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فيها   افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية  تلتزم  التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  تقبل 

 :والجدية وتحترم قواعد النشر التاليةاألصالة العلمية والدقة 

 :للمقاالتبالنسبة  

 :اآلتيةتنشر املجلة املقاالت التي تستوفي الشروط  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير  االلتزام 

 .العلميلشروط البحث   والتي تستجيب املحكمة،

تحكيم املواد العلمية   واملوضوعية في الحياد    التحكيم مبدأتعتمد هيئة   •

أو   الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  مع  للنشر  املرشحة 

 .األنظمةمساسها بمبادئ باألشخاص أو  

تكون   وأال يراعى في املقاالت املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية   •

 .ملتقىمحل نشر سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةواضيع املقدمة ضمن اختصاص أن تكون امل •

السالمة   • وقواعد  الدقة  املقاالت  تلتزم  حجم    وأال   اللغوية،أن  يتعدى 

 .البحث  ومالحقهوامش، مصادر صفحة مع احتساب  15العمل 

بلغة البحث   •   وآخر بإحدى ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص 

 العربية، الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(.  اللغات:

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

من   • املترجمة  األعمال  الفرنسية،  وإلى:تقبل  أو  اإلنجليزية    العربية، 

  .األملانية

 .أعاله ذكورة  مختصين في اللغات امل  تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين  •
 

 

 

 قواعد النشر
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القراء األعزاء، تتشرف هيئة إصدار املجلة والهيئة العلمية ملركز جيل البحث العلمي بأن تتقدم إليكم  

األحوال،  بأسمى التبريكات بمناسبة عيد الفطر املبارك أعاده هللا على سائر األمة اإلسالمية  وهي بأحسن  

السيما في ظل ما تشهده فلسطين الوطن وقدسها الشريف من عدوان آثم همجي يستهدف التطهير العرقي  

 لألمة اإلسالمية وهو ما نشجبه كفاعلين في املجال البحثي.

وسنعمل على مستوانا جاهدين على طرح أعداد خاصة لالستكتاب حول الوطن الفلسطيني وتطوراته  

 ة الجمعية التي توحدنا حول القضية . إيمانا منا بالذاكر 

كما تفيدكم بهذا العدد وضمنه مقاالت متينة تتعرض بالتحليل ملواضيع مختلفة تمت بالصلة الوثيقة  

 ملجال العلوم السياسية كالهوية والشورى واالنتقال السياس ي والتدبير املالي . 

 

 احلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلاتو

 هادية حيياوي أ.د. رئيسة التحرير /
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 اهلوية وأثرها يف تشكيل السياسة اخلارجية االيرانية

Identity and It's Impact on Iranian Foreign policy Formation 

 ابحثة دكتوراه  جامعة حلوان مصر ،  شيماء حممد أبوعامر  
Shaima Muhammad Abu Amer, PhD researcher, Helwan University, Egypt 

 
 

 : ملخص 
تعد هوية الدولة أحد أبرز احملددات الفكرية اليت ينبغي دراستها عند دراسة العوامل املؤثرة على تشكيل السياسة 

ويف ذات الوقت أثرها على زايدة   اخلارجية. وحتاول الدراسة أن توضح أتثري اهلوية االيرانية على تشكيل سياسته اخلارجية
حدة الصراع الطائفي يف املنطقة. حيث أتيت الفرضية األساسية أبن هوية الدولة االيرانية تلعب دورا حاكما يف تشكيل 

اهتمت   واليت  البنائية  للمدرسة  النظرية  االسهامات  الدراسة  تتناول  اثبات ذلك  اخلارجية. ويف سبيل   بتأثريسياستها 
كرية على السياسة اخلارجية ، مث مكوانت اهلوية اإليرانية ، مث تناولت الدراسة أثر اهلوية على تشكيل السياسة العوامل الف

 اخلارجية وأخريا العوامل واملتغريات اليت ادت اىل اندالع الصراع الطائفي يف منطقة الشرق األوسط يف الفرتة األخرية . 

 .املدرسة البنائية    – هلوية  ا  –الطائفية    – إيران    الكلمات املفتاحية: 

 
Abstract 

The identity of the state is one of the most important determinants in the factors  that influencing 
the formation of foreign policy. The study attempts to clarify the impact of Iranian identity on the 

formation of foreign policy and at the same time its impact on the sectarian conflict in the region. 

The basic Hypothesis's is " identity of the Iranian state plays a dominant role in shaping its foreign 
policy". In order to prove this, the study deals with the theoretical contributions of the 
Constructivism, then the components of Iranian identity and its impact on the formation of foreign 
policy, and finally the factors that led to the sectarian conflict in the Middle East. 

Key Words: Iran – Sectarianism- identity – Constructivism  . 
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 املقدمة : 
احملللني  آراء  تباينت  الطائفي، وقد  تزايد حدة االستقطاب  السنوات األخرية  الشرق األوسط يف  منطقة  شهدت 
السياسيني حول أسباب ومربرات هذا االستقطاب يف املنطقة، فالبعض أرجعها للسياسات الطائفية اليت تتخذها دول 

، والبعض اآلخر اىل تنامي الدور الذي لعبته اجلماعات اجلهادية االسالمية خاصة نطقة خاصة اجلمهورية اإليرانيةامل
تنظيم )داعش(. وحتاول هذه الدراسة تبني دور اهلوية اإليرانية يف تشكيل سياستها اخلارجية ، وأثرها على زايدة التوتر 

 الطائفي يف املنطقة. 

تمد هذه الدراسة على املنهج البنائي لتحليل السياسة اخلارجية االيرانية، وهو املذهب ويف سبيل ذلك سوف تع
القائم على االعرتاف أبمهية اهلوية والعوامل الفكرية يف تشكيل السياسة اخلارجية، يف حماولة لدراسة السياسة اخلارجية 

ة اخلارجية أييت بناء على حساابت املصاحل املادية ويف ، واليت تفرتض أن سلوك السياسااليرانية بعيدا عن املناهج الواقعية
سياق توازن القوى االقليمي. اال أننا يف هذه الدراسة حناول أن نوضح دراسة أتثري األبعاد الفكرية على السياسة اخلارجية 

الدراسات اليت   . ومن املالحظ ان معظماإليرانية ودورها يف تشكيل سياساهتا اإلقليمية جتاه منطقة الشرق األوسط  
لتفسري السياسة االيرانية    األيديولوجيتتناول األبعاد غري املادية يف تشكيل السياسة اخلارجية تركز إما على دور البعد  

يف تدعيم عالقاهتا مع اجلماعات الشيعية يف املنطقة ، او تتجه إلثبات أن السياسة االيرانية أتيت يف اطار احلفاظ على 
مصاحلها القومية يف املنطقة وأهنا سياسة برامجاتيه تدفعها املصاحل القومية بغض النظر عن الدور الذي تلعبه العوامل 

 ة والفكرية . األيدلوجي
وما حتاول هذه الدراسة أن تبينه هو دور اهلوية االيرانية يف تشكيل سياستها اخلارجية، وهل اهلوية االيرانية مبكوانهتا   

املتعددة هي املشكلة للمصاحل اإليرانية، وأتثري ذلك على حدة االستقطاب الطائفي يف منطقة الشرق األوسط ، فهل 
 ة هي السبب يف اندالع الصراع الطائفي يف املنطقة يف الفرتة األخرية. اهلوية  االيرانية الشيعي

اهلوية القومية اإليرانية  تلعب دورا حاكما يف تشكيل سياستها اخلارجية جتاه منطقة فرضية الدراسة وتساؤالهتا:
ا يف تشكيل سياسة اجلمهورية فاهلوية اإليرانية مبكوانهتا املتعددة القومية واالسالمية  تلعب دورا هام الشرق األوسط .  

 االسالمية . 
 وتثري هذه الفرضيات عددا من التساؤالت : 

ما هي مكوانت اهلوية املؤثرة على السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه منطقة الشرق األوسط ، وكيف أثرت هذه  ⎯
 املكوانت على تشكيل سياستها اخلارجية يف املنطقة ؟ 

 أدت اىل زايدة حدة التوتر ما هي العوامل واملتغريات اليت  ⎯
 الطائفي يف املنطقة يف الفرتة األخرية ؟  ⎯
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وحتاول الدراسة اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل : دراسة االسهامات النظرية اليت تبحث يف أتثري اهلوية 
البنائية أحد أهم النظرايت اليت تبحث يف دور العو  امل الفكرية يف على تشكيل السياسة اخلارجية ، وتقدم املدرسة 

تشكيل السياسة اخلارجية للدول. مث بيان مكوانت اهلوية اإليرانية وكيف تؤثر على تشكيل السياسة اخلارجية اإليرانية  
اهلوية االيرانية    أسباب التوتر الطائفي يف منطقة الشرق األوسط يف الوقت احلايل ، فاذا كانت  .وأخريا من خالل دراسة

 ل السياسة اخلارجية، فما السبب وراء تصاعد التوتر الطائفي يف الوقت احلايل . تلعب دورا هاما يف تشكي

 أوال : النظرية البنائية وأثر اهلوية يف تشكيل السياسة اخلارجية 
ارتكزت معظم الدراسات اخلاصة ابلسياسة اخلارجية لدول الشرق األوسط على املناهج الواقعية، ويعد عمل ستفني 

ويرجع ذلك يف جزء منه إىل أن منطقة الشرق األوسط تعم ابلفوضى .التحالفات من أهم هذه األعمالوالت عن أصول  
وانعدام األمن واليت تعد أحد االفرتاضات اجلوهرية للمدرسة الواقعية. ومع ذلك فعلماء السياسة اخلارجية يف الشرق 

يعرتفوناألوسط   الدولية  ضوءوالعالقات  يف  اجلديدة  الواقعية  األنظمة   بحدود  إبمهال  هلا  وجهت  اليت  االنتقادات 
 األيديولوجية والعقائدية.  

الرتكيز على احملددات اإلقليمية واحمللية  تاليف أوجه القصور السابقة من خالل  ولذلك ظهرت أشكاالا معّدلة منها ل
 جبانب احملددات الدولية والنظامية. 

يف تشكيل السياسة اخلارجية وإدراجها يف   مثل القواعد واهلوايت واأليديولوجياتواالعرتاف أبمهية العوامل الفكرية 
إن إضافة املتغري األيديولوجي أو الفكري إىل املتغريات املادية مثل التهديدات والفرص واجلغرافيا السياسية  إطار التحليل.  

واضح بني ما هو فكري وما هو مادي.  لذلك عند دراسة سلوك السياسة اخلارجية وما شاهبها يعين ضمناا وجود متييز  
التهديد  حتديد  اطاره  يف  يتم  الذي  األيديولوجي  السياق  االعتبار  بعني  يؤخذ  أن  جيب  للتهديدات،  االستجابة  يف 

 1واالستجابة له . 
اخلارجية ، فقد تساءل مثال كل من وقد أدى ذلك اىل تصاعد االهتمام بدراسة دور اهلوية يف تشكيل السياسة  

تلحمي وابرنيت يف كتاب اهلوية والسياسة اخلارجية يف الشرق األوسط ، عن مدى امهية اهلوية بطرح السؤال التايل: هل 
 2اهلوية إىل فهمنا للسياسات اخلارجية لدول الشرق األوسط بطرق قد ال نتمكن من غريها من فهمها؟ تؤدي دراسة

 
1-MaaikeWarnaar , Iranian Foreign Policy during Ahmdinejad:Ideology and Actions, (New York: Palgrave  Macmillan, 2013), Pp 

11-13 
2- ShibleyTelhami, Michael N. Barnett, Identity and Foreign Policy in the Middle East, ( New York: Cornell University press, 2002), 

p 16 
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سات البنيوية اثبات أن املصاحل أتيت يف اطار هيكل اجتماعي وتعتمد على أدوار اجتماعية حمددة اترخيياا وحتاول الدرا
إن البنائية كمنهج لتحليل السياسة اخلارجية والعالقات الدولية هتتم أوال بسؤال اهلوية. فهي    1حتتلها جهات فاعلة.   

 (. agents( هلذه اهلوايت بني الوكالء )social constructionتركز على البناء االجتماعي )

 توضح فقط املعىن الذي بتحديد التهديدات واحللفاء، فاهلوية يف البنائية هي مفهوم عالئقي، فهي ال  وترتبط اهلوية
كما أهنا تلعب دورا هاما يف مسائل   2يصف املرء به نفسه، ولكنها ترتبط أيضا ابلتعريفات اليت متنحها الذات لآلخرين. 

إدراك التهديدات ، واختيار خيار معني من اختيارات السياسة اخلارجية، ابإلضافة إىل التوقيتات املتعلقة ببعض سلوكيات 
االعرتاض الرئيسي على املقارابت .وهي  العناصر اليت جتد فيها الدراسات العقالنية صعوبة يف التوضيح .رجيةالسياسة اخلا

اعتبارها  أن هذه االعرتاضات ميكن  البعض  يرى  املادية ، ومع ذلك  املصاحل والعوامل  بتجاهل  املخاطرة  البنائية هو 
من خالل فصل األبعاد الفكرية ) املعنوية( الناعمة  عن   صحيحة اذا مت النظر اليها من وجهة نظر عقالنية ، وذلك

 املادية . 

ال أنه ينبغي ان نرى أن املقارابت البنائية ال متيز بني املادي واملعنوي: ففي هناية املطاف، ما يعامله العقالنيون على إ
 3أنه موضوعي ومادي  تصبح له صلة ابلسياسة اخلارجية يف سياق اجتماعي . 

 – أحد أهم منظري البنيوية    -وفقا ملا حدده املفكر الكساندر ويندت    - اض األساسي للمدرسة البنائية  إن االفرت 
اهلوايت هي أساس املصاحل. فالفاعلون ال حيملون جمموعة املصاحل بشكل مستقل عن السياق االجتماعي. ويف   أن

كتابه النظرية االجتماعية يرى أن املصاحل حتدد الدوافع اليت تساعد على تفسري السلوك ... املصاحل تفرتض مسبقاا 
اهلوية حتدد أفعال ومصاحل املشاركني يف العالقات   إن 4.ويتهاهلوايت ألن الفاعل ال ميكنه معرفة ما يريده حىت يعرف ه 

الدولية، ابإلضافة إىل إنشاء اهلياكل اليت ميكن أن حتدث فيها أنشطتهم. مبعىن آخر على الرغم من أن النموذج الواقعي 
الفكرية يف اسرتاتيجيات    قد أثبت فائدته لفهم بعض جوانب العالقات الدولية اإليرانية، إال أنه ال يفسر ابلكامل العناصر

 السياسة اخلارجية لطهران. 
األمر الذي يفسر ملاذا يتغري اخلطاب السياسي اإليراين من إدارة آلخري، ومع ذلك تظل النقاط املرجعية الكلية 

  5املستخدمة يف تطوير السياسة اخلارجية اثبتة.

 
1- Ibid, Pp 10-11 
2- MaaikeWarnaar,  p 24 
3-Ibid  , Pp14-16 

4- Alexander Wendt,  Social Theory of International Politics, (New York, Cambridge University Press. 1999), Pp 231 
5-ShahramAkbarzadeh and James Barry, State Identity in Iranian Foreign Policy, British Journal of Middle Eastern 

Studies,March 2016, Pp 614-615 
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السياسية واالجتماعية. ويرى البنائيون أبن "أنظمة   ن حتديد مصاحل الدولة يعتمد على التاريخ والثقافة واخللفياتإ
األفكار واملعتقدات والقيم املشرتكة هلا أيضا خصائص هيكلية وهلا أتثري قوي على العمل االجتماعي والسياسي.  من 

ياكل اليت خالل وجهة النظر هذه فان ما تقوم به اجلهات الفاعلة يف العالقات الدولية، واملصاحل اليت حيتفظون هبا، واهل
   1يعملون يف ظلها حتددها األعراف واألفكار االجتماعية، بدالا من الظروف املوضوعية أو املادية.  

أحد أهم النماذج الدالة على دور اهلوية يف تشكيل السياسة اخلارجية ، هو التحول الدرامي يف املوقف اإليراين   ويعد 
جتاه الوالايت املتحدة بعد الثورة االيرانية من كوهنا أحد أركان املصاحل األمريكية يف اخلليج الفارسي إىل أحد هتديدات 

 2األمن القومي األمريكي . 
هذه الدراسة حتديد معىن اهلوية ، فمعظم  تعريفات اهلوية تدور حول فهم الذات يف عالقتها ابآلخرين،   ومن املهم يف

فاهلوايت ليست فقط شخصية أو نفسية ، ولكنها أيضا اجتماعية ، وتتأثر بشكل عميق بتفاعل الفاعل مع وابلعالقة 
 الفاعل هلوية. مع اآلخرين ، ومن خالل التفاعل واملشاركة يف سياق مؤسسي ينسب  

وميكن تعريف اهلوية الوطنية وابملثل يتم تشكيل هوايت الدولة القومية يف العالقة مع القوميات والدول األخرى.  
على أهنا جمموعة من األشخاص الذين يتطلعون إىل أو يكون هلم وطن اترخيي، ويتقامسون أسطورة مشرتكة وذكرايت 

ة جلميع األعضاء، ولديهم عالمات متييزية عن اآلخرين. ووفقا هلذا  الرأي ، اترخيية ولديهم حقوق أو واجبات قانوني
ان التمييز بني اهلوية الوطنية والقومية مت تصميمه ليس فقط ألغراض حتليلية تتمايز األمة والدولة من الناحية التحليلية. 

وسط على سبيل املثال ميكن أن تكون ولكن أيضاا لتوفري قدر أكرب من الوضوح التارخيي واملفاهيمي. ففي الشرق األ
 3.هوية الدولة متمايزة متاماا عن اهلوايت الوطنية للسكان، األمر الذي يؤدي إىل انعدام األمن احمللي

ويف ظل أن منطقة الشرق األوسط تعم بعمليات الفوضى، فان عمليات تشكيل اهلوية هتتم يف أوال وقبل كل شيء 
 4وختتلف مفاهيم األمن يف مدى حتديد الذات وطريقة حتديدها مع اآلخر بطريقة معرفية.  ابحلفاظ على "األمن" الذايت.

بعد أن استعرضنا االسهامات اليت قدمتها املدرسة البنائية يف توضيح دور اهلوية على العالقات الدولية والسياسة 
اخلارجية ، حناول أن نبحث بعد ذلك مكوانت اهلوية اإليرانية وكيف أثرت هذه املكوانت على سياستها اخلارجية 

 ومدى هذا التأثري . 

 
1-Mahdi Mohammad Nia, Discourse and Identity in Iran’s Foreign Policy , (Iranian Review of Foreign Affairs,  Vol. 3, No. 3, Fall 

2012 Pp35-36  
2ShibleyTelhami, Michael N. Barnett,op,cit P 92 
3- Ibid, Pp8-9 

4- Alexander Wendt , Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, International Organization,  

Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), p  398 
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 ة والرؤية اإليرانية حمليطها اإلقليمي  اثنيا : مكوانت اهلوية االيراني 
قيام  تعد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية دولة ذات اتريخ وحضارة عريقة ، وكان السؤال املطروح دوما، هل أدى 
اجلمهورية اإلسالمية اىل هيمنة األيدولوجية على سياستها اخلارجية، اما أن مكوانت اهلوية اإليرانية األخرى استمرت 

أثري على سياستها اخلارجية ، وعادة ما كان هذا التساؤل يدور حول هل املصلحة القومية اإليرانية أم األيدلوجية يف الت
مكوانت اهلوية اإليرانية سواء   أتثري هي احلاكمة للسياسة اخلارجية اإليرانية، غري أننا نرى ان التساؤل الصحيح هو عن 

 . القومية أو الدينية على سياستها اخلارجية  

فاهلوية اإليرانية تتميز أبن لديها العديد من السمات املتداخلة األمر الذي أدى لتعدد حماوالت رسم مكوانت اهلوية 
اإليرانية واختالف عناصرها. فقد عرفتها سوزان مالوين ابإلسالمية ومعاداة اإلمربايلية واإليرانية )احلضارة االيرانية قبل  

الين أن اهلوية اإليرانية كانت يف يوم من األايم مستوحاة من الشيعة والفارسية والغربية. اإلسالمية (، فيما رأى حمسن مي
وحاول عدد من الباحثني يف اآلونة األخرية حصر مكوانهتا يف  "اللغة الفارسية واملذهب الشيعي واإلسالم والثقافة 

 الشرقية والتصوف الشرقي واحلداثة والتاريخ الوطين". 
ايي أن بناء اهلوية اإليرانية يدور حول العالقة بني اإلسالمية واإليرانية والعالقات التارخيية مع الغرب، بينما رأى هوالد

ويرى صاحل أهنا توازن بني ايديولوجية إيران اإلسالمية والوطنية املستمدة من تراث إيران قبل االسالم، بينما أكدت هنرت 
 نية.  على التنافس بني اهلويتان اإلسالمية واإليرا

يف حني اجته ابحث آخر وهو رامسوس إلينغ ملناقشة "احلديث عن اهلوية" بدالا من اهلوية نفسها، مشرياا إىل أن ذلك 
يعين يف حالة إيران "الدين واللغة والقبيلة واجلغرافيا جنباا إىل جنب مع الطبقة والعرق ". بينما فضل علي أنصاري التمييز  

التوجه  من  بدالا  الفاعلني  واليساريني بني  املتدينني  والقوميني  العلمانيني  القوميني  بني  ميز  حيث  امللموسة   غري  ات 
وعامة  يرى البعض أن مكوانت اهلوية اإليرانية عادة ما تدور حول  القومية او" القوة العظمى " واإلسالمية 1وغريهم. 

يف تشكيل األجندة اخلارجية للجمهورية اإلسالمية ومناهضة اإلمربايلية. حيث لعبت كال منها دوراا هاماا  وإن كان متغريا  
 2.على مدى السنوات املاضية

على التواصل بني اهلوية االيرانية قبل الثورة االسالمية وبعدها ، وعدم حدوث انقطاع أو حتول   ن أنكدأ وينبغي هنا  
مل تقم إبعادة اخرتاع اهلوية اإليرانية.   1979جوهري يف اهلوية االيرانية . لقد أكدت العديد من الدراسات على أن ثورة  

العديد ممن احملللني أن اإليرانية )اهلوية وال يعترب    الشيعة.   وإمنا حافظت على اجلوانب احلامسة هلا واستكملت ابإلسالم و 
 اإليرانية قبل اإلسالم ( تتواجد كهوية منافسة منفصلة عن االسالم ، بل هي واحدة من سلسلة  متوالية للهوية اإليرانية.  

 
1- ShahramAkbarzadeh& James Barry, op,citPp 615-616 
2- ShibleyTelhami, Michael N. Barnett,op,citp 94 
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فأحد أهم مكوانت   1ففي معظم احلاالت ال يفصل اإليرانيون اإلسالم عن الرتاث اإليراين حني يصفون ثقافتهم .
الوطين ابلدولة االيرانية، فايران ك دوله هلا اتريخ حضاري عريق،  ذات حدود معروفة اهلوية اإليرانية هي اإلحساس 

 2.ابهلوية القومية حىت مع  وجود تنوعا عرقيا ولغواي ودينياشعورا قواي  لد لدى سكاهنا  ومرسومة عرب التاريخ،  مما و 

مزيج اإلسالم وااليرانية كاان حاضرين يف قرارات صانعي السياسة يف اجلمهورية اإلسالمية. فمن وميكن القول أن  
وجهة النظر الرمسية يف طهران فان كالمها كان هدفا لإلمربايلية األمريكية والصهيونية وكذلك هدفا للتهديدات الداخلية 

 عام. اليت متثلها جمموعات امللكيني واليساريني والعلمانيني بشكل  

ويف هذا الصدد ينبغي أن نالحظ أن اهلوية القومية كانت قوية منذ األايم األوىل للثورة ، خاصة يف الفرتة اليت شهدت 
. فلم يفصل اخلوميىن الدين عن األمة مطلقاا ، مؤكداا على أن 1980اندالع احلرب العراقية االيرانية يف سبتمرب عام  

ي املنتظر من غيبته.  وقبل فرتة وجيزة من وفاته أصدر فتوى دينية تنص " على أن اجلهد احلريب فتح الباب لعودة املهد 
 .   3محاية الدولة واجب ديين له األسبقية على مجيع االلتزامات اإلسالمية األخرى" 

لتعزيز   ن اهلوية اإليرانية القومية واليت تركز على دورها كقوة اقليمية مل ترتبط فقط مبحاوالت اجلمهورية اإلسالمية إ
دورها يف منطقة الشرق األوسط ، وامنا كانت هلا جذورا اترخيية . فخالل فرتة احلكم امللكي كان امللك ينظر للدور 
االيراين يف املنطقة بوصفه الضامن الرئيسي لألمن اإلقليمي وهو األمر الذي كان سببا للتوتر مع دول اخلليج العريب. 

  . رار السعي اإليراين لتعزيز دورها االقليمي اسبغ البعض عليه البعد الطائفيومع اندالع الثورة اإلسالمية واستم
السعي االيراين للهيمنة االقليمية أو تعزيز دورها كان مستمرا سواء كان ذلك يف شكل تقاليد اإلمرباطورية الفارسية إن  

االسالمية.   اجلمهورية  وأهنا حماطة   4أو حتت ستار  اإلسالمية  الثورة  طليعة  متثل  أهنا  ترى  ما  دوما  إيران  فقد كانت 
استمرت ذكرى احلرب اإليرانية العراقية  بسلطات تتآمر لزواهلا.  وقد ساعدت عوامل كثرية على تعزيز هذا الشعور، فقد  

من قدامى احملاربني يف تلك احلرب، وهم العديد من كبار القادة اإليرانيني هم فيف تشكيل نظرة إيران على العامل العريب 
 5يتذكرون جيدا كيف قام العراق بضم األراضي اإليرانية واستخدم األسلحة الكيماوية وقصف املدن االيرانية ابلصواريخ.

 
1ShahramAkbarzadeh& James Barry,op,citPp 618- 620 
2- GawdatBahgat, AnoushiravanEhteshami, and Neil Quilliam, Security and Bilateral Issues Between Iran and Its Arab Neighbours 

,( London: Palgrave Macmillan, 2017p7 
3- ShahramAkbarzadeh& James Barry, Pp 618-619 
4  -Shireen Hunter, Iran’s Policy Toward the Persian Gulf: Dynamics of Continuity and Change, in 

GawdatBahgatAnoushiravanEhteshami, and Neil Quilliam ,Pp 31-32 
5- Vali Nasr, Iran Among the Ruins: Tehran’s Advantage in a Turbulent Middle East, on , march/ april 2018 : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins 

https://www.foreignaffairs.com/authors/vali-nasr
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins
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طليعة احلركات اإلسالمية والزعيم الشرعي لألمة اإلسالمية. عملت على ويف ظل هذا الشعور اإليراين أبهنا متثل  
اإليرانيةتضييق   االنقسامات  أثر  وتقليل  العريب،  اخلليج  األقرب على ضفاف  والسنية  -الفجوة مع جرياهنا    - العربية 
 الشيعية.

أبو بكر وعمر بن  -حيث اختذت عددا من اإلجراءات اليت مشلت : اإلعالن عن منع شتم اخللفاء الثالثة األوائل  
حكم الساللة الصفوية، ومسح للحجاج اإليرانيني ابلصالة خلف اليت كانت سارية منذ     - اخلطاب وعثمان بن عفان 

" إىل ملد دور اجلمهورية اإلسالمية من سياق "الشيعة اإليرانية  إمام سين أثناء احلج  وغريها. وذلك يف اطار حماوالهتا 
 سياق حركة مجاهريية إسالمية شاملة. 

ية للبلد ظاهرة بشكل ال ميكن الفرار منه. فقد مت إضفاء ومع  ذلك استمرت املالمح األصلية للهوية اإليرانية والشيع
الطابع املؤسسي على مالمح اهلوية االيرانية الشيعية ، بدءاا بنظرية اخلوميين حول والية الفقيه ، إىل قرار اإلبقاء على 

ية والية الفقيه اليت إن نظر 1التشيع اإلثين عشري ابعتباره الدين الرمسي للدولة ومطلب أساسي للتأهل ملنصب الرائسة.
وضعها االمام اخلوميين سامهت يف تعزيز االنقسام بينها وبني دول اخلليج العريب ، فقد كانت قائمة على رفض احلكم 
ابملتطلبات  يفي  ال  اإليرانية  النظر  لوجهة  ابلنسبة  السعودي  امللكي  احلكم  أن  للحكم، كما  شرعي  امللكي كشكل 

كان اخلوميىن يرى أن امللكية الوهابية متناقضة مع تعاليم اإلسالم. فالسيادة ليست جمرد   األخالقية للدولة املسلمة، لقد 
صفة قانونية يف القانون الوطين والدويل، بل إهنا تتطلب شرعية شعبية ودينية أخالقية. وبتحالف الدولة السعودية مع 

ضفاء الشرعية على قيادة آل سعود ، فان "حكومة "الشيطان األكرب" )الوالايت املتحدة(، والتمسك ابملبادئ امللكية إل
احلجاز" كما كان يشري إليها اخلوميين فقدت مصادر شرعيتها كدولة وكحارس للمقدسات االسالمية يف مكة واملدينة. 

. ويف اطار ذلك حتول موسم احلج بعد الثورة االسالمية إىل مسرح رئيسي للمظاهرات السياسية من أتباع النموذج اإليراين
واهتمت السلطات السعودية اجلمهورية اإلسالمية إباثرة االضطراابت. يف مقابل وجهة النظر االيرانية، أتيت وجهة نظر 
رجال الدين السعوديني أو رجال الدين يف الشرق األوسط بشكل عام أبن املذهب الشيعي خارج عن تعاليم االسالم 

 2احلقيقي.

كانت دائما ما ترى أهنا ترى نفسها ابعتبارها دولة قائدة يف منطقة الشرق   خالصة القول أن اجلمهورية االسالمية
طليعة  ابعتبارها  االسالمية  الثورة  اندالع  بعد  أو   ، قومية  دولة  ابعتبارها  الشاه  وقت  ذلك يف  األوسط، سواء كان 

 للحركات وللدول االسالمية يف املنطقة. 

 
1ArshinAdib-Moghaddam, The International Politics ofthe Persian Gulf, A cultural genealogy , (UK:Routledge , 2006), p31-33  
2- Ibid, p29-33  
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والية الفقيه كنظام للحكم ، اىل تزايد اهلوة بني ضفيت اخلليج العريب، وقد أدى قيام اجلمهورية االسالمية وتبىن نظرية  
ورغم التوتر الذي كان يسود العالقات بني الطرفني منذ قيام اجلمهورية ، اال أن الصراع بني الطرفني مل يصل اىل ما 

 وصلت اليه األمور يف السنوات األخرية . 

االيرانية اليت اتبعتها جتاه دول منطقة الشرق األوسط ، مث نوضح بعد ذلك وسوف حناول أن نوضح أوال السياسات  
 أسباب الصراع الطائفي يف املنطقة يف الوقت احلايل . 

 ثرت عناصر اهلوية  االيرانية على السياسة اخلارجية االيرانية: أكيف  
االصعدة، فاملواد املتعلقة ابلسياسة اخلارجية ميكن تتبع أثر اهلوية االيرانية على السياسة اخلارجية االيرانية على خمتلف  

( احملافظة 152يف الدستور االيراين شهدت تداخال بني اهلوية االسالمية واهلوية القومية االيرانية، فقد تضمنت )املادة 
القات على استقالل الدولة، ورفض كافة أنواع اخلضوع ألي قوة متسلطة، واحملافظة على وحدة أراضي الدولة، وإقامة ع

سلمية مع مجيع الدول اليت ليست يف حالة حرب مع إيران، وعدم االحنياز للقوى املتسلطة، ونصرة مجيع املسلمني يف 
( منع عقد أي معاهدة قد تؤدي إىل السيطرة األجنبية على الدولة ، يف حني أشارت 153العامل ، بينما تضمنت املادة ) 

ستكربين يف أي مكان يف العامل ويف الوقت نفسه عدم التدخل يف الشئون ىل دعم املستضعفني ضد املإ(  154املادة ) 
 :1الداخلية للشعوب األخرى. 

 وتثري املبادئ احلاكمة للسياسة اخلارجية اإليرانية يف الدستور اإليراين عدة مالحظات أمهها: 
رجية اإليرانية، حيث قسم الدور الذي لعبته أفكار اخلوميين يف التأثري على املبادئ اخلاصة ابلسياسة اخلا .1

اخلوميين العامل إىل مستكربين ومستضعفني. فيسعى املستكربون إىل اهليمنة على املستضعفني. ويضم جانب املستضعفني 
املسلمني وابقي دول العامل الثالث، وقد طالب بدعم املستضعفني وحركات التحرير حول العامل وطالب حكومة إيران 

 .  2بشرية أبكملها بعد أن أصبحت إيران بعد الثورة مركزا للمقاومة ضد القوى العظمى يف العامل أبن يكون هدفها حترير ال
(، يثري إشكالية أخرى، فاملدى الواسع الذي ميكن أن متثله أشكال الدعم املختلفة 154مفهوم الدعم يف املادة ) .2

الدول األخرى ملساندهتا الودية مرورا قد ترتاوح ما بني إرسال األسلحة والقوات إىل  التعاطف وتقدمي املشاعر  ، إىل 
ابلنصائح األبوية للمظلومني كما أن مفهوم االستضعاف نفسه أيضا من الصعب حتديده. فمن هم املستضعفون، وهل 

 3يقبل املستضعفون دفاع إيران عنهم ؟

 
 .  1989راجع نص دستور  الجمهورية اإلسالمية في إيران الصادر عام  -1
 . 137، ص 1991، أكتوبر10، العدد السياسة الدولية"،  اإليرانيةالجذور الفكرية للسياسة الخارجية وليد محمود عبد الناصر، " د. -2
(. ، ص 2000بيزن ازدي ، مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيران اإلسالمية ، ترجمة:   سعيد الصباغ ، )القاهرة:  الدار الثقافية للنشر،    -3

107 . 
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العديد من األهداف املتناقضة،   تثري املواد املتعلقة ابلسياسة اخلارجية يف الدستور اجلدل ابعتبار أن الدستور محل .3
ومن ذلك عدم التدخل يف الشئون الداخلية للدول األخرى ويف نفس الوقت نصرة املستضعفني يف العامل وما قد يؤدي 

 .   1 شئون الدول األخرى يفإليه ذلك من تدخل 

نالحظ أهنا اجتهت اىل تعزيز أما على سبيل السياسة اخلارجية االيرانية جتاه دول منطقة الشرق األوسط ، فسوف  
دورها االقليمي يف منطقة الشرق األوسط من خالل بناء حتالفات إقليمية وخباصة مع األطراف اليت تواجه التحدايت 
ذاهتا، وأيضا عقدت العديد من التحالفات األخرى يف املناطق اليت تعتربها متس أمنها القومي خاصة يف الفرتة السابقة 

لعربية ،  ومن أهم تضاريس خريطة التحالفات اليت تسعى إيران إلقامتها واحلفاظ عليها لتعزيز أوراقها لبداية الثورات ا
 اإلقليمية ما يلي:

 التحالف السوري اإليراين:  -1
تعد سوراي احلليف االقليمي االسرتاتيجي االقرب إليران، إذ تلعب دورا سياسيا ولوجستيا رئيسيا يف األجندة اإليرانية  

طقة، يف ضوء جوارها اجلغرايف مع حزب هللا واجلماعات الفلسطينية ، كما أهنا تقع على احلدود مع لبنان، والعراق، يف املن
مثلت سوراي ركناا رئيسياا يف هكذا    2وإسرائيل. وابلتايل تعد سوراي ممرا جغرافيا للوصول إىل هذه اجلماعات والدول. 

األمر الذي جعلها جزءاا حمورايا من معادلة   ، وكذلك يف سياستها الدفاعية.سياسة إيران اخلاصة بتعزيز نفوذها اإلقليمي
الصراع اليت ختوضها طهران مع العديد من القوى اإلقليمية والدولية لتحقيق طموحاهتا االقليمية . وابلتايل فإن أي تغيري 

ادلة الصراع مبا يعيد صياغة احتماالت سياسي يف سوراي سيلقى آباثره وتبعاته على السياسة اإلقليمية إليران، وعلى مع
 الصراع واحلرب يف اإلقليم يف املديني املنظور واملتوسط. 

فالتغيري األسوأ من منظور املصاحل اإليرانية، هو سقوط النظام السوري وتبين أي نظام سوري جديد توجهات تتماهى 
إيران لن تقتصر على خسارة الطرف السوري،   بشكل كامل مع املعسكر املناوئ إليران. ويف هذه احلال، فإن خسارة

مبا يعنيه ذلك من خصم من نفوذها السياسي والعسكري إقليمياا، وإمنا ستمثل سوراي ابلتايل عنصر هتديد لبقية عناصر 
هللا   معادلة النفوذ والتأثري اإليرانية، واليت كان التواصل اإليراين معها يرتبط بنظام األسد،  وسيتمثل ذلك يف خنق  حزب 

 3يف لبنان سياسياا ولوجيستياا.

تعزز هذا التحالف منذ الغزو اإلسرائيلي للجنوب اللبناين يف بداية الثمانينات، التحالف مع حزب هللا اللبناين:   -2
ونتيجة للعالقات القوية بني كل من طهران والشيعة يف لبنان، فقد أمدت طهران الشيعة مبعوانت مالية وعسكرية ضخمة 

 
 .74( ص 2002قات العربية اإليرانية ،)يروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، نيفين عبد املنعم مسعد، صنع القرار في إيران والعال د.  -1

2-Mohammed ,Idrees. Turkey and Iran Rivalry on Syria, Turkish Journal of International Relations, Vol. 10, No. 2-3, Summer-

Fall 2011,Pp 88-89 
 خيارات طهران تجاه احتماالت التغيير في سوريا ،  موقع مجلة السياسة الدولية : املأزق االيراني : مالك عوني .  -3

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/1715/.aspx 



 2021 مايو :  30العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
21 

 

 

يف تسليح حزب هللا ويف إقامة اخلدمات االجتماعية مبا فيها املستشفيات واملدارس كما أنه بعد االنسحاب استخدمت  
 1من جنوب لبنان كان وزير اخلارجية اإليراين أول وزير خارجية يزور لبنان.   2000اإلسرائيلي يف عام   

،و  االسالمية  اللبناين ابجلمهورية  تربط حزب هللا  اليت  الصالت  الفقيه، كما   تتعد  نظرية والية  يؤيد  فحزب هللا 
خليفته آية هللا علي خامنئي ، وفضال عن الصالت األيدلوجية   يعربقادة احلزب دائما عن والئهم  للزعيم اخلومينيو

الدوالرات اعرتف احلزب بتلقي ماليني    والدينية ، يتلقى حزب هللا العديد من املساعدات املادية واملعنوية من إيران ، فقد 
من الدعم املايل سنواي من إيران، وال أتيت كثري من هذه األموال من مصادر حكومية فقط، وامنا أتيت أيضا من مؤسسات 

كما تلقى أعضاء احلزب التدريب العسكري على أيدى احلرس   .  ومنظمات خريية يتحكم فيها مباشرة املرشد األعلى 
إىل إيران ليتم    2007مسلح يف  أبريل    500ير  إىل قيام حزب هللا ابرسال  الثوري االيراين . حيث أشارت بعض التقار 

 2تدريبهم بشكل مباشر. 
ومن انفلة القول أن حزب هللا ميثل ابلنسبة إليران مصدراا من مصادر نفوذها يف الشرق األوسط إذ يعزز من  

نه ميكن القول أن إيران تعتمد على احلزب ألن إبينهما، فقدرهتا على مواجهة التهديدات اإلسرائيلية، فنظرا للتعاون  
العديد من  إيران. وتشري  لبنان يف حالة نشوب حرب ضد  اجلبهة مع إسرائيل يف جنوب  بتأليب  يلعب دورا مهما 

   3التحليالت إىل أن إيران سوف تستخدم ورقة حزب هللا ابعتباره السالح األول يف مواجهة املخطط األمريكي ضدها.

أمهية حزب هللا ابلنسبة هلا.  فقد صدرت   2006يف هذا الصدد أظهرت احلرب اإلسرائيلية على لبنان يف يوليو  و 
العديد من التحليالت اليت اعتربت هذه احلرب مبثابة مقدمة حلرب أمريكية إسرائيلية على إيران حلسم امللفات العالقة، 

مجة حزب هللا، وفق رؤية أمريكية إسرائيلية ترى أنه جيب مهامجة وأن هناك خططا أمريكية إسرائيلية معدة سلفاا ملها
حزب هللا، والقضاء على األسلحة اليت ميتلكها أوال قبل توجيه أي ضرابت عسكرية على إيران، ولذلك تعترب إيران أن 

 4حزب هللا هو خط دفاعها األول ضد إسرائيل والوالايت املتحدة. 

 التحالف مع العراق :  -3
كم البعث يف العراق بدأت إيران محلة للمصاحلة مع العراق اجلديد. وهو التغيري الدال عليه التصريح بعد زوال ح

"أبن زوال نظام البعث ليس جيدا أو سيئا، وامنا يعتمد   2003الصادر من الرئيس اإليراين السابق رافسنجاين يف ابريل  
ن ذلك سوف إملتحدة يف انشاء دولة اتبعة يف العراق  فعلى نوع النظام الذي سوف حيل حمله ، فاذا جنحت الوالايت ا

 
1- Bahgat ,Gawdat . Israel and Persian gulf, (USA: University Press Of Florida, 2006).P.p.46-50. 
2- RolaEl Husseini , Hezbollah And The Axis of Refusal: Hamas, Iran and Syria, Third World Quarterly, Vol. 31, No. 5, 2010,  

Pp809-810 
 . 111، ص2006رس ما 68، العدد  "، مختارات إيرانيةسامح همام. " فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ودور إيراني جديد - -3
ان:  محمد عباس ناجي. قراءة في الخطاب اإليراني املساند للمقاومة، ضمن: احمد أبو الوفا وآخرون ، العدوان ،املقاومة الحضارية في حرب لبن   -4

 . 116-  113(، ص2007الدالالت واملآالت ، )القاهرة: جامعة القاهرة، برنامج حوار الحضارات، 
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خر إذا انتهت االنتخاابت إىل صعود حكومة مستقلة فسوف يكون ضارا جدا لألمن القومي االيراين ، على الوجه األ
غلبية الشيعية"، ولذلك دعمت طهران احلكومة املؤقتة يف يكون ذلك يف مصلحة إيران حيث سوف هتيمن عليها "األ 

ووفرت  2004و  يوني العراق  يف  االعمار  مكتب  إنشاء  عن   االعالن  مت  إعادة   300، كما  ملشاريع  دوالر  مليون 
 1اإلعمار. 

كما عملت إيران على حتسني عالقاهتا مع كل األطراف العراقية لتعزيز دورها يف عراق ما بعد صدام، فقد كانت 
 على عالقات راسخة مع  اجمللس األعلى وحزب الدعوة منذ احلرب بني إيران والعراق يف الثمانينات. 

 طهران بعد سقوط صدام حسني، ورغم حرص كل من اجمللس األعلى وحزب الدعوة على وضع مسافة بينهما وبني 
إال أهنما احتفظا بعالقات وثيقة معها، ودافعا عن اجلمهورية اإلسالمية يف مواجهة االهتامات األمريكية إليران ابلتدخل 

 يف الشئون العراقية.
كما أقامت إيران أيضا صالت مع مقتدى الصدر وجيش املهدي التابع له، يف ضوء ما متتع به من قوة صاعدة 

معارضته الشديدة لالحتالل األمريكي. فضال عن ذلك دعمت إيران عالقاهتا مع رجل الدين الشيعي البارز آية هللا و 
 السيستاين.  

فقد أكد الرئيس السابق هامشي رفسنجاين على الدور الذي لعبه السيستاين يف جناح األحزاب الشيعية يف االنتخاابت 
على عالقات وثيقة مع جمتمع رجال الدين يف إيران، فضال عن اجتماعه بشكل العراقية . ومن جانبه حافظ السيستاين  

 روتيين مع املسؤولني اإليرانيني يف زايراهتم للعراق. 
العراقية ،   إيران يف حتسني عالقاهتا مع كافة األطراف  اتبعتها  اليت  السياسة  اقامة وأتكيدا على  أيضا إىل  سعت 

مع جالل الطالباين الذي يتزعم االحتاد الوطين الكردستاين فقد حرصت بعد عالقات مع األحزاب الكردية، وخاصة  
 2.سقوط صدام على استمرار العالقات الودية مع طالباين  

ومل تكتفي إيران بتعزيز حتالفاهتا مع األطراف الشيعية يف اجملتمع العراقي وامنا عملت على  تعظيم نفوذها يف اجملاالت 
، منها 2005التوقيع على سلسلة من االتفاقيات الثنائية مع العراق خالل ربيع وصيف عام    األمنية والعسكرية ، فتم

مذكرة تفاهم حول التعاون األمين لضمان أمن احلدود ملنع اإلرهابيني من دخول العراق من األراضي اإليرانية، إىل جانب 
 3روعة على جانيب احلدود. إنشاء جلنة مشرتكة لتبادل اخلرائط واملعلومات عن حقول األلغام املز 

 
1- Fred , H, Lawson , Syria's Relations with Iran: Managing the Dilemmas of Alliance, Middle East Journal,Vol 61 , No 1, Jan 

2007 . P 37 
2- Takeyh ,Ray.  Iran’s New Iraq, Middle East Journal, Vol 62, No. 1, Winter 2008, Pp 24-26 
3- Fred H. Lawson., Pp 40-41 
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وقد استفاد اإليرانيون من حالة الفوضى املوجودة يف العراق فعملوا على دعم نشاطهم داخل التجمعات الشيعية  
يف اجلنوب وبني األكراد يف الشمال عرب تقدمي الدعم العسكري واملايل واللوجسىت للحلفاء األساسيني. وقد مت هذا يف 

نوب حيث ازدهرت املنظمات غري احلكومية غري اهلادفة للربح البداية مبوافقة ضمنية من قوات التحالف خاصة يف اجل
بتمويل ودعم إيراين. وقد بدت هذه املنظمات كقوة استقرار بعد اإلطاحة بصدام حسني ولكن بعد وصول امحدي جناد 

 .1عة إىل الرائسة، ابت املسئولون األمريكيون والربيطانيون أكثر صراحة يف نقد النفوذ اإليراين يف مناطق الشي

  :دعم املنظمات الفلسطينية-5
عززت اجلمهورية االسالمية عالقاهتا مع املنظمات الفلسطينية اجلهادية، حيث التقى الرئيس السابق أمحدي جناد 

محاس( واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ، وعدد من ة )مع قادة اجلهاد اإلسالمي الفلسطيين، وحركة املقاومة اإلسالمي
 .  2006اجملموعات الصغرية خالل زايرته اىل دمشق يف يناير  

القومي   لألمن على  وقد وضح الدور االيراين يف دعم املنظمات االسالمية املقاومة، حيث أعلن رئيس اجمللس األ
اجلمهورية اإلسالمية هتدف إىل مد السلطة الفلسطينية    االيراين يف اجتماع يف طهران مع أحد زعماء حركة محاس أبن 

 100مليون اىل   50اليت تقودها محاس ابملال الالزم لتمويل العمليات احلكومية اليومية. وتراوحت التقديرات ما بني 
 2. مليون دوالر

حيث تقوم   ، رب دمشقاملالية إىل محاس تتدفق ع فضال عن ذلك فان بعض التقارير تورد أن املساعدات االيرانية  
طهران بتحويل معظم املساعدات املالية حلماس واجلهاد االسالمي يف فلسطني من خالل فروع بنك ملي يف دمشق. 
كما أو ردت وزارة اخلزانة األمريكية أن بنك ملي يقدم خدمات مصرفية للحرس الثوري اإليراين وفرع فيلق القدس وهي 

  3اخلارج ". اجلهات االيرانية اليت تستخدم للعمليات يف  

كما استفادت إيران  .أوردت العديد من التقارير أن إيران أصبحت املورد الرئيسي لألسلحة ولتدريب محاس   كما 
-SA ) من التقارب بني حزب هللا ومحاس لتمكني أعضاء احلرس الثوري لتدريب حركة محاس يف استخدام صواريخ 

  .ي البقاع يف لبنان سرتيال املضادة للطائرات يف قاعدة جنتا يف واد  (7

 
 املقدمة من املعهد امللكي للشئون الدولي والواردة بمجلة مختارات إيرانية: ينظر  الدراسة -1

 . 17- 16، ص2006، نوفمبر76، العدد إيران وجيرانها واألزمة اإلقليمية" ، مختارات إيرانيةكلير سبنسر،" -روبرت لو
2- Fred , H, Lawson , P 37 
3-CharlieSzrom , Iran-Hamas Relationship in 2008, ,  Feb 2009, accessed on 1/8/2019   

http://www.irantracker.org/military-activities/iran-hamas-relationship-2008#_ednref48 

http://www.irantracker.org/users/cszrom
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كما أن العديد من التقارير االسرائيلية تورد وجود أعضاء من احلرس الثوري االيراين داخل قطاع غزة لتدريب أعضاء 
وقد أاتحت عالقات طهران مع املنظمات الفلسطينية قيمة اسرتاتيجية يف املواجهة اجليوسياسية اإلقليمية،  1احلركة .  

هديد ابالنتقام العسكري من قبل حلفائها لردع هجوم إسرائيلي أو أمريكي على املنشآت ومسحت هلا ابستخدام الت
النووية اإليرانية، أو على األقل جعل مثل هذا اهلجوم مكلفا. كما ساعدت طهران على تفكيك االدعاء أبن إيران 

 2تسعى إىل حتقيق ما يسمى ابهلالل الشيعي. 

 حتسني عالقاهتا مع ابقي األطراف االقليمية :  -6
مل تكتفي إيران خالل فرتة أمحدي جناد بشكل خاص على دعم حتالفاهتا يف املنطقة مع األطراف اليت تشاركها نفس 

، وامنا حاولت حتسني عالقاهتا مع العديد من األيدلوجيةوجهات النظر أو األطراف اليت تشاركها الروابط الدينية أو  
يف اخلليج تعاوين  طراف األخرى خاصة دول اخلليج  ، فقد قدمت إيران عدداا من املقرتحات إلنشاء نظام أمين  األ

 زايرة التارخييةي، وذلك خالل الالعريب من خالل انشاء منظمة للتعامل مع قضااي األمن اإلقليمي، وجملس تعاون اقتصاد
 ر خالهلا اجتماع دول جملس التعاون اخلليجي. ، وحض2007اليت قام هبا أمحدي جناد إىل قطر يف عام  

ويف نفس العام زار أمحدي جناد كل من الكويت والبحرين وعمان واإلمارات العربية املتحدة خالل جولة كبرية لدول 
ملكة بتوقيع اتفاقيات للتعاون يف جمال النفط والغاز يف عمان ، اال أن الزايرة  األكثر أمهية كانت للموقد قام املنطقة. 

 العربية السعودية. 
واليت من   -واليت كانت استجابة لدعوة امللك عبد هللا خالل موسم احلج . ومع ذلك ونتيجة للعديد من املتغريات 

هلا ابلتدخل يف الشئون العربية ،   املوجهةودعمها حلزب هللا، واالهتامات    ةالفلسطينيأمهها املوقف االيراين من القضية  
العالقات   يف  مل تسفر التحركات االيرانية عن حتسن   -ل العربية كمحاولة إيرانية ملد نفوذها يف املنطقةواليت تفسرها الدو 

 مع دول اخلليج العربية. 
واليت انتقد فيها الشاه للتخلي   2009كما أحدثت التصرحيات اليت أصدرها رئيس الربملان االيراين السابق يف يناير    

العالقات . ورداا على ذلك ، أوقفت البحرين املفاوضات بشأن بيع الغاز اإليراين إىل عن البحرين توترا آخرا يف هذه  
البحرين ومنعت املواطنني اإليرانيني من دخول أراضيها. وطالب جملس التعاون اخلليجي احلكومة اإليرانية إبدانة بيان 

 انطق نوري. 
 

1- Frederick W. Kagan, and others. Iranian Influence In The Levant, Iraq , And A fghanistan, American Enterprise Institute , May 

2012, accessed on 1/8/2019   

http://www.aei.org/wp-content/uploads/2012/05/-iranian-influence-in-the-levant-egypt-iraq-and-

afghanistan_171235465754.pdf 
2- Bassel F. Salloukh, TheArab Uprisings and the Geopolitics of the Middle East, The International Spectator, Vol. 48, No. 2, June 

2013, p 37 
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رحيات، وتراجع انطق نوري قائال إن تصرحيه مل يكن األزمة أبعدت احلكومة اإليرانية نفسها عن هذه التص ولتفادي 
يهدف إىل إحياء مطالبة إيران ابلبحرين، بل إلظهار الطبيعة اخلاضعة لسياسة الشاه اخلارجية. وقد مت ختفيف حدة 

 التوتر عندما زار وزير الداخلية اإليراين البحرين وجاء وزير اخلارجية البحريين إىل طهران. 

يف حماولة تعزيز عالقاهتا مع دول اخلليج العربية، استطاعت إيران دعم عالقتها مع كل من عمان واستمرارا لنهجها 
زار السلطان قابوس برفقة وفد كبري ورفيع املستوى إيران ، ومت مناقشة عدد من القضااي    2009وقطر. ففي  أغسطس  

ملدة ثالث سنوات، فضال عن رغبة عمان يف اهلامة من ضمنها توقيع اتفاق أمين ، كانت الدولتان تتفاوضان بشأنه  
، قام ويل   2010استرياد الغاز الطبيعي من إيران واالستثمار يف حقل غاز كيش ابلقرب من جزيرة كيش. ويف فرباير  

زار وزير الدفاع اإليراين قطر. خالل هذه  2010فرباير    24عهد قطر الشيخ متيم بن محد آل اثين بزايرة طهران، ويف 
 الرحلة، 

 وّقع اجلانبان على ما مت وصفه أبنه "اتفاقية دفاع"  أو "بروتوكول أمين". 

، زار وزير الداخلية اإليراين قطر لتوقيع االتفاقية األمنية واليت تغطي جماالت التعاون ضد اإلرهاب   2010ويف مارس  
 1وهتريب املخدرات والبشر وغسل األموال وغريها من األنشطة اإلجرامية. 

وعلى نفس اخلطى حاولت إيران حتسني عالقاهتا مع ابقي دول منطقة الشرق األوسط خاصة مجهورية مصر العربية، 
 ، أعلن أمحدي جناد أن إيران مستعدة لفتح سفارة يف القاهرة إذا كانت مصر ستقوم ابملثل.   2007ففي مايو 

الفرتة   املسؤ   2008-2007وخالل  بني  الزايرات  من  هناك عدد  املستوى ، كان  من  واملصريني  اإليرانيني  ولني 
، زار وزير األمن القومي اإليراين القاهرة واجتمع مع كبار املسؤولني   2008يناير     -   2007املتوسط. يف ديسمرب  

 والزعماء الدينيني، مبن فيهم وزير االستخبارات عمر سليمان ورئيس األزهر والشيخ حممد سيد طنطاوي. 

اتصل أمحدي جناد   2008ح اإليراين واملساعدة يف تطوير الربانمج النووي املصري. يف يناير  عرض الرجياين بيع القم 
مببارك ملناقشة الوضع يف غزة ، كما التقى رئيس الربملان اإليراين الذي كان يف القاهرة حلضور اجتماع رؤساء الربملاانت 

 يف الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ابلرئيس مبارك.

مع ذلك ، فان الرد املصري على املبادرات اإليرانية كان أكثر حذراا مما كان عليه خالل رائسة خامتي. وميكننا أن و 
، نعزو صعوبة حتسن العالقات بني الدولتني اىل العديد من األسباب منها االختالف العميق يف الرؤية العاملية للدولتني

 قيمة وضرورة استعادة العالقات.   تالف وجهات النظر بينهما حول ، واخالتنافس الشديد على النفوذ االقليميو 

 
1-Shiereen T. Hunter , Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era "Resisting the New International Order (California: Praeger, 

2010),  Pp198-202 
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-2008ىل ذلك ادت املتغريات االقليمية اىل زايدة التوتر بينهما خاصة مع اندالع أزمة غزة يف الفرتة  إ  ابإلضافة 
 إىل الدول رساهلا مبعوثني ، فقد اهتمت إيران مصر ابهنا تتعاون مع إسرائيل ، كما ادت اجلهود االيرانية إب  2009

العربية حلثهم على توحيد ومساعدة الفلسطينيني اىل اغضاب مصر، كما عقدت مؤمتراا دولياا لدعم الفلسطينيني يف 
 1طهران، يف مقابل ذلك عقدت مصر مؤمترا دوليا يف شرم الشيخ يضم القادة العرب والغربيني حلل األزمة أيضا. 

أوضح لنا العرض السابق أن إيران قد انتهجت عددا من السياسات الرامية لتعزيز نفوذها يف منطقة الشرق األوسط 
خاصة بعد اهنيار النظام العراقي يف مطلع األلفية الثالثة، حيث عملت على تشكيل شبكة من التحالفات يف املنطقة، 

 عالقاهتا مع ابقي دول املنطقة، غري أن العالقات االيرانية مع سواء مع األنظمة اليت تشاركها نفس التوجهات أو حتسني
التجمعات الشيعية سواء يف العراق أو لبنان أو النظام السوري العلوي هي ما جعل اجلميع يسبغ على السياسة االيرانية  

 الصبغة الطائفية. 
والشرق األوسط، اال أن اندالع الثورات وقد استمرت احملاوالت االيرانية لتعزيز نفوذها يف منطقة اخلليج العريب  

 واالنفصاليةالعربية وما تالها من حتوالت اسرتاتيجية يف املنطقة واليت كان من ضمنها تصاعد دور اجلماعات اجلهادية 
يف االقليم، فرض حتدايت كبرية على السياسة اخلارجية االيرانية، وقد شهدت هذه الفرتة تصاعد التوتر الطائفي يف 

، للعديد من املتغريات منها ما هو مرتبط ابلسياسات اليت اتبعتها إيران ومنها ما هو انتج عن املتغريات اليت قةاملنط
 شهدهتا املنطقة خاصة يف أعقاب الثورات العربية وذلك على النحو التايل : 

 2003يف عام  اجلذرية اليت شهدهتا منطقة الشرق األوسط واليت بدأت ابلغزو األمريكي للعراق  التغريات   ⎯
وبلغت ذروهتا ابندالع احداث الربيع العريب ، أدت اىل اسقاط أنظمة مستقرة يف املنطقة، واندالع عدد من الصراعات 
العرقية والطائفية . وقد أدت هذه األحداث اىل تعزيز قوة إيران النسبية ونفوذها يف مجيع أحناء املنطقة، خاصة مع 

ىل سعي إيران لتعزيز موقفها بتشكيل إخرى يف املنطقة، كما أدت هذه التغريات  الضعف الذي أصاب مراكز القوة األ
التحالفات وتوطيد احلكومات خاصة يف العراق.  كما ازداد نفوذها يف كل من سوراي واليمن ومتكنت إيران من اعاقة 

 2 . السعودية وحلفائها يف حرب مكلفة، وحتويل املوارد السعودية بعيداا عن العراق وسوراي
القوى   أمام   اجملال  فتح  حملي   فراغ سياسي   اهنيارها يف بعض احلاالت أدى اىل حدوث  أو  الدولة   سلطة   ضعف ⎯
اجملموعات   تصاعد الصراع بنيبعد الغزو األمريكي اىل    الدولة  ففي حالة الدولة العراقية ادى اهنيار   .للتدخل  اخلارجية

 األحزاب  تطلعت   حني   يف   للدعم،  طلبا   إيران  إىل  الشيعية  األحزاب   واجتهت   .السلطة  على  للحصول   الشيعية والكردية
 فمع سقوط الدولة يف أتون احلربأما يف سوراي    السعودية. مما ساهم يف زايدة حدة الطائفية .    العربية  اململكة  إىل  السنية

 
1- Ibid, Pp 205-206 
2- Vali Nasr,: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins 

https://www.foreignaffairs.com/authors/vali-nasr
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins
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التغيري، كما اشتدت حدة   من  اخلائفة  األخرى   الدينية  واألقليات  العلوية،  األقلية  على  اعتمادا  أكثر  النظام  أصبح  األهلية
 1. املعارضة    السنية  الطائفية   اخلطاابت
تصاعد دور اجلماعات اجلهادية املسلحة خاصة داعش ، وزايدة الدعم اإليراين للميليشيات الشيعية يف العراق،  ⎯

إن ومع ذلك ف2املوجهة هلا أبهنا دولة طائفية ،   إبيران ، بتزايد االهتامات   رغم ما لذلك من آاثر سلبية طويلة األمد ضارة 
مواجهة داعش ترتبط ارتباطا وثيقا أبمن الدولة االيرانية. ووفقا ألمني جملس األمن القومي األعلى، إذا مل تواجه إيران 

ية يف ان الدعم اإليراين للمجموعات الشيع3داعش يف العراق وسوراي اليوم فإهنا سوف تقاتلها غدا داخل حدودها.  
العراق أو سوراي ملواجهة داعش يقوض األساس األيديولوجي للثورة اإليرانية ابهنا طليعة احلركات الثورية اإلسالمية ضد 

حتداي للرؤية اإليرانية. فرداا على تصاعد دور داعش، اضطرت   القوى الغربية. وقد مثل تصاعد دور داعش يف املنطقة
( اليت PMFإن قوات التعبئة الشعبية ) ات الشيعية العراقية وحزب هللا يف لبنان.إيران لالعتماد على جمموعات املليشي

شكلتها املليشيات الشيعية العراقية ، كانت داعما رئيسيا السرتاتيجية إيران. فقد ظهرت قوات الدفاع الشعيب يف عام 
ملواجهة شبح داعش. ويف هذا الصدد أصدر آية هللا العظمى علي السيستاين فتوى تطالب مجيع العراقيني   2014

اليت تصادف أن تكون شيعية يف الغالب. وقد   - بالد واألضرحة الدينية  بغض النظر عن االنتماء الطائفي ابلدفاع عن ال
تبناها  اليت  الطائفية  غري  األجندة  من  الرغم  على  معا.  امليليشيات  هذه  جلمع  مظلة  الشعبية  الدفاع  قوات  عرضت 

يرى أبن "الطبيعة   السيستاين، اال أن غالبية امليليشيات يف اجلبهة الدميقراطية الشعبية هي شيعية، ولذلك فان البعض
الطائفية لـقوات التعبئة مل تكن نية السيستاين، بل جاءت كنتيجة لدعم إيران هلا. فالعديد من امليليشيات الشيعية ختضع 
حالياا لسيطرة قوة القدس اإليرانية.  عالوة على ذلك كان قائد قوات الدفاع هادي العامري وانئبه أبو مهدي املهندس 

 4يف السابق.   أعضاء يف قوة القدس 
الصراع على القيادة اإلقليمية، لقد حتول الشرق األوسط بعد الثورات العربية إىل ساحة للمنافسة بني اململكة  ⎯

فالسياسة اإليرانية القائمة على دعم حلفاءها الشيعة يف كل من العراق ولبنان واليمن وسوراي العربية السعودية وإيران.  
من قيام إيران إبنشاء هالل شيعي يف املناطق ذات األغلبية الشيعية. لقد تصاعد   أدت لتصاعد املخاوف السعودية

 للمنطقة  اجليوبوليتيكية  اخلريطة  من  غري   والذي   ،2003عام    للعراق   األمريكي النفوذ اإليراين يف املنطقة خاصة بعد الغزو  
إىل ساحة للتنافس بني الدولتني، وختشى  2014اإليراين. كما حتولت اليمن منذ عام    النفوذ  حتت  للوقوع  العراق  ودفع 

السعودية من أن منو النفوذ اإليراين يف اليمن )واليت تعد منطقة نفوذ هلا( قد يشعل التمرد يف احملافظات الشرقية واجلنوبية  

 
 غريغوري غوس، ما وراء الطائفية ) الحرب الباردة الجديدة في الشرق االوسط(،  1

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Arabic-PDF.pdf 
2Shahram Akbarzadeh , Iran's Uncertain Standing in the Middle East , The Washington Quarterly · July 2017. P 110-111   
3- Shahram Akbarzadeh, Iran and Daesh: The Case of a Reluctant Shia Power, Middle East Policy, Vol. XXII, No. 3, Fall 2015.  P 

50 
4Shahram AkbarzadehIran's Uncertain…op.cit.,  Pp 113-115 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Arabic-PDF.pdf
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معقل   يف اململكة، ولذلك مولت السعودية احلكومات املتعاقبة يف صنعاء لضمان أمنها الداخلي. أما سوراي واليت تعد 
من املطالبة إبصالحات اقتصادية ودميقراطية إىل حرب   2001للنفوذ اإليراين فقد حتولت املظاهرات اليت اندلعت يف  

األزمة السورية فرصة إلضعاف نظام األسد ومن مث عزل إيران . وقد رأت اململكة العربية السعودية يف  طائفية عدوانية
املعارضة السورية ومنها اجليش السوري احلر. أما لبنان الساحة األخرية للتنافس عن املنطقة، ولذلك دعمت مجاعات  

بني الدولتني وهي لبنان ، فقد أثر الوضع السوري عليها حيث ارتفعت حدة العنف الطائفي داخلها، فقد أدت مشاركة 
اللبنانية   الشيعية  املناطق  النظام السوري إىل هجمات على  النشطة يف دعم  السنية، وعززت حزب هللا  الفصائل  من 

 1السعودية من حدة التوتر الطائفي بتقدمي الدعم املايل للجيش اللبناين. 
 اخلامتـــة : 

يتضح مما سبق أن اهلوية االيرانية كانت دائما ما تلعب دورا يف تشكيل السياسة اخلارجية االيرانية، فالشعور القومي 
ق وهلا جذور اترخيية ممتدة، وأهنا ينبغي أن متارس دورها كدولة قائدة يف االيراين أبهنا دولة ذات اتريخ حضاري عمي

 املنطقة عامال هاما يف تشكيل سياستها اخلارجية. 
ونرى أن هذا البعد من اهلوية االيرانية هو أحد أهم حمددات السياسة اخلارجية االيرانية، فهو الذي يدفعها لتشكيل 

 األوسط ، ويدفعها لتعزيز نفوذها يف املنطقة، لتمارس الدور الذي تستحقه من وجهة نظرها. مصاحلها يف منطقة الشرق  

ويف اطار ذلك انتهجت إيران عددا من السياسات اخلارجية سواء بتشكيل حتالفات مع تنظيمات شيعية ، أو تدعيم 
كردية يف العراق لتكون هلا عالقات مع عالقاهتا مع املنظمات الفلسطينية السنية ، أو حتسني عالقاهتا مع املنظمات ال

العربية بداية من عام   الثورات  اندالع  العراقية . غري أن  التغريات   2010كل األطراف  أدى اىل حدوث عدد من 
 . االسرتاتيجية يف املنطقة ، نتج عنها زايدة التوتر والصراع الطائفي بينها وبني اململكة العربية السعودية  

  

  

 
1- AthinaTzemprin And Others  , The Middle East Cold War: Iran-Saudi Arabia and the Way Ahead, Croatian Political Science 

Review, Vol. 52, No. 4-5, 2015, Pp 190-196 
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 :االنتقالية واالنتقال السياسيلعدالة ا

 (2015 -2011)دراسة مقارنة للحالة اليمنية مع املعايري الدولية والتجربة التونسية يف الفرتة 
Transitional Justice and Political Transition: A Comparative Study of the Yemeni Case with 

International Standards and the Tunisian Experience of the period (2011- 2015) 
 ابحث دكتوراه يف العلوم السياسية جبامعة تونس املنار، اجلمهورية اليمنية - فيصل حسن حممد حمبوب  

Faisal Hassan Mohammed Mahboub, Republic of Yemen, PhD researcher (University of Tunis El Manar) 

 
Abstract: 

This research paper aimed to study and analyze the role of transitional justice in the political 
transition process in the Republic of Yemen during the transitional period, which was extending 
from the date of the signing of the Gulf Initiative and its implementation mechanism on November 
23, 2011 to January 21, 2015, the date on which the President of the Republic and the Prime 
Minister submitted their resignations. Then, there was the breakdown of the political process, as 
well as the failure of the country's political transition process. The aim of this paper was to study and 
analyze the role of transitional justice in the Republic of Yemen's political transition process, by the 
aims and demands of the youth revolution, provisions of the Gulf Initiative and its implementation 
mechanism about transitional justice.  

As well as studying and analyzing the immunity law, and the draft of transitional justice law which 
was established by the Minister of Legal Affairs and subsequently changed by the President of the 
Republic. Moreover, the identifying the most important basic elements that it included, and 
compare them with each other, then determine the extent of commitment by the Yemeni 
government in preparing the draft law with international standards for transitional justice which 
defined by the International Center for Transitional Justice. 

Additionally, studying and analyzing the third draft of the Transitional Justice and National 
Reconciliation law which was prepared by the Ministry of Legal Affairs in accordance with the 
outcomes of the National Dialogue, by identifying the most important basic elements that it included 
with a focus on the mechanisms for achieving transitional justice defined by the International Center 
for Transitional Justice. After that, comparison it with to the Tunisian Law Establishing and 
Organizing Transitional Justice, and determine the points of agreement and disagreement between 
them. 

Key words: Transitional Justice, the Transitional Period, the Political Transition Process, the 
National Dialogue Conference.  
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 امللخص: 
هدفت هذه الورقة البحثية إىل دراسة وحتليل دور العدالة االنتقالية يف عملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية 

تشرين الثاين/ نوفمرب   23خالل املرحلة االنتقالية املمتدة من اتريخ التوقيع على املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية يف  
اتريخ تقدمي رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء استقالتهما، ومن مث اهنيار   2015اير  كانون الثاين/ ين  21وحىت    2011

 العملية السياسية، وتعثر عملية االنتقال السياسي يف البالد. 
وقد ركزت الورقة على دراسة وحتليل موقع العدالة االنتقالية يف عملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية، من 

وحت دراسة  ابلعدالة خالل  يتعلق  فيما  التنفيذية  وآليتها  اخلليجية  املبادرة  وبنود  ومطالبها،  الشبابية  الثورة  أهداف  ليل 
االنتقالية، وكذلك دراسة وحتليل قانون احلصانة، ومشاريع قانون العدالة االنتقالية الذي مت إعداده من ِقبل وزارة الشئون 

جلمهورية، وحتديد أهم العناصر األساسية اليت تضمنته، ومقارنتهما فيما القانونية، ومن مث مت تعديله من ِقبل رئيس ا
بينهما، وحتديد ومدى التزام احلكومة اليمنية يف إعداد مشروع القانون ابملعايري الدولية للعدالة االنتقالية اليت حددها 

 املركز الدويل للعدالة االنتقالية. 
ة من مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية واليت مت إعدادها من ابإلضافة إىل دراسة وحتليل املسودة الثالث

ِقبل وزارة الشئون القانونية وفقاا ملخرجات احلوار الوطين، من خالل حتديد أهم العناصر األساسية الذي تضمنتها، مع 
لة االنتقالية، ومقارنتها مع قانون إرساء العدالة الرتكيز على آليات حتقيق العدالة االنتقالية اليت حددها املركز الدويل للعدا

 االنتقالية وتنظيمها التونسي، وحتديد عوامل االتفاق واالختالف بينهما. 

 العدالة االنتقالية، املرحلة االنتقالية، عملية االنتقال السياسي، مؤمتر احلوار الوطين.    الكلمات املفتاحية: 
 

 مقدمة: 
نتقال السياسي يف خمتلف قارات العامل األخذ ابلعدالة االنتقالية ابعتبارها آلية من شهدت العديد من جتارب اال 

 آليات تتبناها الدول لالنتقال إىل الدميقراطية، واليت هتدف إىل معاجلة ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان. 
وقيام اجلمهورية   1962لول/ سبتمرب  أي  26وألن اليمن خالل اترخيها السياسي الطويل بشطرها الشمايل منذ ثورة  

، وكذلك يف عهد 1967تشرين الثاين/ نوفمرب    30العربية اليمنية، وشطرها اجلنويب منذ االستقالل عن بريطانيا يف  
منذ   الوحدة  مايو    22دولة  من 1990أاير/  العديد  عنها  أسفر  واليت  السياسية  الصراعات  من  العديد  ، شهدت 

من قبيل اخلطف واالعتقال والتعذيب واإلخفاء القسري والقتل خارج القانون. ومع انطالق   االنتهاكات حلقوق اإلنسان
ضد نظام الرئيس علي عبدهللا صاحل طُرح موضوع العدالة االنتقالية يف   2011شباط/ فرباير    11الثورة الشبابية يف  

 مرحلة ما بعد سقوط النظام. 
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الثاين/ نوفمرب    23سياسي بدءاا من    ومع دخول اجلمهورية اليمنية يف مرحلة انتقال ، بعد توقيع 2011تشرين 
التنفيذية، مت تبين  اللقاء املشرتك للمبادرة اخلليجية وآليتها  السلطة ممثلةا ابملؤمتر الشعيب العام واملعارضة ممثلةا أبحزاب 

 موضوع العدالة االنتقالية كآلية من ضمن سلسلة آليات لالنتقال السياسي يف البالد. 

 من هذا املنطلق أتيت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال التايل: و 

 (؟" 2015 -2011"ما هو دور العدالة االنتقالية يف عملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية يف الفرتة )
ة وآليتها التنفيذية يف وتركز هذه الورقة البحثية على املرحلة االنتقالية املمتدة من اتريخ التوقيع على املبادرة اخلليجي

اتريخ تقدمي رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء   2015كانون الثاين/ يناير    21وحىت    2011تشرين الثاين/ نوفمرب    23
 استقالتهما، ومن مث اهنيار العملية السياسية، وتعثر عملية االنتقال السياسي يف البالد. 

وحتليل دور العدالة االنتقالية يف عملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية، وهتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة  
 وذلك من خالل: 

دراسة وحتليل موقع العدالة االنتقالية يف عملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية، من خالل دراسة وحتليل  .1
ليتها التنفيذية فيما يتعلق ابلعدالة االنتقالية، وكذلك دراسة أهداف الثورة الشبابية ومطالبها، وبنود املبادرة اخلليجية وآ

وحتليل قانون احلصانة، ومشاريع قانون العدالة االنتقالية الذي مت إعداده من ِقبل وزارة الشئون القانونية، ومن مث مت 
يما بينهما، وحتديد ومدى تعديله من ِقبل رئيس اجلمهورية، وحتديد أهم العناصر األساسية اليت تضمنته، ومقارنتهما ف

للعدالة  الدويل  املركز  اليت حددها  االنتقالية  للعدالة  الدولية  القانون ابملعايري  إعداد مشروع  اليمنية يف  احلكومة  التزام 
 االنتقالية.

ل دراسة وحتليل املسودة الثالثة من مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية واليت مت إعدادها من ِقب .2
وزارة الشئون القانونية وفقاا ملخرجات احلوار الوطين، من خالل حتديد أهم العناصر األساسية الذي تضمنتها، مع الرتكيز 
العدالة  إرساء  قانون  مع  االنتقالية، ومقارنتها  للعدالة  الدويل  املركز  اليت حددها  االنتقالية  العدالة  آليات حتقيق  على 

 وحتديد عوامل االتفاق واالختالف بينهما. االنتقالية وتنظيمها التونسي،  

ويعتمد الباحث يف إعداد هذه الورقة على املنهج املقارن، كونه يساعد يف مقارنة نصوص مشاريع قانون العدالة 
حدى االنتقالية اليت مت إعدادها يف اليمن، مع كالا من املعايري الدولية للعدالة االنتقالية، والتجربة التونسية، ابعتبارها إ

دول الربيع العريب اليت قطعت شوطاا يف هذا املسار، حيث مت إصدار قانون إرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها، وتشكيل 
 هيئة احلقيقة والكرامة. 

 وعليه، سيتم تقسيم هذه الورقة البحثية إىل ثالثة حماور رئيسية، وذلك على النحو التايل: 

 الية ومعايريها الدولية. مفهوم العدالة االنتقاحملور األول:   ▪
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 العدالة االنتقالية وعملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية.   احملور الثاين: ▪

مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية يف اجلمهورية اليمنية يف ضوء املعايري الدولية   احملور الثالث: ▪
 والتجربة التونسية. 

 

 العدالة االنتقالية ومعايريها الدولية مفهوم  :  احملور األول

برزت العدالة االنتقالية يف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وجاءت كاستجابةا للتغريات السياسية يف أمريكا 
ة الالتينية وشرق أورواب، وترتبط عادةا مبرحلة حامسة من التاريخ السياسي للدول، تتمثل: إما يف االنتقال من بيئة سياسي

مشولية حمكومة ابالستبداد وابالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل الدميقراطية. وإما ابالنتقال من بيئة صراع سياسي 
 . (1)مسلح إىل بيئة السلم املدين يف إطار اتفاقات سالم بني طرفني أو أكثر

دالة االنتقالية مكانة متميزة، ابعتبارها ويف املنطقة العربية، وخالل ما ُعرف بثورات الربيع العريب، احتل موضوع الع 
آلية من ضمن سلسلة آليات تتبناها الدول لالنتقال إىل الدميقراطية، واليت هتدف إىل معاجلة ماضي االنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان. ومع سقوط رموز األنظمة السياسية يف كٍل من: تونس ومصر وليبيا واليمن، مت إدراج موضوع العدالة 

النتقالية ضمن الوثيقة الدستورية، كما يف مصر وتونس، واعتماد قوانني أو وضع مشاريع قوانني لذلك، كما يف تونس ا
 . (2)واليمن، وإحداث وزارات متعلقة بذلك، كما يف تونس ومصر

  أوالً: مفهوم العدالة االنتقالية:

العدالة االنتقالية أبهنا   2004من الدويل يف عام  عرف األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره املقدم إىل جملس األ
"كامل نطاق العمليات واآلليات املرتبطة ابحملاوالت اليت يبذهلا اجملتمع لتفهم تركة من جتاوزات املاضي الواسعة النطاق، 

آلليات قد تشمل بغية كفالة املسائلة وإقامة العدالة وحتقيق املصاحلة". وأوضح األمني العام لألمم املتحدة أبن هذه ا
آليات قضائية وغري قضائية على السواء، مع تفاوت مستوايت املشاركة الدولية أو عدم وجودها مطلقاا، وحماكمات 
التجاوزات  عن  للكشف  الشخصي،  السجل  وفحص  الدستوري،  واإلصالح  احلقائق،  وتقصي  والتعويض،  األفراد، 

 . (3) والفصل أو اقرتاهنما معاا 

 
بنيوب،  1) في تونس( أحمد شوقي  االنتقالية  للعدالة  قانون  إلى وضع مشروع  املفض ي  املسار  التونسية،  تقرير حول  )الجمهورية  وزارة حقوق ، 

 . 4(، ص 2013اإلنسان والعدالة االنتقالية، تشرين األول/ أكتوبر 

، )الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة  مجلة سياسات عربية( الحبيب بلكوش، العدالة االنتقالية واالنتقال الديمقراطي في السياق العربي،  2)

 .  79  -77(، ص 2016(، كانون الثاني/ يناير 18السياسات، العدد )

، )نيويورك،  تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع(  3)

 . 6(، ص 2004آب/ أغسطس   23، 2004/ 616رقم منشورات األمم املتحدة، وثيقة 
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املركز الدويل للعدالة االنتقالية أبهنا "استجابة لالنتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان، وهتدف إىل كما عرفها  
حتقيق االعرتاف الواجب مبا كابده الضحااي من انتهاكات، وتعزيز إمكانيات حتقيق السالم واملصاحلة والدميقراطية". 

ليست نوع خاص من أنواع العدالة، بل هي تكييف للعدالة على  وأوضح املركز الدويل يف تعريفه أبن العدالة االنتقالية 
النحو الذي ُيالئم جمتمعات ختوض مرحلة من التحوالت يف أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق اإلنسان، سواء  

 .  (1) حدثت هذه التحوالت على حني غرة، أو حدثت على مدى عقود طويلة" 
ة، أبن العدالة االنتقالية أشبه بطريق له بداية وهناية، وتتمثل البداية يف ويرى الباحث من خالل التعريفات السابق

كشف حقيقة ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان، وتتمثل النهاية يف الوصول إىل حتقيق مصاحلة وطنية شاملة، مبا يعمل 
الدميقراطي، واالنتقال من ماٍض منقسم إىل مستقبل ُيشارك فيه البداية   على تعزيز عملية االنتقال  اجلميع، وما بني 

 والنهاية طريق طويل ال بد من املرور به، للوصول إىل خط النهاية. 
ويرى الباحث أبن التعريف الثاين أكثر تعبرياا عن العدالة االنتقالية، كونه يربط بني اهلدف من إعمال مسار العدالة 

الوطنية واالنتقال إىل الدميقراطية، ولذلك فإن الباحث سيقوم االنتقالية، والنتيجة املراد الوصول إليها، أال وهي املصاحلة  
 ابألخذ به يف هذه الورقة. 

ومتثل املصاحلة الوطنية واالنتقال إىل الدميقراطية اهلدف النهائي من إعمال مسار العدالة االنتقالية، فاالنتقال إىل 
كما أن عملية املصاحلة تبدأ من اعرتاف األطراف جمتمع دميقراطي يستوعب اجلميع، يتطلب التعامل مع أخطاء املاضي،  

. ففي جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من أن األغلبية السوداء قد وقع عليها الظلم التارخيي (2) كافة أبخطائها السياسية
سي األكرب، فإن عملية املصاحلة تطلبت اعرتاف املؤمتر الوطين األفريقي ضمناا خبطأ استخدام العنف يف صراعه السيا
 .(3) للحصول على حقوق األغلبية، ولذا كان كشف احلقائق واجلرائم واالعرتاف هبا ركناا أساسياا من أركان عملية املصاحلة

 اثنياً: املعايري الدولية للعدالة االنتقالية: 
 29اكتسبت العدالة االنتقالية أساساا مهماا يف القانون الدويل، ومُيثل القرار الصادر عن حمكمة الدول األمريكية يف  

يف قضية فيالسكويز رودريغز ضد هندوراس جانب من األساس القانوين للعدالة االنتقالية، والذي   1988متوز/ يوليو 
 عاتقها أربعة التزامات أساسية يف جمال حقوق اإلنسان، وهي:   خلصت فيه احملكمة إىل أن مجيع الدول تقع على 

 اختاذ خطوات معقولة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان.  ▪

 إجراء حتقيقات جادة بشأن االنتهاكات عند وقوعها.  ▪
 

 .1، )نيويورك، املركز الدولي للعدالة االنتقالية، ]د. ت[(، ص ما هي العدالة االنتقالية( املركز الدولي للعدالة االنتقالية، 1)

،  مجلة سياسات عربيةمن جنوب أفريقيا،  ( راوية توفيق، هل الدولة واملجتمع في مصر مستعدان للعدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية: دروس  2)

 . 96(، ص 2014(، كانون الثاني/ يناير 6)الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد )

 . املرجع نفسه( 3)
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 فرض عقوابت مالئمة على املسئولني عن االنتهاكات.  ▪

 ضمان تقدمي تعويض لضحااي االنتهاكات.  ▪
التأكيد عليها يف قرارات احملكمة األوروبية وقد أكدت احملكمة   هذه املبادئ صراحةا يف قراراهتا الالحقة، كما مت 

حلقوق اإلنسان، وهيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات، كاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. وكان قرار إنشاء 
ملهمة يف هذا اجملال، واليت أتسست بصفة قانونية يف من التطورات ا  1998متوز/ يوليو    17احملكمة اجلنائية الدولية يف  

مبوجب ميثاق روما، وحبسب النظام األساسي للمحكمة تقع على عاتق الدول التزامات   2002األول من متوز/ يوليو  
 . (1) ابلغة األمهية، مما يستوجب منها القضاء على ظاهرة إفالت اجلناة من العقاب، وترسيخ احرتام حقوق الضحااي

كان املركز الدويل للعدالة االنتقالية قد حدد مخسة آليات رئيسية ُتشكل يف جمموعها منظومة العدالة االنتقالية، و 
 وتشمل: 

 الكشف عن احلقيقة.  .1

 الدعاوى اجلنائية. .2

 التعويض وجرب الضرر.  .3

 جهود ختليد الذكرى.  .4

 إصالح املؤسسات.  .5
انتهاكات املاضي قد يكون من الصعب وأكد املركز الدويل للعدالة االنتقالية أبن   النابعة من  املشكالت الكثرية 

معاجلتها بواسطة إجراء واحد، وأكد أبن فعالية العدالة االنتقالية مرهونة بشموهلا لعدة إجراءات تكمل بعضها بعض، 
 . (2) فليس هناك إجراء واحد تكون فعاليته مبفرده مبثل فعاليته جمتمعاا مع اإلجراءات األخرى 

فعلى سبيل املثال، فبدون أي جهود للكشف عن احلقيقة أو التعويض، فإنه قد يُنظر إىل معاقبة قلة قليلة من اجلناة 
على أنه شكل من أشكال االنتقام السياسي، كما أن الكشف عن احلقيقة مبعزل عن اجلهود الرامية ملعاقبة مرتكيب 

قوال بال أفعال. وابملثل فإن إصالح املؤسسات بدون أي حماولة االنتهاكات وإلصالح املؤسسات، ميكن اعتباره جمرد أ
لتلبية التوقعات املشروعة للضحااي بشأن حتقيق العدالة والكشف عن احلقيقة والتعويضات، ليس عدمي اجلدوى من 

 . (3) منظور املسائلة فحسب، بل من املستبعد أن يفلح يف حتقيق النتائج املرجوة منه

 
 .3، ص مرجع سابق ذكره( املركز الدولي للعدالة االنتقالية، 1)

 .2 -1، ص مرجع سابق ذكره( املركز الدولي للعدالة االنتقالية، 2)

 . 2، ص املرجع نفسه( 3)
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جرب الضرر غري املرتبطة ابإلجراءات األخرى، قد ُتصبح ذات أثر عكسي، فالتعويض دون كما أن التعويضات و 
اختاذ خطوات للكشف عن احلقائق املتعلقة ابنتهاكات املاضي، قد يعتربها البعض أبهنا مبثابة دية، وحماولة لشراء صمت 

ات أو دون اختاذ خطوات أخرى الضحااي، ويشجع على إنكار ما حدث. وابملثل فإن التعويض دون إصالح املؤسس
للحيلولة دون ارتكاب انتهاكات أخرى يف املستقبل، جيعل التعويض وعداا أجوف خيلو من إرادة عدم التكرار، وأن أي 
برانمج للتعويض ال ترافقه إجراءات تضمن حماسبة اجلناة، إمنا هو مبثابة الطلب من الضحااي أن يتنازلوا عن حقهم يف 

 . (1) ذ معونة هي يف الواقع حق من حقوقهمالعدالة مقابل أخ

يف الفقرات التالية، سيتم توضيح كل من العناصر اخلمسة اليت ُتشكل يف جمموعها منظومة العدالة االنتقالية، وذلك 
 على النحو التايل: 

 . الكشف عن احلقيقة: 1
تعترب معرفة احلقيقة والكشف عنها، وخاصةا معرفة حقيقة مصري الضحااي، حق للمواطنني، وواجب على الدولة، 

خالل اإلجراءات القضائية وغري القضائية، وعلى الدولة السعي إىل معرفة احلقيقة حول االنتهاكات،   ويتم ذلك من 
 بغض النظر عن إمكانية إجراء حماكمات جنائية فورية. وتشمل عملية معرفة احلقيقة ما يلي: 

 هوية مرتكيب االنتهاكات.  ▪

 األسباب اليت أدت إىل تلك االنتهاكات.  ▪

 وظروفها. وقائع االنتهاكات  ▪

 . (2) املصري النهائي للضحااي، ومكان وجودهم ابلنسبة حلاالت اإلخفاء القسري  ▪
ويتم ذلك من خالل إنشاء جلان الكشف عن احلقيقة، وقد أصبح عددها يف ازدايد، إذ أن غالبية جتارب العدالة 

، ويوكل إىل تلك اللجان ( 3) االنتقال السياسياالنتقالية أخذت هبذه اآللية، وقد جاءت تلك اللجان غالباا يف فرتات  
النظر يف اختصاصني، أحدمها نوعي، واآلخر زمين. فاالختصاص النوعي يتعلق بنوعية االنتهاكات اجلسيمة أو املمنهجة 
أما  الالزمة بشأهنا،  التدابري  الكشف عنها، ودراستها، وحتليلها، واختاذ  هلا من خالل  تتصدى  اليت  اإلنسان  حلقوق 

 
 ( ليزا ماغاريل، 1)

ً
 وعمليا

ً
 . 2(، ص 2007، )نيويورك، املركز الدولي للعدالة االنتقالية، التعويض: نظريا

(، 2013،  ، )نيويورك، املركز الدولي للعدالة االنتقاليةالبحث عن الحقيقة: عناصر إنشاء لجنة حقيقة فاعلة( إدواردو غونزالس وهاورد فارني،  2)

 . 4 -3ص 

النويض ي،  3) عبدالعزيز  أفريقيا(  وجنوب  املغرب  تجربتي  االنتقالية:  العدالة  للدراسات،  إشكالية  الجزيرة  مركز  في  14/2/2013،  شوهد   ،

   https://bit.ly/36poEUc، في: 2018/ 12/ 12
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ختصاص الزمين، فيتعلق ابحلقبة التارخيية اليت تعمل عليها اللجنة، وهي فرتة قد تطول أو تقصر حبسب خصوصية اال
 .(1) كل بلد، ونطاق االنتهاكات احلاصلة فيه

القسري، والقتل خارج نطاق  التعذيب، واإلخفاء  قبيل  وتشمل االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان جرائم من 
القسري، والعنف اجلنسي. وقد توسع دورها مع مرور الزمن لتشمل اجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم  القضاء، والتهجري  

 . (2) احلرب، ابإلضافة إىل أن بعضها أصبح ينظر يف قضااي اقتصادية، وأخرى مرتبطة ابلفساد 

 . الدعاوى اجلنائية: 2
النتقالية، وذلك من خالل إمكانية رفع الدعاوى يعترب مبدأ عدم اإلفالت من العقاب من املبادئ األساسية للعدالة ا

القضائية على اجلناة ومرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان. وعلى الرغم من أن احملاكمات ال تزال مطلباا رئيسياا 
سعة النطاق للضحااي، إال أن املالحقات القضائية وحدها ال ميكنها حتقيق العدالة مبعزل عن تدابري أخرى. فالطبيعة الوا

هلذه اجلرائم ُتظهر أنه غالباا ما يتعذر معاجلتها عرب نظام العدالة اجلنائية العادي، ما يولد ثغرة اإلفالت من العقاب. 
وغالباا ما تركز املالحقة الفاعلة اخلاصة ابجلرائم الواسعة النطاق على الرؤوس الكبرية، ابعتبارهم مسئولني عن القدر 

أكثر منه على ذوي املراكز األقل شأانا أو مسئولية. ومن املمكن أن يساهم تطبيق آلية املالحقة   األكرب من املسئولية،
القضائية إىل جانب مبادرات أخرى، مثل الكشف عن احلقيقة، وبرامج التعويض وجرب الضرر، وإصالح املؤسسات، 

 . (3) من الضحااي واجلناة  يف سد ثغرة اإلفالت من العقاب، مبالحقة اجلرائم اليت تشمل عدداا كبرياا 
وعلى الرغم من أمهية هذه اآللية ضمن منظومة العدالة االنتقالية، إال أن هناك العديد من العراقيل اليت حتول دون 
تطبيق مبدأ عدم اإلفالت من العقاب، حيث شهدت بعض عمليات االنتقال السياسي، االتفاق بني أطراف الصراع 

اآلليات لإلفالت من العقاب، منها ما هو ذو طبيعة تشريعية، ومنها ما هو ذو طبيعة سياسية على وضع جمموعة من 
ومسألة  والعفو،  ابحلصانة،  الدفع  منها:  خمتلفة،  أشكاالا  يتخذ  العقاب  من  اإلفالت  جعل  الذي  األمر  وقضائية، 

 . (4) التقادم
اء استثنائي، كما جرى يف جنوب أفريقيا، ومع ذلك، فهناك بعض التجارب الدولية قامت ابألخذ ابلعفو كإجر 

حيث مت الرتكيز على الكشف عن احلقيقة، ومنح العفو لكل املتهمني الذين تعاونوا يف الكشف عن حقيقة ماضي 
سبانيا واملغرب وغريمها، إال إ االنتهاكات، وهناك جتارب أخرى فضلت عدم إعمال املالحقات القضائية، كما جرى يف  

تبط بضماانت حتيط به، من خالل إعمال ابقي آليات العدالة االنتقالية، من معرفة احلقيقة، وحتديد أن ذلك جيب أن ير 
 

 .6 -5، ص مرجع سابق ذكره( أحمد شوقي بنيوب، 1)

 .11، ص مرجع سابق ذكرهإدواردو غونزالس وهاورد فارني، ( 2)

 https://bit.ly/3obqNZD، في: 12/12/2018، املركز الدولي للعدالة االنتقالية، ]د. ت[، شوهد في العدالة الجنائية (3)

عبداإلله،  4) القباقبي  االنتقالية(  العدالة  في  الجنائية  العاملسائلة  الديمقراطي  املركز  )برلين،  للدراسات  ،  والسياسية    االستراتيجيةربي 

 .50(، ص 2018واالقتصادية، 
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املسئولني عن االنتهاكات، والتعويض وجرب ضرر ضحااي االنتهاكات، ورد االعتبار هلم، واإلصالح املؤسسي، واختاذ 
 . (1) لصفحة املاضي دون قراءهتا، واستخالص الدروس منهااإلجراءات الالزمة لعدم التكرار، فالعفو ليس نسياانا، وال طياا  

 . التعويض وجرب الضرر: 3
إن التعويض وجرب الضرر عنصر أساسي من عناصر العدالة االنتقالية، وتزداد فاعليته عندما يقرتن إبجراءات أخرى، 

. ويف الوقت نفسه، فإن آليات مثل الكشف عن احلقيقة، والدعاوى اجلنائية واملالحقة القضائية، وإصالح املؤسسات
العدالة االنتقالية اليت ال تتضمن مبادرات التعويض وجرب الضرر تكون أقل فاعلية، ألهنا ال تساعد على إحداث تغيري 
مباشر يف األوضاع اليت جيد الضحااي أنفسهم فيها، فاآلليات األخرى ال هتدف إىل حتقيق مطالب الضحااي واجملتمعات 

نتهاك، فالتعويض يعترب دليالا على الرغبة يف بناء الثقة وإعادة الكرامة، وذلك عن طريق االلتزام الواضح اليت تعرضت لال
اليت  املعاانة  من  ما  حٍد  إىل  وخيفف  للضحااي،  مباشرة  بطريقة  العدالة  تعزيز  على  يساعد  أنه  اإلنسان، كما  حبقوق 

 . (2) كابدوها

 . جهود ختليد الذكرى: 4
ضمن مبادرات التعويض وجرب الضرر، ولكنها تتعلق ابإلجراءات الرمزية، وتعترب مهمة ابلنسبة   تندرج هذه اآللية 

لضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان أو ذويهم، نظراا لعجزهم عن النسيان، ولذلك من واجب الدول احلفاظ على ذكرى 
 . (3) تلك اجلرائم واالنتهاكات، مبا يساهم يف فهم اجملتمع لالنتهاكات املاضية

وتتضمن مبادرات ختليد الذكرى، إقامة املتاحف، وبناء النصب التذكارية، واإلصدارات التوثيقية اليت حتفظ الذكرى 
العامة للضحااي وما تعرضوا له، وترفع مستوى الوعي األخالقي بشأن جرائم وانتهاكات املاضي، وذلك إبرساء حافز 

. كما قد تتضمن إصدار اعتذار رمسي مبا جرى من انتهاكات (4) ملستقبلدائم للمجتمع حيول دون تكرار االنتهاكات يف ا
رفات  تضم  اليت  املواضع  عن  والكشف  الضحااي،  تكرمياا ألحد  الشوارع  أحد  على  معني  اسم  وإطالق  املاضي،  يف 

االحتفاالت التذكارية للضحااي الضحااي، وعمل مراسم دفن مالئمة، وإعادة دفنها يف مقابر الئقة، ابإلضافة إىل إقامة  
 . (5)وتكرميهم

 

 
، كتاب العدالة االنتقالية في السياقات العربية، كرم خميس )محرر(، )القاهرة، املنظمة العدالة االنتقالية: املفاهيم واآلليات ( الحبيب بلكوش،  1)

 . 44(، ص 2014العربية لحقوق اإلنسان، 

 . 2، ص جع سابق ذكرهمر ( ليزا ماغاريل، 2)

 https://bit.ly/3qietsA، في: 12/12/2018، املركز الدولي للعدالة االنتقالية، ]د. ت[، شوهد في الحقيقة والذاكرة( 3)

 .2، 1، ص مرجع سابق ذكره( املركز الدولي للعدالة االنتقالية، 4)

 . 3، ص مرجع سابق ذكره( ليزا ماغاريل، 5)
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 . إصالح املؤسسات: 5
يعد إصالح مؤسسات الدولة اليت كانت هلا صلة مباشرة يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان، كالقوات املسلحة، 

الدميقراطي، كما   الشرطة، واملخابرات، والقضاء، أمراا أساسياا يف مراحل االنتقال  العدالة وأجهزة  ُيشكل أحد تدابري 
االنتقالية املهمة اليت تروج حملاسبة مرتكيب االنتهاكات، ويساعد يف ضمان عدم تكرار االنتهاكات يف املستقبل، ويهدف 
إصالح املؤسسات كآلية للعدالة االنتقالية إىل بناء الثقة بني كافة املواطنني ومؤسساهتم العامة، وحتويل تلك املؤسسات 

سامهت يف انتهاكات حقوق اإلنسان إىل مؤسسات تدعم االنتقال الدميقراطي، وحتقيق السالم، وحتافظ   من مؤسسات
 . (1) على سيادة القانون 

 اثلثاً: أنواع العدالة االنتقالية: 

 من واقع جتارب العدالة االنتقالية املختلفة حول العامل،  تبلور نوعني للعدالة االنتقالية، مها: 

 نائية: . العدالة اجل1
يقوم هذا النوع من العدالة االنتقالية على أساس إمكانية القبض على منتهكي حقوق اإلنسان، والتحقيق معهم، 
وحماكمتهم حماكمة عادلة، ويف هذا النوع ال جمال لتخفيف العقوابت أو العفو عنهم، فتتم احملاكمات يف املرحلة االنتقالية 

 تتميز بتشديد العقوابت، مع االلتزام بتعويض الضحااي عن األضرار املادية واملعنوية بتطبيق القوانني النافذة، وهي قوانني
 . (2)اليت أصابتهم

وطُبقت هذه العدالة يف البلدان اليت اهنارت فيها قوة منتهكي حقوق اإلنسان، وسقطوا يف أيدي العدالة للنظام 
 الدولية على العدالة االنتقالية اجلنائية، جتربة األرجنتني.   . ومن التجارب(3) اجلديد أو وقعوا يف يد العدالة الدولية

 . العدالة التصاحلية: 2
يقوم هذا النوع من العدالة االنتقالية على أساس األخذ مببدأ التعويض والرتضية لكل من انتهكت حقوقهم، وعلى 

طبيق العدالة اجلنائية اليت تستدعي القبض الصفح والغفران والتسامح، ومرد سلوك هذا النوع من العدالة يعود إىل تعذر ت
 . (4)على مرتكيب االنتهاكات وحماكمتهم، أو خلطورة تطبيقها، نظراا هلشاشة الوضع العام يف البالد

 
 https://bit.ly/2JubU5G، في: 12/12/2018، املركز الدولي للعدالة االنتقالية، ]د. ت[، شوهد في املؤسساتإصالح ( 1)

املاوري،  2) محمد  يحيى  للنقاش(  أفكار  االنتقالية:  العدالة  قانون  الجمهورية،  مشروع  صحيفة  في  7/7/2012،  شوهد  في: 2018/ 18/12،   ،

https://bit.ly/2VnhPMw 

 . هاملرجع نفس( 3)

(، 16، )الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد )مجلة املفكر( إسعون محفوظ، مفهوم العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابية،  4)

 .702(، ص 2017كانون األول/ ديسمبر 



 2021 مايو :  30العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
39 

 

 

ويف هذه احلالة عادةا ما يُرجح اجملتمع يف مثل هذه الظروف أمهية االنتقال إىل مرحلة جديدة حتقق التوافق السياسي 
. ومن التجارب الدولية على العدالة االنتقالية التصاحلية، (1) واالجتماعي وعودة السلم على إحالل العدالة اجلنائية الكاملة

 جتربة جنوب أفريقيا. 

 احملور الثاين: العدالة االنتقالية وعملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية 
ضد نظام الرئيس علي عبدهللا صاحل، طرح الشباب   2011باط/ فرباير  ش  11مع انطالق شرارة الثورة الشبابية يف  

يف ساحات احلرية والتغيري أهدافهم ومطالبهم واملتمثلة يف إسقاط النظام وحماكمة رموزه. وبعد شهرين من انطالقها،  
ملبادرة سياسية   2011نيسان/ أبريل    3دخل جملس التعاون لدول اخلليج العربية على خط الثورة من خالل تقدميه يف  

إلهناء األزمة يف البالد، وحتقيق تسوية سياسية بني السلطة واملعارضة، واليت تقوم على فكرة نقل السلطة من رئيس 
 اجلمهورية إىل انئبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة املعارضة. 

مياا، جعل جملس التعاون لدول ومع إصرار الرئيس صاحل على إجياد ضماانت قانونية مقابل ختليه عن السلطة سل
اخلليج العربية يقوم إبدراج هذا األمر ضمن بنود مبادرته، إذ أكد على ضرورة االلتزام بوقف كل أشكال االنتقام واملتابعة 

ة واملالحقة لرئيس اجلمهورية وجلميع أقاربه وأركان نظامه من خالل إقرار القوانني اليت متنح احلصانة ضد املالحقة القانوني
 . (2) والقضائية له ومن عملوا معه خالل فرتة حكمه 

ويف املقابل أدرجت اآللية التنفيذية للمبادرة اخلليجية بنداا نص على ضرورة أن يبحث مؤمتر احلوار الوطين يف اختاذ 
انتهاكات   خطوات ترمي إىل حتقيق املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية، واختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم حدوث 

حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مستقبالا. كما أقرت اآللية التنفيذية أن يتم اختاذ القرارات يف كٍل من جملس النواب  
 . (3)واحلكومة ابلتوافق

اب وبعد دخول املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل املؤمتر الشعيب العام وحلفاؤه وأحز 
الثاين/ نوفمرب    23اللقاء املشرتك وشركاءه يف   التوافق من أجل إقرار قانون 2011تشرين  ، كان لزاماا على طرفيها 

 احلصانة، وقانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية، ومبا يتوافق مع التزامهما ببنود املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية. 

وحتليل موقع العدالة االنتقالية يف عملية االنتقال السياسي يف اجلمهورية اليمنية، من ويف هذا احملور سيتم دراسة  
ابلعدالة  يتعلق  فيما  التنفيذية  وآليتها  اخلليجية  املبادرة  وبنود  ومطالبها،  الشبابية  الثورة  أهداف  وحتليل  دراسة  خالل 

عدالة االنتقالية الذي مت إعداده من ِقبل وزارة الشئون االنتقالية، وكذلك دراسة وحتليل قانون احلصانة، ومشاريع قانون ال
القانونية، ومن مث مت تعديله من ِقبل رئيس اجلمهورية، وحتديد أهم العناصر األساسية اليت تضمنته، ومقارنتهما فيما 

 
 . املرجع نفسه( 1)

 .2011أيار/ مايو  21، مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2)

 . 2011تشرين الثاني/ نوفمبر  23، اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية (3)
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نتقالية اليت حددها بينهما، وحتديد ومدى التزام احلكومة اليمنية يف إعداد مشروع القانون ابملعايري الدولية للعدالة اال
 املركز الدويل للعدالة االنتقالية. 

 أوالً: قانون احلصانة: 
استحدثت املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية معوقاا قانونياا أمام حتقيق العدالة االنتقالية، وخاصةا يف اجلانب القضائي 

 . (1) اإلنسان، وأسستا ملبدأ اإلفالت من العقابمنها، والقائم على املسائلة واحملاسبة ملنتهكي حقوق  
وكانت املهمة األوىل لطريف املبادرة اخلليجية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطين ابملناصفة بينهما، إعداد مشروع 

 قانون احلصانة، والذي مينح الرئيس السابق ومساعديه حصانة عن أعماهلم. 
صول إىل توافق بشأن مشروع القانون، فهناك من رأى أبن يصدر واجهت احلكومة منذ البداية صعوابت يف الو 

قانون للعدالة االنتقالية ويشمل يف طياته قانون احلصانة )العفو(، وأن ال يكون هناك قانون مستقل ابلعفو، ألن األساس 
ك من أصر على أن جيري هو إجياد مصاحلة وطنية، واملدخل األساسي إليها هو قانون للعدالة االنتقالية. ويف املقابل هنا

إصدار قانون احلصانة، ابعتباره حمدود املواد، بعكس قانون العدالة االنتقالية األوسع، والذي حيتاج إىل وقت طويل 
 .(2) للمناقشة

، (3) ويف األخري، جرى التوافق على أن يصدر قانون احلصانة أوالا، مث يليه مباشرةا إصدار قانون العدالة االنتقالية
وعملت احلكومة على إدراج مادة يف قانون احلصانة تنص على أن على احلكومة تقدمي مشروع قانون حول العدالة 

 االنتقالية واملصاحلة الوطنية إىل الربملان. 
مت إصدار قانون احلصانة، وُحدد نطاق سراينه على األفعال الواقعة خالل فرتة   2012كانون الثاين/ يناير    21ويف  
وحىت اتريخ صدور القانون، وقد انقسمت احلصانة فيه إىل نوعني:   1978متوز/ يوليو  17ئيس السابق منذ  حكم الر 

فهناك حصانة كاملة من املالحقة القانونية والقضائية، وهي مقتصرة فقط على الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل، وهناك 
ملوا معه يف مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية واألمنية حصانة من املالحقة اجلنائية، وتشمل كل املسئولني الذين ع 

 . (4)خالل فرتة حكمه، وارتكبوا انتهاكات أثناء أدائهم ملهامهم الرمسية، وارتكبوها بسبب دوافع سياسية

 
، ورقة مقدمة في ورشة العدالة االنتقالية، وزارة حقوق اإلنسان، صنعاء،  دور سلطات الدولة في تطبيق العدالة االنتقالية( حميد محمد اللبهي،  1)

8-9 /12/2012. 

إيضاحات حول (  2) يقدم  القانونية  الشئون  االنتقالية  وزير  العدالة  قانون  الشامل،  مشروع  الوطني  الحوار  في  5/2013/ 14، مؤتمر  ، شوهد 

 https://bit.ly/36qOJ5g، في: 6/2/2019

 . املرجع نفسه( 3)

، الجريدة الرسمية، )صنعاء، وزارة الشؤون القانونية،  بشأن منح حصانة من املالحقة القانونية والقضائية  2012( لسنة  1القانون رقم )(  4)

 (.  2012كانون الثاني/ يناير 
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 اثنياً: مشاريع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية: 
انونية إبعداد املسودة األوىل من مشروع قانون العدالة االنتقالية بعد صدور قانون احلصانة، قامت وزارة الشئون الق

، وتقدميها إىل احلكومة، إال أن مشروع القانون القى معارضة قوية من قبل 2012واملصاحلة الوطنية يف شباط/ فرباير  
يف   - ابلتفصيل الحقاا   كما سيتم توضيحه  -طريف العملية السياسية )املؤمتر واملشرتك(، وتركز اخلالف األساسي بينهما

جانبني: األول، اخلالف حول آليات حتقيق العدالة االنتقالية، والثاين، اخلالف حول الفرتة الزمنية اليت يغطيها مشروع 
 القانون. 

ونظراا لفشل احلكومة يف التوافق حول صيغة القانون، واليت استمرت لقرابة أربعة أشهر، مت إحالة مشروع القانون إىل 
، وفقاا لنص اآللية التنفيذية للمبادرة اخلليجية، اليت 2012رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء يف حزيران/ يونيو    كٍل من 

تنص على أن "تتخذ حكومة الوفاق الوطين قراراهتا بتوافق اآلراء، وإذا مل يكن التوافق الكامل موجوداا بشأن أي قضية 
إىل توافق، ويف حال تعذر التوافق بينهما، يتخذ رئيس اجلمهورية القرار يتشاور رئيس الوزراء ورئيس اجلمهورية للتوصل 

. وقد أجرى رئيس اجلمهورية تعديالته عليه، وقدم املسودة الثانية من مشروع القانون إىل جملس (1) (12النهائي" )البند  
 . 2013كانون الثاين/ يناير    6النواب يف  

الية واملصاحلة الوطنية اليت مت إعدادها من ِقبل وزارة الشئون القانونية، وتضمنت مسوديت مشروع قانون العدالة االنتق 
 ومن مث مت تعديلها من ِقبل رئيس اجلمهورية، ما يلي: 

 . تعريف العدالة االنتقالية: 1
العمليات واآلليات االنتقالية أبهنا "كامل نطاق  العدالة  القانونية  الشئون  وزارة  املقدم من  القانون   عرف مشروع 

العدالة  حتقيق  بغية  النطاق  الواسعة  املاضي  جتاوزات  من  تركة  لتفهم  اجملتمع  يبذهلا  اليت  ابحملاوالت  املرتبطة 
للكشف عن احلقيقة، وجرب ضرر الضحااي، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان  التصاحلية،

 . (2) (2يف املستقبل" )املادة  
القانون املعدل من رئيس اجلمهورية أبهنا "جمموعة اإلجراءات والتدابري اليت تُتخذ ملواجهة االنتهاكات وعرفها مشروع  

الفرتة الزمنية احملددة هبذا القانون بغية جرب ضرر الضحااي، ومنع تكرار األفعال املاسة  املاسة حبقوق اإلنسان خالل 
 .(3) (2حبقوق اإلنسان يف املستقبل" )املادة  

 
 . مرجع سابق ذكره( اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية، 1)

، 6/6/2012  ، االشتراكي نت،2012مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية املقدم من وزارة الشئون القانونية.. شباط/ فبراير  (  2)

 https://bit.ly/3ohSu3f، في: 2018/ 20/12شوهد في: 

، مركز معلومات محافظة  2013مشروع قانون املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية املعدل من رئيس الجمهورية.. كانون الثاني/ يناير  (  3)

 https://bit.ly/39tnzwq، في: 12/2018/ 20، شوهد في: 1/2013/ 11تعز، 
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نة اآلليات اليت جاء على ذكرها تعريف العدالة االنتقالية يف مسوديت مشروع القانون مع اآلليات اليت حددها ومبقار 
املركز الدويل للعدالة االنتقالية، جند أن مشروع القانون األول قد نص صراحةا بعدم األخذ ابلعدالة اجلنائية، واستبدهلا 

ة الدعاوى اجلنائية، وهو ما يتوافق مع التزامات طريف العملية السياسية ببنود ابلعدالة التصاحلية، وابلتايل مت إسقاط آلي
املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، ومضمون قانون احلصانة. ولكنه يف املقابل أكد على أمهية جلان الكشف عن احلقيقة، 

رفة وقائع االنتهاكات ومرتكبيها، مع أتكيده على ابعتبارها اآللية األهم من آليات العدالة االنتقالية، واليت تساعد يف مع
 اآلليات األخرى واملتمثلة يف: التعويض وجرب الضرر، وجهود ختليد الذكرى، واإلصالح املؤسسي.

وأسقط مشروع القانون الثاين ثالث من آليات حتقيق العدالة االنتقالية، وهي: الدعاوى اجلنائية، والكشف عن 
ذكرى من التعريف، واكتفى جبرب ضرر الضحااي، واإلصالح املؤسسي، وابلتايل مل يبقى من احلقيقة، وجهود ختليد ال

العدالة االنتقالية إال امسها، فالعدالة االنتقالية منظومة متكاملة، تزداد فعاليتها عندما تقرتن عناصرها ببعضها البعض، 
 ملنظومة. وتكون أقل فعالية عندما يتم إسقاط أو اختزال أي آلية من آليات ا

وبعيداا عن التعريف، فقد تضمنت نصوص مسوديت مشروع القانون أربعة من آليات العدالة االنتقالية، واملتمثلة يف: 
الكشف عن احلقيقة، والتعويض وجرب الضرر، وجهود ختليد الذكرى، وإصالح املؤسسات، إال أن مضامينها مت اختزاهلا، 

 منها، وخاصةا املتعلق ابلكشف عن احلقيقة واإلصالح املؤسسي.   مبا أفرغها من حمتواها، واهلدف املراد

ومن ذلك، حدد مشروع القانون املقدم من وزارة الشئون القانونية االختصاص النوعي هليئة اإلنصاف واملصاحلة، 
لقسري، والذي يتمثل يف نطاق االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وتشمل: القتل خارج نطاق القانون، االختفاء ا

واحلقوق  واخلاصة،  العامة  األمالك  على  االعتداء  املمنهج،  االغتصاب  احلرية،  الالإنسانية، حجز  واملعاملة  التعذيب 
 الوظيفية، وغريها من االنتهاكات. 

إال أن مشروع القانون املعدل من رئيس اجلمهورية أجرى تعديالا على ذلك، حيث استبعد كالا من: االعتداء على 
األمالك العامة واخلاصة، واحلقوق الوظيفية، من االنتهاكات اليت تتصدى إليها اهليئة يف عملها، على الرغم من أن تلك 
االنتهاكات املستبعدة تعترب ذات أمهية كربى، وخاصةا يف ما يتعلق ابلقضية اجلنوبية. فالبعد احلقوقي هلذه القضية، يتمثل 

، اليت مت االستيالء على األراضي العامة واخلاصة ومصادرهتا، 1994ائج حرب صيف  يف مطالب األفراد املتضررين من نت
، وهناك من يربر (1) كما مت تسريح اآلالف من املوظفني املدنيني والعسكريني من أبناء احملافظات اجلنوبية من وظائفهم

 ل. هذا االستبعاد أبنه مرتبط ابلفرتة الزمنية اليت يغطيها مشروع القانون املعد 

 

 

 
 .  149(، ص 2010، )صنعاء، املرصد اليمني لحقوق اإلنسان، حزيران/ يونيو 2009قرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن الت( 1)
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 . الفرتة الزمنية اليت يغطيها مشروع القانون: 2
أكد مشروع القانون املقدم من وزارة الشئون القانونية إىل أن أحكامه تسري على الضحااي الذين انتهكت حقوقهم 

وحىت صدور القانون، مع أتكيده على إمكانية النظر يف   1990نتيجةا للصراعات السياسية اليت حدثت منذ العام  
يف حال استمرار آاثر هذه االنتهاكات   1990ل عام  املرتكبة قب انتهاكات حقوق اإلنسان  الشكاوى وتعويض ضحااي

 حىت صدور القانون، ومل يتم معاجلتها حىت اآلن. 
 22من املالحظ أبن مشروع القانون حدد فرتتني لسراين أحكامه، األوىل، يف عهد دولة الوحدة واليت متتد منذ  

الشطرية يف كٍل من الشمال واجلنوب، ولكنه وحىت اتريخ صدور القانون، والثانية يف عهد الدولة    1990أاير/ مايو  
اشرتط من أجل النظر يف االنتهاكات اليت جرت يف هذه الفرتة، أن يكون هلا آاثر مستمرة، وأال يكون قد حدث هلا 

 جرب ضرر. 
وما يؤخذ على هذا النص، أبن جلنة الكشف عن احلقيقة "هيئة اإلنصاف واملصاحلة" ال متتلك سلطة التحقيق يف 

 ، إال إذا استمرت آاثر تلك االنتهاكات، وهو أمر ال ميكن ضبطه. 1990أاير/ مايو    22تهاكات اليت جرت قبل  االن
اليت  القانون على االنتهاكات  القانونية أنه يف حالة جعل فرتة سراين  الشئون  الدكتور حممد املخاليف وزير  ورأى 

ن تلقاء نفسها، بغض النظر عن استمرار الضرر من عدمه، تلقائية، وإلزام اهليئة ابلتحقيق م  1990ارتكبت قبل عام 
سوف ينيط ابهليئة مهمة عسرية التحقيق، األمر الذي سوف يؤثر سلباا على حتقيق العدالة االنتقالية يف الفرتات ذات 

، وما حدث يف حروب 1994األولوية اخلاصة ابملصاحلة الوطنية، واليت تشمل: االنتهاكات اليت حدثت منذ عام  
، واالنتهاكات الواسعة خالل 2007، وقمع التجمعات السلمية للحراك اجلنويب منذ العام  2004صعدة منذ العام  

 . (1)2011الثورة الشبابية يف العام  

الذين   الضحااي  املعدل من رئيس اجلمهورية أبن أحكامه تسري على  القانون  املقابل، أكد مشروع  هكت نتُ ايف 
 . 2012شباط/ فرباير    21وحىت    2011كانون الثاين/ يناير    1لسياسية اليت حدثت منذ  حقوقهم نتيجةا للصراعات ا

ومنذ طرح املسودة األوىل من مشروع القانون على احلكومة، انقسمت احلكومة على نفسها بشأن الفرتة الزمنية اليت 
ع القانون على األحداث ينبغي أن يشملها، فهناك من رأى أنه ال حاجة لنبش صراعات املاضي، وفضل قصر مشرو 

العام   الشبابية يف  الثورة  الفرتة فيه 2011اليت جرت خالل  القانون على هذه  فيما رأى آخرون أن قصر مشروع   ،

 
، وزير الشئون القانونية، مقابلة  هناك أطراف تسعى إلى تعطيل العدالة االنتقالية والعفو ال سند له في مشروع القانون ( محمد املخالفي،  1)

 https://bit.ly/2KWPuL9، في: 2019/ 1/ 29، شوهد في  8/11/2012أنور العامري، االشتراكي نت، أجراها 
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، وهناك من متسك بتحديدها ابلفرتة اليت مشلها (1) 2011إجحاف كبري حبق من تضرروا من الصراعات قبل العام  
 اك من رأى أن الفرتة جيب أن متتد إىل ما قبل ذلك. ، وهن1978قانون احلصانة، أي منذ عام 

، ومتسكوا ابقتصار سراينه  1990فوزراء املؤمتر الشعيب العام يف احلكومة عارضوا فرتة سراين مشروع القانون منذ عام  
املسئول ، والغاية من ذلك استبعاد الفرتة اليت كان هو  2011على األحداث اليت جرت خالل الثورة الشبابية يف العام  

الرئيسي عن االنتهاكات اليت ارتكبت خالل فرتة ما بعد حتقيق الوحدة اليمنية، وحصرها بفرتة قصرية هبدف إشراك 
شركائهم يف احلكومة املسئولية، العتقادهم أبن املسئولية يف االنتهاكات اليت ارتكبت خالل الثورة الشبابية، تقع على 

 . (2) الصراع املختلفة  مجيع األطراف، وارتكبت من ِقبل أطراف 
أما وزراء أحزاب اللقاء املشرتك يف احلكومة، فقد انقسموا فيما بينهم، فاحلزب االشرتاكي اليمين، رفض أن يتم قصر 

، وطالب أبن يشمل الفرتة املمتدة منذ قيام اجلمهورية 2011مشروع القانون زمنياا بضحااي انتهاكات أحداث عام  
، ولكنه يف الوقت ذاته يرفض 1994، ومبا حيقق اإلنصاف لضحااي حرب صيف  1990  أاير/ مايو  22اليمنية يف  

الفرتة االنتهاكات ما قبل عام   يتم إدخال ما تُعرف أبحداث  1990أن تشمل  يناير   13، حىت ال  الثاين/  كانون 
لكثري مصائرهم ، واليت شهدهتا مدينة عدن بني أجنحة احلزب، وحصدت اآلالف من الضحااي، وما يزال هناك ا1986

 . (3) جمهولة حىت اآلن 

وأصر التنظيم الوحدوي الناصري على ضرورة أن يسري مشروع قانون العدالة االنتقالية على الفرتة ذاهتا اليت يسري 
، حبيث يشمل االنتهاكات اليت تعرضت هلا قياداته عقب فشل 1978متوز/ يوليو    17عليها قانون احلصانة، أي من 

، أو أن تكون قبل ذلك، حبيث يشمل 1978رئيس السابق علي عبدهللا صاحل يف تشرين األول/ أكتوبر  انقالهبم على ال
 .  (4) 1977االنتهاكات ضد قياداته وأعضاءه منذ اغتيال الرئيس األسبق إبراهيم احلمدي يف تشرين األول/ أكتوبر  

أحزاب اللقاء املشرتك، فقد قرر رئيس اجلمهورية ونتيجةا لتلك االعرتاضات من قبل األطراف السياسية، وخاصةا من  
 سحب مشروع القانون من جملس النواب، وذلك حفاظاا على التوافق السياسي والتسوية السياسية.

من خالل كل ما سبق، يرى الباحث أبن كالا من آليات حتقيق العدالة االنتقالية، والفرتة الزمنية اليت يغطيها مشروع 
َ  من ِقبل األطراف السياسية اليمنية حلماية اتريخ االنتهاكات اخلاصة بكل القانون، قد مت توظ  يفهما توظيفاا سياسياا

 طرف، فكل طرف يعارض مشروع القانون إذا مت حتديد فرتة زمنية تدينه ابرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان. 
 

 https://bit.ly/2VlGaT1، في: 2018/ 12/12، شوهد في 2012/ 7/6، املؤتمر نت، العدالة االنتقالية.. ومستقبل اليمن( علي ناجي الرعوي، 1)

اليمنالعدالة االنتقالية واملصال( محمد املخالفي،  2) القانونية، مقابلة أجراها منصور الغدرة،  حة الوطنية هما منطلق نهضة  ، وزير الشئون 

 https://bit.ly/3mr2bM8، في: 12/2018/ 20، شوهد في 2012/ 26/6االشتراكي نت، 

 . مرجع سابق ذكره( علي ناجي الرعوي، 3)

الحاللي،  4) عقيل  قانون  (  بشأن  اليمن  في  واسع  الوطنيةجدل  االتحاد،  املصالحة  صحيفة  في  8/1/2013،  شوهد  في:  2/2019/ 3،   ،

https://bit.ly/39tdSy3 



 2021 مايو :  30العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
45 

 

 

واستمر اخلالف بني طريف العملية السياسية )املؤمتر واملشرتك( حول نفس املسألتني، إىل حني انطالق مؤمتر احلوار 
، والذي مت فيه تقسيم قضااي احلوار الوطين على تسعة فرق، من بينها فريق العدالة 2013آذار/ مارس   18الوطين يف  

بدء ابلتوافق على تلك املسألتني، مبا يساعد على استكمال احلوار يف االنتقالية واملصاحلة الوطنية، وكان البد من ال
 املوضوعات األخرى املتعلقة ابلعدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية.  

وهنا توافق أعضاء فريق العدالة االنتقالية مبؤمتر احلوار الوطين على اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من 
ل مسئوليتها كل األطراف اليت اشرتكت فيها، ووجوب رد االعتبار لكل من أسيء إليهم من ضحااي اتريخ اليمن، تتحم

أيلول/   26الصراعات السياسية يف أي مرحلة خالل خمتلف مراحل نظم احلكم الشطري والوحدوي، ابتداءا من ثورة  
الشمايل، واالستقالل يف    1962سبتمرب   الشطر  نوفمرب    30يف  الثاين/  اجلنويب، وحىت   1967تشرين  الشطر  يف 

 . (1) اآلن 
ابإلضافة إىل ذلك، توافق أعضاء الفريق، على أنه جيب أن حيدد القانون برامج العدالة االنتقالية، وجيب ضمان عدم 
إفالت منتهكي حقوق اإلنسان وتنصلهم من املسائلة، وحتقيق مبدأ اعرتاف واعتذار اجلناة للضحااي، واعتبار الكشف 

العدالة عن احلقيق تُنفذ برامج  ة ركناا أساسياا للعدالة االنتقالية، وال جيوز أن حتول أية عوائق دون حتقيقه، وجيب أن 
االنتقالية وفق منهج متكامل يشمل مجيع آليات العدالة االنتقالية من تدابري، مبا فيها الكشف عن احلقيقة، وبرامج 

 . (2) ملؤسسيالتعويض وجرب الضرر، وختليد الذاكرة، واإلصالح ا
ومل يتطرق املتحاورون إىل آلية الدعاوى اجلنائية كإحدى آليات حتقيق العدالة االنتقالية، ويف هذا املقام يقول الدكتور 
عبدالباري دغيش رئيس فريق العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية، أنه ومن أجل حتقيق التوافق داخل الفريق، مت االتفاق 

ردة من قبيل احملاسبة واحملاكمة واملقاضاة من نصوص قرارات الفريق، مع اإلبقاء على مفردة املسائلة، على استبعاد كل مف
 . (3) كونه ال ميكن كشف احلقيقة من غري مسائلة

 

 

 

 

 
(، ص  2014، وثيقة الحوار الوطني، )صنعاء، مؤتمر الحوار الوطني، كانون الثاني/ يناير  تقرير فريق العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية(  1)

58 . 

 .  69، ص املرجع نفسه( 2)

، رئيس فريق العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية بمؤتمر الحوار الوطني، مقابلة هيئة العدالة االنتقالية ليست محكمةالباري دغيش،  ( عبد3)

 https://bit.ly/37lkNXu، في: 2019/ 6/2، شوهد في 2014/ 9/1أجراها حسين اللسواس، املصدر أونالين، 
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 احملور الثالث: مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية يف اجلمهورية اليمنية 
 الدولية والتجربة التونسية يف ضوء املعايري  

، قامت وزارة الشئون القانونية إبعداد املسودة 2014كانون الثاين/ يناير    25بعد انتهاء مؤمتر احلوار الوطين يف  
قامت جلنة صياغة  الوطين، كما  احلوار  وفقاا ملخرجات  الوطنية  واملصاحلة  االنتقالية  العدالة  قانون  الثالثة من مشروع 

 مسودة الدستور اجلديد. الدستور إبعداد 

 أوالً: مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية: 
يف هذا القسم، سيتم دراسة وحتليل املسودة الثالثة من مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية واليت مت 

، من خالل حتديد أهم العناصر األساسية الذي إعدادها من ِقبل وزارة الشئون القانونية وفقاا ملخرجات احلوار الوطين
تضمنتها، مع الرتكيز على آليات حتقيق العدالة االنتقالية اليت حددها املركز الدويل للعدالة االنتقالية، ومقارنتها مع قانون 

 إرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها التونسي، وحتديد عوامل االتفاق واالختالف بينهما. 

 الة االنتقالية: . تعريف العد1
العدالة االنتقالية أبهنا "جمموعة اآلليات والوسائل  اليمين  الوطنية  العدالة االنتقالية واملصاحلة  عرف مشروع قانون 
والتدابري املقررة مبوجب القانون لفهم ومعاجلة آاثر ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها واملسئولني عنها، 

العتبار هلم، مبا حُيقق املصاحلة الوطنية الشاملة، وحيفظ الذاكرة الوطنية اجلماعية ويوثقها، وجرب ضرر الضحااي ورد ا
 . (1)(2ويرسي ضماانت عدم تكرار االنتهاكات مستقبالا" )املادة  

م وعرفها قانون إرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها التونسي أبهنا "مسار متكامل من اآلليات والوسائل املعتمدة لفه
ومعاجلة ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان، بكشف حقيقتها، ومسائلة وحماسبة املسئولني عنها، وجرب ضرر الضحااي 
ورد االعتبار هلم، مبا حُيقق املصاحلة الوطنية، وحيفظ الذاكرة اجلماعية ويوثقها، ويرسي ضماانت عدم تكرار االنتهاكات، 

 .(2) ( 1اطي، ُيساهم يف تكريس منظومة حقوق اإلنسان" )الفصل  واالنتقال من حالة االستبداد إىل نظام دميقر 

ومبقارنة اآلليات اليت جاء على ذكرها تعريف العدالة االنتقالية يف مشروع القانون اليمين، والقانون التونسي، مع 
اآلليات اليت حددها املركز الدويل للعدالة االنتقالية، جند أبن مشروع القانون اليمين ال خيتلف يف الصياغة عن القانون 

كشف عن احلقيقة، واعترباها اآللية األهم من آليات العدالة االنتقالية، وذلك التونسي، حيث أكد كالمها على أمهية ال

 
أيار/ مايو  مشروع قانون العدالة االنتقالية وامل(  1) ،  2014/ 5/ 8، االشتراكي نت،  2014صالحة الوطنية املقدم من وزارة الشئون القانونية.. 

 https://bit.ly/39wH1si، في: 2018/ 20/12شوهد في: 

للجمهورية    ، الرائد الرسمي، )تونس، املطبعة الرسميةيتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها  2013( لسنة  53القانون األساس ي عدد )(  2)

 (. 2013التونسية، كانون األول/ ديسمبر 
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من أجل فهم ومعاجلة آاثر انتهاكات املاضي واملسئولني عنها، ابإلضافة إىل ذلك، أكد التعريفان إىل اآلليات األخرى 
واليت  املؤسسي  واإلصالح  الذكرى،  ختليد  وجهود  الضرر،  وجرب  التعويض  يف  ملنع   واملتمثلة  األساسية  الضمانة  متثل 

 االنتهاكات يف املستقبل. 

ويكمن الفرق بينهما، يف أن مشروع القانون اليمين مل يتطرق إىل آلية الدعاوى اجلنائية، كونه ينسجم مع ما أخذت 
إليها من خالل به اجلمهورية اليمنية من نوع العدالة االنتقالية، وهي العدالة التصاحلية. بينما تطرق القانون التونسي  

النص على مسائلة وحماسبة املسئولني عن ماضي االنتهاكات، وهو ما ينسجم مع ما أخذت به اجلمهورية التونسية من 
 نوع العدالة االنتقالية، وهي العدالة اجلنائية. 

 . الفرتة الزمنية اليت يغطيها مشروع القانون: 2
ى ضحااي االنتهاكات اليت حدثت خالل الفرتة املمتدة من أكد مشروع القانون اليمين إىل أن أحكامه تسري عل

يف جنوب اليمن، وحىت اتريخ صدور   1967تشرين الثاين/ نوفمرب    30يف مشال اليمن، و  1962أيلول/ سبتمرب    26
يوليو  /متوز 1(. يف حني حددها قانون إرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها التونسي ابلفرتة املمتدة من 4القانون )املادة 

 (. 17وحىت اتريخ صدور القانون )الفصل   1955
من املالحظ أبن مشروع القانون اليمين عمل على توسيع فرتة سراين القانون بشكل أكرب، حبيث وسع من نطاق 
االنتهاكات لتشمل انتهاكات مل أييت ذكرها أثناء السجاالت السابقة على املشروع السابق الذي مت إعداده من ِقبل 

 1977، فكان أقصى فرتة مت املطالبة بضمها هي تشرين األول/ أكتوبر  2012ة الشئون القانونية يف شباط/ فرباير  وزار 
اتريخ اغتيال الرئيس إبراهيم احلمدي يف مشال اليمن. إال أن مشروع القانون حددها من اتريخ قيام النظام اجلمهوري يف 

 الربيطاين يف جنوب اليمن.   مشال اليمن، ومن اتريخ االستقالل عن االستعمار

وبذلك ستكون هيئة العدالة االنتقالية ملزمة ابستالم ملفات ضحااي حمطات الصراعات واحلروب ما بني شطري 
تلك  والتحقيق يف  املسلحة،  والنزاعات  األهلية  واحلروب  العسكرية  السياسية واالنقالابت  اليمن سابقاا، والصراعات 

ا، واالنتهاكات املرافقة هلا يف ظل احلكم الشطري يف الشمال واجلنوب، ويف ظل الوحدة، األحداث وخلفياهتا ومالبساهت
 وحىت اتريخ صدور القانون. 

وابملثل، فقد وسع القانون التونسي من نطاق االنتهاكات اليت سيتم البحث عنها والكشف عن حقيقتها، ليشمل 
الفرتة   الفرنسي، وهي  يوليو    1املمتدة من  فرتتني، األوىل يف عهد االستعمار  وحىت اتريخ نيل تونس   1955متوز/ 

، والثانية يف عهد االستقالل، وهي الفرتة املمتدة من اتريخ االستقالل 1956آذار/ مارس    20استقالهلا عن فرنسا يف  
 . 2013وحىت اتريخ صدور القانون يف أواخر شهر كانون األول/ ديسمرب 
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 . آليات حتقيق العدالة االنتقالية: 3
 أ. الكشف عن احلقيقة: 

أكد مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية اليمين على أمهية الكشف عن احلقيقة، واعتربه ركن أساسي 
شف حقيقة االنتهاكات من أركان العدالة االنتقالية، وأكد أنه ال جيوز أن حتول دون حتقيقه أية عوائق، وعلى أن معرفة وك

حق مكفول لكل املواطنني واملنظمات والقوى السياسية دون املساس حبماية احلقوق الشخصية، ومبراعاة مصلحة وكرامة 
(. كما أكد على ذلك القانون التونسي، ابلنص على أن كشف حقيقة االنتهاكات حق 6،5مجيع األطراف )املادتني  

مراعاة مصلحة الضحااي وكرامتهم، ودون املساس حبماية احلقوق الشخصية )الفصل يكفله القانون لكل املواطنني، مع 
2.) 

التونسي، أكدا على أمهية الكشف عن  اليمين والقانون  القانون  ومن خالل ما سبق، جند أبن كالا من مشروع 
 احلقيقة، واعترباه حق للمواطنني، وواجب على الدولة. 

اليمين   القانون  مشروع  من  العدالة ونص كالا  "هيئة  األول  يف  تسمى  وطنية  هيئة  إنشاء  على  التونسي  والقانون 
املايل  االعتبارية، واالستقالل  اهليئتني ابلشخصية  احلقيقة والكرامة"، وتتمتع كال  "هيئة  الثاين  االنتقالية"، وتسمى يف 

يئة أبربع سنوات، تبدأ من اتريخ واإلداري، ويكون مقرمها يف عاصمة البلدين، وحدد مشروع القانون اليمين مدة عمل اهل
صدور قرار رئيس اجلمهورية بتشكيلها، قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط، إما ملدة مماثلة أو أقل، وبقرار من جملس النواب 

(، وحدد القانون التونسي مدة عمل اهليئة أبربع سنوات، تبدأ من اتريخ تسمية أعضائها، قابلة 7من املادة   5)الفقرة  
يد ملرة واحدة، ملدة سنة، بقرار معلل من اهليئة، يُرفع إىل جملس نواب الشعب قبل ثالثة أشهر من هناية مدة عملها للتمد 

 (. 18)الفصل 
سنوات، وقد تصل إىل   4وما يؤخذ على مدة عمل هيئيت كشف احلقيقة يف كٍل من اليمن وتونس، أهنا يف األوىل  

سنوات، وتعترب هذه املدة طويلة مقارنة بتجارب جلان الكشف عن   5ىل  سنوات، وقد تصل إ  4سنوات، ويف الثانية    8
احلقيقة يف العامل. فعلى سبيل املثال مدة عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة يف البريو سنتني، بينما مدة عمل جلنة احلقيقة 

 واملصاحلة يف جنوب أفريقيا ثالث سنوات.  
التونسي اختصاص هيئيت كشف احلقيقة يف النظر يف االنتهاكات وحدد كالا من مشروع القانون اليمين والقانون  

اجلسيمة حلقوق اإلنسان الصادرة عن أجهزة الدولة أو أفراد أو جمموعات تصرفوا ابمسها أو حتت محايتها، وإن مل تكن 
مشروع هلم أي صفة أو صالحية ختول هلم ذلك، كما يشمل االنتهاكات الصادرة عن اجلماعات املسلحة، ولكنه يف  

القانون اليمين حصر اختصاص هيئة العدالة االنتقالية يف النظر يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، ولكنه مل يسمي 
(، يف حني وسع القانون التونسي من اختصاص هيئة احلقيقة والكرامة، لتنظر 2تلك االنتهاكات )الفقرة هـ من املادة  
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ن، واليت تشمل: القتل العمد، االغتصاب وأي شكل من أشكال العنف اجلنسي، يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسا 
التعذيب، االختفاء القسري، اإلعدام دون توفر ضماانت احملاكمة العادلة، ابإلضافة إىل نظرها يف االنتهاكات املتعلقة 

رة االضطرارية ألسباب سياسية )الفصل بتزوير االنتخاابت، وابلفساد املايل، واالعتداء على املال العام، والدفع إىل اهلج
8.) 

وحول صالحيات اهليئة، أعطى مشروع القانون اليمين للهيئة صالحيات وسلطات لتنفيذ مهامها املناطة هبا، منها: 
إجراء كافة التحرايت والتقصي والتحقيقات اليت تراها الزمة للكشف عن احلقيقة، واستدعاء أي من األفراد أو املسئولني 

شهود، واالستماع إليهم، واحلصول على الواثئق الرمسية اليت تطلبها، واالطالع على األرشيفات، وألزم كل من أو ال
تستدعيهم اهليئة للمثول أمامها، سواء كانوا أفراداا أو جهات رمسية أو غري رمسية بتوفري كافة ما تطلبه منهم، واإلفصاح 

ب والتعاون  واإلدالء  احلقيقة،  اهليئة لكشف  الواجبة مع  القانونية  احلقوق  احرتام  املطلوبة، وذلك مع  املعلومات  كامل 
 (. 9)الفقرة ب من املادة  

ونص القانون التونسي على أن تتمتع اهليئة بصالحيات للقيام مبهامها، منها: التحقيق يف كل االنتهاكات جبميع 
ء كل شخص ترى فائدة يف مساع شهادته أو الوسائل واآلليات اليت تراها ضرورية، مع ضمان حقوق الدفاع، واستدعا

التونسي  القانون  العامة واخلاصة، وألزم  النفاذ إىل األرشيفات  التحقيق معه، وال جتوز جماهبتها ابحلصانة، إىل جانب 
خمتلف مؤسسات وهيئات الدولة، ومجيع موظفيها، مد اهليئة ابلواثئق واملعلومات واليت تندرج ضمن مهام اهليئة، أو من 

هنا أن تساعد اهليئة على القيام مبهامها، وال جيوز مواجهة طلبات اهليئة بواجب احلفاظ على السر املهين )الفصول شأ
40 ،51  ،54 .) 

والتعاون  اإلفصاح  إلزام من تستدعيهم يف  ليس هلا صالحية  اليمن  اهليئة يف  ما سبق، جند أبن  معها  من خالل 
م من معلومات مهمة يف التحقيق، وخاصةا ممن يتم استدعائهم من املشتبه للكشف عن احلقيقة، واإلدالء مبا يف حوزهت

هبم يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان، فبدالا من النص على أنه يف حالة خمالفة أو تقصري من قامت ابستدعائهم، 
لقانونية هلؤالء األشخاص، خيضعون للمسائلة القانونية وفقاا لقانون اجلرائم والعقوابت، مت النص على احرتام احلقوق ا

واليت منها احلق يف االمتناع عن الشهادة ضد أنفسهم، وهذا يعترب إخالل مبعيار أساسي من معايري العدالة االنتقالية 
التصاحلية، حيث أن منح العفو ملنتهكي حقوق اإلنسان يكون يف مقابل كشفهم عن حقيقة ما جرى، على الرغم من 

نص يف موضع آخر على أن تقوم هيئة العدالة االنتقالية مبسائلة اجلناة، وضمان عدم تنصلهم أن مشروع القانون نفسه،  
من حتمل املسئولية عن ارتكاب االنتهاكات، واعرتافهم بذلك، وتقدمي اعتذارهم للضحااي، يف مقابل عدم تطبيق أي 

 (. 6نص من نصوص قانون العقوابت ملن ميتثل إلجراءات اهليئة )املادة  
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جند أبن اهليئة يف تونس حتظى، ولو من الناحية النظرية، بصالحيات كبرية يف عملها، حيث ال جيوز ألي من   ينما
تستدعيه لسماع شهادته، أن يتحجج حبصانته، كما هلا حق احلصول على الواثئق أو املعلومات من خمتلف مؤسسات 

 الدولة، حىت وأن كانت سرية. 

ا بدون عرقلة أو إعاقة، حدد مشروع القانون اليمين العقوابت اليت سيتم تطبيقها ومن أجل ضمان قيام اهليئة مبهامه
على األطراف املعيقة، واليت ترتاوح ما بني احلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر، أو الغرامة املالية مبا ال يزيد عن ثالمثائة 

 دوالر أمريكي تقريباا(، وذلك على كل شخص:   1.395ألف رايل )

يقوم بعمل من شأنه ازدراء اهليئة أو إعاقة عملها بشكل متعمد أو عدم االمتثال لدعوهتا لإلدالء بشهادته، أو  .1
 تسليم ما لديه من واثئق أو بياانت متعلقة ابملوضوعات اليت حُتقق فيها اهليئة.  

اانت مزورة أو يتلف أدلة أو يُديل بشهادة زوراا أمام اهليئة أو أي من جلاهنا املتخصصة، أو ميدها بواثئق أو بي .2
 (. 22واثئق أو مواد ذات صلة أبي من موضوعات التحقيقات أو اإلجراءات اليت تقوم هبا اهليئة )الفقرة أ من املادة 

 714ونص القانون التونسي على أنه يُعاقب ابلسجن ملدة أقصاها ستة أشهر، وبغرامة مالية قدرها ألفا دينار )
 على كل شخص: دوالر أمريكي تقريباا(،  

 يقوم أبي عمل أمام اهليئة ُيشكل يف حال حصوله ازدراء هلا.  .1

 يعيق عمل اهليئة بشكل متعمد.  .2

 ال ميتثل عمداا لدعوة اهليئة، لإلدالء ابلشهادة، أو حيول دون النفاذ إىل الوثيقة أو املعلومة املطلوبة.  .3
ن يديل بشهادة زور أمام اهليئة، أو ميدها بواثئق كما نص على أن يتم تطبيق أحكام اجمللة اجلزائية يف حق كل م

مزورة، أو يتلف أية وثيقة أو مادة ذات صلة أبي من التحقيقات أو اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون )الفصل 
66 .) 

 ويف ختام أعمال اهليئة، نص كالا من مشروع القانون اليمين والقانون التونسي على أن تقوم هيئيت كشف احلقيقة
إبعداد تقرير هنائي شامل عن مهامهما، يتضمن: احلقائق اليت توصلوا إليها بعد التثبت والتحقق، وحتديد املسئوليات، 
واألسباب اليت أدت إىل ارتكاب االنتهاكات، والتوصيات اليت تكفل عدم تكرارها يف املستقبل، وكذلك التدابري اليت 

، ومحاية حقوق األفراد، والتوصيات واملقرتحات واإلجراءات اليت تدعم ميكن اختاذها للتشجيع على املصاحلة الوطنية
التحول الدميقراطي وتعززه، وتساهم يف بناء دولة القانون، مبا يكفل عدم تكرار االنتهاكات حلقوق اإلنسان مستقبالا. 

لتونسية سيتضمن جانب آخر إال أن القانون التونسي تفرد ابلنص على أن التقرير الصادر عن هيئة احلقيقة والكرامة ا
لن يتضمنه التقرير الصادر عن هيئة العدالة االنتقالية اليمنية، أال وهو أن من صالحيات اهليئة وضع التوصيات املتعلقة 
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ابإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية واإلعالمية والرتبوية والثقافية وغريها، مبا جينب عودة 
 (. 67إىل حالة القمع واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء التصرف يف املال العام )الفصل    البالد

 ب. الدعاوى اجلنائية: 
أييت مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية اليمين كاستمرار ملشاريع القانون السابقة اليت ُتسقط الدعاوى 
اجلنائية واملالحقة القضائية من آليات حتقيق العدالة االنتقالية، ومع ذلك، نص مشروع القانون على أنه يف حال قيام 

ملوضوعة مبوجب القانون أو التخلف عن التعاون مع اهليئة، فإن الطرف املعيق أي طرف إبعاقة اآلليات واإلجراءات ا
(. ابإلضافة إىل ذلك، نص على أن حُيال إىل القضاء كل من 22سيخضع للمالحقة القضائية )الفقرة ب من املادة  

راءاته القضائية، استمر يف ارتكاب االنتهاكات بعد صدور القانون، ويف هذه احلالة جيب على القضاء أن يتخذ إج
 (. 28من املادة    1ومعاقبته على االنتهاكات السابقة والالحقة )الفقرة  

ونص قانون إرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها التونسي على أن املسائلة واحملاسبة هي من اآلليات اليت حتول دون 
املسائلة واحمل أن  املسئولية، وأكد على  التهرب من  أو  العقاب  والسلطات اإلفالت من  اهليئات  اختصاص  من  اسبة 

القضائية واإلدارية حسب التشريعات النافذة. ولتحقيق ذلك نص على أن يتم إنشاء دوائر قضائية متخصصة ابحملاكم 
االبتدائية املنتصبة مبقار حماكم االستئناف، تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بني القضاة الذين مل يشاركوا يف حماكمات 

ة سياسية، ويتم تكوينهم تكويناا خاصاا يف جمال العدالة االنتقالية. كما نص القانون على أن حتيل اهليئة إىل ذات صبغ
 (. 42،  8،  7،  6النيابة العامة امللفات اليت يثبت هلا فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان )الفصول  

 ج. التعويض وجرب الضرر: 
ليمين والقانون التونسي على أن جرب ضرر ضحااي االنتهاك حق يكفله القانون، وأن يتفق كالا من مشروع القانون ا

الدولة ملزمة بتوفري أشكال اجلرب الكايف والفعال، مبا يتناسب مع جسامة وطبيعة االنتهاك، ووضعية كل ضحية، وعرفاه 
عادة احلقوق والتأهيل واإلدماج، وميكن أبنه "نظام يقوم على التعويض املعنوي أو املادي أو كليهما، ورد االعتبار، وإ

 أن يكون فردايا أو مجاعياا". إال أن القانون التونسي أضاف االعتذار إىل التعريف، ابعتباره أحد آليات جرب الضرر. 

وحدد مشروع القانون اليمين أن من صالحيات اهليئة وضع وتنفيذ املعايري والضوابط الالزمة لتقدير التعويضات 
 ضحااي االنتهاكات، على أن تشمل األشكال التالية: وجرب ضرر  

االسرتداد: وتتضمن اسرتجاع احلرية، واحلقوق القانونية، والوضع االجتماعي، واحلياة األسرية، والعودة إىل مكان  .1
 اإلقامة، واسرتداد العمل، وإعادة املمتلكات املنهوبة. 
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األمل واملعاانة واالضطرا .2 الذهين، مبا يف ذلك  أو  البدين  الضرر  اقتصادايا، ويشمل:  تقييمه  ب التعويض: ويتم 
العاطفي، والضرر ابلسمعة والكرامة، وتكاليف املساعدة القانونية أو مساعدة اخلرباء، واألدوية واخلدمات الطبية والنفسية 

 واالجتماعية. 

االنتهاكات،  .3 آاثر  وحمو  احلقيقة  طريق كشف  عن  االعتبار  رد  ويشمل:  واجلماعي،  الشخصي  الضرر  جرب 
 (. 18االجتماعي، وتسوية األوضاع القانونية، وبرامج التنمية )املادة    والتأهيل الصحي والنفسي، وإعادة اإلدماج

مهام  من  هي  االنتهاكات  لضحااي  الضرر  وجرب  التعويض  قرارات  اختاذ  أن  على  اليمين  القانون  مشروع  ونص 
ضرر ضحااي  وجرب  تعويض  تشمل:  للحكومة،  ملزمة  قرارات  إبصدار  وذلك  االنتقالية،  العدالة  هيئة  واختصاصات 
االنتهاكات الذين مل يتم جرب ضررهم من قبل، مبا يف ذلك رد احلقوق الوظيفية واملمتلكات املنهوبة، كما تقوم اهليئة 
بتعويض ورثة من قضوا حنبهم من جراء تلك االنتهاكات، واختاذ اإلجراءات الكفيلة إبعادة أتهيل وإدماج واسرتداد ورد 

االنتهاكات، وضمان عالج   وتوفري اعتبار كل ضحااي  السياسية،  الصراعات  املصابني جراء  الضحااي  وإعادة أتهيل 
تكاليف العالج يف اخلارج عندما ال يكون ذلك متوفراا يف اليمن. كما تشمل إمناء مناطق الضحااي احملرومة، وبناء خمتلف 

 (. 9 املؤسسات الرتبوية والصحية واالقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية )الفقرة ب من املادة
ونص القانون التونسي على أن تتوىل اهليئة مهمة وضع برانمج شامل جلرب ضرر فردي ومجاعي لضحااي االنتهاكات، 

 يقوم على: 
اإلقرار مبا تعرض له الضحااي من انتهاكات، واختاذ قرارات وإجراءات جرب األضرار لفائدهتم، مع مراعاة كل ما  .1

 أو قضائية سابقة لفائدة الضحااي. مت اختاذه من قرارات وإجراءات إدارية  

 ضبط املعايري الالزمة لتعويض الضحااي.  .2

 حتديد طرق صرف التعويضات، وتراعى يف ذلك التقديرات املخصصة للتعويض.  .3

 (. 39اختاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحااي )الفصل   .4
وضع معايري عامة لنظام التعويض وجرب الضرر، من خالل ما سبق، جند أبن مشروع القانون اليمين عمل على        

ومن مث عمل على حتديد أشكال التعويض وجرب الضرر لتلك املعايري، يف حني اكتفى القانون التونسي بوضع معايري 
 عامة للتعويض وجرب الضرر، وترك للهيئة وضع األشكال املناسبة للتعويض وجرب الضرر. 

 د. جهود ختليد الذكرى: 
ن مشروع القانون اليمين والقانون التونسي على أن حفظ الذاكرة حق لألجيال املتعاقبة، وهو واجب أكد كالا م

 تتحمله الدولة لتخليد ذكرى الضحااي يف الذاكرة الوطنية اجلماعية، والستخالص العرب من ذلك.
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مهام واختصاصات ونص مشروع القانون اليمين على أن اختاذ قرارات ختليد ذكرى ضحااي االنتهاكات هي من  
هيئة العدالة االنتقالية، وذلك إبصدار قرارات ملزمة للحكومة، تشمل: بناء النصب التذكارية، وإنشاء املتاحف لتخليد 
ذكرى الضحااي، وإصدار االعتذارات الرمسية، وختصيص يوم للذاكرة الوطنية وغريها من اإلجراءات املناسبة )الفقرة ب 

 ذلك نص على أن يتم ترضية الضحااي أو ذويهم من خالل إلزام الدولة بتسليم رفاة من مت (. ابإلضافة إىل 9من املادة  
إعدامهم عقب حماكمات سياسية أو جنائية أو بدون حماكمة، ومل ُتسلم جثامينهم لذويهم، واعتبار مجيع من مت إعدامهم 

 (. 27شهداء للوطن وحركته الوطنية )املادة 

تتوىل اهليئة تقدمي توصياهتا ابختاذ كل التدابري اليت تراها ضرورية حلفظ الذاكرة الوطنية ونص القانون التونسي على أن  
 (. 44لضحااي االنتهاكات، كما ميكن هلا إقامة األنشطة الالزمة لذلك )الفصل 

من خالل ما سبق، جند أبن مشروع القانون اليمين كان أمشل يف حتديد أشكال ختليد الذكرى، وعمل على وضع 
ال خمتلفة لذلك، بينما كان القانون التونسي قاصراا على تقدمي توصيات من ِقبل هيئة احلقيقة والكرامة لتخليد أشك

 الذكرى، دون التطرق إىل أي من أشكاهلا. 

 هـ. إصالح املؤسسات: 
و إصالح أكد مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية اليمين على أن اهلدف من اإلصالح املؤسسي ه

مؤسسات وأجهزة الدولة اليت شاركت أو تورطت أبي صورة كانت يف ارتكاب االنتهاكات، وذلك من خالل إعادة 
هيكلتها، ومراجعة وإصالح تشريعاهتا وسياساهتا، وإعادة أتهيل منتسبيها، مبا يضمن استقالهلا وخضوعها للمسائلة 

 (. 2سامهتها يف ارتكاب االنتهاكات )الفقرة ح من املادة  واملراقبة، وإزاحة العناصر اليت ثبت ارتكاهبا أو م
كما أكد على أن من مهام واختصاصات هيئة العدالة االنتقالية تقدمي التوصيات للسلطات املختصة حول كيفية 

العسكرية واألمنية، ووضع آليات للمسائلة واملراقبة، لضمان احرتام   حقوق إصالح تلك األجهزة، مبا فيها األجهزة 
اإلنسان أثناء أتديتها لعملها. كما نص على أن حيظر تعيني أو استمرار أي شخص يف أي وظيفة عامة مت إحالته إىل 
القضاء، وثبت تورطه حبكم قضائي ابت يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، كما حيظر عليه الرتشح ألي من اهليئات العامة 

 (. 28من املادة    2( و)الفقرة  9لس احمللية )الفقرة ب من املادة  املنتخبة كمجلس النواب وجملس الشورى أو اجملا
التونسي على أن إصالح املؤسسات يهدف إىل تفكيك منظومة  العدالة االنتقالية وتنظيمها  وأكد قانون إرساء 
دولة وإرساء  اإلنسان  االنتهاكات واحرتام حقوق  تكرار  واالستبداد، ومعاجلتها بشكل يضمن عدم  والقمع   الفساد 

الفساد  يف  مسئوليته  ثبتت  ممن  ومرافقها،  الدولة  مؤسسات  وغربلة  التشريعات،  مراجعة  خالل  من  وذلك  القانون، 
 (. 14واالنتهاكات، وحتديث مناهجها، وإعادة هيكلتها، وأتهيل موظفيها )الفصل  
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"، واليت تتوىل كما أكد على أن تتوىل هيئة احلقيقة والكرامة إنشاء "جلنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات
تقدمي مقرتحات عملية إلصالح املؤسسات املتورطة يف االنتهاكات، وتقدمي مقرتحات لغربلة اإلدارة وكل القطاعات 
اليت تستوجب ذلك. كما تصدر اللجنة للجهات املختصة توصيات ابإلعفاء أو اإلقالة أو اإلحالة على التقاعد الوجويب 

لعليا ابلدولة، مبا يف ذلك الوظائف القضائية، إذا تبني أنه قدم تقارير أو يف حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف ا
معلومات للتجمع الدستوري الدميقراطي املنحل أو البوليس السياسي نتج عنها ضرر أو انتهاك، وقد ثبتت مسؤوليته يف 

القرتاحات املتعلقة ابإلصالحات االنتهاكات. كما نص القانون على أن تتوىل هيئة احلقيقة والكرامة صياغة التوصيات وا
السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية، وغربلة اإلدارة، لتجنب العودة إىل القمع واالستبداد، وانتهاك حقوق 

 (. 43اإلنسان )الفصل  
ارتكبت من خالل ما سبق، جند أبن كالا من القانون اليمين والتونسي أخذ ابإلصالح الشامل للمؤسسات اليت  

انتهاكات حلقوق اإلنسان، من خالل مراجعة وإصالح تشريعاهتا وسياساهتا، وإعادة أتهيل منتسبيها، ابإلضافة إىل 
إزاحة العناصر اليت ثبت ارتكاهبا أو مسامهتها يف ارتكاب االنتهاكات، ولكن القانون التونسي كان أكثر حزماا يف ذلك، 

حالة على التقاعد الوجويب يف حق كل شخص ثبتت مسئوليته يف االنتهاكات، حيث نص على اإلعفاء أو اإلقالة أو اإل
يف حني كان القانون اليمين أقل حزماا يف ذلك، حيث قصر الفصل على من مت إحالتهم إىل القضاء، وأوضح مشروع 

، أما ما دوهنم فإهنم القانون أن من يتم إحالتهم إىل القضاء، هم من استمروا يف ارتكاب االنتهاكات بعد صدور القانون 
 يظلوا على رأس أعماهلم. 

 . املصاحلة الوطنية: 4
أكد مشروع القانون اليمين إىل أن اهلدف النهائي من حتقيق العدالة االنتقالية هو إجراء مصاحلة وطنية شاملة مبنية 

والتسامح والتصاحل لطي صفحة املاضي، على أُسس من االعرتاف ابخلطأ وارتكاب االنتهاكات، وطلب العفو واالعتذار  
والتطلع حنو املستقبل بعيداا عن روح االنتقام والثأر، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش االجتماعي، وبناء دولة 
واحرتام حقوق  الرشيد،  واحلكم  الدميقراطية،  قيم  وتعزيز  والقانون،  الدولة  مبؤسسات  للمواطن  الثقة  وإعادة  القانون، 

 (. 3نسان )املادة اإل
العدالة والسلم  الوطنية، وحتقيق  الوحدة  تعزيز  الوطنية هتدف إىل  املصاحلة  التونسي بدوره على أن  القانون  وأكد 
االجتماعي، وبناء دولة القانون، وإعادة ثقة املواطن يف مؤسسات الدولة، كما أكد أبن املصاحلة ال تعين اإلفالت من 

 (. 15لني عن االنتهاكات )الفصل العقاب، وعدم حماسبة املسئو 

من خالل ما سبق، جند أبن كالا من القانون اليمين والتونسي أكدا على أن املصاحلة الوطنية هي عملية الحقة 
 للعدالة االنتقالية، بل هي احملصلة النهائية ملسار العدالة االنتقالية. 



 2021 مايو :  30العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
55 

 

 

ائي الصادر عن هيئة العدالة االنتقالية اخلطوات اليت كما نص مشروع القانون اليمين على أن يتضمن التقرير النه   
ميكن اختاذها للتشجيع على املصاحلة الوطنية، والتوصيات واملقرتحات واإلجراءات اليت تدعم التحول الدميقراطي وتعززه، 

 (. 67(، وهو ما أكده القانون التونسي )الفصل  14من املادة    2وتساهم يف بناء دولة القانون )الفقرة  

ابإلضافة إىل ذلك، نص القانون التونسي على أن يتم إنشاء جلنة للتحكيم واملصاحلة ضمن هيكل اهليئة، يُعهد إليها 
النظر والبت يف مطالب الصلح بعد احلصول على موافقة الضحية. ونص على أن يتم تقدمي طلب التحكيم واملصاحلة 

كن بشرط موافقة الضحية. ويف هذه احلالة يعترب إقرار طالب إىل اللجنة، ويكون ذلك بطلب من املتهم ابالنتهاك، ول
املصاحلة مبا اقرتفه كتابياا، واعتذاره الصريح، شرطاا لقبول طلب التحكيم واملصاحلة، كما جيب النص يف الطلب على 

دعوى جتاوز السلطة. القبول ابلقرار التحكيمي، واعتباره قراراا هنائياا غري قابل ألي وجه من أوجه الطعن أو اإلبطال أو  
ويعترب القرار التحكيمي انفذاا بعد توقيعه من الرئيس األول حملكمة االستئناف بتونس يف أجل أقصاه ثالثة أايم من 
اتريخ إيداعه لديه، ويعترب القرار التحكيمي يف هذه احلالة هنائياا، وغري قابل ألي وجه من أوجه الطعن أو اإلبطال أو 

 (. 50، 46،  45الفصول  دعوى جتاوز السلطة )
من خالل ما سبق، جند أبن مشروع القانون التونسي عمل على وضع آلية عملية لتحقيق املصاحلة الوطنية، يف حني 

 اكتفى مشروع القانون اليمين بتقدمي هيئة العدالة االنتقالية لتوصيات من أجل إرساء املصاحلة الوطنية. 

 اثنياً: مسودة الدستور اجلديد: 
يق بناء الدولة مبؤمتر احلوار الوطين أسس ومبادئ الدستور اجلديد، إىل جانب معايري تشكيل جلنة صياغة وضع فر 

الدستور، وعدد أعضائها، وقد توافقت املكوانت السياسية واالجتماعية املشاركة يف الفريق على أن دور جلنة صياغة 
. وعليه، فمن الضروري أن أتيت (1) متر احلوار الوطين الدستور فين فقط، حيث تقوم ابلصياغة الدستورية ملخرجات مؤ 

 نصوص مسودة الدستور منسجمة مع ما مت التوافق عليه يف مؤمتر احلوار الوطين. 
وفيما يتعلق مبوضوع العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية، فقد تضمنت مسودة الدستور ضمن أحكامها االنتقالية 

ت األوىل منهن على أن تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية ابختاذ اإلجراءات الكفيلة ثالث مواد متعلقة بذلك، حيث نص
 لتحقيق العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية، على أن تتضمن: 

 كشف حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان يف الفرتة املاضية.  .1
األ .2 وحماسبة  للمساءلة  آلية  االنتهاكات، ووضع  املسئولية عن  من  التنصل  واملؤسسات عدم  واجلماعات  فراد 

 املسئولة عن هذه االنتهاكات. 

 
 . 285(، ص 2014، وثيقة الحوار الوطني، )صنعاء، مؤتمر الحوار الوطني، كانون الثاني/ يناير تقرير فريق بناء الدولة( 1)
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 رد االعتبار وجرب الضرر والتعويض العادل للضحااي.  .3

 إصالح املؤسسات اليت مارست االنتهاكات.  .4

 . (1) (432ضمان عدم تكرار االنتهاكات )املادة   .5

ومن املالحظ من خالل نص هذه املادة، أبهنا تضمنت أربعة من املعايري الدولية للعدالة االنتقالية، ومل يتم التطرق 
إىل جهود ختليد الذكرى، ومن انحية أخرى، تضمنت الفقرة الثانية كلمة "حماسبة"، وهو خمالف ملا مت التوافق عليه يف 

ات مؤمتر احلوار الوطين، حيث مت التوافق على إعمال مبدأ املسائلة، كونه ال فريق العدالة االنتقالية، وما تضمنته خمرج
 غىن عنه من أجل معرفة وكشف احلقيقة، واستبعاد كل ما يتعلق ابحملاسبة واحملاكمة. 

كما نصت مسودة الدستور على أن يصدر قانون للعدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية وفقاا لوثيقة احلوار الوطين، 
(. وعلى الرغم من أن مسودة 434،  433ما نصت على إنشاء هيئة للعدالة االنتقالية وفقاا هلذا القانون )املادتني  ك

، أي بعد طرح مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية بقرابة  2015الدستور مت طرحها يف كانون الثاين/ يناير  
إىل القانون، وإىل هيئة العدالة االنتقالية، مما سيحصنهما من الدفع بعدم   مثانية أشهر، إال أن مسودة الدستور تطرقت 

 الدستورية مستقبالا بعد إقرار الدستور، على الرغم من كون اهليئة مؤقتة وحمددة االختصاص نوعياا وزمنياا. 
، ومتت املصادقة 2013كانون األول/ ديسمرب    24وهو ما مت أيضاا يف التجربة التونسية، إذ أن القانون صدر يف  

التأسيسي يف   ، وقد تضمن الدستور التونسي 2014كانون الثاين/ يناير    26على الدستور من ِقبل اجمللس الوطين 
ضمن أحكامه االنتقالية مادة وحيدة حول العدالة االنتقالية، واليت نصت على أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة 

بعدم رجعية االنتقالية يف مجيع جماالهتا، و  الدفع  السياق  يُقبل يف هذا  وال  املتعلق هبا،  ابلتشريع  احملددة  الزمنية  املدة 
من   9القوانني، أو بوجود عفو سابق، أو حبجية اتصال القضاء، أو بسقوط اجلرمية أو العقاب مبرور الزمن )الفقرة  

 . (2) (148الفصل 

 خامتة: 
من خالل ما جاء يف حماور الورقة البحثية، جند أبن العدالة االنتقالية كانت من اآلليات اهلامة يف عملية االنتقال 
السياسي يف اجلمهورية اليمنية واليت نصت عليها املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك، إال أن عملية 

بعد ثالث سنوات من بدئها، ومل يكن قد مت الوصول إىل إقرار حىت قانون العدالة االنتقال السياسي توقفت يف البالد،  
املوقعة على  السياسية  العدالة االنتقالية حمل خالف بني األطراف  الوطنية، إذ كان ميثل موضوع  االنتقالية واملصاحلة 

 
 . 91(، ص 2015، )صنعاء، لجنة صياغة الدستور، كانون الثاني/ يناير مسودة دستور اليمن الجديد ( 1)

 (.  2014، الرائد الرسمي، )تونس، املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، شباط/ فبراير دستور الجمهورية التونسية (2)
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أجل إقرار قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، فقد كان من الضروري عليها التوافق من  
 الوطنية، ولكن من دون اإلخالل ابلتزاماهتما ببنود املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية. 

فعلى الرغم من التوافق بني طريف العملية السياسية على إصدار قانون مينح الرئيس السابق وكل من عملوا معه خالل 
الحقة القانونية والقضائية، إال أهنم مل يستطيعوا التوافق حول مشروع قانون العدالة االنتقالية فرتة حكمه حصانة من امل

واملصاحلة الوطنية، وذلك بسبب استمرار خالفهم يف جانبني: األول، اخلالف حول الفرتة الزمنية اليت يغطيها القانون، 
  يتضمنها القانون. والثاين، اخلالف حول آليات حتقيق العدالة االنتقالية واليت

فقد كانت مشاريع القانون قبل مؤمتر احلوار الوطين عبارة عن حماوالت من أجل إنصاف الضحااي، ولو من الناحية 
النظرية فقط، من خالل احتوائها آلليات حتقيق العدالة االنتقالية، واليت حددها املركز الدويل للعدالة االنتقالية، حيث 

آليات العدالة االنتقالية، واملتمثلة يف: الكشف عن احلقيقة، والتعويض وجرب الضرر، وجهود  تضمنت مجيعها أربعة من
ختليد الذكرى، وإصالح املؤسسات، مع إسقاطها للدعاوى اجلنائية واملالحقات القضائية، كون اليمن أخذت ابلعدالة 

فرغها من حمتواها، واهلدف املراد منها، سواءا من االنتقالية التصاحلية، إال أن مضامني تلك اآلليات مت اختزاهلا، مبا أ
خالل حتديد فرتة سراين مشروع القانون، أو من خالل آليات حتقيق العدالة االنتقالية، وخاصةا املتعلق ابلكشف عن 

 احلقيقة واإلصالح املؤسسي، بسبب غلبة الطابع السياسي على اهلدف األساسي املراد حتقيقه. 

مؤمتر احلوار الوطين ودخول أطراف سياسية واجتماعية جديدة )كاحلراك اجلنويب، واحلوثيون، إال أنه ومع انعقاد  
والشباب، والنساء، ومنظمات اجملتمع املدين، وأحزاب سياسية أخرى( إىل جانب طريف املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية،  

منية اليت يغطيها القانون، ومعاجلة االختالالت يف آليات مت التوافق على جتاوز تلك اخلالفات، حبيث مت توسيع الفرتة الز 
 حتقيق العدالة االنتقالية، ومن مث صياغة مشروع قانون جديد وفقاا ملخرجات احلوار الوطين. 

 توصيات الدراسة: 
لقانونية وفقاا نظراا لعدم إقرار مشروع قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية والذي مت إعداده من وزارة الشئون ا

 ملخرجات احلوار الوطين، فإن الباحث يوصي مبا يلي: 

تعديل مشروع القانون مبا يتالىف القصور الوارد يف آليات حتقيق العدالة االنتقالية، وخاصةا فيما يتعلق ابلكشف  .1
 عن احلقيقة، واإلصالح املؤسسي.  

ة الوطنية ابعتبارها احملصلة النهائية لتحقيق تعديل مشروع القانون حبيث يتم إفراد فصل كامل خاص ابملصاحل .2
العدالة االنتقالية، ابالستفادة مبا جاء يف التجارب املختلفة، مبا فيها التجربة التونسية والواردة يف قانون إرساء العدالة 

 االنتقالية وتنظيمها. 
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 الشورى كقيمة سياسية يف فكر حممد عابد اجلابري
Shura as a political value in the thought of Muhammad Abid al-Jabri 

 نورالدين اليزيد، ابحث دكتوراه، جامعة حممد اخلامس، الرابط، املغرب 
Noureddine El-Yazid, Doctorant, Université Mohammed V, Rabat, Maroc 

 

 
 

Abstract:  

In this article, we tried to follow the research of the writer and thinker Muhammad Abed Al-
Jabri for the concept of "Shura" in the Arab and Islamic heritage, so that we insisted on the student's 
assertion that this concept is not enough to describe any Islamic political system based on it only 
because it raises it and echo it, it is applied in modern democratic states, that is, when the concept of 
shura becomes a human value with its weight in the system of government.  In the context of his 
presentation of the kind of shura that he hoped to see, we saw how al-Jabri strongly defended the 
return to the first foundations of our Arab and Islamic heritage (the Qur'an and the Prophet's Hadith) 
away from that stereotypical image of the "fundamentalists" , And that there were motives and reasons 
for making them do that, and those motives to satisfy the ruler or the current rejecting everything 
that is imported from the occident contemporary. 

In the article, we also touched on Jabri's criticisms for advocates of occident democracy as they 
were, but rather had to re-read our heritage in a rational way that imitates modernity but does not 
break with our traditions . 

Keywords: Shura in Islam, Democracy, Modern Country, Heritage, Political thought 
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 ملخص: 
مفهوم   يف  اجلابري  عابد  حممد  واملفكر  الكاتب  حْبث  تتّبع  الدراسة  هذه  العريب حاولنا يف  الرتاث  يف  "الشورى" 

واإلسالمي؛ حبيث وقفنا على أتكيد الدارس أبن هذا املفهوم ال يكفي وصف أي نظام سياسي إسالمي أبنه يقوم عليه 
فقط ألنه يرفعه ويردده، ما مل يتخذ أبعاده احلقيقية متاما كما هو معمول به يف الدول الدميقراطية احلديثة، أي عندما 

 ى ذا قيمة إنسانية هلا وزهنا يف نظام احلكم.يصبح مفهوم الشور 
ويف سياق تقدميه لنوع الشورى املأمولة يف تصوره، رأينا كيف أن اجلابري دافع بشدة عن العودة إىل األسس األوىل 

النبوية(، بعيدا عن تلك الصورة النمطية   اليت قدمها من مساهم   - رمبا- لرتاثنا العريب واإلسالمي )القرآن واألحاديث 
"األصوليني" للشورى كمقابل لـ"الدميقراطية"، واليت كانت هناك دوافع وأسباب جعلتهم يـ ْقدمون على فعلهم ذاك، ومن 

 تلك الدوافع إرضاء احلاكم أو التيار الرافض لكل ما هو مستورد من الغرب املعاصر. 
خذ ابلدميقراطية الغربية كما هي، بينما ويف املقال تطرقنا أيضا إىل مكامن النقد الذي وجهه اجلابري للداعني إىل األ

 األحرى كان عليهم الرجوع إىل إعادة قراءة تراثنا بطريقة عقالنية حتاكي احلداثة واملعاصرة لكن ال تقطع مع تقاليدان. 
 الشورى يف اإلسالم، الدميقراطية، الدولة احلديثة، الرتاث، الفكر السياسي  الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة: 
ثنا العريب الفكري وخاصة منه الفقه اإلسالمي خال من ابب خاص  بـ"الشورى"، إال أن مفهوم هذه رغم أن ترا

املفردة احتل حيزا ُمهما يف املشروع الفكري الكبري للمفكر العريب حممد عابد اجلابري، الذي حبث يف الرتاث العريب 
" التدقيق يف مفهوم  أجل  والسنة، من  القرآن  مبا يف ذلك  الدولة اإلسالمي  دوره يف أتسيس  وتبيان مدى  الشورى" 

 اإلسالمية، بدءا من عهد الصحابة إىل عصران احلايل.  
فإن القرآن الكرمي جعل من الشورى خصلة من اخلصال احلميدة، جنبا إىل جنب مع 1وبرأي حممد عابد اجلابري 

"فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا، وما عند اإلميان ابهلل والتوكل عليه وجتنب الكبائر وإقامة الصالة، فقال تعاىل:  
هللا خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون. والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. 

 هم ينتصرون". والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصاهبم البغي  
ويؤكد القرآن الكرمي هذا املعىن نفسه متوجها ابخلطاب إىل النيب ليجعل من الشورى صفة من الصفات احلميدة اليت 
جيب أن تُبىن عليها عالقته أبصحابه، فقال تعاىل: "فِبما رمحة من هللا لِْنت هلم، ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا 

 
(. الطبعة الثالثة، مركز دراسات 29(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، سلسلة الثقافة القومية )4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي)  -1

 88، ص2009لبنان، -العربية، بيروت الوحدة 
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. وعلى هذا النهج سارت السنة النبوية وسار عليه الصحابة 1م وشاورهم يف األمر" من حولك، فاعف عنهم واستغفر هل
واألتباع من بعد، حيث أكدوا أن احلكم والوالية العامة على املسلمني حق لألمة وال جيوز االنفراد هبا دون مشورة هلم 

 فال يتابع هو وال الذي ابيعه تغرة كما قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: "من ابيع رجالا من غري مشورة املسلمني 
 .2أن يقتال " وجاء يف زايدة: "إنه ال خالفة إال عن مشورة" 

كلها من املاضي العريب اإلسالمي أو من احلاضر   إن املفاهيم املوظفة يف اخلطاب العريب احلديث واملعاصر، مستقاة 
األورويب، حيث تدل تلك املفاهيم يف ِكليت احلالتني على واقع، ليس هو الواقع العريب الراهن، بل على واقع معتم غري 

 .3املستقبل" املأمول -حمدد، مستنسخ إما من صورة املاضي املمجد وإما من صورة "الغرب
بني الفكر العريب وموضوعه: الواقع العريب، األمر الذي جيعل من خطابه خطاب تضمني ال من هنا انقطاع العالقة  

واحلكومة  واإلسالم  والعروبة  والدميقراطية  والشورى  واملعاصرة  واألصالة  والثورة  النهضة  مفاهيم  إن  خطاب مضمون: 
الطبقي...إخل، مفاهيم غري حمددة يف اخلطاب اإلسالمية والوحدة العربية واالشرتاكية والربجوازية والربوليتاراي والصراع  

مبعىن أهنا ال حتيل إىل شيء واضح وحمدد يف الواقع العريب. ولذلك فهي عندما يوظفها هذا اخلطاب تكون قابلة   العريب، 
 .4ألن تدخل مع بعضها أو تتحول إىل "بدائل" خطابية كالمية بدل أن تكون د و الَّ على معطيات واقعية

انتفاء تلك العالقة بني تراث الفكر العريب وواقع البلدان العربية مرده إىل عوامل خمتلفة، أثرت بشكل أو آبخر ولعل  
على مسامهة هذا الرتاث يف النهوض العريب. ولذلك فإننا جند الباحث يصر على أن متجيده للماضي هو رد فعل من 

ية( من عواقب، أي استمرار تلك العالقة اليت تربط احلاكم "القرون الوسطى" بكل ما يرتتب عليه )معاداة للدميقراط 
 - لألسف- ابحملكوم، حيث يتم اختزاهلا يف حالة القطيع الذي يتوىل احلاكم قيادته إىل حيث يريد؛ إنه رد الفعل املنتشر  

بح مبثابة أسوار على نطاق واسع يف العامل العريب اإلسالمي املعاصر، حيث جند تراجعا إىل املواقف املتخلفة اليت تص
تدافع عن ركود ومهي للهوية، وبدل هذا الرتاجع، يرى اجلابري أن املرء منا حيتاج إىل تنظيم هنج تطلعي حيول هذا الوهم، 

؛ ولعل ذلك هو ما جعل مشروع اجلابري )الفكري( مشروعا 5دون إمهال للتقاليد، إىل روح من العقالنية والدميقراطية 
 -حسبه- اخليبات واالنكسارات والتعثرات، اليت وقعت األمة العربية فيها، ولن يتأتى ذلك  إيديولوجي يفرتض جتاوز  

 .6إال إبعادة القراءة النقدية للرتاث العريب اإلسالمي، وابلضبط االشتغال على مفهوم العقل الذي ينتج هذا الفكر 

 
 56، ص 1990لبنان،  -، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي املعاصر، ط  -1
    2019مايو   5، تمت الزيارة في  http://bit.ly/3aKBWtLعبدالرحيم بن صمايل السلمي، االستبداد السياس ي، منشورة على الرابط املختصر: -2
 56محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص  -3
 56محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص  -4

5 -Fred Dallmayr, Opening the Doors of Ijtihad,13 June 2011, Look at: http://bit.ly/2W46dQ6 
"االتحاد   -6 املحددات واملرتكزات(، مقالة منشورة في جريدة  العربي:  السياس ي  العقل  )بنية  الجابري  في فكر محمد عابد  السياس ي  حسن إغالن، 

 2013غشت  21االشتراكي"، املغرب، 

http://bit.ly/3aKBWtL
http://bit.ly/2W46dQ6
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التهديد اخلارجي للعملي1ويف هذا السياق حيذر اجلابري العربية )إسرائيل واإلمربايلية من أن استمرارية  النهضوية  ة 
العاملية( قد جعل توظيف الرتاث كسالح إيديولوجي ضد "اآلخر" يطمس ويقمع احملاوالت اليت كانت ترمي إىل توظيفه 
يف العملية النهضوية، كتلك اليت قامت هبا سلفية األفغاين وعبده ومن سار على درهبما يف املشرق واملغرب، واليت تتمثل 
يف حماربة الشعوذة والصوفية الطرقية والفكر اخلرايف ابسم الدين من جهة، ويف تضمني بعض املفاهيم الرتاثية مضامني 
 عصرية ليربالية من جهة أخرى، كتضمني "الشورى اإلسالمية" وبعض تطبيقاهتا معىن الدميقراطية احلديثة ونظمها.. إخل.

سلفي النهضوي" إذا كان مل يعاِد الدميقراطية بصورة مطلقة فقد فضل وابلنسبة للجابري فإن ما يسميه "التيار ال
ترمجتها إىل "الشورى"، وهو يعلم أن الشورى يف الفقه السياسي اإلسالمي تعترب غري ملزمة، وإهنا فضال عن ذلك من 

وا صراحة هبذا اختصاص "أهل احلل والعقد"، أي رؤساء القوم وأكابرهم. ومع أن رجال السلفية النهضوية مل يتقيد 
 .2املفهوم الفقهي للشورى فهم مل يتمكنوا مع ذلك من التعبري عنها مبضمون إجيايب معاصر 

وقبل ختم هذه التوطئة البد من التنويه إىل أن انسياقنا املبدئي إىل اختيار موضوعة تتعلق ابلفكر السياسي، وحتديدا 
حباث مفكر وابحث من طينة حممد عابد اجلابري، فإمنا مرده ابلفكر السياسي اإلسالمي، والنبش عليها يف أدبيات وأ 

إىل أننا أمام مفكر مشويل كرس حياته العلمية والفكرية يف عديد من اجملاالت الدينية والرتاثية والفلسفية واالجتماعية 
الباحثني –والسياسية، حبيث   أحد  قال  مكتبة ضخمة،    -كما  من  واحد  درج  مفكِّران يف  الصعب حتديد  ومن من 

الصعب، كذلك، أن نقول إن اجلابري يهتم هبذا اجملال دون غريه، فهو ابجلملة مفكر متعدد اجملاالت، ال نستطيع حتديد 
 .3واحد منها دون اإلشارة إىل األخرى 

شكك" يف جعل مفهوم "الشورى" توازي أو تعين "الدميقراطية" عند 
ُ
وأخريا وأتسيسا على ما سبق فإن موقف "امل

ري العرب، الذي أابن عنه اجلابري يف حبثه عن مفهوم "الشورى" يف الرتاث العريب، ويف الفكري السياسي اآلخرين غ
اإلسالمي حتديدا، ال شك أنه موقف انتهى إليه الباحث بعد متحيص دقيق يف كتب الرتاث، جعله ال يقدم لنا فقط 

ن األوقات هذا املفهوم بشكل يضاهي ما تعنيه مفهوما موضوعيا لـ"الشورى" بل ويُقر بكون العرب طبقوا يف وقت م
 . الكلمة يف البلدان العصرية الليبريالية، أي "الدميقراطية"، من هنا ميكننا استنتاج السؤال الرئيسي هلذه املقالة التايل

 احلديثة؟إىل أي مدى استطاع اجلابري تقدمي مفهوم متوازن للشورى له أصوله يف الرتاث ومنفتح على التجارب  
مبدئيا ميكن القول إن املفكر العريب حممد عابد اجلابري، الذي كرس مشروعه الفكري املهم لدراسة العقل العريب 
واإلسالمي وعالقته ابلرتاث وابآلخر الغريب، استطاع أن يقدم لنا تصورا موضوعيا ومتوازان إىل حد كبري ملفهوم الشورى، 

 
 34محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص  -1
 7، ص2006لبنان، –، منظمة اليونسكو، بيروت95محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، كتاب في جريدة، عدد  -2
العربي:    -3 السياس ي  العقل  )بنية  الجابري  عابد  محمد  فكر  في  السياس ي  إغالن،  "االتحاد حسن  بجريدة  منشور  مقال  واملرتكزات(،  املحددات 

 .2013غشت  21االشتراكي"، املغرب، 
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العريب اإل الباحث واعتبارا ملا قدمه من تفسريات وحجج نظرية كما تداولته نصوص الرتاث  سالمي، عدا عن كون 
وعملية مؤسَّسة للشورى عرب مراحل اترخيية خمتلفة، قدم لنا وصفة إلعادة دراسة الفكر السياسي اإلسالمي أمال يف 

 التوصل إىل املعىن احلقيقي لعديد األشياء واملفاهيم ومنها مفهوم "الشورى".   

 لة مسار املقا
التصور العام ملفهوم الشورى كما جاء يف كتاابت حممد عابد   )أوال( لإلجابة عن السؤال املركزي ارأتينا أن نقدم  

الكرمي والسُّنة وبعض تطبيقات الفقه السياسي العريب، وذلك من خالل تتبع ما جاء  اجلابري اليت حبثت يف القرآن 
 و إعادة بناء قضااي الفكر العريب املعاصر. ابخلصوص يف كتاب حممد عابد اجلابري وجهة نظر: حن

الفكر   )اثنيا( مث نربز العريب اإلسالمي، وسنعرج يف هذا احملور على بعض تطبيقات   مكانة الشورى يف  السياسي 
العريب)  الفكر  "قضااي  اجلابري  تراثنا كما جاءت حتديدا يف كتايب  يف  الشريعة"، 4الشورى  وتطبيق  والدولة  الدين   :)

، لنستنتج ما )اثلثا(ت الفكر العريب املعاصر". قبل أن نقوم مع املفكر بـمقاربة لعالقة الشورى ابلدميقراطيةو"إشكاليا
 إذا كانت تعين ما تعنيه هذه الكلمة الغربية من خالل تصفحنا للمراجع املشار إليها ابإلضافة إىل أخرى. 

ول الشورى، ُمربزين إىل أي حد استطاع املفكر مركزة لدراسة اجلابري ح خالصةوعلى سبيل اخلتم سنحاول تقدمي  
كما ذهب إىل ذلك الدارس يف   -إن كان حقا -املسامهة يف "سد" هذا الفراغ يف الفقه والفكر السياسي اإلسالميني  

 خمتلف كتاابته. 

 أوال: مفهوم الشورى كما ورد يف الرتاث 
أن املفكر داخل املرجعية يستند يف حبثه عن معىن "الشورى" إىل القرآن، من دون شك، 1يرى حممد عابد اجلابري 

وابخلصوص إىل قوله تعاىل: "..وشاورهم يف األمر.."، وقوله "وأمرهم شورى بينهم..". غري أن املعىن اللغوي لكلمة 
م كما ينبغي أن يكون، من "شورى" مثله مثل سياق اآليتني، ال يسمح بـ"استنباط" تصور دقيق ومفصل عن احلك 

املنظور اإلسالمي؛ ذلك أن "الشورى"، كما تتحدد يف املرجعية اللغوية، هي من "شرى" مبعىن أخذ. واملثال الذي تورده 
ومنه  مأخذه".  ِمن  أخذته  العسل:  العرب: "شر ت  قول  املفسرون كذلك، هو  ويعتمده  املعىن  املعاجم يف شرح هذا 

ا عندي وما عنده من الرأي". وإذن فالشورى هي أخذ الرأي من مأخذه، أي ممن هو أهل "شاورُت ُفالان.. أظهرُت م
ألن يؤخذ منه. وأخذ الرأي ال يعين قط وجوب االلتزام به متاما كما أن "من يؤخذ منهم الرأي" غري معينني وال حمصورين. 

وإمنا جيمعهم تعبري "أهل احلل والعقد"، وإذن فالشورى ليست فقط غري ملزمة للحاكم بل إن أهلها غري مضبوطني أيضا  

 
، 2004لبنان،  –، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت3محمد عابد الجابري، وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي املعاصر، ط    -1
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واملقصود هبم كل من له سلطة ما يف اجملتمع: علمية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية ولكن دون حتديد ال للكم وال 
 للكيف وال للجهة وال للزمن. 

 يفيد األمر الوجوب، هذا عن معىن الشورى كما يتحدد يف املرجعية اللغوية، أما سياق اآليتني املذكورتني فهو ال
وهذا ما يتضح من كالم املفسرين. نقرأ عند بعضهم يف معىن قوله تعاىل: "..فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف 
األمر.."، واخلطاب موجه إىل النيب )ص( وضمري اجلمع يعود على املسلمني وكانوا قد اهنزموا يف غزوة "أُحد"، نقرأ ما 

 يلي:  

كان منهم يوم أُحد مما خيتص بك. واستغفر هلم: فيما خيص حبق هللا إمتاما للشفقة عليهم. "فاعف عنهم: أي ما  
وشاورهم يف األمر: أي يف أمر احلرب وحنوه مما مل ينزل عليك فيه وحي تطِييباا لنفوسهم وتروحيا لقلوهبم ورفعا ألقدارهم..". 

بينهم" فهي تتحدث عن خصائل الذين آمنوا أي مجاعة املؤمنني   أما اآلية الثانية اليت ورد فيها قوله تعاىل: "وأمرهم شورى
عموما، وليس عن احلاكم ختصيصا، مما يعين أن الشورى فضيلة يف كل مؤمن: املؤمن يستشري أخاه املؤمن يف كل ما 

 . 1ينوي القيام به، ولكن العمل برأي من نستشريه غري واجب 
شري، أما القرار فيتحمل مسؤوليته وحده وأهل الشورى ال يتحملون وهكذا فكل ما ينبغي للحاكم فعُله هو أن يست

 .2مسؤولية خطأ احلاكم حىت ولو كان عمله هو نفس ما أشاروا به عليه، ويف املقابل فهو غري مسؤول أمامهم 

خالق" ذلك هو املضمون الذي تقدمه لنا املرجعية الرتاثية عن مفهوم الشورى وهو مفهوم يندرج يف دائرة "مكارم األ 
  و"حماسن العادات"، وليس يف دائرة الفروض والواجبات.

"أنتم أدرى بشؤون  بقوله  الكرمي  الرسول  وما عرب عنه  "الشورى" إىل جانب كل من "املسؤولية"  فإن  املعىن  هبذا 
من هنا دنياكم" تصبح هي "األسس الثالث" اليت تقوم عليها "اخلُلقية اإلسالمية" يف شؤون احلكم والسياسة)..(. و 

يتجلى بوضوح أن إعادة بناء الفكر السياسي يف اإلسالم جيب أن تنطلق، ال من الرجوع إىل آراء املاوردي وغريه، فهي 
ليست آراء ملزمة لنا، بل إمنا أملتها ظروف عصرهم، بل جيب أن تنطلق عملية بناء الفكر السياسي اإلسالمي املعاصر 

 .3ه هبا أعاله، وذلك ابلصورة اليت جتعلها تستجيب حلاجات عصران ومتطلباته"من إعادة أتصيل املبادئ الثالثة املنو 

ويف مراجعته للرتاث ُمنّقبا عن مفهوم الشورى وما إذا مت األخذ هبا وإىل أي مستوى يف ممارسة احلكم، جند مفكران 
من ابب   -على كثرة أبوابه–يا" حممد اجلابري غري مقتنع كثريا مبا وقف عليه، حبيث يؤكد أن الفقه اإلسالمي ظل "خال

بعنوان "ابب الشورى"، وليس منهم من جعل "الشورى" شرطا يف اخلالفة. ذلك أن التصور الفقهي اإلسالمي ملسألة 
اخلالفة ينبين على أن اخلليفة مسؤول أمام هللا وحده وليس أمام من ابيعوه طوعا أو كرها، والعقد الذي بينه وبينهم،  

 
 118إعادة بناء قضايا الفكر العربي املعاصر، نفس املرجع، صمحمد عابد الجابري، وجهة نظر: نحو  -1
 118محمد عابد الجابري، نفس املرجع، ص -2
  89(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -3



 2021 مايو :  30العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
69 

 

 

له يف أن حيكم فيهم مبا أنزل هللا، وليس يف ما أنزل هللا ما يوجب عليه التزام العمل برأي الناس، وهو نظري، ينحصر ك
.وهذا ما جعل البعض يصف اجلابري يف هذا الباب بـ"املتحفظ" على ربط الدعوة احملمدية 1ال عامتهم وال خاصتهم 

خ العريب، واليت جيملها يف لون احلديث عن املاضي، ابملشروع السياسي؛ وهو حتفظ على املروايت اليت تواترت يف التاري
 . 2السائد يف كالم العرب  أو بصيغة املاضي، بواسطة ما حصل يف احلاضر، أبهنا نوٌع من "التجاوز"

 اثنيا: بعض ممارسات الشورى يف الفقه والفكر اإلسالميني 
أن يكون هناك نص تشريعي ال يف القرآن وال يف 3يف سياق تعمقه يف البحث يف مفهوم "الشورى"، ينفي اجلابري

السنة، ينظم مسألة احلكم، ومبا أن النيب )ص( قد تويف من دون أن يعني من خيلفه ومن دون أن يبني طريقة تعيينه ومن 
له دون أن حيدد اختصاصاته وال مدة واليته، فإن املسألة برمتها قد بقيت تنتمي إىل جنس املسائل اليت يصدق عليها قو 

 عليه السالم: "أنتم أدرى بشؤون دنياكم"، فهي إذن مرتوكة لـ"الدراية" و"االجتهاد". 
ولقد مت تعيني أيب بكر يف ظروف استعجالية استثنائية، فكان تعيينه "فلتة" كما قال عمر بن اخلطاب، مشريا بذلك 

االجتماع يف سقيفة بين ساعدة الختيار إىل أن بيعة أيب بكر قد متت من دون تدبري سابق، وأن مبادرة األنصار إىل  
واحد منهم خليفة هو الذي جعل األمور ابلطريقة اليت هبا مرت، حيث احتدم النقاش وتباينت اآلراء، وكاد أن يتطور 
 النزاع إىل ما ال حتمد عقباه لوال أن ابدر عمر إىل مبايعة أيب بكر فتبعه املهاجرون واألنصار... وقد تالىف أبو بكر تكرار 

مثل تلك "الفلتة" بتعيينه عمر بن اخلطاب بعد استشارة الناس وحصول رضاهم، وتالفاها عمر بتعيني ستة يرشحون 
 .4واحدا من بينهم، وقد وقع االختيار على عثمان

لكن السؤال املطروح هنا هو إىل أي حد التزم القوم/الصحابة مبا أوصى به الرسول األكرم حني قال: "أنتم أدرى 
دنياكم"؟ هنا جييب أحد الباحثني وهو بصدد البحث يف الفكر السياسي لِعابد اجلابري، بقول إن الصراع حول بشؤون  

مسألة اخلالفة حتّكمت فيه القبيلة من حيث قوهتا، ووزهنا، وساللتها، ووحدهتا، وغري ذلك... فعامل القبيلة هو بوصلة 
ذا الطرف أو ذاك، وهذا ما يؤكده التهميش الذي مورس على الصراع السياسي، إن مل نقل خريطة ميزان القوى بني ه 

علي بن أيب طالب منذ اليوم األول، رغم تقربه من النيب رمزاي وماداي؛ فمن جهة ظل علي بن أيب طالب معزوالا دون 
 سيفه ارتباط بقبائل أخرى على مستوى النسب والزواج، ومن جهة أخرى ظل وفياا لدعوة النيب منذ طفولته عرب ش ْهرِ 

 . 5ضد القبائل األخرى اليت مت غزوها، والنتيجة أن مثة أْثرا عالقاا بينه وبني تلك القبائل

 
 114اصر، مرجع سابق، صمحمد عابد الجابري، وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي املع -1
 حسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )بنية العقل السياس ي العربي: املحددات واملرتكزات(، مرجع سابق.  -2
 74(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -3
 73محمد عابد الجابري، نفس املرجع، ص -4
 2013غشت    22حسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )من الردة إلى الفتنة(، مقالة منشورة في جريدة "االتحاد االشتراكي"، املغرب،    -5
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ويف الرتاث العريب اإلسالمي أيضا ملّا كلم معاوية عبدهللا ابن عمر يف أمر استخالف ابنه يزيد قاهلل ابن عمر: "إنه 
فلم يروا يف أبنائهم ما رأيت أنت يف ابنك، ولكنهم اختاروا  قد كان قبلك خلفاء هلم أبناء ليس ابنك خبري من أبنائهم،

للمسلمني حيث علموا اخليار، وأنت حتذرين أن أشق عصا املسلمني، وأن أسعى يف فساد ذات بينهم، ومل أكن ألفعل، 
 .1إمنا أان رجل من املسلمني فإذا اجتمعوا على أمر فإمنا أان رجل منهم"

لتعيني "اخلليفة"، فبقي الباب مفتوحا لكل االجتهادات وأيضا لكل االحتماالت.  إذن مل تكن هناك طريقة واحدة
وإذا كان من املمكن الرجوع جبذور الثورة على عثمان إىل الصراع الذي احتدم بني مؤيديه وبني أنصار علي بن أيب 

خليفة، فإن ما حدث من طالب أايم "الشورى"، أي خالل تلك املداوالت والنقاشات اليت أسفرت عن تعيني عثمان  
لو مل يكن هناك فراغ  اليت هبا حدث  انتهت بقتل عثمان ما كان ليحدث ابلصورة  فتنة دموية  ميوعة سياسية ومن 

استمرار فشل علي بن أيب طالب يف احلكم، بعد اغتيال عثمان بن عفان، شكل إشارة   ، أضف إىل ذلك أن2دستوري
يستطع اإلسالم حموه أو القطع معه، بقدر ما ظّل حاضرا يف هندسة الدولة؛ مبعىن قوية لدور القبيلة يف احلُكم، الذي مل  

 .3أننا ال ميكن متثل الدولة يف اإلسالم دون بيان حدود القبيلة يف نظامها العام 
ويورد التاريخ اإلسالمي أن الفوضى اليت حلقت أبركان الدولة اإلسالمية يف ذاك العهد، إىل حد محل السالح ضد 

"الشورى"، ويروي ابن كثري يف هذا الصدد إنه "ملّا أخذت   مبدأاحلاكم كانت ابألساس بسبب ختلي هذا احلاكم عن  
مبايعته هو وابن الزبري، وعبد الرمحن بن أيب بكر، وابن عمر وابن البيعة لِيزيد يف حياة أبيه، كان احلسني ممن امتنع من  

عباس"، وقد كان امتناع هؤالء الصحابة، وهم أعلم الناس يف زماهنم لعلمهم األكيد آباثر االستبداد على األمة، وخطره 
استمر اخلروج املسلح على عليهم، بل وصل األمر إىل اخلروج املسلح بعد وفاة معاوية، ومل تستقر الدولة لِي زيد، وقد  

 .4االستبداد زمنا طويال 

وبرأي بعض الدارسني فإن أهم ما ميكن استخالصه من جتربة معاوية واألمويني فيما بعد، هو إجياد تصور إيديولوجي 
)وإن   5يدافعون من خالله على النظام السياسي، وقد وجدوه يف "اجلربية"، لكن ابملقابل، سيجدون يف احلديث النبوي

 
 عبدالرحيم بن صمايل السلمي، مرجع سابق -1
 73بق، ص(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سا4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -2
 حسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )من الردة إلى الفتنة(، مرجع سابق -3
 عبدالرحيم بن صمايل السلمي، مرجع سابق -4
الحديث هو: "كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام وأثنى على هللا بما هو أهله ثم قال: أما   -5

ا ضل أهله بعد، فإنه بلغني أن رجاال منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب هللا وال تؤثر عن رسول هللا، فأولئك جهالكم ، فإياكم واألماني التي ت  

 فإني سمعت رسول هللا )ص( يقول، إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال كبه هللا على وجهه ما أقاموا الدين". 
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كان ضعيفاا حسب اجلابري( جسراا لتقدمي نظامهم السياسي كنظام ُملك، مبعىن أهنم وجدوا يف القرآن واحلديث، مع 
 .1إغفاهلم اخللفاء الراشدين الثالثة، أفُقا عاما لتربير فعلهم السياسي

ن واألنصار وتدخُّل عمر بن وإذا كان اجلابري قد أرجع تنصيب أيب بكر خلالفة الرسول إىل ما أمجع عليه املهاجرو 
اخلطاب، الذي حسم املوقف يف األخري، أي أرجع املسألة للعامل الدنيوي على حساب غياب الديين، فإن حممود أمني 

يرد هنا على اجلابري بكون "القبيلة" مل تكن هلا "الكلمة األوىل واألخرية" يف اختيار أيب بكر للخالفة، بل كان 2العامل 
 ملا يعنيه أبو بكر من قيمة دينية بصلته احلميمة ابلنيب. للعقيدة كذلك، 

ومل تكن الثغرات الدستورية )ابملعىن احلديث( اليت برزت يف أواخر عهد عثمان واليت كانت وراء "انقالب اخلالفة 
لك" هي وحدها الدروس السياسية اليت ميكن استخالصها من التجربة التارخيية لألمة العربية اإلسال 

ُ
مية. هناك إىل امل

اعتمادها يف إضفاء  اليت دأب احلكام يف اإلسالم على  الكيفية  جوانب أخرى ال بد من إبرازها، وابخلصوص منها 
، الذي سيؤسس نظام حكمه بشكل جديد، ينبين 3الشرعية على حكمهم، ابتداء من معاوية أول "ملك" يف اإلسالم

والسياسية اليت دشنها منذ هيمنته على السلطة السياسية، من على رؤية جديدة/قدمية، من خالل اآلليات التنظيمية  
قبيل إجياد تصور ديين عام يكون مسوغاا لنظام احلكم، بل يكون جامعاا للجموع حتت رايته؛ و"شعرة" معاوية اليت حتيل 

لفعل، ابإلضافة إىل إىل ربط الصلة جبميع القبائل حىت املتمردة منها، وإطالق احلرية الفكرية شريطة أال تكون مقرونة اب
   .4كونه أخرج العرب من حرب أهلية مدمرة 

لقد كان معاوية يعرف جيدا أنه اغتصب احلكم ابلسيف، وأنه ابلتايل يفتقد الشرعية اليت أتسس عليها احلكم يف 
مل، من اإلسالم منذ أيب بكر، شرعية "الشورى"، فراح يلتمس الشرعية حلكمه من "القضاء والقدر" من جهة، ومن الع

جهة أخرى، على اسرتضاء الناس ابلتلويح هلم إبشراكهم يف مثار احلكم، خصوصا املادية منها. بل إن معاوية مثَّل وجهاا 
من أوجه "الواقعية السياسية" اليت تقوم على التسليم ابألمر الواقع، حني خطب يف املدينة بعد متام "البيعة" له عام 

وليتها مبحبة علمتها منكم وال مسرة بوالييت، ولكين جالدتكم بسيفي هذا جمالدة"، مث   اجلماعة فقال: "أما بعد فإين ما
قال إنه حاول أن حيمل نفسه على سرية أيب بكر أو عمر أو عثمان، ولكنها أبت ذلك ومل تستطعه، مث أضاف قائال: 

.  5وين خريكم فإين خري لكم والية.." " فسلكت هبا طريقا يل ولكم فيه منفعة: مواكلة حسنة ومشاربة مجيلة. فإن مل جتد 
والعطاء كممارسة  القول ابجلرب كإيديولوجيا  فاعتمدوا  النهج  على هذا  )معاوية(  بعده  األمويون من  "اخللفاء"  وسار 

 
لك إلى األحكام السلطانية(، مقالة منشورة في جريدة "االتحاد االشتراكي"  -1

 
، املغرب،  حسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )من دولة امل

 2013غشت   26
 45، ص1990لبنان، – ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت140محمود أمين العالم، العقل السياس ي العربي، املستقبل العربي، ع -2
 83(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -3
لك إلى األحكام السلطانية(، مرجع سابقحسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد  -4

 
 الجابري )من دولة امل

 83(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4قضايا الفكر العربي) محمد عابد الجابري، -5
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، لكن ذلك مل يسعف األمويني يف االستمرار يف 1سياسية، فكان هذا وذاك هو أساس الشرعية اليت بنوا عليها حكمهم
اء العباسيون الذين أنشأوا دولتهم بتحالف مع معارضي األمويني، وتدبري االختالف املميز هلؤالء، من احلكم حبيث ج

حيث إذا توقفنا عند الثورة على احلكم األموي، سنجد شعاراهتا بينة من خالل شعار الدعوة   أجل الثورة وقيام دولتهم،
السياسي   - سياسي للشرعية الُقرشية، واملضمون الديين)الرضا من آل حممد(، املضمون السياسي العملي، املضمون ال

 .2للشورى، إضافة إىل توظيف شعار العمل ابلكتاب والسنة
ما يفتح أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان، وهو ما   إنه االستيالء والسيطرة على أمر األمة دون رضى منها،

فاحلكم والوالية العامة على املسلمني حق لألمة، وال جيوز االنفراد هبا يسمى "االستبداد السياسي" )مبفهومنا املعاصر(؛  
دون مشورة هلم كما قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: "من ابيع رجالا من غري مشورة املسلمني فال يتابع هو وال 

د اجلابري )من خالل .ولذلك فقد عم3الذي ابيعه تغرة أن يقتال"، وجاء يف زايدة: "إنه ال خالفة إال عن مشورة" 
مشروعه الفكري يف جانبه السياسي( إىل الكشف عن أقنعة االستبداد يف التاريخ العريب اإلسالمي، عرب وضع إشكالية 
الديين والسياسي موضع سؤال فلسفي عميق، ألجل رسم العالئق بينهما منذ البعثة احملمدية إىل الدولة العباسية، فكل 

 .4نظاما فكرايا وسياسياا يتحالف أو خيتلف عن املرحلة السابقة له  مرحلة من هذه املراحل حتمل 
ويف ما ميثل مفهوما أو تعريفا آخر مغايرا وبعيدا كل البعد عن تدخل اإلنسان يف ُصنع طريقة احلُكم، نقف عند 

"، أي القول حبرية جتريد اتم للمشيئة اإلنسانية يف هذا الصدد، حيث برأي اجلابري فإن العباسيني "رفعوا شعار القدر
اإلنسان واختياره، وابلتايل مسؤوليته على أعماله. من أجل ذلك عمدوا إىل التماس الشرعية حلكمهم، ال من القضاء 
والقدر، كما فعل األمويون، بل من "إرادة هللا ومشيئته"، فقالوا إن هللا هو الذي شاء أن حيكموا، وأهنم إمنا حيكمون 

 .5ه"إبرادته ويتصرفون مبشيئت

لكن "حممد اجلابري" سيحمل سؤاله حول "الشورى" إىل "الفكر اخللدوين" حماوال اإلجابة عن سؤال حول "السبب" 
الشديدة". وعن ما إذا كانت مسألة الدولة اليت رسم ابن   الذي جعل الدولة العربية اإلسالمية دولة "اهليمنة واملركزية

 . 6العربية اإلسالمية كما عرفها التاريخ فعال)..(   خلدون صورهتا يف مقدمته تطابق فعال الدولة 

وهنا يتساءل اجلابري عن سر طغيان مفاهيم "العنف" يف اخلطاب السياسي اخللدوين الذي يعد "قمة" اخلطاب 
السياسي العريب. يف ذات الوقت ال يرتدد الباحث يف التذكري أبن "القرآن واحلديث يشتمالن على ما ميكن أن يعترب، 

 
 83محمد عابد الجابري، نفس املرجع سابق، ص -1
لك إل -2

 
 ى األحكام السلطانية(، مرجع سابقحسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )من دولة امل

 عبدالرحيم بن صمايل السلمي، مرجع سابق -3
لك إلى األحكام السلطانية(، مرجع سابق -4

 
 حسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )من دولة امل

 84(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4قضايا الفكر العربي) محمد عابد الجابري، -5
 34(: مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -6



 2021 مايو :  30العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  جملة -مركز جيل البحث العلمي  

 

 
73 

 

 

األقل، أصوال ألخالقية احلكم يف اإلسالم، مثل مدح الشورى والرتغيب فيها، والدعوة إىل إقامة العدل، وإىل على  
   1." .التكفل ابلفقراء واملساكني ومن يف معناهم.

هو أنه خطاب هتيمن فيه املفاهيم والعبارات الدالة على االستبداد    إن ما يلفت النظر يف اخلطاب السياسي اخللدوين 
والعنف، وكأن الطابع االستبدادي لـ"الدولة العصبية" كما حللها ابن خلدون قد انعكس عليه واحتواه احتواء؛ وهكذا، 

واليت تعرب عن طبيعة هذه   فباإلضافة إىل املفاهيم اليت ابتكرها ابن خلدون كمفهوم "الدولة الشخصية" و"الدولة الكلية" 
الدولة، طبيعتها االستبدادية، جند اخلطاب اخللدوين حول ما يسميه "أطوار الدولة" يستعيد مفاهيم وعبارات اخلطاب 
العريب القدمي حول "أايم العرب" وحروهبم وغزواهتم، ويوظفها للحديث عن تصرفات صاحب الدولة إزاء عشريته ورعيته؛ 

م والعبارات التالية اليت تتكرر بشكل الفت للنظر يف اخلطاب السياسي اخللدوين: غلبة املدافع من ذلك مثال املفاهي
واملمانع، االفرتاس، اإلستطانة، االستيالء على امللك، انتزاعه، استبداد صاحب الدولة على قومه، االنفراد ابجملد، كبحهم 

 .2من التطاول، جدع أنوف العصبيات)...("

ويظهر جليا من خالل تعريج الدارس على فكر ابن خلدون القائم على "عصبية الدولة" أنه يريد تقدمي مفهوم فارق 
وحاسم ملعىن الشورى؛ أوال ابلنظر ملا توفر لدى ابن خلدون من قدرة هائلة على تسمية األمور مبسمياهتا حىت ولو أضر 

حىت يتسىن لقارئ فكر اجلابري أن خيرج بتصور مكتمل ملوقفه من مفردة   ذلك بفكره الشمويل املتنوع والغين، واثنيا لرمبا 
 "الشورى"، فما هي خالصة أو خالصات اجلابري حول الشورى املستخلصة من دراسته للفكر اخللدوين؟    

عن برأي الدارس فإن الشورى يف مضموهنا الرتاثي العريب اإلسالمي، ال تقوم بديال عن االستبداد مطلقا بل فقط  
نوع من االستبداد هو ذلك الذي ميارسه احلاكم الظامل: االستبداد الذي يرتتب عنه ظلم. واحلاكم يتفادى الظلم ويتجنبه 

ابعتماد املشورة أو الشورى اليت تعين رأي أهل   -عندما تكون له رغبة يف ذلك أي عندما يهديه هللا سواء السبيل–
 .3القوم قبل اإلقدام على أي عمل" احلل والعقد من الفقهاء والعلماء وأكابر  

وجياري اجلابري يف هذا الرأي جانٌب معترب من الفقهاء والباحثني يف الرتاث، حبيث إن املواقف القوية اليت تقوم ضد 
ابلشورى  أمر  بل  والظلم،  ابلتغلب  أيمر  مل  الدين  إن  الدين؛  إىل  االستبداد  إقرار  نسبة  بطالن  على  تدل  االستبداد 

[، وقد أمجع الصحابة على أن الوالية 38[، }وأمرهم شورى بينهم{]الشورى/159األمر{ ]آل عمران/  }وشاورهم يف 
العامة ال تكون إال بشورى ورضى من األمة وهذا ما كانت به الوالية أليب بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان هللا عليهم 

 .4مجيعا 

 
 228، ص2006لبنان،  -، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت3ومناقشات، ط  محمد عابد الجابري، التراث والحداثة: دراسات.. -1
 228نفس املرجع، ص محمد عابد الجابري، -2
 229-228إعادة بناء قضايا الفكر العربي املعاصر، مرجع سابق، صمحمد عابد الجابري، وجهة نظر: نحو  -3
 عبدالرحيم بن صمايل السلمي، مرجع سابق -4
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"العنف  ملفاهيم  والقوي  املكثف  احلضور  فإن  اجلابري  بصورة اتمة وبرأي  تُغيب  اخللدوين،  اخلطاب  وعباراته يف   "
املفاهيم اليت تقابلها وتضادها، ويعين املفاهيم اليت يتشكل منها عادة اخلطاب السياسي "املدين" مثل مفاهيم: احلقوق 

لسائدة يف والواجبات، احلرية، املسؤولية، العدل، قانون، الفرد، الشخص، احلكومة، االنتخاب...وغريها من املفاهيم ا
 األدبيات السياسية اليواننية.

مفهوم "الشورى" ومفهوم "أهل احلل والعقد" ومها مفهومان إسالميان، فإن ابن خلدون ال يرى هلما معىن يف   أما  
الواقع إال إذا تعلق األمر أبصحاب العصبية املمثلني للقبائل والعشائر صاحبة الشأن. أما غريهم مثل الفقهاء والقضاة 

املقدمة" والعل نظر صاحب  الشورى يف  قوة مادية )=عصبية( وابلتايل فال مكان هلم يف  ؛ 1ماء...إخل فهم ال ميثلون 
اجملال السياسي )يف تلك احلقب من اتريخ املسلمني( جماال قد مورس فيه نوع من الضغط   وابلنسبة للجابري فإنه إذا كان

 .2بقيت "القبيلة" هي صاحبة األمر يف الدولة طوال العصر كله السياسي، فإنه مل يكن جماال يصنع فيه القرار، لقد  
ويرد ابن خلدون على الذين يؤاخذون امللوك على إخراجهم الفقهاء والقضاة من الشورى حمتجني ابحلديث النبوي 

بيعة العمران، القائل: "العلماء ورثة األنبياء"، يرد عليهم قائال: إن "حكم امللك والسلطان إمنا جيري على ما تقتضيه ط 
 . 3وإال كان بعيدا عن السياسة

العلماء "حقهم"   املاِنع على  املوقف اخللدوين  الكالم لصاحب -يواصل حممد عابد اجلابري تسليط الضوء على 
 يف الشورى، وهو املنع األقرب إىل االهتام بعدم أهلية خنبة من الناس )العلماء والقضاة( ابلشورى رغم أهنم األوىل  -املقالة 

ولعل هذا ما جعل البعض ينوه   ! هبذا، ما قد حييل على "حيف خلدوين" يصعب تربيره  - إن كان وال بد من أولوايت –
إىل أن اجلابري يف دراساته البحثية يف الرتاث فإنه كان يرى أن الوحي )القرآن( موّجه إىل البشر يف وضعهم التارخيي 

ب الوحي/القرآن  فهم  ميكن  فال  وابلتايل  التارخيي املعاش،  السياق  ابالعتبار  األخذ  خالل  من  إال  صحيح  شكل 
واالجتماعي، مع أتكيده على أن ذلك السياق ال يعين أنه حمصن من النقد أو التحول، إنه التحول الذي حيدث لكن 

 .4مع إدراك كامل للظروف السائدة 
لعمران يف هؤالء )=الفقهاء.. إخل( ال ويف سياق هذا التربير يورد اجلابري ما رآه صاحب "املقدمة" من أن طبيعة ا

تقتضي هلم شيئا من ذلك ألن الشورى واحلل والعقد ال تكون إال لصاحب عصبية يقتدر هبا على حل أو عقد أو فعل 
أو ترك، وأما من ال عصبية له وال ميلك من أمر نفسه شيئا وال من محايتها وإمنا هو عيال على غريه فأي مدخل له يف 

معىن يدعو إىل اعتباره فيها، اللهم إال ُشوراه فيما يعلمه من األحكام الشرعية فموجودة يف االستفتاء   الشورى أو أي 

 
 229-228محمد عابد الجابري، وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص -1
لك -2

 
 إلى األحكام السلطانية(، مرجع سابق حسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )من دولة امل

 229محمد عابد الجابري، التراث والحداثة: دراسات.. ومناقشات، مرجع سابق، ص -3
4 - Fred Dallmayr,Op cit. 
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خاصة )=طلب الفتوى منه( وأما شوراه يف السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحواهلا وأحكامها، 
 . 1وإمنا إكرامهم من تربعات امللوك واألمراء"

اجلابري إىل استنتاج أن السياسة املمكنة اليت تقتضيها طبائع العمران، تتحدد يف اخلطاب اخللدوين، أول ما  ويصل
تتحدد، ابملفاهيم التالية: احلاكم، وجوب االنقياد، الثواب والعقاب، مصاحل السلطان، وابلتايل فالسياسة هنا فعل يتجه 

جمال فيها للعكس، أعين: اجتاه الفعل السياسي من أسفل )الرعية(   من أعلى إىل أسفل )من السلطان إىل الرعية( وال
إىل أعلى )السلطان(. ولذلك يرفض ابن خلدون "الشورى" ابملعىن الذي يعطيها هلا الفقهاء وهو املعىن الذي يريد قلب 

ا ما خيالف "طبائع الفعل السياسي ليتجه من "أسفل" )=أهل احلل والعقد من الفقهاء والقضاة وغريهم( إىل أعلى، وهذ 
العمران" يف نظر صاحب املقدمة. ولنفس السبب يرفض ابن خلدون "السياسة املدنية" كذلك، أعين يرفض اعتبارها 

 .2قابلة للتطبيق

 اثلثا: الشورى والدميقراطية أية عالقة؟ 
مفهوم "الشورى" يف الرتاث الفكري يف هذا احملور يسعى اجلابري إىل جعل املتتبع لفكره أيخذ مسافة معتربة ما بني  

يف عصران احلايل وهو "الدميقراطية"، بل جند الرجل يف موقف أشبه   - إْن سلمنا بذلك–العريب واملفهوم الدال عليها  
تِهم ملن مسّاهم "األصوليني" أبهنم يبخسون "الدميقراطية" قدرها مقابل إعطائهم التفوق لـ"الشورى"

ُ
 ! ابمل

ا بدأ العرب يف االحتكاك مع الغرب وفكره الليربايل، وكان ذلك يف القرن املاضي، عمد فريق وبرأي الدارس، عندم
منهم، وبصورة خاصة أوالئك الذين أطلق عليهم يف ما بعد اسم "السلفيون"، إىل البحث لكل مفهوم من املفاهيم 

"الق  اإلسالمي  العريب  الفكر  يف  يقاربه  أو  يوازنه  عما  األوروبية  مفهوم الليربالية  بني  املطابقة  يف  يرتددوا،  فلم  دمي". 
"الدميقراطية" األورويب ومفهوم "الشورى" اإلسالمي. ومنذ ذلك الوقت والدميقراطية تعين لدى املفكر الذي يفكر داخل 

ارنة إىل املرجعية الرتاثية وبواسطة معطياهتا وحدها شيئا واحدا هو: الشورى. وقد تطور األمر هبذا النوع من املوازنة واملق
يستنكف من استعمال كلمة "دميقراطية" معتربا كلمة "الشورى" أكثر   - ال فرق–أن أصبح املفكر السلفي أو األصويل  

 .3تعبريا عن املعىن "املقصود" 

ويزيد اجلابري إماطته اللثام عن خلفيات هذا النزوع الصارخ للسلفيني إىل رفع ايفطة "الشورى" اليت متتح من تراثنا 
الدميقراطية وأحل على شعار "الشورى" للسبب نفسه الذي جعل  السلفي شعار  العريب اإلسالمي بقوله "لقد جتنب 

اطية. لقد كان السلفي يرى هو اآلخر أن تطبيق الدميقراطية ابملعىن الليبريايل العريب يوظف شعار العلمانية بدل الدميقر 

 
 229محمد عابد الجابري، التراث والحداثة: دراسات.. ومناقشات، مرجع سابق،ص -1
 230محمد عابد الجابري، نفس املرجع، ص -2
 116محمد عابد الجابري، وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص -3
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الذي تعنيه يف إطارها املرجعي األصلي )أورواب( معناه تسليم احلكم للنخبة العصرية، وهو ليس منها، تلك النخبة اليت 
 .1أخذت تضايقه على احلل والعقد يف كل جمال" 

يزعم م ن مساهم "السلفيني" و"األصوليني" ِمن أن الشورى هي مرادف ويذهب اجلابري يف سبيله إىل التشكيك يف ما  
للدميقراطية، إىل حد حماسبة النوااي عند هؤالء، والقول إن توجههم كان ينطوي على خلفيات إيديولوجية. لكن ابملقابل 

قمعي واالستبدادي، فإنه وإن كان اجلابري يقر بضرورة األخذ ابلدميقراطية خلروج العرب واملسلمني من أجواء احلكم ال
يدعو إىل تلك الدميقراطية املوجودة أسسها يف القرآن نفسه ويف األحاديث النبوية وتطبيقاهتا، إذ أن احلل أو السبيل إىل 
فّضل السترياد أو فرض دميقراطية ذات خصائص غربية، إنه يكمن يف 

ُ
الدميقراطية هو "داخلي" ابلعامل اإلسالمي امل

املسلمني   النصوص تقاليد  يف  جاءت  احلقة كما  "الشورى"  يسمى  ما  خالل  من  الثقايف  تراثهم  ويف  الدينية 
.وابلنسبة للباحث حممد عابد اجلابري فإن "تطلعاتنا" حنو احلداثة جيب أن تستند ابلضرورة على مكوانتنا 2اإلسالمية

 الداخلية؛ وهكذا فإنه يف سياق الثقافة اإلبداعية، حبيث يكون العقل حاضرا يف ثقافتنا من أجل إطالق دينامية التغيري 
العربية اإلسالمية، ال ميكن للحداثة أن تعين دحض التقاليد أو االنفصال التام عن املاضي، بل هي حماولة لرفع مستوى 

ة الطريقة اليت نفرتض هبا عالقتنا ابلتقاليد على مستوى ما نسميه "املعاصرة"، وهو ما يعين اللحاق ابإلجنازات الكبري 
 .  3اليت يتم حتقيقها يف مجيع بقاع العامل 

يف هذا الصدد يرى اجلابري أن السلفيني عمدوا إىل املوازنة بني الدميقراطية والشورى ال ألهنم كانوا يطابقون بينهما 
أو جيهلون الفروق اليت تباعد بينهما، بل لقد فعلوا ذلك يف إطار ممارسة إيديولوجية تستهدف من جهة طمأنة املتشددين 

كام أيضا، أبن املناداة ابلدميقراطية ال يعين إدخال بدعة أو بضاعة دخيلة إىل دار املتزمتني من "علماء الدين"، ولرمبا احل
. إنه إذا كان التيار 4... ابلشورىاإلسالم، إذ الدميقراطية ما هي إال االسم الذي يطلقه الغربيون على ما نعرب عنه حنن 

إىل "الشورى" وهو يعلم أن الشورى يف الفقه   السلفي النهضوي مل يعاِد الدميقراطية بصورة مطلقة، فقد فضل ترمجتها
القوم  أي رؤساء  والعقد"،  احلل  "أهل  اختصاص  وإهنا فضال عن ذلك، من  ملزمة،  تعترب غري  اإلسالمي  السياسي 
وأكابرهم، ومع أن رجال السلفية النهضوية مل يتقيدوا صراحة هبذا املفهوم الفقهي للشورى فهم مل يتمكنوا مع ذلك من 

 .5نها مبضمون إجيايب معاصرالتعبري ع

 
، مركز دراسات الوحدة العربية، 3محمد عبدالباقي الهرماس ي، القومية والديمقراطية في الوطن العربي.. أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، ط  -1

 174، ص2002لبنان، -بيروت
2- Mohamed Abed Al-Jabri’s new Averroism, 11 July 2011, At: http://bit.ly/3358Ti3 
3 -Fred Dallmayr, Op cit. 

 73(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -4
 7، ص2006لبنان، –، منظمة اليونسكو، بيروت95الديمقراطية وحقوق اإلنسان، كتاب في جريدة، عدد محمد عابد الجابري،  -5

http://bit.ly/3358Ti3
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تراثنا ومقومات حضارتنا إىل مستوى  االرتفاع مبعطيات  اإليديولوجية من جهة أخرى  املمارسة  وتستهدف هذه 
العصر، الشيء الذي يعين أن مشاكلنا جتد حلها يف تراثنا الديين والفكري وأن املسألة كلها منحصرة يف الكيفية اليت 

. مبعىن أن اجلابري 1اث...وتلك آلية معروفة من آليات أتكيد الذات والدفاع عن النفس ينبغي أن نفهم هبا هذا الرت 
وضع سؤال احلداثة كسؤال عريب، أي يف نطاق البحث عن اإلضاءات القوية يف الرتاث العريب ذاته، وهذه اسرتاتيجية 

بل    خلف اآلخر، ونقل طرائقه ووسائله، فكرية تروم اخلصوصية العربية يف ذلك، وكأنه يرى أن هنضتنا ال تستقيم ابلسري
 .2إن احلداثة جيب استجالؤها من داخلنا 

ويغذيه  يقوده  صراعا  بوصفه  واملعاصر  احلديث  العريب  الفكر  يف  اإليديولوجي  الصراع  حقيقة  لنا  تتضح  هنا  من 
الذي يشكل قوام   االختالف بني سلطتني مرجعيتني، أو سلطات مرجعية متنافرة يشد كل منها صاحبه إىل النموذج 

يف  وفصلها  أصلها  جتد  قضااي  العريب،  الواقع  ابسم  يطرح،  املعاصر  العريب  اخلطاب  هنا كان  ومن  السلطة.  تلك 
املعاصر /النموذج العريب  اخلطاب  اإليديولوجية يف  املفاهيم  أيضا كانت  هنا  ومن  الواقع.  ذلك  وهي   -السلف ال يف 

مفاهيم تقوم بوظيفة التمويه والتضليل: إهنا تغطي على النقص يف   -ربمستوردة كما قلنا إما من املاضي أو من الغ
 .3اجلانب املعريف داخل اخلطاب الذي يوظفها، اخلطاب العريب املعاصر 

ويف موقف يبدو أكثر جالء من متوقعه إزاء مفهوم "الشورى" يف مقابل "الدميقراطية" يذهب اجلابري بعيدا يف هذا 
أن يقال إن احلكم يف اإلسالم مبين على "الشورى" وعلى "العدل" وعلى "اإلخاء"...إخل.   النقاش ليؤكد أنه ال يكفي

فجميع الدايانت ومجيع املذاهب السياسية واالجتماعية ترفع شعارات من هذا النوع لسبب بسيط هو أهنا شعارات 
 .4ا تعرب عن قيم إنسانية خالدة وُمثل عليا يتطلع البشر مجيعا يف كل وقت إىل حتقيقه

وملعرفة أية "شورى" يريد اجلابري ألمته فإن علينا اقتفاء دراسته وتتبعه ملفهوم "الشورى" عند واحد من أبرز شيوخ 
السلفية النهضوية، وهو حممد عبده، الذي يكتفي، حبسب اجلابري، ابلقول إهنا تعين غياب ما يسميه بـ"االستبداد 

وجه اإلطالق يف اإلرادة، إن شاء وافق الشرع والقانون وإن شاء خالفهما"، املطلق"، أي "تصرف الواحد يف الكل على  
أما ما يسميه بـ"االستبداد املقيد" ويعين به "استقالل احلاكم يف تنفيذ القانون املرسوم والشرع املسنون"، فهو يف نظره ال 

؛ ولعل هذه 5ناصحة األمراء" )..( يتعارض مع "الشورى"، ويف مجيع األحوال فـ"الشورى" ال تعين عنده أكثر من "م
التربيرات الداعمة لالستبداد هي اليت استنفرت بعض الدارسني ملزيد من االجتهاد يف الرتاث نفسه، حيث ويف رد فعل 
واضح على االستبداد املنتصر، منذ سبعينيات القرن العشرين، لوحظ اهتمام متجدد بكل من املصادر الدينية املعيارية 

 
 73(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -1
لك إلى األحكام الس -2

 
 لطانية(، مرجع سابقحسن إغالن، السياس ي في فكر محمد عابد الجابري )من دولة امل

 56محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي املعاصر، مرجع سابق، ص  -3
 73(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -4
 7محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -5
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حبيث أعيد ضخ روح جديدة يف عدد معني من   كتاب والسنة ابخلصوص( واألدب السياسي الكالسيكي،لإلسالم )ال
النصوص مثل "ميثاق املدينة" )الصحيفة/ دستور املدينة املنورة(، ومداوالت "سقيفة بن ساعدة"، وما إىل ذلك، إلعطاء 

ة أتسيس ملفهوم الدميقراطية انطالقا من مصادر فهل هي إعاد  شرعية دينية حبتة لضرورة إنشاء املؤسسات الدميقراطية؛ 
   1لالستبداد السائد؟  إسالمية دينية وعلمانية أم أهنا ببساطة جزء من منطق الغضب السياسي الرافض

التربيرات اليت جعلت مفكران عابد اجلابري يستنتج أن موقف السلفية املعاصرة واجلماعات اإلسالمية  إهنا نفس 
تلف عن موقف الشيخ حممد عبده وغريه من رواد السلفية احلديثة، بل إهنا تذهب إىل أبعد من ذلك، املتفرعة عنها ال خي

إذ تنظر بعني الريبة إىل الدميقراطية بدعوى أهنا ال ميكن أن تسفر إال عن وضع مماثل للوضع القائم، الوضع الذي يستويل 
الشيء الذي يعين يف نظرها استبعاد األغلبية الساحقة من فيه على مقاليد احلكم أفراد من "األقلية املقلدة للغرب"،  

.بينما هناك من الدارسني من توصل إىل أن اجلابري ميز يف حبوثته يف الرتاث بني "اجملتمع السياسي" 2اجلماهري املسلمة 
الثيوقراطي، اليت مل  و"اجملتمع املدين"، بينما ابلنسبة لدولة الفتوحات، اليت حكمها اخللفاء الراشدون، فكانت من النوع

 .3يكن هناك أي سبب لوجودها، وابلتايل مت استبداهلا ابلدولة السياسية )دولة امللك السياسي(
وابلنسبة للجابري أيضا ال بد من اإلشارة إىل أنه يصر على التأكيد أبنه ال يوجد أي إحساس لديه بسؤال حمدد 

ركزي الذي يشغله هو عن حقيقة وجود عجز دميقراطي مرتبط بدول العامل يتعلق بعالقة اإلسالم ابلدميقراطية، والسؤال امل
الثالث، املصطلح الذي مت إنشاؤه خالل احلرب الباردة لتحديد الفضاء الذي كان يدور فيه صراع عنيف بني الغرب 

االنقال تنظيم  تقوم على  الغريب  للمعسكر  الرئيسية  السياسة  الشيوعي، حيث كانت  واملعسكر  وتثبيت الرأمسايل  ابت 
 .  4األنظمة الدكتاتورية يف أمريكا الالتينية وآسيا وإفريقيا

ويف األخري جند الدارس ال يرتدد، بغض النظر عن التسمية، يف القبول مبفهوم الشورى لكن بشرط حتديد الكيفية 
 ملمثليهم )الربملان(. اليت مُتارس أو ُتطبق هبا، مبعىن أن تكون فيها الكلمة األوىل واألخرية للشعب أو 

فيخلص اجلابري معتربا أن حتديد طريقة ممارسة "الشورى" ابالنتخاب الدميقراطي احلر، وإن حتديد مدة والية رئيس 
الدولة يف حال النظام اجلمهوري مع إسناد مهام السلطة التنفيذية حلكومة مسؤولة أمام الربملان، يف حال النظام امللكي 

 
1  - Mohamed BEDDY EBNOU, ISLAM ET DEMOCRATIE: FACE A LA MODERNITE, FONDATION POUR L'INNOVATION 

POLITIQUE (fondapol.org), France, 2015, P:24  
 7محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -2

3  -AbderrezakDourari, 2000, De la laïcité en Islam selon Mohammad Abid Al-Jâbirî, Revue algérienne d'anthropologie et de 

sciences sociales (Insaniatإنسانيات), 2000, P:75-97 
4 - Mohamed BEDDY EBNOU, Op cit, P: 23-24 
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ديد اختصاصات كل من رئيس الدولة واحلكومة والربملان بصورة جتعل هذا األخري هو وحده واجلمهوري معا، وإن حت 
 .1مصدر السلطة، تلك مبادئ ال ميكن ممارسة "الشورى" يف العصر احلاضر من دون إقرارها والعمل هبا 

 خامتة 
املربرات واحلجج، سواء من القرآن يف سياق حبثه يف مفهوم "الشورى" وجدان املفكر حممد عابد اجلابري حيشد كل 

الدولتني األموية والعباسية، ويف  السياسية الالحقة وخاصة كما وردت يف ممارسات  التطبيقات  السنة ومن بعض  أو 
"مقدمة" ابن خلدون، مث يف العصر احلديث، ليؤكد أن االكتفاء برتديد "الشورى" كمفهوم عام ال يكفي ألن يربر نظام 

سالمي يطبق الشريعة والسيما مبدأ الشورى، بل البد أن يكون ذلك يف إطار توزيع للسلط جيعل الدولة على أنه إ
"الشورى" أكثر من جمرد "قيمة إنسانية"، أي أن تكون إحدى األسس واملرتكزات ألي نظام سياسي؛ وهو يف تفسريه 

التفسري القمني جبعل القرآن والسُّنة يسايران   هلذا املفهوم ال جيد أي حرج يف القول بضرورة إعادة قراءة الرتاث واستعمال
السياقني التارخيي واالجتماعي للمسلمني، وهذا قطعا لن ميس بروحهما ومكانتهما، بعكس ما يريد بعض علماء الدين 

 إقناع إما احلاكم أو احملكومني/الناس به. 
للشورى، كما جاءت ُمثلى  اعتبارية  قيمة  يعطي  وإْن كان  هنا  اجلابري  اإلسالمي ويشي   ولعل  العريب  الرتاث  يف 

إبمكانية أن تكون مقابال للدميقراطية كما هي معروفة يف العصور احلديثة، السيما إذا ارتبطت "الشورى" مبجموعة من 
ملن يسميهم األصوليني الذي  - وإن كان مبطنا–الشروط املوضوعية، إال أن مفكران ال جيد غضاضة يف توجيه االنتقاد 

امتيازاهتا وتفوقها كقيمة   ينتصرون بشكل "الدميقراطية"، ويبخسون األخرية  للشورى على حساب  فيه  أعمى ومبالغ 
 إنسانية بوأت حضارات خمتلفة مراتب  التقدم والتنمية اإلنسانيني.

 وحتديدا–لكن مع ذلك، يف املقابل، وابلرغم من إعالء اجلابري لقيمة "الدميقراطية"، يف سياق مقارنتها مع الشورى  
فإننا جنده يذهب بعيدا يف اإلشادة بـ"الشورى"، لكن تلك املستقاة واملبنية على   - تلك اليت دعا إليها "األصوليون"

الغرب يف  للدميقراطية كما ميارسها  اليت وحدها ميكن أن تكون موازية ومساوية  النبوية،  القرآن واألحاديث  نصوص 
لعرب واملسلمني من حكم االستبداد والتسلط؛ هنا جند الباحث حممد عصوران احلديثة، وبرأيه وحدها ميكنها أن ختلص ا

اجلابري يتخذ مسافة من النقد إزاء هؤالء العرب واملسلمني املهرولني إىل استرياد تلك الدميقراطية خبصائصها يف بلداهنم، 
ى تلك املثلى اليت ميكن بينما احلل عندهم هنا يف داخل تراثهم )الكتاب والسنة وتطبيقاهتا( حيث توجد أسس الشور 

 أن تضاهي الدميقراطية. 

 
 82(: الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مرجع سابق، ص4محمد عابد الجابري، قضايا الفكر العربي) -1
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إن املشكلة ابلنسبة لباحثنا حممد اجلابري تكمن يف الكيفية اليت ينبغي هبا فْهم الرتاث، فاحلداثة أو املعاصرة ال جيب 
التغيري والبحث أن تعين القطيعة مع ماضينا ودحض التقاليد العربية اإلسالمية، بل ينبغي هنا يف إطار ما مساه "دينامية"  

 الداخلي، أن يُعطى للعقل مكانُته ابلكيفية اليت جتعل من عالقتنا ابلتقاليد يف مستوى "احلداثة" و"املعاصرة".                      

 قائمة املراجع:
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 يف جتويد التدبري العمومي باملغرب مساهمة آليات الرقابة اإلدارية املالية
The Contribution of the Financial Administrative Control Mechanisms to Improving 

the Public Administration in Morocco 

 املغرب  - جامعة احلسن األول ، خمترب األحباث حول االنتقال الدميقراطي املقارن،  دة. سعيدة الفضاضلة 
Dr. Saida Lafdadla, Laboratory for research on Comparative Democratic, Transition, Hassan I 

University–Morocco 

 
 
 

Abstract: 

The reform  chosen for the management control system is based on granting managers more 
flexibility in return for greater responsibility, while ensuring a kind of balance between the flexibility 
granted to them and the degree of their responsibility. 

The adoption of a new approach in the field of financial administrative control has clearly imposed 
itself, in order to reform the regulatory system, which has imposed itself due to internal pressures 
and coercions and international recommendations, so that Morocco has resorted to foreign expertise 
offices to measure the performance of its institutions and evaluate their various structures.  

The studies that focused on the process of enhancing the managerial efficiency of the interests 
commanding the exchange have enabled, through a set of mechanisms that must be promoted to 
achieve the desired. 

In this study, we will try to highlight the most important of these mechanisms, which must been 
sured bthatthey are effectively and effectively applied in order to contribute to improving the public 
administration, especially the internal control and audit mechanism as a modern method in financial 
management and the adoption of the evaluation monitoring. 
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 : ملخص
لى أساس منح املدبرين مرونة أكثر مقابل مسؤولية أكرب، يعد اإلصالح الذي مت اختياره ملنظومة الرقابة اإلدارية ع

 مع احلرص على نوع من التوازن بني املرونة املمنوحة هلم ولدرجة مسؤوليتهم.

إن تبين مقرتب جديد يف جمال الرقابة اإلدارية املالية أصبح يفرض نفسه بشكل جلي، وذلك من أجل إصالح 
نفسه نظرا لضغوطات واإلكراهات الداخلية وتوصيات الدولية، حبيث جلأ املغرب منظومة الرقابية، الذي أصبح يفرض  

 ملكاتب اخلربة األجنبية لقياس أداء مؤسساته وتقومي هياكلها املختلفة. 

وقد مكنت الدراسات اليت انصبت على عملية تعزيز الكفاءة التدبريية للمصاحل اآلمرة ابلصرف، من خالل مجلة 
 النهوض هبا لتحقيق املبتغى.  من اآلليات اليت جيب 

اول هذه الدراسة إبراز أهم هذه اآلليات اليت جيب السهر على تطبيقها بشكل فاعل وفعال ليساهم يف جتويد حت
 ابلتدبري العمومي وخنص ابلذكر املراقبة الداخلية وآلية التدقيق كوسيلة حديثة يف التدبري املايل واعتماد املراقبة التقييمية.

 : متقديـــــ 
يقوم اإلصالح الذي مت اختياره ملنظومة الرقابة اإلدارية على أساس منح املدبرين مرونة أكثر مقابل مسؤولية أكرب، 

 مع احلرص على نوع من التوازن بني املرونة املمنوحة هلم ولدرجة مسؤوليتهم.

، وذلك من أجل إصالح إن تبين مقرتب جديد يف جمال الرقابة اإلدارية املالية أصبح يفرض نفسه بشكل جلي
منظومة الرقابية، الذي أصبح يفرض نفسه نظرا لضغوطات واإلكراهات الداخلية وتوصيات الدولية، حبيث جلأ املغرب 
ملكاتب اخلربة األجنبية لقياس أداء مؤسساته وتقومي هياكلها املختلفة، إن الرقابة الداخلية اليت تنبين على التدبري اجليد 

هداف املسطرة، أو االفتحاص  الذي يعترب من املظاهر املتطورة للرقابة اإلدارية يف اجملال املايل، حبيث  يف الوصول اىل األ
عن نقلة نوعية يف جتاوز الرقابة   أابن عن فعالية وجناعة كبريتني يف القطاع اخلاص قبل إدخاهلا إىل القطاع العام كتعبري 

التدقيق يعترب من بني آليات إصالح الرقابة اإلدارية مث جند املراقبة التقييمية    التقليدية املتميزة بطابعها الشكلي، وهلذا فإن 
اليت تؤسس لفكرة تقييم األداء وتقييم السياسات العمومية يف اجملال املايل ملواجهة اإلكراهات اليت تواجه الرقابة اإلدارية، 

العمومية،   النفقات  ترشيد  فعالية وجناعة  لتحسني  منها  اآلمرة ويف حماولة  للمصاحل  التدبريية  النهوض ابلكفاءة  جيب 
 ابلصرف اليت تعترب حجر الزاوية يف جناح هذا اإلصالح. 

وقد مكنت الدراسات اليت انصبت على عملية تعزيز الكفاءة التدبريية للمصاحل اآلمرة ابلصرف، من خالل مجلة 
 من اآلليات اليت جيب النهوض هبا لتحقيق املبتغى.
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املبحث إبراز أهم هذه اآلليات اليت جيب السهر على تطبيقها بشكل فاعل وفعال ليساهم يف   وسنحاول يف هذا
األول(   جتويد ابلتدبري العمومي وخنص ابلذكر املراقبة الداخلية وآلية التدقيق كوسيلة حديثة يف التدبري املايل )املطلب

 واعتماد املراقبة التقييمية )املطلب الثاين(. 

 اهج الرقابةاملطلب األول: من
تعد أمهية املراقبة الداخلية يف نظام املراقبة الرتاتبية، نظرا ملا تلعبه من أجل التحكم يف املخاطر، إذ يشكل التحكم 
التدقيق كذلك  آبلية  االهتمام  إن  األوىل(، مث  )الفقرة  الداخلية  املراقبة  عليه  تقوم  الذي  احملوري  املفهوم  العمليات  يف 

 أنظمة التدبري اإلداري واملايل )الفقرة الثانية(.   كأسلوب حديث يف تقومي 

 الفقرة األوىل: املراقبة الداخلية 
الطرق واملقاييس  التنظيمية وكافة  اخلطة  تتضمن  األمريكيني أبهنا  احملاسبني  قبل مجعية  الداخلية من  املراقبة  تعرف 

والثقة يف بياانهتا احملاسبية واالرتقاء ابلكفاءة اإلنتاجية وتشجيع املتناسقة اليت تتبناها املؤسسة حلماية أصوهلا وضبط الدقة  
 .1االلتزام ابلسياسات اإلدارية املوضوعة مقدما 

وعرفها أيضا معهد احملاسبني األمريكي، أبهنا: تشمل اخلطة التنظيمية ومجيع الطرق واملقاييس املنسقة اليت تتبناها 
بياانهتا املالية، ومدى إمكان االعتماد عليها، والنهوض ابلكفاية اإلنتاجية، وتشجيع الوحدة حلماية أصوهلا ومراجعة  

 .2املوظفني على التمسك بسياسة اإلدارة العليا 
وتعرفها املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملراجعة "أنتوساي" أبهنا عملية متكاملة تساهم يف وضعها وإجنازها 

 . 3ألفراد املنتمية هلا بغية معاجلة املخاطر وتوفري درجة معقولة من األمان لبلوغ األهداف املنوطة هبا اإلدارة واجلماعات وا

وخنلص من هذه التعاريف اليت أعطيت للمراقبة الداخلية، أهنا وابلرغم من اختالفها فإهنا تلتقي يف اعتبار املراقبة  
حبيث تسعى إىل احرتام التعليمات وأتمني املستقبل ملؤسسة   إليها، الداخلية صريورة، أساسها اإلدارة واألفراد املنتمون  

 .4معينة من خالل التحكم يف املخاطر احملدقة هبا 

 عليه، فإن املراقبة الداخلية على مستوى الوحدات احلكومية تقوم على أربعة عناصر أساسية هي:   بناء

 
عبد    -1 بن  العربية  سطام  اململكة  العامة  املراقبة  ديوان  تحليلية"،  دراسة  الحكومي،  للقطاع  الداخلية  الرقابة  انظمة  "تصميم  املقرن:  العزيز 

 . 11 :هـ، ص1426السعودية 
,  50الرقابة املالية عدد  محمد حمدي محمد البربري:" نحو إطار مقترح ملراجعة حوكمة الشركات في ظل معايير املراجعة املتعارف عليها", مجلة    -2

 . 24؛ ص: 2007يونيو 
 .10سطام بن عبد العزيز املقرن: ن م أ، ص:  -3
 207توفيق أدساس ي: "املراقبة اإلدارية على تنفيذ نفقات الدولة باملغرب"، م.س، ص:  -4
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تزامن تشغيلها مع اإلجراءات التنفيذية لنظام أهنا تعترب عملية، وهي تبعا لذلك جزء من اهليكل اإلداري وي -
التنفيذية للتحقق من األهداف، حبيث أنه ال ميكن فصل واحد منهما عن  العمليات  العمل، وأهنا تتكامل مع كل 

 اآلخر؛ 
 ؛ أهنا تتأثر ابملستوايت العليا من اإلدارة وتتأثر بكافة األفراد العاملني على كافة املستوايت اإلدارية يف الوحدة -
 أهنا عملية مستمرة ومتطورة فهي متارس كجزء من املهام اليومية وليست جمرد متابعة تتم بعد إجناز األعمال؛  -
 . 1أهنا رقابة تقدم أتكيدا معقوال بتحقيق األهداف اليت توضع من اجل حتقيقها وال ميكنها تقدمي أتكيد مطلق  -

 أوال: أهداف املراقبة الداخلية 
الداخلية   املراقبة  تنفيذ عمليات منظمة تتسم هتدف  للرقابة واملراجعة على  العليا  الدولية لألجهزة  املنظمة  حسب 

ابالقتصاد، الكفاءة، والفعالية مع الوفاء مبتطلبات املساءلة وااللتزام ابلقوانني والتعليمات بغية محاية ممتلكات املؤسسة 
  مهمة وذلك من خالل: من الضياع وسوء االستخدام، وهلذا فإن أهداف هذه املراقبة تعترب

 السهر على التنفيذ الصارم والدقيق من قبل الكل، ملختلف التعليمات الصادرة بغية بلوغ األهداف املرسومة؛  -
 متابعة كل العمليات بدقة مما يساعد على حتقيق املهام واألهداف املنوطة ابإلدارة املعنية على أحسن وجه؛  -
املعلومات املتوفرة عن العمليات اليت تقوم هبا اإلدارة، نظرا لألمهية اخلاصة تساعد أيضا على ضمان جودة ودقة   -

 للمعلومة اإلدارية، وابلتايل متكن من اختاذ القرار الصائب سواء داخل اإلدارة او الفاعلون احمليطون هبا. 
سبق ميكن القول أن اهلدف الرئيسي من املراقبة الداخلية هو خضوع العمليات املوازنية اىل تنميط    من خالل ما

وتصنيف علمي يسهل تتبع تطور النفقات العمومية، األمر الذي ميكن من تبين منهجية تدبريية ملعاجلة  املعطيات املالية 
الستهالكية الغري املنتجة وحماربة التبذير املتزايد للنفقات من خالل احلد من التزايد مستمر يف نسبة النفقات العمومية ا

 العمومية. 
 اثنيا: مبادئ املراقبة الداخلية 

للمراقبة داخلية واحرتام جمموعة من  نظام  إنشاء  أهنا اشرتطت يف  الداخلية يالحظ  املراقبة  أدبيات  وابلرجوع إىل 
 :2الية املطلوبني ومن أهم هذه املبادئ املبادئ األساسية لتمكينه من أداء دوره ابلنجاعة والفع

التسلسلية بني خمتلف  - العالقات  فيه  للمؤسسة تظهر  تنظيمي واضح  تنظيمية من خالل هيكل  توفر خطة 
مكوانهتا ويسمح بتحديد املسؤوليات على خمتلف املستوايت، مع احلرص على عدم تداخل االختصاصات أو تضارهبا 

 ها إىل هنايتها؛ وعدم انفراد شخص بعملية من بدايت
 

 .208ن م أ، ص:  -1
2- Conseil De L’Europe : « Le Contrôle Et L’Audit De L’Action Des Collectivités Locales Communes Et Régions D’Europe », Edition 

du Conseil, Strasbourg, 1999,    http:/WWW.vie-publique.fr P :17-18. 
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اعتماد التوثيق يف مجيع األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة مبا فيها تلك املتعلقة ابملراقبة الداخلية، هبذه الطريقة  -
تؤمن املؤسسة مبا فيها تلك املتعلقة ابملراقبة الداخلية، هبذه الطريقة تؤمن اإلدارة على تكوين مراجع داخلية تساعدها 

 أو املراحل اليت متت، كتسهيل إدماج املعنيني اجلدد وتسهيل االفتحاص؛   يف جمموعة من احلاالت 
 احلرص على استقاللية مبا يسمح لألنشطة الرقابية ابلعمل وفق مقرتب يقوم على قراءة نقدية لعمل اإلدارة؛ -
رات اليت تطرأ التقييم الدوري لنظام املراقبة الداخلية للتأكد من صحته ودقته وحتيينه مبا يسمح ابستيعاب التطو  -

 على اإلدارة وحميطها؛ 
اختيار العناصر البشرية بدقة واحلرص على توفرها على املهارات والكفاءات الضرورية ودعمها ابلتكوين والتأطري  -

 الالزمني. 
وتتميز عملية وضع منظومة املراقبة الداخلية بنوع من التعقيد نتيجة للدقة املطلوبة يف كل مرحلة من مراحلها بدءا 

تحديد املخاطر ووضعها موضع التنفيذ وانتهاء بتقييم املنظومة لرصد سبل حتسينها ابلوقوف على املراقبات الواجب ب
 بياين التايل: لإضافتها أو حذفها كما أهنا حتتاج إىل جمموعة من األنظمة املرجعية وقواعد املعطيات كما يبني الرسم ا

 : 1منظومة املراقبة الداخلية 

 
 

 
1 - Laurent de Caste lbagac et Vivien jewel « Contrôle Interne ; Pour La Gouvernance Et La Maitrise Des Risques » Lettre N°38, Avril 

2009 Meulettes Du Groupe Octobre- Avril 2009. 
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وابلرجوع اىل تدبري املالية يف املغرب وخصوصا يف اجملال الرقايب تبقى غري واضحة التوجهات من خالل التخطيط 
يطبعها الوضوح والتنسيق ملعرفة أهداف السياسة املالية العامة، مث غياب معطيات موضوعية ودقيقة من أجل   حبيث ال

 بلورة مشاريع حتول دون حتقيق النتائج املتوخاة. 

يقوم على قواعد واضحة وأسس   اجملال الرقابة ابملغرب يؤثر على تدبري املالية العمومية، حبيث يبقى هذا األخري ال إن  
علمية، فكثريا من النفقات تتعرض للتلف على مجيع املستوايت )الدولة اجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية(، واحلالة 

ارس والطرق واملستوصفات ... تشهد على ذلك، كما أن الوضعية املالية اليت توجد عليها العديد من املنشآت واملد 
املفلسة لكثري من املؤسسات العمومية كالقرض العقاري والسياحي والصندوق الوطين للقرض الفالحي تبني مدى تبذير 

 املال العام وهنا يتبني ضعف نظام املراقبة الداخلية من خالل جتلياهتا العملية. 

 ملراقبة الداخلية يف توفري املعلومات اثلثا: دور ا
املراقبة جمموعة من  وتعرف هذه  نطاق مسؤوليتها،  املراقبة، وتدخل يف  اإلدارة  الداخلية من طرف  املراقبة  توضع 

 :1من معايري االنتوساي للمراقبة ما يلي   141اإلجراءات املتبعة لضمان مستوى أفضل حسب املادة 
 اإلجناز االقتصادي الكفء، والفعال ألهداف الوحدة؛  -
 خلارجية كقوانني وسياسة اإلدارية للدولة؛ احرتام املعايري ا -
 احملافظة على األصول واملعلومات؛ -
 الوقاية والكشف عن الغش واألخطاء؛  -
 جودة الواثئق احملاسبية وتقدمي املعلومات يف الوقت املطلوب والتدبري املوثوق به.  -

 :2عنصرين أساسيني  ويتعدى مفهوم املراقبة الداخلية االعتبارات احملاسبية واملالية الصرفة ويشمل 

بيئة املراقبة: يعين املوقف العام والوعي والتصرفات الصادرة عن األطر العليا واملسريين العمليني بشأن املراقبة  -1
 الداخلية وأمهيتها داخل الوحدة اإلدارية؛

املوضوعة من طرف إدارة إجراءات ومساطر املراقبة الداخلية: وهي إجراءات تساهم على هامش حميط، املراقبة   -2
 معينة، يف إجناز األهداف املسطرة من قبل هذه األخرية. 

يؤثر حميط املراقبة الذي ميكننا وصفه ب"ثقافة مراقبة منظمة" يف فعالية األنظمة النوعية اخلاصة إبجراءات املراقبة  
وظائف املرتبطة ابملراقبة أن يقوم بتقوية وتعزيز الداخلية مثال، وميكن حمليط املراقبة الذي يعرف اهتمام اإلدارة ابألنشطة وال

 
للرقابة..."،  محكمة الحسابات األوربية: "مناهج وتقنيات الرقابة على املال العام، املبادئ التوجيهية األوربية املتعلقة بتطبيق معايير األنتوساي    -1

 . 43، ص: 2001ترجمة محمد حركات، الطبعة األولى 
 .44ن م أ، ص:  -2
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األنظمة النوعية إلجراءات املراقبة الداخلية، ومع ذلك ال تكفي بيئة مراقبة يف حد ذاهتا رغم مثانتها لضمان فعالية 
نشاط من خالل أنظمة إجراءات املراقبة الداخلية، وأن يف استطاعة املدقق تقومي خاصية حميط املراقبة التابع للوحدة أو ال

 .1فحص الدالئل اليت تتوافق مع املمارسات التنظيمية اجليدة للتدبري 

ميكن هلذه اإلجراءات أن تتضمن حتضري ومراجعة نقط التوافق من طرف اإلدارة كتحديد اإلجراءات واملسؤوليات 
سبية، ويرجع األمر إىل املدقق اليت هتدف إىل فصل املهام األساسية من خالل تقييد األصول املالية واملستندات احملا

الذي يعني ضمن سياق كل مهمة مراقبة فردية، إجراءات املراقبة الداخلية داخل النظام الشمويل املوضوع من طرف 
 املسؤولني على الوحدة اإلدارية، واليت تكون مناسبة ابلنسبة ألهداف املراقبة.

اقبة الداخلية، وكذا تعهدها بضمان مراقبة مالءمة لألنشطة، أما مث يسعى املدقق إىل تقدير إدراك اإلدارة ألمهية املر   
حينما يقوم بتقومي إجراءات املراقبة، فإنه يهدف إىل التأكد من اإلجراءات الضرورية يف موضعها، وأهنا تعمل بفعالية 

 . 2وبشكل مستمر ومتماسك 

 رابعا: أنواع املراقبة 
رتض عمل املدقق، من خالل تركيزه على وحد منها أو التأليف فيما هذه بعض أنواع املراقبة اليت ابإلمكان أن تع

 .3بينها أثناء أتدية مهامه بعدد كبري من اإلدارات 

 : التنظيم -1

جيب على الوحدات اإلدارية اخلاضعة للمراقبة أن تتوفر على تصميم لتنظيمها حيدد وخيصص املسؤوليات، ويشخص 
فروع أنشطة الوحدة مبا فيها عمليات املراقبة، كما جيب حتديد وبوضوح تفويض نوع قنوات املعلومات ابلنسبة جلميع  

 السلط واملسؤوليات كيفما كان نوعها. 

 فصل املهام: -2
يشكل فصل املهام أو املسؤوليات من وسائل املراقبة األساسية اليت تساعد على إجناز العملية يف جمملها، حبيث 

عن قصد وتزيد يف رفع من مستوى املراقبة، وتشمل الوظائف اليت تستوجب تقلص من خطر التالعب واخلطأ الصادرين  
فصلها تلك املتعلقة إبصدار أوامر الصرف، التنفيذ، احلماية، التسجيل، وكذلك عمليات تطوير األنظمة والعمليات 

 اليومية.

 
 

 .44ن م أ، ص:  -1
 ن م أ، ن ص.  -2
 . 47-46ن م أ، ص:  -3
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 الرتخيص والتأشرية:  -3
أتشرية من طرف املسؤول املتخصص، وجيب أن تكون  تتطلب مجيع قرارات التنفيذ وكذا كل العمليات ترخيصا أو 

 هذه الرتاخيص دقيقة. 

 املوظفون:  -4
جيب وضع بعض الرتتيبات للتأكد من أن املوظف يتوفر على قدرات تتناسب مع خمتلف مسؤولياته ألن السري اجليد 

ل املهارات االختيار والتكوين  ألي نظام يرتبط ابلضرورة وجود الكفاءة، النزاهة واستقامة املوظف الذي يطبقه، لذا تشك
 إىل جانب املميزات الفردية لألطر عناصر هامة جيب أخذها بعني االعتبار عند وضع أي نظام مراقبة.

 اإلشراف على العمل:  -5
جيب على كل نظام مراقبة داخلي اعتماد وسيلة اإلشراف على سري العمل اليومي للعمليات وعلى تسجيلها من 

 قبل مستخدمني مسؤولني. 

 التسيري: -6
يتعلق األمر بعمليات املراقبة اليت يقوم هبا اإلداريون خارج أوقات سري العمل اليومي العادي، وتضم مراقبة آليات 
اإلشراف العام الذي ميارسه هؤالء اإلداريون، فحص معلومات التسيري ومقارنتها ابمليزانيات، وظيفة التدقيق الداخلي 

 وكذا كل إجراء خاص يهم الفحص. 
املقصود هبذه األنواع ليس حتقيق األهداف املسطرة فحسب بال البد من قياس كفاءة حتقيق هذه األهداف،   إن

ولذلك جيب التأكد من عدم وجود إسراف أو ضياع للموارد املالية، وعمل على تقليص عناصر الضياع إذا وجدت 
ابلكم والكيف ويف الزمن احملدد مع استخدام   قدر املستطاع، وابختصار فمراقبة الداخلية تتوخى الوصول إىل األهداف 

املوارد والوسائل الضرورية دومنا إسراف مما يساهم يف الرفع من جودة التدبري العمومي واحلد من عرقلته داخل املنظومة 
 .1الرقابية 

القرارات املتخذ   إن جتويد التدبري يستند على ضرورة مراقبة داخلية فعالة تضمن حتقيق املردودية، وحترص على مالءمة 
 للظروف املالية، وهتدف أيضا إىل البحث عن أجنع الوسائل وأقلها كلفة من أجل تقييم مردودية وفعالية العمل العمومي.

 الفقرة الثانية: التدقيق أو االفتحاص 
تطورات يرى البعض أن مفهوم التدقيق يعود إىل أصول جد قدمية )مصر الفرعونية، احلضارة الالتينية(، وقد عرف  

وابتداءا  بربيطانيا،  والرابع عشر  الثالث عشر  القرنني  األمريكية   هامة خالل  املتحدة  بوالايت  التاسع عشر  القرن  من 
 

 .287الهاشمي فاروق: "واقع املمارسة املالية بالخزينة العامة للمملكة املغربية"، م.س، ص:  -1
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، أما البعض اآلخر فريى أن التدقيق كما يصطلح عليه ابلالتينية "أوديت" 1سيشهد تطورا يف جوانبه النظرية والتطبيقية
وتعين اإلنصات واالستماع، وترجع مهنة األوديت إىل "امليس دومينيك" يف عهد "شارلومان" الفرنسي وامللك "إدوارد 

 .2األول" االجنليزي 

أما يف املغرب فإن مصطلح التدقيق مل يتفق حوله كل املختصني ألن بعضهم يستعمل إما كلمة افتحاص أو تدقيق، 
أو مراجعة، واملالحظة اليت تفرض نفسها هو أنه حىت على مستوى الدول العربية ابلرغم من االنتماء املشرتك ملؤسسة 

ستعمال تقنيات ومفاهيم الرقابة املالية أو حول التدقيق، لكن اجملموعة العربية للرقابة ليس هناك قاموس حمدد حول ا
بكلمة   « Audit »من قانون الشركات املسامهة، ترجم    76املشرع املغريب فصل يف هذه النقطة حيث أن الفصل  

 "تدقيق" رغم أن عددا من الباحثني أو املختصني ال يزالون يستعملون مصطلح رقابة مالية أو افتحاص. 
التدقيق إشعاعا وجناحا هاما عكستها فعاليته والصورة املعاصرة واحلديثة اليت يقدمها، وذلك بفعل أربع   وقد اكتسب 

عوامل أساسية، ديناميكية املفهوم، املقاربة املتعددة االختصاص، فعاليته املنهجية وأخريا اخلاصية النقدية يف التحليل 
 .3واملعاجلة حىت أصبح يشبه ابلفحص الطيب 

ق هو نتاج لتطور اترخيي، اقتصادي واجتماعي مل يتوقف عن تطوير مناهجه وآلياته منذ بداية القرن املاضي فالتدقي
مرورا ابحلرب العاملية الثانية، وخصوصا يف السنوات األخرية حيث عرف حتوالت أساسية يف املوضوع واملنهج ويف ميادين 

 عرفها مل تقتصر على جمال القطاع اخلاص بل توسع تطبيقه ليشمل واجملاالت اليت يهتم هبا ويتدخل فيها، فالتطورات اليت
القانونية، العلوم االقتصادية...(  القطاع العمومي، وذلك من خالل اعتماد توجه مشويل يستعني بعدة علوم )العلوم 

 .4وابلتقنيات املعلوماتية يف التسيري والتدبري 
املعلومات املقدمة من طرف منظمة عمومية كانت أو تنتمي وميكن تعريف التدقيق أبنه حتري نقدي يسمح بفحص  

إىل القطاع اخلاص، وتقييم األعمال والنظم املطبقة يف عني املكان ألجل ترمجتها وتوظيفها إجيابيا، وهو أيضا تقييم 
مدى احرتام مستقل ملختلف عمليات التسيري واملراقبة الداخلية ملنظمة معينة يف القطاع العام أو اخلاص، للتأكد من  

السياسات واملساطر املتبعة، وهل املعايري املوضوعة مت احرتامها، وهل مت استعمال املوارد املتاحة بشكل فعال واقتصادي 
 .5وهل حتققت األهداف احملددة 

 
 . 44سعيد جفري: "الرقابة على املالية املحلية باملغرب، محاولة نقدية في األسس القانونية، السياسية، اإلدارية واملالية"، م.س، ص:  -1
 . 94، ص:  2001-45جلة املغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد إدريس خدري: "الفحص والتدقيق الجهوي"، امل -2

3 - Khoudry Driss : « Finances publiques et mangement stratégique » les editionsAl_ahmadiya Casablanca, P : 91-92. 
4 - EL gadiI Abdelhamid : « Audit et contrôle de gestion » imprimerie mitaq al magrib, Rabat décembre 1996, P : 15. 

العدد    -5 اإلدارية،  املنازعات  فقه  مجلة  الحكامة"،  رقابة  تقوية  نحو  باملغرب  املالي  دستور  وعصرنة  الحديثة  "املناهج  جيري:  ، 2013،  3نجيب 

 . 167: ص
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وهتدف نظرية التدقيق إىل إدماج هذا األسلوب يف مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف إطار مقاربة شاملة 
متعددة االختصاص، ومع ذلك جيب التميزي بني تصورين أساسيني للتدقيق، األول وهو تصور كالسيكي يرتكز على و 

 مبادئ املشروعية ومراقبة التسيري ويتميز برؤيته الضيقة للتدقيق سواء تعلق األمر ابلقطاع العمومي أو القطاع اخلاص. 

ويعتمد مقاربة مشولية ومتعددة االختصاص جتعل من التدقيق عنصرا أما التصور الثاين فيتجاوز هذه النظرية التقليدية  
 .1ينخرط يف مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية ويساهم بفعالية يف مشاريع التغيري 

إن فالتدقيق ال ميكن أن يباشر إال بعد الرتخيص جلهة حمتضنة ابلتحقق والبحث يف معلومات تعد وتستعمل من 
من القطاع العمومي، وذلك لالضطالع على واقعها احلقيقي، وإعداد تقرير نقدي يربز نتائج هذا   قبل مصلحة إدارية

البحث ويقرتح حلوال ومقارابت تتوخى اجلودة وتبسيط اإلجراءات واملساطر قصد أتهيل التدبري اإلداري واملايل هبذه 
الداخلية  2املصلحة  ابملعطيات  األخذ  تعتمد  التدقيق كتقنية  ويهدف  مبدأ .  حتليل  إىل  املدققة،  للمصلحة  واخلارجية 

 :3املخاطرة الذي تعمل يف ظله الوحدات اإلدارية، وهو مييل إىل املستوى العمومية  للتأكد من اآليت 

 إذا كانت األحكام القانونية املتعلقة ابلعمليات موضوع التدقيق قد مت تطبيقها؛ -
 استعمال املوارد؛ تقييم درجة االقتصاد والفعالية يف اإلدارة ويف   -
 تقييم الفعالية اليت تتم هبا العمليات يف املصلحة بناء على األهداف املرسومة من طرف الدولة واإلدارة املعنية.  -

يتبني من حماوالت التعريف السابقة أن أسس وأهداف هذا املفهوم تؤكد على الطبيعة النقدية والشمولية لتقنية الرقابة 
 إىل كل عمل يستهدف تقومي بنيات املراقبة الداخلية وفق مرجعيات عملية ومهنية دقيقة، بواسطة التدقيق والذي يشري

 . 4من أجل الوقوف على اخللل الذي تعاين منه اإلدارة يف شىت اجملاالت من أجل السيطرة عليها والتنبؤ هبا
األصلي أتخذ عدة مسميات   وعلى هذا األساس وكنتيجة لألخذ بتقنيات التدقيق، ظهرت تفريعات متعددة لتطبيقه

كالبحث والتحري، وهكذا وإضافة إىل التقسيمات الرئيسية املتمثلة يف التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجني جند أنواع 
 ، والتدقيق القانوين. االسرتاتيجيكثرية للتدقيق، كتدقيق التنظيمي، التدقيق  

لفحص والتدقيق وابقي الوظائف الرقابية من تسجيل إن التباين احلاصل بني أهداف ونطاق تدخل كل من تقنية ا
 بعض نقط التداخل اليت تتجه حنو أتكيد التفاعل اإلجيايب بينهما األمر الذي سنحاول تبيانه.

ونظرا ألمهية األهداف اليت يسعى التدقيق إىل حتقيقها، فقد كان من الالزم إدماج التدقيق ضمن اآلليات التدبريية، 
 فيف الرقابة القبلية وإرساء الرقابة البعدية القائمة على تقييم األداء والنجاعة، وجتويد التدبري العمومي. هدفه الرئيس هو خت

 
1 - El gadi (A) : « Audit et Contrôle de Gestion », op.cit, P : 65. 
2 - Op. cit, P : 66. 

 .168 : نجيب جيري: "الرقابة الحديثة وعصرنة الدستور املالي باملغرب نحو تقوية رقابة الحكامة"، نفس املرجع أعاله، ص -3
 . 1997فبراير  5األربعاء بتاريخ  4927محمد حركات: "التدقيق والديمقراطية وعقدة الخواجا"، جريدة االتحاد االشتراكي، عدد  -4
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 أوال: متييز االفتحاص أو التدقيق عن بعض املفاهيم األخرى
االفتحاص  أو  التدقيق  بني  املوجود  للتداخل  بني   نظرا  العالقة  عن  البحث  خالل  من  سنتطرق  املفاهيم  وبعض 

 االفتحاص والتدقيق وكل من املراقبة الداخلية ومراقبة التسيري:

 االفتحاص أو التدقيق واملراقبة الداخلية:  -1
يف السنوات األخرية امتدادا مهما على   Le contrôle interneحققت املفاهيم املرتبطة ابملراقبة الداخلية  

مستوى تطبيقاهتا يف القطاعني العام واخلاص، جسدته حماوالت حتديد االصطالح الداليل هلذا االختصاص الرقايب وكذا 
معايريه، وهو ما مسح ابلتجاوز النسيب للغموض الذي كان يكتنف هذا املفهوم يف عالقته بعدد من املفاهيم الرقابية 

 .1واليت يوجد ضمنها مفهوم االفتحاص أو التدقيق األخرى  
قد عرفت هيئة اخلرباء احملاسبني بفرنسا املراقبة الداخلية ابعتبارها "جمموع الضماانت اليت تساهم يف التحكم ابملقاولة، 

املعلومة   ، ومن جهة أخرى تطبيق آليات اإلدارة l’informationفهدفها من جهة أتمني محاية وصيانة وجودة 
والتحفيز على حسن األداء من حيث التنظيم واملناهج واملساطر اخلاصة بكل نشاط من أنشطة املقاولة لإلبقاء على 

جمموع أنظمة املراقبة املالية وغريها  (CCA). وتشمل ابلنسبة للجنة االستشارية للمحاسبة ابجنلرتا2دوام هذه األخرية" 
املقاولة بكيفية منظمة وفعالة، مع أتمني احرتام سياسات التدبري وصيانة املوضوعة من قبل اإلدارة من أجل تسيري شؤون  

 .3األصول وضمان ما أمكن صحة اكتمال املعلومات املسجلة 
ولعل املفهوم الشامل الذي تبنته احملكمة األوربية للحساابت الذي ينطلق من أن مفهوم املراقبة الداخلية يتعدى 

لصرفة ليشمل عنصرين مها بنية املراقبة مث اإلجراءات واملساطر املتبعة يف املراقبة الداخلية كما االعتبارات احملاسبية واملالية ا
تطرقنا إىل ذلك يف الفقرة األوىل من هذا املطلب، و الذي سبق أن اعتمده جملس معايري املراجعة التابع للمعهد األمريكي 

 1988لية وذلك حينما وضع معايري هلذا االختصاص الرقايب سنة  للمحاسبني العاميني القانونيني ابلنسبة للمراقبة الداخ
 .4من خالل وضع توصية بعنوان "بنية املراقبة الداخلية"

بناء على املهام الرئيسة للمراقبة الداخلية اليت ميكن استخالصها مما سبق تتضح احلدود الفاصلة بني االفتحاص أو 
بع املسؤولية الشاملة للمراقبة الداخلية داخل إدارة سواء كانت عامة أو خاصة، التدقيق واملراقبة الداخلية حبيث يتجلى طا

لتشمل جمموع أنظمة املراقبة املعتمدة من أجل أتهيل مناهج التدبري املايل، اإلداري، والبشري وفق معايري اليت سبق 

 
 . 303ود: "إشكالية تقييم التدبير املحلي مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة"، م.س، ص:  محمد حيم -1

2 - Carlier B, Ruprich C, : « Guide de la gestion : guide de la gestion locale organisation, évaluation contrôle » berrgerLevraul 1998, 

P : 134. 
3 - Op.cit, P : 134. 

 . 305محمد حيمود: "إشكالية تقييم التدبير املحلي، مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة"، ن م أ، ص: -4
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تق إىل  اختصاصاته  يسعى ضمن  رقابيا الحقا  اختصاصا  االفتحاص  يعد  بينما  الداخلية تبياهنا،  املراقبة  عمليات  ومي 
 ووثوقيتها. للوقوف على جناعتها

وال يقتصر التدقيق على تقومي املراقبة الداخلية، بل يستند على نتائجها من أجل إجناح مهامه الرقابية املوازية، فاملراقب 
 .1الداخلي يعترب عوان ومساعدا يهيئ أرضية التدقيق واحملاسبة 

الل الدور الذي تقوم به أنظمة املراقبة الداخلية عرب أتكدها املسبق من احرتام اجلهة وتتجلى هذه املعونة من خ
اخلاضعة للمراقبة للقوانني واملساطر اإلجرائية وصحة املعلومات املالية، األمر الذي سيساعد الفاحص على وضع برانمج 

ليها من خالل تقييمه لقوة أو ضعف املراقبة  العمل اهلادف إىل تقومي مناهج التدبري على ضوء اخلالصات اليت ينتهي إ
 .2الداخلية

ومن خالل ما سبق فإن اإلدارة ملزمة على تتبع نظام املراقبة الداخلية خالل فرتات منتظمة وقصرية هبدف تطوير 
شرافية إىل هيئة مراقبة مالية داخلية تتألف من جمموعة فعالية هذا النظام، إذ ميكن هلذه األخرية أن تعهد بوظيفتها اال

وظائف إدارة العمليات يف املشروع ومينحون اختصاصا قانونيا دائما   من املوظفني الذين جيب أن يكونوا مستقلني عن 
 .3وغري حمدود يف القيام بعمليات التدقيق الداخلي 

 االفتحاص أو التدقيق مراقبة التسيري: -2
يتضح من خالل التحديد املفاهيمي الذي سبق تناوله خبصوص كل من مراقبة التسيري واالفتحاص، أن هناك تداخال 

هذين املفهومني، ال مينع مع ذلك من رصد الفوارق املميزة لكل منهما سواء من حيث التقنيات املستعملة   نسبيا بني
 .4أو التوقيت املعتمد أو حىت األهداف املرسومة 

فإىل جانب التباين على مستوى العمق التارخيي الذي هو يف صاحل التدقيق، متتاز مراقبة التسيري بتطبيقاهتا املستعملة 
غ أقصى درجة من النتائج الرحبية ابستعمال أقل اإلمكاانت، أي أن مراقبة التسيري حتصر طريقتها يف التقييم من لبلو 

وجهة نظر اقتصادية، حتليلية صرفة عرب اقتصار نشاطها على مقارنة التوقعات ابإلجنازات، يف حني أن مقاربة التدقيق 
 .5 ذلك املشاكل البشريةهي مقاربة شاملة متتد جلميع جوانب التسيري مبا يف 

وإذا كان مراقب التسيري يفكر يف النتائج، فإن الفاحص يفكر يف املساطر املؤدية للنتائج، كما أن املراقب ينتظر  
املعلومة بينما الفاحص يبحث عنها أينما توجد، ويف حني يؤازر مراقب التسيري املسؤول وينصحه، فإن الفاحص أو 

 
 .307إدريس خدري أورده محمد حيمود: ن م أ، ص: -1
 .307محمد حيمود: ن م أ، ص:  -2
 . 308-307ن م أ، ص:  -3
 .308ن م أ، ص:  -4

5 - Harakat (M) : « Le droit du contrôle supérieur des finances publiques au maroc » editionbabel, Rabat 1992, P: 51. 
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ويض من املسؤولني، وملا كان املراقب يضع نظاما إعالميا داخل املؤسسة، فإن الفاحص يتساءل املدقق يراقب اإلدارة بتف
 .1عن جودة سيولة هذه املعلومات وعن جودة التواصل

وترتيبا على ذلك يربز أن هناك معيارا يسمح ابلتمييز بني مراقبة التسيري والتدقيق )معيار االستمرارية(، حيث تكتسي 
عا ظرفيا ومتقطع، يف حني تنخرط مراقبة التسيري يف سياق االستمرارية ابعتبارها وظيفة مندجمة يف تدخال لفحص طاب

 التسيري وليست خارجة عنه. 
لكن رغم هذه االختالفات فهناك تقارب على مستوى األهداف النهائية، وتتضح أيضا نقط االختالف بني مراقبة 

 :2التسيري والتدقيق أو االفتحاص يف العديد من النقط األخرى واليت منها 
بينما يستند التدقيق على مسلسل   Raisonne sur les résultatsكون مراقبة التسيري تتعلل وتستدل ابلنتائج   -

التسيري، ويف الوقت الذي تستعمل فيه مراقبة التسيري املعلومات املنتجة من قبل املسريين، يذهب املدقق للبحث عن 
 الوقائع ويعلم هبا؛ 

انطالقا من الوقائع واملستندات، تعد مقاربة التدقيق مفصلة يف حني أن مراقبة التسيري تنطلق من العام إىل  -
 اخلاص مع االقتصار على النقط الرئيسة، كما يعترب تشخيص مكامن الضعف دقيقا ومفصال يف إطار تقرير التدقيق؛

كون نشاط مراقبة التسيري يتحكم فيه من قبل تقرير الشهري وحتليله، وكذا من قبل أولوايت اإلدارة العامة اليت  -
التدقيق مقاربة منهجية ومهيكلة وتدرجيية، وتكون حترايته موضوع تعتمد عليها يف تدخالهتا الفورية، بينما تعترب مقاربة 

 برانمج عمل وأشغاله مراقبة ابنتظام ويتم التصديق عليها مع اخلاضعني للتدقيق. 
هو   Inspectionكما تطرح أمهية متييز مهام التفتيش عن مهام التدقيق ابعتباره من املفاهيم املوازية، ويعترب التفتيش  

رسات مع القواعد والتوجيهات املعرب عنها أو الضمنية لإلدارة دون أتويل أو البث يف قوانينها، بينما يتجلى مقارنة املما 
، كما يتقاطع مفهوم التدقيق 3دور التدقيق يف توضيح املشاكل من أجل حلها هبدف حتسني تقنيات التسيري ابستمرار 

إلتيان حبلول لالختالالت املكتشفة من قبل املدقق، فمهمة الذي يتوخى ا   Conseilأو االفتحاص مع مفهوم االستشارة  
االستشارة األساسية تتحدد يف تنفيذ التوصيات اليت انتهى إليها املدقق يف هناية تقييمه إذ مبجرد ما يصبح املشكل 

 .4واضحا تكون مهمته هي اقرتاح وتنفيذ احلل التقين املناسب 

 

 
 .174نجيب جيري: "املناهج الرقابية وعصرنة الدستور املالي: نحو تقوية رقابة الحكامة"، ن م أ، ص:  -1

2 - Allegre (o), Schik (p) : « A quoi sert l’audit ? audit et management », cahairs français N°248, octobre /décembre 1990, P : 13. 

 . 310-309 : أورده محمد حيمود: "إشكالية تقييم التدبير املحلي، مقاربة نقدة على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة"، ن م أ، ص
 .310 : ن م أ، ص -3
 ن م أ، ن ص.  -4
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 يقاثنيا: أشكال ومراحل االفتحاص أو التدق 
أضحت عملية االفتحاص تنبين على مقاربة مشولية ابلنظر للتطور الوظيفي الذي شهدته، من خالل إعمال معيارين 
أو  املراحل  سواء من حيث  العملية  هذه  العملية إلجناح  التطبيقات  التحكم يف جمموعة من  والوظيفي، مث  العضوي 

 التقنيات املستعملة. 

 عملية التدقيق أو االفتحاص: املعيار العضوي والوظيفي يف حتديد  -1
إن املعيار العضوي مييز بني التدقيق اخلارجي والداخلي، يف حني أن املعيار الوظيفي يسمح ابلوقوف على التدقيق 

 املايل والتدقيق العمليايت. 

 املعيار العضوي:  -أ
يرتتب عن اعتماد املعيار العضوي يف حتديد أنواع االفتحاص أو التدقيق، الفصل بني منوذجني أساسيني، أحدمها 
ذو طابع خارجي واآلخر داخلي حبيث يتمتعان معا بسمات مميزة لكل منهما يف ارتباط مع األهداف اليت حتكمهما، 

 .1 عليها يف مستوايت معينة يف التكامل بني الرقابتني إال أن ذلك ال مينع من وجود بعض مالمح التداخل اليت ينبين
يف معناه الضيق بشكل خاص إىل التصديق على احلساابت جتاه األغيار،   Audit externeويهدف التدقيق اخلارجي  

ذلك أن مراجعة احلساابت هي مبثابة االختيار الذي يقوم به مهين مستقل إىل مدقق خارج الوحدة اإلدارية بغية إبداء 
 .2مات احملاسبيةرأي معلل حول مشروعية وصدق البيان اخلتامي، فهي تنتهي بشكل طبيعي عند التصديق على املعلو 

لكن هذا التعريف عرف تطور سواء من حيث املفهوم أو مهام التدقيق اخلارجي بعد أن كان منحصرا فقط يف 
وتقوم  دستورية،  مؤسسات  طرف  من  اخلارجي  التدقيق  عن  احلديث  اليوم  أصبح  حبيث  احلساابت،  على  التصديق 

جيد القطاع العام سبيال آخر غري اقتباس هذه التقنية نتيجة ابفتحاص اخلارجي للعديد من املؤسسات العمومية ألنه مل  
 للضغوط املتزايدة عليه لتحسني تدبريه والتحكم بشكل أفضل يف نشاطه. 

الذي سامهت يف إجياده مكاتب التدقيق اخلارجي    Audit interneإىل جانب التدقيق اخلارجي برز التدقيق الداخلي  
 ة تستند عليها يف ظل تنامي املهام املسندة إليها. اليت أضحت يف حاجة إىل وحدات رقابي

يعد التدقيق الداخلي نشاطا ضروراي للتحكم يف املخاطر وهو بذلك مكمل للرقابة الداخلية يف حماولة للتخفيف من 
ملؤسسة وطء التدقيق اخلارجي الذي كان مفروضا، إىل أنه ونتيجة ملا اابن عنه من قدرة على الرفع من اجلودة والفعالية اب

 العمومية، كما أن جمال تدخله توسع من افتحاص مالية املؤسسة إىل افتحاص جماالهتا وأنشطتها املختلفة. 

 
 .311 : ن م أ، ص -1

2 - Harakat Mohamed, op.cit, P : 60-61. 
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وبناء عليه، مكن وصف االفتحاص الداخلي أبنه نشاط دوري تسهر عليه وحدة مستقلة يسعى للتأكد من مستوى 
رة معينة، يتوج إبصدار تقرير يتضمن التقييم املدقق  التحكم يف املخاطر املتعلقة مبجموع الوظائف والنشاطات يف إدا

 لفعالية الوسائل الرقابية األخرى ومقرتحاته لتحسني الوضع. 

يستهدف التدقيق الداخلي ضمان فعالية املراقبة الداخلية ابلوقوف على نقط القوة والضعف فيها من خالل التأكد 
نيزمات املراقبة الالزمة لتدبري انجع وفعال لتلك املخاطر، من أن هذه األخرية أفلحت يف رصد املخاطر ووضعت ميكا

 :1ويهتم التدقيق الداخلي ابلعمليات، املساطر، األنشطة، وهيئات املنظمة بغرض حتقيق مجلة من األهداف 

هدف املشروعية أو املطابقة حينما يسعى للتأكد من احرتام التعليمات؛ املساطر، واألنظمة اجلاري هبا العمل،  -
 عمل املدقق على مقارنة الواقع ابلقاعدة املرجعية؛   حيث
هدف األداء مىت استهدف تقييم النتائج وفعالية وجناعة العمليات واألنشطة أو اهليئات فيعرب املدقق عن رأيه  -

 يف تطبيق املساطر وجودهتا؛ 
 دارة مع حميطها؛اإل  واسرتاتيجياتيف الوقت الذي تعمل على تقييم التجانس العام لسياسات    اسرتاتيجيهدف   -
  واسرتاتيجيتها هدف تدبريي حينما يسعى إىل الوقوف على مدى مالئمة العمليات والربامج للسياسات اإلدارية   -

 وتقييم األهداف املسطرة. 

حبكم الوضعية اخلاصة للتدقيق الداخلي فإنه يستوجب مراعاة جمموعة من القواعد والضوابط حىت يكتب له النجاح 
يف مهمته وابلرجوع إىل التجارب الدولية يف هذا املضمار يالحظ أن غالبية املهتمني جيمعون على اعتماد املعايري اليت 

 :2ا ومن أمهه(IIA)أقرهتا مجعية املدققني الداخليني  
مبادئ  - يراعي  خاص  ميثاق  إطار  يف  واضح  بشكل  الداخلي  التدقيق  نشاط  ومسؤولية  وسلطة  غرض  حتديد 

 وأخالقيات املهنة وتتم املصادقة عليه من طرف اإلدارة العليا؛ 
 االستقاللية واملوضوعية مبا ميكن املدقق من إجناز عمله دون احنياز؛  -
 الالزمة للعمل مع احلرص على التطوير املستمر هلذه املهارات؛   التوفر على املهارات الضرورية وبدل العناية -
 وضع برانمج لتأكيد وحتسني جودة التدقيق الداخلي؛  -
 إدارة نشاط التدقيق الداخلي من طرف الرئيس التنفيذي للتدقيق بفعالية لضمان حتقيق قيمة مضافة؛  -
 تتم املوافقة عليها من طرف اإلدارة العليا؛ وضع خطط مرتكزة على املخاطر وحتديد أولوايت التدقيق اليت   -
 التوفر على املوارد املناسبة والكافية؛  -
 التحديد الدقيق لإلجراءات املوجهة للنشاط؛  -

 
1 - MouhsinBerrada : « L’audit interne tout simplement » Afrique challenge éditions 2012, P:30. 

 . 14جمعية املدققين الداخليين، املعايير الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي، ص:  -2
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 احلرص على إبالغ اإلدارة العليا بشكل دوري بنشاط التدقيق؛ -
 االهتمام بتقييم احلكامة وإدارة املخاطر واملراقبة وفق أسلوب منهجي ومنظم؛  -
 ند ختطيط مهام التدقيق على حتديد أهداف املهمة ونطاقها وتوقيتها واملوارد املخصصة هلا؛ احلرص ع -
 العمل على التحليل والتقييم الدقيقني وتوثيق املعلومات لتحقيق أهداف املهنة؛  -
وصل ضرورة تبليغ نتائج التدقيق إىل األطراف املعنية يف الوقت املناسب مع احلرص على تبيان االستنتاجات املت -

 إليها والتوصيات املقرتحة؛ 
 وضع نظام ملتابعة اإلجراءات التصحيحية املتخذة على إثر عمليات التدقيق.  -

وختتلف املهام واألهداف املسطرة للتدقيق الداخلي عن تلك املتبعة من قبل التدقيق اخلارجي من خالل نقط االختالف 
 :1التالية

 ظفي اإلدارة يف حني يعترب املدقق اخلارجي مستقال من الناحية القانونية؛النظام األساسي فاملدقق الداخلي ينتمي ملو  -
املستفيدون من التدقيق: يعمل املدقق الداخلي لفائدة مسؤويل اإلدارة نفسها، بينما يتوىل املدقق اخلارجي عملية  -

 االفتحاص لفائدة مجيع الذين هم يف حاجة إليها؛ 
ي إىل تقييم درجة التحكم يف أنشطة الوحدة أو اإلدارة ويقرتح املبادرات اهلدف من التدقيق: يسعى التدقيق الداخل -

 الكفيلة بتحسينها، بينما يتوخى التدقيق اخلارجي التصديق على احلساابت والنتائج؛ 
االستقاللية: يتمتع املدقق اخلارجي ابستقاللية قانونية ونظامية، بينما يبقى املدقق الداخلي يعاين من العديد من  -

 ييدات؛التق
توقيت التدقيق: ينجز املدققون اخلارجيون مهامهم بكيفية متقطعة بينما يعمل املدقق الداخلي بشكل مستمر داخل  -

 اإلدارة اليت ينتمي إليها. 
الداخلي تكون سندا لدعم  التدقيق  نتائج وأعمال  التكامل، فإهنا تظهر يف كون  أو  التداخل  أما ابلنسبة ملظاهر 

 ققني اخلارجيني من خالل تبادل التقارير، واعتماد برجمة مشرتكة. التدخالت وأحكام املد 

 املعيار الوظيفي:  - ب
أسفر التطور التدرجيي لوظيفة التدقيق بناء على املعيار الوظيفي الذي يعكس طبيعة ووظيفة الفاحص، عن تنوع 

 جماالت التدخل للمنظمات املهنية املتخصصة يف نوعني رئيسيني:

 

 
 

1 - Bernard Jacque : « Théorie et pratique de L’audit », paris les éditions d’organisation 1994, P : 66-67-68. 
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 Audit financierالتدقيق املايل:   •
يعترب التدقيق املايل تعبريا عن رأي حول مشروعية وصدق احلساابت السنوية والصورة األمينة، اليت تعكسها هذه 

 .1احلساابت السنوية يف مقابل نتائج عمليات السنوات املاضية وكذا الوضعية املالية مع هناية كل سنة مالية 

املالية، وذلك يف إطار احرتام   فهو يهتم إذن مبدى كون املالية للمؤسسة تعكس بصدق ووفاء وضعيتها  الواثئق 
املبادئ احملاسباتية واملالية املتعارف عليها، والفاحص املايل يقوم يف تقريره بقبول أو برفض الكشوفات احلسابية املعروضة 

 .2على مراقبته ويعطي رأيه الصريح حول مصداقيتها وشفافيتها

من اعترب التدقيق املايل مبثابة الفحص الذي يلجأ إليه مهين خمتص ومستقل هبدف إبداء رأي معلل حول   وهناك
 .3الوفاء الذي تعكس به احلساابت السنوية للوحدة وضعيتها املالية عند اختتام هذه النتائج املتعلقة ابلسنة املالية 

اعتبار أن جمال تدخله احنصر منذ بدايته يف الفحص املايل واحملاسيب ويعد التدقيق املايل من أقدم مناذج التدقيق على  
ابلنظر حملدودية انشغاالت املقاولة وضعف املنافسة، ابإلضافة إىل احلذر الذي أبداه املسريون خبصوص هذا االختصاص 

 الرقايب احلديث وتبعاته املالية. 

 من خالل االستناد على معايري مضبوطة وهي:  رأيه  Auditeur financierويبدي املدقق أو الفاحص املايل  
املبادئ احملاسبية املتعارف عليه ويتعلق األمر ابملبادئ احملاسبية املشتملة على جمموع التقنيات والنصوص القانونية  -

 والتنظيمي وكذا توصيات اهليئات املهنية املختصة. 
 .4للمدققني املاليني الوطنيني أو الدولينيمعايري التدقيق املعتمدة واملنشورة من قبل املنظمات املهنية   -

ومل تعد مهام التدقيق يف اإلكراهات اليت أضحت تواجهها مكوانت القطاع اخلاص تنحصر فقط يف فحص املعلومات 
املالية واحملاسبية إلبداء رأي حول مشروعية وصدق احلساابت السنوية للوحدة املعينة، بل امتدت لتشمل جوانب أخرى 

 وراء ظهور تدقيق العمليايت. مثل )تنظيمية، قانونية، بشرية، بيئية...( وهو ما كان 

 التدقيق العمليايت:  •
ميكن تعريف االفتحاص العمليايت مبثابة "الفحص املنهجي ألنشطة الوحدة ابلنظر لغاايهتا وأهدافها بقصد تقييم 

. وهو 5وإجنازاته عن طريق التحقق من املمارسات غري الفعالة مث إصدار توصيات لتحسينها"   Organisationالتنظيم  
 

1- Babier Bernard : « A quoi sert l’audit financier des services » cahiers français N°248, octobre/décembre 1990, P : 16. 
2 - Khoudry Driss : « Le guide l’audit communal : l’audit du management locale » édition maghrébines 1er 1998, P : 180. 

 .315 : أورده محمد حيمود: "إشكالية التقييم التدبير املحلي"نم. أ، ص
3 - El-gadi Abdelhamid : « Audit et contrôle de gestion » op.cit, P : 16. 
4- Khoudry Driss : op.cit, P: 130. 
5 - Poisson Michel : « L’Audit : un outil De progrès au service du secteur public » revue administrative N°67, P : 36. 
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كذلك يف نظر البعض على مجيع األعمال من دون تفضيل أتثريها يف مسك وعرض احلساابت، ليتجلى إجنازها،   يطبق
 .1وكذا املخاطر اليت حتيط بقدرات املقاول أو الوحدة اإلدارية يف حتديد أهداف مالءمة وحتقيقها 

ا والرفع من أداء الوحدة اإلدارية، وهذا فالتدقيق العمليايت يتجزأ بشكل عام ملساعدة اإلدارة على التحكم يف عملياهت
ما ينجم عنه تنوع كبري على مستوى أهداف املهام املطلوبة من قبل املدبرين، وبشكل ملموس، فإن التدقيق العمليايت 

 :2يهتم بتنظيم الوحدة أو تسيريها أو مها معا 
مة املعلومات، ويشمل أيضا فحص ، وهو تقييم للهياكل واملساطر وأنظ Audit Organisationتدقيق التنظيم   -

بفروعها  الوحدة  وعالقة  العمل  وإجراءات  الداخلية  املراقبة  نظام  فحص  وكذا  االختصاصات  وحتديد  املصاحل  تنظيم 
 عموداي، أو املنظمات أخرى بشكل أفقي. 

لتسيري الذي يهم تقييم أداء الوحدة، ويشمل أيضا تقييم مناهج وآليات ا  Audit de Gestionتدقيق التسيري   -
 وإبداء حكم حول ظروف استعماهلا. 

التدقيق وفق املعيار الوظيفي تعكس غىن هذا االختصاص الرقايب التقييمي على اعتبار أن تدخالته  وعليه، فإن 
تنطلق من التصديق على الواثئق املالية واحملاسبية ومن خالل احلساابت السنوية )التدقيق املايل(، وصوال إىل التدقيق 

ألنشطة الوحدة أو املنظمة سواء يف جوانبها التنظيمية، التدبريية، البشرية، والقانونية... وذلك بغية تشخيص شامل  
 واقع التسيري واألخطار احملتملة، ومن مت إعداد توصيات الكفيلة بتأهيل وجتويد طرق التدبري.

 مراحل الفحص والتدقيق:  -2
موعة من املراحل واستعمال العديد من التقنيات اهلادفة إىل رصد يستدعي إجناز مهمة الفحص أو التدقيق املرور مبج

 الكفاءة التدبريية للوحدة اخلاضعة لعملية الفحص. 

 مراحل الفحص أو التدقيق:  •
متر عملية االفتحاص مبجموعة من املراحل املتكاملة فيما بينها واليت تتوخى تشخيص وضعية الوحدة اإلدارية املعنية 

وتقيي الفحص  املخاطر بعملية  حتديد  مبراحل  األمر  ويتعلق  املستقبلي،  مسارها  تقومي  املطاف  هناية  ويف  أدائها،  م 
Identification des Risques    وإعداد خمطط العملPlan de Travail  فربانمج العمل ،Programme de Travail  

 D’audit Rapport.3، مت تقرير التدقيقDossier de Travailوملف العمل  

 
1 - El gadi (A) ; op.cit, P : 76  

 .316 : أورده محمد حيمود: م.س، ص
2 - El gadiAbdelhamid : op.cit, P : 79. 

 .318حيمود: ن م أ، ص:  محمد -3
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وقبل انطالق عملية االفتحاص أو التدقيق، يتوىل الفاحص حتديد املخاطر احملتمل حدوثها على اعتبار أن أي وحدة 
إدارية كيفما كانت طبيعة نشاطها تواجه بعض املخاطر، فعلى الصعيد احملاسيب واملايل مثال، تتأتى املخاطر أساسا من 

 :1وثوقية الوضعية املالية احلقيقية للوحدة، بسبب  كون املعلومات املتوفرة ال تعكس ابلشكل املطلوب 

 عدم القدرة على تطويق االحنرافات أو حتديدها؛  -
 قلة املراقبة اهلادفة إىل تفادي األخطاء وإمهال املعلومات؛  -
 التأخر يف معاجلة املعلومات؛  -
 ضعف تقدير االلتزامات املستقبلية. -

احملتملة من خالل رصد لواقع احلقيقي للوحدة اإلدارية، وكذا احمليط العام ويتسىن للفاحص إدراك نوعية املخاطر  
الذي تشتغل فيه، ليتمكن بذلك من البت يف مجيع املخاطر وتقييم أمهيتها واحتمالية حدوثها السيما أهنا ستشكل 

 .2ستوايته خالل املراحل الالحقة ملهمة الفحص األساس الذي سينبين عليه برانمج العمل من حيث مداه وم

  Tests des Vérificationفالتقدير املوضوعي للمخاطر يعد أساسا لوضع تصور وكذا تنظيم الفحوصات االختبارية  
من قبل املثقف، فإذا كان اخلطر احملتمل من حيث اخلطأ مقدر من قبل الفاحص على أنه ضعيف، فإن مساطر التدقيق 

دة ابلنتيجة، وعلى العكس من ذلك، فإذا كان اخلطر احملتمل متوقعا اهلادفة إىل الكشف عن هذه األخطاء ستكون حمدو 
بنسبة مرتفعة، لن تستجيب مساطر املراقبة املعمول هبا ألهداف التدقيق وابلتايل ستكون مساطر التدقيق أكثر أمهية 

حول املخاطر ، ومهما يكن فإن الرأي الذي يبديه الفاحص  3للرفع من احتمال الكشف عن األخطاء وحتديد كميتها
 احملدقة ابلوحدة اإلدارية اخلاضعة للفحص ما هي إال مرحلة أولية يف حتضريه ملخطط العمل. 

بعد أن تكون للفاحص رؤية شاملة على الوحدة اإلدارية املراد افتحاصها يقوم بتحديد خمطط العمل، مت حتديد 
ية املعلومات، حبيث يتطلب أن تكون مجيع وسائل نوعية املعلومات اليت جيب الرتكيز عليها وجتميعها وأتكد من وثوق

 العمل مكيفة ومنسجمة، وإذا مل يكن الفاحص مستقال، فإن عملية االفتحاص لن تصل إىل أهدافها. 
وبعد أن يتخطى الفاحص مرحليت حتديد املخاطر احملتملة ووضع خمطط العمل على أساسها، يستعد آنذاك ملرحلة 

لتمرير هذا املخطط بل وإجناحه طاملا   اسرتاتيجيا تقل أمهية على اعتبار أهنا تشكل جسرا  انطالق مهمة التدقيق واليت ال 
 .4أن الفاحص سيعتمد كثريا يف حترايته على املعلومات اليت سيستقيها من اجلهات املعنية بعملية الفحص 

 
1 - Collins (I) Benjellouns ; « L’audit interne : outil de compétitivité », casablanca édition toubkal 1994, p : 125. 

 .319أورده محمود حيمود:  ن م أ، ص: 
 .319محمود حيمود: ن م أ ، ص:  -2
 .319محمود حيمود: ن  م أ، ص:  -3
 .320 : محمود حيمود: ن م أ ، ص -4
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ي والتطبيقي، إذ تتوىل مقتضيات هذه املرحلة سواء يف شقيها الشكل  L’odore de Missionويلخص األمر مبهمة  
اإلدارة العامة إرسال هذا األمر إىل األشخاص الرئيسيني املعنيني هبذا التدخل، إلخبارهم بتدخل املدققني، ويف الوقت 
نفسه تذكر هذه الوثيقة األشخاص موضوع عملية التدقيق إبلزامية مساعدة املدقق يف القيام مبهامه من خالل تزويده 

 .1ات اليت حيتاج إليها مع احلق يف الوصول إىل مجيع األشخاص املعنيني ابملهمةابلواثئق أو املعلوم
فاألمر مبهمة على حنو الذي سبق شرحه، قد يكون قصريا يف حمتواه من حيث اشتماله على بعض السطور احملددة 

قني للقيام بتحرايهتم كيفما لألهداف وجمال التطبيق علما أبن هذه الوثيقة ال تعد حصرية بل ترتك اجملال مفتوحا للمدق 
يشاؤون، كما أن هذا األمر قد يكون ممتدا يف مضمونه إذا مل يكتفي ابإلشارة إىل األهداف وجمال تطبيق مهمة التدقيق، 

 .2بل كذلك شكليات التدخل والتواريخ واألمكنة والوسائل الواجب استعماهلا وحىت تلك اليت ال جيب استعماهلا 
اح الفاحص أو املفتحص يف مهمته من خالل قدرته على جعل العاملني مبختلف املصاحل اليت وتظهر أوىل مالمح جن

سيتوىل فحصها يتفهمون مهمته وينخرطون يف إجناحها من خالل استعدادهم لتزويده مبختلف املعلومات اليت حيتاج 
ب ن ال يقتصر فقط على إبراز إليها، مما سيساعده على ذلك بدرجة كبرية، التوجه املوضوعي لتدخالته وأحكامه جي

مظاهر الضعف والقصور يف مناهج التسيري، بل جيب كذلك سرد نقط القوة األمر الذي يفرتض توفر الفاحص على 
 مؤهالت ليست فقط تقنية ابلضرورة. 

من خالل التعريف ابألهداف املتوخاة   بعد توفر كل الظروف املالئمة املذكورة تنطلق عملية او مهمة االفتحاص
سواء ابلنسبة لإلدارة صاحبة مهمة االفتحاص، وبدرجة أقل لألشخاص اخلاضعني لعملية التدقيق، ليتم بعد ذلك إعداد 
برانمج العمل الذي يؤشر لالنطالق مرحلة التحليل املعمق تبدأ بتحليل املراقبة الداخلية، عرب فحص اختبارات األداء 

Tests de Performance   الستخراج نقط الضعف والقوة، فهذه املرحلة متكن حتديد االختالالت، مت حتديد التحسينات
 .3أو البدائل املطلوبة مث اختيار أكثرها جناعة 

ويوظف الفاحص خالل هذه املرحلة كل مهاراته التقنية الستغالل املعلومات اليت سبق أن حصل عليها خالل 
همته عرب اطالعه على خمتلف مكامن اخلطر اليت سبق الكشف عنها بشكل أويل، ومدى فعالية املراحل التحضريية مل

أجهزة املراقبة الداخلية يف القيام مبهامها املتمثلة يف توقع التجاوزات وتفاديها على اعتبار أن البيئة الرقابية السليمة تشكل  
 . عامال إجيابيا يف تقييم املخاطر اليت حتيط مبناهج التسيري

 
 .321 : ن م  أ، ص -1

2 - BERNARD J. : « Théorie et pratique de l’audit interne », op.cit, P : 201-203. 
3 - Idem, P : 202. 
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ابعتباره أداة أساسية متكنه من   Dossier de Travailويستعني الفاحص كذلك خالل هذه املرحلة مبلف العمل  
مراقبة تقدم املهمة وعرض األدلة اليت تدعم خالصات تقريره حيث يتم ملء هذا امللف بشكل تدرجيي خالل فرتات 

 :1املهمة متضمنا العناصر التالية 

 دراستها؛عرض مساطر اليت متت   -
 خالصة كل مقابلة مع مسؤولني عن املصاحل؛  -
 تفاصيل التحقيقات املنجزة يف كل مرحلة من برانمج التدقيق؛  -
 .اخلالصات اليت ينتهي إليها املدقق -

آخر مرحلة من مراحل عملية التدقيق لكونه يعترب مثرة للمختلف العمليات   Rapport d’auditوجيسد تقرير الفحص  
تحص، حبيث خيلص إىل تكوين العديد من البدائل من خالل التشخيص الذي قام به، مث من خالل اليت قام هبا املف

 النتائج احملصل عليها مث وضع خالصات وأخريا إعداد توصيات.

فيه  يعرض  تقريره كتابيا،  وموضوعيا وذلك من صياغة  يكون مستقال  أن  املدقق جيب  فإن  ما سبق  ومن خالل 
 فهوما ويتضمن معلومات تتوفر على أدلة الكافية ومناسبة. استنتاجه، ويكون واضحا وم 

نظرا ألمهية التقرير الناتج عن عملية االفتحاص ولكونه هو اجلزء الظاهر للعمل الذي ستعتمد عليه اجلهة املختصة 
 :2اليت طلبت التدقيق وهلذا جيب على التقرير أن يتضمن ما يلي

 جزء أول يصف طبيعة االختبار أو الفحص؛  -
 ء اثن يتضمن تقييم لإلجنازات السابقة؛ جز  -
 جزء اثلث يتوىل تقييم مساطر التسيري أو التدبري واملراقبة؛   -
جزء أخري حيتوي على وصف مفصل ألهم املالحظات وحيدد مظاهر االختالالت، وطبيعتها وانعكاساهتا مع عرض  -

 التوصيات الكفيلة إبجياد حلول مناسبة هلا. 
وجيه تقرير إىل اإلدارة املفتحصة، مث إىل املصاحل املسؤولة عن األنشطة اليت كانت موضوع وابإلضافة إىل ذلك،  يتم ت

 :3الذي ميارس وفق طريقتني  Droit de réponseعملية التدقيق والذين حيظون حبق الرد 

 
1 - KhoudryDriss. Op.cit, P: 112. 

 .179م.س، ص: املحكمة األوربية للحسابات، مناهج وتقنيات الرقابة على املال العام،  -2

 .KhoudryDriss : op.cit, P: 170 ينظر :
3 - Renard (J) : op.cit, P: 249. 
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بشكل شفوي وضمين خالل اجتماع اخلتامي الذي يتم من خالله استعراض خالصات مهمة التدقيق، كما يتوفر   -
اخلاضع للتدقيق خالل هذا االجتماع على إمكانية اإلقرار بوجهة نظره وتقدمي التصحيحات الالزمة إذا متكن من 

 إقناع املدققني؛ 
أجوبته حول  - مدعوا إليفاد  الفحص  لعملية  اخلاضع  يكون  الفحص،  تقرير  نشر  قبل  إذا  بشكل كتايب وصريح 

 لتقرير. التوصيات الصادرة، حبيث يتم إدراج أية إجابة ضمن ا
 تقنية االفتحاص أو التدقيق:  •

هناك جمموعة من اآلليات اليت يستعني هبا الفاحص يف إجناز مهمته ختتلف تبعا للغاية اليت حتكم عملية الفحص 
 ونوعيته، السيما أنه سبق التطرق إىل التنوع الوظيفي للتدقيق. 

إحدى التقنيات األكثر استعماال يف عملية الفحص، إذا يضع العمل الئحة األشخاص   l’entretienوتعترب املقابلة  
الذين يتعني مقابلتهم على اعتبار أن احملاداثت تعد وسيلة أساسية دائما يف إمتام مهمة االفتحاص فهي جتري إما مع 

 .1ظرة جزئية أو متحيزة املدبرين أو املسريين مع العلم أنه يتعني أن يكون عددهم مرتفعا حىت ال تفرض ن
فالقيام مبقابلة جيدة تتطلب من الفاحص أن يتحلى ابلصرب والصرامة مع أحكام حتضريها بشكل مسبق، ويستدعي 
ذلك أيضا أن يكون اهلدف حمددا بدقة لتفادي ضياع وقت املخاطب، فهو يضع أسئلة تستهدف احلصول على معلومة 

 ابإلدارة، الذين يتعني احرتامهم كيفما كانت مستوايهتم ونقط ضعفهم، انجعة لعمله على مستوى األشخاص العاملني
 ألهنم يقدمون خدمة للفاحص ابجلواب على أسئلته.

ومن خالل املقابالت اليت جيريها الفاحص مع رؤساء املصاحل، فإنه يكون رؤية واضحة حول األنشطة اإلدارة وكيف 
ابعتبارها   Questionnaire  االستمارة مما جيعل منها منطلقا مهما لتحضري    تقوم بتدبري أمورها، وكذا وضعية العاملني هبا 

 .2تقنية مكملة لتعميق املعرفة بوضعية اإلدارة يف أفق تقييم املخاطر وتقوميها عرب التوصيات النهائية
بشرية، وتطورها فانطالقا من املقابالت حيصل الفاحص على معرفة ابلوضعية اإلدارية سواء القانونية، التنظيمية، ال

واملشاكل السابقة واحلالية على مستوى التدبري، واملراقبة وتطور نظام املراقبة الداخلية، وكذا كل املناهج سواء حماسبية أو 
 تدبريية.

 جزأ االسثمارات إىل نوعني:   Renard Jacque وجند أن 
ق ستمكن من جتميع املعلومات ابعتبارها واثئ  Questionnaire de prise connaissance االطالعاستمارات   -

اليت تعد معرفتها ضرورية ابلنسبة للفاحص ليتمكن من حتديد جمال تطبيق مهمته وتوقع تنظيم  العمل قصد اإلعداد 

 
 .325أورده محمد حيمود: م.س، ص:  -1
 .326محمد حيمود: م.س، ص:  -2
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، هذه األخرية يتم وضعها الحقا Questionnaire de contrôleللنوع الثاين من االستمارات املتعلقة ابملراقبة الداخلية  
برانمج العمل، إذ أن كل سؤال جيب أن ميكن من حتديد نقط املراقبة اليت سيتم من خالهلا القيام ابالختبارات عند إعداد  

 .1اليت ستسمح بدورها برصد نقط الضعف وإبداء حكم بشأهنا

 املطلب الثاين: املراقبة التقييمية 
 تطوير آليات التدبري اجليد داخل النظام املايل متثل الرقابة التقييمية أسلوب فعاال يف املتابعة، من شأهنا أن تساهم يف

 املغريب. 

تعترب الرقابة التقييمية من أحدث أساليب الرقابة املالية، حيث بدأ التفكري فيها بعد احلرب العاملية الثانية، مع ازدايد 
ة التقييمية موضع دور الدولة يف النشاط االقتصادي، وأصبحت رقابة مشروعية غري ذي جدوى، من هنا بدأت املراقب

 اهتمام. 
إن جتليات املراقبة التقييمية سيربز من خالل بعض النظرايت واملفاهيم الرقابية كمراقبة األداء )الفقرة األوىل( مت تقييم 

 السياسات العمومية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: مراقبة األداء
وا به السياسات  للرقابة، متثل مراقبة األداء فحصا موضوعيا تشخص  العمليات يف اجلهات اخلاضعة  لنظم وإدارة 

ويقارن من خالله اإلجناز ابخلطط والنتائج ابلقواعد، بغية كشف االحنرافات وبيان أسباهبا، وذلك يف سبيل توجيه األداء 
ا للقرارات حنو حتقيق كفاءة، اقتصاد وفاعلية أكرب، ذلك أن عمليات رقابة األداء هتدف إىل التأكد مما جيري أنه وفق

والسياسات املرسومة، وأن األهداف املقررة تتحقق بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالية وعليه فإن تقومي األداء يرتكز 
 :2على ثالثة قواعد أساسية وهي 

احلكومية  - الربامج  منافع  وغاايت  لألهداف  الفعلي  التحقيق  وهي  املقررة،  األهداف  أداء يف حتقيق  فعالية  قاعدة 
رات العمومية، وذلك من خالل االستخدام الفعلي لطرق العمل املعتمدة يف تنفيذ اخلطط والسياسات املقررة واإلدا

ويفرتض أن يتم ذلك أبقل التكاليف االقتصادية املعقولة وضمن املواعيد واملواصفات القياسية احملددة أو املخططة 
 مسبقا. 

قاعدة كفاءة األداء التشكيالت اإلدارية والتنظيمية داخل اإلدارة ومدى جناحهم يف تنفيذ الواجبات واألعمال املوكولة  -
إليهم ويقصد بذلك تنفيذ اخلطط والسياسات املقررة خبصوص كميات ومستوايت املخرجات أو األهداف ألي 

 
1 - Renard Jacque, op.cit, p: 134. 

 . 236-235عيس ى عيس: "املراقبة اإلدارية على تنفيذ امليزانية باملغرب"، م.س، ص:  -2
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د األدىن دون أن تؤثر سلبا على مستوى ونوع األعمال إدارة معينة بطريقة نظامية تساهم يف تقليل الكلفة إىل احل
 املنجزة. 

قاعدة االقتصاد يف استخدام املوارد سواء املادية، املالية والبشرية، وجتنب اإلنفاق غري الضروري، ويهدف مقياس  -
 اجلودة.   االقتصاد إىل تقليص تكاليف املوارد أو إىل استعمال مداخيل الدولة املرصودة لنشاط معني مع مراعاة

كما يعتمد مقياس االقتصاد املطبق يف استعمال مداخيل الدولة على معيار التسيري اجليد أو تبذير للموارد ومع أن 
هذه القواعد ميكن أن تشكل دعامات مستقلة بذاهتا ومعتمدة على نفسها بشكل رئيسي، فإن نتائج تقومي األداء 

 تفرتض ارتباط بعضها البعض. 
احلال ابلنسبة ملقاييس االقتصاد، جيب استعمال نقطة مرجعية لفهم مقياس الكفاية، كاملقارنة بني نسب وكما هو  

املدخالت واملخرجات اخلاصة ابلوحدات املتشاهبة من جهة أخرى فإن توافق عالقة التكلفة ابلفعالية يستند على كفاية 
ة معينة يف احلصول على نتائج متوقعة ابملقارنة مع تكاليفها، الوحدة اخلاضعة للمراقبة، وكذا كفاية نشاط برانمج أو عملي

وال تشكل العالقة بني التكلفة والفعالية سوى أحد عناصر الفحص الشمويل للكفاءة الذي إبمكانه أن يشمل كذلك 
 . 1احلد األقصىحتليل عناصر أخرى كالفرتة اليت مت خالهلا تسليم املخرجات مقارنة مع الوقت الذي مت فيه رفع األثر إىل  

أما قاعدة الفعالية فتمكن من قياس درجة حتقيق األهداف والعالقة املوجودة بني اهلدف املعلن والتأثري احلقيقي 
 للنشاط من خالل مقارنة النتائج مع األهداف املسطرة يف الربانمج العمومي. 

الوسائل املستعملة يف حتقيق أهداف الربانمج إال أنه من املناسب أثناء مراقبة الفعالية حماولة حتديد كيفية مسامهة  
العمومي، ويتعلق األمر هنا ابلتعريف احلقيقي مبراقبة الفعالية، هذه األخرية تتطلب أن تكون النتائج امللحوظة مطابقة 
العوامل  لنتائج  وليس  الربانمج  أهداف  وفق  وذلك  للمراقبة،  اخلاضعة  الوحدة  به  قامت  الذي  العمل  لنتائج  ابلفعل 

 .2خلارجيةا
وعلى العموم جيب أن تبحث أجهزة املراقبة اإلدارية على حتديد اجملاالت من حيث املردودية ضعيفة، وابلتايل تساعد 

 .3اجلهات اإلدارية اخلاضعة ملراقبتها على حتسني تدبري االقتصاد وضمان الكفاية والفعالية 

حول القواعد الثالث: االقتصاد، الكفاءة والفعالية، إال   ورمبا لن هتدف مراقبة األداء ابلضرورة إىل إصدار خالصات
أن القيام بتحليل منفصل حول االقتصاد وجناعة النشاطات دون األخذ بعني االعتبار ولو ابختصار فعاليتها، لن يكون 

قتصادية، فيمكن مثمرا، والعكس ابلعكس، ذلك أنه أثناء القيام مبراقبة الفعالية، يستطيع املراقب أو يراعي الكفاءة واال

 
 .211نجيب جيري: "الرقابة املالية باملغرب"، م.س، ص:  -1
 .211نجيب جيري: ن م أ، ص:  -2
نتوساي، ترجمة محمد حركات، املحكمة األوربية  مناهج وتقنيات الرقابة على املال العام، املبادئ التوجيهية األوربية املتعلقة بتطبيق معايير األ   -3

 .121، م.س، ص: 2001للحسابات  
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أن تشهد نتائج الوحدة، أو نشاط برانمج أو عملية معينة التأثري املرغوب فيه، لكن يبقى السؤال مطروحا حول استعمال 
 .1املوارد بشكل اقتصادي وانجع وقد عرف هذا التوجه جناحا هاما يف القطاع العمومي 

ي مسطرة يف التشريع األساسي جلهاز املراقبة، أو ختتلف أهداف جمموع عمليات مراقبة األداء حسب البلدان، وه
منبثقة عن قرار داخلي هلذه األخرية، وعلى العموم تبحث أغلب مؤسسات املراقبة عن التوصل إىل أحد هذه األهداف 

 .2أو جمموعة منها 
اقتصادي انجع -1 بشكل  السياسة  تنفيذ  اإلعفاء ضماانت موضوعية حول  أو سلطة  التشريعية  اهليئة   إعطاء 

 وفعال؛ 
إعطاء اهليئة التشريعية أو لسلطة اإلعفاء ضماانت موضوعية حول وثوقية املؤشرات أو الواثئق املتعلقة ابملردودية  -2

 اليت قامت بنشرها الوحدات اخلاضعة للمراقبة؛
حتديد اجملاالت من حيث املردودية، وابلتايل مساعدة الوحدة اخلاضعة للمراقبة أو بصفة عامة اإلدارة على  -3

 سني تدبري االقتصاد وضمان الكفاءة والفعالية؛ حت
 حتديد أمثلة "التطبيق اجليد" وعرضها على اإلدارة أو الوحدات اخلاضعة للمراقبة. -4

ويف هذه احلاالت، ال هتم عمليات مراقبة األداء أهداف الربامج العامة، بل تفرتض فحص األعمال املنجزة من أجل 
لربامج اليت ميكن أن تنطوي على فحص مالءمة املعلومات يفضي إىل قرارات اعتماد تصور وتنفيذ وتقييم النتائج هذه ا

 .3الربامج 
وهلذا فحص مراقبة األداء ال يهدف فقط إىل قياس املخرجات بل أيضا النتائج اليت حصلت عليها الوحدة وابلتايل 

 : 4فحص التأثريات الداخلية واخلارجية وهذا ما جيسده الرسم اآليت

 
 .212نجيب جيري: ن م أ، ص:  -1
األوربية مناهج وتقنيات الرقابة على املال العام، املبادئ التوجيهية األوربية املتعلقة بتطبيق معايير األنتوساي، ترجمة محمد حركات املحكمة    -2

 .120ص:  ، م.س،2001للحسابات  
 ن م أ، ن ص.  -3
 .122ن م أ، ص:  -4
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 الفقرة الثانية: تقييم السياسات العمومية 

تتجلى أمهية تقييم السياسات العمومية، يف أهنا تعمل على تقييم ولو أبثر رجعي التأثري الواقعي للسياسات العمومية 
 .1من خالل اإلجنازات احملققة، وهي مقاربة تعرف انتشارا واسعا يف األنظمة الدميقراطية 

السياسات العمومية من اجلانب املايل صعبة جدا ابملغرب لعدم توافر كل املعطيات الضرورية وتبقى عملية تقييم  
ظل  يف  ضرورية  تبقى  العمومية  السياسة  وتقنيات  آليات  أبمهية  األخذ  فإن  وهلذا  معينة،  سياسة  أتثريات كل  حول 

 اإلصالحات املالية من أجل التدبري اإلداري املايل املبين على النتائج.

 : مفهوم تقييم السياسات العامة أوال
 .2ميكن تعريف مقرتب تقسيم السياسات العمومية أنه مدى قياس الفعالية من أجل تقييم املالءمة 

إن هذا املقرتب جيد أمهيته املتزايدة يف جمال التطبيق، لكونه ينبين على احرتام أربعة قواعد أساسية هي: الشمول، 
 :3وتتجسد يف أربعة مراحل  وهي النظامية، الدورية االستقاللية، 

 مرحلة حتليل ومجع املعطيات؛  -
 مرحلة التحليل النقدي هلذه املعطيات؛  -
 مرحلة حتديد النتائج؛  -
 مرحلة اإلعالن عن التوصيات واملقرتحات لتقومي التقييم. -

 
1 - Harakat Mohamed : « Finance publique et droit budgétaire au maroc », Imprimer el-maarifaljadida, 1er édition 2002, P: 150. 
2 - Evaluation Politique Publique, Indicateurs de Performance, LOLF réforme de L’etat 2005, P :1. 

 .212 : نجيب جيري: "الرقابة املالية باملغرب"، م.س، ص -3
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اعتماده على عدة مناهج كالتدقيق ورقابة األداء والتح أيضا إىل  اليل واألحباث كما أن أمهية هذا املقرتب تعود 
األكادميية املرتبطة ابلعلوم االجتماعية، لذلك فقد اعترب هو اآلخر أسلوب جتاوزاي لألسس التقليدية للرقابة اإلدارية 

 املالية، سواء من حيث األدوات، املناهج أو األهداف. 

نية، فإنه على العكس وإذا كانت مقاربة تقييم السياسات العمومية قد عرف تطورات هامة يف الدول األجنلوساكسو 
من ذلك واجهت عدة صعوابت يف األنظمة الرقابية الالتينية من أجل تبنيها وتفعيلها، خاصة يف فرنسا، وذلك جلملة 

املرتبطة   من اعتبارات سياسية وإدارية، وأيضا للدور الذي متثله األجهزة العليا للرقابة يف هذه الدول وتزداد الصعوابت 
قايب أكثر ابلنسبة لوضعية الدول النامية اليت تفتقد يف الغالب الشروط املادية والبشرية األولية إلقرار بتبين هذا التوجه الر 

 .1هذا النوع من املراقبة

 اثنيا: دور تقييم السياسات العمومية يف جمال الرقابة اإلدارية املالية 
من األسس احلديثة لتحديث وعصرنة التدبري املايل والرقايب، واعتماد احلكامة املالية اجليدة هو اعتماد أسلوب تقييم  
السياسات العامة كمقرتب وتقنية علمية حديثة لعقلنة وترشيد املالية العمومية، وقد برز هذا املقرتب نتيجة لألزمات 

 .2زانيات العديد من الدول ، والعجز املايل الذي عرفته مياالقتصادية
وإذا كان النظام الرقايب يف فرنسا يتميز ابرتكازه على اجلانب العقايب الردعي، فإن النظام األجنلوسكسوين يعتمد 
على التدقيق والتقومي، أي أن املدقق يتحول إىل طبيب للمؤسسة أو الوحدة اإلدارية، حبيث أنه يشخص يطبب وال 

 شاكل املطروحة. يعاقب، فهو يتعرف على امل
أما يف الدول النامية ومنها املغرب، يبدو أن تفعيل مقرتب السياسات العمومية الزال يعرتضه العديد من املعيقات 

، وأن نتائج الربامج 3يف اجتاه تفعيله على أرض الواقع، فاإلدارة املغربية تردد حني يتعلق األمر بتقييم الربامج اخلاصة 
العمومية ال  للفاعلني   والسياسات  وآراء سطحية  عامة  على مالحظات  يرتكز  تقييم  فقط  بل  التقومي  لعملية  ختضع 

 واملتتبعني. 
النامية وخاصة املغرب ألنه يف أمس احلاجة إليها لرتسيخ أسس  الدول  التقييمية يف  املقاربة  هلذا جيب تبين هذه 

 احلكامة املالية وقيم الشفافية واحملاسبة.

 
 ن م أ، ن ص.  -1
 .388 : محمد سلكي: "التدبير املالي العمومي ومتطلبات الحكامة املالية"، م.س، ص -2

3 - SaidHimmti : « Pour une Evaluation de Politique Publique, Cas des Intervention Economiquestocals R.M.D double 6 et 7 1997, 

P : 123. 

 .389 : أورده محمد سلكي: م.س، ص
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توافر كل وابلرغم من أن تطبيق هذ  يبقى عملية صعبة بسبب عدم  املايل ابملغرب،  الرقايب على اجلانب  التوجه  ا 
املعطيات الضرورية حول أتثريات كل سياسة  حمتملة، فإن أمهية األخذ آبليات وتقنيات مقرتب السياسات العمومية 

 تبدو ضرورية يف ظل اإلصالحات املباشرة لتأهيل اإلداري واملايل. 

سياسات العمومية السلطات العمومية ليس فقط على املدى القصري واملتوسط، بل أيضا على املدى يساعد تقييم ال
الطويل، فهذه املنهجية، إبنتاجها لتقييم معني، فإهنا تساعد على تشكيل أساس وقاعدة للقرارات اليت هتم االستثمارات 

 .1والربامج والسياسات املستقبلية 

قييم كمنهجية يف عمليات املراقبة ليست ابلعملية السهلة عند تطبيقها على القطاع وجتدر اإلشارة إىل اعتماد الت
العام سواء على املستوى الوطين أو احمللي، فلكي ميكن تقييم سياسة عامة جيب أن يتم حتديد األهداف املراد بلوغها 

 متوفرة يف أغلب احلاالت يف بكل دقة، كما جيب حتديد الوسائل الالزمة لتحقيق تلك األهداف، وهذه الشروط غري 
 .2جمال التدبري العمومي 

ولكي تكون عملية التقييم انجحة ومتكن من حتقيق األهداف املرجوة منها فيجب اعتماد منهجية صارمة يف مجيع 
ققة مراحل العملية وذلك من اختيار السياسة موضوع التقييم حىت صياغة املقرتحات والتوصيات مرورا بقياس النتائج احمل

 ومدى مطابقتها لألهداف احملددة لتلك السياسة. 

 خامتة: 
انطالقا مما سبق، يتضح أبن التقييم ظل هامشيا، سواء على املستوى القانوين حيث مت االقتصار على اإلشارة اىل 
تقييم ضمن النصوص املنظمة للرقابة اإلدارية، ومل يفرد له إطار قانوين خاص، أما على مستوى املمارسة فظل التقييم  

فية تدبريها وليس تقدمي اقرتاحات وتوصيات بشأن عقلنة وجتويد مهه األساس هو اعتماد على الوسائل املستعملة وكي
أو  اإلدارات  لكل  الداخلية  البنيات  التقييم ضمن  إدماج  على  العمل  وجب  هلذا  مردوديته،  والرفع  العمومي  التدبري 

ل التقييم فيه التدبري املبين على النتائج، الذي حيت  اعتماداملؤسسات املراقبة من طرف اجهزه الرقابة لكي تسعى اىل  
التقييم مكانة مهمة، حبيث ميكن قياس كل األعمال واخلدمات املنجزة يف غياب اساسيات ومكوانت آلية التقييم عند 
تطبيقه يف الواقع العملي هلذا فإن السياسة العمومية للتقييم يف كل اجملاالت وخصوصا اجلانب املايل ابملغرب تبقى يف 

 إطار التشكل. 

 
1 - INTOSAI : Lignes directrices pour la mise en œuvre des normes de vérification de résultats normes et lignes directrices relatives 

a la vérification de résultats basées sur les normes de contrôle et l’expérience pratique de L’INTOSAI/ www.intosai.org2005, P:24. 

أورده محمد مجيدي: "دور املجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس،    -

 . 281، ص: 2007- 2006كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
 محمد مجيدي: ن م أ، ن ص.  -2

http://www.intosai.org2005/
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 الئحة املراجع
 العامة  املراقبة  ديوان   حتليلية"،  دراسة  احلكومي،   للقطاع   الداخلية   الرقابةأنظمة    "تصميم  املقرن:    عبدالعزيز  سطامب   -

 . هـ1426السعودية    العربية  اململكة
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 املرأة والسياسة يف تونس يف القرن التاسع عشر، السلطة
Power, women and politics in Tunisia in the 19th century   
Pouvoir, femmes et politique en Tunisie au XIXème siècle   

Dr. Soudani Abdelkader, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sfax, Tunisie. 

 جامعة صفاقس ، تونس ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سوداني عبد القادر. د 

 

 

 ملخص: 

بالفاعلين املستترين والذين يتداخلون في كيفية   بشكل جلي  تتأثر  للحكام  الخاصة  الحياة  أن  الواضح  نم

  سمحت إذ  .  املوضوع  هذا  مع  للتعامل  السياسية  األنثروبولوجيا  نهجم  على   اعتمدنا   السبب   ولهذا   ،إدارة السلطة

  الحميمة   الحياة  دور   على  الضوء  تسليط  حاولنا  السياق،  هذا  في.  للسلطة  الخفية  الركائز  بمراقبة  قاربةامل  ههذ

  وانعكاساتها   السياسية  االستراتيجياتالفاعلين في    تحديد  وعملنا على  ،عشر  التاسع  القرن   في  تونس  في  للباي

 تأثرت بنمط حياة الطبقة املسيطرة.    التي املختلفة االجتماعية الفئات  على

 تونس، السلطة، البايات، الحياة الخاصة، الجواري والغلمان.الكلمات املفاتيح: 

Abstract:  

It is obvious that the privacy of leaders is affected by any influence on their way of exercising 

government, which is why we have relied on the approach of political anthropology to deal with 

this subject, this approach which allows the observation of the hidden levers of power. In this 

context, we have tried to highlight the role of the intimate life of the Bay’s in Tunisia in the 

nineteenth century in determining political strategies and the implications of these on the 

different social groups that have been emulated in their practice and their reflection by the ruling 

class. 

Keywords: Tunisia, Husaynite’s beys, exercise of power, womens, white slaves, society. 
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Introduction 

La recherche sur l'histoire secrète des régimes politiques est encore un sujet nouveau et 

méconnu, en raison des grandes difficultés rencontrées par chaque chercheur dans ce domaine, 

et le rejet de la mentalité orientale pour s'engager dans des sujets pareils. Néanmoins, nous 

chercherons à briser cette barrière morale, à travers cet article nous chercherons à connaître le 

rôle de la vie privée des beys Hussaynite en Tunisie au XIXeme siècle, et le rôle des relations intimes 

avec les femmes de la cour beylicale dans la détermination des stratégies politiques. 

Dés 1574 la Tunisie tombe sous la tutelle ottomane. Dés lors, la régence est gouvernée par 

une caste étrangère. Depuis l’avènement De Hussein ben Ali (1705-1735) et l’établissement 

d’une dynastie régnante, la Tunisie est aux mains des renégats (memlouks), cette oligarchie 

accapare la fortune et le pouvoir, le régime hussaynite est d’essence ploutocratique, qui a 

contribué au changement de mentalité, ainsi qu’affectant quelques aspects de système de 

subsistance des autochtones.  

Dans ce contexte, La femme adultère demeure un acteur minuscule, invisible, mais toujours 

anonyme, oubliée de l’histoire. Et face à la situation de marginalisation, apparente, à laquelle elle 

est exposée, elle utilise l’arme de chair, afin d’exercer son influence sur les acteurs politiques, pour 

assurer des bénéfices personnels.   

Maints chercheurs ont abordé ce champ de recherche pertinent1 parmi les récits des 

voyageurs occidentaux, qui nous apporte de précieuses informations, on s’accorde à celle des 

explorateurs qui ont visité la régence2 . Outre, Ibn Abi Thiaf le chroniqueur de cette phase 

historique3 cite a plusieurs reprise l’impact de la vie intime des beys sur la stabilité de la régence.  

 
1 Abu zahra. Nadia, Baraka, Material, power, and women in Tunisia, Revue d’Histoire Maghrébine, N 10-11, january 1978, pp5-

21. 
2 MARCEL, J- J. Histoire de Tunis. Précède d'une description de cette Régence par le DR louis Frank. Firmin Didot Frères Editeurs. 

Paris 1907, p183. 
3 IBN ABI THIAF, Ahmed. Ithaf ahl zaman bakhbar moulouk Tounes w a'hd aman. Exploration par le ministère de la culture. 

Maison Arabe d'édition, Tunis  2001, p319. 
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Le laps de temps de cet article s'étend sur tout le XIXe siècle, pendant lequel la régence a connu 

de graves crises sociales et financières, exacerbées par l’incapacité et l’indifférence des beys à 

réformer la situation du pays en raison de l’indulgence des dirigeants dans une vie de débauche, 

qui est la problématique majeure de cet article.  

Pour résoudre ce problème, Mentionné précédemment, nous avons préféré nous appuyer sur 

la méthode de l'anthropologie politique. Le corps, est ainsi, conçu comme un support d’étude1. 

Désormais, cette recherche s’appuie aussi sur la psychologie politique, qui s’articule dans le 

dynamique du personnel et le social, l’image que l’on a de soi et celle qu’on offre à l’autre, le 

dedans et le dehors.  

Pour éclaircir cette problématique, nous avons divisé cette recherche en deux grandes parties; 

Quant à la première partie, on ose a l’appeler Le sexe politique, qui est un indice Du 

dynamisme interne du palais du bardo, ou les relations sexuelles jouent un rôle important dans 

les stratégies politiques; espionnage, humiliation des opposants, etc…, c’est l’état d’anomie 

« selon Emile Durkheim».  

Le second volet de cette recherche, il porte sur le comportement des beys et leurs agents qui 

reflètent le besoin de visibilité et le sentiment de grandeur, les agents du bey sont les gardes fous 

qui assurent sa satisfaction. 

I) le palais du bardo ; une mosaïque de servantes 

1) L’autorité au féminin 

Tous les tableaux ethniques du palais du Bardo2 ont souligné la diversité des races, cette 

diversité s’exprime par une mosaïque de servantes, l’exemple le plus flagrant se concrétise par les 

mamlouks3 qui sont à l’origine des esclaves blancs de provenance européenne et de confession 

chrétienne. Ils sont, pour la plupart, le produit de la course en Méditerranée, Ils sont formés au 

Bardo pour assurer le service domestique, et les taches administratives du beylik, en plus de la 

tâche de divertir le Bey.      

 
1 Duhart. (f), Anthropologie historique du corps, Edition l’harmattan, Paris 2005,  p117. 
2 Le domicile du bey.  
3 Les renégats. 
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Le palais de Bardo est ainsi assigné à des fins sexuelles, la crainte du souverain de perdre le 

pouvoir nécessite d’accomplir ses plaisirs, et pour ressentir sa grandeur, car enlever la chasteté de 

l'autre fait sentir au souverain sa capacité à humilier les ennemis. Néanmoins, ce n’est pas la force 

seule qui plie, c’est le statut qui séduit, car le droit d’obsession est le caractère fondamental de 

tout tyran, la soumission de tous les sujets, c’est la nature sans contrainte qui règne dans l'état 

d'esprit de chaque tyran. 

 Au premier regard, on peut aisément percevoir la présence des femmes dans les affaires 

politiques, Les femmes, les esclaves, les prostitués…etc Cette catégorie qui a exercé une grande 

influence dans la vie politique. La harim1 était douée et intelligente, ce qui lui permet d’exercer 

son influence sur la classe dirigeante, en utilisant le chair comme outil d’ascension social.          

Des Nuits de plaisir ont eu lieu dans des foyers préparés à cet effet. Dans les soirées à boire, 

des rapports sexuels et des chants pornographiques sont fréquents, et les danseuses et les 

prostituées sont la dernière rubrique du soir, et le propriétaire de la maison offre souvent la 

meilleure femme au plus noble d'entre eux. De plus, le concubinage, de tous genres, est 

largement pratiqué, La zoophilie, comme exemple, est courante en termes de relations sexuelles 

bestiales dans des sociétés qui séparent strictement les femmes des hommes. 

En Tunisie, depuis le mariage d’Hussein ben Ali avec la servante génoise, beaucoup de rumeurs 

se sont propagées, sur le fait que l’épouse du bey a commis l'adultère avec l’un de ses mamelouks. 

Quant à Mahmoud Bey, il a profité de sa découverte d’une relation sexuelle entre le médecin de 

Hammouda Pacha, louis Frank, avec l’un de ses hareem pour le pousser à empoisonner le bey. 

 A cet égard, Il est indispensable que la grandeur de cette stature permette aux servantes, par 

le biais du souverain, d’exercer une influence sur la classe politique, ce qui prouve que l’esclave 

blanc peut influencer les stratégies politiques. de la, La vie individuelle du sultan apparait alors 

un locomotive dans la vie des communautés, sa vie privée n'est pas  indépendante du 

communauté  au quelle elle  le gouverne. 

Les relations qu’entretiennent les individus avec le pouvoir représentent l'aspiration de tout 

chercheur de prestige social, c'est un honneur pour tous ceux qui se rapprochent de celui qui a 

 
1 Le mot est en arabe, qui signifie; Servantes dans le palais. 
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l’autorité. Avoir du jah c’est jouir d’un certain privilège, Ceux qui ont une position sociale 

supérieure, ce sont ceux qui entretiennent une relation directe avec le prince. Dans ce cadre, La 

servante cherche à tenir un rang primordial dans la société, en utilisant l'amour de la chair chez 

les notables comme moyen de progression 

2) Gouverner derrière le voile 

Malgré le chevauchement entre les femmes et la politique, la mentalité patrimoniale en Orient 

refuse de reconnaître l'influence des femmes sur les hommes, Même si c'est un fait accompli. La 

patrimonialité du pouvoir a été établie dans nos esprits sans qu’il soit un fait réel derrière le voile, 

elles. Cependant, s'approfondir sur l'étude de mécanisme de la gouvernance montre clairement 

le grand rôle que les femmes jouent dans la disposition du pouvoir, surtout que la majorité des 

hommes politiques de la régence pratiquent la polygamie.  Mais en raison de la marginalisation 

dont elles souffrent dans la vie publique, les femmes tentent, pour compenser « l’infériorité» de 

leur position sociale, de contrôler les affaires politiques utilisent donc tous leurs atouts, à savoir 

le plaisir et la procréation, pour faire tomber le sultan sous leur contrôle, et veillez à ne pas toucher 

l’orgueil du sultan. 

Dans la plupart des ères historiques de la Tunisie, ils ont été marqués par le rôle des femmes 

dans les grands tournants historiques, de Wassila Ben Ammar à Aziza Othmana en passant par 

Lala Manana1 et bien d'autres. Ce qui indique le chevauchement entre le harem du palais et 

l'élaboration des projets politiques. Dans ce contexte, Ali Pacha s'est rendu compte de l'efficacité 

de l'utilisation des Harem de plaisir dans les stratégies politiques. Il avait donc l'habitude 

d'organisé des soirées sexuelles pour piéger ses adversaires, comme il le faisait avec « Sultan » et 

son frère « Mohammad al-Saghir », le cheikh d'Awlad Ammar d'al-Hananshah. Afin de surmonter 

leurs craintes, il leur envoyait un signe du plaisir qui les attend dans le palais du Bardo, Et dès 

qu'ils sont venus voir les amantes du sexe, ils les ont traités de meurtre2.   

Ces exemples confirment que la femme est restée un otage du corps façonné par la culture, 

rappelant que la charia islamique exhortait aux privilèges masculins, l’héritage culturel proclame 

 
1 Épouse d’Ali pacha. 
2 BEN YOUSSEF, Mohamed Essghair. Al-mocharaa almolki fi saltanet awlad ali torki, Présentation et introduction Ahmed Touili, 

Imprimerie moderne ; 1 ere Edition, Tunis: 1998, Pp 109-121. 
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la supériorité des hommes sur les femmes, et la restriction des femmes au plaisir des hommes. Ce 

qui le prouve, c’est que les captifs de la course, filles et garçons, étaient parmi les «biens» les plus 

précieux avec lesquels les élites se transmettent entre elles, reflétant la domination masculine de 

la mentalité collective de la société. Cet héritage religieux s'est reflété sur la position apparente 

des femmes dans la hiérarchie de l’administration beylicale. Ce qui signifie que la structure 

politique et sociale a pris en compte le folklore mythologique dans la relation des femmes aux 

dirigeants politiques.  

Face à cette situation d’hypocrisie, l’épouse du souverain doit déployer ses efforts pour investir 

l’hospitalité des dirigeants envers l’excitation sexuelle pour intervenir dans les affaires politiques. 

Les intrigues étaient également associées à la division du temps, de sorte que la femme dicterait 

ses désirs dans les nuits de fête, et le sultan adoptait ces désirs pendant la journée et les 

prononçait sous forme d'ordres. 

Les mémoires de l'esclave génoise1 que Hussein ben Ali a épousée, nous ont rapporté plusieurs 

informations sur le rôle que les esclaves blancs ont joué dans l'histoire moderne de la Tunisie. Le 

bey a libéré tous les prisonniers proches pour l’honneur de son épouse, qui est dû aussi aux 

passions du Bey pour sa captive de piraterie « la Génoise »2. De plus, il a nommé certains 

membres de sa famille à des postes importants de l'état, y compris son frère, Mustafa le Génois, 

qui a été nommé pour commander la cavalerie d'infanterie, et sur la pression de sa femme, il a 

augmenté son salaire à environ 120 riyals3.  

La cour Husseinite connaissait intensément la vie d’adultère, donc le palais est fréquenté par 

un grand nombre d'épouses et de concubines, le nombre de femmes esclaves pendant le règne 

de Mohammad Bey a atteint mille et deux cents captifs de course dans le Haramlek4. Le grand 

nombre de filles esclaves nécessite de grosses sommes d'argent, des sommes importantes allaient 

 
1Buhagiar (Marie -Thérèse), L'épouse secrète de Hussein 1 er bey de Tunis 1705-1740, Finzi usines graphiques, Tunis, Aout 2014, 

p55. 
2 Elle est devenue plus tard sa femme, Après avoir forcé l'esclave à se convertir à l'islam. 
3 Archives Nationale Tunisienne,  Livres d'impôts, Cahier N ° 11, page 50, Date 1730. 
4 De la Turquie (ottomane moderne) qui signifie; résidence des femmes dans le palais. 
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au règlement de complots entre les femmes du palais. Nous pouvons également souligner que 

les conflits du harem ont contribué au gaspillage de la fortune du pays. 

De plus, les épouses des beys interviennent dans la nomination du prince héritier, la femme 

d'Ali Bey ayant joué un rôle primordial dans le choix de son fils Hammouda Pacha pour devenir 

le bey, alors qu'il n'était pas le bey présomptif de la famille Hussaynite, selon la règle de la 

succession du trône. 

Le «harem politique» comporte plusieurs contradictions, y compris la soumission apparente 

et la domination cachée, ainsi que la paranoïa masculine et la domination féminine, et en raison 

du chevauchement de la sexualité avec la politique. On remarque que les lexiques sexuels et 

politiques se sont fusionnés; Maints vocabulaires sont empruntés au dictionnaire sexuel vers le 

dictionnaire politique, Ce qui indique que le pouvoir, aux yeux du dirigeant, est un moyen pour 

le plaisir, ce qui permet aux femmes d'influencer sur les affaires politiques. 

Le désir excessif de sexe chez les beys husseinites reflète un processus de valorisation 

narcissique, qui fait que le soi est investi affectivement, qu’il est objet d’amour. Le coté sadique 

de certains souverains husseinites n’est que le symptôme d’un malaise et des fissures profondes 

dans leurs personnalités.     

II) La vie de divertissement des beys et ses répercussions sur la société 

1) la vie intime des beys 

Le palais est un lieu politique pour gérer les affaires du gouvernement, mais aussi une scène 

de conflits et de discorde avec l'appui des hareem et l'ingérence des femmes dans les affaires 

politiques. Il convient de noter que la présence de femmes esclaves dans les domiciles des 

souverains ont acquis de l'expérience dans les relations avec la dynastie husseinite, certaines 

d'entre elles sont devenues les épouses des beys; Telle que "Lalla Gmar", qui a épousé trois beys, 

et le palais du Essaada a été construit dans la ville de Marsa en son honneur. D'autres servantes 

sont devenues des concubines et des catins, tandis que le reste était utilisé comme servantes dans 

ces maisons faisant toutes sortes de services, et en conséquence l’amantes des beys se dotent 
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d'une grande importance et d'un statut plus élevé1. En plus, cette patrimonialité illusoire du 

pouvoir, qui a fait de la monarchie husseinite l'otage de la paranoïa névrotique, qui est illustré 

dans le comportement de la plupart des dirigeants.  

Le sexe ne se limitait pas à cette relation traditionnelle entre une femme et un homme, car 

nous avons enregistré plusieurs exemples de la prévalence de l’homosexualité au palais du 

Bardo. Hussein ben Ali était séduit de son serviteur Renault Al-Toulouni, de sorte qu'il est devenu 

un centre d’influence dans le dispositif politique. Dans le même cadre, Hussein ben Ali a empêché 

son fils Mohamad Bey de se mêler au fils de son ministre, Qasim ben Sultana, en raison d’une 

relation suspecte entre eux, et la même chose a été répétée sous le règne d’Ali Pacha, envers le 

ministre Al-Khayati qui a été expulsé de la compagnie de son fils Yunous Bey, affirmant qu'il 

commettait l'acte de sodomie2.  

En février 1792, des jeunes servants de Hammouda Pacha ont tenté de le tuer parce qu’il les 

contraint à subir la sodomie, et qu’ils ne pouvaient pas supporter cela. Quant à son frère Othman 

Bey, il était dominé par ses amants, Muhammad Al-Asram et Ahmed ben Ammar Bash Haniba, et 

ils ont réussi à l’isoler dans son domicile. Lorsque Mahmud Bey a pris le pouvoir, son ministre 

Youssef, qui avait des comportements incompatibles avec sa position, lui a fait des scandales, 

alors le Bey l'a tué. 

On ne peut passer sans présenter l'exemple le plus marquant en Tunisie du XIXeme siècle, qui 

est la relation suspecte entre Mohammad al-Sadik Bey et son ministre Mustafa Khaznadar et le 

consul de France, Léon Roche, qui partageait le lit avec le Bey, ce Bey qui a abandonné ses femmes 

dans le palais pour s’enfoncer dans les soirées de célébrités. En plus, le premier ministre 

Mustapha ben Ismail exerçait sur lui une influence considérable, le bey avait une très grande 

passion envers son ministre, et dés qu’il perd de vue son favori, le bey semble a un cadavre3.       

 
1 Rappelons que ce comportement a accompagné la dynastie Husseynite toute l’ère contemporaine, notons que Habib bey a prit 

une servante comme épouse a coté de son ancien époux, la sœur de Mustapha ben Ismail.  Touili. (Ahmed), Document sur le 

mariage de Habib bey avec sa servante, revue d’histoire maghrébine, N 10-11, janvier 1978, pp 89-69.     
2ROSSEAU, Alphonse. Les Annales Tunisiennes depuis la Conquête arabe jusqu'au l'occupation française de l'Algérie. Traduction 

et Présentation de Mohamed Abdelkarim Alwafi. Publication l'université de Gar Younes. Benghazi , p 201. 
3 Lettre privé de Roustan au baron de courcel, Tunis le 28 juin 1881. Mahjoubi (Ali), L’établissement du protectorat français en 

Tunisie, P-U-T, Faculté des lettres et science humaines de Tunis, Tunis 1977, p 13. 
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Le culte du corps traverse toutes les classes sociales, La femme dans la société tunisienne se 

trouve tiraillée entre deux modèles de cultures totalement opposés; l’un conservateur, prône la 

supériorité de l’homme et le maintien de ses privilèges. Alors que l’autre modèle moderniste 

plaide en faveur de l’émancipation féminine qui reflète l’intervention féminine dans les stratégies 

beylicales. 

2) Du divertissement à la corruption politique 

La corruption est souvent associée à un ego flagrant qui tend vers la domination et la 

possession. Le même motif pousse le dirigeant à la corruption. On peut citer l’exemple de l’ile de 

Pantelleria qui était dans le territoire tunisien, mais échangée contre une fille charmante1. L’état, 

dans sa genèse primitive, a été créé pour freiner cette arrogance humaine en réduisant les motifs 

de domination et de tyrannie, mais la caractéristique de la corruption est généralement associée 

au despotisme politique. En Tunisie, la corruption semblait être un vaste domaine, il est prouvé 

que ses répercussions s'étendent au-delà de la classe politique pour inclure la plupart des groupes 

sociaux. 

La corruption a contribué à l'effondrement des états et au retard des sociétés, Par conséquent, 

ce comportement est devenu un obstacle insurmontable à la vraie modernité et a empêché 

l'appartenance réelle au patri, car la corruption est devenue une menace pour la cohésion sociale. 

L'une des manifestations les plus importantes de corruption qui a marqué l'histoire de la 

famille Hussaynite, et l'un des exemples concrets c’est Mahmoud Bey, Il ne s'en soucie plus de  la 

gouvernance da la régence, et est allé profiter des joies du pouvoir, alors il a construit la maison 

de cristal doré et marbre luxueux, dans le contexte ou la misère règne dans les différents coins de 

la régence. 

 
1L’ile de Pantelleria, entre la Sicile et la Tunisie, une petite ile d’environ douze ou quinze milles de tour, elle est fertile de vin, fruit 

et coton. Thévenot (jean), voyage en Tunisie au XVII eme siècle, IBLA ; revue de l’institut des belles lettres arabes, 43 année, N 145, 

1980, pp 47-78. 
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Le manque de compétence, a obligé les Beys d'accepter les diktats étrangers1, du fait que 

Hussein Bey s'était soumis à la pression du consul français Matteo de Lesseps et avait conclu un 

accord secret avec « De Lagau », l’évêque du catholicisme, déclarant la prévention de la piraterie 

et l'organisation de la pêche au corail à Tabarka, en plus de ses restrictions il oblige le Bey à 

remettre au roi de France le lieu de la mort de Louis IX, pour construire une cathédrale en son 

honneur. Quant à Mohammad Al-Sadik Bey, et avant d'accepter le serment d'allégeance, le 

consul français a imposé son soutient, à condition qu'il continue à travailler selon l'approche de 

son prédécesseur. 

Pour sa part, Ahmed Bey ne se souciait pas des crises financières que le pays avait subies, il a 

donc augmenté les dépenses des cérémonies du Nouvel An et dépensé beaucoup d'argent pour 

cela, et le malheur que ses prédécesseurs ont emboîté le pas à cet égard. De plus, quand ce bey se 

rend en France, il se donne beaucoup de mal pour suivre le rythme de dépenses des rois d'Europe, 

sans compter que lors de sa visite en France à la fin de 1845, les hommes d'état imitent une 

trentaine de cadeaux pour les notables français, dont les prix oscillent entre dix mille et trente 

mille francs. 

Le gaspillage des fonds de l'État était la caractéristique commune du souverains husseinites, 

un grand part de la fortune de l'état a été destiné vers le mariage des membres de la famille 

Hussaynite, au cours duquel les dépenses exorbitantes ont été dépensées et l'acquisition des 

vêtements les plus luxueux pour le Bey. La corruption, est ainsi, transformée en une tradition 

politique consciente, en le propageant chez les agents du beylik.  

Conclusion 

Il faut noter que cette recherche n'a pas pour but de retirer certains jugements de valeurs sur 

certains comportements sociopolitiques, autant qu'il s'agit d'une tentative de découvrir l'histoire 

refoulée, et de connaitre la vie privée des dirigeants de la régence.  

 
1 Le processus de nationalisation est acculé par la pression européenne à entreprendre des réformes aussi couteuses que vaines, 

signé à blanc par le capitalisme européen envahissante. CHERIF. (Mohamed Hadi),  la déturquisation du pouvoir en Tunisie; classe 

dirigeante et sociale tunisienne de la fin du XVI à 1881, cahiers de Tunisie, N 117-118, 1981, pp 177-197. 
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A travers cet article, Nous tentons de franchir des domaines de recherches pas encore bien 

exploré, comme la vie de débauche qui est assez répondue dans l’état et la société tunisienne. Car 

la sexualité est un phénomène sociopolitique par excellence, elle se compose d'innombrables 

questions et problèmes, que son; les identités, les relations, les comportements, les pratiques, les 

valeurs, les institutions, les maladies, les sentiments, la reproduction…. 

Il est difficile de mettre en évidence des sujets restés muets, car la mentalité orientale refuse 

de se plonger dans le tabou social. À Tunis, la vie de souverain était synonyme d’autoritarisme 

politique, alors que le despotisme s’escaladait de phase en phase, et ses méthodes variaient des 

outils de suppression physiologique aux outils de pression psychologique sur la population, et 

les agents du Sultan camouflaient la tyrannie et parlaient de modernisation au moment de 

l’effondrement. 
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