلك ،وقد توصلت الد ارسة إلى أنه يوجد عالقة
إيجابية بين الحوافز التي يتلقاها موظفو و ازرة العمل وأداءهم الوظيفي ولكن لم يظهر عالقة بالنسبة لمؤهالتهم

ومستوياتهم العلمية والعملية مع أداءهم بالعمل.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لموضوع حيوي ومهم بالنسبة ألماكن العمل بشكل عام أًل وهو:

تأثير الحوافز على أداء العاملين ،حيث أن الموظف هو القلب المحرك ألي مكان عمل ،وبالتالي فإن أداءه

سلبا أو إيجابا عليها ،ومن هنا فإن التركيز على موضوع الحوافز يبرز من أهميتها في رفع
سوف ينعكس ا
مستوى أدا ء العاملين (من خالل زيادة إنتاجيتهم وخفض معدًلت الخطأ في العمل) وذلك من خالل اًلعتماد
على الحوافز المادية (الرواتب والمكافآت المادية....الخ) والمعنوية ( الترقيات ،وكتب الشكر.....الخ ).

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 -2التعرف على مستوى أ ثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام /الحكومي في األردن.
 -1التعرف على مدى تأثير المتغيرات الشخصية (الجنس ،الخبرة العملية ،والمؤهل العلمي) على أداء
العاملين في القطاع العام /الحكومي في األردن.

-3

تقديم مجموعة من التوصيات الالزمة لتعظيم دور الحوافز في تحسين أداء العاملين في القطاع العام

 /الحكومي في األردن.
مشكلة ال دراسة:

يحاول البحث اإلجابة على السؤالين التاليين:
 -2ما أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع العام /الحكومي في األردن؟
 -1ما مدى تأثير المتغيرات الشخصية على أداء العاملين في القطاع العام /الحكومي في األردن؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى  :تؤثر الحوافز إيجابا على أداء العاملين في القطاع العام /الحكومي في األردن.
الفرضية الثانية  :تؤثر المتغيرات الشخصية (الخب ةر العملية ،والمؤهل العلمي) إيجابا على أداء العاملين في
القطاع العام  /الحكومي في األردن

محددات الدراسة:
تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية تقدر ب ـ ( )50مبحوث من مجتمع الدراسة ،والذي يبلغ ()650

موظف حتى نهاية عام  ، 2037واستخدام استما ةر بحث من تصميم البحث تقيس الفرضيات وتجيب على
إحصائيا ،وتشكل عينة الدراسة ما نسبته  %7.7من مجتمع الدراسة ،وهي
أسئلة الدراسة ،وتحليل نتائجها
ا
عينة تتوافق مع إمكانات الباحث الشخصية.
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الدراسات السابقة:
 -1دراسة (الحامد ) 3553 ،بعنوان "أثر الحوافز على رفع أداء العاملين في المستشفيات العامة
والمستشفيات الخاصة األردنية"

1

قام الباحث بإعداد دراسة أثر الحوافز على رفع أداء العاملين في المستشفيات العامة ،والمستشفيات

الخاصة األردنية؛ بحيث قام الباحث بتطبيق فرضية دراسته على أربع مستشفيات عامة ،وخمس مستشفيات

من القطاع الخاص ،أي :تم دراسة  %34من نسبة العاملين في القطاع الصحي في األردن بمحافظات
الوسط.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروقات في درجة تأثير الحوافز على األداء بين العاملين في المستشفيات

العامة ،والمستشفيات الخاصة األردنية ،وهناك فروقات في درجة تأثير توسيع قاعدة منح الحوافز على رفع
األداء بين العاملين في المستشفيات العامة ،والمستشفيات الخاصة األردنية ،وهناك فروقات في درجة تأثير
الحوافز على رفع األداء بين العاملين في المستشفيات العامة ،والمستشفيات الخاصة األردنية ،كما أظهرت
نتائج هذه الدراسة أن الحوافز المادية والمعنوية الفردية لها تأثير إيجابي على رفع أداء العاملين في

المستشفيات العامة ،والمستشفيات الخاصة األردنية إلقليم الوسط.

 -3دراسة (العائدي ) 3555 ،بعنوان "أثر الحوافز على األداء في المنشَت العامة للصناعات القطنية
في العراق"

2

هدف هذا البحث :دراسة مدى تأثير الحوافز على مستوى األداء في قطاع صناعة الغزل والنسيج

في العراق ،وتحديد العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين نحو العمل في القطاع الصناعي بالعراق.

وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة ذات حجم ) (430من أصل المجتمع ) (3600المتمثل بالعدد

الكلي للعاملين في منشآت صناعة الغزل والنسيج ،وتم استخدام أسلوب اًلستبانة في جمع البيانات.

لقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين الحوافز المادية (مثل المكافآ ت المادية )...ومستوى

أداء العاملين ،بينما لم يظهر وجود عالقة بين الحوافز المعنوية (كالدورات التدريبية )...ومستوى األداء.
الحوافز.

يوصي الباحث بإعداد نظام حوافز جديد ،بحيث يكون للعاملين ممثل لهم في أي قرار يتخذ بشأن

1

غازي عبد الحامد ،أثر الحوافز على رفع أداء العاملين في المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة

2

كمال العائدي ،أثر الحوافز على األداء في المنشآت العامة للصناعات القطنية في العراق ،رسالة ماجستير ،جامعة ال البيت ،األردن

ال البيت اًلردن .2002
.2000
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وأن زيادة الرواتب يجب أن يرت بط مع إنتاجية العاملين ،حيث يتأثر ذلك على سلوك العاملين من

خالل المكافآت ،الترقية ،وظروف عمل جيدة ،وضرو ةر إعداد دورات تدريبية لرفع مستوى اإلنتاجية الحالي.
 -2دراسة (اللوزي " )1115اتجاهات األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية ،نحو :حوافز
العمل" : 1

في دراسة اتجاهات األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية نحو حوافز العمل هدفت

إلى التعرف على اتجاهات األفراد العاملين نحو حوافز العمل المستخدمة في المؤسسات الحكومية

في األردن ،وأثر كل من الجنس ،والحالة اًلجتماعية ،والمؤهل العلمي ،والعمر ،ومسمى الوظيفة،

عامال في المؤسسات األردنية.
فردا ا
والخبرة نحو العمل ،حيث درس الباحث  532ا

توصلت الد ارسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين الحوافز المقدمة للعاملين ،ورضاهم الوظيفي،

وأنه يوجد عالقة طردية ذات دًللة إحصائية بين الحوافز المقدامة للعاملين ،وطبيعة العمل.

-2د ارسة غازي الحاليبة (" )3512أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع
العام في األردن دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى" :2

بحث فيها أثر الحوافز على المسمى الوظيفي ،والجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،وقد

أجريت الدراسة على عينة مكونه من  %11من مجتمع الدراسة ،ووضحت النتائج وجود فروق
إحصائية لصالح الجنس ،والمسمى الوظيفي ،وًل يوجد فروق لعامل سنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي

-5د ارسة أنس عبد الباسط ،وسليمان حمادي (" )3551الحوافز وأثرها على األداء (دراسة
ميدانية)" :3

قام الباحثان بدراسة قطاع النفط اليمني ،بحيث شملت العينة  120مبحوث من أصل مجتمع

الدراسة  3710عامل ،وتوصلت النتائج إلى ضعف مشاركة العاملين باتخإذ القرار ،كون الرؤساء ًل
يلقون
اهتماما ًلقتراح العاملين ،وأن فرص الترقية ًل تعتمد على التقييم ،أو الكفاءة ،وًل يوجد حوافز
ا

مادية ،وأوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تطوير األنظمة اإلدارية في القطاع.

قام الباحث باعداد الدراسة كرسالة ماجستير ًلختبار إن كان النظام اإلداري لشركات القطاع الخاص
تؤثر على سلوك الموظف بشكل إيجابي ،أم سلبي ،فقد أخد الباحث عينة لنظام  2004من العاملين

 1موسى اللوزي ،اتجاهات األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية نحو حوافز العمل ،مجلة دراسات الجامعة األردنية ،األردن،
عدد  7كانون أول ص .1651

2

عبد الوهاب الحاليبة ،أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في األردن دراسة تطبيقية على أمانه

3

أنس عبد الباسط وسليمان حمادي ،الحوافز وأثرها على األدراء دراسة ميدانية ،مجلة الرافدين العراق العدد  11مجلد .)2001( 13
6. Zhang Ying . The impact of performance management system system of performance.

عمان الكبرى ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط األردن .2031
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في الشركات الخاصه عن طريق اًلستبيان ،وتحليل النتائج من خالل برنامج ستاتا ،وفحص النتائج على
اختبار كروسكال ،وبينت النتائج وجود عالقة إيجابية بين التواصل الفاعل بين اإلدارة ،والموظفين على

أدائهم ،وكذلك تنميتهم واستثمارهم ورفع أدائهم أثر إيجابا على أدائهم الوظيفي ،ووضح الباحث أنه كلما
أخذ النظام اإلداري في عين اًلعتبار التواصل مع العاملين واإلدا ةر ورفع الكفاءة للموظفين كحافز لهم

زادت قيمة النتائج بإيجابية ألدائهم في العمل.

من خالل مراجعة الدراسات السابقة نالحظ :أن الحوافز لها تأثير (إيجابي) على األداء الوظيفي

للعامل ،وتغير في سلوكه الوظيفي ،وذلك حسب النظام التحفيزي المستخدم بالمنشأة ،وهذا األمر يحكم

بطبيعة عمل المنشأة ،وأهدافها المختلفة.

وهذه النتائج للدراسات السابقة تتفق مع نتائج الدراسة الحالية؛ إذ تم التوصل إلى وجود عالقة

(إيجابية) بين الحوافز واألداء الوظيفي  ،ولكن اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة اللوزي

( ،) 3115والتي تظهر وجود عالقة طردية بين الحوافز المقدمه للعاملين ،وطبيعة العمل  ،إذ أن الدراسة
الحالية لم تجد عالقة ذا دًللة إحصائية بين الحوافز وطبيعة العمل  ،وهذا يبر هر اختالف النظام التحفيزي

المستخدم لكل من مجتمعات الدراسة حسب قطاع العمل ،واًلختالف والتغير في النظام اإلداري بين الفت ةر

الزمنية للدراسة التي كانت في عام  3115والدراسة الحالية  ،2036وهذا مؤشر إلى أهمية إعادة مراجعه

الدراسات بكل فت ةر زمنية بشكل دوري.
منهجية البحث:
أ-مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في القطاع الحكومي في األردن  ،وقد تم اختيار و ازرة العمل

كممثل لمجتمع الدراسة.
ب-عينة الدراسة:

تتكون عينة الدراسة من عينة مؤلفة من  50موظف في القطاع الحكومي في األردن ،ويعملون في

و از ةر العمل ،من مجموعهم الذي يبلغ  650موظف وهي عينة عشوائية تمثل ما نسبته  %7.7من مجتمع
الدراسة حسب إمكانات الباحث ..

ج-مصادر جمع البيانات:
تقسم مصادر جمع البيانات للدراسة من:
 -2مصادر أولية :حيث سيتم توزيع استبانة الدراسة على أفراد عينة الدراسة.
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 -1مصادر ثانوية :حيث سيتم الرجوع إلى الكتب ،والمراجع العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
مقدمة:
تقوم المنشات وأماكن العمل المختلفة باستخدام الحوافز لتوجيه األفراد العاملين ألداء أعمالهم بشكل

أفضل ،بحيث تشبع الحوافز دوافع األفراد لما لها من تأثير مباشر على سلوكه الوظيفي في مكان العمل،

ويتأثر نظام الحوافز في أي منشأة باإلمكانيات المادية المتاحة ونوع القوى العاملة ،وتركيبها المهني،

واًلجتماعي والثقافي والحضاري  ،لذلك تستخدم كل منشأة نظام الحوافز المناسب لها ،وبالتالي فإن الغرض
األساسي من تطبيق نظام الحوافز هو تحريك طاقات ورغبات األفراد العاملين ،ودفعهم لبذل المزيد من

الجهد للوصول إلى األهداف المرسومة بأقصى درجات الكفاءة اإلنتاجية ،واألداء المتميز.

مهما في مكان العمل لضمان تحقيق األهداف التي يسعى إلى تحقيقها
أساسا ا
يعتبر نظام الحوافز ا
إذ ًل يكفي أن يتم تعيين أفضل األشخاص من حيث الكفاءات ،والقدرات ،ولكن ًل بد أن تتوفر لديهم الرغبة

في العمل ،وًل يتم إًل من خالل اتباع وسائل عديدة لتحفيزهم.
تعريف الحوافز:

تعرف الحوافز على أنها :وسائل يتم بموجبها اإلشباع ،أو هي مجموعة الظروف التي تتوافر في

جو العمل ،وتشبع رغبات األفراد عن طريق العمل في مكان محدد ،كما عرفت الحوافز بأنها :العوامل التي
تدفع العاملين في الوحدة اإلنتاجية إلى العمل بكل قواه لتحقيق األهداف المرسومة .1

كما ًل شك أن هنالك عالقة وثيقة بين الدوافع واشباع حاجات الفرد ،فالدوافع تدفع الفرد للتصرف

معينا على شكل نشاط إلشباع حاجة معينة ،وتوفر الحوافز الرغبة في العمل ،إذ ًل يكفي أن يكون
ا
تصرفا ا
اغبا فيه ،وهنا تبدأ أهمية توفير التحفيز لملء نفوس العاملين
الفرد اا
قادر على العمل ،وانما المهم أن يكون ر ا
بالرضى عن العمل ،ومن ثم ضمان تفانيهم في أدائه ،وابعاد أسباب ومظاهر القلق والتوتر ،وغيرها من

األسباب التي تضعف األداء عندهم.
حاجات العاملين:

يمكن تحديد الحاجات العامة لألفراد كما يلي :2

 -3الراتب :إلشباع اًلحتياجات ال جسدية ،والشعور باألمن ،والحاجات النفسية ،وبالتالي الحاجة إلى
تصميم نظام أجور جيد.

1

كمال العائدي ،مرجع سابق

2

محمود عميان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،دار وائل للنشر األردن ط.2005 ،1
111

 -2األمن الوظيفي :وخاصة على ضوء التغييرات التكنولوجية في القطاع الصناعي وما يشكله من
تهديد لألمن الوظيفي.

 -1الحاجة للصداقة والزمالة والقبول من قبل مجموعة وهذا يشير إلى الحاجة إلى تبني نظام جيد
للتعيين وتوفير الوسائل والسبل لالختالط ،واًلحتكاك مع الزمالء ،وتوفير فترات الراحة ،وبرامج

الترفيه ،وخلق روح الفريق.

ومعنويا.
 -4اًلعتراف باألداء الجيد ومكافأته ماديًّا
ا

أهداف الحوافز:

إن إدارة المنشآت ومن خالل تطبيقها لنظام الحوافز تسعى إلى تحقيق العديد من األهداف نذكر

منها ما يلي:

أوًَّل-الهدف اَّلقتصادي:

وهو الهدف المتعلق بالفائدة التي تعود على مكان العمل والعاملين لديه ،ويندرج تحت بند الهدف

اًلقتصادي ما يلي :1

أ -الزيادة في إنتاجية العمل من خالل األداء المتميز للعاملين.

ب -زيادة مدخالت "الدخل" للعاملين وخلق الشعور باًلستقرار والوًلء للمنظمة.

ج -تخفيض كلف العمل في المنظمة من خالل زيادة اًلهتمام بنوعيته ،والحرص على تقليل الهدر
في الوقت.

د -الحاجات والدوافع.

ثانيا-الهدف المعنوي:
ً

وهو الهدف المتعلق بالعامل مباشرة ،حيث إنه المستهدف من وضع نظام للحوافز ،والذي يكمن في

معا ،ويندرج تحت بند
إشباع حاجات ،ورغبات ذلك العامل مما ينعكس
ا
إيجابيا على مكان العمل ،والعاملين ا
الهدف المعنوي ما يلي :2
أ-

تالفي الكثير من مشاكل العمل كالغيابات ،ودوران العمل السلبي.

المعنويات وقلة الصراعات ،مما يقود إلى خلق استقرار أعلى في الموارد البشرية العاملة في
ب -رفع
ا
المستشفيات ،ووضوح أهدافها على المدى البعيد والقريب.
أنواع الحوافز:
يمكن تقسيم الحوافز إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

1

سهيلة عباس وعلي علي ،أدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر ،األردن ط.2001 1

2

سهيلة عباس ،مرجع سابق.
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أوًَّل-مجموعة الحوافز المادية وتشمل ما يلي :1
 -3األجر :وهو ما يتقاضاه الفرد العامل من مال لقاء قيامه بالعمل المطلوب منه في وقت
معين ،ويساعد األجر في إشباع حاجات الفرد األساسية ،ومن الممكن أن يؤثر في رفع األداء

أيضا حافز مادي إيجابي ويعطي للعامل مقابل الجهد المتميز
وتحسينه ،ويعتبر األجر اإلضافي ا

واألعمال اإلضافية التي يكلف بها زيادة عن عدد ساعات العمل اليومي المحددة.

 -2العالوات الدورية واًلستثنائية :تمنح العالوة الدورية كنوع من الحوافز ،وتستحق العالوات

الدورية بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين ،أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية ،وتكون

حسب النظام اإلداري الخاص بمكان العمل.

أعماًل ،أو بحواثا ،أو
 -1المكافآت التشجيعية :تمنح هذه المكافآت لمن يقدم خدمات ممتازة أو
ا
اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ،أو رفع كفاءة األداء أو توفير النفقات.
ثانيا :مجموع الحوافز المعنوية وتشمل ما يلي:
ً
-1إ شراك العاملين في اإلدارة :وهي عبارة عن إتاحة الفرصة للموظفين للمشاركة بأدائهم وأفكارهم في
التخطيط لتطوير المنشأة ،والتغلب على المشكالت التي تواجههم مما يشعرهم بالرضى واًلنتماء إلى مكان

العمل.

 -2نظم اًلقتراحات :تعتبر نظم اًلقتراحات طريقة من طرق مشاركة العاملين في اتخإذ الق اررات وتؤدي
مشاركة العاملين في اتخإذ الق اررات في المنظمة إلى زيادة وتحسين األداء ،وتحمل المسؤولية واإلقالل من

الشكاوي.

 -1الترقيـة :وتعتبر من عوامل حفز العاملين على العمل ،وتوافر فرص الترقية يعني زيادة ارتباط الموظف
بعمله.

-4الشعور باًلستق رار :شعور العامل باًلستقرار في مكان عمله يعني زيادة وتحسين األداء ،والعكس
صحيح ،والشعور باًلستقرار ينبغي أن يكون من ناحية سياسات المنظمة ولوائحه.

حتما إلى رفع
 -5التوافق اًلجتماعي وحب الزمالء :إن الشعور بالحب والترابط بين العاملين سيؤدي ا
مستوى األداء ،أما إذا كان هناك شعور بالنفور والكراهية بين العاملين "شعور سلبي" ،فإن هذا سيؤثر
بالتأكيد على جو العمل وبالتالي على األداء.

1
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 -7ظروف العمل :وظروف العمل تعني الح اررة والرطوبة ،واإلضاءة والتهوية ،وجميعها تؤثر على أداء
الموظف.

معنويا للفرد لإلقبال على العمل
إيجابيا
حافز
-6وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :تعتبر اا
ا
ا
والتمسك به لما يحققه من رضا إلشباع الحاجات النفسية ،واًلجتماعية.
 -2منح العاملين خطابات شكر :نحو شهادات تقدير ،أو إدراج أسمائهم في لوحة الشرف ،أو توجيه
دعوات لحضور حفالت غداء أو عشاء ،أو طلب اقتراحات من العاملين.

 -1الكلمة الطيبة التي يوجهها الرئيس لمرؤوسيه.
نظـريات الـتحفيز:
أوًَّل -نظرية سلم الحاجات لماسلو:
صاحب هذه النظرية (إبراهام ماسلو) ،وتعتبر من أشهر نظريات الحفز ،وتشير إلى أن الحاجات

هرميا حسب األهمية كالتالي :1
اإلنسانية مرتبة ا
-1حاجات فسيولوجية.
-3حاجات األمن والحماية.
-2حاجات اجتماعية.
-2حاجات التقدير واَّلحترام.
-5حاجات تقدير الذات.

إن نظرية ماسلو ومثلثه في شرح الحاجات األساسية للفرد؛ هي المثال المبسط الذي يظهر عمق

العالقة بين مكان العمل والعامل ،إذ على اًلعتبار أن مكان العمل هو بيئة اجتماعية متكاملة العناصر،

ويتفاعل بها الفرد مع اآلخرين ومع األنظمة فيها ،ومع المواد كذلك ،األمر الذي يشكل لديه توقع نحو دو هر

في المكان ،وحقه منه وهو ما يفسر حالة اًلستقرار أو الصراع للعامل في مكان العمل.

وعندما تتفاعل األنظمة مع حاجات الفرد األساسية ،وهي أولى درجات هرم ماسلو ،هذا سيشكل

عنده قيمة لذاته ،ونظره تدفعه لالنتماء والوًلء للمكان الذي اشبع حاجاته األساسية الفيزيا ئية ،وكذلك حاجاته
النفسية قيمته ونظرته لذاته ،وتفاعله مع اآلخرين؛ مما سيزيد من انتاجيته واستق ار هر في مكان العمل.

ان النظام اإلداري الجيد يستطيع أن يتفاعل مع األفراد بشكل يتماشى مع توفير حاجاته بشكل

متكامل يلقي به للنفع على مكان العمل.
1
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ثانيا :نظرية ذات العاملين
ً

1

قام فريدريك هيرزبرغ بتطوير نظرية متقدمة في الدافعية باًلستناد إلى دراسة إشباع الحاجات،

والتأثير الدافعي لذلك اإلشباع لدى مجموعة من المهندسين والمحاسبين ( حوالي 200شخص) في عدد من

الشركات العاملة في بنسلفيا في أمريكا واستخدام في الدراسة أسلوب الحادث الحرج ( Critical Includent
) بتوجيه السؤالين التاليين إلى األشخاص:

 .3متى شعرت بأعلى مستوى من الرضا والقناعة في عملك؟.
 .2متى شعرت بأعلى مستوى من اًلستياء وعدم الرضا في عملك؟.
وطلب من كل فرد وصف الظروف التي سببت هذين الشعورين.
وقد استنتج هيرزبرغ أن الجوانب/العوامل المرضية في العمل كانت تتعلق بمضمون العمل،

والجوانب /العوامل غير المرضية ترتبط بالبيئة والظروف ،وسمى العوامل المرضية (التي تسبب الرضا)

بالدوافع  ،Motirationوالعوامل غير المرضية عوامل وقاية  /صيانة.

وهذا ا لتمييز يشابه إلى حد كبير التمييز بين العوائد الخارجية ،والعوائد الذاتية ،فالعوائد الخارجية

تتعلق بالظروف والعوامل الخارجية للعمل مثل الراتب وغيره ،بينما تتعلق العوائد الذاتية بجوهر ،وهي جزء

من العمل وتتم حينما يقوم الفرد بالعمل.

لقد أسهمت نظرية هيرزبرغ في توجيه انتباه المديرين إلى عوامل أخرى غير الراتب ،وظروف

العمل ،والسياسات والتي يمكن أن تدفع العاملين للعمل.

وعلى الرغم من اًلنتقادات التي وجهت للنظرية ،إًل أنها ًل تزال تحظي باهتمام العديد من المديرين

الذين يحاولون زيادة الدافعية لدى العاملين ،والميل نحو استخدام العوامل الدافعية التي اقترحتها النظرية.

ويعود ذلك كله لكون هيرزبرغ قد استخدم لغة سهلة مبسطة خالية من المصطلحات والمفردات العلمية

المعقدة.

-2نظرية ( Xو )Yواَّلفتراضات السلبية وايجابية حول اإلنسان:
احدا منها
طا مثالية حول مفهوم اإلنسان وسلوكه ،2
لقد وضع دوجالس كريجور أنما ا
ا
وصفا و ا
ًلفتراضات ) (Xالسلبية (التقليدية) ،والثاني ًلفتراضات ( )Yاإليجابية.
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اَّلفتراضات التقليدية (افتراضات :)X
تصف هذه اًلفتراضات النظ ةر التقليدية للعامل ،فمن مسلمات المدرسة التقليدية أن واجب اإلدا ةر

هو تنظيم عوامل اإلنتاج وتنسيقها ،بالصورة التي تحقق أكبر نفع اقتصادي ،وهو نفس الواجب حين كانت

فلسفة القوة والرعاية األبوية هي األفكار السائدة ،كما أن اإلدا ةر تعني بالجمع بين العامل ،واآللة ،والموارد،

وبالكيفية التي تعطي أكبر حصيدة اقتصادية ،وهي في ممارستها لتحقيق هذا الهدفً ،لبد من أن توجه

جهودها البشرية ،وتهيمن على نشاطها ،وتحدد سلوكها للوثوق من أنها قد استهدفت به النفع الذي ترمي
إليه اإلدارة ،وأن ما قدمته من منجزات هو ما تبغيه اإلدارة منها ،ولوًل التوجيه وتلك السيط ةر ما تم ما تهدف

إليه اإلدارة ،وذلك نتيجة ًلفتراضها عن حقيقة النفس البشرية ومحددات السلوك التالية على النحو التالي :
 .3إن اإلنسان بطبيعته سلبي وًل يحب العمل.
 .2إن اإلنسان كسول وًل يرغب بتحمل المسؤولية في العمل.
شخصا يقوده ويوضح له ماذا يعمل.
دائما أن يجد
ا
 .1يفضل الفرد ا

 .4يعتبر العقاب أو التهديد بالعقاب من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان على العمل ،أي:
خوفا من العقاب والحرمان وليس حبًّا في العمل.
إن اإلنسان يعمل ا

 .5تعتبر الرقابة الشديدة ،والدقيقة على اإلنسان ضرورية كي يعمل حيث ًل يؤتمن الفرد على
شيء هام دون متابعة واشراف.

 .7يعتبر األجر والمزايا المادية أهم حوافز العمل.
طريقا ذو شقين،
وعلى أساس هذه اًلفتراضات ،فقد اتخذت اإلدارة الخطط واألساليب المالئمة ،فسلكت
ا
شعار لها في إدارة جهود األفراد من ناحية وجعلت التهديد واإلشراف المحكم
اتخذت القوة (سياسة العصا) اا

وسائلها ،بينما التزمت باللين والتراضي ،وجعلت شعارها في إدارة جهود العاملين التسامح وارضاء رغبات
العاملين (سياسة الجزرة) من ناحية أخرى.

وكانت هذه السياسة عنوان إدارة النصف الماضي من هذا القرن حيث طبقتها واستنفذت كل

وسائلها فلم تجد في إدارة اللين غير تباين المنجزات إذ مازال هناك من يتوقع المزيد من العطاء دون التفكير
بمزيد من إعطاء المقابل .لذلك ولهذا فقد ندمت تلك اإلدارات على إتباعها سياسة اللين الخالص ،واستبدلتها

وعادًل".
صارما
بالحكمة القائلة" :كن
ا
ا

ولقد انطلقت هذه السياسة التقليدية في إدا ةر العاملين من افتراضات ظالمة حول سلوك األفراد،

أثبتت العلوم اًلجتماعية بطالنها ،كما وضحتها حقائق جاء بها العلم مختبراته ومن صفوف الدراسة ومن

بيوتنا ،ومن الصناعة لحد معين .فلم تثبت تلك اًلفتراضات التي ألصقت باإلنسان.
بيوتها أو ا
111

بل إنها أصداء لما تنتجه اإلدا ةر من خطط دفاعية ضد افتراضات خاطئة في السلوك اإلنساني.
اَّلفتراضات اإليجابية حول اإلنسان (افتراضات :)Y
تخالف هذه النظرية أ اوًل تلك اًلفتراضات في السلوك اإلنساني ،والتي وصفت البشر بنعوت سلبية،

تلك اإلفتراضات التي حجبت النور عن الجانب اإلنساني لإلنتاج ،وتناست دوافع عديدة تدفع العاملين نحو

العمل وهي مفتاح السلوك.

إن نظرية ( ) Yإلى جانب اهتمامها بدوافع العمل ،وحاجات العاملين؛ فإنها تحاول تقديم فروض

أخرى نفسر بعض مظاهر السلوك اإلنساني على النحو التالي:

-3تنظر للعاملين على طبيعتهم الحقيقية كبشر لم يخلقوا ضد آمال اإلدا ةر وأهدافها.
 -2ليست اإلدارة هي التي تضع العاملين في مواضع اإلحساس ،وتحمل المسؤوليات وتوجيههم
نحو أهدافها ،بل إن كل ذلك مغروس في نفوس العاملين ،وما على اإلدا ةر سوى إعانتهم على

تحقيقا ألمانيهم ،واعانتهم على تحقيق أهدافهم ،وتوجيه
تطوير واكتشاف تلك الصفا ت اإلنسانية
ا
أنفسهم بجهودهم الخاصة توجيها ِّ
يؤمن تحقيق أهداف اإلدارة وأهداف العاملين ،تلك السبل التي
ا
ًل تتعدى التشجيع واتاحة فرص التقدم ،واطالق آفاق المستقبل أمام الطامحين ،وبهذا تستبدل
إدارة اإلكراه باإلدارة باألهداف ،وهو مفهوم جديد نسبيًّا في اإلدارة.

قائدا وليس
 -1إن اإلنسان يطلب الحرية في العمل ،والتحرر من القيود ،وهو يفضل أن يكون ا
تابعا ،ولهذا ركزت اإلدارة باألهداف على تشجيع النقد الذاتي كوسيلة لتقييم العاملين ورقابتهم.
ا

خوفا من العقاب.
-4كما آمنت اإلدا ةر باألهداف بأن اإلنسان يعمل أمالا في المكافأة ًل ا

لقد أشاعت فروض النظرية الحديثة أسلوب القيادة ،واإلشراف الديمقراطي الذي يسمح لألفراد

بحرية العمل ،وشجبت األساليب اًلستبدادية في القيادة ،وما دامت ًل تتفق كصفة عامة مع الطبيعة البشرية.
-2نظرية التوقع :1
كبير إذا ما توقع أن النتائج
مجهودا اا
تقوم نظرية التوقع لفيكتور فروم ،على أساس أن الفرد يبذل
ا

المحققة ستكون مؤكدة ،فدافعية الفرد للقيام بأداء معين من العمل تحكمه منافع العوائد التي يتوقع أن يحصل
عليها من األداء ودرجة هذا التوقع لدى الفرد ،أي :إن الدافعية ألداء معين يساوي منفعة العوائد.

وان احتمال تحقيق العوائد يتراوح بين الصفر ،والواحد الصحيح ،ولذلك نجد أن هناك أكثر من عالقة:
 عالقة بين المجهود الكبير الذي يبذله الفرد ،وبين مستوى األداء الذي تطلبه المنظمة.1
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 عالقة بين مستوى األداء الذي تطلبه المنظمة ،وبين الثواب. عالقة بين الثواب ،ومضاعفة جهد الفرد.فاعال؛ ًلبد أن يكون له تأثيره الواضح في دفع األفراد،
لكي يكون نظام العوائد في المنظمة ا

وتحفيزهم في زيادة اإلنتاج من خالل بذل الجهود اإلضافية ،وتشير األبحاث بأن نظام العوائد الفردي أكثر

فاعلية من العوائد الجماعية ،لكي يعكس بصو ةر واضحة الفروقات بين أداء األفراد ،وجهودهم.

وهناك خصائص ًلبد من توفرها في نظام العوائد لكي يكون أكثر فاعلية منها :عدالة العائد ،وأن

مرنا مع مراعاة الكلف لهذا النظام.
يكون العائد
اضحا ،وأن يكون ا
ملموسا وو ا
ا

مفهوم تقييم األداء وأهدافه:

يمكن تعريف تقييم األداء بأنه :عملية إصدار حكم على أداء وسلوك العاملين في العمل.
ويترتب على إصدار الحكم :ق اررات تتعلق باًلحتفاظ بالعاملين ،أو ترقيتهم ،أو نقلهم إلى عمل آخر

داخل المنظمة أو خارجها ،أو تنزيل درجتهم المالية ،أو تدريبهم وتنميتهم أو فصلهم واًلستغناء عنهم .1

كبير من اهتمام القيادات اإلدارية ،ومسؤولي إدارات القوى البشرية،
وتحتل هذه العملية جزاءا اا
والعاملين أنفسهم ،وذلك لما للق اررات التي تترتب على عملية تقييم األداء من نتائج إيجابية ،أو سلبية مع

المنظمة والعاملين أنفسهم.

أيضا بأنه :عملية دورية منتظمة يقوم بممارستها المدير من خالل جمع
ويمكن تعريف تقييم األداء ا
المعلومات عن اإلنجازات الفعلية للعاملين معه خالل مدة مسابقة ،ومقارنتها بمعدًلت األداء القياسية المعدة

سلفا ،وبذلك فهي فعالية تتطلب استخدام مهارات مختلفة من المدير لتطوير أداء األفراد العاملين معه ،ومن
ا
خالل نظام متكامل وشامل يعتمد أسلوب نمطي معروف لدى المدير (المقيم) ،والعاملين (المقيمين) ،وتسعى

إلى تحقيق األهداف التالية :2
-1للفـــرد:

 توفير المعلومات عن مستوى أدائه. تحديد وسائل تطوير األداء ومجاًلت الترقية المستقبلية. توضيح األ عمال األكثر مالءمة للصفات والمهارات التي يتمتع بها الفرد.-3للمنشأة (مكان العمل):
 توفير المعلومات عن أداء العاملين ومدى مساهمتهم في تحقيق أهدافها.1
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2

عادل الزيادي ،مرجع سابق.
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 تحديد اًلحتياجات التدريبية المستقبلية للعاملين. تحديد األفراد الذين يمكن ترقيتهم إلى منصب أعلى واألفراد الذين يمكن إحالتهم علىالتقاعد أو اًلستغناء عن خدماتهم.

 تحديد نوع ومستوى الحوافز الممنوحة. تقويم كفاءة األفراد في القيام بواجباتها الرئيسية (اًلختيار ،التعيين الترقية).-2للمجتمــع:
 -تحقيق هدف العدالة اًلجتماعية من خالل تطبيق معايير محددة على جميع العاملين

الذين يمارسون أعمال مماثلة ضمن المجتمع أو الدولة بغض النظر عن الفروق

الشخصية التي ًل عالقة لها باألداء.

 -الوفاء بالمتطلبات القانونية التي تنص عليها التشريعات ،والقوانين ،واألنظمة،

والتعل يمات التي تحدد سلوك كل من اإلدارة ،والعاملين في أي مجتمع.
عناصر عملية التقييم:
يمكن تحديد العناصر الرئيسة لعملية تقييم أداء العاملين بثالثة وهي:
-1المقيم (المدير أو المشرف):

مسبقا ،وتتأثر نتائج العملية
وهو الشخص الذي يقوم بعملية التقييم باستخدام نماذج ،أو وسائل محدد ا

بسلوكياته وتصوراته.

-3المقيم (الموظف أو العامل):
وهو الشخص الذي يتم تقييم أداءه الفعلي ،والذي يشمل عناصر محددة من العمل ،وقابلة للقياس،

وتكون ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على أداء المؤسسة.
-2نـظام التقييـم:

وهو اإلطار الذي تتم خالله العملية ،إذ تحدد العناصر التي يجري التقييم على أساسها وفق مقياس

مسبقا ،ويمكن استخدامه لقياس أداء األفراد الذين يمارسون
أعماًل متماثلة في دوائر أو أقسام المؤسسة.
ا
معد ا
إن الوسيلة إليجاد أرضية مشتركة لجميع هذه العناصر هو وجود نظام متكامل لتقييم األداء ،يكون

اضحا لكل من المديرين والعاملين ،وقابلة للتطبيق دون وجود مجاًلت كبيرة لتفسيرات مختلفة تجعل من
و ا
نتائج التطبيق غير عادلة.
خصائص عينة الدراسة:
لقد تم استخراج التك اررات والنسبة المئوية لوصف إجابات العينة نحو القسم األول من اًلستبانة:
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-1المؤهل العلمي:
ثانوية عامة فما دون

تكرار
7

نسبة

المؤهل
دبلوم

بكالوريوس

37
31

% 12

دراسات عليا

1

% 12

المجموع

50

% 300

%32
% 12

(جدول  3الخصائص التعليمية لعينة الدراسة)
نالحظ أن  %32من العينة من حملة الثانوية العامة فما دون ،و %12من العينة من حملة الدبلوم،

و %12من العينة من حملة البكالوريوس ،أما  %32من العينة فمن حملة الدراسات العليا ،وقد يظهر هنا
التنوع في المستويات العلمية لموظفي و از ةر العمل.

 )2الخب ةر العملية:
أقل من سنة

تكرار
5

نسبة

الفئة

5 -3

30 – 7

37
31

% 12

35 -33

 37سنة فأكثر

1
3

% 32

المجموع

50

% 300

% 30
% 12

%2

(جدول  2خصائص الخب ةر العملية لعينة الدراسة)
نالحظ أن  % 30من العينة تقل خبرتهم عن سنة ،و  %12من العينة تتراوح خبرتهم بين ( -3

 )5سنوات ،و  %12من العينة تتراوح خبرتهم بين (  ) 30- 7سنوات ،ة  %32من العينة تتراوح خبرتهم
بين (  ) 35 – 33سنة ،و  %2من العينة تزيد خبرتهم عن  35سنة.

وهنا يظهر التنوع في عدد سنوات الخبرات لموظفي و ازرة العمل وأعمارهم الوظيفية والتي توضح أن

توزيعا ضمن المتوسط للعمر الوظيفي.
أكثر الموظفين
ا
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عرض نتائج الدراسة:
لقد تم استخراج الوسط الحسابي ،واًلنحراف المعياري لوصف إجابات العينة نحو الفقرات أدناه.
السؤال

الوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري

.3

4.1000

0.76671

.1

4.3400

0.21124

.4

4.0200

0.71536

.7

1.1200

0.52276

.2

4.3200

0.52255

.1

.30

4.3700
4.1200

0.47661

.33

4.2200

0.74035

.32

4.2200

0.54524

.34

4.2400

0.61711

.37

4.3400

0.62262

.36

4.3700

0.63026

.31

4.2400

0.75752

.2

.5
.6

.31
.35

.32
.20

0.76007

4.2000

0.60633

4.1000

0.56341

4.2000

0.77760

0.70212

4.1200

0.60227

4.2200

0.73201

4.3700

4.3200

4.3200

(جدول  1الوسط الحسابي وًلنحراف المعياري لوصع إجابات العينة حسب الفقرات)
نالحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعاله ،وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من

متوسط أداة القياس (.)1
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اختبار الثبات:
لقد تم استخدام اختبار (كرونباخ ألفا) لقياس مدى ثبات أداة القياس ،حيث بلغت قيمة = 

 %27.06وهي نسبة ممتا ةز كونها أعلى من النسبة المقبولة .%70
اختبار الفرضيات :
الفرضية ( : ) 1
ً : Hoل تؤثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي .
 :Haتؤثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي.
نتائج اختبار الفرضية
T

المحسوبة

33.34

T

الجدولية

2.0017

T

SIG

0.000

نتيجة الفرضية العدمية

HO

رفض

(جدول  4نتائج اختبار الفرضية األولى للدراسة حسب التحليل الحاسوبي)
فقد تم استخدام اختبار اًلنحدار البسيط ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن

قيمة ( Tالمحسوبة = ) 33.34أكبر من قيمتها الجدولية ،وبما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية

) (HOإذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ،وترفض الفرضية العدمية ) (HOإذا كانت القيمة
المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية ) ،(HOونقبل الفرضية البديلة

) (Haوهذا يعني تؤثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي.
الفرضية ( : ) 3

في قياس الفرضية الثانية ،والتي تحتوي على شقين :الخب ةر العملية ،والمؤهل العلمي وأثرهما على

أداء العاملين ،وقد تم دراسة هذين العاملين كعوامل أساسية في نظام إقرار الحوافز للمنشآت بشكل عام،

كما يلي:

ً : Hoل تؤثر الخب ةر العملية على أداء العاملين في القطاع الحكومي.
 :Haتؤثر الخب ةر العملية على أداء العاملين في القطاع الحكومي.
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نتائج اختبار الفرضية
F

المحسوبة
3.772

F

الجدولية
2.20

F

SIG

0.322

نتيجة الفرضية العدمية

HO

قبول

(جدول  7نتائج اختبار الفرضية الثانية للدراسة حسب التحليل الحاسوبي)
فقد تم استخدام اختبار  ، ANOVAونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة

(  Fالمحسوبة = ) 3.772أقل من قيمتها الجدولية ،وبما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية )( HO
إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ،وترفض الفرضية العدمية ) (HOإذا كانت القيمة

المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العدمية ) ،(HOونرفض الفرضية البديلة

) ،(Haوهذا يعني ًل تؤثر الخبرة العملية على أداء العاملين في القطاع الحكومي ،وهذا يبرره النظام اإلداري
المستخدم في القطاع الحكومي العام ،والد وران الوظيفي (التنقل) للعامل في أقسام ومؤسسات القطاع

الحكومي حسب أهداف المؤسسة.

ً : Hoل يؤثر المؤهل العلمي على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن .
 :Haيؤثر المؤهل العلمي على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن.
نتائج اختبار الفرضية
F

F

F

المحسوبة

الجدولية

SIG

3.217

2.70

0.101

نتيجة الفرضية العدمية

HO

قبول

(جدول  6نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة حسب التحليل الحاسوبي)
فقد تم استخدام اختبار  ،ANOVAونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة

( Fالمحسوبة = ) 3.217أقل من قيمتها الجدولية ،وبما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية )(HO
إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ،وترفض الفرضية العدمية ) (HOإذا كانت القيمة

المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العدمية ) ،(HOونرفض الفرضية البديلة

) ،(Haوهذا يعني ًل يؤثر المؤهل العلمي على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن.
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من خالل النتائج السابقة نالحظ :أنه تم نقض النظرية الثنائية للدراسة عند اختبارها عمليًّا ،بحيث

لم يظهر أن هناك عالقة بين المتغيرات الشخصية |( العلمية والعملية) على أداء العاملين ،وهذا عكس نتائج
الدراسات السابقة ،ويبرر ذلك نظام الحوافز الذي يعمل به في كل مكان عمل.

النتائج والتوصيات:
أوًَّل-النتائج:
لقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
 -3تؤثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن ،وتعتبر هذه النتيجة منطقية،
وتتفق مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة ،إذ إن الحفاظ على الحصول على الحوافز يرتبط
بضرو ةر تحسين أداء العامل ،إذ إن الحافز هو مصدر دخل للعامل ،ومن المهم بالنسبة له الحفاظ

عليه.

ً-2ل تؤثر الخب ةر العملية على أداء العاملين في القطاع العام الحكومي في األردن ،إذ إن تقسيم
الحوافز يأتي من خالل قياس األداء ،والذي يتطلب مهارات عملية معينة يمكن أن يحصل عليها
العامل بغض النظر عن خبرته الفعلية ،وكذلك النظام اإلداري المتبع في القطاع العام الحكومي

بحيث يتم نقل الموظف من مكان آلخر حسب ما يخدم المصلحة العامة ،األمر الذي ًل يحصر
الخب ةر العملية للعامل (الموظف) في مكان عمل واحد ،أو مجال عمل واحد ،كما إن نظام الحوافز
المتبع في القطاع العام ًل يراعي نوعية الخبرة الفعلية المكتسبة بل يحدد من خالل عدد سنوات

عمل الموظف (العامل).

ً-1ل يؤثر المؤهل العلمي على أداء العاملين في القطاع الحكومي ،وهذه النتيجة عكس النتائج
التي توصلت لها دراسات قياس أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الخاص ،وذلك

لخصوصية القطاعين ،ومنهجية تقسيم العاملين حسب مؤهالتهم العلمية على الوظائف والمهن التي

يشغلونها.
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ثانيا-التوصيات:
ً
يوصي الباحث بما يلي:
 -3اًلهتمام بأن تتناسب رواتب الموظفين مع مستوى أدائهم في العمل لحفزهم على رفعة.
 -2التركيز على تقديم تعويضات كافية وعادلة عند تقاعد الموظفين.
 -1اًلهتمام بوضع نظام فعال لتقييم أداء الموظفين.
-4اًلهتمام بتقديم الدعم ا لمعنوي والثناء للموظفين لرفع مستوى أدائهم.
 -5إجراء دراسات أخرى حول موضوع الدراسة من خالل تطبيقه على قطاعات أخرى
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المراجع:
أوًَّل -الكتب:
 حسين حريم ،السلوك التنظيمي ،دار حامد للنشر والتوزيع ،األردن .2004 -زهير الصباغ ود ةر نعيم ،إدا ةر القوى البشرية ،دار الندوة ،األردن .3127

 سهيلة عباس وعلي علي ،إدا ةر الموارد البشرية ،دار وائل للنشر ،األردن ،ط .2001 ،1 -عادل الزيادي ،إدا ةر األفراد والعالقات اإلنسانية ،مكتبة عين شمس ،مصر .3112

 محمود العميان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،دار وائل للنشر ،األردن ،ط .2005 ،1 -محمود القريوتي ،السلوك التنظيمي ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،األردن .2000

ثانيا-الرسائل العلمية:
ً

 غازي عبد الحامد ،أثر الحوافز على رفع أداء العاملين في المستشفيات العامة والخاصة األردنية،رسالة ماجستير جامعة آل البيت ،األردن .2002

 -عبد الوهاب الحاليبة ،أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام في

األردن دراسة تطبيقية على أمانه عمان الكبرى ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن

.2031

 كمال الع ائدي ،أثر الحوافز على األداء في المنشآت العامة للصناعات القطنية في العراق ،رسالةماجستير جامعة آل البيت اًلردن .2000

ثالًثا-األبحاث العلمية:

 -يوسف حمامي ،تقويم أداء العاملين ،األردن ،معهد اإلدا ةر العامة.

 أنس عبد الباسط ،وسليمان حمادي ،الحوافز وأثرها على األدراء دراسة ميدانية ،مجلة الرافدين،العراق ،العدد  11مجلد .2001 13

 علي عبد الوهاب ،محمد علي ،أثر الحوافز على العاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربيةالسعودية ،المملكة العربية السعودية ،معهد اإلدارة العامة .3122

 -فريد نصيرات ،إدا ةر المنظمات الصحية ،الجامعة اًلردنية ،األردن .2000

 موسى اللوزي ،اتجاهات األفراد العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية نحو أنظمة الحوافز،مجلة دراسات الجامعة األردنية ،األردن ،عدد .3115 ،22
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:المواقع اإللكترونية-ابعا
ًر
- https://www.google.jo/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ess
ay.utwente.nl/62260/1/Daisymaster_thesis.pdf&ved=2ahUKEwj06JGR29LYAhUMKVAKHQ
Y4D3UQFjACegQIFRAB&usg=AOvVaw0sXyF_Y2CVHXCU3F
WJCZjG
:المراجع اإلنجليزية-خامسا
ً
- Ying, Zhang. The impact of performance management system
system of performance, Analysis with WERS 2004.
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استبانة حول أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن "دراسة ميدانية :و ازرة العمل"
السادة /

المحترمون

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الحوافز على أداء العاملين في القطاع الحكومي في األردن ،لذا

نرجو التكرم بتعبئة هذه اًلستبانة ونحن نتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي تقدمونها ولن تستخدم

إًل ألغراض البحث العلمي.

وتفضلوا بقبول فائق اًلحترام
القسم األول :المعلومات العامة:
نرجو التكرم بوضع إشا ةر (×) عند اًلختيار المناسب:
 – 3المؤهل العلمي:
أ) ثانوية عامة فما دون

ب) دبلوم

ج) بكالوريوس

د) دراسات عليا( ماجستير و دكتوراة)

 – 2الخب ةر العملية:
أ ) أقل من سنة

ب)  5-3سنوات

ج)  30-7سنوات

د)  33سنة  35 -سنة

ه)  37سنة فأكثر
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القسم الثاني :نرجو التكرم بوضع إشارة (×) عند اَّلختيار المناسب:
العبــــــارة

أوافق

بشدة

أ) الحوافز

 -3أحصل على راتب يكفي لمواجهة
متطلبات الحياة.

 -2تقدم الو ازره مكافئات مجزية للموظفين
األكفاء في عملهم.

 -1أحصل على راتب أعلى مما قد أحصل
عليه في و ازرات أخرى

 -4إن الحوافز المادية هي األكثر تأثي ار
على أدائي في العمل.
 -5أحصل على تأمينات صحية و
اجتماعية مناسبة.

 -7تتاح لي فرصة الحصول على اجازاتي
السنوية دون عوائق تذكر.

 -6يغطي التأمين الصحي جميع أفراد
أسرتي.

 -2تقوم الو ازره بمنحى اجازة مرضيه
مباشرة فور حاجتي إليها.

 -1تقدم الو ازره تعويضات كافية وعادلة
عند تقاعد الموظف.

 -30تتعامل الو ازره تعامال حسنا مع
الموظفين

ب) األداء

 – 3أنجز عملي دون أخطاء تذكر
 -2هناك انخفاض في تأخيري عن العمل
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أوافق

محايد

َّل

أوافق

َّل أوافق
بشدة

ً -1ل أتغيب عن عملي دون حاجة أو
ظروف قاهرة.

 -4أبذل جهدي لتأدية عملي على أكمل
وجه.

 -5يوجد تحسن في أدائي في العمل
 -7اقوم باًلبداع في عملي.

 -6اقوم باستشارة مدرائي حول مختلف
جوانب العمل

 -2أحأول التفوق في عملي على زمالئي
 -1أتقبل اقتراحات مدرائي في العمل

 -30اقدم العون لزمالئي ًلنجاز عملهم
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